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AZ ATHENAEUM
pontosan mindig a’ hónap’ 1. és 15. napján jelenik meg har

madfél vágj három íves füzetekben.

Félévi folyamatnak Budapesten házhoz hordással ára 3 
írt, postán boriték alatt 3 írt 48 kr, évnegyedi folyamatnak 
helyben 1 frt 40 kr, postán 2 frt pengő pénzben. Egyes fü
zetek’ külön kaphatók 24 kr. pengőben.

A’ szerkesztőség ismeretlen kéztől csak bérmentes leve
leket fogad el.

•

Kiadó hivatal Pesten Hatvani-utczában 581. szám alatt, 
Neumayer-házban, gr. Cziráky-ház’ tőszomszédjában, első 
emeletben.

Előfizethetni minden kir. postahivatalnál. N. Enyeden tek. 
Vajda Dániel, Kolosvárt az Erdélyi Híradó’ tek. szerkesztő
sége szivesek elvállalni az előfizetést. Bécsben a’ cs. főposta
hivatalnál tehetni rendelést.

a’ szerkesztőség.



A n go l brtiiöiiíík Js a' pen ton v il ié i  iiiiiila-
fogház-

M időn novella-íróinknak olly rémes-sötét képeit olvassuk a Ha
zai hörtönökrül, mellyekét boldogíilt Kölcseynk „Vadászlakában“ ’s leg
újabban Kutliy Lajos „Két elitéit“-jében festett, ’s olvasás közben hi
deg borzadás futja át lelkünket: azt vélhetnék talán, hogy mindezek, 
legalább nagy részben, csak a’ felizgatott képződő’ túlságos rajzai, 
mellyek a’ valóságot eltorzítva tüntetik’ élőnkbe. — De ha honi börtö
neink’ nagyobb részében szétnézünk, ha leszállítok a’ sötét szennyes 
lépcsőkön a’ sápadt ínség s penészes rothadás’ ezen légtelen és világta
lan barlangjaiba, hová, tévedt embertársait, törvényszerű embertelen
séggel löki alá a’ durva poroszló: úgy fogjuk találni, hogy a’ költők 
rémképei nem egyebek, mint a’ szomorú valóság’ hit másolatai. „Tizen 
egy zugban, mellynek körtére hat négyszeg öl, magassága nyolc/, láb 
’s világa ködszürke; az eledel izetlen pép, az ital harmadnapos viz; 
a’ laktársak két beteg gyermek, kik egyházpadláson gyertyával játsz
ván gyújtogatok lőnek ’s hét rabló, kik dicsőn regélik cartouchei hős
tetteiket“ — mindez nem koholmány, nem túlságos rajz, hanem komor, 
elcsüggesztő valóság. —

Illy helyzetben minden, bár tökéletlen és kisszerű elöhaladás es 
javítás, a legöszintébb örömmel iidvezlendö jelenet; s például Komá
rom-megye’ kis és sok tekintetben tökéletlen dologháza, sok más me
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gyek’ börtöneihez képest, olly nemes vállalat, mellyet csak magasz
talni lehet. S minden, a’ mit az e’ tárgyban kiküldött országos választ
mány munkálatai’ nyomán a' jelen országgyűlés tenni fog, volna bár 
az igen távol az ideáltól, az eszményi jótó l, kétségkívül örvendetes 
elölépés leend, mellyre örömkönyektöl ragyogó szemekkel tekint fel az 
ínséges emberiség, ’s mellyet áldva emleget a’ hálás maradék.

A’ teljesen kifejlett, megérett ’s polgárisúlt külföld’ országaiban 
minden máskép van. Ott nem m e g l e h e t ő s  kezdetről, a’ rosználjob- 
bacska állapotról van szó ; ott a’ legjobbnak , az eszményi jónak meg- 
közelitése a’ feladás. Ki bazai börtöneinket látá csak, ’s rögtön ezek 
után betekintene a’ londoni Mill bank - Penitentiary’ nagyszerű épületé
be, látná az ottani rendes tisztaságot, a’ rabokat szorgalmasan láto
gató káplánok- ’s polgárokat, nők’ teljes elkiilönzését saját nőnemű fel
ügyelők alatt, egészséges ételt italt, emberi bánást’stb kétségkívül ma
gas gyönyörérzetet érzene kebelében. És mégis e’ nagyszerű Millbank- 
Penitentiary épen nem elégiti ki többé az eszményi jó után törekvő an
gol kormányt, s azon ember, ki ideált keres vagy ennek lehető leg
nagyobb megközelítését, ki a’ genfi új, a’ glasgowi és a’ pentonvillei 
új minta fogházakat látta, igen megelégiiletlen távozik el a’ Mill- 
bankbúl.

De van egy börtön a’ tökélyre törekvő Londonban, melly mindent 
egyesít magában, mit mély eszmélet’s hosszas' gyakorlati tapasztalás 
e’ tárgyban ajánlatosnak bizonyított, tekintettel arra, hogy az épület 
lehetőleg legczélszerübben - ’s gazdaságosban legyen építve ’s úgy in
tézve el, hogy a’ börtön-fel ügy elés lehető legkönnyebb legyen, a’tisz
tek kötelességeiket legsikeresben teljesíthessék s számuk minél in
kább kevesbittethessék. Ezen fogház, mellyet a’ Pesti Hírlap' külföldi 
hasábjai is röviden említettek már, a’ pentonvillei új minta-fogház(Mo
del-prison), elkiilönzési (philadelphiai) rendszerre.

Angol- s Francziaországban egészen más (’s talán senki sem kétel
kedik , hogy sokkal ezélirányosb) módon jönek létre a’ közintézkedé
sek, mint kelet’ népénél. — Itt például a’szolgabiró született mindentu
dó, ha egy kis Kelemenen és az agarász-egyesületek’ hirdetésein kí
vül soha semmit nem olvasott i s ; ö nagy politicus, törvényhozó, kor
mányzó (administrativ) tehetség, rendőr, bíró, útépíttető mérnök, viz- 
szabályozo stb. Itt az országgyűlés, melly csaknem kizárólag juristák- 
ból ’s mezei gazdákból áll,  gyakran törvényeket alkot, tárgyakról, 
mellyet az országgyűlési tagok, igen természetesen ’s a’ nélkül, hogy 
ezért kevesbbé derék emberek volnának — nem érthetnek ’s ismerhet-
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nek. — Angolországban ellenben az illető ministerium, mielőtt törvény- 
javaslatait előterjesztené, vagy a czélbavett közintézeteket létesítené, 
megkérdezi az azon szakbeli elismert értelmességek’véleményit, ’s ezek* 
közbejárásával, tanácsa ’s útmutatása után teszi czélszerü intézke
déseit; noba ott már a’ parlament is több oldalú ismeretekkel bir, mert 
padain a’ törvénytudó mellett kereskedő, katona, tengerész, gyártó, 
mindennemű tisztviselő, gazda és orvos keverve ül. — De azután nem 
is látni ám a’ zöld britt szigetben ’s a’ Szajna’ partjain annyi gyakorlat
ban, kivihetetlen, holt törvényt, annyi hasra esett, megbukott, elsze- 
rencséilenült, elbénult stb közintézetet, mint a’ nagyon sok jó akarat
tal de igen igen kis kiviteli tehetséggel birú Hunniában. — Mint mon
dám, az angol Home - district (belügyi ministerség), melly alatt a’bör- 
töniigy is áll, dologhoz értő, régi tapasztalással ’s mély szakbeliisme- 
retekkel biró férfiak, mérnökök ’s építőmesterek által adat magának ki
merítő értesítéseket, mielőtt kezeit a’munka’ végrehajtására fölemelné. 
Ezen dologértü férfiak’ véleményadásai ’s tudósításai valódi kincstárak, 
valódi ismeretbányák mind azoknak , kiket a’ dolog közelebbről ’s mé
lyebben érdekel, ’s kik feliileges fogalmakkal ’s egypár jó hangzású 
flosculussal meg nem elégesznek.

Figyelembe veendők minden czélszerü börtönépítésnél 1) a’ fekvés, 
2) az épület’ alkatrészeinek olly általános elrendezése ’s elintézése, 
melly a’ bátorság és czélszerüség’ föltételeinek megfeleljen. 3) azon 
apróbb részletek, mellyeket alkalmazni szükség bizonyos meghatáro
zott (hallgatás- vagyis auburni és magány-vagyis philadelphiai) rend
szer’ sikeres életbe hozására.

A’ mi a’ fekvést illeti, szükséges, hogy a’fogház száraz és szabad 
levegőjű’s mennyire lehet, elkiilönzött, egyéb lakásoktól félreeső  
helyzetben építtessék. Megkívánja az elsőt a’ rabok’ egészsége, máso
dikat azok’ kellő őrzése, megóvása ’s nyugalma. Ne nézzenek tehát a’ 
börtönön keresztül annak közvetlen szomszédságában levő háztelkek ’s 
épületek, miáltal a’ titkos közlekedés elösegíttetnék, ’s a’ raboknak 
könnyebb volna szökési szándék’ esetében külső segélyre találni.— Le
hető legközelebb feküdjék a’törvényszékhez, hogy ez által a’rabok’oda 
vitele könnyíttessék ’s a’ börtön és törvényszék közti közlekedés nyilt 
és szabad legyen. A’ börtön továbbá távol essék minden ollyan hely
től, hol veszélyes kigőzölgés van, ’s elég magasan építtessék, hogy 
teljes szárazságról legyen biztosítva.

A’ börtönök’ általános elrendezésére nézve: egyesítse magában a’ 
börtön a’ bátorságot a’ hozzájárulhatás’ könnyűségével, külalak’ egy

1 *



4

szerűségével ’s építés’ takarékosságával; lehetővé tevén, hogy a bör- 
töni fegy (fenyíték) kevés tiszt’ segítségével sikeresen eszközöltethes
sék, s a’ kormányzó ezen rendfentartásra ügyelni s szigorú ellenör- 
séget gyakorolni képes legyen. — A’ tapasztalás megmutatá, miképen 
az említett czélokat nem lehet egyszerűbb módon elérni, mint azon épí
tési elv’ elfogadása által, hogy a’ börtönt alkotó különféle részek ’s épü
letek úgy szerkesztessenek, hogy egy közös középpontból indúljanak 
vagy sugározzanak szét; mi, ha öszliangzásba tétetik az épületek’bel
ső elrendezésével, szabad tekintést engedő kémlelési pontot ad, hon- 
nét minden irányban könnyű indúlni ’s járulni. —

A’ részletes elrendezés, mellyet az elfogadott egyik vagy másik 
rendszer (t.i. a’ hallgató de együtt-dolgoztató auburni, vagy az egé
szen elkiilönzö philadelphiai) tesz szükségessé, változik ezen rendsze
rek’ sajátságaihoz képest. —
*

Mellyik ezen két rendszer közöl a’ czélszerübbik?—- erre nézve 
igen elágaznak a’ vélemények. A’ derék Mittennaier, európai tekinté
lyű jogtudós a’ lieidelbergi egyetemnél, elhatározottan a’ philadelphiai 
rendszer ellen nyilatkozott előttem , mellyet emberiséggel összeférliet- 
lennek ’s eredményeiben iszonyatosnak vél. Vele szavaznak többnyire 
a’ schweiziak.— Az angolok’ többsége a’ szigorú magány-rendszert pár
tolja ’s köztük a’ tisztes ősz Crawford, kinek megelőző szívességével 
élni már több magyar utazónak volt alkalma Londonban. Crawford úr 
igen ismeri mindkét rendszer’ gyengeségeit, de latba vetve jót s roszat 
mind két részről, mégis inkább a’ philadelphiai rendszer felé hajlik. 
„Ha“ úgymond „az auburni rendszer’ pártolói, kik példáúl a’ coldbatli 
fieldsi auburni rendszerű börtönben látott szép rendnek örülnek, ismer
nék azon kegyetlen eszközöket, miknek alkalmazása állal ezen rend 
fentartatik, s egyedül tartatliatik fenn: visszaborzadnának. Minden leg
kisebb hibáért, egy szóért, egy felpillantásért iitleg jár, vagy ha ez 
nem, koplalás. A’ rab biintettetik ollyanért, mi magában nem erkölcsi 
bűn, csupán fegy elleni kihágás, ’s így erkölcsi érzete eltompúl ’s 
utóbb meg sem tudja különböztetni, mi a’ bűn valóban, ’s mi nem az? 
— És így az auburni rendszernél a’ fenyíték’ szigorú fentartásábanvan 
a’ fő nehézség.— A’ philadelphiai rendszernél pedig tagadhatlan, hogy, 
kiváltképen ha az épület nem czélszerü ’s nem egészséges fekvésű, mint 
p.o. a’ Millbank, sötét melancholia lepi el a’ foglyok’ lelkét, kábulási 
sőt öriilési esetek is, és ijesztő mértékű halandóság állanak be, mit 
az emberiség’ legszentebb tekintetei parancsolnak kikerülni iigyekezni. 
Ezen rendszernél tehát az elkiilönzés’ olly módoni létesítése a’ föfel-



adás, hogy ez az egészségnek ne ártson; — tehát a’ czllák’ elegendő 
nagysága, czélszerüsége, szellőztetés , ’s fűtése ’s a’ séta-udvarok’ el
intézése. — Azon felül, javítás lévén a’ fő czél, a’ kápolna is kitűnő 
figyelmet érdemel, melly a káplánt képessé teszi egyszerre minden ra
bot oktatni (holott különben kénytelen volna mindegyik rab’ czllájába 
külön külön elmenni;) s igy az oktatásra több időt fordítani és nagyobi. 
Sikert eszközölni, (vége â  következő számban.)
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I r o d a l o m .
Természettan. A’ protestáns felső real és gymnasialis iskolák’ számára irta Warga János, 

prof. magyar acad. 1. tag, nemes abaujmegyei táblabiró. Pesten, Eggenberger József és fia 
könyvárosok’ tulajdona. 1842. 8dr. VII, 179 lap. Ára 50 pkr.

E’ munka, mint az Előszó előtti Figyelmeztetésben mondatik, épen 
a z , inelly a’ Népkönyvkiadó Egyesület előtt tölib társaival együtt e’ 
föladat fölött pályázott: „ Készíttessek köznépünk’ számáru egy könnyen 
érthető természetiani kézi könyv , különös tekintettel a' földmivelésre , ’s 
a’ nép közt urallodú katonás balhiedelmek' k i i r tá s á r a Jelen munkát a’ 
pályamunkák’ bírálói után, dicsérettel említette az Egyesület az Athen.
1842. II. felében 1006. lapon; a’ L it e r a t ú r a i  m ozga lm ak ’ Írója pe
dig, kinek egyebekben is , de kivált pliysicai tudományokbani jártassá
gát kétségtelennek hivém, igy nyilatkozik e’ munka felöl: „Szerző foly
vást szem előtt tartván választott közönségét, szerencsésen egyesíti 
a’ tanítás’ alaposságát a’ népszerűséggel tárgyi és formai előadásban. 
E z már egyszer könyv, mellynek szerzője tudja mit, mire és mikép? ám
bár a’ nyelvbeli előadásra nézve nem tagadjuk, hogy 2-dik kiadáskor 
lesz némi igazítani való.“ —

Ref. véleménye az előadott bírókéitól messze iit, ’s hogy e’ jelen 
munka sem olvasó könyvül a’ nép’ számára (mert mint a’ pályakérdés
ből kiveszem, azt akart a’ Népkönyvkiadó Egyesület), sem kézikönyvül 
a’ felső reál és gymnasialis iskolák’ számára, mint czimlapján áll, üd
vösen nem használtathatik: azt be fogom bizonyítani.

I. E ’ m u n k a ’ ny e l v e  nem n é p s z e r ű ,  sőt  nem v i l á g o s . 
Warga János tán akármire inkább alkalmas volna , mint népkönyvek’ 
készítésére. Nincs olly egyszerű tárgy, mi a’ különös kitételek , szahat-
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lun m ondatok miatt, érthetetlenné, vagy két értelművé, vagy legalább 
homályossá nehézkessé ne válnék kezei alatt. Nem tudom azért teszi-e 
e z t , hogy igaz hegelistának tartassék (mi fogást róla nem tehetek föl), 
vagy azért, hogy másként írni nem tud, mi valóban nagy szerencsét
lenség. Mert ösztönözve lenni szüntelen arra, hogy írjunk, pedig mi
nél különbözőbb szakinányokban írjunk, ’s aztán hallani a’ közönség’ 
panaszát, hogy styliink emészthetetlen, használhatatlan, valóban fáj
dalmas érzet. Ivekre menő példákkal tudnék ez állításomra bizonyítvá
nyul szolgálni — álljon itt néhány.

3. §. A’ természettan’ nagy haszna. „ M id ő n  m i a z t  tu d ju k , hogy a’ 
lüzhiidö szobalég  egészségünknek á r ta lm a s , es a z t  is  tudjuk, hogy ennek okit 
a z , m ert a z  e'lenyt va g y  a ’ lég ’ é l te tő  r é s z é t , v a g y  magunk em észtettük  
m e g , v a g y  p e d ig  m ás ok m ia tt «’ szohalég p á r á s s á , gőzössé, ső t n edves
s é  l e s z ,  «’ m ilélekzésün knek  a l k a l m a t l a n stb. Elhallgatom azt, hogy 
ha csakugyan írni kell egész §-t a’ ttan’ hasznáról, azt ne elül a’ 3-d. 
§-ban, mikor a’ gyermek az itt mondottakat még épen nem ismeri, ha
nem hátul kell adni; csupán a’ homályos előadás’ kimutatására szorít
kozom. ,,A’ szobalég egészségünknek ártalmas, mert az élenyt (e’ he
lyett: annak élenyét) vagy magunk emésztettük meg, vagy pedig más 
ok miatt a’ szobalég párássá, gőzössé, sőt nedvessé lesz, a’ mi lélek
zésünknek alkalmatlan“. Itt a’ gyermek azt kérdi: a’ párásság miben 
különbözik a’ gőzösségtől? egy dologra minek két szó? aztán itt az 
mondatik, hogy a’ szobalég alkalmatlan, néhány sorral fölebb pedig az 
volt, hogy ártalmas. E’ két szó igen különböző jelentményii, ’s az a l
kalm atlan  szót azért nem kellett volna használni, mivel az kellemet
lent is jelent, inkább ezt: nem  alkalm as. Ha akarjuk, hogy a’ gyermek 
ne papagály módra tanuljon, szabatos nyelven irt könyvet adjunk ke
zébe. így talán érthetőbben lett volna e’ tárgy előadva: A’ bűzös szo
balég egészségünknek ártalmas, vagy azért, hogy annak éltető részét 
emberek állatok már megemésztették, vagy azért, hogy az bizonyos mó
don nedvessé lett, ’s így megszűnt a’ lélekzésre alkalmas lenni. Ugyan
ezen §-han alább ez van: „ E z e n  egészségünk, a n ya g i hasznunk és a ’ ba
bonás h iedelem  e llen i tan ítá soka t a  te rm é sze tta n  ta n ít ja  “ Mi egészen 
más értelem sült ki e’ mondatból, mit a’ mellyet szerző akarhatott!

4. §. , ,.4 ’ te rjed e lem ’ u lkrésze  an yagn ak  m o ttda tik“ —  akará írni a’ 
szerző: a’ terjedelmes testet alkató részek.

Egy fogalomnak több szavakkal kitétele homályt szül. A’ tapadást 
(adhaesio) a’ 14. §-ban ra g a d á sn a k , alább ráragadásn a l- a’ 15. §-ban von
zódásnál: nevezi: „név,szerint vonzódás van a’ víz és üveg, a’higany és 
az ón közt“) ; vagy ha a’ vonzódást a’ ragadás’ okául veszi: miért nem



kötötte a’ 15. §. tüneményét a: 14. §-hez, 's aztán mondta volna az okot, 
mi a’ 15. §. végén van. Egyébiránt ha e’ tárgyról helyes és világos fo
galmat akarunk adni, a vonzódást tegyük nemnek , mellynek f a ja i  a’ta
padás és egyberagadás (cohaesio). E’ fajokat kellett volna egyes §§-ban 
előadni s aztán a’ nemre emelkedni. így tesz szerző a’ sú lyvonalla l is 
(19. §), mellyet először sú lyvonalnak , majd su lypontvonalnak , majd a’24. 
§-ban sú lypont-iránynak  nevez. Csak az első kifejezés j ó , az utóbbiak 
helytelenek, mert a’ pontnak sem vonala sem iránya nincs.

A’ 14. §-ban az iivegtükör’ készítéséről szólván, szavait ezzel re
keszti be: ,,’s a’ tükör-üveg készen van.“ Dobnánysziir és szürdolmány 
ugyan mindegy, de a’ tü kör-ü veg  és üveg-tükör közt különbség van — 
amaz németül Spiegelglas, ez Glasspiegel.

20. §. „ H a  eg y  rú d  a lá  köve t v a g y  m ás tám p o n to t t e s z e k hát a 
kő is támpont?

25. §. „ A ’ ló ’ n yu rga /á sa  á l la l  k ü li te t l  e rő  a ’ lovagot m agáva lügyek-  

szik  r a g a d n i“ , e’ helyett: a’ ló’ sebességét a’ lovag’ teste is fölvette. 
S csak iigyekszik ?

43. §- „H ogy a ’ f ü s t  és f e l l e g  néha fö lem elk e d ik  a  lég b e , oka a z ,  
m e r t  a' f ü s t  és f e l l e g  könnyebb m int azon  té r fo g a tú  le g , leszállásának p e 
dig oka , m ert n eh ezebb  m int azon té rfo g a tú  lég. H ogy p e d ig  bizonyos ma
g a ssá g o t m e g ta r tv a , a ’ f e l l e g  azon h elyen  á l l ,  oka , m ert azon  té r fo g a tú  
lég  egyen lő  súlyú a ’ f e l l e g g e l .“ Mi szabatlan ’s e’ miatt mennyire érthe
tetlen mondat ez! A’ tanulónak erre a’ „ha akarom vemhes“ jut eszé
be, azaz, ha akarom a’ lég a’ füstnél könnyebb, ha akarom nehezebb 
stb. Azt, mit a’ szerző mondani akart, így kellett volna mondani: mikor 
a’ füst a’ légben fölemelkedik: akkor egyenlő térfogatú lég s fiist nem 
egyenlő súlyúak, nevezetesen amaz súlyos)) ennél; mikor pedig leszáll, 
akkor a’ lég könnyebb mint a’ vele egykora térfogatú fiist stb.

58. §. „ A ’ f e jé r  szén legrosszabb, a ’ f e k e te  legjobb h ő veze tő .“ Akará 
mondani a’ szerző: a’ fehér és fekete szinü test.

59. §. „ A ’ hőmérők közt legközönségesebb a z ,m e llyn ek  fa g yp o n tjá n  o, 
/ orrpon tján  p e d i g  80 v a n , íg y  a' ké t p o n ti tá v o l  80 részek re  o s z la tik , ’s  
e z  a  R eaum ur’ (o lvasd  Rom ár) h ő m é r ő j e Mi az a’ kétponti távol? tán 
két pont’ távolsága vagy két pont közti távolság. Továbbá ezt monda
ni, 80 részekre — szabatlan’s a’tanulót zavarba hozó beszéd, e’ helyett: 
80 egyenlő részre. Mellesleg megjegyzem: Réaumur (nem Reaumur) 
így olvastatík: Réomür.

64. §. „ A ’ szobában  k e lt növevények sárga  színűek“ e’ helyett: a 
szobában álló növények.— Alább „m elly f é n y lő  te s tek  habzó m ozgással 
— m int a ’ h ang  — m egille tvén  szem ü n k e t, ebben  lá tá s t eszközölnek.“ Mi ve I
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itt e „mint a hang“ szintúgy vitethetik a' habzó mozgásra minta meg- 
iiletésre, ez által kétértelműség származik.

68. §. e d esés és d a viszszahajt ás sugaruk mentében“ e’ helyett: 
eső és viszszaliajtott sugár.

69. §. „Tehát a' messziről jövő fénysugárok a’ homorú tükörben min
dig d  góczban egyesülnek, melly gácz azon sugár’ közepén van, mi eléáll, 
ha a! homorú tükröt egy egész körré egészít ni gondoljuk.“ Mi nehézkes ho
mályos mondat e z ! Brevis esse laboro, obscurus fio! Mivel itt fénysu- 
garokról van szó: a’ tértani sugár szó helyett, hogy félre értést távoz- 
tassunk, félátméröt használjunk. Továbbá a’ homorú tükröt nem körré, 
hanem gömbbé kiegészltni gondolá a’ szerző, de a’ nyelvvel nem bírt. 
így tán jobb volna: A’ nagyon messziről jövő fénysugarak a homorú 
tükör’ góczában egyesülnek, mellynek helyét könnyen kitalálod, ha 
gondolatban a’ homorú tükröt a’ homorodás’ görbülete szerint egy be
lül üres gömbbé egészítvén, a’ tükör központjáról félátméröt liuzasz a 
gömb’ központjára, e’ félátmérö’ közepén van a’ gócz.

87. §. „A’ kréta’ alkatrészének a’ széngáz és mészfoldnek egyesülése 
a' krétában, belső rokonságnak mondatik“ e’ helyett: Azon erő, melly a’ 
kréta’ alkató részeit egyesíti, rokonsági erőnek mondatik.

88. §. „Miért egészségesebbek az olly emberek mint a’ földmive- 
lök, kik egesz nappal a’ fris légen dolgozgatnak , mint azok , kik szo
bában dolgoznak.“ e’ helyett: miért egészségesebbek az olly emberek, 
mint a’ földmivelök, kik egész napon keresztül a’ fris légen dolgozgat
nak , azoknál, kik szobában dolgoznak. Alább. . .  mint légünk' élenye 
szabadabban, és nagyobb mértékben járul hozzá, inkább ég vagy elalszik, 
e’ helyett: a’ mint légiink élenye többé vagy kevesbbé szabadon ’s 
sziik mértékben járul hozzá, inkább ég vagy elalszik.

106. §. Az évszakaszok’ magyarázata csupa homály.
108. §. „Ezért vau a' hónapokban részint 30, részint 31 nap, egy

ben pedig 29 , néha ebben 28. A’ 109. §-ban alabb : „Azt is tanultuk, hogy 
télutóhő minden negyedik évben 29 nappalt számlál.“ Ezt épennem tanul
tuk, hanem csak ezt akarta fölebb szerző tanítani.

II.) N y e l  v h i b u  t ö m é r d e k  v an  e’ munk ában ' ,  pedig e’ 
munka’ szerzője, mint czímlapján látom, tanmúdlag előadott nyelvtant 
is dolgozott. Gyermekek’ kezébe a’ lehetőleg hibátlan magyarságú kézi
könyvek adassanak, mert rájok nagy a’ példa’ hatalma. Néhányat, mi 
hamarjában szemembe ötlött, ide kijegyzek. I ly , mely, némely, oly: 
majd másutt: akármelly, némelly, tehát ingatagság: melyei, kissebb 
(néha kisebb), friss, egyébb, nagyobság, ellapítatván (másutt nagyol)-
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bit/atik), alkalmazó/, ki/sinyitik, száll (másutt leszál) kissítik, aképen 
egyébiránt, keresel, munkálkodsz, fürdésre, valamiszer, stb.

15. §. „Ha egy pohár«« úgy hajtok meg, hogy a’ benn«* levő 
víz stb.

18. §. ,,A’ teste* a’ tért úgy foglalják el, hogy tömege* közt bi
zonyos hézagok stb. . .  alább: az összeragadás stb. nem minden teste*- 
ben tapasztalhatók.

25. §. A ’ papír sárkány, mi óital tavaszkor mulat a’ gyermek stb. 
1. §. Látja, hogy egy szénás kocsi hamarább földöl s tb ..27. §. „Ha 
egy selyem czérnára egy ólomgolyót kötsz“. Aztán minek oda azon se
lyem szó: tán kender czérna nem volna jó? 30, §. ,,A’ mozgás’ akadá
lya* tehát 1.) közeg’ ellenállására. 2.) ’súrlódásra vitethet?'*. — Ha dró
tot fogatok közé fogtok. — A’ hiányjeleket néha használja szerző, né
ha nem.

Mi a’ tudomány’ azon műszavait illeti, mellyeket, úgy látszik, a* 
szerző csinált: azok többnyire liasználhatlanok. Ő a’ gravitast súlyos-  
súgnak, a’ pondust súlynak, a’ cohaesiót üszszeragadásnak, az adliaesiót 
ragadásnak nevezi; a’ már közönségesen bevett emelcsö helyett a’ ro- 
szabb hangzású e m e l t y ű t  használja; a’ támpontot for p o n t n a k  is 
nevezi, a’ nélkül, hogy az elnevezés’ okát megmondaná, mit századik 
tanító sem talál el. A’ ki pedig eltalálja, bizonyosan úgy vélekedik, 
hogy a’ támpont körül nem forognak, hanem csak mozognak az emel
csö’ karjai. Ám csináljunk szavakat (de jókat) azon fogalmakra, mellye
ket még nyelvünkön kifejezni nem tudunk: hanem a már nagyobb ré
szint bevetteket kár kiilönczködöleg elhajítanunk, mert gyermek’ kezé
be adandó kézikönyvben minden új szó új homály. Szerző a’ bálványt 
forgató bálványnak hívja, mi nem műszó, hanem körülírás. Bár fünebb 
a’ gravitást s ú l y o s s á g n a k  ’s a’ pondust s ú l y n a k  nevezte: még 
is alább ’s az egész könyvön keresztül a’ vis gravitativát súlyerőnek 
hívja. A’ hydrogent néha gyulvanynak, majd gynlványnak majd gyulának 
sőt vizenynek és könenynek is nevezi. A’ rotatiót 29. ban forgásnak, 

majd 106. §-ban ugyanazt kerengesnek, a’ revolutiot/«»g-a.vnak, a’ tro- 
picusokat föld viszszatéresi pontoknak, a’ saturnust őrünknek, a’ csigát 
forgutyúnak is hívja.

Ha ezen nyelvhibák, nyelvbeli ingatagság 's rósz műszavakhoz 
még azon tömérdek typographiai hibát, mellytöl az egész könyv áradoz, 
hozzáadjuk, ’s mellyek igen sokszor értelemzavarók, ’s ha nem is, a’ 
tanulót minden esetre a’ tárgybani hanyagságra, orthographial határo
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zatlanságra szoktatók, millyenek péld: sétpatanthatja, alat, sekély, hait
idéig, hirtelem éz (és), tütiinemény, vilany, országágai, seh (zsehhe
lyett) hiivek (hüvelyk h.) kiilönWmüség sth magok e’ hiányok is elegen
dők arra, hogy a’ munka mint kézikönyv a’ szerző által óhajtott gyü
mölcsöket ne teremhesse meg, még akkor s e , ha tartalma annyira he
lyes és hibátlan volna, mint a’ miilyen nem.

III. A ’ m u n k a ’ t a r t a l m á t  i l l e t ő l e g , azon hamis tanokat 
fogom a’ §-ok’ rende szerint elősorolni, mellyeket abban észrevettem.

6. §. „ H a  k ő szik lá t akarsz  s z é tr e p e s z te n i: f ú r j  abba ly u k a k a t, v e r j  
azo k b a  c z ő v e k e k e t, locsold v í z z e l; aé szik la  s z e l  f o g  re p ed n i, m e r t u' sz ik 
la  lukacsa iba  h a ló  v í z  a ’ ré sze k e t t á g í t j a Helytelen fölfogás, nem a’ 
kőszikla’ likacsaiba, hanem a’ likakba vert czövekek’ likacsaiba ható víz 
az, mi a’ czővekeket kiterjesztvén, ezek’ hatására repedez meg a’ 
szikla.

12. §. „ E g y  fo n t ken der nagyobb ta r ta lm ú  m in t egy f o n t  h ús, eg y  
fo n t  p eh e ly  ism é t nagyobb m in t a n n y i k en d eré‘ Teljességgel nem ; egy 
fontban, legyen ez vas, hús, kender vagy pehely, teljesen egyenlő 
tartalom van. Alább a’ tömöttség egészen egybezavartatik az arányos 
sulylyal; a’ lepárolt víz’ aranyos’ súlya nem 1, hanem 56H> vagy szerző 
szerint 60 1h  , tehát az arany’ arányos súlya sem 19, hanem 19 X 6 0 =  
1140 Ö>. Ugyanezen § végén van egy számítás, mellyben az alma és 
fenyőfából egy köb öl’ súlya akarna meghatároztatni. „ A z  a lm a fá b ó l—
ígyolvassuk— eg y köböl—  2638,8 íb; m ert 6'X6'X6'X 7if =  2638,8; a'

60

fe n y ő fá b ó l  p e d ig  e g y  köb ö l =  1980 ítj, mert 6' X 6' X 6' X fi0 =  1980. E’
60

számolásban a’ 6-ok az öl’ lábait, 733 vagy is inkább a’ 0,733 az alma
fa’ tömöttségét, 550 azaz helyesen 0,550 a’ fenyőfa’ tömöttségét, 60 a’ 
víz’ arányos súlyát jeleli. A’ köb ölnek köblábakban kifejezése igenis
6S= 2 1 6 :  hanem a’ T  valamint az f? is mi oknál fogva áll így , azt a’

80 60

szerző nem mondja, de mondani nem is tudná. Ha az almafa’tömöttsége 
0,733: akkor ebből egy köb láb tesz 0,733 X 60 ífe =  43,98 ifc, tehát egy 
köböl almafa = 6 '  X 6' X 6' X 0,733 X 60 =  9499,68 ife. A’ fenyőfából
egy köb öl =  6' X 6' X 6' X 0,550 X 60 Jfc — 7128Ö3.

13. §. A ’ te s te k  vsszera g a d á sá t a ’ te rm é sze t tanárok n a g y  ré sz in t  
m e g h a tá ro z tá k , ’s úgy ta lá ltá k , hogy azok egyen lő  té r fo g a tn á l a ’ k ö ve tk e 

z ő  f o n to k  a la t t  sza k a d ta k  e lé ‘ Helytelen fölfogás; nem egyenlő térfo
gatú testeket kísérlettek a’ természetvizsgálók, hanem egyenlő hossza- 
ságu, szélességű és vastagságúakat; mert azt belátja szerző úr, hogy
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péld. 1 köbláb tériinéje vau egy vastömegnek, ha ennek széle, hosz- 
sza, magassága 1 láb, de szinte 1 köb láb’ tériinéje van azon vastö
megnek is, inellynek széle és vastagsága is % láb, magassága pedig 4 
láb, ’s hogy e’ két formájú, de egyenlő térforgatu test nem egyenlő 
terhek alatt szakadna e l : azt minden tudja.

17. §. ,,A ’ rugalmas testek a’ me,Ily szöglet alatt esnek valamelly 
lapra, azon szöglet alatt sz e g e t  n e k  m eg.“ 49. §. ,,A’ hang ugyan
azon szöglet alatt s ze  g e t  ik  m e g ,  melly alatt valami tárgyra esik.“ 
67. §. „ Ä  melly szöglet alatt esik a' fény valamelly testre, olly szöglet 
alatt szokott v i s s z a h a j t a t n i . “ 70. §. „A’ fénysugár irányváltozása 
az átlátszó leslek körül (körül?) fe'nyszege'snek mondatik.“ Ez idézetek
ből világos, hogy szerző a’ szegetést és visszaliajtatást nem hirta egy
mástól megkülönböztetni. A’ rugalmas test ’s a’ hang az idézett helye
ken nem szegetik, hanem visszaliajtatik. Az illy ha nem értetlen, de 
minden esetre gondatlan beszéd mondliatatlan zavarba hozza a’ tanulót

18. §-ban mondja a’ szerző , hogy az öszszeragadás nem minden 
testedben tapasztalható. Ugyan nevezzen a’ szerző egyetlenegy testet, 
inellynek összeragadása nincs.

19. §. „Ha egy vesszőt fekmentesen egy ujjadra teszesz , azt azon 
addig mozgathatod ide t  tova, míg egy ponton mozgás nélkül megáll, —  
kalamárisodat ’s könyvedet szinte égy tarthatod fe l  egy ujjadnál fogva. —  

Oka ezen jeleneteknek a z , mert a fölfüggesztett testek' súlya mind azon 
egy pontra hatván abban f i l l  art őzt at ik. Ezen pont már, mellyen a’ testek’ 
tömegrészei súlyúinak, neveztetik súlypontnak. Ezen súlypont nem min
dig a’ testek' közepén van, hanem most alantabb majd fentebb, most jobbra 
majd balra, a’ szerint mint a' test tömöttebb részei egy vagy más irány 
felé esnek. A ’ testek ezen súlypontnál fogva a' föld' felületére függélye
sen súlyúinak. Ezen sulyulási irány súlyvonalnak mondatik.“ Nem hiszem, 
hogy leszen tanuló, de legyen ember a’ világon, ki a súlypontról az 
itt előadottak után világos fogalmat tudna szerezni. Ki érti az okot: „« 
testek’ súlya mind egy pontra hatván, abban fölt art őzt útik.'1 E’ tünemény 
igaz okát a’ testek’ összeragadásában kell keresni. Egy pálcza’ minden 
részecskéje súlyos, mindegyik igyekszik leesni : de ha van egy részecs
ke , melly föltámasztva van, ’s mellytöl jobbra, balra, köröskörül e- 
gyenlö mennyiségű részecskék vannak azon mondott főitámasztott ré
szecskével összeragadva, természetes, hogy a’ pálcza le nem eshetik. 
’S milly apaedagogicus beszéd ez: „ezen súlypont nem mindig a’ testek 
közepén van“ , hisz arról fönehlt egy szóval sem emlékezett szerző, hogy 
e’ súlypontnak rendesen tán a’ testek’ közepén kellene lennie. —
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21. §. Az emelcső’ tüneményeinek okát abban találja szerző, hogy 
1 teher távol ’s 2 font szorozva=  2 teher távol ’s 1 font szorozva. Mel
lőzvén e’ kifejezet’ hiányosságát (mert így kellett volna írni 1 teher tá
vol ’s 2 font egymással szorozva), azon tanulóknak, kiknek a’ munka’ 
kézi könyve, képében csak azt kérdem; miért szorozva? Ennek oka egy 
szóval sincs itt említve.

Ugyan e’ §-ban a’ mázsa’ elméletének előadása azért hibás, mivel 
a' megmérendő tárgynak az emelcsöni (mennyire legyen a’ támponttól) 
helyéről, egy szó sincs, pedig e’ helytől függ a’ sulyegyen.

24. §. Hibásan mondatik, hogy ha a’ hordót egyenes lapon hen- 
geritem : akkor ennek minden pillanatban egyedül súlypont irányát vál 
toztatom. A’ sulypontirány, helyesebben a’ súlyvonal mindig egy irá
nyú t.i. függélyes a’ mondott lapra, hanem a’ súlyvonal’ helyezete vál
tozik. Mi könnyűvé teheti szerző e’ tárgy’ felfogását, ha arról, mikor 
s miként bomlik föl egy erő több erőre, a’ gyermeknek előbb ismere

tet ad, melly fontos tanról mint annyi tömérdek tünemény’ kulcsáról e- 
gyébiránt a’ könyvben szó sincs. Alább mondatik : „ minél nagyobb szög
letet alkot a dűlőt lap, annál nagyobb lesz annak lefelé sulyuló igyeke
z e t e Mivel alkot a’ dülös lap szögletet? ez mondva nincs. A’ csava
rok ’s ékeken olly könnyen keresztül esik a’ szerző, hogy ezekből a’ 
tanuló nem sokat okúi.

28. §. „Ha két egyenlő hoszsu, de különböző súlyú ingát egymás 
mellett ingatsz: a’ súlyosabb sebesebben fog mozogni, mert — mint alább 
mondatik'— a' súlyosabb inkább von ód i k  maga is a’ földhöz.“ Továbbá, 
„ha két egyenlő súlyú, de különböző hosszú ingát függesztesz f ö l : a rö~ 
videbb sebesebb ingáit fo "  tenni, mert a rövidebb könnyebben elhárítja 
a' lég' ellentállását.“ Annyira hamis tanok ezek, hogy bíráló nem tud 
eléggé csodálkozni azon, miként esketik oktató, ki természettant any- 
nyi éveken keresztül tanít, illy tetemes tévedésbe. Hogy a’ súlyosabb 
inga egyenlő hosszasága mellett a’ kevésbbé súlyosnál sebesebben inog
na : az épen nem igaz, valamint az sem, hogy a’ súlyosabb test sebe
sebben vonzatnék a’ földhöz mint a’ könnyű. 300 esztendő óta ezt más
kép tudják a’ természetvizsgálók, azért áll a’ tétel a’ természettanban: 
minden test egyenlően nehéz (szerző szerint súlyos). Hasonlóan alap
talan s a’ légből kapott beszéd az , bogy a’ rövidebb inga könnyebben 
elhárítja a’ lég’ ellentállását mint a’ hosszú. Próbáljon csak szerző úr 
egy cseresznye szemnyi ólomgolyóbist kötni egy öl hosszú czérnára, 
s hozza ezt ingásba egy másik inga mellett, mellynek hossza péld. csak
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egy láb ’s mellyre ökölnyi nagyságú, de az előbb említett ólomgömb- 
bel egyenlő súlyú golyóbist kötött: meglátja, hogy ez utóbbi sokkal 
sebesebben inog, bár azt nem mondhatja, hogy e’ nagyobb tériméjii 
test inkább legyőzné a’ lég’ ellentállását mint ama’ kisebb.

29. §. Földgömbieknek tengelye körüli sebessége 900 lábnak mon
datik. Hiba; 1431 láb az.

32. §. „ T eg yü k  f ö l , hogy a ’ csonka á g ’ fü lű d e t e  1 n égy szögvén y láb, 
m a g a ssá g a  2; ekkor a ’ v íz tö m eg  1 X 2= 2  köb láb , 1 köb láb v iz  m ár 56  

f o n to t  nyomván , a -b  fö lü le te t  nyomja f ö l f e lé  112 f o n t  e rő .“  A’csonka ág’
magassága helyett, a’ csonka ág fölött képzelt ubtlc víztömeg értendő. 
Továbbá egy köb láb viz’súlya 56 fontra tétetik; fölebb (12.§.) ugyan
az 60 üb-nak mondatott: mennyi hát már valólag?.. .Meg kellett volna 
mondani, hogy a’ víznek, azon állapotában, mikor legtömöttebb , faj- 
sulya 56,377 font, vagy érthetőbben: 56 font 12 lat, s még valamivel 
több , kerek számmal tehát 56« fontra tehető.

33. §. „ A ' fen ékn yom ás különbözősége.“  E’ tárgy’ magyarázata telje
sen hamis. Utasítom olvasóimat magára az idézett §-ra, a’ bonczolga- 
tást rajzok’ hiánya miatt nem tehetvén.

35. §. „ E z e n  tö rvén ybő l (a' csepp higba merült test’ súly veszteségét 
tárgyazólag) é r th e te d  a z t , hogy in ig  a ’ vödör a ’ kutban v í z  a la t t  v a n , 
a z t  kis u jjú dda l is  fö lem elh e ted , ellenben ha a' v i z e t  e lh agy ja , a ’ vödörhöz 
több erő ve l k e l l nyúlnod. In n en  é r th e te d  a z t  i s ,  hogy több m ázsákka l té r -  
K elt csónakot e g y  em ber a v ize n  könnyen  e lh a j t , h o lo tt eg y  m á zsá t is há
to n  em eln i n eh éz .“  E’ tünemények közöl az első helyesen van a’ mon
dott törvényből következtetve ; de nem a’ második. Hogy terhes csóna
kot egy ember is könnyen elhajt a’ vizen: azt nem e’ csónak’ súly vesz
tesége okozza, hanem a’ sírna út. Lám vasúton, (sőt lapályos jó töltött 
úton is) milly terhes szekeret képes egy ember megmozdítani; pedig ha 
hátára rakatnék az, az ember bizonynyal összeroskadna.

37. §. „ H a  a z  ember lé lekeberségét e l  nem  v e s z tv é n , f e j é t  h á tr a f e 
l é ,  s z á já t , o r r á t  p e d ig  f ö l t a r t j a , sűrűn ve sz  lé l e k z e te t , e z  á lta l  m ellüre
g é t  n a g yo b b ítju , a r c z á t  f ö l f á ja , k a r ja i t  k i t e r je s z t i , n y íl t  te n y é r r e l  a ’ 
v íz r e  le f e lé  nyom , a ’ v i z e t  m in te g y  m a g a  alti h a j i ja , m ajd  k e z é t a ’ te n y ér’ 
é lé v e l fö lem elvén  e z t  is m é tl i ,  b izony n y a l m egszabadu l. — Oka a' f e l a 
d á s io n  illy  m egszabadu lásnak e z ,  m ert a z  em ber e zen  t e t t  á l ta l  te s tén ek  
té r fo g a tá t n a g y o b b ítju ,  következő leg  a ’ v iz ' h elyébő li k inyom undását n e 
h e z í t i .“  Hogyan nagyobbítja az ember teste’ térfogatát, ha fejét hátra,



15

száját, orrát föltartja, karjait kiterjeszti, nyilt tenyérrel a’ vízre le 
felé nyom: azt , mint valótlan dolgot senki sem látja át. Szintilly valót
lan az előadott ok’ zártétele: „következőleg a’viz’ lielyéböli kinyoman- 
dását nehezíti.“ E’ homályos kitétel akár azt tegye, hogy az irt módon 
a’ víz nehezen nyomatik ki helyéhői, akár azt, hogy az ember nyoma- 
tik ki nehezen azon helyből, mellyben különben a’ viz volna: az állí
tás mindenkép hamis. Máskép van a’ dolog. Ha a’ test’ tériméje nagyob- 
bittatik, ez által a’ test több vizet nyom ki helyéből, és így a’ test’ 
sulyvesztesége nagyobb , azaz a’ test’ könnyebbé lesz, következőleg 
annak nagyobb része fog a’ vízből kilátszani mint különben. — A’ 
hajók’ úszásának theúriája is hibásan adatik: „Ügy vasgolyó — így ír 
a’ szerző — leszáll a' vízben, de lapítlassék el «’ golyó úgy mint le
het , ’s tetessek vigyázva lapjánál fogva a’ vízre , fölül fo g  úszni : 

mert ez esetben a' kiterjedt lap által helyéből kinyomandó vizűm eg na. 
gyobbodott. “ . . .  K' törvényből értheted meg, a’ kezdő úszók derekukra 
mért kötnek fö l f i t t  hólyagot vagy kákát. Innen értheted, miért a' % a -  

rányos súlyú egy darab tölgyfa , ha soká úszik a’ vizen, vizet vévén ma
gába , fenékre száll, — ellenben ha többek összeköttetnek , nem szállnak 
le. A ' hajók mennyi ezer mázsa követ, vagy búzáit bírnak el, holott egy 
szem jó búza is le száll a' vízbe.“ Igenis, kis méretű testeket, ha bár 
arányos súlyaik a’ vizét meghaladják is , felbír a’ víz, de e’ tüne
ménynek egészen más oka van, mint a’ hajók’ vizen úszásának, föl- 
fútt hólyag ’s káka’ úszásra használásának stb. Lehetetlen, hogy szer
ző ez okot ne tudja: azért e’ hibát, mint talán sok egyebet is, szerző’ 
gondatlanságára kell róni, vagy arra, hogy a’ sokféle munkával foly
tonos e/foglalódása miatt egyes tárgyak fölött kellőleg gondolkozni 
nem érkezik. Hogy a’ vas hajó a’ vizen úszik; hogy hólyagok úszóesz
közök gyanánt használtatnak: oka az, hogy a’ víznél aránylag súlyo
sabb testekkel levegő, mi a’ viznél szinte 800-szor könnyebb, köttetik 
össze. Azt pedig ne higye a’ szerző, hogy az ollyan talpak, menyek
nek egyes szálai a’ vizben leülnének, ha összeköttettek, a’ vizen úsz
ni fognának.

40. §. A’ légsulymérö ’s időjárás’ egybefiiggése így adatik elő: 
,, A' légszálláskor esős, fölemelkedéskor pedig száraz idő van. Ugyan
is a’ lég’ rugalmassága' fogyásakor a’ légben már rugalmatlan viz- 
párák álltak elő, mellyek meghűlvén eső alakban hullnak l e , « ’ ru
galmasság’ növésekor pedig a’ vizbuborékok elenyésznek ’s tiszta idő áll 
be. “ Ez alaptalan beszédre nem kell commentár.

41. §. „ Van ezeken kívül éjszakkeleti, mi éjszak és kelet közt
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inkább éjszak fe lö l fú \  igy van kelet éjszaki, ejtxakttyugoli, nyűgöt 
éjszaki, délkeleti és kelet déli, délnyugati és nyűgöt déli szél.“ Tudni 
kell , hogy a szelek’ elnevezésének saját szabálya van, melly ab
ból áll, hogy az itt idézett összetételekben mindig a’ déli vonalban 
fekvő tájt kell eliiltenni; e’ szerint keletéj szaki, nyugotéjszaki, ke
letdéli és nyugotdéli szél nincs. ’S az éjszakkeleti, éjszaknyugoti, 
délkeleti, ’s délnyugoti szeleknek is nem az a’ fogalma, mit a’ szer
ző ezeknek ad. Ezek az illető tájak közt épen középen fúvó szele
ket jelentik. Az a’ mit szerző az éjszakkeleti szélen ért: az ÉÉK (éj
szak éjszak keleti), a’ mit a’ keletéjszakin ért , az KÉK (kelet éjszak
keleti) ; és így tovább.

45. §-ban egyszer azt mondja szerző , hogy a' viz , f a , kő , hangot 
nem, adnak, másszor azt, hogy az ezüst hangzóbb mint a’ fa  stb.—Alább 
azt mondja szerző, hogy a’ párátlan légben messzebb hallatszik a’hang. 
Sőt a’ köztapasztalás ezzel egészen ellenkezőt mutat, mit azon köznyel
veken forgó meterologiai szabályból is tudunk, hogy ha a’ harangszó 
messzebb hullik, eső lesz.

47. §. Nem azért halljuk meg inkábbja’ távol hangot, hogy füleinket 
a’ földhöz közel tartjuk, hogy a’ földszinhez közel a’ lég rugalmasabb, 
hanem azért, mivel a’ szilárd föld a’ légnél jobb hangvezetö.

(vége a’ következő füzetben).
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A’ k é t  I r i n y i .
Eredeti beszély.

Közel Esztergomhoz, egy majd nem a’ Duna’ pártjáig kinyúló hegy
fok’ aljában, Kún László’ korában egy süni tölgyfa-csoporlozat állt, 
mellynek csaknem egészen egybefont lombjai közöl egyszerű kö-épiilet- 
nek sötétszinü falai voltak láthatók. Ha körükbe tévedt a' parton elő
re haladó vándor, egy kisded kápolnát vön itt észre, mellette alacson 
szalmafedelü remete-lakkal, mellynek a’ hegyekre dőlő oldalánál kis
ded kertecske terült; durva, hihetőleg maga a’ remete által készített, 
deszkakerítés által zárva el a’vizsgaló tekintettől, ha, mint épen inostis, 
nem állott nyitva a keskeny ajtócska, melly a kápolnát környező töl
gyek’ áljából e’ szűk kertecskébe vezetett. — Néhány viruló rózsa-bo
kor állott itt, zöld lombjaikkal két emelkedett dombot fedve el, mellyck, 
mint az egyszerűen faragott kökeresztek tanúsítók, sirhalmok valónak. 
E’ keresztek’ egyikére egy nyulánk levente volt borulva, míg közel hoz
zá egy agg férfiú állott, az akkori remeték sötétszinü szörcsuklyájában , 
ki öszvetett kezeiben egy hosszúra lenyúló olvasó’ pergéseivel kiséré 
az ifjú’ zokogó imáját, míg égfelé emelt szemeiből sűrű könyek hul
lottak alá hosszú szakállárnak hófehér szálain.

„Urfi! elég mára’ sirás, szólt reszkető hangon az agg, az idő, 
sebesen halad ’s mire a’ közel dömösi prépostságba érünk, itt lesz az 
óra, mellyet a tisztes fő úr önnek kitűzött, hogy letegye esküjét a’ 
zászlóra, mellynek követőit fogja ön ezentúl mint a’ prépostság’ dan- 
dárnagya a hon, ’s király’ ellenségei ellen vezetni.

ATHEN. II. KÖT. 1843.
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,„Igen öreg! a sírás elég, szólt az ifiu fölegyenesedve előbbi he- 
lyezetéböl ’s szép, de most bús komoly kifejezésit arczát, mellyet Ízlete
sen hátra fásult gesztenye szinü fürtök árnyazának , az agg felé emel
ve, igen én menni fogok; válni e’ síroktól, hová erötjövék gyűjteni az 
uj pályára, mellynek ma lépek először vészteljes fövenyére.—

Az ifiu még egyszer a’ keresztre borult, majd megrázta az agg re
mete’ oda nyújtott kezét.

„.Atyám! isten veled; én nem sokára indulok; utam hadba vezet> 
te agg vagy, mindkettőnk’ élte kétes, ki tudja, látjuk-e még egymást 
többé ez életben? Pál „légy míg élsz, hű őre e’ síroknak.1“ —

„Igen urfi, az leszek, mint valék évek óta, hisz én öleiéin fel a’ 
Iliden holt testeket az úri lak’ hamvaiból, miután elrobogtak a’ vad 
kánok, kiket Béla király — kinek az isten üdvösséget, ’s nyugalmat 
adjon — rákiildé Erdélybe menekült fiának István herczegnek híi né
pére -------“

„Igen, te agg; hű cseléd valál, titokban ide e’ zárda’ közelébeho- 
zád a’ holttesteket, ’s miután a’prépostnak, ki szülőim’ barátja volt, en- 
gedelméböl sirt ástál a meggyilkolt atyának, s anyának, ápolásod alá 
vevéd a’ gyenge fiút— s fölnevelve ö t, a’tehetetlen gyermekkorévei
ben— mint ifjút biztos helyre adád, honnan mint levente megtérve, itt 
talált mint hű őrét szegény szülői’ csendes sírjának.1“

„Jó úrfi, ön túlbecsüli a’ cseléd’ kötelességét, ki azt sem tévé meg 
mit tennie kellett volna; hiszen, Vincze úrfi, ön’ kisded öcscse a’ hadza- 
jában elveszett, ’s tudja a’jó ég, é l - e ,  vagy felkonczolták a’fene kán 
leventék.11

E’ párbeszéd alatt megindultak az agg, ’s ifjú védencze, gyors lép
tekkel haladva le Dömös felé, mellynek magas tornyai a’ bérezek’ al
jában már már láthatók valának.

.„Szegény öcs! ö talán nincs többé — kezdé újra Vincze-’s talán 
boldogabb nálamnál!“1

„Boldogabb?—káráé bámulva az agg—hát ön boldogtalan-e, jó ur
fi? illy deli, harezra termett ifjú levente, tagjaiban dús életerővel, keblé
ben tettre kész hős akarattal, mikép lehetne más mint túlboldog; nem
de úrfi, ön csak tréfál, csak ingerkedik az öreg Pállal, hogy meg ne 
ártson a’ sok öröm agg fejének? — urfi az istenért, legyen őszinte ’s ha 
bú lepi keblét, tárja ki barátja, atyja, — mert büszkén mondom, hogy ez 
valék — őszinte keblébe.“

,„Pál! te rég valál ifjú, kebledben a szenvedélyek’ vad heve rég 
kihalt már ’s a’ szív, melly a szellemi csend’nyugalmát évek óta zava- 
ratlanúl éldeli, aligha képes leend érezni a’ bút, melly sötét kínjaival
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öldökli az ifjúi még fonó keljelet, Pál! én szerettem ... öreg, hiszen te 
is férj valál, gondolj vissza ifjú éveid’ boldog szakára, varázsold előd
be nőd’ viruló arczát, a’ kéjeket, mellyeket szerelme nyujía, az iidvet, 
inellyet keblén élvezél — te sirsz agg? a’ fohászok tolmácsolják, hogy 
ifjú korod’ messze tiint képei vonulnak el lelked előtt — hald hát, rette
netes kínom’ rövid vázlatát.

— A’ felföldön, hol az agg bajnok, kire bíztál, nevelt, egy csa
tában elhúnyt nemes özvegye élt , leányával a’ tündér szép Rózsával, 
’s e’ leány bájoló, minta’ képzelet’ legistenibb álma, engem üdvözített 
angyali keble’ első hevével, ’s mi boldogok valánk, mert a’ nem épen 
szegény anya áldá frigyünket ’s Rózsa nőm leendett vala a' farsang’ 
jöttével — de lm, míg én tova valék, cseh száguldók dúltak a’ vidéken, 
felpörzsölték a’ falvat, mellyben lakának, a’ lakókat vagy elölték, vagy 
messze ragadák ; ez utóbbi sors érte szépemet, kit, mint az életben ma
radt menekülök mondák, a’ csehek’vezére ragadott el magával.

Az ifjú zokogva hallgatott, ’s az agg könyezve tekinte iá.
Mint bösziilt oroszlán, dühöngtem e’ hir'hallatára—mondá tovább 

Vincze — de hasztalan a’ csehek honunkba tértek, ’s éltem’üdve veszve 
volt. Szétzúzott kebellel jöttem ide hozzád, eltökélve, hogyha a’ pré
postnak bemutatsz, szerzetessé leszek, ’s a’ szűk zárdái lak’ sötétében 
élem át éltemnek kínos jövőjét, de az apát nem hajlék tervemre, azt 
mondá: gondolnám meg mit kérek kegyétől, — maradjak még a’ világ
ban, keressem fel Rózsát, vagy küzdjem le keblem kínjait, én kéré
semnél maradtam, ’s ö végre megegyezett, de előbb egy évié dandár 
jához adott, hihetőleg remélve, hogy akkor elfeledem szívemnek elrali. 
lőtt kedvesét,'—’s én elfogadám a’ kínált tisztet ’s most szinte örven- 
dek, mert had áll előttünk, hada’ gaz csehek ellen, kiknek vérében hű
tőm meg keblem’ boszúját, s azután kardjaik közt keresem fel a’halált, 
melly véget vessen keblem’ kínjának. —

Egy van még, agg barátom! mi az élethez köt: öcsémnek sorsa ez; 
öt szeretném még egyszer ölelni — de ez sikertelen vágy, — ö előre 
ment ’s mint angyal vár hihetőleg rám ott fenn az egekben.

Az agg remete megfogá az ifjú’ jobbját. „Sajnálom ön sorsát, ne
mes ifjú, ’s mivel felfogom kínját, nem vigasztalom, mert tudom, hogy 
illy kín ellen nincs szóban orvoslás. — Mi öcscsét illeti, a’ jó ég tudja 
sorsát, mint hallottam, ’s mondtam is önnek, cseléd-társam Andor vállal
ta öt védelme alá, midőn a’ kánok közeledtek rejtekiinkhöz, melly föl" 
fedeztetvén messze futottunk, az éji sötétben eltévedtünk az erdőben, 
én önnel kimenekültem; velők mi történt nem tudom, de az isten jó , ’s 
talán László urfi is. most mint deli levente forgat kardot a’ magyar ha-

2 *
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záért. De uram, ím a’zárdához értünk, mint látom, csöngetnünk sem 
kell: egy vándor épen most rángatja meg a’ zárd a’ harangját. —

’Svaiéban, az ajtó előtt egy porlepte öltönyű barna ifjú állt — 
ki észrevévén a két barát’ közeledését, azokhoz csatlakozott, ’s velők 
lépett he a’ zárda’ felnyitott kapuján.

A’ vándor szóhoz sein hagyá jöni a’ kinyitó szerzetest, haneinmo- 
lión kérdé, László úr-e még a’ zárda' prépostja ’s a’ mint e’ kérdésre 
igennel felelt a’ kulcsár, a’ többiek’ nem csekély bámulására egy közel 
álló feszület’ lábaihoz borult s e’ szavakkal: Hála istenein! hogy meg- 
tartád a’ prépost’ életét, úgy még van remény füllelni bátyámat, kul
csoló át az iidvözitö’ lábait.

Ez alatt több szerzetesek jöttek, ’s végre maga az agg prépost is, 
kit arany keresztéről megismervén a’ vándor, elhagyta a feszilletet ’s 
félre tolván a’ fő ur’ kezeit csókoló Yinczét ’s remetét ■— borúit újra 
a’ prépost’ lábához.

,Uram, az istenre! szólj, te vagy-e László, ama’t:sztes prépost, ki 
atyáin’ barátja volt — kérdé harsány hangon a’vándor, míg a’ főpap fej
csóválva tekinte rá.‘

„Hogy e’ kérdésedre felelhessek, jó ifjú, előbb atyádat szükség 
nevezned?“ Mondá a’ bámuló prépost ’s a’ minta’ vándor Vid Endrét, 
a’ mostani királynak, még mint herczegnek, a’ kunok által meggyilkolt 
hívét nevező atyjának, Vincze, nem tudván mérsékelni keble’örömét 
— borúit a’ vándor’ nyakába, ki megértvén a’köriilálloktól, miként ezen 
ifjú itt testvére, szenvedélyesen szorító azt kebléhez, ’s a’ prépost’s 
a’ szerzetesek áldva emelék kezeiket az egymást ölelő két testvérre.

II.
Másnap korán reggel a’ remete-lak melletti kertből látjuk kilépni 

Pált, a’ remetét ’s a’ két ifjút, kik egy tölgy’ aljában letelepedvén, 
Vincze elöadá, hogy most, midőn a’ viszonlátás’ örömeit eléggé élve
zők, ’s a’ fiúi’ fájdalom’ könyeivel áldozának szülőik sírjánál, beszélje 
el László testvérének mindazt, mik vele ősi lakuk’ feldulása óta tör
téntek.

— Agg barátunk, s bátyáin! a’ kép’ mellynek rajzát tölemkivánjátok, 
szomorú, ’s v’harteljes, kezdé az ifjú, mert életem a’ sors’ szűnni nem akaró 
csapásainak volt labdája. Endre, a’ lüi cseléd, ki megmentett, Somogy
ba egy pár rokonához vonúlt velem, kinél több évekettölténk el, míg 
egy rabló csapat fel nem perzselé szegény falunkat; ekkor az agg En
dre , mint mondá, azon okból, hogy rangomhoz illő nevelést nyerhes
sek, a’ tihanyi apát általi félfogadásomat eszközlé, ki azonban Endrét
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csakhamar a’ sírba követvén , én a’ már akkor tizen négy éves ifjú, újra 
gyám nélkül maradtam-—’s nem akarván az új ismeretlen apáttól ke
gyelmet koldulni, elvándorlók,’s egy kóbor csapathoz szegődtem. Evvel 
barangoltam szerte a’ hazában, majd egy majd más pártnak adván zsold- 
ba karomat ’s a’ szünnélkiili pusztítás ’s harcz között eltompulván ben
nem a’ szelídebb érzelmek, egy neme a’ vadságnak lepé el keblemet, 
mellyböl csak akkor kezdtem némikép kivetkőzni, midőn kedvező sor
som Anna herczeg asszony’ udvarába vezetett, ki megtudván, milly csa
ládnak vagyok ivadéka, nemes aprúdai közé fogadott fel. Mint tudjátok, 
e’ lierczegné, később Ottokár cseh királynál keresett fejedelmünk ellen 
menedéket, ’s én is Csehországba követtem öt, hol Ottokár, kiolly örö
mest szerezne magának honunkban pártot, megtudva, hogy egy neveze
tes magyar családnak vagyok gyermeke, elcsalt a’ lierczegné’ a’ nélkül 
sem legjutalmasabb szolgálatából, ’s testőrei közé fogadott be. Mint 
illyen gyakran valók körébe, ’s szilaj, minden kalandra, s vakmerő 
merényre kész jellemem által csakhamar megnyertem a’ király’ kegyét, 
ki azóta minden kicsapongásai, ’s tobzódásaiba bevonva; — hatalmas 
karokkal ragadt vissza az előbbi ösvényre, mellytöl csak imént szokta- 
ta el Anna’ udvara’ szelid csendes magánya.

■— Múlt nyáron, a’ magyarhoni felvidéket pusztítván népei, engem 
is egy zászlóalj’ vezérévé tön ’s én a’ balga, ama’ hittől, hogy azok.ki- 
ket öldöklők, atyam’gyilkosa’ fiának jobbágyai, elvakitva, dúltam sze
rencsétlen hazámat. Ezen pusztítás’ alkalmával mint felkérő egy várba 
küldettem, hol egy tündér szépségű leányra estenek szemeim, ki egyéb
kor a’ vár’ közelében lakván anyjával, most elölünk ide menekült.

— Mint gondolhatjátok, az érzet, mellyet e’ leány’ bájai keblem
ben élesztének, nem volt ama’ szende, tiszta érzet, mit a’ jobbak sze
relemnek neveznek, de egy forró, ’s buja vágy leszakítni a’ leány’ezer 
élvet igerö szerelmi rózsáit. Az ellenségnek közepette nem lehetvén 
ezt tenni, el kellett fojtani szenvedélyemet, ’s újra Csehországba tér
tem vissza, hol szünet nélkül üldözött a’ szép leányka’ emléke.

— Egy víg kalandjában kisérvén a’ királyt, nevetve kérdé, érdek- 
lette-e már valaha nő szivemet ’s én, ki hozzá valók szokva minden tar
talom nélkül beszélni a’ víg fejedelemmel, elmondám neki miként lob
banta forró szenvedélyre egy magyar nő szivemet, tiiz- szavakkal festém 
annak ritka kecseit ’s a’ vágyat, öt enyémnek mondhatni. ■— Ten hibád 
ha nem a’ tied a’ nő, mondá mosolygva a’ király, ki éber figyelem
mel kiséré szépem’ kecseinek élénk leirását. Ha reá vágysz, ragadd e l , 
úgy mond.
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— Én azon ellenvetést tevén, hogy az lehetetlen, mert a’ viilébet egy 
erős vár védi, mellyhe közeledtünkre befutnak a’ lakók.

— Balga, veté ellen egyik a’ kíséretből, hát egész hadsereggel 
kell-e menned egy leányért? végy magad mellé vagy busz bátor legényt, 
öltöztesd őket pór ruhába, rohand meg éjjel a’ leány’ lakát, s a’ nő tiéd lesz.

— E’ terv tetszett, ’s én elfogadási; a’ király egy előttem még 
akkor megfoghatatlan készséggel teve meg másnap minden rendelést, 
s én húsz bátor cseh’ kíséretében száguldtam Magyarhon' határáig, s 
itt embereimmel pór ruhába bújva, lopództam egy éjjel a leány’laká
nak, melly alig feküdt 8 mérföldnyire a határhoz, kisded ablakához.

— Mennyire lehetett kerülni akarván az erőszakot, kopogtatám meg 
az ablakot, ’s csakhamar kérdé tőlem egy gyönge női hang: ki az éji 
háborgató ?

— E’ perczben, ama gondolat villant keresztül agyamon, hogyha 
magyarhoni nevemet említem, talán bebocsátják a’ honfit lakukba, ’s 
a’ kérdő előtt Vidnek nevezőin magamat.

— Mint evetke szökött el a’ leány az ablaktól, minn, mint gon
dolhatjátok, nem kévéssé boszonkodám; azonban, mit lehete tenni, em
bereim után kiálték erőt használandó, de lm a’ leány felnyitá a’ lak’ aj
taját, ’s felém siete.

— Meglepetve álltam; ö felém tartászövétnekét, ’s a’mint arczo- 
mat meglátta egy sikoltással futni akart, de én áltölelém; embereim 
megérkeztek, lóra emeltem az áléit leányt s egy perczet sem vesztve 
futottunk a’ határ felé-

— Midőn a’ legközelebbi várban leszálltam lovamról a’ még min
dig áléit széppel, a’ várnagy nem csekély bámulásomra azt tudatú ve
lem, hogy a’ király ott mulat ’s már több ízben tudakozódott utánam, 
’s most is apród érkezék tüstént a’király’ elébe idéző, s én a’várnagy- 
né’ gondjára bízva a’ lányt, a’ királyhoz siettem.

E’ beszéd alatt komor fellegek vonultak Yineze homlokára, s 
arcz - izmainak szokatlan emelkedése s a’nyugtalanság, melly egész va
lóján elömlött, egy forró szenvedély-csatát tol mácsol ának, mi most sza
vakban tört ki.

„Szerencsétlen, e’ leány’ nevét mondd!“ kiálta hévvel a’ levente.
,Őt Szákfy Rózának nevezők’ válaszoló László s folytatni akará 

beszédét, de Vincze dühösen rohant neki, s csak egy ügyes félrevo- 
nulás menté meg a’ felé irányzott erős ükölsujtástól az ifjút, ki szinte 
mint Pál, nem tudák megfogni Vincze’ e’ rögtöni felheviilését.

„Fattyú ! orditá ö, te arámat rabiád e l, s bár öcsém vagy, kardom 
kiönti korcs véredet.“
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László mint villámtól snjtott állt bátyja előtt, ki csak azon okból 
nem színá őt át kardjával, mert sokkal büszkébb volt, minthogy orgyil
kosává tudott volna lenni egy magát nem védőnek.

Pál az alatt az ifjak közé állt, ’s míg Yincze előre akart nyomul
ni, László e’ szavakat intézé hozzá. —

— Egy percznyi nyugalmat még bátya, azután ölj meg. — A’leány 
nein lön enyém; a’ király nem volt termében, soká vártam reá, majd 
szépemhez csalt vágyam s borzadj, a’ szoba’ ajtaja csukva volt; bent si
koltást hallék, Rózsa’sikoltását. Mintbösziilt oroszlán törtem be az aj
tót; a' leány Ottokar’ ellen kiizdé az ellentállás’ egyenetlen csatáját. 
— Dühömben nem gondolva semmivel ránték kardot, ’s a’ király felé 
irányzám vágását; az ügyesen ugrott félre, ’s az aczél a’ szép leány
nak hasitá ketté márvány homlokát. —

•— Erre örök törtek elő, ellenállásom sikeretlen volt; a’ porosz
lók durván kötöztek meg, ’s Ottokár gúnyosan tekinte reám.

— Ez után börtönbe zártának, honnan hosszú kínok után meg
menekülve , honomba futék , ’s midőn a’ határhoz értem , eszembe ju
ta, hogy a’dömösi prépost atyánk’ barátja, ennek lábainál akartam nyer
ni bűnömnek bocsánatot, ’s aztán lelkemnek nyugalmat a’ sir’ űrében. 
Itt leltelek fel véletlen téged bátyám, itt szülőim’ sírját, ’s most,ha aka
rod, döfd öcséd’ keblébe kardodat.

Az ifjú bátyjára tekinte, mintha várná mit határozand; — ’s ez le- 
ereszté kardját, ’s öcscsére emelé nagy fekete szemeit.

„Nem! testvérivér ne szennyezze kardomat itt a’szülök szent sír
jánál,— te nem tudád mit cselekszel; te nem vagy olly vétkes mint 
ama’ gaz fattyú, kit királyodnak neveztél, öcsém! az okból mert meg
mernéd Rózsám’ becsületét, egy feltét alatt megbocsátok.— Hagyj fel 
a’ halál-szándékkal, ez gyáva’ léleknek való csak; a’ szilárd férfi ko
szát áll, jer szülőink’ sírjához ’s tégy esküt, hogy mindaddig nem nyug
szunk , míg az, ki Rózsám’ üdvének feldúlója lön , ki megfosztá keb
lemet édenétöl, vasaink alatt nem dől a’ halál’ véres ölébe.

Vincze nem is várván be testvére’ válaszát, a’ sírok felé siete , 
László gépileg követte ’s a’ két ifjú esküt tön, vérboszújoknak felál
dozni üdvök’ feldúlóját, a’ buja Ottokárt.

i.
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I II .
Egy pár nap múlva a’ prépostság’ dandára elhagyá Dömöst, vezé

reltetve Vid Vincze által, ki öcscsét mint hadnagyot alkalmazá sere
génél.— A’ prépostság’ népe Székesfehérvár felé vonula, hol László 
király negyven ezer magyar, ’s 16,000 kúnvitézzel állt készen, síkra- 
szállamlúOttokar cseh király ellen, ki IVdik Béla’kora óta, majd nem 
szüntelen ’s csak rövid , de soha sem őszinte béke-kötések által félbe- 
szakasztott hadban állt honunk’ királyaival. Lászlót, a’ még akkor alig 
húsz évest leginkább Rudolf, a’ nem rég római császárságra emelke
dett liabsburgi gróf’ ügyes politicája ingerlé fel Ottokar ellen , kinek 
Osztriai Margittal, a’ negyven éves herczegnövel ifjabb éveiben kötött há
zassága megszerző Osztria’ birtokát, mellyet Rudolf olly örömest szer
zett volna meg lia’ Albert’ számára. Lászlót e’ csatára leginkább a’IV. 
Béla által Bírt stájer tartományok utáni vagy ingerlé, mellyeket hú 

v segedelme’ jutalmaúl igére Rudolf, ki legközelébb egy a’ magyaroknak 
némi tekintetekben kedvező szerződés által szorosabban érdekeihez köt
ve Lászlót, ezt könnyen rábírta, hogy egyesítse vele erejét, vég meg
buktatására Ottokárnak, ki örökös berohanásai, ’s az által, hogy már 
István, ’s most László alatt és minduntalan egy általa pártolt, mellék
ágból származó árpád-házi herczeget akart ültetni honunk’ trónjára, egyik 
legveszedelmesebb ellene volt a’ magyar királyoknak.

A’ két szövetkezett fejedelem látván, hogy csak Ottokar’ végké- 
peni megbuktatása által lehetnek nyugodtak birtokaikban, a’ lehető leg
nagyobb erővel tökélették el magokat ellene föllépni, ’s Rudolf, ki szin
te számos népet vona össze tartományaiból, megértvén, miként a’király 
már készen áll hadával, March ékből írt sürgető levelek által kérte meg 
ezt gyors érkezésre ’s László , az ország’ zászlóját Renold főispánra 
bízván, elvégre megindult seregével, s Rudolffal egyesülve előre nyo
mult, mit megértve Ottokar, felhagya Laa’ostromával, ’s l asonlólag csa
tára készült. —

Stilfriednél a’ Morva folyónál állt szemközt 1278. a’ két tábor, 
készen a’ jövő napon következő eldöntő csatára ’s ez este két fekete 
pánczélzatú ’s fedett arczú lovagot látunk egy agg remete’ kíséretében, 
ama’ pompás sátor-csoportozat felé vonúlni; mellynek közepében a' 
szövetkezett fejedelmek’ díszes szállásai fénylettek. Rudolf ’s László 
épen együtt valának, tanácskozva a’ holnapi csata’ elrendezéséről, mi
dőn az agg remete belépett ’s két leventét jelentett b e , kik kihallga
tást kértek a’ magyar királytól.

László király inte, ’s a’ két levente a’ sátorba lépett. „Mi kiván-
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ságtok van vitézek?“ kérdé a király a’ két hőst, kiknek egyike tompa 
hangon iinígy heszélé.

,Uram király, előtted két ifjú áll, kik szülőik’szent sírjánál tevé
nek le esküt, nem nyugodni addig, míg Ottokar, ki éltök’ üdvét feldulá, 
el nem vész csapásai alatt boszúló karjoknak.*

László,’s Rudolf’ szemeikből örömszikrák tündöklőitek; ’s az előb
bi nyájasan tévé a’ szóló’ vállára jobbját, kérve öt, hogy ha fogadás 
nem köti, fednék fel előtte nevüket, mit ezek nem tevén, a’ remete kez- 
de szólni.

„,Uram, fejedelem! én ismerem e’ két leventét ’s éltemmel állok 
jót, hogy vagy ők , vagy Ottokar nem lesznek holnap ez életben; ha az 
elöbbeni eset lépne be, neveiket tőlem tudandod ineg.“‘—

A’ király tisztelve a’ lovagiság’szokásait, nyájasan társalga a’lo
vagokkal, kik most elöadák jöttök’czélját, egy csapat ügyes kán jászo
kat kérve ki a’ királytól, olly föltétellel, hogy ezek ’s ön népeik fel
mentve a’ trencséni grófnak, és Schildberg Istvánnak, kik a’ hadat ve
zérlik, parancsától, egyedül tőlük függve vegyenek részt a’ csatában.

A’ király a’ czélnak, mellyet a’ leventék kitűztek, fontosságát te
kintve, megegyezők; ’svaiéban másnap, midőn a’ csata kezdödék, egy kis
ded lovag csapatot látunk a’ nagy seregtől elválni, ’s a' Morva folyó’ 
partján lefelé vonulni, míg a’ két ellen tábor dühösen rohana egymás
nak.— Az első rohanás a’ kunokat érte, kik nyil-záporral fogadták a’ 
cseheket, míg a’ magyar, ’s német sereg mint ércz-fal állt ellent! Ot
tokar’ rohanásának; a’csata órákig tartott; Ottokar egész erejévela’ gya
logságnak rohant, ’s hosszú ideig résztvevőn a’ csatában, végre fia’Mar- 
czel’ kíséretében a’ háttérben levő élelem-tárak felé vonult, ott megse
besített lova helyett újat, ’s több helyen gyengülő vértezete helyett 
mást szerzendö.

Az alatt az előbb lefelé vonuló sereg, a’két fekete lovagtól vezé
reltetve, néhány száz lépésnyi távolban, egy erdő által elfedve, átkelt a’ 
Morván ’s az erdő’ túl részén elönyomulva, most mint villám rohant Ot
tokar’ csekély számú kíséretére, melly innen nem reményivé megtáma
dást, a’ nyilzápor elöl futásban kerese menedéket, de hasztalan, a’ sereg’ 
pihent lovai lehetetlenné tevék a’menekvést. — Egy fegyveres kör foga 
körül Ottokart’s kíséretét,’s rettenettes csata kezdödék,melly alatt egymás 
után hulltak a’bátran küzdő csehek, kiknek leöldöklött sorai közt két fe
kete lovag rohana előre, oda hol Ottokar harczolt; itt feltolá egyik sisak
rostélyát, ’s e’ szavakkal; „Ismersz-e,buja kéjvadász?“ lövé nyilát, a’ 
királyra. — A’vessző ügyesen volt irányozva, mert a’ rostélyok közt liata 
a’ főbe, ’s Ottokar ledöle lováról,-—’s egy perez múlva a’ lovag is a’
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földön terme, ’s az utána tóduló kánok köre által védve, szegé le a'cseh 
király’ fejét, ’s mint nyil röpüle el népével az erdő felé, s mire a’ tá
borból segély közelge, gyors ménéin a’túlpartra ért a’boszulók’ serege.

A’ csehek megtudva királyuk’ veszedelemben létét, mind felé vo- 
núltak, utánok törtek a’ magyarok, és kik most végkép szétoszlatva, a 
királyuk halála után csak gyengén ellentálló cseheken tökéletes dia
dalt vívtak ki, melly megalapítása’ hon’ békéjét ’s az osztriai ház’ ha
talmát.

+* *
Másnap két ifjú térdele a’ király és császár előtt, kik díszes trón- 

jtaikon öltenek.— Rudolf vállaikra tévé kardját, ’s ez által a’ szent ró
mai birodalom’lovagjai’ sorába emelé a’ két Vid testvért, Vinczét’s Lász
lót, kik a magyar király által Ir in  helységgel ajándékoztatván meg, 
a’ béke-kötés után új birtokukba vonúltak, hol László , ki csakhamar 
csinos nőt lelt honunk’ szépei közt, a’ maiglan is virágzó Irinyi család’ 
ősatyja lön , míg Vincze mint dömösi prépost végzé el késő aggságban 
életét.

R E M E L L A Y  G U S Z T Á V .
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I t  II I W O I'.

Kredeti beszély.

I .

184* jul’. 16-kán az Odeon-színházban „Jobb és bal kéz’“ elöada- 
íásával mulattatott a’ párisi nép’ úri osztályának egy nagy része. Az 
előadás olly kevés időköz alatt már ötven hetedik volt, melly történet 
sok idegent méltán álmélkodtatott; jóval nagyobb volt azonban a’ meg
lepetés, midőn ugyanazok az említett színházat mind ennek daczára is 
szertelen tömve találák. Igen jól megjegyzém a’ 13. és 14-dik számú 
zártszéket, mellyeken két nőalakot pillanték meg, kik elfogultságuk’s 
sajátszerü öltözékeik miatt egyszerre idegeneknek gondoltathattak. Negy
venes nő volt az egyik, finom csipkemantillal nyakában, ’s szende fia
tal lányka a’ másik, egyszerű gyászöltönyben; arcza hajoló volt, ’s an
nyi rokonsággal vonásaiban az andaluziai nőkkel, hogy, ha nem-andalu- 
ziai létemre az ottani divatot ’s öltözködési sajátságokat nem ismertem 
volna, ráfogtam vala, hogy a’ hölgy kecses andaluziai. A’ második föl
vonás bevégeztetett, ’s viharzó tapsokkal diesöítteték a’ fiatal szerző: 
Gozlan. Midőn a’ taps-zaj némileg csöndesiilt, kemény tolakodás közt 
törekedett előre egy barna, hosszúképiifiatal ember, ’s az érintett nő 
melletti egyetlen fölzárt széket kinyitván, letelepedett.

,ftn igen elkésett, uram!* szólt szívesen a’ nő, midőn az ifjú tőle 
kért szinlapját visszaadó.

„Utazó mindent kíván látni, asszonyom — válaszolt törött franczia 
nyelven az ifjú — hát még palays-royalbani szomszédom mint fo
gadom!?“
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,ön idegen, uram — monda ismét a’ nő — de .... mit kell látnom ? — 
folytaié jobban szemügyre véve öt — Ernyei ur! milly szerencse....... *

Itt szava elállóit a nőnek, miután szerencséjét már magyarul nyi
latkoztaié; az ifjú nemkevésbbé volt meglepetve e’ ritka találkozáson, 
inig kölcsönös szócsere után értésére esett, hogy magyarhoni hölgy 
Helleiné mellett iil. Palais-royali jegyét mélyebben fektetve zsebébe, 
kijelenté, hogy a’ találkozás’ örömeit élvezendő, kegyes engedelmével 
egész estjét a’ hölgynek ajándékozandja, ’s igy érdekes párbeszéd ke
letkezett a’ franczia főváros’ egyik legnépesb színházában nemnemze
ti, sőt épen magyar nyelven.

A’ fiatal lányka ez eseményről mitsein gyanított, mert mellette ne
velője iilt, kivel inintlátszék, enyelgve társalgott; bár a’ fölvonások 
közti zaj elnyomá a’ hangot, de a’ nő mégis emlékezteié a’ fiatal 
szomszédot, hogy, bizonyos titka miatt, ne födözné fel magát gyámleánya 
előtt, s kibocsátkozóbb társaloghatás’tekintetéből, másnapra az Anjoui- 
utczában lévő V eréb  czimii fogadóba bizonyos órán szállására kérte 
föl, h o l— mint említé — jövendője’ nagy kérdéséről nyerend érte
sülést.

Az ifjú távozék, ’s a’ ki nem elégített tudvágy’ zaklatásai miatt 
különösen nyugtalan éje volt.

II.

,Éltein’ legszerencsésb perczei közé számítom a’jelent, nagysád—• 
szólt Ernyei — o! mondja, hangoztassa asszonyom a’ szavakat, mellyek 
a’ gyámnélküli por-embert kiragadják fénytelen életének tömkelegé
ből ! ‘

„Mint emlitém— mond a’ hölgy, kiben az olvasó Helleinét isme
rendi meg — Rózsám ! kedves gyámleányom’ atyja, midőn únteherrel 
nehézkedék rá a’ betegség’ súlya, titkos szobájába szólított, különben 
is szerzeményi jószágait végrendeletileg fi- ’s leánygyermekének lia- 
gyá, ’s szóval is értésemre esett, hogy Rózsa csak úgy birliatandja min
den javainak felét, ha szive’ tiszta vonzalmát önével cserélné fö l, el
lenkező esetben, annak csak negyedét nyerhetvén, a’ fölmaradt negyed
részt ön foglalandja e l .... “

,Nem, asszonyom! az lelietlen; mi érdemmel bírtam volna én a’bol
dogult apa előtt, k i..... ‘

„Ne tovább, Ernyei ur —vága szavába a’ nő— vagy egészen vége- 
szakad párbeszédünknek! ön’ atyja, az árulás’ következtében vagyoná
tól kifosztott öreg, o ! én emlékezem, milly lekötelezettjévé tette Ró-
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zsa’ szülőit; de megbocsásson uram, erről szót s e ! tkok pecsétli le aj
kamat , ’s csak azt ismétlem: igyekezzék a’ leányka’ vonzalmát meg
nyerni , ’s ....“

E’ pillanatban mint Gratia lebegett be az ajtón Rózsa; a’párbeszéd 
elnémult, ’s Ernyei’ arcza pirt és haloványságot változtatott.—

Ernyei a’ kapott utasítás szerint nem födözte föl a’ leányka előtt 
kilétét, ’s e’ szerint mintha született franczia lett volna, franczia nyel
ven iidvözlé öt ’s a’ társalgás’ fonalát ezen is végezé; pedig ah! mi 
kéjes lett volna honabeli leánykával édes nemzeti nyelvén szólania!!

Mint a’ fönebbi rövidke kölcsönös szúcseréböl láthatni, az özvegy 
Helleiné Z... Rózsának gyámanyjává kéretett föl a’ haldokló apa által. 
Ő ritka tulajdonú, eszes ’s kedélyes nő volt, marczona férjétől szeren
csétlen-szerencsés párviadal választó e l, ’s így válóperre sem volt 
szüksége, — és a’ gazdag özvegy előtt megnyílt az egész világ’ rózsa- 
kapuja, éhes vágygyal ragadá meg az alkalmat a’ dicső, műveltség- 
’s művészetben magas külföldet megismerhetni, és liátulhagyá honát, 
de szíve a’ csábitó külföld’ fénye között is tiszta, rendületlen magyar 
volt; mint örök lángé vesta-tíiz nagyszerűn égett szivében a’ honszere
lem, ’s a’ homlokán 's nemes arczélén ülő honlelkesedés magasztossá 
tévé a’ nő’ külsejét, mert van-e érzelem, mellynek lángja olly tiindéri 
hóditó lenne, mint a’ honszerelemé?!

Rózsa tizenöt éves, ártatlan mint szűz ibolya, szent ragaszkodás
sal volta’ néne iránt, — szive hajtható mint viasz, lelkében jó és nagy
szerű csirák fejledeztek. Ha nézted arczvonalait, simának leled azokat 
mint carrarai márványt, nem kellett, hogy bensőjébe tekints, szemei
ben föllelhetéd lelkét; szeme tiszta volt mint égazur, ’s szemében men
nyet is lelhetél, mint miilyen az égben van.

És az ifjú Ernyei Ladár gazdag törzsnek szegény kihajtása, de 
érzelemben dús egyén volt. Keble telve regényes érzetekkel, szeretett 
merengni a’ hold’ anda fényénél, hús folyónak ékes partjain ’s a’ liget’ 
árnyaiban keblet tárni a’ fuhnile’ forró dalának. A’ világ’ kiilmáza nem 
birt varázserővel szenvedélyeire, némán tekinté a’ csábot ’s külsősé
get, keble kisértetek közt is illetetlen maradott. Beszivá nyájas tekin
tetét a’ kellemes leánykának, ’s kár, hogy a’ föltétet megtudá, melly 
neki e’ szép birtokhoz igényt nyújtott, mert az anda kép különben is 
eszményképévé vúlandott. Ollykor a’ fürge előző francziát kelle ját
szania, hogy az eredeti typust megtartsa, mellyet fölvenni igére, de 
erötetett viseletén áttört a’ kebelegyszeriiség, kifestekezett a’ mester
kéletlen jellem, melly tetteinek iránytűjét mutatá.

Boldogságban töltött néhány hetet, nem gyönyörködteté a’bohócz-
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ság’ ezer neme, melly előtte rajzék, nem ragadd el a’ kéj, mellyet a 
Palays-Royal’ keresett titkai föltártak , nem a’ Bouleward’ zajos sétá
nya; iidvét csak gazdag kikötőjében le ié — Rózsa’ boldogító körében.

Helleiné’ idézési határa elvégre bekövetkezett; az elválás a’ ta- 
lálkozottak’ részéről igen nehéz volt; ’s Helleiné Ígéretét vivé Ernyei- 
nek, hogy a’ 1843-ki nyár’ elején visszatér hazájába, Rózsa pedig sze
relmét örömvirágos utaira. — Innen a’ hajdan dicső Róma’ hét halmait 
látogatók meg, a’ most álkegyelet által behálózottat; inegnézék a' ve
szedelmes Scyllát, mellyen a’ Tolsi herczeg’ kínzó börtönének romai 
ma is láthatók; — meg a’ milánói zsarnok Viscondi’ gyászemlékü rava
talát, mellyet saját bűne készített; szóval Európa’ nevezetességeit 
rendre visgálták, inig vaspályán az osztrák fővárosba röpittetve , a 
mult October gőzösön Komáromig szállító őket, az innen falusi lakokba 
vonulókat.

III.

Az utazásából visszatért nöpár szép tapasztalatokkal gazdagulva 
telepedett meg falusi magányában; a’ bimbajából kifejlett Rózsát elő
kelő ifjak szállongák körűi, de keble nem számukra nyilt ki. Helleinét 
a’ fölajánlott, ’s viszonzatlan szerelem érdekesen mulattató. De mondja 
Scott Ivanhoejában: „Hamar elárulja a’ nyelv , mit a1 szív örömest el
rejtene“ — igy történt Rózsánkkal is. Martius’ elején szép tavaszi na
pok voltak. Ezek’ egyikén egy már fiitetlen szoba’ nyilt ablaka körül 
bájos négy leányka ü lt, Rózsának kortársai. Érdekes ’s heves beszél
getés keletkezett közöttük, inig Helleiné elvonulva a’ szoba’másik szög
letében, Bulwer’ Rienci-ét olvasá. Bár a’ csevegés miatt az elnézett he
tükből mit sem értett, de Rózsáját örömteljében látva, békével tiirée 
kis alkalmatlanságot. Most a’ beszéd más térre vezetteték, ’s mintha 
a’ hallgató házi asszonyt észre sem vennék, enyelgve mondá közö
lök ída.

,Gondoljátok, barátnőim, mit olvastam ma!*
•— M it, mit? kérdé hévvel a’ többi három.
,A h! bizonyos beszélyt, édesiiu! egy folyóirat’ tavali számában — 

mond Ida—.melly bár eredetinek mondatik, minden vonásai olly élén
ken emlékeztettek Bulwer’ „Éj és korányára (ezért a kiadó méltán ne
heztelhet) minden szellem, szinezet, minden cselekvény......‘

„Minden, minden semmi — vága szavába Etelka, ki úgy látszék a 
beszélyt szinte ism éié, vagy még jobban leíróját — te mindig olly szőr
szálhasogató voltál s maradsz, a vagy nézd egy felevél nem hasonlít-e 
a’ másikhoz?!“
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,„Én pedig — folytatá Irma — de csak gondoljátok! olly ifjúról ol
vasók , ki minthogy kedvese az ig en  után csak tréfából még egy nem 
— et mondott, mindjárt szedte a’ sátorfát ’s többé felé sem ment a’lány
nak ; ugyan mit gondoltok, ha a’ szegény nőnem még az illy próbálga
tástól is meg volna fosztva, mi gyönyörrel élvezné a’ győzelmet!?“ 

-„„És az ifju-szólt Rózsa harmat ujjai közt Berangeres’ szeszélyes 
költeményeit tartva — nem tért soha vissza?““

,„01i! dehogy nem — válaszolt Irma — meghajlott ’s a' leány bár
gyú volt öt lábaitól fölemelni....

,Én azt nem tettem volna’—mondá fda.
— „„Én sem, én sem,““ kiálták Rózsa és Irma.
,Hát te mit szólsz a’ dologhoz, Etelka?“ kérdé Ida.
„Én fölemeltem volna, szintúgy mint az érintett hösné.“
— „„0! az bizonyosan te voltál Etelka““ —kiáltá a’ többi három 
,Csak a’ szerző’ neve eszembe jutna — mond ída — úgy bizonyosan

kitalálnék a’ szerelmes leányka’ kiségét; ah! igen — nem olly ino- 
gorva-e .....

„Megtiltom ída — kiálta közbe Etelka — az baráttalanság lenne!“ 
,De nézzétek csak, édesim — folytatá más fordulatot adva a’ tárgy

nak Ida — ki azon feszes dandy a’ híd’ közepén?“ ’s egy mélázó ifjúra 
mutatott.

„„Nem ismerem — ““ felele Rózsa.
— ,„Én sem, én sem,““ kiálták mindnyájan.
Az ifjú hirtelen elfordult, ’s sebesen az ellenoldalra tért, hol a’ sze

mek elveszték.—
,Arcza inéltóságos volt, haja fekete, termete sugár, oh mint sze

retném tudni ki lehe t! mondá ída.
„„De barkó nélkül — szóla Rózsa — az nekem nem tetszik.
,„Ugy szép““ —jegyzé meg Etelka.
„Azon beszély’ Írójának is bizonyosok miatt nincs szakálla-—sugá 

Irmának ída — azért mondá ezt Etelka.“
„„Itt látom, különböző az izlés, tehát halljátok, leánykák — szóla 

Rózsa, mondjuk el mindnyájan kinek miilyen férfi tetszik ! ““
,Etelka bizonyosan hallgatni fog — feleié ída — vagy nem mond 

igazat.“
Etelka úgy látszék neheztelni kezd a’tréfáért, inig a’ barátnék so

kára lecsillapiták a’ haragot, ’s Irma a’ fönebbi fölhívás’ következtében 
festeni kezdé a’ neki kedves férfi-külsőt:

„ .S zép n ek  tartom én—szólaö—a’ magas szőke ifjút, szende ar-
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czulattal, termete legyen egyenes mint nád, szeme kék és epedé, ka
ja fodros, több nem kell — én a’ szépet csak illyben találom föl.

,Én—szólt fda—s z e b b n e k tartom a’ barna férfit, bajuszszal, sza 
kálltalan, rövid orr ’s fekete szempárral, de megkívánom, hogy lába 
picziny legyen/

„Én pedig—folytató Etelka—1 e g s z e b b n e k  tartom a’ barnát; ha 
szakálla nincs, bajsza se legyen; rövid haj, tompa orr, magas homlok, 
’s tekintélyt követelő szem’ társaságában; ’s mi szép, ha athletai ter
metére fekete frakk imái, ’s legalább ünnepnapon fehér nadrágot vi
se l!“

„„Ah! édesim—monda most Rózsa — mi arról kezdénk beszélni: 
kinek inillyférfi tetszik, ’s tímár öltözetökre is kiterjeszkedtetek; de 
mindnyájan kihagyátok, hogy az arcz magában szép legyen-e vagyne? 
.... ’s most halljátok az én ízlésemet; legelőször is, a’ szép arczot sze
retem; sima legyen az mint tükör, nemes vonásokkal, görög szabású 
orral, ’s lelkes fekete szemekkel; a’ nyilt homlok egész szép arczának 
más kinézést szerez, hajával mit sem gondolok, még jobban szeretem ha 
rendetlenül á ll; ezek mellett ha szakálla nincs i s , legalább kicsiny 
barkót viseljen, — és a’ helyett, mit ti az arcz’ rajzolatán kivíil einlité- 
te k , nekem legyen szabad kijelentenem, hogy lelkét épen olly ékesnek 
óhajtóin mint miilyen teste. ““

„.Minden esetre, minden esetre!'“ zárák be a’ többiek.

Helleiné— mint említve volt — kedvelt kézikönyvéből mit sem ol
vashatott , elhagyni azonban nem akará a’ termet, hol mi a’ kellemes 
négy leánykát kihallgattuk, hogy csevegésükön mulasson, mellyekkel 
ifjúkora’ édes óráira emlékeztetett, mert még mást is mi édesen látunk 
részesülni ugyanazon kéjekben, mellyek valaha miéink voltak! Szóra
kozottan forgatá tehát a’ könyv’ lapjait, midőn Rózsa saját ideálját raj
zolván a’ barátnéknak, a' szerző’ Bulwer’arezképére fordított, éssaját- 
szeríileg lepetett meg, midőn szavaival mindenben egyezöleg a’ neve
zetes regényíró’ arczát hallotta vázoltaim; csakhamarfelköltetettazon
ban elfogódásából, midőn Ernyei’ vonásait képzetében előidézve, azta’ 
leirt ideálképpel, ’s Bulwer’ arczképével egyezőknek leié. Ilivé ő, hogy 
a’ lányka koránsem Bulwert választa’ ideáljául, ’s igy „elárulta a’nyelv, 
mit a’ s z í v  örömest elrejtett volna.“ — Szive örömében földobogott, ’s 
derült arczczal hagyá oda a’ termet, hol a’ négy pajzán lea'nyka 
enyelgett.
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I I

Helleiné Rózsa' többszöri ( lfelejtett nyilatkozataiból s különösen 
a fönebbi ideál-vázlat után igen hivé, hogy becsülte Ernyeie czélt erend. 
Látta az ifjú epedö szemeiből is mennyire sovárog öazigénytelen lány
káért, o! mert a’ szerelmet egy pillantásból, vagy egy rátekintéssel ki 
lehet a’ kebelből olvasni! $ habár Rózsát csakugyan karjaiba is akaran
dó vezetni, lelkiüsmerete nyugodtan fogott maradni, mert hiszen sze- 
retteték......

Május’ harmadika volt, s kerete szerint a' vőlegény másfél hónap 
múlva eljöendö, ez okért a’nap’fényes délutánján szobájába vezető Hel- 
leiné Rózsát, kijelentve: hogy ö nő leend; egyszersmind jegyese kül
dötte gyűrűjét adván á t , mellyben B. E. L. betűk ragyogtak. —

A’ lányka nem tudá mire vélni e’ szavak’ jelentését, de a’ jó néne' 
beszédében megnyugvék, mert hisz’ ö roszat nem akarhatott; kíváncsi
sága azonban egyre nőtt —ha legalább ismerte volna jegyesét! e’vágyát 
azonban olly módon igéré betöltendni a’ néne, hogy junius’ elsőjén szü
letésnapja’ ünnepére a’ jegyes’ arczképével fogná meglepni öt. És Rózsa 
tűrt s önmegtagadással várta a’ határidőt, kebleazonban nemzajongott, 
abban még csak ismeretlen érzelmek’ tömkelegé tenyészett, a’ nélkül 
hogy kifejtve lett volna.

Ólomlábon elközelgett végre junius’ elsője. Kora reggel hagyá oda 
Rózsa párnáit, mellyeken kinyűgodott; fölébredt mint Cephale’ mátká
ja dicssugárokat hintve maga körül. E’ nap neki milly mondhatlan soká 
érkezők, de olly nyugtalan még soha sem volt, mint most az öltözkö
dés’ perczeiben. Pipereasztalához sie te tt,—- ’s mi kellemes látvány! je
gyesének arczképe tükörére állítva várta öt. Alatta B.E. L. Hévvel ra
gadó föl a’ művet, ’s kehle először életében feszülni kezdett .......

.Hogyan! ki ál tain gerillten — ez ö volna, fiatal párisi lovagom! nem,
ez lehetlen, ennyi kéjt ennyi örömet.... de igen, ö az — folytató — ar-
cza sima mint tükör, nemes vonásokkal, hajlott görög orr ’s lelkes feke
te szemekkel, nyilt homlokán hollóhaja rendetlenül foly e l , s barkó 
nyugszik arcza’ két felén“....

így szólt a’ meglepett kedves leány’s lelke boldog merengésbe sü- 
lyedett. Szórakozottan voná föl pongyoláját, tombolt örömében, zongo
rájához futa, rajta pár mesterséges accordot fogott, — majd szerényke 
könyvtárát mosolygó körül.... s tekintete egyszerre elkomorult. Kezé
be ragadó a’ könyvet, inelly előtte kitárult, ’s öntudatlan ejté le ismét.
Rienci volt az ’s czimlapján a’ szerző B u l w e r  E. L. arczképe.......

,Rútál kijátszatám — kiálta szenvedélyesen — o , néném!.... hisz ez
-  ATHEN. II. KÖT. 1843. ^
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arczképnem a’ jegyesé; — igen — folytatá némileg csendesülve — mi 
furcsa is volt a’ gondolat, hinnem, hogy magyar nemes leány külföldi 
ifjúnak engedtethetnék..... Igen , igen — monda kevés gondolkozás után 
— már értem....a néne tréfála, bizonyosan Gaal’ „Lord Byrona“ szerint 
akart kijátszani. B. E. L. annyi, mint B u l w e r  E d u a r d  L y t t o n  — 
haha ! jó hogy észrevevém ! de mégis— veté hozzá rövid szünet után—1
a’ tréfa kevéssé érzékeny volt....‘

Evvel Rózsa kivetette agyából a’jegyesség’ gondolatát, ’s előre 
örült a’ diadalnak, mellyet meg nemlepettelése a’ név fölött szülend ; 
bár egészen el nem felejthető, hogy a’franczia lovag ’sBulwer’ arczvo- 
násai közt mi szembeszökő a’ hasonlat!

Épen a’ pillanatban, midőn a’ jegyes’ arczképe iránti részvétlen
ség miatt feddené gyámleányát Helleiné, ’s az aláirt B. E. L. jelenté
sét akkép magyarázná: hogy a’ B. Bélteki elönevét (praedicatum) je 
gyezné Ernyei Ladáinak,— a’ terembe egy szakállos ifjú lépett be.

,Ah Ladái-! kiálla Rózsa, keblére futván — ön it t! de bocsánat — 
o! istenem! nénikéin ismét kijátszott, hiszen az arczképen nincs semmi 
szakáll.....és szégyenpirral bontakozék ki a’ boldog Ernyei’ karjai kö
zöl ; később halvány le tt, mint hóban nyíló bengáli rózsa.'—

Elámulva állottak mindhárman, ’s az ifjú e’ hatályos drámai jele
net’ csomóját föloldani nem vala képes.

„ügy van, Rózsám — szólt végre félbeszakasztva a’ hallgatást Hel
leiné— kijátszálak, mert próbáltalásoil végett a’ két arcz közti hason
lat’ segélyével Bulwer Eduárd Lytton’ arczképét mutatám he jegyesedé 
helyett; — — de lásd ö szerét, mert á határidőre megérkezék. És te Ró
zsám, egyetlenem?!“

,Különben nem futottam volna keblére — rebegé elpirúlva. De mi
ért e’ szertelen borzas szakáll?' szóla most a’kéjbenuszó vőlegényhez.

„.Próbáltatásod végett használóm én is — válaszolt Ernyei. Melly 
közben az álszakállt földre sújtván, karjába zárá a’ bájoló Rózsát, ’s 
felettük kiterjesztett karokkal monda áldást Helleiné.—

A’ kárpit legördülhet.
H A L Á S Z Y  J Ó Z S E F .
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K ö l t e m é n y e k '

H a l á l  v á  g y ,

Sírt nekem sírt és koporsót 
Mélyen fekvőt föld alatt,
Hol nem élnek érzemények,
Hol nincs többé gondolat.

Oh fej, oh kebel! te kettős 
Átok életem felett,
Mért kinozni lángcsapású 
Ostorokkal engemet ?

Mért a’ vágyáé’ lázas agyban,
Szállni csillagok fö lé ,
Hogyha .őt a’ sors’ haragja 
Földön csúszni renddé ?

Vagy, ha száll e’ vágyak’ szárnya; 
Mért nincs rajta égi toll,
Melly vigyen, hol a’ magasban 
Halhatatlanság honol?

És ha puszta nékem idvben 
E’ világ, mért a’ kebel,
Megteremtve, hogy lakóul 
Örömet fogadjon el?

3  *
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Vagy ha van szív, melly e’ kéjben 
Föllobogva érzene,
Mért reáin e’ jégtekintet? 
Boldogságnak istene !

Sirt nekem sírt és koporsót 
Mélyen fekvőt föld alatt,
Hol nem élnek erzemények 
Hol nincs többé gondolat....

PETŐFI SÁNDOU.

T a v a s z i  r e g .

Bibor habok közöl 
A’ napfény felmerül, 
Remegve füveken 
Hét színíi harmat ül.

Pacsirta aetheren 
Röpülve énekel,
Lomb közt a’ csattogány 
Szerelmet esdekel.

Balára a’ mező 
Virágokat fakaszt,
’S mint édes anyjukat 
Köszöntik a’ tavaszt.

A’ hegy-tetőn vagyok, 
Itt is dal ébredett, 
Keblemben is tavasz 
Zöld diszszel éledett.

’S keblemből a’ tavasz 
Elűz sok felleget,
Poros falak között 
Hallott beszédekéi.
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Keblemben a’ tavasz 
’S a’ zengő csattogány,
Elmondja inért eped 
’S keserg a’ hu leány.

Keblemben a’ tavaszt 
Pacsirta hirdető,
Magasba felragadt 
Szabad kékség közé,

’S ott a’ kék távolon,
Hová dalolva csalt,
Hazát, szerelmet és 
Szabadságot sugalt.

S A M A R J A Y  K Á R O L Y .

M e ii t s é §\

„ Ártatlanságod’ elhiszem 
Kétkednem nincsen ok;
I)e ifjú és sötét szoba..
Ez kissé mégis sok! “

, Hidd, jő anyácskám. . esküszöm.* 
Csókjától tiszta szám;
Ő hallgatott, én hangosan,
Booz Dickenst olvasám. *

L A U K A  G U S Z T Á V .



T Á R  C Z A.
Észrevételek fíaksay Dá

niel t i r ’ hirálatára ,

Az írónak, midőn elineinűveit 
a’ nyilvánosságnak átadja, elhatároz
va kell lennie, nyugottan meghall
gatni mások’ észrevételeit, tűrni a’ 
különböző véleményeket , hasznára 
fordítani az igazságos gáncsokat, 
szóval megszenvedni a’ bírálatot. Es 
csak ujonczok vagy hiúk, kiknek nem 
a’ tudomány ’s ez által a’ közhaszon, 
hanem drága magok’ dicsősége kitű
zött czéljok — csak ezek nem tudják 
tűrni a’ criticának igazságos vessze
jét. Nincs pedig előttem nevetségesb 
dolog, mint midőn az író, ki, legyen 
bár milly tudós, de még is csak em
ber, ’s ennél fogva csak tökéletlen 
művet adhat, azt akarja követelni, 
hogy minden gondolata, minden sza
va mindenkitől remeknek tartassák, 
’s ezen önhitt elbizottságában a’ cri
tica’ minden őszintén gáncsoló szavá
ra feljajdul, minden gáncsot ellensé
ges indulat szülte igazságtalan meg
támadásnak tart, ’s akar másokkal is 
elhitetni. Igaz , a’ személyes ’s más 
érdekek, indulat ’s viszonyok’ lán- 
czolata a’ critica’ mezején is űzi néha

ármányos játékát; de a’ ki még ezt 
sem tűrheti el, annak jobb nem írnia, 
mert könnyen megtörténhetik, hogy 
remélt borostyán helyett lelket gyöt
rő töviskoszorúkat aratand pályáján. 
En legalább mindig Óhajtottam, hogy 
munkáim’s pedig szigorúan, minden 
kedvezést félretéve, biráltassanak 
meg, ’s mindig hálával fogadtam a’ 
jó figyelmeztetést. Sőt miután hely
zetem nyugott, megzavarás nélküli 
dolgozásra időt nem igen enged , ’s 
ennél fogva magam is érzem, hogy 
számos hiba csúszik ki toliamból, 
azért szokásom is, valahányszor csak 
szerét tehetem, egyik vagy másik ba
rátomat kérni meg, munkámnak , mi
előtt azt útnak boesátanám, áttekin
tésére.

Azonban , valamint méltán kí
vánhatja a’ bíráló, hogy észrevéte
le it, eltérő véleményeit, igazságos 
gáncsait az iró nyugalommal meghall
gassa , tűrje és hasznára fordítsa, 
úgy viszont igen méltán követelheti 
az iró is , hogy avatott szakember ’s 
ez is ne csak amúgy felületesen , ha
nem alaposan, észrevételeit okokkal 
támogatva, szóljon müvéhez, ’s a’ 
gáncsoknak ne egy vetélytárs’ mű
vének magasztalása által, hanem ma-
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gábol a’bírálat alá vett munkából sze
rezzen meggyőző erőt; különben 
vagy a’ részrehajlás’ gyanúját, vagy 
azon veszélyt vonja magára, hogy 
neki is ollyasmi fog mondatni, mit 
ama’ hires festesz mondott a’ művét 
bíráló vargának.

E’ közönségesen ismert igazsá
gok’ fölinelegitésére nekem Baksay 
Dániel urnák „A’ magyarok’ törté
nete“ cziinű munkám’első kötetét il
lető bírálata adott alkalmat; mert, 
úgy látszik, a’ tudós ur azokról meg
feledkezett , midőn az említett mun
ka’ bírálásához fogott; különben meg 
nem foghatom, miért nem felel meg 
jobban a’ critica’ kivánatainak bírá
lata ’s miért ollyan az, hogy alig si
kerűiéiül B. urnák magát a’ mondott 
vádak’ mindketteje alól kitisztíthatni. 
De ez csak állítás, mit még be is kell 
bizonyítani.

Mielőtt azonban ezt tenném, en
gedje meg B. ur, hogy egytényecs- 
két beszéljek el. Egy barátom — ki
nek szerencséje van személyesen is
merni B. urat — azt kérdé tőlem egy 
hozzám , Bécsbe , april’ végén irt le
velében : ,,Olvastam-e már az Athe
naeum’ 7-dik füzetét, mellyben Bak
say Dániel ,,A’ magyarok’ történetét“ 
bírálja? Én az említett lapot Bécsbe 
rendesen nem kapván, /<«mmel vála
szolók ’s kérém barátomat, irná meg 
addig is, mig a’ bírálatot egész ter
jedelmében olvashatom, annak tar
talmát. Mig a’ feleletre várakozám , 
a’ véletlen egy derék fiatal írónkkal 
hozott össze ; őt kérdezőm tehát, ol
vasta-e a’ bírálatot, ’s mi annak tar
talma? „Én, úgymond ő, magamsem 
juthattam még hozzá, de még is mond
hatok valamit felőle. A’ napokban be
szélgettem irodalmunk’ némi ujdonsá- 
giról X. ismerősömmel, ki az Athe- 
naeumotis szoba hozván, mondó, hogy 
benne ön’ történeti kézikönyve is bi- 
ráltatik Baksaytól; de mint látszik 
— folytató. X. — nem annyira H. M. 
történetét bírálni, mint Péczelyét

magasztalni volt szándéka Baksay- 
nak.“ E’ lényt, ha kell, ’s az illetők 
megengedik, nevekkel is bebizonyít
hatom B. urnák.

És valóban, magam is úgy lá
tom , hogy ez volt légyen B. ur' bí
rálatának fő ezélja. Alig ejt néhány 
szót bírálata elején arról, mit kíván
na ő a’ nagy közönség’ kezébe szánt 
történeti könyvtől, tüstént párhuza
mot kezd vonni Péczely ,,A’ magya
rok’ történetei“ ’s az én munkám kö
zött , állítván , hogy amazt „szívhez 
szóló, olvasót érdeklő, megragadó 
nyelve’ nagyobb hatásúvá teszi, mi
ből önként foly: hogy könyve iskolai 
használaton kívül is (tehát mindenütt 
’s minden tekintetben) inkább mintáz 
enyém, idomítva arra , hogy a’ nagy 
közönség’ kezén forogjon.“ Ezután 
óhajtását fejezi ki B. ur , vajha tá
madjon minél előbb egy magyar Li
vius, ki nemzetünk’ történeteit en
nek modorában megírja, ’s,,hiszszük
— u. m. — a’ közvélemény’ szavát 
mondjuk ki, hogy e’ magasztos pá
lyára több tekinteteknél fogva Pé
czely ur vagyon hivatva. “

Távol vagyok attól, hogy Pé
czely ur’ koszorúinak csak egy le
vélkéjét is illessem ellenséges kéz
zel; ’s legyen B- ur’ meggyőződve, 
hogy ezen , a’ derék P. urat magasz
taló szavait koránt sem azért hoztam 
fe l, mintha azokat czáfolni akarnám;
— hódolok én derék veterán írónk’ ér
demeinek, mellyek minden tekintet
ben fényesebbek és ismertebbek a’ 
hazában, mintsem egy, irodalmunk’ 
szinterén meg ismeretlen írónak akár 
magasztalásaira, akár védelmére má
sodszor' is reászorulnának. Itt nekem 
csak magával B. úrral, mint bíráló
val van dolgom, ’s csak azért idéz
tem P. úrról mondott szavait, hogy 
újabban kitüntessem a’ fönebb emlí
tett X. ur’ azon állításának igazsá
gát , miszerint B. urnák nem az én 
munkám’ bírálatát, hanem P. ur’ pa- 
negyricusat, írni volt legyen fő ezélja.
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Mert különben mi szükség volt P.ről 
ezeket — miket tudómra senki sem 
vont kétségbe, elmondani, midőn 
más’ munkáját bírálja? Lehet hogy 
B. ur ezeket meggyőződésből, lehet, 
hogy csak P. iránti hálaérzetből mond
ja. A’ hálaérzet mindig igen dicsére
tes dolog; de ha már magasztalással 
akarta B. ur lefizetni hálaadóját, nem 
talált volna-e magában a’ derék P. 
munkájában erre elegendő anyagot, 
a’ nélkül , hogy annak méltó dicsé
rését másnak gáncsolásával össze
kösse? Legyen meggyőződve B. úr, 
hogy egy harmadiknak megrovása 
senki’ dicsőségét nem nevelheti, ügy 
látszik pedig egyenesen ez volt B. 
ur’ szándéka; mert bár mennyire kö
rülírja is eszméit, bizony csak még 
is azt veszi ki az ember bírálata’ első 
pontjából, hogy illy forma kérdést 
akart intézni szegény fejemhez: ugyan 
miképen bátorkodott H. M.. Írni tör
téneti kézikönyvet, midőn ollyant már 
egy Péczelytől bírunk, kinek ő nem 
méltó megoldani saruja’ kötelekéit ? 
Már pedig, B. ur’ engedelmével le
gyen mondva, én barátaim’ körében 
többször hallottam olly féle kívánsá
gokat, mellyek elhitették velem, hogy 
talán még sem volna egészen fölös
leges munka, P. űré mellé még egy 
történeti könyvet adni akár a’ nagy 
közönség, akár egyedül a’ tanulóif
júság’ kezébe. Es, megvallomB. ur
nák , egyedül barátaim’ sürgetései 
bírhattak reá , hogy mostani körül
ményeimben, mellyek közt időmmel 
szabadon nem rendelkezhetem, ’s 
mellyekben egy nagyobb munka ki
dolgozására olly igen szükséges, 
hosszabb háborítatlan csöndet nélkü
löznöm kell, a'dolgozást még is meg
kezdjem. Ezen barátaim közt többen 
nyilvános oktatók, egy pár pedig tör- 
ténettanito. Miért látták ezek szük
ségesnek egy történeti kézikönyv’ ki
adását, miután Péczelyé már több 
évek óta kézen forog, itt nincs he
lyén elmondanunk; valamint annak

okát adnunk sem bennünket illet, mi
ért mondta a’ Literatúrai Mozgalmak’ 
írója, az Athen. 7-dik füzetében, 
hogy csekély becsű munkám „korunk 
legérzékenyebb szükségei közé tar
tozott.“

Elnézve arról, mi P. urmagasz- 
talásait illeti, ugyan mondja meg B. 
ur’ , mi volt czéija iratának? Mint 
történeti művet akarta-e munkámat 
megbírálni; vagy csak mint magyar 
nyelven írt könyvet, nyelvtudományi 
tekintetből; vagy tán mind a’ kettőt 
tűzte ki magának feladatúi ? Ha e- 
gyediil mint nyelvész irta bírálatát, 
valljon miért bocsátkozik legkevésb- 
bé is a’ történeti előadás’ bírálatába? 
Ha pedig mint történeti művet szán
dékozott bonezkése álá venni, miért 
nem bocsátkozik abba mélyebben, an
nyira , hogy irata meg is érdemelje a’ 
bírálat’ nevét? miért szorítkozik egye
dül a’ nyelvre ’s ir erről 2% lapot, 
mig a’ történetet illetőleg csakhároin 
adatkát érint ’s ezt is csak néhány 
sorral, amúgy felületesen? Ha B.ur 
egyedül a’ nyelvet hozza szóba, meg
vallom , egy betűvel sem válaszolok 
iratára, m ert— ’s ezért vegye szi
ves köszönetemet — nagyobb részben 
helyesek nyelvtudományi észrevéte
lei. De miután munkámnak, mint tör
téneti műnek bírálatába is bocsátko
zik, kénytelen vagyok kérdezni B. 
urat, miért nem ereszkedett abba bő
vebben ? Azért nein-e, mivel abban 
semmi újat sem talált, mi eddig ál
lítva ’s már megbírálva is nem volt 
volna? En pedig bátorkodom ezt két
ségbe vonni, ’s magamnak avval hí
zelkedni, hogy a’ rövidke munkában 
is vau egy pár v j combinatioja a’re
gi kútfőknek, mint például az, mi a’ 
honvédelemről ’s némi más belviszo. 
nyainkról állittatik. Vagy azért siklik 
át olly könnyen bírálatán mivel há
romnál több botlást nem talált? Es 
hihetőleg ez az oka B. ur’ bírálati fe
lületességének, mert hiszen annyira 
szeret különben gáncsolni, hogy még
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kisebb kézi könyvem első kiadásának 
egy hibáját is megróvja. ’S ha így 
áll a’ dolog, bizony kár volt B. urnák 
történeti munka’ bírálatába fogni ’s 
azt avatottabbra nem bízni. Mert ne 
higye ám B. u r , hogy történeti bot
lás nem volna a’ felhozott három idő- 
szám itási hibán kiviil e’ munkámban. 
Van biz’ abban több! ’s ezeket kel
lett volna B. urnák, miután W r bí
ráló akart lenni, kiemelni ’s meg
igazítani. Ezt tévén, bizonyosan több 
hasznot hajt, mint a’ különben is 
köztiszteletben álló, érdemdús Pé- 
czelynk’ , itt legalább is egészen fö
lösleges magasztalásával. És fel is 
szólítom B.urat, hogy mivel mái föl
vette a’ bíráló’ szerepét, játsza ki azt 
alaposan, ’s ha ért a’ dologhoz, emel
je ki néhány, a’ könyv’megjelenése 
óta már magamtól is észrevett, bot- 
lásimat, hogy azokat a’ második, hi
hetőleg nem sokára szükségessé vá
landó kiadásban annál könnyebben’s 
biztosabban megigazíthassam.

(vége a’ következő füzetben.)

L a p s z e m le .

XXII.
Regélő 50 — 5®. szánt. —

Az 51 és 52. számokban Hrabovszky 
Dávid folytatja és bevégzi P ár i s i 
n a p l ó j a ’ első közlését. Mit e’ lapok’ 
XII. füzetében e’ czikk’ kezdetéről 
mondánk, mind azt folytatásáról is 
elmondhatóuak hiszszük.

Az 50. és 51. számban Vachot 
Imre folytatja Po z s o n y i  k é p e i t  
és e’ III. szakaszban a’ pozsonyi ma
gyar arénát írja le. Mindjárt a’czikk’ 
elején megmondja, hogy az arénát 
színkörnek kell nevezni, mert hu bőr
színnek nevezi az ember, könnyen ö-  
kürszín válhatik belőle. Ezen hatal
mas okra csak azon megjegyzem va
lónk van, hogy egy betűveli toldás 
vagy kihagyás által furcsa dolgokat 
lehet végbe vinni a’ szavakkal’s hogy 
ezen furcsaságok, mellyekből gyak

ran botrány is válhatnék , csak arra 
inthetnek bennünket, hogy ne cserél
gessünk, toldogassuuk vagy hagyo- 
gassunkel betűket a’ szavakban, nem 
pedig arra, hogy betűtoldás, elhagyás, 
vagy fölcséi'élés’ lehetsége miatt né- 
melly szavakkal ne éljünk. A’ szín
kör szót más okkal kell védni, ha 
akarjuk, mint a’ mi itt felhozatik, 
mert ez sem ellene sem mellette nem 
mond semmit. Mi magát a’ czikket 
illeti, arra semmi észrevételünk. Mi 
minden arénát olly művészet elleni ’s 
müvészefronto találmánynak tartunk, 
hogy csak sajnálni tudjuk azt, ki ben
ne gyönyörködik, ’s elég fontosnak 
tartja arra, hogy róla ajánlólag ér
tekezzék , és leginkább sajnálunk 
minden valamire való színészt, ki 
magát az arenai művészieden mezí
telenségben prostituálni képes. E’ 
czikknek van egy igen gyengédtelen 
helye is, mellyen megbotránkoztunk. 
A’ pozsonyi polgár-leányoknak azon 
lovagias bókot mondja Vachot Imre , 
hogy a’ pozsonyi polgár ,,Herr Vater 
és Frau Mutter leányát tisztának kép
z e lt erkölcse, megőrzése ’s biztosítá
sa miatt“ nem bocsátja színkörbe. 
Mi általában az egyszerűen nevelt 
polgár - leányokban és így a’ pozso
nyiakban is sok valóságosan tiszta er
kölcsöt hiszünk és igen nagy sértésnek 
tartjuk azt mondani, hogy csak tisz
tának képzelt erkölcsűek. Valljon mi
kor fogják magokat néinelly Íróink 
elszoktatni az illy gondatlan és bán
tó beszédektől?

Az O tt i 1 i ához  írt l e v e 
lek ’ 111-dikában alapos szó van a’ 
nemzetiség és nemzeti öltözetről, 
mit ajánlunk figyelmébe divat-ura
csainknak.

Beszély egyetlenegy van e’ szá 
mokban A z  a g g  t r o m b i t á s  
Hazuchától. Vázlata ez : Egy öreg 
trombitás — trombitafuvó orchestru- 
mi tag — kinek szép leánya van, nem 
akarja leányát egy fiatal hegedű-ját
szóhoz nőül adni, azon okból, mert
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e’ vaspályauadrágos ifjú zenész ki- 
csúfolá az öreg trombitás’ hangzer- 
zeményit. Midőn az öreg és ifjú e’ 
controversus kérdés felett alkudoz
nak , közéjük lép egy tisztes ősz úr 
(gordonos a’ nemz. színház’ orches- 
trumánál) ’s fogad a’ trombitással, 
hogy bár mi nagyon ellenkezzék is je
lenleg, még is megegyezendik majd 
leánya e’ férhezmenetelében, sőt, 
hogy az ifjú hegedűs az ő szeme’lát
tára fogja a’ leányt elvinni a’ nélkül, 
hogy ő (t. i. a’trombitás) ellent mond
jon, mi több, még maga is biztatand- 
ja őt rá. Az öreg trombitás kész e’ 
különös és lehetetlennek képzelt eset 
feletti fogadásra, ’s hogy a’ dolog
nak nagyobb hitelessége legyen, kö
telezvényt ad magáról, miképen ha 
a’ fogadás’ föntebb mondott föltételei 
teljesülnek, ő nem ellenkezendik az 
ifjú pár’ egybekelésében. A’ csomó 
úgy oldatik fel, hogy az ifjú hegedűs 
mátkáját egy bőgő - tokban viszi el 
apja’ házától az apa’ szeme láttára’s 
az nem csak nem ellenkezik benne, 
sőt igen örvend neki, mert el van 
ámítva, miképen a’ bőgőre szükség 
van egy hangversenyben, hol az öreg 
úrnak zeneműve fog előadatni. A’ 
hangversenyen a’ leány kilép a’ bő
gő - tokból, az agg trombitás boszan- 
kodik megesalatásán, de még is meg
egyez leánya férhezmeneteleben, szer
ző szerint azon okból főkép, mert kö
telezvényt adott magáról, ’s a’ gor
donos’ követelése törvényszerű, de 
valósággal azon okból, mert ha meg 
nem egyezett volna, a’ beszélyiró nein 
tudná, hogyan végezze e’ furcsa his- 
toriácskát. Ki regényt, színmüvet, 
beszélyeket olvas, tudja mi nagyon el
használt tárgy az már, miszerint a- 
pák, nagybátyák csalás által kény- 
szerittetnek leányaik’ kezét annak ad
ni, kinek eleinten nem akarták. Ezen 
beszélyben egy fokkal rosszabbá té
tetett a’ dolog az által , hogy apja’ 
megcsalásában a’ leány is részt Vesz 
’s bőgőtokban el hagyja magát lopat-

n i , miből aztán egy kis immorális ta 
nuságoc&ka jő ki. A’ beszélybenmin- 
den régi és elkoptatott, csupán a’ bő
gő-tok új és eredeti gondolat , de 
egyszersmind szerencsétlen is. Kér
dés , valljon bele lehet-e egy egész 
darab leányt bőgő-tokba dugni, de 
ha lehet is , valljon elvitethetik-e 
benne a’ nélkül, hogy feneke kies
sék, ha csak a’ tok egyenesen illy czél- 
ra nem készíttetett? De ez mind hagy- 
ján! fő baj , hogy olly kötelezvény
nek, melly által a’ magát kötelező 
megcsalatik, semmi törvényes ereje 
nem lehet. ’S igy hogy e’ beszély kép
telen ne legyen , hogy legyen a’ tör
ténetnek egy kis valószínűsége, egé
szen máskép kellene szerkeszteni ’s 
az épületet szilárdabb alapokra rakni, 
hat . i .  e’ sokszor használt ’s kissé 
kopottka tárgy e’ munkára érdemes 
volna ; minden esetre kihagyandó vol
na azonban ama’ bántó hely, melly- 
ben az ősz apát saját leánya teszi bo
londdá, mert ez, emberekben, kiknek 
keblében szülők iránti pietas van, sér
teni fogja a’ jobb érzést. A’ nyelv e’ 
beszélyben dicséretes; correct és 
tárgyhoz alkalmazottan világos, egy
szerű. E’ tekintetben Hazucháranem 
lehet panasz.

A' K ö l t e mé n y e k ’ rovatá
ban a’ Gy ő r i  l e á n y  czimü vers 
nem tartozik Erdélyi’ sikerültebb ver
sei közé. Nem értjük—legalább nincs 
kellőleg kiemelve—mi nevezefesettett 
ezen győri leány, hogy a’ vers’ végén 
kérdeni lehessen: ,,Van-e mostaná
ban illy leányzó Győrnek városában?“ 
Eleje és vége meglehetős volna e’ 
versnek, de dereka rokkant. Erdé
lyi maga jogosíta fel bennünket sok
kal sikerültebb müvek által, hogy 
tőle nagyobb gonddal dolgozott ver
seket várjunk. —Any ám’ h a l á l á 
r a  Jámbor Páltól érzéssel van írva, 
de darabos ’s itt ott homályos. — A’ 
többi költemény nem érdemel figyel
met. Sok verset írnak fiatal poétáink, 
de valami jó egészséges gondolatra.
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mesterkelés nélküli es tárgyhoz al
kalmazott formában ritkán akadhatni. 
Középszerűségek és pongyola inin- 
dennapiságok azonban nem e’ lapok
ban tenyésznek legjobban, e’ részben 
sokkal termékenyebb mezőt szolgál
tat a’ Honderű, hol nem sokára a’vi
rágokat is alig láthatandjuk majd a’ 
gyomoktól. Úgy látszik, némelly szer
kesztőink nem belbecs, hanem sze
mélyes hajlamok szerint adják ki vagy 
vetik el az elmetermékeket, minek 
csak kártékony hatása lehet: fiatal 
Írókat könnyű és gondatlan irkálás- 
hoz szoktat, ’s az olvasónak is sem
mi élvet nem nyújtanak illy közép- 
szerűségek-

Az 1600 hasábon felvilágosit 
bennünket Erdélyi, hogy a’„kenyér’ 
botja“ mit nem érténk, gabona-szárat 
jelent. A’ felvilágosítást köszönettel 
veszszük, azt jegyezve csak meg, 
hogy a’nemdivatös tájszólásokat szük
ség volna jegyzésben megmagyaráz
ni , mert azért Írunk, hogy megért
senek.

A’ S z e r k e s z t ő i  n y i l a t 
kozatból  egy helyet kell kiemel
nünk. Ezt mondja a’ szerkesztő az 
1649. hasábon : „Öntudatában tiszta 
és szent czélainknak....nézünk ’s me
gyünk elébe a’ jövőnek , jobbra egy 
örökös bőszét, érdemlett (?) nem ér
demlett üldözést esküdt pártfél’ aka
dékoskodásai , balra egy fiatal erőben 
feltörekvő vetélytárs törekvései’ el
lenéiben. De az első systematicus gán- 
csaival csak ösztönzőleg hat törek
véseinkre, mindennap és minden 
számmal tökéletesebbé lennünk; a’ 
második----“ stb. Valóban a’ szer
kesztő úr igen furcsa állapotban van 
a’ maga dolgaival: az ő törekvései
re csak ösztönzőleg hat, mindennap 
és m inden számmal tökéletesbbé len
nie , az, mit ő system aticus gdncs-

*) Tellát a’ szerkesztő úr öu elisme
rése szerint üldözést is érdemel ? 
Ez ugyan különös. V.

n ak , örökös buszúnak , üldözésnek , 
esküdt 'pártfél’ akadékoskodásainak 
hisz. Mi azt gondoljuk, hogy olly 
systematicus gáncsolódást, mellyet ö- 
rökös bosszú lehel, melly esküdt 
pártféltől jő, és csak akadékoskodás
ból, nem kell semmi figyelemre mél
tatni , azt egyenesen meg kell vetni, 
mert gáncs, melly nem ered tiszta 
forrásból, nem lehet tiszta és üdvös, 
és így nem fogadtathatik el tökélete
sedés’ ösztönéül, miből elég világos, 
hogy a’ szerkesztő úr ismét nincs 
tisztában az iránt mit mondani akar. 
Ha egyébiránt magyarázgatni akar
juk,  kit ért a’ jobbra kit a’ balra ki
fejezések alatt, nem kell hozzá nagy 
elmebeli megerőtetés, hogy kitalál
juk, miként a'Honderű és Athenaeum 
értetnek, és értetik főleg az athenae- 
umi Lapszemle. Minthogy ezen an
nyira neheztelt Lapszemlének mi va
gyunk sáfárjai, a’ Regélő’ szerkesz
tőjének ama’ fönebb idézett zavartelí 
megrovására ezen nyilatkozást tart
juk szükségesnek e’* helyt tenni: ha 
lelkiösineretünk azt mondaná, hogy 
valaha csak egy szót írtunk le a’Lap
szemlébe, mit boszú , üldözés vagy 
akadékoskodás sugalt, akkor letér
delve kérnénk bocsánatot a’ megbán- 
tódott féltől és soha többé nem bá
torkodnánk tollat venni kezünkbe, de 
mivel illyessel lelkiösmeretiink nem 
vádol , öntudatában jó szándékaink
nak , bátran emeljük fel fejünket mind 
azokkal szemközt, kiknek a’ Lap
szemlére panaszuk van, nem retteg
ve semmitől, nem senkitől. Megen
gedjük, hogy ítéleteinkben hibázhat
tunk , mert hiszen nem vagyunk men
nyek’ angyalai, mentek földi gyarló
ságoktól, de, hogy akarva követtünk 
el valaki iránt méltatlanságot, hogy 
üldöztünk vagy akadékoskodtunk bo- 
szúból, illyesmivel, mint mondók, nem 
vádol öntudatunk ’s ha ez nem vádol, 
nem törődünk semmi emberi száj’ 
vádlatával, annál kevésbbé azokéval, 
kik talán eléggé .lelki szegények,
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mindjárt boszút, üldözést ’s ég tudja 
mit álmodni, ha valaki minden gyar
lóságaiknak kivétel nélkül nem töm- 
jénez.— Egyébiránt a’ Regélő’ szer
kesztője akarata’ ellenére a’ legna
gyobb dicséretet mondotta Lapszem
lénkről, mert ha ezen szemle a’ Re
gélőre csak ösztönzőleg hat tökéle- 
tesbbé lennie, akkor e’ szemle azon 
hatással b ir, mellyel bírnia kell a’ 
legalaposabb, legrészrehajlatlanabb- 
nak ismert criticának. Mi magunk is 
csak azt akarjuk ezen szemlénkkel, 
hogy szerkesztők es írók magok és 
lapjak' töhélyesűésére özztöltöztesse
nek és ha e’ gyónást nem kellene is
mét a’ Regélő’ szerkesztőjének mé
lyebben meg nem fontolt és amaz is
meretes gyarlóságú beszédei közé so
roznunk, okunk volna miatta magunk
kal igen megelégedni, kik különben 
nem vagyunk Lapszemlénkkel olly 
igen megelégedve, és óhajtanok, ha 
körülményeink engednék azt sokkal 
jobbá tehetni.

Hely’ szűke miatt kénytelenek 
vagyunk szemlénk e’ részét itt meg- 
szakasztani és e’ lapok’ jövő füzeté
ben folytatni, hol Ember PálOnigaz- 
lására nézve adandunk némi felvilágo
sító jegyzéseket és Bérezy lvároly- 
lyal lesz dolgunk.

Veröczey.

M agyar já té k s z ín t  
krón ika .

Jun. 15. A’ színház zárva.
Jun. 16. Jób Zsigmond’javára 

bérfolyamban: P o r t i é i  né ma ’ 3. 
felvonása. Ezt követte : H ű s é g ’ 
pr óbá j a .  Vigj. 1 felv. Kisfaludy 
Károlytól. Végűi: B á l é j’ 5dik felv. 
egy része- — JV eisz assz. társasága 
mint vendég.

Jun. 17. A’ hirdetett Va don  
f i a ’ helyett L. Róza’megbetegülése 
miatt St. G e r g e s  l ovag.

Jun. 18. Ha l i  fax.  Vigj. 3. 
felv. Dumastól. ford. Szentpétery 
Zsigmond.

Jun. 19. P a r i s  éj j el .  Népi 
dráma 5 felv. Cepeuty és Dorinon 
után francziából Egressy Benj.

Jun. 20. Dávid.  Ered. szomo- 
rúj. 5 felv. Szigligetitől.

Jun. 21. Fa l u s i  e g y s z e 
r űség.  Vigj. 4. felv. Töpfer után 
Nagy Ignácz. a’ in. acad. költs.

Jun. 22. Ör d ö g  R ó b e r t  3 
és 4. felv. és B á t o r i  M á r i a  2 
felv. M urkovicsné Izabella és Bátori 
Mária’ szerepében mint vendég.

Jun. 23. K o r o n a  és v é r 
pad.  Drama 5 felv. Dumastól. Ford. 
Jakab István, a’ magy. acad. költs.

Jun. 24. F e h é r  Domokos’ 
p h i s h a r m o n i c a és z o n g o r a -  
v e r s e n y e .  Ezt megelőzte először: 
Ho g y ’ l e h e t  p é n z t  s z e r e z 
ni? Vigj. 2 felv. Irta Kenney. An
golból ford. Lemouton Emília.

Jun. 25. Az á r va  f iú és  
l ondon i  k o l dus ok .  Dráma 5 
felv. Irta Dinaux és Leinoin. Ford. 
Egressy Benj.

Jun. 26. L o r e n z i n o .  Drama 
5 felv. Dumastól ford. Egressy Benj.

Jun. 27. XII. Ká r o l y  R ü 
g e n ’ s z i g e t é n .  Vigj. 4 felv. An
golból.— Kár, hogy e’ helyzetekés 
jellemek által érdekes mű ma olly hir
telen és csak szükségből rántatott elő 
a’ nélkül, hogy színészeink eléggé 
készülhettek volna rá. A’czimszere- 
pet, mellyet Egressy Gábor adott né
hányszor sok részben sikerültén, ma 
Lendvay adá és ahhoz képest, hogy 
hirtelen kelle betanúlnia, meglehető
sen , de nem kielegitóleg. Óhajtanok 
máskor láthatni őt e’ szerepben, mi
dőn elég idő engedtetnék neki azt át
gondolva betanulni. Most némi jel
lemző apróságok is ki voltak játéká
ból felejtve , példáúl: a’ féllabbali 
asztalra-ülés, czombjainak tenyerei- 
veli csapkodása, miket azért nem le
het elhagyni, mert aztán azon jele
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nésben, holÉvaülrika előtt XII. Ká
rolyt utánozza, nehéz a’ játszó szí
nésznőnek jellemző vonásokat találni 
XII. Károly’ mozdulata és beszédei’ 
módjából, valamint hogy ma is e’ rész
ben Hubenayné (Éva) különben ügyes 
játéka és Lendvayé ( XII. Károly) 
közt nem volt öszhangzás. Ajánljuk 
azt is, óvakodjékLendvay e’szerep
ben mosolygó arczot mutatni, vagy 
épen nevetni, mert aztán nem ért
hetni, miért helyez Brock Adáinolly 
nagy fontosságot XII. Károly’ neveté
sébe , hogy ezzel kivánja magát meg
jutalmaztatni a’ király által.

K e v e.
Jun. 28. M o l n á r  és  g y e r 

meke .  Szomorúj. 5 felv. Raupach- 
tól. Ford. Szerdahelyi.

Jun. 29- H a v a s i  r é m k i 
r á l y.  Bohózat 2 felv. Raimundtól; 
ford. Telepi. Zenéje Miillertől.

Jun. 30. A’ f e h é r e k .  Dráma 
5 felv. írták Malefijle és Artigues. 
Ford. Egressy Benj.

Jul. 1. A’ tűzvész által káro
sult Ko v á c s i t  lakosok’ fölsegélésé- 
re: D r á m a i  z e n é s z e t i  és  
t á n c z - e g y v e l e g ,  mellynek első 
része ezen vígjáték előad áfásából ál
lott: K a s t é l y  az o r s z á g ú t o n ,  
másodikéban pedig a’ kardalnokok ál
tal két meglehetősen rósz m e l ó 
d i á j a  énekelteti a’ S z ó z a t n a k .

Jul. 2. L á z á r  p á s z t o r  
Drama 5 felv. Bouchardytól. Ford. 
Sarlay Ferencz a’ in. acad. költs.

Jul. 3. A’ bu j dos ó  Á m o r. 
Vigj. 4. felv. Kotzebuetól.

Jul. 4. Bérszünetben fölemelt ár 
mellett: Báj i tal .  Víg opera2 felv. 
Irta Romani. Zenéje Donizettitől. — 
T aáolin i assz. cs. kir. udvari kama
ra-énekesnő Adina’ szerepében kezdé 
meg vendégszerepeit. — Mi sz em 
csések valánk e’ jeles énekesnőt ez 
előtt néhány évvel még hangja’ tel
jességében hallani. Azóta kissé ha
nyatlott , azonban még mindig a’ leg
első rendű énekesnők közé számít-

tatbatik ’s általában művészi'előadá
sa és egyes áriái, kivált a’ méltán nagy 
hírű Tadolini - keringő olly sikerül
tek , hogy méltán érdemlik azon za
jos tapsot, és tetszést, mellyel föl
lépesei mindenütt és színhazunkban 
is ünnepeltetnek. Mi mind a’ tapsot, 
mind az éljen és bravo-kiáltásokat, 
mellyekkel a’ hallgatók azon gyö
nyört és élvet bizonyítják, mit e’ 
nagy jelességű énekből meritének, 
helyeseknek és természeteseknek ta
láljuk. Vannak azonban hallgatók, 
kik illy alkalomkor bohózatos túlzás
sal fejezik ki elragadtatásukat. Hal
lottunk a’ karzatról állatéhoz hason
lító nem-emberi bőgéseket és visí
tást , botokkali iszonyú dobolást, és 
láttunk nagy mennyiségét a’ koszo
rú és virágnak, mellyek négy öt hely
ről is dobáltattak, különösen pedig egy 
kis kohold ( inagyarúl ma nó - )  féle 
bárna alak viselte magát igen bohó- 
kasán. Ö egész ruha-kosárral hoza
tott virágot és egész előadás alatt 
mint valami ellenséges indulatú 
rósz szellem, zavará mások’ elveit. 
Szüntelen izgott, mozgott, beszélt, 
kiabált, székére vetette magát, majd 
leheveredett, ismét felszökött, ösz- 
szeverte két első lábát mint kinek e- 
sze megy , és dobálta virágait olly 
nagy mennyiségben, hogy végtére 
az illedelmesb tiszteltetésre méltó é- 
nekesnő alig tudott mozdulni a’ szín
padon a’ sok fűtől és szénától. Az illy 
bohóczos uracsok meggondolhatnák, 
hogy nein magok vannak a’ színház
ban , ’s hogy nincs joguk kábaságaik- 
kal a’ közönség’ figyelmét és élveit 
háborgatni és valóban kár, hogy a’ 
színházi politia az illy csendháborító 
arszlánokat szépen ki nem vezetteti 
a’ színházból. Különben is ezen en- 
thusiastáktól félni lehet, hogy dühbe 
jőnek ’s valakinek kiássák szemét, ki 
épen szomszédjok. Tudjuk, a’ zené
nek minő hatása van némelly beteges 
idegűekre; ők magokon kivűl ragad
tatnak , elfelejtenek mindent, mi kö-
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nilök történik ’s képesek, a’ legna
gyobb kábaságokra vetemedni. Kiáll 
jót érte, hogy az illyen zene-bohó 
enthusiasmusában szomszédja’ fülét 
le nem harapja ? Bár ki legyen ama’ 
színházi fekete manócska, nem sze
retnénk közelében lenni, mikor Ta- 
dolini énekel, mert szeretjük ugyan 
az éneket, de orrunk vagy fülünk’ 
elvesztésén, nem akarnók az éneke
ben i gyönyörködést megvásárlani.

Ke ve.
Jul. 5- Az ő r ü l t ’ g y e r m e 

ke. Drama 5 felv. Soulie után ford. 
Nagy Elek a’ m. acad. költs.—Lend- 
vayné — ki hosszas betegsége, után 
ma lépett fel másodszor—a’ czimsze- 
repben ismét régi erejében volt 
látható. Azon jelenet, midőn az őrült 
nő e’ szavakat mondja: ,,A’ vér a’ 
hóhér-pádról fejemre és gyermekem
nek fejére loccsant11 ; annyi vissza- 
tükrözésével a’ kebel’ dúlongó ér
zelmeinek , annyi lélek — ábrázolat
tal adatott, hogy illyesmit nem csak 
színpadunkon, de nagyobb hirüéstö- 
kélyű művészektől is ritkán láthatni. 
E’ jelenés mellé tehetni még azon lé
lekrázó kaczaját a’ Lendvayné által 
ábrázolt őrültnek, midőn e’ szava
kat mintegy kárörvendve felkiáltja; 
„Hah, szép! a’ fiú fenyegeti apját!“ 
Vajha e’ derék színésznő játéka’ élve
zetétől ne fosztatnánk meg olly gyak
ran , vajha betegsége ne gátolná őt
egész gonddal pályájának éln i__
Többi színészeink részint jól, részint 
tűrhetőleg játszottak, csupán De Cau 
Mari ellen lehet kifogás. Czeleszti- 
na’ szerepe kitűnő szerep ’s hogy be
lőle sokat lehet csinálni Bartháné is 
meg bírta mutatni. De Cau Mari’ ke
zeiben ez a’ komoly és szilárd női 
jellem elveszett, és egészen más leve. 
Ő nem is látszott érteni mit beszél; 
csak szavakat monda, de dolgokat 
kiemelni nem birt, beszédének sem
mi jelentése nem volt. De Cau Mari 
csinos színpadi alak , jó értelmes be- 
széd-organummal, de még gyenge

színésznő és a’ mi fő baj, nagy gon
dot nem látszik fordítani szerepeire. 
Mai játékában, e’ nagyobb részint ko
moly szerepben, szünet nélkül mo
solygott, nézőire tekintgetett és még 
a k k o r  sem látszott játszó tár
sára ügyelni, midőn az egyenesen 
hozzá intézte szavait. Ez aztán nem 
játék, hanem pusztán csak leczke- 
felmondás. Ajánlunk neki nagyobb fi
gyelmet szerepére. Ha játszik, fe
lejtse el, hogy nézői vannak’s tegye 
magát egészen szerepe’helyzetébe;kii- 
lönben, ha hallgatói és nézőin járand 
figyelme , lehetetlen lesz előmenetelt 
tennie, pedig kár volna elhanyagolni 
magát, és tehetségeit eltemetni. 99.

Jul. 6. Cs a l ódás ok .  Ered- 
vigj. 4 felv. Kisfaludy Károlytól. Né
ző egész a’ botrányig kevés.

Jul. 7. Bérszünet, fölemelt ár 
mellett: Al va j á r ó .  Nagy opera 2 
felv. Bellinitől.— Tadolini mint ven
dég Amina’ szerepében.

Jul. 8. A’ nemz. conservato- 
rium és énekes kar’ javára, bérszünet 
fölemelt ár mellett. Öz v e g y ’ f é r 
je . Vigj. 1 felv. Dumastól. Fordította 
lveresztúry. Ezt követte a’ Bájital 2
felvonása-----Tadolini mint vendég
Adina’ szerepében.—

Jul. 9. S z a p á r y  Pé t er .  
Szinj. 5 felv. Birchpfeifl'er Karoli
nától. Ford. Komlóssy.

Pálya-színmüvek. —A’
Nemzeti színház’igazgatósága által , 
ez évre kijelelt, egy a’ ma g y a r  
nép é l e t b ő l  merítendő legjobb 
l á t v á n y o s  s z í n m ű r e  k i t e t t  
50 a r a n y ,  ’s meghatározott jö 
v e d e l mi  r é s z j u t a l o m r a  a’ki
tűzött július 1-ső napi határidőre, 
következő 13 pálya színmű érkezett 
be^ u. in.

1.) A z ö n k é n y t e s e k  Ma 
g y a r - o r s z á g b a n  színmű 3. felv. 
Jelige. Ollykor csendes magányból 
nagy eszmék fakadnak. Erény, vitéz
ség ! légy e’ honnak erős támasza.
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2. ) Uj o n e z -  á 11 i t á s nép 
életrajz 4. felv. Jelige  : Maga kárán 
tanul a’ magyar.

3. ) A’ k u r u z s l ó k  vigj- 3. 
felv. Jelige : Úgy fussatok, hogy a’ 
czélt elérhessétek.

4 . ) S z ö k ö t t  k a t o n a .  Szín
mű 3. felv. J e l ig e : Már mi nálunk 
verbuálnak kötéllel.

5. ) Az e x j u  r a t u s ,  és  
c z i n k o t a i  í r nok.  Bőhöz. 3- felv. 
J e l ig e : A’ cassa-kulcs kerüljön más
nak is , hadd örüljön.

6. ) A’ Pö s t é n y i e k .  Életkép 
3. felv. Jelige. Köszönöm e’ solem- 
nis megtiszteltetést.

7. ) Pe s t  é j j e l .  Életképi 3. 
felv. Jelige. Az arany csak chimaera.

8. ) Vál t ó  g y a k o r l a t .  Nép 
színmű 3. felv. J e l ig e : A’ mit kér
deztetek, arra feleltem.

9. ) Vá n d o r  En d r e .  Bohózat 
3. szakaszban.

10. ) S z á mí t á s o k  s ü k e r  
né l kü l .  Vigj. 3. felv. Jelige: Isten 
áldd meg a’ magyart.

11. ) Ká l mán  m e s t e r .  Dra
ma 4. felvon. J e l ig e : Üdvöm a’ ha
za’ boldogsága.

12. ) A’ k a l a n d o r .  Népszín
mű 3. szakasz: Jelige: Köznapi élet, 
nem szül nagyszerűt, legméltóbban 
jellemzi a’ tömeg’ cselekvőségét az 
erénynek bünelleni harcza.

13. ) S z in é s z e k M á t é s z a l 
kán Vigj. 3. felv. J e lig e :  Peste sóit 
la sincerité.

Mellyek közöl a’ 9-dik szám 
alatti, jeligés és kisérő levél nélkül 
— a’ 11. szám alatti pedig a’ szerző’ 
neve’ aláírásával ellátott levéllel ér
kezvén , ’s ennélfogva a’ megállapí
tott szabályok szerint nem pályázhat
ván , szerzőik által alúlirttól vissza- 
vehetők. A’ többiről — mellyek a’mai 
napon tartott bíráló választmányi ü- 
lésben, a’ tagoknak olvasásra átadat
tak , jeligés leveleik pedig az elnök, 
’s több jelenvolt tag’ pecsétjével le
zárt borítékban , a’ nemzeti színházi

levéltárba őrizetül letétettek — a’bí
rálat’ eredménye, maga idejében kö- 
zöltetni fog. — Pest julius’ 3-dikán
1843. Fáncsy Lajos in. k. választmá
nyi jegyző.

Egyveleg.
(I. P é t e r  c z á r  ’s II. A u 

si u s z t  k i r á l y ’ e r őki  s é r 1 e t e-) 
Tudva van, hogy nagy Péter és szö
vetségese, Auguszt lengyel király, 
igen szokatlan , csak nem emberfö
lötti testerővel bírtak. Egy este amaz 
emennél Radzivill herczegnek a’ kúr
iám! i határon fekvő kis várában va
csoráit. Evés közben észrevevé Au
guszt, hogy a’neki adott ezüst tányér 
tisztátlan; legott tehát tekercsesé ösz- 
szehajtván félre veté azt. Péter úgy 
vélé, hogy a’ király csak erejével 
akar előtte dicsekedni; e’ miatt őis 
hasonlót tön tányérával ’s maga elé
be tévé azt. Auguszt ekkor nekihe- 
viilt ’s egy nagy ezüst tálat puszta 
kézzel összetördelt; de Péter sem ma
radott e’ kísérletben mögötte, hanem 
más tállal szintazt tévé. A’ két erős 
uralkodó legjobb úton vala összerom
bolni az egész asztali készületet, ha 
Péter az egész furcsa versenynekkö- 
vetkező szavakkal véget nem vet va
la : , Auguszt bajtárs , mi úgy gyúrjuk 
hajtjuk össze az ezüstöt, hogy öröm 
ránézni; de hasznosb lesz , ha a’ 
svéd vasat meghajtani próbáland- 
juk’. —Más ízben, midőn a’ két fej
delem Thorn’ városában mulata ’s mu
latságul bikaviadalt néze, Auguszt 
meg akará mutatni a’ czárnak, hogy 
hősi erejéhez hősi bátorság is csatla
kozók. Szarvánál fogott tehát egyet a’ 
dühös bikák közöl, neki huzalkodék 
’s a’ bika’ fejét egy kardvágással le- 
szelé. , Várj csak, Auguszt bajtárs, én 
is tudok valamit, kiálta Péter, hozass 
csak egy vég posztót!‘ A’ posztó el- 
hozaték ; Péter légbe fölveté azt, az
után pallosát villámsebesen kihúzva 
a’ vég posztót földre este előtt ketté
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vágá. Auguszt király is egész erejét 
’s ügyességét ráforilitá, hogy hason
lót tegyen, űe a’légbeni ketté vágás 
neki soha nem sikerült.

( T a l p r a e s e t t  f el e l e t . )  Gar- 
riktól egykor kérdék: mi a’ fogorvos? 
,01lyan ember, lön a’ válasz, ki más’ 
állkapczáját leszakítja, hogy magaét 
mozgathassa.*

( M a r q u e s a s  - s z i g e t e k . )  
A’ Dupetit-Thouars franczia ellen- 
admirál általi elfoglaltátásuk óta több 
Ízben szoba jött Marquesas-szigetek- 
ről Volger, föhlirati kézikönyvében, 
következőleg tudósit: ,A’ Marquesas- 
vagy Mendana-szigetek’ egyike a’ déli 
tenger’ legismeretesb csoportozatai- 
nak, spanyolok által már 159őben föl
fedeztetve, újabb időkben különféle 
tengeri utazóktól meglátogattatva, de 
pontosabban esak Krusenstern által, 
ki itt 1804-benkikötött, leíratva. Fe- 
küsznekd. 7£.—10K2° ’s k. 237.-2:19° 
közt, két csoportozatra oszolva ’s az 
éjszaki 8. Washington vagy Uj-mar- 
quesas- , a’ déli 5. pedig tulajdonképe- 
ni Marquesas-szigeteknek hivatva. E’ 
szigetek hegyesek, többnyire mere
dek szirtpartuak, felette termékeny 
völgyek-’s igen szelíd levegővel. *) 
A’ hévmérő ritkán esik 18.° alá II. sze
rint. Egyik a’ legnagyobb csapások 
közöl a’néha 9—10. hónapig kimara
dó eső, melly a’ legborzasztóbb éhsé
get szüli, úgy hogy emberek is mészá
roltainak. A’terményekben semmi ki
tűnő. ügy látszik , hogy itt egyedüli 
szoptató állatok: sertések és patká
nyok ; ezeket amazok felfalják. A’ la-

*) Ai, itt mondottak csak az első 
csoportoz.at’ főszigetére vonatkoz
nak , de valószínűleg a’ többiről 
is elmondhatók.

kosok testi szépségükkel valamennyi 
déltengeri lakostól különböznek; tag
jaik’ szabályszerűségénél fogva való
di példányok ; bőrük csaknem európai 
színű, mellyet a’nők napsugárok el
len gondosan óni törekednek. — A’ 
tattowirozás itt legfőbb mértékben ii- 
zetik ’s az előkelők’ teste mindenütt 
telve szabályszerű ábrákkal. Szellemi 
tekintetben e’ szép emberfaj igen a- 
lant áll. A’ különféle völgyek’ lakosai 
csaknem folytonos háborúban élnek , 
a’ megölt ellenséget megeszik, de 
papok’ ösztönzésére másokat is lemé
szárolnak ’s gyakran csupán e’ őzéi
ből más völgyeket is megtámadnak. 
Az, ki ellenséget ölt meg, ennek vé
rét ’s agyvelejét nyomban fölemészti. 
Éhségkor a’ gyermekek ’s nők meg
gyilkoltatnak; egy némber bőség’ 
idején is kinálá eladásul az oroszok
nak csecsemőjét. Főnökeik’ hatalma 
igen csekély, de annál nagyobbá’pa
pok’ tekintélye ’s a’ tabu’ befolyása, 
melly a’ papokat ’s gazdagokat védi. 
A’ papok tulajdonképen esak bűvö
lök, mert rendes istentiszteletet a’ 
lakosok nem ismérnek, de a’ ta
bu’ megszegőit büntető szellemekben 
hisznek. Európaiak iránt mindig ba
rátságosan viselteiének. A’ fősziget, 
Nakahiwa, 15mf. kerületű, 10—15. 
völgy-, mintegy 18,000. lakos — és 
Anna Maria, Thschitscliagoff’s Kom- 
troller-öböl jó révekkel. Egy 1813ban 
megtelepitett éjszakamerikai gyarmat 
eloszlott; ellenben Tahuta- ’s Uahou-n 
már 1827-ben keresztény téritők te
lepedtek le. AI ás szigetek éjszakon : 
Uopoa, Motuatti, Hiau ’s m.; délen: 
Hiwaroa, Fetugu, Fatuiwa ’s m. Va
lamennyinek van más, nagyobbára 
különböző , tengeri utazóktól kapott 
neve is.* d.



I I P J I H K ’ MULT É V IK I FOLYAMATAI IRAMT.

Lapjaink’ múlt éveki folyamataiból következők 
nálunk:
1837. I. félév’2. negyede (első negyede nincs) 1

II. „ t e l j e s e n ........................ , . —
1838. I. és II. félév te ljesen ........................ 2
1839. I. félév’ 2. negyede (1-ső negyede nincs) i

„ II. „ t e l j e s e n ..................................... —
1840. I. és II. félév te ljesen ........................2
1841. I. félév’2. negyede (első negyede nincs) —

„ II. „ t e l j e s e n ................................... —
1842. I. félév te ljesen ..................................  5

ii II* H » . . .  . . j .  3

kaphatók még

fit — kr.pengö. 
4899 99 >>

„ 48

48
48

99

9>

99

99 99

99  “ * 99

Múlt éveki egyes számok 6 ezüst krajczáron kaphatók.

A’ Figyelmező’ 4 évi és az Athenaeum’ 6 évi ezen folyamai 
csaknem minden kitűnő magyar irói elmétől adtak czikkeket. Köl
csey, Czuczor, Fáy, F,ötvös, Jósika, Szontagh Gusztáv, Pulszky, 
Szemete Pál és Bertalan, Húnfalvy, Péczeli, Nagy Károly, Foga- 
rasi, Horváth Mihály stb. más becses irói név váltogatja egymást 
e’ lapokon, mellyeket ez irók’ munkái a’ magyar irodalomban ma
radandó becsüekké tesznek.

A’ s ze r k e s z t ő s é g.

Pápán megjelent ’s Pesten Eggen- 
berger ’s liánál kapható:

LATHS iVELVTAW
lépcsőnkénti gyakorlatokkal ’s olva
só könyvvel ref. iskolák’ számára ké
szítette Bocsor István ny. r. tanár. 
Harmadik folyamat. Ara 1 írt 2()kr.p.

Megjelent és minden hiteles 
könyvárosnál kapható:

MAGYAR ÉLETKÉPEK’
\ I .  füzete.

Tartalma : Két hölgy, F r a n k e  n- 
b u r g t ó l .  — Máté Gyilkos, 'P á r
ká ny i t ó l .  — A’ nővérek, V as 
Andor t ó l .  — Az első király, R e- 
me l l a y  G u s z t á v t ó l .  — A’ kis

örökös, L u k á c s  L a j o s t ó l . — 
Két szív’ halála, L a k n e r  Sá n
d o r t ó l .  — Ara 2 ezüst huszas.

Midőn e’ jelen füzettel a’ Magyar 
életképek I. kötetét bevégeztük, tisz
telettel jelentjük a’ n. é. közönség
nek, hogy felbuzdítva a’ vállalatunk 
iránt mutatott kegyes részvét által 
azt tovább folytatni szándékozván, a’ 
m á s o d i k  k ö t e t ’ e l s ő  f üze t é t  
koszorús írónk báró Jósika Miklós’ 
a’ „Falusi lelkész“ czimü novellájá
val már sajtó alá bocsátottuk. — Elő

fizetési föltételek, alak, papiros,
I nyomtatás ugyanazok maradnak. —
[ Pesten , jun. 30. 1843. 
H e c k e n a s t  G u s z t á v  in.k. 

kiadó.
F r a n k e n b u r g  Adol f ,  

szerkesztő.



Jósika Miklós’ Regényei 13. 14. 
és 15. kötete vagy is külön czíin alatt:
ÉTET ÉS TtnUDÉRHOW’
3. kötet második kiadásban jelent 
meg. Borítékba fűzve ára 3 frt p.

Épen most jelent meg és kapható 
Heckenast Gusztáv könyvárosnál: 
A* BUDAI HÉVVIZEK

különösen
a’ császárfürdő ’s gyógy

intézetei.
Legújabb átalakulásukban irta dr. 

Edvi Illés Lajos. 12dr. borit, fűzve 
24 kr. peng.

A’ in. tud. társ. évköny
vei. 5 kötet számos aczél- és 
rézmetszetekkel. 4rét 40 frt.

Tudománytár. Közrebocsátja 
a’ m. tud. társ. 1843.12 füzet 5 ft.

Platon’ munkáira, magyar
ra fordítva három kötetben elő 
zethetni 2 frt 30 kroü.

Megjelent Kilián Györgynél: 
KISFALUDY KÁROLY’

MINDEN MUNKÁI,
negyedik kiadás. Harmadik kötet. 

Előfizetési ár öt forint.

Eggenberger Józsefnél kaphatók:
A’ szenvedelmes diny- 

nyesz. Körülményes útmutatás 
jeles dinnyék’ termesztésére. Irta 
Szontagh Gusztáv. 40 kr.

Mérnöki irányzatok. Szer- 
zévagy összeirá Beszédes József. 
8dr. Pesten 1843. 3 földabrosz- 
szal 50 kr.

Büntetésjogi elm életek,
tekintettel a’ büntetés’ fajaira, kü
lönösen halálbüntetésre, mikép 
gyakoroltatott ez régi ’s újabb né
peknél ? Irta Csacsko Imre , győri 
acad. prof., mag'y. tud. társ. lev. 
tagj. 8dr. Pécsben 1843- Két rész
nek ára fűzve 2 frt 20 kr.

Kisfaludy társaság’ évlap
jai 2 köt. 3 frt.

Kazinczy Ferencz’erede
ti munkái. Őszveszedték Baj
za és Sehe,del. 4 kötet fűzve 4 frt 
52 kr.

Az Athenaeum’ szerkesztő
hivatalában következő munkák kap

hatók :
Kritikai Lapok’ VI. és VII.

füzete (az I—V. fűzet Kiliánnál
megszerezhető)............... 24 kr.

Pillangó. Válogatott kül
földi beszélyek’ zsebköny
ve. Kiadja S z é p 1 a k y Er-
neszt ....................  . . 20 „

Külföldi játékszín.
KiadtaBajza. (Kötetlenül) 24 ,, 

Szózat a’ pesti magyar 
színház’ ügyében. B a j z á- 
tól. Budán , 1839. . . . 20 „

Együtt ez öt kötet 1 frt pengőben.
Vörösmarty’ arczképe

aczélmetszetben az Athenaeum’ szer
kesztő hivatalában kapható 30 pengő 
krajczáron.

Történettudományi pá
lyamunkák. Kiadta a’ m. 
tud. társaság. 2 kötet 3 frt.

Gego , a’ moldvai magyar 
telepekről. 1838. 1 frt. 20 
kr.

Tájszótár. Kiadta a’ m. tud. 
társ. 1 frt 30 kr.

Kilián ’s társánál Pesten kaphatók :
VÖRÖSMARTY MIHÁLY

ÚJABB MUWKÁI.
I. Kötet Versek. 1 frt pengő.
II. K. Julius Caesar. Árpád’ ébredé

se. Kincskeresők. 1 frt pengő.
III. K. Az áldozat. A’ fátyol’ titkai. 

1 frt pengőb.

NYOMATOTT BUDÁN a ’ M. K. EGYETEM’ BETŰIVEL.
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M  ( i  £k> K J é l  L-
U J  i AZ ATHENAEUM

pontosan mindig a’ hónap’ 1. és 15. napján jelenik meg har- 

madfél vagy három íves füzetekben.

Félévi folyamatnak Budapesten házhoz hordással ára 3 
írt, postán boríték alatt 3 írt 48 kr, évnegyedi folyamatnak 
helyben 1 írt 40 ki', postán 2 frt pengő pénzben. Egyes fü
zetek’ külön kaphatók 24 kr. pengőben.

A’ szerkesztőség ismeretlen kéztől csak bérmentes leve
leket fogad el.

Kiadó hivatal Pesten Lövész-utczában , 367. szám alatti 
gr. Teleki-ház’ első emeletében.

Előfizethetni minden kir. postahivatalnál. N. Enyeden tek. 
Dániel, Kolosvárt 

sége szivesek elvállalni az 
hivatalnál tehetni rendelést.

"iU V í.u 'r.uV .

a’ szerkesztőség.

íz Erdélyi Híradó tek. szerkeszlő-
.I I  ' T a T Ó M Í J  

előfizetést. Bécsben a’ cs. főposta-

Lapjaink’ jelen félévi folyamából még teljes példányokkal
szolgálhatunk.

I .»»I'.t t s S — .1 n ; (g l-T * 1,1-ul . l u i y »  . 1 , l í  <• A .ib*fifc«Mdn

K7* Az Athenaeum’ szerkesztő hivatala a’ Lövész-ut- 
czába (Schützen-Gasse) 367. szám alatti gróf Teleki-ház’ első 
emeletébe, a’ zálogházzal általellenbe, közel az egyetemi isko
lák’ épületéhez tétetett át.

S lA Ü  C ) T X ? . 0 / í a S «  . Y T / I A I / I 8 ü ; k ) 7 ATrJ f



A n g o l  borI önök Js a’ p en to n v l l l e i  
m in ta fogház .

( V é g  e.)

Alkalmazzuk már a’ fenel)b előhordott elveket a’ nevezetes!) lon
doni fogházakra. Ezek főképen 1) a’ philadelphiai rendszerű M i l l -  
h a n k ;  2) a’ c o l d b a t h f i e l d s i  javítóház (House of correction), hol 
az auhurni rendszer lehető legtökéletesebben van létesítve. 3) az új min
tafogház, elkiilönzési (philadelphiai) rendszerre, csupán férfiak’ számára.

A’ M i l i b á n k - P e n i t e n t i a r y ,  Bentham Jeremiás’ módosított 
terve szerint 1810. körül épülve, országos státusfogház, mellybenleg
hosszabb bezáratási idő 5 év, minn túl deportatio következik. Saját ta
nács’ kormányzása alatt áll ’s csak e’ tanács’ valamellyik tagjának en- 
gedelmével lehet megvizsgálni. Az épület roppant nyolczszög, 18 angol
holdat (acre) foglal el, liét elkülünzött szárnyból á ll, mellyek egy kö
zéppontba futnak össze, lionnét az egészet áttekinthetni. Bejárása a’ 
Themsére szolgál ’s nagy hetükkel viseli homlokán a’ „Penitentiary“ 
felírást. Olly nemes czéllal építtetett ugyan, hogy a’ jó elosztásra ’s a’ 
rabok’ nevelésére és javítására akkorig szokatlan figyelem fordíttassék: 
de e’ nemes czél hibás építés, rósz, mély, nedves, és a’körülte eső gyú
rok miatt is igen egészségtelen fekvés, ’s a’ rendszer’ szigorú alkal
mazásának innét származó lehetlensége által, csaknem egészen meg- 
hiusíttatott.— A’ czellák’ köz falai ugyanis roszúl lévén szerkesztve, átbo- 
csáták a’ hangot s a’ közlekedést a’ rabok közt nem gátolliaták; az ud
varok szükek, egészen körülépitvék ’s igya’ szabad légjárás előttcsak-
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nein elzártak lévén, egészségi tekintetből igen czélszerütlenek való
nak; ezen körülményből, mellyhez a’ mély, nedves, gőzös fekvés is já
rult, rémitö halandóság ’s melancholia kezdett uralkodni a’rabok között; 
miért is a’ kormány kénytelennek látta magát a’ rendszert enyhíteni ’s 
emberiség’ szelíd tekinteteinek a’ javítás’czélját feláldozni. — Jelenleg 
olly rendszer vagy inkább rendszeretlenség uralkodik a’ Penitentiary- 
ben, melly sem az auburni sem a’ philadelphiai iskola’ barátját ki nem 
elégíti. A’ rabok elkiilönzött szobákba zárva dolgoznak, kiki a’ mit tud 
’s akar (ez philadelphiai): de megengedtetik nekik, felügyelők’ jelen
létében, nem csak együtt sétálni, hanem egy sorban hármasával, be
szélgetni is; kisétálván ’s kibeszélgetvén magokat, ismét bezáratnak 
í g y , természetesen, nehéz sőt lehetetlen a’ magányrendszer’ fő feladá
sa, az ön magába szállás és eszmélet által eszközlendö gyökeres javu
lás. Egyébiránt vannak tanítók, kik a’ rabokat ezelláikban szorgal
masan látogatják ’s oktatják; van szép kápolna ’s ebben káplán, ki va
sárnaponként kétszer isteni tiszteletet tart.— A’ börtöni rend ’s tiszta
ság példás; a’ rabokkali bánás azon szelíd jellemet viseli, miszerint a’ 
bűnösök nem azért záratnak el, hogy a’ társaság rajtok bőszét álljon, 
hanem hogy kártehetlenekké legyenek ’s (csakhogy ez el van hibítva) 
javuljanak. És valóban a’ rabok, mióta beszélgetniük megengedtetik, 
elég jó kedvűek is; élelmük alkalmasint jobb, minta’ nagyobb résznek 
szabad állapotában volt; olly szép fehér kenyeret esznek, mint maga a’ 
kormányzó. Reggelire kapnak egy angolpint zabdarát ’s fél font kenye
ret ; ebédre háromszor hetenként öt uncia húst csont nélkül, egy font 
főtt burgonyát vagy egyéb növényt és fél font kenyeret, kétszer a’hú
son kivül 12 uncia rist borssal és sóval főzve , fél angolpint levest 
’s félfont kenyeret; egyszer (csütörtökön) másfél angolpint levest bor
sóval vagy darával, egy font főtt burgonyát, ’s a’ szokott kenyeret, 
végre vasárnapon csak 12 uncia sajtot ’s egy font kenyeret ; vacsorára 
hetenként kétszer 1 angolpint Összefőtt húst (consommét) ’s fél font ke
nyeret; ötször darát kenyérrel. Hány szabad munkás ember él így az 
elnyomorított zöld Erinben ? — Hány parasztunk ehetik ennyit a’Krajnán 
’s Baródságon?—A’ szobák tiszták, világosak, jobban bútorozottak, 
mint bármelly más fogházban; 12 láb hosszak , 7 láb szélesek, az új 
szárnyakban pedig 13!i> 1. hosszak 9% 1. szélesek, 10 1. magasak. Ehhez 
járul körülbelül másfél év óta a’ naponkénti társalkodhatás’ jótétemé
nye: a’ némelly philadelphiai börtönökben előjött öriilési esetek’ meg- 
gátlására, mellyek a’ közvéleményt erősen felizgaták a’ szigorú ma
gányrendszer ellen, ’s enyhítésére a’ Millbank’ egészségtelen fekvése 
által okozott bajoknak. — Pedig a’philadelphiai rendszert, hogy főczél-
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ja , a’ javítás, elérethessék, vagy legkisebb részletekig egész szigorú-: 
Sággal kell kivinni, vagy bele sem kezdeni. Ezen mostani hermaphro- 
dit állapot, melly a Millbankból minden látogatót megelégiiletlenül 
ereszt el, semmit sem ér, mit a kormányzók magok is elismernek, ’s 
csak mint szükséges roszat tartanak fenn.

A czellák közti falak épités-módja, mellytöl főképen függ a’ ma
gányrendszer’ szigorú létesitése, egyik legfontosb feladat a’ philadel
phiai rendszerű fogházakban. A’ Millbankban, mióta az egyiitt-sétálás 
’s beszélgetés megengedtetik , megszűnt ezen dolog’ fontossága. A' ré
gi czellák, áteresztvén a’ hangot, semmit sem érnek, a' Szemere Ber
talan által említett s leirt újabb közfalakat szinte megpróbáltuk, miken 
erős kiáltozásunk áthangzott ugyan, de tompán s érthetlenűl. Mint Craw
ford úr mondá, alig lehetséges olly falakat építeni, mellyek épen sem
mi tompa hangot át ne bocsássanak ; most már csak oda igyekeznek az 
angolok is , hogy ollyakat hozzanak létre, mik a’ közlekedésre erösb 
kiabálást , az őröket figyelmeztetőt, tesznek szükségessé, mi által teljesen 
czél van érve.

A’ coldbathfieldsi javító ház (House of correction) Middlesex gróf
ságé , ’s régibb része a nagynevű emberbarát Howard’ terve szerint é- 
piilt. Konyhakertekkel elválasztott három épületből áll, magas kőfallal 
kerítve. E’ börtönben van az auburni egyiittdolgoztató s hallgató rend
szer legtökéletesben kivive, mellynek fentartására ’s megőrzéséreösz- 
szesen 143 tiszt és felügyelő van, a’ nöraboknál nőnemű. Képzelhető 
legnagyobb tisztaság; magaska és száraz fekvés, jó levegő, ’s ezért a’ 
rabok jó színben. A’ nők külön udvarok- s épületben vannak s külön ká
polnába járnak. Legerösb munka a’ tapodó malom .(tread-mill), mellyet 
csak más munka-nemekkel felváltva, ’s csak azok tesznek, kiknek test
alkata ’s egészségi állapotja e’ nehéz és fárasztó munkát, a’ rabok’ 
ijesztő rémét , megengedi.—Fáj ennyi erőt siker nélkül elvesztegetve 
látni; mert a’ tread-mill semmi eredményt nem hoz . e lő , semmi hasz
not nem hajt, ’s csak azért fáradnak, hogy fáradjanak ’s bűnhődjenek. 
Vannak szabó és varga-műhelyek, hol tanító mesterek’feliigyelése alatt, 
de csak börtöni szükségek’ fedezésére, hallgatva dolgoznak, mások poz- 
dorja-szöszt és kókuszdió-héjat tépnek; mások ismét a’ börtön körüli 
p. o. tisztaságra szükséges, kerti stb munkákat végzik, Angliában, a’ 
kifejlett ipar’ dús országában, a’ rabmunkát semmire sem becsülik, ’s 
ezért gyári vállalatokra p.o. szövésre, fonásra, nem is fordítják, mert, 
mint a’ kormányzó mondá, a’ szükséges műszerek’ árát sem fizetné ki az 
efféle börtöni munka, ’s ekkorig minden e’ nemű számítás kézzel fog- 
hatólftg sikeretlennek és károsnak mutatkozott. Egészen máskép van
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ez nálunk, hol munkás kezek’ hiánya éreztetik, ’s gyárak és ezerek 
munkáját pótló ’s hihetetlen olcsó áron produeáló gépek nincsenek. — 
A’ tisztaságra, melly az egészség’ föfeltétele, igen nagy gond van; a 
hehozott rahmegfürösztetik ’s börtön-ruhába öltöztetik, melly a’férfiak
nál egyszerű, durva, szürke öltöny nadrág és sipka, az asszonyoknál 
pedig egyszerű fehér fejkötö, sötétkék felöltő és szoknya.— A’ rabok’ 
középszáma a’ börtönben 1100. Nem levéli ennyi rab’ számára elegendő 
kiilönszoba, nem mindnyájan hálnak elkiilönzött czellákban, hanem 
nagy hálószobákban, hol egymás felett két sorban 18 ágy is van ’s a’ 
felügyelő tiszt egész éjen át jelen és ébren van. — Láttam á rabokat 
ebédnél, melly szép fehér kenyér ’s húsdarabból állott; reggelire zabká- 
salevest (gruel) ’s kenyeret, vacsorára ugyanazt kapnak. — Ki azt véli, 
hogy adagja nem üti meg a’ rendes mértéket, az ebédlőben álló mérle
gen maga megmérheti, s hiány’ esetében panaszt tehet. — Ki a’ házi fe
nyíték ellen vét, húsát vagy egész ételét is elveszti; nagyobb kihágás’ 
esetében sötét földalatti czellába záratik magánosán, mitől nagyon ret
tegnek , ’s millyen a’ férfiaknál csak három van; a’ kilenczfarku macs
ka (korbács), mellynek csipös sejtelmeket gerjesztő példányát kellemet
len érzéssel forgattam kezemben, igen ritkán használtaik ’s leginkább 
csak gyermekeknél. A’ szellös, egyébiránt 8 láb 3 hüvely hosszú, 61. 
3 h. széles ’s 8 1. magas czellák nem fütetnek, de Angliában soha sincs 
kemény té l, ’s a’ rabok csak hálni mennek az apró szobákba , az egész 
napot dolgozó teremekben töltvén. Betegek’ számára elkiilönzött osztá
lyok.— E’börtönben a’bezáratási idő, legfelebb 3 évnyi. A’ rabok’jobb
ja i, kik magokat jó viseletűk által kitüntetik, előbb felügyelésre alkal
maztattak; ez manem történik többé; a’ rabok között e’ rendszer által 
felizgatott féltékenység, irígykedés, árnlkodás’ tekintetéből, ’s ezért 
szükséges a’ felügyelőknek felebb említett roppant (143 főnyi) száma. 
— A’ javítás maga, mellyet itt, az auburni rendszer mellett, ön magá
ba szállás nem eszközölhet, káplán, kápolna, naponkénti isteni tisz
telet, tanitás és vallásos könyvek’ kiosztása által mozdíttatik elő; ’s 
az aljas osztályokból került rabok’ nagy része olvasni nem tudván, (’s 
ez meglepő dolog, midőn Poroszországban csak öt nem tud száz közöl 
olvasni), nem csak a’ gyermekek, de éltesbek is taníttatnak. Azonban 
bár sok történik a’ rabok’ javítására tanítás és könyvek által, ’s bár a’ 
rendszer e’ börtönben példás tökélylyel van létesítve; mind ennek olly 
csekély sikere van, hogy a’ rabok’ tetemes része nem első ízben, hanem 
ismételve ül itt ’s a’ kimenekültek csakhamar ismét bejutnak; mi bizo
nyítja, hogy az auburni rendszer gyökeres javítási czélraa’ legszigo
rúbb alkalmazásban sem sokat ér. —. Ki keresne ott gyökeres javítást,
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hol kori)á c s c s a l  ’s  koplaltatássaltartatikfenna’házi fegy, ’s nem is kép
zelhető más szelidehl) de sikeres eszköz ezenczél’ elérésére? — És ezen 
baromi kényszerítő módok’ nélkiilözhetésében áll a’ magányrendszer’ leg
szembetűnőbb elsősége.

A’ börtöni munkát illetőleg kérdezvén Crawford urat: Miért nem 
szabnak ki a’ raboknak bizonyos adag munkát, ’s mit ezen felül dolgoz
va érdemelnek miért nem fordítják a’rabok’javára, hogy, fogságuk ide
jét kitöltvén , azonnal némi kis tökepénzhez juthassanak ? (mint ez p. o. 
Glasgowban történik) — ö azt feleié, hogy e’ dolog több helyen megki- 
sértetett már,’s többek közt a’ Millbankban is, de újabb időben győzött 
azon nézet, hogy illy valódi jótéteményt’s kedvezést csakugyan nem 
kell a’ közállománynak mutatni azok iránt, kiket törvényszegő kihágá
saikért büntet; ’s hogy túlságos jóság és visszás hatású eljárás lenne 
ezek’ sorsát jobbá tenni, mint a’ fogház kívüli, jó viseletű és becsüle
tes munkásokét; ezek t. i. a’ mit egész megfeszített szorgalmuk által ér
demelnek, könnyen fölemésztik, csakhogy valamikép elélhessenek, a’ 
rabok ellenben, szorgalmuk’ egy résziért ruhát ’s élelmet kapva, szor
galmuk más része által még kis tőkepénzhez is jutnának. Nevelte az 
idegenséget ezen rendszer ellen még azon tapasztalás is , bogy a’ ke
zükbe adott pénzt sokan, kivált gyermekek, azonnal roszra fordították. 
Most tehát ez a’ „megtakarító“ rendszer kimegy a’ divatból, hanem ki
lépő raboknak, viseletökliüz képest, a’ kormányzó tanács vagy a’ bör
tönt vizsgáló tisztviselők, rendelnek annyi segélyt, mennyi őket rög
tön félrelépés’ kénytelenségétöl megőrizze, s képesekké tegye munka 
után látni. s

A’ magasztalva emlegetett új minta-börtön mind fekvésére, mind 
általános és a’ magányrendszerhez képest intézett részletes elrendezé
sére nézve megközelíti az emberi dolgokban lehetséges legnagyobb tö
kélyt. Száraz, magas, nyílt, a’ lég’ szabad járásának kitett, elkülön- 
zött helyzetben fekszik, az óriási London’éj szaki részén; külalakja egy
szerű , építése gazdaságos, kerítve van kőfallal, mellynek folytában 
lakházak vannak a’ felügyelők’ számára, ’s melly elég magas, hogy min
den szökési reménynek elejét vegye, kivévén külső segédeszközök’ösz- 
szehatása által, mellyek’ gátlására nem nehéz másnemű elövigyázatot 
találni. Ezen kerítő fal’ alapja olly mélyen van ásva, hogy egy éjsza
kán át alá ne ásathassék. Mindkét lapja sima és egyenes, mi a’felmá
szást lehetlenné teszi. Párkánya szintesima és félgömbölyü, sazegye- 
nes lapos falon semmi kiugró, mibe kapaszkodni lehessen. A’ falon kí
vül 20—30 lábnyi szabad hely van, hogy annak kerülete nyílt és kön
nyen átnézhető legyen; úgy belül is a’fal és börtönszárnyak közt nincs
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érintkezés, hanem nyílt tér van, hasonló czélhól. Ezen kerítő falon csak 
egy nyílás van, a’ kapu-út, melly az első épülethez vezet, ’s zárt ud
varra nyílik; az előépülettöl annyi távolságra, hogy, néplázadás vagy 
zenehona’ idején,'az oldalfalakba csinált lyukakon át, védelmezni lehes
sen.— Áll a’ minta-fogház a bejárási vagy előépiiletböl, a’ középponti 
térhelyből ’s négy börtönszárnyból; a’ falon kivül pedig két egyforma, 
csinos, emeletes ház van, mindegyik 8—10 szobával, egyik a’ kormány
zó , másik a’ káplán’ lakául.—Ezen fontos tisztviselőknek , kik a’bör
tönnek lelkei, alkalmatos lakot építeni minden nagyobb börtönnél elke* 
rtilhetlen szükség, ’s kívánatos, hogy házaik, könnyű feliigyelés vé
gett, szorosan a’ fogház’ bejárása mellett legyenek ugyan, de a’határ
falon kivül, minélfogva ezen teljes kíméletet s tiszteletet érdemlő egyé
nek házi ügyei ’s intézkedései ne vegyíttessenek össze a’ börtönifegy- 
gyel s ügyekkel, és házi kényelmük korlátozó bürtönszabályok által 
rövidséget ne szenvedjen. — Az alá rendelt tisztek’lakai a’ börtön falai 
közt vannak, s a fal szögleteire építve, mi által képesekké tétetnek 
a' fogház’belsejére jobban felvigyázni, ’s mi egyszersmind mellékes óvás 
megszökések és külső megtámadások ellen.— Az említett egyetlenegy 
nagy kapu zárt udvarra vezet, melly a’ káplán és kormányzó’ lakat 
közt fekszik, miáltal a’ rabok be ’s kivitele körüli pontosság, titoktar
tás és bátorság neveltetik. Ez udvaron két ajtó van, inellyeken át éle
lem, kőszén s egyéb anyag vitetik a’ konyhákba és hivatalokba, ’s bör
tön-udvarokra a’ nélkül, hogy a’ raboknak közvetlen lakúi szolgáló épü
leteken át kelljen menni. Az elöépiileten keresztül széles folyosó ve
zet a középponti-terembe, mellynek két oldalán illő és elegendő szobák 
vannak a’ tisztek, bírák, kormányzó, sebész, férfi’s nö-felügyelök,kul
csár stb számára; a kormányzó’ hivatalszobái betekintést engednek a’ 
börtön szárnyak felé s a középponti teremre néznek. Ugyan innét lép
csők vezetnek le az alsó osztályba (konyhák, raktárakba) s fel a’ kápol
nába és betegszobákba. — Mint minden angol épületben, úgy itt is a 
földalatti osztályban van minden , mi szenynyel jár; ott van a konyha 
s konyhafelügyelö’ laka, mosdó és fürdő hely, ruha’s élelem - tárak stb 

A’ felső emeletet a középpontra néző kápolna, ’s egészen elkülönzöttés 
saját lépcsövei ellátott kórszobák s lábbadozók’ szobái foglalják el. — 
A középponti terem (Central ball) fedéltől padlóig nyílt, s fő állomá
suk a’ börtöni fegy’ fentartására ügyelő tiszteknek; körűié, mintegy lü
1. magasságban a’ földszín felett karzat fut, folytatása annak, melly- 
re a rabok’ czellái nyílnak, — ’s járulást enged a’ kápolnába és minden 
szárnyba. A’ középpont ablakai a’ szellőző séta-udvarokra néznek, sa’ 
határfal belüli tér’ nagyobb részét áttekintik. A’ középpont és szomszéd
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szárnyak’ csekély része alatti osztálykan van a’ kürtön’ nagy konyhá
ja , kenyértár, köszén-pincze, ’s egy fűzésre és a’ középpont’ fűtése- ’s 
szellőztetésére szolgáló készület. — Ezen középponti tereinkül futnak ki 
a’ szárnyépületek, nyílt folyosókkal, mellyekre három sorkan (földszint 
’s két emelet) a’ czellák’ ajtai nyílnak. Egy egy sorkan 21, egy folyosón 
tehát 42, három emeleten 126, ’s a’ négy szárnyépületken összesen 
504 czella. — Mindenik körtönszárny’ végén lépcsők vannak rejtek-aj- 
tóval koritva, mellyek a’ földalatti sötét (büntető) czellákka vezetnek. 
Minden szárny, középpontján, csigalépcsővel van ellátva öntött vaskói, 
melly a’ karzatokra vezet , ’s a’ földalatti raktárakká is folytattatok. A’ 
szárnyak nem igen lehetnek hosszabbak , ha t.i. a fegynek egyéni fel- 
iigyelést kívánó részét sikeresen akarják végrehajtatni. Mindenik 
szárny alatt nagy fürdő van, mi igen lényeges a’ rakok’ egészségére, és 
szellőztető készület. — A’ nőknek minden jól rendezett körtünkén szük
séges saját nőnemű felügyelők alatti elkiilönzése itt fölösleggé lett az
által , hogy e’ mintafogházban csupán férfi nemű rabokkal tétetnek kí
sérletek.

A’ mintafogház philadelphiai magányrendszerre van számítva, 
melly megkívánja 1) hogy minden egyes fogoly éjjel nappal bezárvale- 
gyen egy elkiilönzött czellába, melly azonban világos, jól fűtött és 
szellőztetett ’s elegendő terjedelmű legyen, hogy a’ bezárt rak némi 
testi mozgást találhasson ’s ideje’ egy részét kézi munkában tölthesse, 
mihez szerszámok is kívántainak. 2) Hogy e’ czellák’ építés-módja min
den küzösködést lehetlenné tegyen, egyik s másik között, ’s ezért a’ 
választó falak olly vastagok legyenek ’s oily egyék óvások tétessenek, 
mellyek a’ közlekedés’ minden reményét meghiúsítsák. 3) Hogy e’ czel
lák el legyenek látva mosdó eszközzel, víztartóval, szolgálati vagyis 
jeladó csövekkel (service-pipes) stk miknek segítségével a’ rak a’ nélkül, 
hogy magános eszmélkedése’ tanyáját elhagyja, szükségeit végezhesse 
’s betegség vagy más baj’ esetében a’ tiszteket szándéka- és szüksé
géről értesíthesse. 4) Hogy ne csak az általános feliigyelés’ eszközei 
legyenek jó rendben, hanem minden fogoly észrevehetlen egyéni fel- 
ügyelés alá is legyen vetve. 5) Lényeges része lévén a’ rendszernek, 
hogy minden rak ’s pedig napjában többször is, közlekedhessék a’ kör- 
töntisztekkel, járulhatási könnyűségre van szükség a’ börtön’ minden 
részében ’s minden egyes szobához. 6) Hogy a’ szigorú elkiilönzés’ elve 
isteni tisztelet’ alkalmával se töressék meg: lényeges, hogy a’ kápolna 
el legyen látva elkiilönzött ülésekkel, zárt székekkel, mikből minden rak 
láthassa a’ káplánt, de egyik se rahtársát. 7) Hogy az egészségre
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jnúlhatlanúl szükséges szakad légeni mozgás’ alkalmával a’ rakok össze 
ne társuljanak: e’ czélra elkiilönzött sétaudvarkák szükségesek.

Mindezen elvek’ alkalmazását tökéletes kivitelken találni fel a’ 
minta fogházkan. — A’ czellák ugyanis 13 Iák hosszak , 7 1. szélesek, ’s 
10 1. magasak a’ koltozat' alsó részéig, összesen mintegy 100 kök 14b- 
nyi iir. Ennyi nagyság, szellösségre s egészségre nézve lényegesen 
szükséges; czélszerü továkká, hogy a’ czellák’ hossza nagyok!)legyen, 
mint szélessége , miszerint künnyekken át lehessen tekinteni azok’ bel
sejét, s jókban lehessen bennük mozogni.-—A’ czéllák közti közfalak 
két téglányi szélesek ’s a’ téglák olly szorosan rakvák, hogy a’ hangok’ 
érthető átjutását lehetetlenné tegyék. Megkisértök a’ falakat, de sem
mit nem érthetőnk ’s meggyőződtünk azok’ czélszeriiségéröl. A’ téglabol
tozat , fél fél tégla vastagságú kettős sorból á ll; a’ palló asphalttal van 
bevonva. — A’ nem nyílható a b l a k o k  szorosan a’ kolthajtás alá he- 
lyezvék, 3 láb 6 hüvelyk hosszak, 11 hüvelyk szélesek’s köpárkányka 
foglalvák. Az üveg rajtok simítatlan s át nem látszó; nagyobb bátor
ság’ okáért, kívülről az ablakok’ hosszában, erős vasrúd van keresztül 
téve. Az a j tó k  itt, noha rendesen a’ czellák’ ajtai kettősek szoktak 
lenni, csak egyesek, mi kevesebb költségbe kerül, ’s mi ennél is fon
tosabb, nem kíván annyi időt ’s fáradságot nyitásra és csukásra; — 
egyébiránt két hüvelyknyivastag fenyőfából vannak, nagyábol simítva; 
és széleik posztóval szegve, hogy a’ nyitás lármát ne okozzon; belül
ről erős vasplélivel bevonva ’s ugró zárral ellátva, melly csak kívül
ről nyitható. Rajtok nyílás, mellyen a’ felügyelő, a’rab által észrevét
lenül, benézhet, a’ czella’ belseje felől erős szitaféle sodrony (drót) 
szövettel borítva, a külső szőkébb végén pedig átlátszó sima üveg, mel- 
lyet tisztítás végett le lehet venni, bördarabbal fedezve.— Minden czel
la vízzel van ellátva; csak ki kell nyitni a’ falban levő rézcsapot, hogy 
a rab vízhez juthasson; hogy azonban a’ vizet ne pazarolja, úgy van 
intézve a’ vizadó készület, hogy napjában csak egy kubik lábnyi vizet 
ereszthessen. A’ szükség székekben, mellyek erős szilfa fedéllel bo- 
ritvák, nem vas az edény, mint különben szokott, hanem erős föld 
anyag.

Az épületszárnyak melletti ’s közti öt udvarban vannak a’ sétahe
lyek, és ugyan háromban kerek, kettőben hosszúdad alakúak, hol a’ 
rabok, elkiilönzött kis udvarokban, mozoghatnak; minden illy udvarrend- 
szer’ közepén kis örépiilet áll, mellyböl az udvarkák mintegy kisugár- 
zanak, s melly körül homályos folyosó van, hogy a’ tiszt észrevétle
nül nézhessen ki az örépiilet’ ablakain, mellyek’ száma annyi, mint a’ 
sétaudvarkáké. — Minden illy középponti őrépület körül 20 udvarka van,
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magas falakkal elválasztva, de kifelé nyílt kerítéssel, hogy szabadlég- 
járás eszközöltessék, ’s úgy intézve, hogy a’ sétáló raboknak lehetet
len egymást látniok. Minden udvarban van kis vasfedéllel fedezett hely, 
melly alatt a’ rab esős időben mozoghat. Ezen kisugárzó rendszer’ hasz
na , hogy vele a’ feliigyelési czélt, tisztszám-szaporitás nélkül, tökéle
tesen elérhetni, mert a’ középpont’ ablakaiból egyetlenegy tiszt mind a ’ 
20 udvart szemmel tarthatja , ’s az egyszersmind lakszoba lehet a’ tiszt’ 
számára. A’ tapasztalás tanítja , hogy illyen titkos és a’ rab által észre 
vehetlen feliigyelés legalkalmasb mód a’ rabok’ féken tartására.

A’ kápolnában elkiilönzött zártszékek vannak; a’ rabok egyenként 
lépnek be sorban egymás után; az első rab az első széksorig megy, ott 
belép a’ legbelső zártszékbe , melly azonnal rá csattantatik; azután jő 
a’ másik, harmadik stb. Ez természetesen jó sok időt kíván, de másként 
lehetetlen elérni azon czélt, hogy á  rabok a’ papot láthatván, egymást 
ne láthassák. Az üléshelyek’ hátrésze olly magas, hogy á  sorok közt 
minden közlekedést lehetlenné tesz, ha a’ rab felállna i s ; de nem olly 
magas, hogy a’ rabot elrejtse szem elül, ha ez leült is. Az erre meg- 
kivántató magasság mint egy 4 lábnyi; az iilés-padok, soronként, mint
egy 15 hüvelyk magassággal emelkednek egymás fölé. Hogy a’ begyii- 
lekezés felényi idő alatt megtörténhessék, kettős bejárás van a’kápol
nába , mellyek a’ középponti terein folyosójára nyílnak.

Semmi nem olly jeles és figyelemre méltó ezen fogházban, mint 
a’ fűtési és szellöztetési rendszer, mellynek eszközlésére a’ földalatti 
osztályban saját készület van, Haden, trowbridgei mérnök’ találmánya, 
mellyet már a’ derbyi és schrewsburyi börtönökben nagy sikerrel hasz
náltak.— Zárt ablakoknál, czellákban , miknek négy fala közt tölti a’ 
rab egész napját, kivévén azon kis időt, mellyet szabad légeni sétára 
fordit— legfontosabb tárgy azt eszközölni, hogy elegendő mennyiségű 
fris lég jöjön időnként be, s a’ romlott ismét kitakarodjék, a’ nélkül, 
hogy az e’ czélra szolgáló csöveken át a’ rabok közt közlekedés lehes
sen. Most ezen új, hadenféle apparatus által sikeresen eszközölve van, 
hogy a’ czellák elég mennyiségű fris, vagy ha kell , mérsékleti melegí
tett léget nyerjenek a’ nélkül, hogy a’ rab ártalmas léghuzásnak legyen 
kitéve, vagy hogy szomszédjával közlekedhetnék. Mind ez a’ czellákba 
nyiló, ’s rostélylyal fedett nyílású csöveken történik; a’ fő cső a’ czel
lák’ folyosója alatt van vonva, ’s belőle apróbb mellékcsök vezetnek 
a’ czellákhoz. Ezen készület által perczenként ’s az év’ minden részé
ben , 6—8 kubik lábnyi fris lég’ forgása eszközöltetik a’ czellákban , 
mi fölösleg elég.

Mindezen gyönyörű elrendezés és tisztaság, és harmonicus össze-
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hatás minden részletek ’s intézkedésekben a’ jó érzésnek azon nemét 
költi fel a’ vizsgálóban, mellyet a’ tökéletesnek látása, az ideálnak 
megközelítése okozni szokott.— De a’holttetembe lelket csak egy fárad* 
katlan, emberszeretö, nemes szorgalmú, szelíd lelkű kormányzó, ’s ta
nító’ keze önthet; ezektől függ a’ sikernek nagyobb ’s nemesebb része, 
’s ezek’ megválasztására szükséges a’ legéberebb figyelem. Itt a’ szoro
san személyes tulajdonok határozhatnak csak, ’s a’ teremtményeket, ro
konokat, komákat ’stb pártoló, egyeseknek kedvező, vagynepotismusi 
rendszernek sehol sem lehetnek szomorúbb következései, mint a’bör
tön-kormányzói ’s felügyelői hivataloknál. — Szükséges továbbá, hogy 
az emberszeretö polgárok howardi szelleme meg ne szűnjék munkálni 
a’ javításnak szentelt rideg falak között. — Az önzéstől ’s hidegségről 
olly méltatlanúl vádolt nemes angol nemzetnél mindenütt tapasztalni, 
hogy egyes, jó akaratú polgárok, vigasztaló angyalokként látogatják 
a’ rabokat, oktatják, enyhítik, bizalomra és türelemre buzdítják a’ sze
rencsétleneket ’s fő részt vesznek a’ gyökeres jávítás’ munkájában, 
melly ha valami a’földön, bizonyosan megérdemli az i s t e n i  nevet.

T Ó T H  L Ő R IN C Z .
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I r o d a l o m .

Természettan. A’ protestáns felső real és gymnasialis iskolák' számára irta Varga János, 
prof. magyar acad. 1. tag, nemes abaujmegyei táblabiró. Pesten, Eggenberger József és fia 
könyvárosok’ tulajdona. 1842. Sdr. VII, 179 lap. Ára 50 pkr.

( V é g  e.)

56. §. „öszszel és tavaszszal, midőn a’ nap majdan leszáll, mele
gebbet éreziink, mint délben i s ; mert akkor a’ vizszines lappal köze
gyenesen , így függélyes irányban esik testünkre a’ napsugár.“ Saját 
ságos gondolat, és sajátságos ismeret a’ napsugár’ függélyes irányá
ról; csak az kár, hogy séma’ tünemény, sem a’ magyarázat nemigaz. 
Hogy lehet ember, ki nap’ lementékor melegebbet érez mint délben, az 
megtörténhetik, kiváltba épen akkor forró láza van; de hogy akkor me
legebb volna mint délben, az nem áll. E’ nézet szerint reggel nap’ föl
keltekor is melegebb tartoznék lenni mint délben; pedig tudjuk, hogy 
egész napon keresztül akkor van leghidegebb. ’S aztán öszszel és ta
vaszszal! Miért épen a’ két évszakban, miért nem mindig, hisz e’ kö
rülmény minden nap ismétlődik ?.. , ,A ’ légn ek  ö szsze n y o m a tá sa , v a g y  
k isebb  té r fo g a tr a  s zo r ítá sa  á l la l  is hö é b re sz te lik . In n e n  é r th e tn i , m i
é r t  va n  bányáikban , p in c z é k b e n , ső t a ’ föld,' f e lü le té n  is  alacson h e lyen  
m elegebb m in t m agas helyen  egyen lő  körülm ények k ö z t i s .“  Mikor szer
ző ezeket irta, hihetőleg a’ pinczék’ téli melegére gondolt, feledvén, 
hogy e’ magyarázatból az is következnék, hogy nyárban is melegebb a’ 
pincze mint a’ szabad lég. „ E g y en lő  körü lm ények  k ö z t is .“  Tehát egyen
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lőtlen körülmények között minden esetre ; e’ képtelenséget maga szer
ző sem hiszi. — „ A  v e g y fo ly a m a t va g y  a' te s tek ' s z e r k e z e t i  állapotuk' v á l
to zá s a  á lta l  is  m eleg  f e j t ik  k i.“  E’ kettő nem mindegy. Viz és kénsa- 
vany’ egyesülése vegyfolyamat, de azért a’ csepphig szerkezet meg
marad; a’ viz jéggé fagy, tehát szerkezeti állapotját változtatja a’nél
kül , hogy a’ fagyás vegyfolyamat volna.

57. §. A’ hónak szerző saját meleget tulajdonít, melly okozza, 
hogy néha alatta a’ vetés kipállik, hogy hóha takart fagyott emberek 
fölmelegiiltek. E’ különös nézet’ következtében tán nem is merné szer' 
zö úr hőmérője’ fagypontját hóban meghatározni. Más ok hat i t t ; a’ 
hó csupán mint rossz hővezető őrzi a’ növényt a’ földnél hidegebb lég 
ellen , ’s ha a’ még meg nem fagyott földre esett a’ hó, a’ föld’ szerfe
letti melege miatt vész el a’ növény.

58. §. , ,M in den  h ő veze té s  v a g y  m e le g te r je s z té s  egyen lő  körülm é
n yek  k ö z t inkább f ö l f e l é  te r j e d .“ Itt a’ szerző hősugárzást akart monda
ni , mi a’ vezetéstől lényegesen különbözik. De a’ hősugárzásra nézve 
sem áll e’ tétel; a’ meleg sugarak’ fölfelé terjedése a’ származott lég
vonat miatt van.

59. §. „ A  v ízb ő l f a g y á s  á llta i s z in te  leg  szór i t t a t  ik k i ,  m ellynekhe-  
l y e i  üresen  m a ra d v á n , a ’ jé g n e k  m ind kön nyebbn ek , m ind k ité r je d e tte b b -  

nek k e l l le n n i“  Hogyan maradhatnának e’ likacsok üresen. Véli szerző, 
hogy a.’ szilárdtestek’ likacsaiban nem levegő van? Ha kiszorittatnékis 
a’ lég a’ vízből fagyás által: újra be fogna az férkőzni, ’s már ekkor 
nem lenne könnyebb a’ lég, mint a’ csepegös viz. A’ jég’ könnyebbsé
gének más oka van, jelesen a’ viz’ azon sajátsága, hogy 3°-nál legtü- 
möttebb, ’s l°-nál is tömöttel)!) mint 0°-nál, mellyen szilárddá válik.

60. §. , ,A ' m eleg a jé g n e k  v í z z é  v á l to z ta tá s á r a  f ö r d ü ta to t t ,  v a g y  a ’ 
j é g b e n  — m in t  m on da tn i szokott — m e g k ö t t e t e t t .“ Ezt ugyan szok
ták mondani, de nem így, hanem úgy , hogy a’ m e g o l v a d t  v í z b e n  
(minthogy ebben a’ hőmérő szintúgy 0 ° +  mutat, mint mutatott a’ jég
ben) v a n  a'  m e l e g  m e g k ö t v e .

61. §. „S oka t te s z  «’ ham arább fo r r á s r a  a ’ lég ’ r i tk a s á g a , va lam in t 
a' f e j l ő  p á r á k ’ v is s z a ta r t  á z ta t  ás a  is ,“ A’ lég’ ritkasága igenis sietteti a’ 
forrást, de a’ fejlő visszatartóztatott párák hátráltatják. Ezért nem áll 
az is , mi alább mondatik, hogy „h a a' fe d ő k  p á ra -zá ró la g  lennének a ’ 

fa z e k a k r a  sró fo lh a t a n dók , a z  edén yben i h ígak  ig e n  sokka l hamarább f ö l 
fo r rn á n a k .“
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63. §. A’ darát (értsük a’ jégdarát) szerző alacsonyai)!) felhőkben 
képezteti mint a’ havat. Én egészen ellenkezővel tartok: mert hisz a’ 
dara’ bele szintúgy hő mint a’ jégesőé.

70. §. „ H a  t i s z ta  v ízbe  botot v a g y  kezü n k et m e n tjü k , a ’ bot és ke
zünk m in t  tö r e d e z e tte k  lá ts za n a k .“ Próbálja meg szerző ’s merítse bot
ját egy dézsa vízbe: tapasztalandja, hogy botja vastagabbnak igen, de 
törtnek épen nem látszik; töredezettnek pedig, azaz; több helyen meg
törtnek még akkor sem, ha dűlt szög alatt mártja azt a’ vízbe.

75. §-ból elég legyen e’ be nem bizonyított ’s Ítéletem szerint alap
talan tételt közleni: „Űzetnünk a  tá r g y '  nézésében  a' lá tá s  s z ö g le te t  a l
ka tó  szó róka t m in t eg yen lő k e t k ép e z i.“  (hihetőleg e’ k é p e z i helyett k ép -  

z e l i t  kell az olvasónak lielyettesítni); legyen elég még azt megjegyez
nem , hogy több tünemények e’ tétel szerinti magyarázata hasonló ma
gához a’ tételhez.'—A’ nap nem 1 milliomszor, hanem szinte 1V2 mil- 
liomszor nagyobb a’ földnél. — Nem hiszem, hogy legyen a’ világon em
ber , ki a’ nagyitó üvegek’ hatásáról szerző’ szavai után csak sejdítö fo
galmat is szerezni képes legyen, annyival kevésbbé, minthogy rajzot 
sem ad róla a’ szerző. Általában kár volt a’ lencse’ sugárszegési tüne
ményeit mint a’ nagyitö üvegek’ ’s távcsövek’ alapjait nem adni; vagy 
ha nem tudta azokat szerző népszerüsítni, jó lett volna a’ nagyító üve
geket ’s távcsöveket is kihagyni.

76. §. Szerző e' szóban levő munkájában csaknem minden tárgyat 
e’ következő 3 categoria szerint végez; l) a’ tüneményről beszél, 2) 
annak okáról, 3) annak törvényéről. Az első lépés helyes, de a’ máso
dik már ugrás. Bíráló’ Ítélete szerint így állnak e’ categoriák termé
szetszerű sorban: mi, hogyan, mi által ? és így a’ tünemény törvényé
nek 2-dik, okának pedig 3-dik helyen kellene állni. Általában az okok 
kétfélék: közelebbiekés végokok; amazokról illy rendeltetésű munká
ban mint szerző’ természettana, igenis szólni kell, de a’végokokról nem. 
Azonban van elég tünemény, mellynek előadása e’ 3 categoria szerint 
lehetetlen. Mi okot fog péld. szerző mondani arra, hogy minden test el
osztható, vagy hogy minden test kiterjedt. Ha mond: ugyanazt mon- 
dandja , a’ mi már a’ tüneményben mondva volt, tehát a’tautológiát nem 
kerülheti el. Innen van, hogy e’ categoriákhozi ragaszkodás miatt olly 
feszes, olly nehézkes menésii, annyi ismétlésekkel rakott, nem ide tar
tozó , megmagyarázatlan postulatumokra szoruló e’ munka. Illyen péld. 
a’ magnes kiilönnemii ’s egynemű sarkainak hatását magyarázó ok: „oka 
ezen  különös je le n e tn e k  a z , hogy m in t a ’ k é t m ágnesnek é js za k i és é jsza -
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t e r j e s z tő , a ' d e liben  a z  ö sszeh ú zó , ezek  egym áshoz nem v o n a tta t  h a tn a k , 
d e  a z  é jszak i k i te r je s z tő  m agához r a g a d ja  «’ d é li összevonót.“  Hogyan tud
ja szerző a’ tanulóval azt elhitetni, hogy az éjszaki sarokban kiterjesz
tő , a’ déliben összehuzó erő működik, — hogyan azt, hogy a’ kiterjesz
tő sarok a’ kiterjesztő sarokhoz nem vonatik? Ez ok után következnek 
a’ magnes’ törvényei: 1 „Az azon neinii éjszaki gönczölök (+ ) és (+ )  
ellökik egymást. 2) Az azon nemű déli (—) és déli (■—) gönczölök szin
te ellöködnek egymástól. 3) A’ különnemű éjszaki (+ )  és déli (—) gön
czölök pedig egymáshoz vonatnak.“ E’ törvényekben épen az van ismé
telve , a’ mi mondva volt a’ tüneményben és okban; tehát egy dolognak 
háromszori ismétlése, mire tömérdek példa van e’ kis munkában.

87. §. „ H a  kén t g y ú jta s z  m e g , ’s  e z t  ú g y  a lk a lm a zo d , hogy e z  eb
ből f e j l ő  g ő z  v í z z e l  v eg yü ljö n , akkor k én ta va n ya t n yersz . H a  e zen  kénsa- 
va n y  k ré tá ra  ö n te t ik , ez  fö lh evü l, ’s b e lő le  a z  a ’ szén g á z f e j t ik  ki, m ely-  
l y e t  ha k i n a g y  m értékben  sz ív  l e , m e g fu la d , a ’ k ré ta ' m aradván ya  po- 
ron yás m észfö ld  le sz . A ’ k ré ta ’ a lka trészén ek  a' s zé n g á z  és m észfó ldn ek  
eg yesü lé se  a ’ k ré tá b a n  belső rokonságnak m ondatik, a ’ k ré tá n a k  p e d ig  kén- 
savan y á l ta l i  s zé tb o n tá sa  szé n g á zra  és t i s z ta  m é sz fö ld re , v a g y  m észeny- 

r e , fö lo ldásn ak  n eve z te tik . M in th o g y  m ég e d d ig  sem a ’ s z é n g á z , sem a’ 
m észeny nem  o ld a to tt f ö l  m ás a lk o trészre; e z e k  utolsó alkatrészeknek, va g y  

elem eknek m o n d a t n a k Az idézett szavakra több mondani valóm lesz. Az 
a’ mi az égő kénből fejük, nem gőz, hanem gáz. Ha lehetne is e’ gázt 
(acidum sulphurosum) úgy egyesitni vízzel mint mondatik, nem lenne 
belőle kénsavany; éleny kell ahhoz, hogy a’ kénes savanyból kénsa- 
vany váljék, mit a’ kénsavany-gyárokban salétromnak a’ kénnel együtt 
égetés által eszközlenek. — A’ kréta’ maradványa nem poronyos mész 
föld, hanem kénsavanyos mészföld= gypsz leend. — Tiszta mészföld és 
meszeny különböznek; amaz meszeny-4-éleny. — A’ széngáz (szénsav), 
igenis, föloldatott más alkotrészekre, (szén -+- éleny); tehát az nem 
elem.

88. §. „ A ' sa v íta n y  v a g y  éleny' tu la jd o n sá g a  a z , hogy a' növén yek' 
kék n e d v é v e l f e s t e t t  tá r g y a k a t m e g v e re s í ti . “ Összezavarta szerző az 
élenyt a’ savanynyal. Mennyi éleny van levegőnkben, még sem vere
sednek meg tőle a’ növény kék-szinek.

89. §. A’ vizeny gázról (hydrogen), mit a’ szerző gyulvanynak is 
nevez, egészen hibás ismerete van. Ő azt hiszi, hogy e’ gáz az, mi 
az úgy nevezett gázvilágításra használtaik, sőt úgy nagyában le is ír-
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ta, miként csinálják kőszénből, hogyan vezetik el földalatti lyukakon
utczákra, épületek falain  épületekbe, hogyan gyújtják meg utczán és 
szobákban stb. mindazon boldog hitben, hogy az vizeny gáz. Nemgyul- 
vány ez, hanem olajlég, vagyis szénvizeny. Ha gázvilágítást szerző 
úr látott: bírálónak azt kell következtetnie, hogy vizenyt soha sem lá
tott égni: mert különben ez utóbbinak parányi fényéről tán soha nem 
jött volna azon gondolatra, hogy e’ gáz az, mit világításra használnak.

106. §. Szerzőnk’ munkájából ugyan sok mutatványt látott már e’ 
lapok olvasója: azonban álljon még itt egy évszakaink’különböző hév- 
mérsékét magyarázó: „Ugyanis nyéirban a’ nap csaknem 18 áréiig sütvén 
nappal földünket, e' mellett csaknem függélyesen szórván erre sugarait, 

a' fiildünkbiili kőfejtésnek nagynak kell lenni, még pedig minthogy ezen 
függélyes iránya a' napsugaraknak földünkre nyárelő hó’ 22-kéig történik; 
természetes, hogy ezen napok előtt Medárd nup körül légünk' ritkuláséi
nak a’ nap' heve miatt nőni kell, melly már nyárelő’ 22-kén legfőbb pont- 
jéit érvén elkövetkezik, hogy azután nagyobb melegnek hell lenni. Hamar 
Medárd körül déli,  vagy nyugoti szél talál férni, a’ ritkult légbe párák 
jővén , ezek itt eső - alakban leveretnek. Ez az oka a' Medárd körüli ren
desen bekövetkező e ső zé se k n e k Különös előttem e’ 18 óra, ’s ezt én 
valóban typographiai hibának nézem, ha alább e’ tárgy hasonló érte
lemben nem adatik: „Télben —'mond a’ szerző — télelőhó’ 22-kén csaknem 
mintegy 6 óráig süli a' nap földünket.“ Ismét alább: „nyérelöhóé 22-kén 
szinte 18 áréiig sütvén a' nap földünket, a' nappalnak majd 18 órának, 
az éjnek csak G.nak kell lenni stb. Ugyan nem volt a’ szerző’ kezében 
kalendáriom, vagy nem figyelt-e soha nyári leghosszabb nappalaink’ 
tartására ? Hogyan lehet a’ köztapasztalással ennyire ellenkező dol
gokat tanítani ? E’ mindennapi dolgot ismerő tanuló, nem fog - e 
könnyen a’ gondolatra jöni, hogy e’ könyvben a’ többi tárgy is 
csak annyira lehet igaz, mint az , mi a’ nyárelő 22 - ki nappal 
kasszáról mondatik. Azt kell hinnem, hogy e’ tárgyat szerző va
lami danzigi vagy más éjszaki természettudós’ munkájából irta k i, 
feledve, hogy ö Körösön, a’ természettudós pedig tán Pétervárott 
lakik. — Hát e’ két egészen egymás’ ellenében álló nézet: földünk- 
böli hőfejlés és nap’ heve, hogy állíttathatnak minden megelőző ér
telmezés nélkül egymás mellé ! Ha a’ nap’ heve nyárelő’ 22 - kén 
legfőbb pontját érte el, miként következik, hogy azután nagyobb 
melegnek kell lenni? ’S az a’ medárdi eső’ magyarázata! hisz dél 
felöl még ritkább lég jön hozzánk mint a’ miénk; aztán a’ párák-
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nak ritka légiié jövése hogyan tartozik e ső t hozni ? . . .  Uram, ma 
xima debetur puero reverentia!

A’ mondottak után nem szükség, hogy e’ munka’ becsére néz
ve megírjam a’ corollariumot i s , huzza ki ezt maga a’ figyelmes ol
vasó, ’s ha tetszik, álljon azon liirák’ értelméhez, kik ezt, mint 
pályamunkát, olly jelesnek ítélték. A’ szorgalmas szerzőre nézve 
azt óhajtóm, hogy a’ tudomány’ érdekében tett jegyzeteimet fordít
sa hasznára, különösen higye e l, hogy korunkban a’ polyliisto- 
rok csekély figurák; válaszszon magának egy szakmányt, melly- 
hez legtöbb hivatást érez keblében, igyekezzék abban tartós ta
nulmány ’s gondolkozás után világos fogalmakra jutni; ekkor derék 
tanító, sőt derék könyviró leendhet — mert a’ miilyen írásmódja, 
ollyan az ember maga — ’s hogy legyen, arra segítse isten, nem 
feledvén a’ franczia közmondást: Aide — to i, le ciel t’ aidera.

V.



65

A* n e m e s  á b r á n d o z i k .  *)

Szívreható jelenetnek valánk tanúi. Ó minő ritkák ezek az embe
ri életben! Pedig mi van megkapóbb ’s érzékenyitöbb illy szelid csalá
di jelenetnél!— Itt látjuk a’ kibékült atyát nemes arcz-kifejezéssel ’s 
összekuszált kabáttal; amott a’ szeretetre legméltobb anyát, kinek a’ 
közlelkesedés’ árjában elvesztett bálczipöjét Buvárynak uszkárja nagy 
élénkséggel aportirozza. És mit mondjak — pardon! — mit mondjunk a’ 
regényes párról, a lovagi Lángról kissé piszkos térdekkel, ’s az ábránd- 
szerű aráról, kinek nemes szive, némi önváddal utasította vissza a’ 
tűzről pattant hadnagyocska’ képét, ki mint új Perseus lön szabaditója.

Az ifjú Buváry sírva ragadta meg Békessy Ferinek kezeit ’s ma
gasztosan szólt: Ah barátom! minő édeni érzet lávázik át szivemen! 
— Mi az églábtó’ pálczáin néhány fokkal fölebb haladtunk. — Fejünk 
alatt ma éjjel puha vánkos terülend: azon boldogító öntudat, hogy két 
embert tevénk szerencséssé.

Feri ezen érzékeny apostroph után kissé elgondolkozott; azután 
roppant kétely merült fel agyában ’s kérdöleg mormogta magában: hi
szen mi egy szót sem szülöttünk I

De legyen elég ennyi. Nagyobbszerű jelenetek várnak reánk. A’ 
jövő nap a’ „Nemes ábrándozók“ egyik szakosztályának elöleges ta
nácskozására volt kitűzve. Csak annyit mondunk még: hogy Eulália 
visszatért szülőihez; az esketés’ határnapja kitüzetett; Meinaujapedig

*) Folytatása a’ Honderű’ 23—25. számaiban kijött »Nőragadás“ czimü mutatvány
nak a’ Békessy’ kalandjaiból.
ATHEN. IX. S.ÖT. 1843. -
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kissé savanyu képpel béketürést igéit: szóval, a’ nevezetes szoba, 
melly annyi indulatok’ küzdhomokja volt, üres lön mint egy töltet
len pipa.

Más nap a’ Nemes-ábrándozók’ állatvédő szakosztályának válasz - 
tottsága összegyűlt az ifjú Buváry’ szállásán. — Itt látunk tizenkét 
egyént, köztök Békessy Ferit is. A’ társaság’ szabályai szerint mind
ezen urak feketében ’s kissé elhanyagoltan jelentek meg, néhányan fé
sületlenek valának ’s nyakkendőik’ csokrai, félig feloldódva, bájos fesz
telenséggel lógtak mellényeiken. A’ lelkes Bnváry’ szobája, a’ nagysze
rű társulat’ szellemének mintájául szolgálhatott. A’ bútorok hamuszin 
moirral voltak bevonva; a’ könyvtár Sand Györgyné úr és Sue Jenőnek 
munkáival volt kizsúpolva— akarám mondani-tele zsúfolva. Az iharvári 
első arszlán’ íróasztalán Chateaubriand, Lamenais ’s a’fölebb említett 
nöúrnak munkái hevertek s ezekből Buvárynak egy még kéziratban lé
vő bájteljes és siralmas regényében, számos, nagy Ízléssel választott 
kivonatok valának a’ legszebb eredeti gyöngyökként beiktatva. — A’fa
lakon, magától a’ lak’urától kipolitirozott kőnyomatok fiiggöttek.— Az 
ártatlan József, daruszern léptekkel ’s szemeire tapasztott kezekkel ro
hanván ki a’ még öltözendő válla kozó szellemű Potifár asszonyságtól. 
Corday Karolina kisasszony félrecsúszoít fejkötővel ’s vértől iszonyúan 
csepegő konyhakéssel kezében, mellette fürdőkádban Maratt úr, kinek 
a’ szelid teremtés az utósó viaticumot adta ki.— Ezekkel szemközt Ju
dith vértől undok karddal hóna alatt, a Hollofernes fejét bajuszánál 
fogva mutatván a’ kiáltásra iszonyúan felnyitott szájú Israel’ fiainak. 
— Tovább a1 Danhauser’ hires Lisztjét látjuk fekete dalmaticában, mint 
zene-liectort a’ zongora mellett; közelében jellemteljes arczbifejezésii 
úrliölgy kuczorog alacsony párnán, úgy fordulva az isteni művész felé, 
hogy csak orra’liegyecskéje látszik, melly igen szép — Kissé hátrább 
Sand Györgyné úr iil szűk kabátban, lefolyó fürtökkel s a lelkesarcz’ 
közepébe szűrt szivarral; mellynek kékes párázata czélzatosan dicső há
lósüveget sző a’ hatalmasan működő dalmaticus fölött. Ezen irói por- 
tentmnné mellett mélyen elbambűlva Dumas Sándor foglalt helyet ka- 
lendáriommal kezében; mig Hugo Victor ízletes téglaszin nyakkendőben 
’s biunótbarna kabátban, szeretetreméltó leereszkedéssel nyugtatja ma
gas tekintetét a zongorára helyzeti nagyfejü gipsz szobron, melly a’vi
lág’ egyik legnagyobb emberét, Bellhoven urat ábrázolja.

Mielőtt az érdekes tanácskozások’ zsinegét felfogjuk, legyen sza
bad pár szót azon eszméről koczkáztatnunk, melly e nagyszerű társu
latot keletkezteté.

Az előbbi czikkekböl tudjuk, mikép ezen egyesület, melly most
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a’ Nemes-ábrándozók’ szép cziuiet választotta, ezelőtt Les freres Má
sé nevet viselt.

Felteszszük a’ szeretetreméltó falusi kisasszonykákról, mikép a’ 
kárhoztatott és borzadalmas franczia regények még nem hatottak duzzo- 
gúikha — vulgo houdoir — s így , a’ hlasé kitétel alkalmasat cselifalu 
vagy hircocervus elüttök; — azért szükség erről pár szót mondanunk: 
de elébh könyörgiink önöknek, legyenek szívesek, a’ Honderűként ró
zsa és kaláris, a’ Regélőként pedig eper és pipacs - szájacskáikkal e’ 
harhar szót; nem magyarosan kiejteni, hanem a kecsteljes magyar Ahe
lyett egy sületlen Z  bötíit changirozni, miből ha nem csalatkozunk, a’ 
Vasárnapi újság szerint blúzé leend.

Fi’ szó nem származik a német Bhse  (hólyag) vagy Hasén (fájni) 
szóból; sem az utánozhatlan kellemü illir-slavo-furlano blasen-bői: mi 
— bocsánatot kérünk — bolondot teszen. Könnyen meg lehet azonban, 
hogy magyar eredetű. Közönségesen tudva van például, hogy a’szénát 
salátának tekintő Nabugodonozor neve, valóságos östürzsökös magyar 
név, ’s ezt teszi: Ne bolondozzon az úr\ de honunk’ egy bölcs fia nem 
régiben azt is felfödözé, hogy a’ kanapé magyar eredetű 's e’ két szó’ 
összetétele: kanna és be, mivel az első, ki egy széken meg nem férhe
tett, ’s három összeillesztett szék által a’ kanapé’ eszméjére vezette
tett, igen sokat vett be a! kanná-ból. Valószínű tehát, hogy elébb utóbb 
e’ szónak is meg fog nőni bajusza.

De a’ dologra: A’ b la s é  vagy b la s ir o z o t t  ember olly egyén, 
ki máj- vagy lépbajokban szenved; kinek ha jól lakott nincsen étvágya; 
kinek szive elkeseredik azon iszonyú gondolatra, hogy a’ nyíri bor nem 
tokaji bor, a’ sánta ember nem csinál pirouetteket, a’ Palais Royale 
nincsen Kecskeméten, hogy a’ hálátlan magyar nem emelt még emlé
ket Tinódynak, hogy Gambrinusnál a’ sör savanyu, ’s Európának egyen
súlya koczkáztatik, mivel utósó drámáját kifiityölték. A’ blasirozott em
ber többnyire halvány, aprókat lép , szereti a’ theát, a’ sokzsebű kabá
tokat, ’s a’tarka kendőket. Dalhangon beszél, szerfelett szerény, ’s csak 
akkor jő némi szeretetre méltó hőségbe, ha az igazságtalan világ elég 
gyüngétlen, öt egy kissé megcsipkedni. Húsz éves korában már töké
letes emberismerettel bir ’s már a’ collegiumban, vagya’ theaasztalok
nál olly roppant tapasztalásokat tett, hogy kitesz a’ világ’ minden ár
jain, harminczadain, és szapulúin átment hatvanoson. Vénségére wistli 
év grand paciencere adja magát — vagy megházasodik

Ah! de mig e’ csendes révbe ju t, minő undor, minő fagy szorítja 
össze nemes, érzékeny szivét, midőn látja: hogy szerelem, hűség, 
honszeretet, ’s mindazon fenséges, magasanügetö (hochtrabend) érze-

5 *
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menyek, mellyekért égett és lángolt, csak különböző szavak ugyanazon 
eszmére, melly így hangzik: E j  le  i n t e r e s ta l m !

Szomorú, ó valóban szomorú és keserű! illy fiatalon, illy szere
tetreméltó bubi-korban, így kiábrándulni s kigarabanczulni! — keserű, 
így tutto-solo állani a’ meztelen életben ! Szálkáiként:

Mint lángok közt Aenéas,
Irósvajból csinálva.

Képzeljenek már most önök egy társulatot számos illy félreismert, 
nagyszerű jellemekből, kik mindnyájan egyesegyedűl állanaka’ világ
ban, ’s némi homályos képzetük leend: A’ Nemes-ábrándozók’ egye
sületéről.

Midőn mindnyájan helyet foglaltak, s ki ki világfájdalmához mért 
komolysággal nyújtotta el lábait, mélyesztette keztyűit fiirteibe, vagy 
vetette magát kecses fesztelenséggel valami karszék’ vánkosai közé, 
Buváry siralmas hangon ekkép szólt:

— Nemes-ábrándozók, és állatvédők! Egy napnak küszöbén állunk, 
mellyről nem tudom, nagynak nevezzem-e vagy fájdalmasnak, önök tud
ják, mikép nem egy vérző sebnek mirigye lön már e’ gyűlésekben 
felíödözve; ’s nem egy szívlikgató csalódás szövege bontakozott. S
ha------ nem is fogjuk itt szemtől szemben látni az ármányt Medusa-fe-
jével, az álnokságot, melly mint szerelem, barátság vagy tiszteletko
pog be ajtónkon s mint mérges kandúr véres káromlásokkal hálálja 
meg jóságunkat; de látni fogjuk a’ nyomort, mellyet emberi böszültség 
’s leleményes irgalmatlanság áraszt szelid állatokra, isten teremtmé
nyeire mint mi! — Igen, felszólalunk, hogy legyen világ! sleendvi
lág! — Sötét van, sötét mint a’ pokol’ mélységében , hol Acheron’hul
lámai világitnak. —

Buváry az érzéstől elfogódva nagy lélekzetet vön; Békessy Feri 
pedig a’ sötét pokolra gondolt, mellyet az Acheron világit. — A’ szónok 
síri hangon folytató:

— Ha minden keserű, azért mégis neme a’ kínteljes gyönyörnek 
lávázik át örvénylő érzeményeimnek hollósötét firmamentjén: Ó! — 
mert rokon szivek ’s örlelkek fogják lekalodázni a’ kápra képeket’s az 
édteljes rokonérzet mint brillantfényben kiillözö túlvilági nap , fog át- 
zigzágozní ezer karú Briaraeusként magasztos lelkesedésünkön ! —

— Uraim, illő, hogy a’ hely, mellyben Pandora’ vészes szelen- 
czéje felnyittatik, azon kriptái színezetet viselje homlokán, melly fáj
dalmunknak leglllöbb szemfödele.
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— Varasunk érdemdús polgára, Csömöry Tacitus úr, nagylelkűen 
átadta eljédlö teremét, tizenkét váltó forintért és hannincz krajczárért 
------ (Egy hang: Jó lesz köszönetét szavazni. Tökben: helyes, ajánla
ni fogjuk a’ nagy gyűlésben) — Buváry folytatá :

—• Ha a’ tisztelt tagok jónak látják, nem ártana annak falait fe
kete szövettel bevonni. — Ez nem fog olly sokba kerülni, mert van 
szerencsém jelenteni, hogy szeretette méltó tagtársunk, a’nagy remé
nyű fiatal örmény kereskedő Gambeczy úr teljes készséggel ajánlottné- 
hány vég fekete bagaziát kölcsön, csak a’ meglikgatott darabokért kí
vánván kárpótlást. — —

Eteli a költő, kit az iharvári lakomából ismerünk, felkelt ’s ma
gas gyámnoki tekintetet vetvén a’ gyülekezetre, észrevehető gúnynyal 
ekkép szólt:

— Uraim! ez mind 1 árifári. Nem a’ falakon van az érzés, nem a’ 
Gambeczy úr idősenyvedt bagaziájában!— mellyet úgy is borsosamneg 
fogunk fizetni, mert hogyan illeszsziik a’ falakra a’ nélkül hogy sze
gekkel kilikgassuk? — Én ebben nem nagylelkűséget, hanem specu- 
latiót látok.

Buváry kérve tette össze kezeit, többen felkiáltottak: Rendre! 
ez sértés! —

— Kereken tagadom! szólt Eteli méltósággal: Igazszólás nem sér
tés. Ismétlem, uraim, tiltakozom a’ bagazia ellen ’s egy fillér kárpót
lást sem fizetendők.

Nyögdécsy, ismeretes házbirtokos és táblaimé, költ fel most, ’s 
gyöngéd engesztelő hangon iigyekezett valami elmés medius terminust 
találni, mig rövidke kecses vastagsága karjait, tisztesen széles háta 
mögött törekedett érintkezésbe hozni. Hoszas bájteljes szónoklatának 
rövid kivonata az volt, hogy bagazia helyett fenyűkormot, magyarul 
kinruszt, mint sokkal olcsóbbat és szintolly feketét ajánlott.

Most Karmolúczy Acacius az iharvári szépliteraturai lapnak szer
kesztője kelt fel, ’s szerfelett magas ’s szerfelett keskeny termetének 
tetején nagy élénkséggel bóbitázó fejecskéjét, némi önérzettel for
gatván körűi a’ gyülekezeten, hatalmas szónoklattal védte a’ bagaziát, 
mint olly díszítményt, mellynek kihirdettetése a’ hírlapokban, nagyszá
mú közönséget fog a’ gyűlésbe vonni.

Végre a’ tárgy titkos szavazatra került ’s négy szavazattal nyolez 
ellen megbukott a’ fenyükorom. — E’ fontos tárgy el lévén intézve, a’ 
gyűlés’ programmája olvastatott fel, melly így következik:

1. ) Az elnök’ megnyitó beszéde.
2. ) Buváry’ indítványa, ’s ennek megvitatása.
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3. ) Psyehologiai búvárkodás egy szerencsétlen immi’ érzeteiben, 
’s ezt követő indítvány; előadva Békessy Ferencztöl.

4. ) Titoknoki közlés, aláírási ivek, ’s ez évi munkálatok’ ered
ménye.

5. ) Lakatszó. Előadva az elnöktől.

Elragadó bájos reggel viradott a’ jókor felkelő csíirliések’ szelíd 
arczaira ’s a’ szende konybaszolgálók’ tükörsima hajzatáról szikrázott 
vissza, kik a’ korány’ leidétől szellőzött kabátokkal fogták körül a’ ho
ni gépek’ egyik elinésebbikét, a’ gémeskutakat. — A’ vidéki lócsiszá
rok, s azok, kik rögtönzött kivilágításokat rendeznek el, vagy gladia
tori kísérleteket tesznek ’s néha változás’ okáért az ablakokat ajtóknak 
nézik, — gymnastai gyakorlatokat tőnek; mert nehéz vasas szekérbe 
fogták be magokat s szeszélylyel csörgetvén a’ lábaikra aggatott olva
sókat, üres agyú bordót czepeltek a’ fenn említett Balduináktól körözött 
nemzeti géphez, hogy annak szivarét gyöngéd nedvvel táplálják.'—A’ 
szívtelen iharvári magistratus még mindeddig nem gondolkozott, e’mé' 
lyen sértett embertársait a’ lehető legnagyobb kényelemmel ellátni.

Nem kísértjük tovább e’ regényes reggel’ leírását ’s nehezen vál
ván el rajongásainktól, á  gyakorlati élet, kiizdhomokjára lépünk.

Csömöry Tacitus úrnak lakja mintegy második üdvlelde , búsan lel
kesedett karaván’ menlielye lön. Egyenként s csoportozatokban látta 
azt a’ bámuló szem a’ sötét kapun betünedezni.O tt halad gróf Kas- 
say Béla a’ derék Vaníayval; amott közeledik ismeretes Panglosunk 
szeretette méltó öcscsével Ferivel.— Optimistánk ragyogó, széles jó 
kedvében volt, míg a kissé peczkes junior szembetiinöleg elfogultan 
kisérte lépteit.

Sebaj , Ferus! mond Békessy senior biztatva: hajts neki bátran ! 
legjobb lesz ha a’ hallgatókat üres, kétfülíi korsóknak tekinted. Egyik
re se nézz, bikacsold neki magadat! — majd súgok én neked, ha 
megakadsz.

— H iszen ------- igen — — az az — — csak ott a baj, rebeg'
te Feri, hogy sohasem szóltam még nyilvános helyen------

— Ah dehogy nem szóltál! szakasztá öt félbe bátyja igen komo
lyan. Tudod-e tavai mikor a’ ló földhöz vágott csak itt közel a’ pia- 
czon, nem kiábáltál-e úgy, hogy a’ fél város összeszaladt? — Már mon
dottam, mikép minden a’ képzelődéstől függ. Tüzeld fel magadat, kép
zeld, hogy magadbanperorálsz — gyújts neki! mondd el értekezésedet 
arról a’ pumiról, megládd minő hatása leend! — Evvel vidámon dörzsöl- 
gette kezét ’s nem sokára a’ bagazia-teremben voltak.



71

Meg; kell jegyeznünk, hogy a’ Nemes-ábrándozók’ társulata két
féle tagokból á llt : igen rendesekből és rendetlenekből. Az utóbbiak 
a’ humor’ öntagadú iróniájával bús nulláknak nevezték magokat. — Ezek 
közt volt az élénk Láng, a’ derék Csömöry, a’ szorgos Gambeczy, ho
nunk’ legjobb stylistája Yantay úr, a’ miveit báró Vízi, ’s többen má
sok ; kik talán amaz édteljes élvet nélkülözték, magokat boldogtalanok
nak, az az szerencsétlent knek érezni; de azért páratlan cosmopolitis- 
musok ’s philantropiájok a’ különböző szakosztályokban elég pályatért 
talált nemes tevékenységre.

Vessünk egy futó tekintetet a’ teremre, azután lépjünk in me
dias res.

Az elég tág hézag Gambeczy úrnak fekete szövetével volt behúz
va , mellyet óvatosan ’s igen apró szegekkel illesztettek a’ falakra. E’ 
sajátos kárpitolás édesen ringató garabanczos homályt terjesztett a’bá
muló gyülekezetre. — Ó minő potom ár, tizenkét váltó forint 's tizenkét 
detto krajczár illy megható színhelyért! — Középben deszkákból ösz- 
szeillesztett sorompó húzódott keresztül, melly a profanum yulgugt, 
a szellemien misera plebst, ama’ magasztos lényei től kiilönözte el..E ’ 
non plus ultra mögött legeiül, a’ bibiszerü kalapokkal födelezett ihar- 
vári angyalok és seraphimok foglaltak helyett, különböző — természe
tesen— gyönyörteljes öltözékekben. Néliányan a’ piroska babák közöl, 
föl g a’ kissé kövérkék, par linesse, fekete hüvelyekben jelentek meg 
s a’ gyanítható hőség ellen, igen czélzatosan, nagy fekete legyezőkkel 

voltak ellátva. — Békessy senior s Béla gróf hasonlóéi elül a’ szögie
tekben foglaltak helyet, ’s túl ezeken a’ férfi-hallgatóság ültvagy állt.

Szemben a sorompóval, emelvényre lielyzett asztal mellett, Gyöm- 
béry Hyacint a' társulat’ elnöke ült; érdemteljes iharvári füszerárus, 
kellemes illatot terjesztvén maga körül. Kisded egyén ’s nagy férfiú ; 
piros, fekiránylag tojásdad arczczal ’s jules-janinszerüapró szemecs- 
kékkel; mellyek igen búsan ’s igen bölcsen tekintének a’gyülekezetre, 
míg a’ vállig lecsiiggö kissé rőt hajhullámok festői keritvényt adának 
a nemes arcznak. Domború hasacskája szemérmesen el volt rejtve, az 
asztal fekete takarója alatt, ’s a’ glacé keztyiikbe szorított rövid ujju 
kövér kacsócska, bájos fesztelenséggel zongorázott az előtte álló tár
sulati burnótszelenczén. Jobbra balra székek voltak két sorban felállít
va, mellyeken a’ Nemes-ábrándozók’ gyászos alakjait látjuk.— A' te
rem’ legíágosabb falán a’ társulat’ symboluma függött. Érdemdús, ba
bérfödött, de beteg és bús oroszlán — nota bene négylábú! — hosszú bo
zontos , bojtorján-lepett sörénynyel; ki megvetüleg keserít tekintetet
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vetett egy füleit kecsesen hegyező szamárra, ki bámulatos tevékeny
séget fejtett ki liátulsö lábaival, e’ körirattal: Et tu fili mi Brute!

S most a’ dologra. — Gyömbéry úr felállott, — E’ hatályos helyzet-. 
ben, az asztal épen mellének közepéig ért. — Szép terjedelmű fekete 
zsebkendőt vont ki, azután a’ legkellemesebben vékony hangon ek- 
kép szólt:

— Nemes-ábrándozók! érzékeny hallgatóság! — Vannak gyüleke
zetek, mellyekbe a’ köznapi embert haszon, hiúság, szokás és mulat
ság gyűjtik össze. Minket a’ fájdalom egyesitett e’ gyászfftzérben. — 
Nem ismeretlen előttem ama’ tuczetszerü elvetemültség, melly minden 
rendkívülire, minden eszményileg magasztosbra ’s nemesbre, vipera- 
mérgének láváját szokja zuhany ölni. — Lesznek talán itt is , a’ válasz
tottak’ seregében — Judás Iskariotok !! — (egy hang a’ sorompók mö
gött: Nincsenek!)

Gyömbéry éghez emelte szemeit s elragadtatva ismétlé: Nincse
nek!— ó boldogító érzemény! — lehetnek azonban — de sebaj! — Mi 
azon fájdalomérzetet képviseljük itt, melly nem csak az egész emberi 
neipet gyötri át — talán öntudatlan— s ez még szerencse! — hanem az 
állatok’ országában is áthat, ’s a’ páraszeríi, oktalan létezés’ rövid 
mámorába is a’ kin’ ürmét csöpögteti (nagy hatás — több hangok: Igaz! 
— helyes — halljuk')

Gyömbéry Hyacint lelkesedvefolytatá: Ö igaz! Nemes ábrándozók! 
Ti éreztétek, ti értettétek azt, midőn vállat vetve kezet nyujtátok a
nagy szellemi átalakulásra! -------Ó! forrjanak tehát sziveink össze ,
egyesítsük minden erőnket’s kövessünk el mindent, hogy a’ kain-jc 
gyet eltörleszsziik homlokunkról ! (zajos tetszés — éljen — halljuk!)

— Szóljanak uraim! nyissák fel bő tapasztalásaik’ tárházait, gör
dítsék le nemes terveiket előttünk! — Sok a’ teendő— s ha bár a’ sili
go’ ára nagyon le is szállt; van egy más kalász, aranybuzát termő, 
mellyet nem kell résziben arattatni!— Ez a’ szánakozás, íiz embersze
retet, a’ nagylelkűség’ kalásza! mellynek magvai, hajói trágyázott föld
be hullanak , oh higyétek nekem! csalántalan áldást terjesztenek.------
Mondta— s csendesen ereszkedett viszsza karszékébe. (Éljen — éljen 
•— éljen!)

Midőn a’ csend helyreállott, Buváry Ágoston költ fel: hogy kalap
ján által a’ kecses kézmozdulatokban ne akadályoztathassák, jó ötletre 
jött; kalapját t. i. a’ szék alá rejtette, azután bájteljesen feltaréjozván 
ingfodrát, mélyen meghajtotta magát az elnök előtt s gyöngéd fájdal
mas hangon imígy kezdé szónoklatát:

— Nemes ábrándozók! (hosszú szünet) mélyen tisztelt elnökünk-
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nek arany szavai kedélyemnek minden kamráin átörvénylettek. Igen—
— sok a’ teendő, ’s boldog én! hogy igénytelen tervemmel a’ nagy tisz
teletű szakosztály ’s a’ hasonlóul nagytiszteletü hallgatóság előtt első 
léphetek föl (nagy figyelem — egy igen éles hang: halljuk !)

— Nemes ábrándozúk! folytatá a’ szónok: egy hordó lenmagolaj, 
vagy akármiféle olaj, képes a’ fellázadt tenger’ dühös hullámait lecsil. 
lapítani. — 'S mikép nemes barátom Parányfalvy Minimus űr, megyénk’ 
érdemnábob homeopathája állítja, tizenkét hordó arnica-festvény, Du
nakeszi alatt szőke királyi folyamunkba, a’ gözöshordú Dunába öntve , 
képes Konstantinápolyig diluálva, a’ török padisát ’s egész Konstanti
nápolyi a’ torokgyiktól megszabadítani. (Néhányan nevetnek— Buváry 
feddö tekintetet vet a’ szánandókra ’s folytatja) — Szóval, picziny tet
tek, picziny tervek nemegyszer óriási eredményeket szülnek. — Le
het, hogy tervein a’ kisszerüség’ parányszinét viseli homlokán; de(pa- 
thossal) bocskorban kezdjük és aranysarkantyús csizmában végezzük! 
(halljuk — halljuk) — Nálunk egy szivet lázasztó törvény létezik. Az 
isten’ szabad, igénytelen teremtményeinek egyik faja, — a’ legfrugá- 
labb életnemü — törvényszerüleg milliomonként gyilkoltatik l e ! — 
(Nagy hatás — többen az orrokat fújják.) Legyilkoltatnak mondom, ’s 
minő vad barbársággal, a’ legsötétebb századok’ szellemében, szégye- 
nitő, becstelenitö halál’ martalékai lesznek! — (Hosszú szünet— nagy 
feszültség.— ) Ezek a’ verebek!'— (Nagy nevetés— átalános vidámság
— Békessy János csengő kaczajjal felkiált: Éljen— helyes — halljuk!)

Buváry meglepetve tekint a’ hallgatóságra, azután egy keserűen 
kérdő tekintetet vet az elnökre.

Gyömbéry Hyacint, ki pillanatra elszundikált volt babérjain, hir
telen fölébredvén a’ zajra, felkiáltott: rendre — rendre uraim, és höl
gyeim ! hallgassuk ki egymást! — folytassa ön.

Most a’ derék Yantay költ fel, ’s hatályteljes hangon szólt:
— Nem azért gyűltünk itt össze, tisztelt hallgatóság! hogy illy 

ultrirozva potencirozott nézet-manifestatiókkal mystificáljuk egymást.
* Az ügy iránti pietas tiltja az illy nevetséges extravagantiákat s az illy 

hyperbolicus tervek csak paralizálni fogják nemes törekvéseink’ resul- 
tatumait (Zugás).

— Ugyan kérem önt, mond Gyömbéry szelíden: várjunk sort, 
hallgassuk ki egymást, Buváry úr még ki sem fejtette nézeteit (helyes
— halljuk tovább).

— Jó tehát, mond Vantay megvetéssel; hallgassuk e’ bavarda- 
geot végig.

Buváry szomorú mosolylyal tekintett a’ heves tagtársra, mig a’ te



7 4

lemben hallatlan zsinat támadott. Mindnyájan egyszerre akártak szól
ni, különösön Láng űr, kinek arcza druszájává lön birtokosának. — E’ 
megható pillanatban csendes méltósággal emelkedett fel az elnök, szi
gorúan feddö tekintetet vetett a’ tiizeskedö ábrándozókra; azután a’ 
csengetynt ragadta meg ’s oily méltósággal ’s oily hosszason beharan
gozott ; mikép végre többszöri halljuk! és rendre ! kiáltások után, a’ 
csend némileg helyre állt. Ekkor nemes nehezteléssel vágta a’ csen- 
deszközlö gépet az asztalra ’s sopran hangjának legvéknyabbikával ’s 
legkellemesbikével felkiáltott:

— Nemes ábrándozúk! egy év óta van szerencsém a’tisztelt szak
osztály’ kormányán ülnöm. Az indulatok' nem egy kitörésének valék ta
núja, ’s önérzettel mondom, tudtam annak gyakorlott kézzel gátotvet
ni! (Az elnök bőszként tekint a’ gyülekezetre — nagy csend — a’ höl
gyek’ egyike gombostűt ejt el — és meghallik.) Az elnök folytatá : de 
illy féktelen kitöréseket még soha sem tapasztaltam.— Egy köztisztele- 
tü, szeretetre méltó tag szerényen lép föl egy tervvel, mellyet maga 
igénytelennek nevez.— Előadásának eredetisége ’s azon ellentét tárgy 
és előadás közt, melly az egész gyülekezetei megkapta, az ajkokra 
nevető görcsöt idézett, ’s így nagyszerű hatását a’legfényesebben be
bizonyította (Nagy csend.) Amott egy szintúgy köztiszteletii, ’s honi 
nyelvünk’ felékesítésében olly kétségtelen érdemű tag, be nem várván 
azt, hogy a’ szerény szónok tervét kifejtse, öt mindnyájunk’ mystiíica- 
tiójával gyanúsítja, ’s egyszerű dagálytalan előadását bavardagenak 
nevezi! (Egy hang : igaz! Láng tüzesen felugrik! ’s kérdi: miigaz? — 
A’ mit az elnök mond, felelt a’ hang, — már az más! mond Láng széké
be vetvén magát).

E’ kis intermezzo után, Gyümbéry komolyan folytatá: Zajongunk, 
egymás szavaiba rugtatunk, elhagyjuk magunkat szenvedélyeinktől ra
gadtatni! (helyes — hallgassuk ki egymást — audiatur et altera pars). 
Pillanatnyi szünet után, az elnök fenséggel ragadta meg a’ csengetyüt, 
haragoson csengetett, azután a’ még mindig álló szelíd Buvárynak ke
zével intvén, mondhatlan kecsesei felkiáltott: folytassa ön!

A’ szerény ifjú öntagadással szólt: Mélyen tisztelt elnök űr — 
Nemes-ábrándozúk! — Igen, védtelen állatok’ érdekében emeltem fel 
szavamat ’s büszke vagyok rá! — egyébiránt az ügy sokkal szenteld) 
előttem, minthogy azt bővebb fejtegetéssel izetlen tréfák s gyöngédt- 
len invectivák’ czélpontjaul tűzzem ki. Rövidre vonom tehát tervemet 
össze, ’s indítványom egyszerűén oda megy k i: mikép a’ tisztelt szak
osztály' iigyekezzék e’ nemtelen vérengzésnek véget vetni ’s a’ barbar 
verébfej-adút megszüntetni, (helyes— nem helyes !).
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Buváry leült, utána többen szólották; részint igen éles gúnynyal 
az indítvány ellen, miből világos, hogy a’ társaságban nem egy, hanem 
számos Judások voltak, — részint pedig a verebek’ érdekében. Végre 
a’ derék Vantay költ fel újra ’s előre tévén jobb lábát, két hüvelykét pe
dig frakkjának gomblikaiba, ekkép szólt:

— E’ veréb - fanatismus megoldhatlan aenigma előttem! — Ho
gyan? — e’ paniperda parasitákat, ’s minden rationalis oeconomus tönk
re silányitására törekvő ingyenélöket, e’ valóságos volabilis chevalier 
d’ industrie-két, logicai capacitasok nem álalják illy nevetségespro- 
tectióval honorálni? — Ha vannak az officiuniok közt gradatiúk, minden 
valamennyire felvilágosodott elme, ha önmagát mystificálni nem akar
ja , azon evidens resultatumra jutand, mikép palausibilisebb és conse- 
quensebb idea a’ reformot a’ szamarakon, ökrökön és lovakon kezdeni, 
e’ nélkiilözhetlen factorain az agriculturának, nem pedig ezeken a’male- 
feriatus siiletlen verebeken! — bár mind lenyakaznák őket (zugás) !

— Legyen szabad megjegyeznem, szólt az elnök balkezét a’csen- 
getyüre tévén: hogy mióta e’ veréb-, csóka-és varjűfö-adú gyakor
latban van, azóta a hernyók, cserebogarak és szitakötők hallatlanul 
elszaparodtak (Buváry helybenhagyólag int fejével). — De Nemes-áb- 
rándozók! valamint az egyes embernek, úgy a’ társulatoknak is elha
tározásuk van; a’ miénk az: segitni hol fájdalmat, hol igazságtalan
ságot látunk.

— Az embernek semmi elhatározása nincsen. Mond Vantay büsz
kén (nevetés). — Nincsen mondom! folytatá megvető tekintetet vetvén 
a’ nevetőkre. — Az embernek van judiciuma, van memoir-ja. — Tudja 
ön, nemes elnök úr, mi az a’ memoir? — Az ember nem cséplőgép, hogy 
egy kévét vessenek elébe ’s mondják: neked elhatározásod, hogy szal
mát csépelj. Az ember nem kalamáris, hogy tintával töltsék meg, egy 
oktondinak tollat nyomjanak a’ kezébe, és mondják : Te tintatartó! ne
ked elhatározásod az: hogy tintádból ezen asinus itt minden kigondol
ható bolondokat összefirkáljon.

Láng indulatoson felugrott székéből: ezek képtelenségek! vagy az 
ön magyarsága szerint : absurdumok!

Az ember szabad lény, nem gép, mellynek bizonyos czélra huzat
nak fel kerekei. Felelt Vantay büszkén.

Tisztelt ábrándozók! igen messze eltértünk a’ tárgytól, mond az 
elnök, Összetevőn kezeit s esdeklő tekinteteket vetvén a’ vitatkozókra. 
A’ kérdés fontos, ’s én elnöki hatalmamnál fogva — tévé méltósággal 
hozzá — ezennel szavazatra bocsátom.
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Az érdekes kérdés csakugyan szavazatva került, minek eredménye 
az lön, hogy: maradjon.

Békessy János néhány perez óta élénken sugdosódott öcscsével 
Ferivel, ki az ülök’ egyik szárnyán lévén, épen bátyja mellé esett. — 
A’ sor, mint a’ programúmból láttuk, az ifjún volt. Az egész gyüle
kezet élénk figyelemmel fordította rá szemeit, inig ö lialálsápadtan 
nyújtott kalapja mögött egy kéziratot bátyjának. — Az istenért, súgjon 
kedves bátyám! lebegte hirtelen , azután reszketve kelt fe l, mélyen 
meghajtotta magát ’s majdnem hallhatlan hangon kezdé értekezését:

— Tisztelt elnök úr,.Nemes-ábrándozók!— távol vagyok, igény
telen elmefuttatásomat értekezésnek nevezni; egyszerű esemény az > 
mellyel alig tudom, úntatni, vagy nemesen elfoglalni leszek-e képte
len—akarám mondani—képes a’ mély belátasu gyülekezetei (Több hang: 
Ó nem — nem leend unalmas— halljuk!).

— Egy polgári család, — így folytatá Feri nagy lélekzetet vé- 
vén: egykor olly bámulatosan kisded ebecskét vett egy úszkárnyirútúl, 
hogy az egész vidékben híressé lön. Itczés pohárba bele fért, ’saz imá
dandó házi kisasszonykák elökötöik’ zsebecskéiben szokták öt hordani.
— Tényeket beszélek, bár e’ történetnek némileg------- tulajdonkép
— — tudni illik — — természetesen.-------

Kissé mesés színe van. Súgta hirtelen Békessy János.
— Mesés színe van — ismétlé megzavarodva Feri, azután öszszed- 

vén magát folytatá. — E’ pumit az egész világ elkényeztette, ’s alig 
ha a’ becses állatka maga tudta mikép jutott e’ boldogsághoz. A’ kis
asszonykák a’ legízletesebb ’s legkövérebb falatokkal tartották. Kolbá
szok , sodorok, túró és sajt, bámulatosan fogytak; sőt kávé, thea s 
mindennemű csemegék folytonosan nyujtattak az ebecskének. — E’ dug- 
gatásnak azon meglepő eredménye lön, hogy a’ B i j ounak  nevezett 
ökölnyi állatkából borzadalmas kuvasz vált, ’s miután sok illetlensé
get követett el, a’ háziak undorral fordultak el tőle j — végre pedig a’ 
gyöngéd Bijou névtől megfosztatva P e t á k  névvel, a’ szegény, uria- 
san szokott, theaasztaloknál 's bájos hölgyek’ keblén édelgett kutya- 
urfl a’ lovászlegények’ kezébe adatott, ’s így , bár egy semmirekellő, 
haszontalan, ingyenelö pumiból becsületes istálókuvasz lön, a’ legtö
kéletesebb elfeledés’ tárgya volt. — (Nevetés — a’ legsikerültebb 
hatás.)

Békessy Feri; felvidulva a tetszéstől, vérszemet kapott, ’s bá
jos negéddel megmórikálván magát nagy páthossal folytatá:

Tisztelt hallgatóság ! Vessünk egy lélekvizsgáló tekintetet a’ meg
alázott, a’ feledett Bijou’ kedélyébe, kiből Peták lett. — Ó! az ember,
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ki sylogismosokat csinál, ki dilemmák közt fel tudjatalálni magát, egé
szen más! de szegény Peták, kinek egyedüli delejtüje a’ tapasztalás ’s 
a’ külső behatások, nem csuda l>a a’ legnagyobb tömkelegbe tévedett 
elmefuttatásaiban. — Miért e’ váratlan megaláztatás, ■— így ugatott 
magában — talán azzal vétettem , hogy nagygyá lettem?! — Ó ! tehát 
az istálúba tolatik a’ nagyság? — Talán minden hibám az, hogy a’ 
szeretetreméltó kisasszonykák’ zsebecskéibe nem férek többé ?! — Egek! 
hát csak az tarthat számot szeleteire, és sodorokra, méltánylásra és 
kolbászokra, ki minden szeleverdinek zsebébe bele fér?! — Nem — ez
nem lehet igy! ez képtelenség!------- - ’S lia nagyság olly nagy bűn»
honnan van, hogy ama’ két bárdolatlan és csávázatlan nagyfejű sze
lindek, olly suffisence-al sétálgatnak elő s hátra az udvaron, mintha 
mind az övék lenne a’ Rézig, — magától az uraságtól czirógattatnak 
s tele tálokkal habzsolják a’ drágalátos hulladékokat — mig én szá
raz kenyérhajat rágok? — Mi érdemük lehet e’ nagy oktondiknak ? ta
lán , hogy mindenkit megugatnak, vagy a’ legérdemesebb , szeretetre 
legméltóbb kisebb ebtársaimat rendre vágják a’ földhöz? (Nevetés, — 
éljen!) •— Szegény Petákunk, ki nem tudott c’ dilemmából vergődni, 
ebgyiilölövé lön; csak a’ kis ölebecskéket tekinté némi szánakozással, 
s ha regényes neveiket hallá, szomorú gúnymosoly vonult el bajusza 

alatt, ama’ keserű catastroph’ sejtelmével, hogy egykor ők is Petákok
ká leendnek. — De a hol csak szerét tehette a’ szelindekek s komon
dorok ki nem kerülték éles fogainak harapását; azután pedig jobb sors
ra érdemes tacticával a’ legfényesebb retiradákat eszközlé a’ lovak mö
gé ; kiknek némi hátulsó mütételei tiszteletes távolban tárták az üldö
zőket. — S most, tisztelt hallgatóság ! oda értünk, hol e’ szomo
rú esemény épen a’ mi szakosztályunk’ hatáskörébe vág , mint a’ leg- 
ralinirozottab állatkínzás. — Kedvezni akarok az érdekletteknek, ’s 
hogy az itt jelenlévő hölgyeknek, kiknek a szegény Peták sorsa 
kényeket csalt szemeikbe , vigaszt nyújtsak, kijelentem ezennel, 
hogy Peták kezeim közt van , 's nem csak a’ Bijou nevet nyerte 
vissza, hanem mindenképen igen jó dolga is leend. (Éljen— szép! 
nem szóval , hanem tettel — nem ártana valami hírlapban kitenni.) 
— Feri zajos tetszés közben ült le.

Az érdekes előadás után Cintereremy Tristán , a’ szakosztály’ 
tevékeny titoknoka költ fel. Nemes halvány arcza, mellynek sze
líd pírja egyedül jellemteljes hegyes orrába szorult volt, előbb az 
elnök — azután a’ hölgyek felé fordult : szép fekete zsebkendőjét 
vonta ki ’s miután garasos troinbitácska-zenét hallatott , kéziratot 
vont ki oldalzsebébol ’s gyöngéd hangon olvasá a’ mi következik:



— Tisztelt hallgatóság! Bár a Nemes - ábrándozók’ társula
ta az egész világ’ fájdalmát öleli kebléhez, e’ szakosztály, ügy
feleitől különösön áz állatkínzás’ gátlására bízatott meg. Legyen 
szabad á  tisztelt hallgatóság előtt eddigi munkálataink’ meglepő 
eredményeit elősorolnom. — Evvel köhögött ’s némi szünet után a’ 
kézirat’ lapját megfordítván, komolyabb hangon ekkép folytatá:

1. ) Indítványba hozatván a’ nagy gyűlésben , az emberi ta
lálmányok’ legkegyetlenebbike egyikének a’ sarkantyúnak megszün
tetése, aláírási ivek nyittattak ’s örömtől repeső szívvel van sze
rencsém jelenteni, hogy ez ideig már többen aláírták két száznál.
— Itt is mint mindenben a’ dicskoszorú a’ lelkes hölgyeket illeti,
— evvel nyájas mosolylyal hajtotta meg magát ’s folytatá: kik kö
zöl alig van kettő, kinek neve ezen emlékezetes lapokon nem ra
gyogna. De vannak számos férfiak is ’s ezek közt különösön ki 
kell emelnem városi tanácsunk’ érdemdús Nestorát , nemzetes és 
vitézlö Kályliásy Tranquillus urat, ki magyar diszöltönyének ezüst 
sarkantyúját a’ szakosztály’ régiségek’ gyűjteményébe ajánlotta. — 
Evvel eléírt) jobb zsebébe, azután balzsebébe keresgélt ’s pár ha
talmas ezüst sarkantyút mutatott be. (Átalános felkiáltás: köszöne
tét kell szavazni!)

Az elnök felkelt, mélyen meghajtotta magát, ’s a’ köszönetét 
a’ nagylelkű adakozónak, mint ipájának nevében elfogadta.

Kis szünet után a’ titoknok folytatá:

2. ) Indítványba hozatván, hogy egy igen hasznos állat — ev
vel jelentő tekintetet vetett az oroszlánt bökversezö Aureliusra — 
melly valóban sokkal serényebb szorgalmatosabb mint nem egy ké
nyen tartott négylábú •— igen helytelenül ’s igazságtalamil szamár
nak neveztetik, ezután jellemzőbben l o m h á r na k  neveztessék.— 
Különös megnyugtatásomra szolgál a’ tisztelt hallgatóságot e’ rész
ben is a’ legtökéletesebb sikerről biztosíthatnom. — Nincsen többé 
szamár! —

3. ) Indítványba hozatván á  szakosztály’ választottságának gyű
lésében , tanácskozási teremünk’ illendő kidiszítése , érdemes tag
társunk, nemzetes Gambeczy Izikucz úr a’ társaságot néhány vég 
bagazia’ ajánlatával kívánta az emberiség’ közfájdalmára szánt költ
ségek’ apasztásától megmenteni (nagy tetszés — ki kell a’ hírla
pokban tenni).
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Gambeczy űr kellemes zavarodotsággal felkölt összegyűriidző hol- 
lófürteit felborzolta, ’s igen komoly hangon szólt:

— Nemis Áhráliamok! — csak kölcsön, s a’ jukas portika nem 
apceptálhatom! — evvel leült ’s szomszédjának, a’ derék iharvári ör
mény centumpaternek, szerencse-kivánatát fogadó el, a’ rövid de lel
kes dictioért.

Rövid morgás után a’ hallgatóság közt, az elnök csengetett’s 
a’ titoknok feddö sóhaj után keserű hangon folytató :

4.) Tevékeny, jellemteljes tagtársunk, tekintetes Buváry Ágos
ton úr’ indítványa: hogy a’ kétnyiretft birkák ezután csak egyszer 
nyiressenek meg, ’s igy a‘ hasznos állat, melly tejét, gyapját, 
borét, sőt saját gyermekeit áldozza a’ nagy ehető emberiségnek, 
téli öltönyétől meg ne fosztassék, — fájdalommal kell kijelentenem, 
hogy megbukott !

— Naturaliter! kiáltott fel ingerülten Vantay ur: mint való
ságos absurdum és insignis kábaság! melly a’ rationalis birka jöve- 
delmezést felére reducálná (zugás — egy hang: Ez sértés!),

—• Bocsánat '■ tisztelt szakosztály! mond Vantay positurába te
vén magát: távol vagyok attól, hogy a’ tapasztalatlan ifjú indítvá
nyozót sérteni akarjam; de midőn demonstrationalis hévben vagyok, 
midőn vétkes fanatismust látok, ’s tökéletes ecclipsiset a’ practicus 
életintuitiúknak , nem válogathatom a’ terminusokat, — nem tudom , 
a’: mi valóságos ostobaság, e s z é l y n e k  keresztelni!

A szónok e’ meggondolatlan nyilatkozatára átalános zugás táma
dott, többen kiáltottak: Ki vele! ki kell vetni! —

Én a’ nyers erő’ e’ kárliozatos manifestatiójának ünnepélyesen 
ellenmondok! — kiáltott fel Vantay tüzesen ; mig az elnök jobbra 
balra engesztelő tekinteteket vetett s folytonosan csengetett.

Eszélyesebben cselekednék ön, szólt Láng fülugorva, ha le
hető legnagyobb sietséggel megmentené a’ háborított gyűlést bölcs 
személyétől. Evvel Láng úr fenyegetve emelte fel egyik kezét.

Hozzám ne közelítsen ön, mond Vantay megsemmisítő tekin
tettel : mert pulverizálom és athomomokra reducálom!

E’ pillanatban mindnyájan felugrostak üléseikből. Békessyek, 
Kassay Béla gróf, Buváry ’s többen , a’ két tüzesen peroráló e
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gyén’ közelél)e siettek. — Fájdalom későn! mert a’ kissé nyersek)) 
kifejezésii, ’s önérzettel teljes Vantaynak számos irígyei valának. 
Egész gomolya a’ sorompókat átugrosó támadóknak rohanta meg a’ 
nagy rationalis gazdát és mivelt stylistát , ki fokosával igen vi
tézül ótalmazta magát. — A’ szelíd hölgyek különböző igen eszé- 
lyes kanyarodások és taszigálódások közt sikoltozva tolongtak az aj
tón ki, mig Vantayt a’ felbőszült birkavédök hasonlóul az ajtó fe
lé sodrották.

E’ nagy pillanatban jelent meg a’ szakosztály’ egyik legneve
zetesebb tagja, a’ lelkes báró Vizi: gyönyörűségesen kifiirödve ’s 
megvizipuskáztatva: folytonos kéz-dörzsölgetések közben bocsána
tot kérvén a’ tolongóktól elkéséseért, — egészen feketében mint 
egy csóka.

Nem tudjuk megmondani mikép történt; de annyi bizonyos, 
hogy a’ szerény báró, a’ Vantayt köröző gomolyba keveredett, ’s mig 
amaz, bámulandó salto mortaleval kiszabadította magát, addig a’ vak
buzgó sereg az ártatlan Vizi bárót a’ lehető legnagyobb gyorsasággal 
dobta le a’ hágcsókon....

A L T  M Ó R IC Z .
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K. ö  1 t  e  in  é  ii y  e  k

P a t a k n á l .

Új érzeménynyel állok 
Feletted, o patak!
Kit tarka képeimmel 
Meglátogattalak,
S mint a’ beléd sikamlott 
Kövecs fenekre szá ll: 
Almokká mélyedék el 
Habod’ futásinál. —

Oh, a’ szerelmes ifjú 
Mi szívszakadva kért:
Jó csermely, édesemhez 
Vidd e’ virágfüzért,
Kinek forró szerelmem 
Ha volna buszává:
Elomló éjhajára, 
Gyöngygyé varázslana.

S inig isten szép egére 
Megfoghatatlanul,
Égő világokat szórt 
Szerelmi zálogul;

ATHEN. II. KÖT. 18«.
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Keblét talán szabadna 
— Melly ágy is menny nekem — 
Múlandó földi fénynyel 
Föl ékesítenem? —

Ábrándozám, — ’s nem egyszer 
Mosolygva sírtam é n ,
E’ feldagadt kebelbe 
Nem fért az érzemény.
’S olly képet álmaimnak 
Egy percze sem hozott,
A’ mellyel a’ meleg szív 
Meg nem barátkozott. —

Évek fntának, ’s ismét 
Látsz, oh kies patak!
De a’ regényes álmák 
Mind elinaradtanak;
Az ábrándos fiúból 
Bajedzett férfi fett,
Ki csak mosolygni tud most 
A’ múlt idők felett.

De szólj! miként folyának 
Azóta napjaid?
Zavarta-e, szilaj vész 
Gyakorta habjaid’.
Epeszte a’ meleg nyár,
Nőtt partidon virány?
Mondd, csintalan! vizedben 
Fürdött-e szép leány?

Ifjú valék... ’s te vigan 
Beszélgetél velem,
Most nem felelsz, vagy én tán 
Szavad’ nem érthetem?
Mert más kebellel állok 
Fölötted, oh patak!
Mint egykor álmaim ha 
Körödbe vontának! —

T O M P A  M IH Á L Y .
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D i s z  n ó t o r b a n .

Nyelvek és fülek, csend, 
‘ Figyelem !...

Szóm’ fontos beszédre 
Emelem.

Halljátok, mit ajkim 
Zengenek;
Egyszersmind az ég is 
Hallja meg.

Hosszan nyúljon, mint e’ 
Hurkaszál,
Életünk’ rokkáján 
A’ fonál.

\
•

Mint ez eszem adta 
Sültre szánk:
Mosolyogjon a’ sors’
Szája ránk ;

S pályánk’ áldásával 
Öntse le ,
Mint e’ kását a’ zsír’
Özöne.

’S életünk fölé ha 
A’ halál
Romboló torát meg
ülni száll:

Egy gömbücz legyen a’
Magas ég,
És mi a’ gömböczben 
Töltelék!

P E T Ő F I  S Á N D O R .

6 *



T Á R C Z A-

Észrevételek, fíaksay Dá
niel wr’ bírá la tára ,

( V é g  e.)
De lássuk már Baksay ur’ egyes 

gáncsait. Azt mondja , hogy nem elé
gíti ki őt a’ könyv ha a’ nagy kö
zönségnek van szánva, mit hinnie 
kell, mivel a’ czimlapon nem á ll, 
mint kisebb munkámban, hogy az 
ifjúság’ számára Íratott legyen. Bo
csásson meg B. ur, ha mondom, 
hogy a’ történettudományba avatott 
ember mindjárt az első lapok’ átol
vasása után is észreveheti, ’s észre 
is vették, tudom , többen, hogy e’ 
könyv-az ifjúság’ számára Íratott, bár 
e’ figyelmeztetést nem viseli homlo
kán. És valóban , hogy azt azok is 
mindjárt első pillanatra megtudják, 
kik a’ könyvek’ czélját meg nem ér
tik, hanemha az a’ czímen áll, felis 
tettem kéziratom’ cziinére e’figyelmez- 
tetést; hogy azonban az kitöröltetett, 
arról én nem tehetek. No, most már 
a’ könyv’ czélját tudván , kevesebb 
lesz talán B. ur’ kifogása ? De ne

kem még van bírálatára némi észre
vételem. Igaza van B. urnák, midőn 
mondja, hogy munkám, ha a’ nagy 
közönség’ számára íratott, nem bir 
a’ szükséges tulajdonságokkal: rö- 
videbb, mint sem mind azt, ’s úgy 
adhatná, mit és miképen a’ nagykö
zönség méltán követelhet, ’s annál 
minden tekintetben kívánt hasznot 
hajthatna; ’s e’ fölött talán igen tu
dományos szempontból is indul k i, 
mihői ered azután az is , hogy nyel
ve nem föllengő, hanem nyugodt és 
hideg, ügy látszik, B. ur ezután 
P’.dicséretébe merülvén, azt is akar
ja állítani, bár világosan ki nem 
mondja, hogy P. ur történetének Iső 
kötete terjedelmesb az enyémnél. De 
mit mond B. u r , ha én az ellenkezőt 
állítom, mondván, hogy P. Iső kö
tete az enyémnél nem csak nem bő
vebb , sőt rövidebb körülbelül fél Ív
vel? P. Iső kötete (a’ történethez 
nem tartozó bevezetés nélkül) 205 
lap, az enyém 175 1. De P. egy lap
ján csak 30 sor ’s minden sorban kö
zép számmal 37 betű ’s igy egy la
pon 1110 betű van. Az enyém’ egy 
lapján (inkább kevesebbet, mint töb_
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bet számítván, miután a’ kisebb be- 
tűjű jegyzetek miatt a’ sorok’ száma 
nem egyenlő) áll 32 sor, egy sorban 
közép számmal 49 betű, ’s igy egy 
lapon 1368 betű; ’s tovább, P’. egy 
ivén 1776(1, az enyémén 21888 be
tű, minél fogva P. ur’ munkája az 
enyéinének betűivel nyomtatva csak 
10/2 ivet tenne.

De ne higye B. ur, mintha na
gyobb terjedelme miatt elsőbbséget 
tulajdonítanék munkámnak. Történe
tet mindig könnyebb hosszabban írni, 
mint rövidebben. Aztán, megvallom, 
eltökélt akaratom volt illy röviden Ír
ni , ’s pedig csak azért, hogy azu- 
tóbbi, hozzánk közelebb eső korsza
kokat olly terjedelmesen írhassam, 
mint iskolai könyvet írni csak lehet. 
’S valóban a’ 2dik kötet — melly a’ 
sajtó alól nem sokára kikerűlend — 
már22—24ívre terjed: ennyitteend 
körülbelül a’ 3dik kötet is. Ezt pedig 
azért tevém , mivel sokkal sziiksé- 
gesbnek láttam olly történeti kézi
könyvben , inellynek fő feladata: ha
zánk’ belállapotát festeni, azon kor
ról irni részletesebben, mellyben mai 
állapotaink határozottabban kezdettek 
fejlődni ’s inellynek bővebb ismerete 
már csak azért is elinulhatlanúl szük
séges , hogy világosan álljon sze
münk előtt azon jogok’s intézvények’ 
eredete ’s annak körülményei, mely- 
lyek az újjáalakítás e’ korszakában 
olly élénken, annyiféle hivatkozás
sal a’ történeti jogra megvittattatnak. 
És meg vagyok győződve, hogy, ha 
nem több, legalább is annyi hasznot 
hajt történetünknek e’ szempontbóli 
előadása, kivált a’ nem sokára poli
tical pályára lépendő ifjúságnak, 
mennyit egy hatásra számított, lel
kesedést gerjesztő, szivet ragadó elő
adás adhatna. A’ lelkesedés, úgy hi
szem , különben is nagyobb mérték
ben meg van’s egyebek által is ápol- 
tatik ifjúságunkban, mint az alapos 
tudomány. Egyesíteni mind a’ kettőt, 
igaz legjobb volna, ’s — mellékesen

mondva —- néhol tettem is a’ nagyobb 
terjedelmű 2dik kötetben, de minden
ütt alig lehet a’nélkül, hogya’könyv 
az iskolai rendszertől szabott mér
téket meg ne haladja. Azután B. ur 
P ’. munkáját leginkább hatásáértma- 
gasztalja, mellynél fogva az, mint 
mondja, még a’ szépnem előtt is ked
ves olvasmány ; annál jobb , ha igy 
van, legalább addig is pótolva némi
leg a’ nagy közönség’ szüksége egy 
hazafiui lelkesedést gerjesztő törté
neti kézikönyvre, mig azt egy ma
gyar Livius’ tolla tökéletesen kielégi- 
tendi. ’S vajha támadjon több Liviu- 
sunk! Nem kétlem, hogy P. urnák 
van hivatása e’ szép pályára, de nem 
tudom, van-e ideje és akarata is azt 
megfutni. Annyit azonban tudok, 
hogy Jászay Pálban— kivel készült
ségre, kivált az újabb korszakban, 
kevesen mérkőzhetnek— derék ve- 
télytarsa leend, ’s ennek már meg is 
kezdett munkája, tökéletesen kielé- 
gitendia’ nagyközönség’ ’s e ’mellett 
hihetőleg a’ tudósoknak is kivánatait. 
Minden esetre nagy nyeresége lesz 
mind a[ két jelesünk’ műve történeti 
irodalmunknak.

IVli B. ur’ munkám’ nyelve el
leni észrevételeit illeti, azok, mint 
már mondám, többnyire helyesek, ’s 
vegye jártok ismételt köszönetemet, 
mit, úgy hiszem , az által fogok leg
jobban j bebizonyítani , ha B. urnák 
hason!«) szívességgel kimutatom rö
vidke bírálatában ejtett nyelvhibáit. 
Hlyen p. o. terjedelm ével irá n y la g , 
aránylag helyett; mert irány =  dire
ctio, arány= proportio; honpolgárai
nak használa tára , e’ helyett a’ hon’ 
polgárainak. vagy polgártársainak 
használatára, stb. *)

Mint történeti műben három ada
tot gáncsol B. ur; ezekről tehát be
zárásul néhány szót. Mindenek előtt

*) Ezek lehetnek az athenaeumi cor
rector’ hibái is.

A’ sze rk .
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a’ másodikat, miszerint munkám’135 
lapján 1226 helyett 1236 áll, talán 
csak nem fogja B. ur nekem tulajdo
nítani ? Én mindenütt az időszaki fej
lődést követtem előadásamban, ’s mi 
később történt, azt elébb nem irtain 
meg az elébb történtnél. Méltóztas- 
sék pedig B. ur megnézni a’ szö
veget, ’s látni fogja, hogy a’ 133 
lapon még az 1221 évről van szó , a’ 
136dikon pedig már 1231ről, közben 
tehát annyival kevesbbé írhattam 
1236ot, minthogy II. Endréről szól
tam, ki 1235 halt meg. Ezt tehát ne 
nekeni botlásul, hanem kliegl - féle 
hibázhatlan szedő gépek’ hiányának 
méltóztassék tulajdonítani. A’ harma
dik , Bankbán bünhesztetése’ idejéről, 
véleménykülönbség; mind az én, 
mind B’. vagy inkább Péczely ur’ ér
telme kútfőre van alapítva, ’s én úgy 
hiszem, IV. Bélának idézett levelé
ben az „infideli nostro ad nos.“ sza
vakat könnyen megegyeztethetjük 
Thuróezyval, ha meggondoljuk, hogy 
Béla anyjának megöletésekor már 
megvolt koronázva ’§ „ifjabb király“ 
czímet viselt.

Hibául tulajdonítja végre nekem 
B. ur, hogy állítom, mi szerint Zol
tán 946ban a’ vezérséget fiára tevén 
által, magát a’ kormány’ gondjaitól 
elvonta, ’s három év múlva meghalt; 
mert, úgy mond, Zoltán’ uralkodása 
ekként 949ig terjedt volna, a’ mi 
nem áll, mert ö csak 947ig uralko
dott. Micsoda badar beszéd ez, B. 
ur? Ki állította, hogy Zoltán 949ig 
uralkodott ? Én legalább világosan 
mondom j hogy Zoltán 946banadta 
át fiának az uralkodást? mikép mond
hatja tehát B. ur , hogy szerintem 
Zoltán’ uralkodása 949ig terjedt vol
na; holott én csak életét terjesztem 
addig Zoltánnak ? Hogy pedig ő a’ 
kormányróli lemondása után még mint
egy három évig élt, világos szavak
kal mondja Anonymus : „tertio —
u.in— anno regni sui filii, de er
gastulo corporis viam universae car

nis egressus est.“ Ha tehát B. ur 
szerint 947ig uralkodott Zoltán, úgy 
még 949eu is túl esnék halála; ’s mi
vel ő az életet és uralkodást egy ér
telműnek látszik venni, szerinte Zol
tán 949en túl is uralkodott, és akkor 
még Péczelyvel is ellenkezésbe jő B. 
u r , kinek ellenmondani, tudom, még 
sem bátorkodnék. No de határozottan 
mondja B. ur. Péczely után, hogy 
Zoltán „csak 947ig uralkodott.“ Igen, 
de halálát P. is két évvel teszi ké
sőbbre , tehát velem egyezőleg 949- 
re. Azt akarta volna tehát gáncsolni 
bennem B. u r , hogy én Zoltán’ural
kodásának végét 946ra és nem mi
ként Péczely és Fessler 947re te
szem. De hát bizonyítsa be, ha tud
ja , B. ur, hitelesen, kútfőkből, (azon
ban ne egyedül Lupus Prntospataból, 
kinek a’ többi mind ellenmond) hogy 
Taksony csakugyan 947ben és nem 
946ben vette által atyjától a’ fejedel
mi hatalmat! Lám, lám, miként tud 
B. ur harczolni szélmalmok ellen 1 Ő 
maga állít fel hibát, azután rámkeni, 
hogy azt én állitottain, utóbb meg- 
czáfolja, vagy inkább csak azt mond
ja róla, hogy az hiba; és ime ebből 
aztán azt következteti, hogy én hi
báztam , holott a’ hiba nem az én 
könyvemben, hanem B. ur’ fejében 
vagyon.

És mindössze ennyiből áll B. 
urnák, munkám, mint történeti mű
ről írt bírálata, mi röviden erre megy 
ki: H.M. történetet irt, de munká
jánál sokkal jobb P-nek már régen 
megirt munkája; van benne három 
időszáinlálati liibais, mi P-ben nincs. 
Ez aztán bírálat! Csak még aztán hi
ba valóban volna is , mit B.urhibá
nak mond ! De egyik csak vélemény- 
különbség, a’ másikat a’tanuló is saj
tóhibául fogja tartani, a’ harmadik 
pedig magának B. urnák hibája. Év
vel bizony kár volt föllépni B. ur
nák a’ közönség’ elébe; ’s bizonyos
sá teszem B. u rat, hogy ezután, ha 
vagy ezen ellenészrevételeimre mél-
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tóztatnék replicázni , vagy utóbbi 
munkáimat megbírálni, nem fogom 
időmet válaszolgatással vesztegetni.

Horváth Mihály.

L apszem le.

XXIÍ.
Regélő 50 — 53. szám.

(Vége). — Az 1620. hasábon Ember 
Pál némi magyarázatot ad az iránt, 
mit mi Lapszemlénkben az eposi és 
drámai költemény’ theoriája’ egybe- 
keverése felől rosszalolag mondánk. 
E’ magyarázatból az tetszik ki, hogy 
Ember Pál az általunk megrótt czikk- 
ben a’ nem - motiválást akará gáncsol
ni. Egyébiránt úgy vettük észre, hogy 
mi Ember Páltól, nem dolog’ lénye
gére nézve különbözünk, hanem múlt 
alkalomkor ő nem szólt elég világo
san ’s megvalljuk ismét igy vagyunk 
magyarázatával, mellyet ez úttal 
adott. Ismét nem elég világosnak, 
sőt tévésztőnek találjuk beszédét, ám
bár úgy látszik, érti és gondolkodott 
a’ felől a’ mit mond. Mondja Ember 
Pál, hogy ő a’ motiválást magyaráz
ta, magyarázta pedig azért, m ert 
évek ó ta  já r ja  már crilicusok’ részé
ről a’ motiválás' sürgetése és még 
is olly kévés novellista motivál, hogy 
elvégre hinni k e ll , mintha nem ér
tenék a ’ szó t erejében. Mi a’ moti
válást nem látjuk Ember Pál’ észre
vételeiben megmagyarázva ’s mit a’ 
historicusról a’ beszélyiró’ ellenében 
mond, az merő fogalom - zavarnak 
látszik. Azonban nem akadozunk ki
fejezéseiben, hanem a’ helyett iigyek- 
szünk a’ dolgot egy pár észrevétel
lel világosabbá tenni. Az elbeszélt 
tényeket szükség hihetőkké tenni be- 
szélyirónak szinte, mint historicus- 
nak, az az motiválni mindkettőnek 
keli, csakhogy a’ motivatio külön- 
bözőleg esik meg. Historicusnakelég 
okirattal, tanúkkal bizonyítani vala
mit, költőtől ellenben e’ tekintetben

többet kívánunk: neki mindent belső 
szükségen kell építenie. Költőnek 
nem mindent hiszünk e l , mit okirat
tal bizonyító histoi icusnak el fog
nánk. Historicus a’ maga bizonyító 
eszközeivel sokkal többet bir való- 1 
színűvé, hihetővé tenni mint a’költő, 
mert a’ körülményeket úgy állítani 
egybe, hogy belőlük a’ történet szük
ségkép következzék, nehezebb, mint 
egy pár okiratot felmutatni, tanule- 
veleket vagy bizonyító szavakat idéz
ni. Innen van aztán , hogy költő nem 
mindent használhat, mi historice i- 
gaz, mert van historice igaz sok, 
mit pliilosophiai úton, természetes 
okoskodással megmagyarázni ’s hihe
tővé tenni nem lehet. Halni Friderik’ 
Griseldisének védelmére az szokott 
felhozatni, hogy e’ színmű’ meséje 
népmondán és régi krónikák’ bizo
nyítványain épül és így historice igaz, 
és még is Halni Friderik’ Griseldise 
poétái képtelenség. Nem bírta t. i. a’ 
költő elhitetni, hogy férj, ki szereti 
nejét, és pedig olly mértékben mint 
Halni festi, úgy bánhassék vele, 
nyomorú fogadás miatt, mint Perci- 
val Griseldissel. Ezekből talán ért
hetőbb lesz sokaknak , miért intet
nek a’ költők az okszerű critica ál
tal , hogy különösségeket, csodás 
kalandokat, természet feletti esemé
nyeket óvakodjanak használni, mert 
illyeket historice, mint megtörténte
ket be lehet ugyan bizonyítani, de 
philosophice vagy felette nehéz, vagy 
épen lehetetlen. ■— Dicsérettel kell 
egyéb iránt kiemelnünk Ember Pál’ 
önigazlásábau azon férfias hangot, 
mellyen szól, mellyből látszik, hogy 
őt nem az érdekli főleg, kié legyen az 
igazság, hanem az, hogy legyen igaz
ság, ’s a’ kérdés felvilágosittassék. 
Illy ellenféllel érdemes volna vitat
kozni méltó tárgyak felett. Ember 
Páltól tanulhatnának sok bizonyozui 
szerptő uracsaink, kik vitáznak nagy 
zajjal néha semmiségek felett, hogy 
azon véleményt gerjeszszék magok
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iránt mintha ők különösebb lények 
volnának másoknál, és mentek bot
lástól , gyengeségektől, holott min- 
denikünben van igazítani való.

Az 1621. hasábon Bérczy Ká
rolyt látjuk erősen izzadva azon nagy 
munkában , hogy megmutassa, miké
pen a’ való nem - való hanem ábránd 
’s hogy S ir  ásó  cziműbeszélye nem 
hasonlít Washington Irwing’ „Falu  
b ü s z k e s é g e “ czimű beszélyéhez. 
Mi valóban szivünkből sajnáljuk ezen 
fiatal u rat, sajnáljuk annyira , hogy 
ha lehetne, visszahúznék azon sza
vunkat, hol őt első ízben plágiummal 
vádoltuk. Azonban az egyszer leírt 
és bár kevés példányában az Athe- 
naeumnak — mint Bérczy mondja *) 
— közrebocsátott szót visszahúzni 
nem lehet ’s ezen fölül mi meg sem 
álmodtuk, hogyő, ki olly nagyon raj
ta kapatott a’ csínén , magát még vé
delmezni is merje, és merje olly bo
torul , olly fiatalokhoz illő minden 
szerénység’ félretételével mintha ő 
volna az, kit Inuoeentiusnak hívnak. 
Azt gondoltuk, hogy pár szavunk fi
gyelmeztetni fogja, miképen magát 
idegen toliakkal piperézni nem taná
csos , mert a’ toliakra ráismernek, 
’s tanulságot vevén magának belőle, 
zsebébe dugja észrevételünket és mé
lyen hallgatand. Ő azonban eléggé 
meggondolatlan ez orzási kérdés fe
lett még vitát támasztani és magát 
hányni vetni mintha, ő volna a’ mél
tatlanül sértett, ’s nekünk nem volna 
egyéb hátra mint bocsánatot esdekle- 
ni tőle, hogy eléggé szemesek va-

*) Ezt épen most volt nagy okosság 
mondani a’ Regélőből, midőn az 
alig lézeng előfizetők’ szűkében , 
ez a’ más fél éves lap , melly a' 
lietedfél éves Átlienaeumot olly 
sokszor gunyolá kevés olvasóval 
és fenvegetémegbukással. Már az 
igaz, hogy a’ Regélő nem csajs azt 
tudta nagyon mindig, mit kell mon
dani , hanem azt is mikor és ho
gyan.  A’ sz erk .

Iánk kifürkészni és eléggé igazságo
sak megadni Bérczynek a’ mi Bér- 
czyé, de Irwingnekis a’mi övé. Illy 
hanyakodó ifjú nem érdemel, bár kü
lönben a’ fiatal kor mindig igényel
hetne , kíméletét. Ő akarja, hogy le
gyen literatorkodása botrány, legyen 
tehát, mi nem segithetünk rajta.

Vázlatát adta Bérczy Károly 
mind a’ maga , mind pedig Irwing’ 
általunk szóba hozott beszélyének: de, 
természetesen azon csellel, mellyel 
illy esetben, mind az, ki nem vét
len, élne. Maga beszélyét t. i. apró 
részletekig vázolja, Irwingét ellen
ben csak általános vonásokban, hogy 
igy a’ kettő közt nagyobb legyen a’ 
különbözés. Nekünk tehát most már 
kettős kötelességünk hiven elősorol
ni , mikben hasonlít e’ két beszély 
egymáshoz.

I. Bérczynél a’ beszély’ formá
ja ugyanaz, miIrwingnel; mindket
tőnél elejétől végig monolog. II. Ir- 
wingnél utas az elbeszélő ugyanaz 
Bérczynél is. III. Irwing’ utasa fa lu 
s i vendégfogadóban száll m e g , szin
te ott Bérczyé is. IV. Az útas dél
után sétálni megy a' fa l ié  környéke 
m egtekin tésére, ezt teszi Bérczy’ 
utasa is. V. Bérczynél „kellemdás 
es i“'1 van, Irwingnél „szép alkony.“
VI. Áz útas sétá lása  közben «’ fa lu ' 
egyszerű temploma fe lé  andalodik Ir- 
wingnél, épen így Bérczynél is. VII. 
Andalgása közben a’ tem etőbe té v e d , 
oda téved Bérczynél is. VIII. Mind 
a’ két beszélyiró’ utasa gondolatokba 
m erül d  sírok’ lá ttára . IX. Irwing- 
nél épen ekkor temetnek egy fiatal 
leányt, Bérczynél nem temetnek, de 
e’ helyett az ő útasa három sírt lát, 
inellyeket egy sírásó öntöz: aman
nál a’ te m e té s , emennél e’ három sír  
az alkalom és eszköz a’ főesemény’ 
t.i. a’ szerelmében megcsalódott fa
lusi lányka’ elsorvadása és halála’ e- 
séményének megtudására. X. Mind a’ 
két utasnak mások beszélik e l a’ fő 
eseményt, azt t. i. mi e’ beszélyt be-
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szélylyé teszi. Irwing’ utasa a’ foga- ismeri a’ testvér két beszélyt, kik 
dóban hallja meg, Bérc/.yé a’ sirásó- egy apától származtak, habár egyi- 
tól. XI. Mind a’ két beszélyben el- ke eloroztatott is a’ szülői hajlékból, 
mondatik, hogy a’ történet egyszerű Az elősorolt tizennyolcz pontból két 
leend és nem új, ’s hogy hozzá ha- dolog eltagadhatlanúl kiviláglik. 1) 
sonló sok van; tehát ugyanazon Írói hogy a’ fő tö r tén e t eg y  t. i. mind a’ 
szerénység. XII. Mind a’ két beszély- két beszélyben egyszerű falusi lány
ben a’ tö r tén e t’ hösneje szerelmes 
leány, k i szerencsétlen szerelme m ia tt 
elsorvad és meghal. XIII. Mindkét 
leány’ je llem e  ugyanaz, ’s lélekben 
úgy hasonlitnak mint két verébfi egy
máshoz. XIV. Mindkét beszélyben «’ 
férfim átkák  hűtlenek, a ’ leányok hű
ségesek a’ sírig. XV. Mind a’ két fér
fimátka rangkülönbség miatt lesz hű- 
télén. Bérczynél az apa a’ főakadály, 
Irwingnél a’ férfimátka’jellemébe né
mi alacsonság is vegyül, mert el a- 
karja szöktetni szüléitől a’ leányt. 
XVI. Mind a’ két férfimátka eltávo
zik  kedvesé falujából, egyik ezredé
hez, mivel katona, másik külföldre 
utaz. XVII. Mind a’ két férfimátka 
vissza tér  később. Irwingnél a’ leány’ 
halálos perczeiben , Bérczynél a’ le
ány’ halála után , csakhogy ez utób
binak előbb még egy kis regényes 
találkozása van a’ közel város’ apá- 
cza-klastromában. XVIII. Mindkét 
férfimáíkabánjáé! történteket; Irwin- 
géről nem tudósíttatunk a’ leány’ ha
lála után, Bérczyé ellenben , meghal 
kétségbeesésében. Vannak aztán kü
lönbözések a’ két beszély közt, mert 
Bérczy még tovább fonja Irwing’ nem 
csak úgy nevezett , hanem valóban 
egyszerű tárgyát. Ő hogy prototypu- 
sától különbözzék , még holmi el
használt körülményeket férczel hoz
zá ’s még némi apácza-fülszentelés
sel, madonna-képpel, lakodalmi me
nettel ’s a’ kedves’ sirjánáli kétség- 
beeséssel erőködik hasztalan kivíni 
azon hatást, mellyet Irwing olly egy
szerű eszközökkel gyakorol olvasó
jára. Ezek által akarja Bérczy elká
bítani olvasóit, ’s elhitetni , hogy ő 
is eredeti, mint Irwing, de az értő 
és kissé eszmélő olvasó azonnal meg-

kák ugyanazon szerelmi viszonya, 
megcsalatása, és e’ miatti halála, 
szóval hasonló kalandja adatik elő. 
2) hogy a’ mellék ■ körülmények na
gyobb része is vonásról vonásra ha
sonlít annyira, hogy igen feledékeny
nek vagy butaelműnek kell azon ol
vasónak lenni, ki e’ két beszély kö
zötti nagy hasonlatot azonnal föl nein 
fedezi, ezen hasonlatot, mellynél na
gyobb már csak a’ szóról szórai leí
rás lehet. *)

És most itt leszen helye, azt is 
tudatnunk az olvasóval, hogy e’gyö
nyörűséges plagiariusi mesterségben 
a’ mi Bérczynk nem is újoucz m ár, 
hanem ugyancsak gyakorlott katona. 
Neki már a’ tavali Begélő’ 11—13. 
számaiban van egy eredeti beszélye 
V é r s é g  és csel.czíin alatt,melly 
egészen Bulwer’ E j  és korány czí- 
mű regényéből oroztatott, miről a* 
magyar olvasó annál könnyebben meg
győzheti magát, mert Bulwer’ e’ re
génye, Vajdától fordítva, épen most je-

*) Meg kell vallanunk, hogy mi a’ 
plagiumi kérdéseket nem szeret
jük nagy szigorral venni ’s meg
nyugszunk benne, ha régi tár
gyaknak az iró új alakot, új színt 
tud adni, mind a’ mellett, hogy a’ 
tárgy’ azonságára talán rá lehet is
merni ’s ugyan azért némi idegen
kedéssel voltunk a’ lapszemleiró- 
nak azon helye iránt, hol Bérczyt 
plágiummal vádolta, gondolván, 
hogy ez talán ismét valami túlsá
gos követelése az eredetiségnek; v 
azonban az itt mondottak meg
nyugtatnak bennünket, ’s megnyug- 
hatnak mindenkit, hogy Bérczy- 
vel méltatlanság nem történt, ’s 
hogy a’ szemleiró’ vádjának csak
ugyan erős alapjai vannak.



90

lenik meg a’ K ü lfö ld i R e g én y tá r-  meg fogja látni, hogy ennek jó sike- 
la n . Nehogy azonban mi is, Bérczy re lesz, több ereje és ideje maraű- 
Károlyként, mások’ érdemével ma- ván, nagyobb figyelemmel ügyvéd
iünk láttassunk fontoskodni. inéi
kell mondanunk, hogy ez újabban 
napvilágra jött bérczy -  plágiumot, 
nem mi födöztük fel, hanem az Athe
naeum’ szerkesztősége tétetett rá töb
bek által figyelmessé , ’s ez szólita 
fel bennünket, járnánk végére, men
nyiben igaz a’ vád, ’s mi átolvasván 
mind Bérczy’ beszélyét, mind Bul- 
wer’ Éj és korányát, jó lelkiösme- 
rettel mondhatjuk, hogy ez még szem- 
beötlőbb orzás a’ Sírásónál i s ’s hogy 
csúnyább plágium ennél nem sok van 
az irodalmi világban,

A’ dolog’ illy helyzetében nem 
volna egyéb hátra, minthogy ama’ 
sanyarú sententia, mit Bérczy maga 
mondott, ki magára , exequálfassék, 
’s megujittassék ama’ sötétebb kor
szakban divatos büntetés, minek 
martyrok voltak tanúi: azonban em
beribb századunkban illyesmire nincs 
szükség. Mi nem kövekkel, hanem 
egy pár jó tanácscsal akarjuk csak 
Bérczy Károlyt megsimogatni , mind 
a’ mellett, hogy annyira elszilajodoft 
a’ Lapszemle niia't, hogy simogatást 
sem akár többé tűrni. Tanácsoljuk 
neki — vegye hasznát a’ mint jónak 
látja— hogy mikor maga olly mélyen 
ül a’ bajban, ne törődjék mások ba
jaival (mint jelenleg Bajza’ Hableá
nya *) és Zaklatóczy’ csikkjével) ’s

*) Igen, de efféle urak’ vitatkozási 
módja az, hogy mellékes dolgok
ra szökdelnek , kitérve a’ fő kér
dés elöl. Bérczy Károly, hogy a’ 
figyelmet elvonja saját beszélyei’ 
ügyéről, minden áron a’ Hableány 
iránt támasztott feléselését iigyek- 
szik Verőczey úrrali vitája’ főtár
gyává tenni. A’ Regelö (i. számá
ban ismét ez eszméjén kérődzik ’s 
beszél rég elkopott, elcsépelt dol
gokat , minden szavával tanúsítva, 
hogy bizony méltán vétetett erede
tisége kereset alá, mert fejében 
csakugyan alig bir egy új eszme

teremni. Mi mondhatlan lelki sze
génységet mutat már csak az i s , 
hogy Bérczy mindenkép erőködik 
engem bántani és még esak ezt 
sem képes saját erejéből, hanem má
sok után csevegett balga gon
dolatukkal. Egy ízben azt mondja, 
hogy én megbukott historicus va
gyok , másszor pedig azt, hogy az 
olvasó nem ismer tőlem históriai 
m unkát tudományos tekintetben'.W 
Már hogyan lehessen az megbu
kott historicus, ki Bérczy szerint 
historicus még nem is volt, illyes- 
init csak olly eredeti urak érthet
nek, kiknek agyokban semmi sem 
fogamszik, ’s a’ másoktól össze 
csipegetett gondolatok is minden 
rend nélkül rajzanak. Nem nevet- 
séges-e az, példáúl, hogy egyet 
említsek, hogy Bérczy azt gondol
ja , mit ő nem ismer, azt az olva
só sem, az az senki sem ismeri. 
A’ kis gyermek épen illy képzőlé- 
désben van : behunyván szemeit, 
mivel senkit sem lát, azt gondol
ja , hogy öt sem látják.— A’ lle- 
gélő’ C. számábani legújabb felszó
lalása szerint azt gondolja ezen 
igen eredeti úr , hogy históriai 
tárgyat, népmondát nem szabad a’ 
költészetnek climatizálni. Miután 
ez nagy Írók’ példájával van meg- 
czáfolva, nem szükség nekem ellene 
szót emelnem, de különben is, alig 
érdemes olly elvből támasztott vá
dat czáfolni, mit senki józan ész
szel nem hihet, ’s mit maga Bér
czy Károly is a’ vádló, orzott 
gúnybeszédek’ kíséretében csupán 
állítani, de megmutatni egy igé
vel sem tudott. Azért nem hábor
gatom őt tovább a’ maga eredeti 
nézetének birtokában a’ Hableány 
czímü—különben általául, nem nagy 
becsűnek tartott — beszélyke iránt. 
Legyen hitében boldog , mennyire 
csak lehet—Egy kifejezésére néz
ve kellene csak visszatorlásúl él
nem, ha e’ kifejezés olly sértő le
hetne mint lenni akar. Azt veti 
t. i. szememre Bérczy Károly, hogy 
nekem szenvedélyem és profes- 
sióm a’ polémia. Azonban Bérczy-
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kedhetik maga melleit, mint most; 
továbbá, ha rósz fát tett a’ tűzre, hagy
ja azt magára, ne piszkálja ’s ne csi
náljon bűzösebb füstöt, hanem hajtsa 
meg fejét a’ sors’ csapásainak, mert 
el kell ismernie hogy sors az, mi 
a’ mások’ érdemeivel kérkedőt sújtja; 
jövendőre pedig annál inkább iszo
nyodjék maga fiatal és kezdő irói 
semmiségét más nagy elmék’ ragyo
gó palástjaiba takargatni, mert kit 
egyszer orzáson értek, az iránt min
dig ébren van és őrködik a’ gyanú, 
’s tudhatja még a’ meséből, hogyha 
oroszlán bőrbe más állat van rej
tezve , azt azonnal megismerik. ’S 
most isten önnel, inon ami Bérczy, 
voyez a votre mentre quelle heure il 
est ? vagy hogy minden bérczyeske- 
dés nélkül magyarán szóljunk, néz
ze meg ön : hány óra van az ön’ 
óráján ’s emlékezzék meg ez időre, 
mellyben a’ csak szigorú , csak igaz
ságos , de nem méltatlan és épen nem 
bántó criticát maga ellen könyelmű- 
leg felhíván, hogy tükröt tartson sze
mei’ elébe. Egyébiránt reméljük, 
hogy ön férfiú lesz adott szavát meg
tartani ’s miután végső szót irt hoz
zánk nem teszi szemlénket többé azon 
kénytelenségbe, hogy ön’ parányi 
irói bajaival bíbelődjék.

Veröczey.

nek ezt is megbocsáthatni, mint
hogy ö itt sem érti mit beszél. A’ 
polémia magában véve sem szégyen 
sem vétek, szinte úgy nem mint 
a’ vers - vagy beszély-irás, csak 
lehet vétkes vagy gyalázatos , ha 
t. i. gyalázatosán űzetik , de így 
űzetve bár mi neme az írásnak is 
az. Hasznos ’s általában igaz ü- 
gyekben szenvedélyes polemicus- 
nak és akár ex professo polemi- 
cusnak lenni, nem csak nem kár
hoztatható, hanem olly dicséretes, 
mint bármi más professio a’jó ügy’ 
védelmére, és mind irodalmi, mind 
publicisticaipályán dicső neveket, 
fáklyavivő elmeket mutatnak min-

já té k s z in i
krónika.

Jul. 10. Bérszünettel fölemelt 
áron: A’ t e m p l a r i u s .  Nagyope
ra 3 felv. Irta Marini Zenéjét szer
zetté Nicolai Otto. Tadolini Rebek
ka’ szerepében mint vendég: Nico
la i Ollo a’ cs. karinthiai kapumellet
ti udv. színház’ 1-ső karmestere ’s 
ezen opera’ zeneszerzője, e’ czélra az 
igazgatóság által különösen meghi
vatván az operát újonnan betanítá ’s 
előadáskor a’ zenekart igazgatá. — 
Valóban még az ellenség is kényte
len volna elismerni, hogy Bartay 
Endre igazgató ú r , sem fáradságot 
sem pénzbeli áldozatokat nem sajnál, 
hogy a’ magyar színházi közönség
nek érdekesnél érdekesb élvezetet és 
mulatságot szerezzen. Egyik újdon
ság a’ másikat, egyik különösség a’ 
másikat éri. Ének-és zenevirtuózok
nak egész bőségében vagyunk. Bár 
csak a’ közönség is aztán buzgó rész
véttel hálálná még az igazgató’ csiig- 
gedhetlen iparkodásait : evvel azon
ban nem igen dicsekedhetik. Virág
bokréta , koszorú , silány alkalmi 
vers, esti zene, bravók, éljenek és 
tapsok vannak ugyan több mint kel
lene : de ezekkel a’ pénztár’ ereje 
nem nevekedik; pedig nervus rerum 
gerendarum kellene. Tadolini rend
kívüli bérlet-szünés’ alkalmával tu
dott ugyan szép számú közönséget 
egybecsőditeni, de egy rendes bér

űén korok , kik szenvedélyes po- 
lemicusok lévén, ezer és ezer új 
eszmével gazdagíták az ész’ biro
dalmát. Én tehát nem látom át, mi 
kisebbítő, vagy mi vétkes lehetne 
abban, ha valósággal szenvedélyem 
és professióm volna is a’ polémia. 
Általában pedig, Bérczy Károly 
lévén, inkább óhajtanám, ha az 
mondathatnék felőlem, hogy pole" 
mia, mintsem az, hogy eszmeorzás 
irói szenvedélyem és professióm- 

Bajza.
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letsziinés mellett lépvén fel, a' con- 
servatorium’ javára, igen is meg
győződhettünk, hogy ha a’ prima don
na assoluta több ideig köztünk mulat 
vala, elfogyott volna hallgató közön
sége , mint elfogyott a’ varázs torkú 
Lutzer Jennyé. Ma azonban tömve 
volt a’ színház, és e’ napot legalább 
nem volt oka megbánni az igazgató
ságnak. Nem csak bravo, éljen, taps 
és virág, hanem húszasok is hullottak 
és ez mind, kiváltkép a’ legutolsó, igen 
helyes is volt, de nem volt helyes is
mét a’ botokkali dörömbölés és azok 
a’ zenekóros őrjöngő ujongások és 
ama’kis tüzes emberkének, kit mina
pában említőnk, és azóta mind a' Pesti 
Hírlap mind a’ Jelenkor megrótt, al
kalmatlankodásai. Ez a’ lény csak 
folyvást űzi—’s még szerencse, hogy 
mindig csak operában — bo’nóezos- 
kodásait, és annyira idegeníti a’ kö
zönséget, hogy szinte üresen kezd 
hagyatni a’ hely a’ casperliadok’ pá
holya alatt. Természetesen; mert le
het-e alkalmatlanabb dolog, mint Ta- 
dolini’ mennyei hangjai közé hasbe
szélőéhez hasonló rekedt hangú fe
csegéseket , fenn szóvali criticákat. 
nyüzsgést, fészkelődést vegyülve ta
pasztalni ? A’ muharát ill yenkor bo- 
szús kétségbeesésében purgatorium- 
ba kivárnia maga szomszédságából 
minden zenemámorosokat. Tadolini 
egyéb iránt ma úgy énekelt, a’ ho
gyan még egyszer sem itt léte alatt, 
és ma csakugyan visszavarázslá az
okat is , kik őt nem tegnap óta isme
rik , virulóbb szakába. Nicolai Otto 
ur is, mint orchestrumi vezér, azt 
mondják, szívet és lelket bájlólag 
verte a’ tactust a’ háromszinü emel
vényen , és ne gondolja valaki, hogy 
tréfálunk ! A’ hires Stael asszony 
egykor azt irá , hogy vannak sokan 
Németországban , kik Goethének so
raiban még akkor is , ha csak czímet 
ir egy levélre, genialitást lelnek, 
igy kérdezzeték meg bár akármellyik 
zenemámoros arszlánt, meg fogja val

lani, hogy egészen más attitudek 
azok, mellyekkel Nicolai veri a’ ta
ctust, mint mellyekkel a’ mi derék 
magyar hazánkfia Erkel Ferencz. 
Hiába minden ember olly bálványt 
imád, a’ minőt képzeletében alkot ma
gának , és a' ki az ő bálványának iste- 
niségét kétségbe merné hozni, az ta
pasztalni fogná a’ virtuózok’ anticri- 
ticáját, minőt egykor a’ Tageblatt’ 
szerkesztőjén érezhetőleg írtak, az 
Ungar’ szerkesztőjén *) pedig akar
tak bizonyos bibiszerű salontaposó 
fion urak (de Csenger et Tyúkod) ’s 
minőnek egy remek finomságú pél
dáját láthatjátok az európai hírű te
norista VFildtől a’ Spiegel’ 58 - dik
számában.................!!! De hogy
visszatérjünk, hol beszédünket kez
dők , dicséretet érdemel és hálát 
Bartay úr, hogy igy buzog a’ zene, 
ének és táncz mellett — mint eztLu- 
tzer, Weisz assz. társasága és Ta
dolini stb. vendégszerepeivel bizonyi- 
tá — kíméletet és elnézést pedig , 
hogy a’ színmüvekre kevesebb gon
dot fordít. Ki törődik sokat a’, szín
művekkel és színészettel ? Talán mi 
magunk magyarok ? Ez nem igen bi- 
zonyodik be. Gyűjt-e közönséget az 
eredeti új színmű, vagy az eredeti 
régi vagy a’ fordított akár új akár 
régi? Teljességgel nem ! Gyüjt-e kö
zönséget és bir-e legkisebb élénksé
get is hozni bármellyik színész ven
dégszerepe ? épen nem! A’ legna

*) A’ kábák ! holott az Ungar’ szer
kesztője érdemel tőlünk magya
roktól valamennyi német lap felett 
pártoltatást , mert lapja’ ez évi fo
lyamatában csakugyan legtöbb ma
gyar elem van, és napról napra 
jobban kezd megfelelni czíinének- 
Nem hihetjük el, hogy azon embe
rek valódi magyarok legyenek , 
különben nem felejtenék el egy 
énekesnő miatt— ha mindjárt Ma- 
libran volna is az—‘saját nemzeti 
érdeküket. K.
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gyobb hanyagság, részvétlenség min
den irán t, ini színmű és színészet, 
’s kívánja aztán valaki, hogy a’ mos
tani igazgató fáradjon érette! Men
nek a’ dolgok a’ mint mehetnek, ’s 
talán szerencsésen el is fog siilyed- 
ni az egész szülészeti ügy, és ki te
het róla? Még a’hon’ atyáinak is ba
jos lesz megmenteni oily ügyet, mely- 
lyet a’ nagy közönség nem pártol. 
Azért senki ne csodálkozzék a’ nem
zeti színházat illető szomorú tüne
ményeken. Az országgyűlés tehet 
ugyan valamit ez ügyben, de míg ma- 
gyarabbak nem leszünk, nemzetisé
günkért jobban nem buzgónk, míg né
met színházba járunk divatmajmok
ként , addig sokat nem tehetend , ’s 
a’ mit az nem tehet, egyes személy 
parányi erejétől ki követelje?

Ke va.

Jul. 11. Oscar .  Vigj. 3 felv. 
Írták Seribe és Duveyrier Fordította 
Egressy Benj.

Jul. 12. Bérszünettel fölemelt 
ár mellett: A’ t e m p l a r i u s ’ első 
felvonása és az A l v a j á r ó  2-d.  
felv. — Tudolini mint vendég utói— 
szór lépett fel.

Jul. 13. Rózsa .  Ered. vigj. 
3 felv. Szigligetitől. Huray mint ven
dég Babel’ szerepében.

Jul. 14. I d e g e n  nő. Szinj. 5 
felv. Weissenthurm után Kis Iván a’ 
m. acad. költs.

Jul. 15. Laborfalvi Róza’javá
ra bérszünettel először: S i l v i o .  
Ered. drama 5 felv. Irta Ney Fe- 
rencz.

Jul. 16. Az a r any  k i r á l y ,  
Bohózat 2 szakaszb. Hopp után m. 
színre alkalmazd Fáncsy.

Jul. 17. M e s s i n a i  hölgy.  
Szomorúj. 4. felv. Schillertől. Ford. 
Szenvey. — Egressy Gábor dón 
Caesar’ szerepében mint vendég lé
pett fel.

Jul. 18. Bánik Bristolban. Víg

ját. 4 felv. Deinhardsteintól. Ford. 
Csató Pál. Egressy Gábor mint ven
dég a’ ezünszerepben.

Jul. 19. S e v i l l a i  bor bé l y .  
Vig opera 2 felv. Zenéje Rossinitól.
— Felvonások után Piatti Alfréd 
violoncello-virtuóz hallatá magát.

Jnl. 20. L e g j o b b  az e gye 
nes út. Vigj. 1 felv. Irta Kotzebue 
Ford. Fekete Soma, a’ m. ac. költs.
— Ezt követte: Egy úr é s  a s  z- 
s z o n y s á g. Vigj. 1 felv. írták Xa
vier , Duvert és Lauzanne, Fordította 
Egressy Benj. — Egressy Gábor mint 
vendég.

Jul. 21. Tékozló .  Tündér 
rege 3. szakaszban Raimundtól. For
dította Jakab István. Zenéje Kreu- 
tzertől.

Jul. 22. Először: C h a r l o t 
te ka p i t á ny .  Vigj. 2. felv. írták 
Bayard és Dumanoir. Fordították 
Egressy Benj. és Csepreghi Laj. Ha 
valami házaló külföldi német eriti— 
custol, ki. egyik lapszerkesztőtől má
sikhoz kullogva, árulja szí »bírálatait, 
hosszú értekezést fogtok olvasni, 
nyájas magyar olvasók, a’ jelen víg
játék felett, mellyben ennek silány
sága mutogattatik, ne higyetek sza
vának, ne higyetek a’ magyar divat
lap’ criticusának se, ki, midőn a’ 
franczia müvek ellen tudós szégőzbe 
burkolódva okoskodik , nagyobbára 
csak németek’ majma, ne higyetek e- 
gyiknek se vakon , hanem jőjetek a’ 
magyar színházba és nézzétek meg 
Charlotte kapitányt, ’s bizonyossá 
teszlek benneteket, annyi élvet nyer
tek annak egyszeri megnézéséből, 
mennyit tíz német könyekben árado
zó dráma, vagy ugyan annyi sör sza
gú vígjáték nem képes nyújtani, és 
a’ tapasztalandókból azon becses ta
nulságot fogjátok megszerezni, hogy 
a’ német criticának csak kötve lehet 
hinni, a’ magyaron pedig, mellyet 
majmolás vagy küliinködési szeszély 
izgat, csak szánakozni lehet. E’ víg
játék új fényes bizonysága, a’ Iran-
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czia színműírók, különösen pedig a’ 
vígjáték -  írók nagy ügyességének. 
Mi egyszerű eszközök által van itt 
elérve a’ czél, mellyet színpadra irt 
drámával elérni kell! A’ portugall ud
varnál egy franczia divatárus-leány 
jelenik meg, ki tudtán kivűl a’ leg
nagyobb zavarok’ okává válik. E’di- 
vatárusnő egykor szeretője volt Leo 
nevű Picard ezredbeli hadnagyoeská- 
nak, ki most Maria Francisca por
tugall királyné’ kegyencze. A’ leány 
történetesen jő Lissabonba, véletle
nül találkozik hadnagyocskájával és 
erővel ráköti magát. Leo iszonyodik 
jelenlététől, nehogy királynéja, ki 
féltékeny a’ legnagyobb mértékben 
és engesztelhetlen természetű, meg
sejtse e’szerelmi viszonyt. E’ körül
ményekből a’ legérdekesebb jelené
sek folynak egymás után, és elejétől 
végig a’ legfeszültebben kötik le a’ 
néző’ figyelmét. Olly élénkség, olly 
ügyes szerkezet, bonyolodás és ki
fejtés van e’ műben ’s olly eredeti 
alakok, mint Bambinelli, Bellallor 
gróf, Clapier Róza és maga Maria 
Francisca, hogy egy illy müvet csak 
egyszer is látva , valóban könnyű 
megfogni, miért izgattatik fel a’kö
zönség némelly franczia müvek, mint 
villanyerő által, olly zajos tetszésre, 
mint a’ minőnek ma is tanúi valánk. 
Bátran uraim és hölgyeim, kik a’ 
jobb színművek’ el nem fogúit baráti 
vagytok , bátran engedjétek magato
kat át azon csábnak és varázsnak, 
mellyel a’ franczia lelkesség vonz és 
ragad, ebből semmi veszély nem há
ramlik rátok, és jobban is egyez ma
gyar természetetekkel, mint a’ német 
komoly müvekbéli érzelgés és vígjá
tékbeli trágár szennyesség, melly 
m u l á t s á g ú l  állíttatik élőtökbe e- 
gész meztelenségben , nem pedig az
ért, minta’ francziákjobbjainál, hogy 
a’ gyermeket saját nevén nevezve 
megismervén , iszonyodjatok tőle. 
Amaz a’ valódi erkölcsi métely, nem 
pedig ez. Amaz gyönyörködtetőnek,

mulatságosnak festi a’ bűnt előttetek, 
inig ez iszonyatossá teszi azt. Játsz
va e’ vígjáték igen dicséretesen volt. 
Lendvayné a’ féltékeny és szerelmes 
királynét, L. Róza a’ pajkos és vál
lalkozó szellemű divatarusnőt, Szent- 
pétery a’ szűn nélkül gyanakodó Bel
lallor grófot, Telepi a’ bohó mona
cói nemest sok sikerrel adák; vala
mint László is a’ kevésbbé kitűnő, 
de fontos és ügyetlen kezek közt kön
nyen elrontható Leo’ szerepét. A’ 
nem nagy számú közönség nagymeg- 
elégédéssel hagyta el a’ színházat.

Cs.
Jul. 23. Az ag g  s z í n é s z  

és l eá n y a .  Vigj. 5 felv. Bayard és 
Theaulou után m. színre alkalinazá 
Fáncsy a’ m. acad. költs.

Jul. 24. A’ p á r i s i  adós.  
Vigj. 1 felv. Franczíából ford. Sze
mere Pál a’ m. acad. k. — Ez után: 
F ö l d s z i n t  és l e b ú j .  Vigj. 1 
felv. M. színre alkalmazó Diósy. — 
E gressy Gábor mint vendég d’ Ar- 
gentiéres báró’ szerepében. A’ két 
vígjáték közt és után P ia tti  A lfré d  
violoncello -  virtuóz hallató magát.

Jul. 25. Az áldozat. Ered. szo- 
morúj.5 felvonásb. Vörösmartytól. — 
E gressy Gábor mint vendég Szabolcs’ 
szerepében.

Jul. 26. T u d t á n  k i v ű l  
k é m. Vigj. 2 felv. Mellesville és 
Duveyrier után Csepregi Lajos, a’m. 
acad. költs. — P ia tti  A lfr é d  violon
cello - játéka-

Jul. 27. G y á m o k .  Szinj. 3 
felv. Souvestre Emiltől. Ford. Csep
regi Laj. a’ m. acad. költs.

Egyveleg.
( Ör mé n y e k ’ t u d o m á n y o s  

t ö r e k v é s e i . )  Az örmények, kik 
a’ XV. század’ kezdete óta keleti ’s 
déli Európában lassanként elterjedé- 
nek, különféle helyeken iskolákat ’s 
nyomtatóműhelyeket állítottak. Leg- 
nevezetesb niagasb iskoláik Rafaelé
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Olaszországban, Smyrna- ’s Seuta- 
rié Törökországban , Calcuttáé Hin- 
dostánban, Lazarewé Oroszország
ban, Fersesé Tiflisben. A’ legjobb 
örmény nyomdák a’bécsi, velenczei, 
pétervári, moszkvai , tiflisi; továb
bá a’ calcuttai, smyrnai, konstanti
nápolyi, scutarii, atakwai. Az ör
mények el vannak nyelvtanok, szó
tárak- ’s elemi könyvekkel látva, az 
orosz, franczia, német, angol, olasz, 
persa és török nyelvek’ megtanulá
sára ’s Konstantinápolyban nemrég 
társulat alakult, melly főfeladataúl 
más nemzetek’ legjobb munkáinak ör
ményre fordíttatását tüzé ki. Shnyr- 
nában egy idő óta, Archalaus Ara- 
radian’azaz: „Ararad’hajnala“ cziin 
alatt örmény hírlap adatik ki. Ezt 
egész Törökország-, Aegyptus-,Sy
ria-, Moldva-’s Oláhország-, Bécs- 
és Calcuttában olvassák. Nyomtatás- 
és papirosra nézve e’ lap nem áll az 
európaiak mögött ’s az örmény nyelv’ 
ismerői igen dicsérik a' szerkesztést.

( F r a n c z i a  i i ón  ők.) A’ nő
nem nálunk, igy Írnak Parisból, las
sanként egyedüli birtokába lép a’szép- 
irodalomnak ’s Francziaországban 
csak nem több írónő van, mint iró. 
így péld. a’ Presse’ tárczája három 
nőt — még pedig Girardín és St. Marc 
(ki comtesse Dash név alatt ir) asz- 
szonyokat ’s Agoult grnőt— bir ki- 
rekesztőleg.

(A z  angol  p ó r  nép’ ba ro
mi s ág a.) A’ londoni paptársulat’ 
évünnepén Villiers beszédet tarta, 
mellyben a’ londoni alsóbb néposztá
lyok’ borzasztó durvaságát rajzolá, 
bebizonyitásúl, mennyire szüksége
sek a’nevelő intézetek. E’beszédben 
többi közt mondatik: ,Nemrég tör
tént , hogy egy férj nejével perelvén 
olly nagy zajt ötének, hogy az embe
rek utczáról a’ házba bementek, hol 
a’ férfit nejét verni láták — ’s mivel? 
saját gyermekük’ holttestével.— Ha 
illyesmi történhetik, úgy Dickens’ 
néprajzai nem túlzottak.

( A f r i k a i  o r o s z l á n o k .  ) 
Moffat’ munkája sok anekdotát közöl 
az afrikai oroszlánról, mellynek jel
lemét, mint a’ szerző mondja, félig 
sem ismerjük még. ,Ha az öreg o- 
roszlán, beszéli Moffat, fiai’ társasá
gában vadászni megy , vagy ha töb
ben ezen állatok közöl közel zsák
mányt szagolnak, a’ legídősb vagy 
legokosabb közöttük áldozata után lo
pódzik, a’ többi pedig a’ fűben lela
pul. Hasikerül amannak, mi rende
sen megtörténik , a’ megrohanás, 
zsákmányával visszavonni ’s mintegy 
órannegyedig lefekszik, kipihenen
dő ’s lélekzetet veendő; az alatt a’ 
többi is hozzá közelít ’s tiszteletes tá
volságban körűié letelepül. Eléggé 
kipihenvén a’ főnök, a’ megölt vadat 
hasán ’s mellén megkezdi ’s elkelt
vén e’ kedvenczfalatokat, nyugvásul 
még egyszer lefekszik a’nélkül, hogy 
a’ többi mozdulni merne. Csak akkor 
vonul e l, ha másodízben is jól lakott, 
mire társai neki esnek a’ maradvány
nak ’s azt pillanat alatt fölemésztik. 
Ha fiatal oroszlán vadat ölt ’s öreg 
történetből hozzá jő , amaz mindad
dig hátravonul, inig emez lakomáját 
elvégzé. — Az ökrök nem ok nélkül 
félnek ösztönszerűleg az oroszlántól. 
Midőn szerzőnk más ízben egy fo
lyamparton utitársaival megálla ’s 
marháját mintegy lövetnyire legelni 
hagyá, a’ közel sűrűből rögtön két 
oroszlán rohant ki: az öregebb,rop
pant nagyságú állat, a’ legjobb ökör’ 
hátára ugorván , azt azon perezben 
megölé , gerinczcsontját nagy fogai
val átharapván. Ebből könnyen el
gondolhatni az afrikai sivatagokban 
egyedül utazók’ veszélyes5 helyzetét. 
Moffat’ egy bennszülöttről szól, ki 
egy forráshoz közel alacsony, lejtős 
sziklára alunni lefekvék ’s midőn a’ 
hőség fölébreszté, nagy oroszlánt pil
lanta meg, melly rőfnyinél tovább tő
le nem fekvék, marezona szemeit el
lenségére forditá ’s rá merően vigyá- 
za. A’ bensziilött eleinte ijedés
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miatt mozdulatlan maradt; megjő
vén ébersége, lőcsöve után tekinte ’s 
lassan felé nyúlt, mire az oroszlán 
fejét hátraveté ’s borzasztóan ordíta. 
Ezen intést mindig ismétlé, vala
hányszor ellensége kezét mozdítani 
próbálá. A’ szikla annyira inegmele- 
gült, hogy a’ bennszülött’ meztelen 
lábai alig tiirheték; a’ nap elmúlt, el 
az éj is a’ nélkül, hogy az oroszlán 
helyéről megmozdult volna; a’ nap 
fölkelt ’s a’ hőség minden érzéstől 
megfosztó a’ bennszülött’ lábait. Dél
tájban az oroszlán fölkele ’s a’ csak 
néhány lépésnyire távol forráshoz 
ment, de minduntalan vissza tekint- 
getve ’s midőn ellenségét a’ lőcső 
után nyúlni látá, dühösen viszsza- 
fordult, ellenségére rohanó ’s azt 
szétmarczanglo szándékot mutatva. A’ 
következett éj úgy mult e l, mint az 
előbbi; más nap az oroszlán ismét a’ 
forráshoz ment ’s az átelleni oldalról 
neszt hallván , a’ bokrok közt eltűnt-. 
Ekkor a’ bennszülött puskáját fogá 
fel, de fölkelni akarván elesett, bo
kái elvesztvén minden erejüket. Végre 
sikerült négy kézláb elmásznia; az
után más bennszülöttre talált, ki őt, 
de mint maga mondá : ,megsült láb
ujjakkal’ , bátorságba vivé. Ezeket 
el kelle neki vágni ’s egész élté
ben megcsonkult marada.

( B e l g i u m ’ n é p e s s é g e .  ) 
Belgium’ 86 városában 1,006,117, 
2429 helységében pedig 3,111,485 
ember lakik; igy e’ királyság 4,117, 
602 lakost számlál. A’ hölgyek’szá
ma túlhaladja a’ férfiakét ’s özvegy
nők annyira nem kapósak, hogy szá
muk az özvegyekét kétszeresen múl
ja fölül. Fegyverfogható férfiaknak, 
2 0 — 50 évek közt, száma778,281.

( B u r n ó t o z ó  nép. )  Harris 
angol kapitány, ki Keletindiában szol
gált , de megbetegedék, egy évre en
gedményt kért ’s azt nagy vadászat
kirándulásra, t. i. egész Afrika’be
barangolására , hogy elefántok - ,  o

roszlánok-, zergéket ’st. lőhessen, 
használó. E’ nevezetes vadászatba
rát kalandozásában Matabili nevű 
negernépre akadt, melly más külö
nösségein kiviil arról emlékezetes, 
hogy tagjai csaknem valamennyien 
szenvedélyesen burnótoznak; de ho
gyan ? Igen eredetien. Először sze- 
Ienczéket nem hordanak, hanem kis 
burnóterszényt ékül fülczimpáikon 
viselnek. Midőn burnótozni akarnak 
— ha lehet, többnyire egész társa
ság egyszerre burnótoz — tenyereik
re meglehetősen sok burnótot önte
nek ’s azt nagy erőtetéssel egyszer
re fölsziják. A’ szipákoló társaság 
leginkább fa vagy bokor alatt ül, még 
pedig legájtatosb hangulatban , átad
va magát a’ burnótozás’ és tüszszen- 
tés’ élvezetének. Az élvezet annál no- 
gyobbnak tartatik , minél több köny- 
nyet kénytelen hullatni a’ burnótozó. 
Udvariatlanság’ legfőbb foka ezen or
szágban , ha élvezétében illy burnó
tozó társaságot háborít valaki.

(Adakozások  az a n g o l  li- 
t e r a r i a i  a l a p í t v á n y h o z . )  El- 
szegényült és szükségben sinlődő 
Írók’ gyáinolitásaúl Angliában 50 év 
óta literariai alapítvány létezik. Ala
pítása nagy fáradságba került ’s mi
dőn sikerült is, olly fölötte sziiken 
történtek az adakozások, hogy a’se
gélyosztás 1790 — 1841., e’ szerint 
42 év alatt, a’ gazdag Angliában csak 
mintegy 28,000. f. st. tön , mellyek 
1985. egyén közt kiosztatva, egy
nek körülbelül 14. f. st.juta. Két vagy 
három nagylelkű irodalombarát nél
kül , kik több ezeret ajándékoztak az 
alapítványnak, e’ kis segély is lehe
tetlen fogott volna lenni. Újabb kor
ban kissé gazdagabban látszanak be
folyni az ajánlatok ’s a’ Litt. Gaz. a’ 
porosz király’ tetemes, da közelebb
ről meg nem nevezett ajándékáról ’s 
1,000 ezüst rubelről tudósit, mely- 
lyeket az orosz császár Brunnow kö
vete által ajándékoztatott. d.
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Lapjaink’ múlt éveki folyamataiból kővetkezők kaphatók még 
nálunk:
1 8 3 7 . I. félév’2. negyede (első negyede nincs) 1 frt — kr.pengő.

II. „ t e l j e s e n ........................................— „ 4 8  „ „
1 8 3 8 . I . és I I . félév te lje se n ................................... 2 „ — „ „
1 839 . I. félév’ 2. negyede (1-ső  negyede nincs) i  „ — „

„ II. „ t e l j e s e n .................................
1 8 4 0 . I. és II. félév te lje se n ..........................
1 8 4 1 . I. félév’ 2. negyede (első negyede nincs)

„ II. „ t e l j e s e n ................................
1 8 4 2 . I. félév te lje se n .......................................

V
>1 II. II II ............................... •

-  „ 48 
2 „ -

-  „ 48
-  „ 48 

5 „ -  
3 „ -

Múlt éveki egyes számok 6 ezüst krajczáron kaphatók.

A’ Figyelmező’ 4 évi és az Athenaeum’ 6 évi ezen folyamai 
csaknem minden kitűnő magyar irói elmétől adtak czikkeket. Köl
csey, Czuczor, Fáy, Eötvös, Jósika, Szontagh Gusztáv, Pulszky, 
Szemere Pál és Bertalan, Húnfalvy, Péczeli, Nagy Károly, Foga- 
ras i, Horváth Mihály ’stb. más becses irói név váltogatja egymást 
e’ lapokon, mellyeket ez irók’ munkái a’ magyar irodalomban ma
radandó becsüekké tesznek.

A’ s ze r k e s z t ő s é g.

Pápán megjelent ’s Pesten Eggen- 
berger ’s fiánál kapható : 

LATII lYKlATII
lépcsőnként gyakorlatokkal ’s olva
só könyvvel ref. iskolák’ számára ké
szítette Bocsor István ny. r. tanár. 
Harmadik folyamat. Ara 1 frt 20 kr.p.

Megjelent és minden hiteles 
könyvárosnál kapható:

MAGYAR ÉLETKÉPEK’
VI. füzete.

Tartalma: Két hölgy, F r a n k e n -  
b u r g t ó 1. — Máté Gyilkos, T á r- 
k á n y í t ó 1. —• A’ nővérek, V as 
An d o r t ó l .  — Az első király, K e- 
m e l l a y  G u s z t á v t ó l .  — A’ kis

örökös, L u k á c s  L a j o s t ó l . — 
Két szív’ halála, L a k n e r  Sán
d o r t ó l .  — Ara 2 ezüst huszas.

Midőn e’ jelen füzettel a’ Magyar 
életképek I. kötetét bevégeztük, tisz
telettel jelentjük a’ n. é. közönség
nek, hogy felbuzdítva a’vállalatunk 
iránt mutatott kegyes részvét által 
azt tovább folytatni szándékozván, a’ 
m á s o d i k  k ö t e t ’ e l s ő  f ü z e t é t  
koszorús írónk báró Jósika Miklós’ 
a’ „Falusi lelkész“ cziinü novellájá
val már sajtó alá bocsátottuk__ Elő
fizetési föltételek, alak , papiros, 
nyomtatás ugyanazok maradnak. — 
Pesten , jun. 30. 1843. 
H e c k e n a s t  G u s z t á v  m.k. 

kiadó.
F r a n k e n b u r g  Ad o l f ,  

szerkesztő.



Jósika Miklós’ Regényei 13. 14. 
és 15. kötete vagy is külön czím alatt:
ÉLET ÉS TITN DÉR HON’
3. kötet második kiadásban jelent 
meg. Borítékba fűzve ára 3 frt p.

Épen most jelent meg és kapható 
Heckenast Gusztáv könyvárosnál: 
A* BUDAI HÉTTIZEK

különösen
a’ császárfürdő ’s gyógy

intézetei.
Legújabb átalakulásukban irta dr. 

Edví Illés Lajos. 12dr. borit, fűzve 
24 kr. peng.

A’ m. tud. társ. évköny
vei. 5 kötet számos aczél- és 
rézmetszetekkel. 4rét 40 frt.

Tudománytól*. Közrebocsátja 
a’ ni. tud. társ. 1843.12 füzet 5 ft.

Platon’ m unkáira , magyar
ra fordítva három kötetben előli- - 
zethetni 2 frt 30 kron.

Megjelent Kilián Györgynél: 
KISFALUDY KÁROLY’

MINDEN MUNKÁI,
negyedik kiadás. Harmadik kötet. 
Előfizetési ár öt forint.

Eggenberger Józsefnél kaphatók:
A’ szenvedelmes diny-

nyész. Körülményes útmutatás 
jeles dinnyék’ termesztésére;. Irta 
Szontagh Gusztáv. 40 kr.

Mérnöki irányzatok. Szer
ző vagy összeirá Beszédes József. 
8dr, Pesten 1843. 3 földabrosz- 
szal 50 kr.

Biintetésjogi elm életek,
tekintettel a’ büntetés’ fajaira, kü
lönösen halálbüntetésre, mikép 
gyakoroltatott ez régi ’s újabb né
peknél ? Irta. Csacsko Imre, győri 
acad. prof., magy. tud. társ. lev. 
tagj. 8dr. Becsben 1843- Két rész
nek ára fűzve 2 frt 20 kr.

Kisfaludy társaság’ évlap
jai 2 köt. 3 frt.

Kazinczy Ferenc/,’ erede
ti munkái, Öszveszedték Baj
za és Schedel. 4 kötet fűzve 4 frt 
52 kr.

Történettudományi pá
lyamunkák. Kiadta a’ m. 
tud. társaság. 2 kötet 3 frt.

G cgo, a’ moldvai magyar 
telepekről. 1838. 1 frt. 20 
kr.

Tájszótár. Kiadta a’ m. tud. 
társ. 1 frt 30 kr.

Az Athenaeum’ szerkesztő
hivatalában következő munkák kap

hatók :
Kritikai Tápok’ VI. és VII.

füzete (az I—V. füzet Kiliánnál 
megszerezhető) . . . . 24 kr.

Pillangó. Válogatott kiil- ^  
földi beszélyek’ zsebköny
ve. Kiadja S z é p l a k  yEr-  
n e s z t .............................. 20 „

Külföldi játékszín.
Kiadta B a j z a. (Kötetlenül) 24 „ 

Szózat a’ pesti magyar 
színház’ ügyében. B a j z á- 
tól. Budán, 1839. . . .2 0  „ 

Együtt ez öt kötet 1 frt pengőben.
Vörösmarty’ arczképe

aczélmetszetben az Athenaeum’ szer
kesztő hivatalában kapható 30 pengő 
krajczáron.

Kilián ’s társánál Pesten kaphatók:
VÖRÖSMARTY MIHÁLY

ÚJABB MUNKÁI.
I. Kötet Versek. 1 frt pengő.
II. K. Julius Caesar. Árpád’ ébredé

se. Kincskeresők. 1 frt pengő.
III. K. Az áldozat. A’ fátyol’ titkai.

1 frt pen góbi" ; <]

NYOMATOTT BUDÁN A’ M. K. EOYETEm ’ BETŰIVEL.
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II KÖTET* III. FÜZETE

Augustus' 15-kén 1843.

T Á R T Á L  O M .

Lap
irodalom ....................................................... 97
A' veres pecsét. Francria bcszély. . 106 
k ö l te m é n y e k ............................................122

TÁRCZA: Levél Verőczeyhez 126. lap. — 
Köszönet természettanom' bírálójának. V arga 
Jánostól 128. 1. — Lapszemle (X II I .)  1 2 8 . I. 
— Literatúrai mozgalmak (V .) 130. 1. — M. 
j. krónika 135. 1.

K IA D Ó K  S C H E D E L  É S  V Ö R Ö S M A R T Y . S Z E R K E S Z T Ő  B A JZ A



AZ ATHENAEUM
'pontosan mindig a’ hónap’ 1. és 15. napján jelenik meg har

madfél vágj háiom íves füzetekben.

Félévi folyamatnak Budapesten házhoz hordással ára 3 
ír t, postán boríték alatt 3 frt 48 kr, évnegyedi folyamatnak 
helyben 1 frt 40 kr, postán 2 frt pengő pénzben. Egyes fü
zetek’ külön kaphatók 24 kr. pengőben.

A’ szerkesztőség ismeretlen kéztől csak bérmentes leve
leket fogad el.

Kiadó hivatal Pesten Lövész-utczában, 367. szám alatti 
gr. Teleki-ház’ első emeletében.

Előíizethetni minden kir. postahivatalnál. N. Enyeden tek. 
Vajda Dániel, Kolosvárt az Erdélyi Híradó’ tek. szerkesztő- 
sége szívesek elvállalni az előfizetést. Becsben a’ cs. főposta
hivatalnál tehetni rendelést.

_£} • ‘ V.
a’ szerkesztőség.

.K ü ' i  A i >1 A I

Papjaink’ jelen félévi folyamából még teljes példányokkal
szolgálhatunk.

! ‘ : I Í . I . I I /  • í I , i - . i ,  i, s . i  .

It I- Oi.t Í .V ;  taw fe*«"'«  ÍRiu>*?3{i.l — ;!

G “ A z A th e n a e u m *  s z e r k e s z tő  h iv a ta la  a’ Lövész-ut- 
czába (Schützen-Gasse) 367. szám atal ti gróf Teleki-ház’ első 
emeletébe , a’ zálogházzal általelleube , közel az egyetemi isko
lák’ épületéhez tétetett át.

ASÜa OTSH3^a3SÄ .YTÄAM8ÖÄ07 é*3 13(1311 A t  W U M



í r  o ű a l o  in
Magyar Életképek. Szerkeszti Frankenburg. U. Füzet. Pesten 1843 Kiadja Heckenast Ousz 

táv. n8r. 02 I. Ára 40 kr. pengőben.

ElSÖ  czikke e’füzetnek: A ranka. K a to n a  A n ta ltó l. — Vázlata ez: 
Szilvásy Andor, a’ szó’ teljes értelmében nemes ifjú, szereti Laurát, 
egy becsületes, aggott papnak egyetlen leányát. Van egy jó barátja 
is Ledinczky, kivel egy estve a’ Sasliegyröl jővén, a’ budai temető’ sír
jai közöl egy fiatal lánykát látnak egyedül kijüni; megszólítván, kitud
ják tőle, hogy anyja’ sírjánál késett el; haza kisérik ’s a’ Gellérthegy’ 
északnyugati oldalán fekvő nyomom viskóban egy aggott katonát, je
lenleg útczai őrt, a’ leányka’atyját találják, ki elbeszéli nekik élte’ 
csapásait ’s mind ezek mellett magát kitartani tudó becsületes szegény
ségét. Andor megszánja s ráveszi, hogy Arankával együtt falusi jó
szágára, nagy nénjéliez, költözzék.— Ezután Laura, az Andor’ kedvese,, 
meghal. Andor, bánata’ enyhítéséül utazásra határozza magát, de mi
előtt elmenne, Ledinczky elhunyt testvérbátyia kedvesének arezképét 
adja át neki, hogy ezen arczkép után bátyja’ természetes leányát, kit 
ö hasztalan keresett,' nyomozza ki. — Ekkor Andor külföldre, Ledincz
ky pedig Harczfokyval és Arankával Széplakra, Andor falusi jószágá
ra ’s nagynéniéhez utaznak. Itt Ledinczky, Harczfokyés az Andor’nén- 
je megosztják a’ dolgot és czélszerüen gazdálkodnak. — Aranka szépen 
fejük a’ nagy néne’ okos nevelése alatt. Ledinczky belé szeret s érzel
mivel kiizd. Két év múlva Andor hazatér s szép Arankába szerelmes 
lesz, ettől viszonti szerelemvallást nyer, Ledinczky pedig nemesen le- 
kiizdi érzelmeit.— Andor nagynénjétöl megkéri Arankát, a’mikorHarcz 
foky kijelenti, hogy Aranka, kinek születését mély homály fedi, csak 
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•yámloánya és hogy csak ogy arczkép fedezheti fel szüléit.— Az arcz- 
képlien Ledinczky testvérére ismer ’s ezáltal, mint szintén az Aranka’ 
vállán levő jegy után kiviláglik, hogy Aranka a’ Ledinczky’ bátyjának 
leánya. — Ezek után Andor és Aranka esketöre mennek,—

E’ beszélyben több különböző jellemű személyek fordulnak e lő ,
"s mindegyik iránt önkénytelenül rokonszenvvel viseltetünk, jeléül , 
hogy szerző szerencsés tollal végezte müvét. — Andor Aranka’ haza ki
sérése’s Harczfokyval való beszéde és irántai munkás részvéte által, 
mindjárt vonzalmat támaszt személye iránt az olvasóban, mert mint 
gazdag ifjút látjuk ő t , részvevő szívvel és segitöleg föllépni a’ sze
gény’ kunyhójában.— Laura1 elvesztésekor a’kitörő fájdalmat éleznünk 
kell vele. Később pedig, midőn utazásából az általa összeszerkesztett 
boldog család’körébe, mellyet egymás iránti bizalom ’s ö irántai szere
tet egyesített, visszatérni látjuk, örömmel kell öt üdvözölnünk, mint 
a’ ki szívből érezte ugyan kedvese’ veszteségét, de azért, valami gyön
ge lelkű, csupa szív román - hősként nem ugrott Dunába, hanem, mint 
édes mindnyájunk e gyarló életben, kiszenvedé búját ’s feledni kez
dett, és ezután, mint előbb is , élöitélet nélkül szíve’ sugalmait köve
té ’s Arankában második kedvesét s később nőjét találta fel. — Rész
vétünket igényli Andor Ledinczky iránt viseltetett barátságáért i s , 
mert ezen barátság nem puszta csillogó eszmék, hanem életbe illömun- 
kásszeretet által jellemeztetik.—

Ledinczky, egykori polgára a’ nehéz tusák alatt elvérzett szom
széd Lengyelországnak, honát ’s abban mindenét elvesztvén, segélyre 
szóróit ugyan, de a' jótéteményt hálás érzelmei mellett gazdag kamat
tal fizette meg jóltevöjének. ü nem ábrándozott bánatával inunkátlanul, 
hanem Széplakra érvén, othonositja magát körülményeiben, ’s munká
hoz lát. Bejárja az egész határt, szükséges jegyzeteket tevén magá
nak ; megvizsgálja a’ jobbágyok’ gazdálkodási rendszerét; meglátogat
ja az érdemesebb parasztokat ’s velők személyesen megismerkedik. Ek
kor megfontolván a jó és rósz körülményeket, általános javításokról gon
dolkozik ; de számba veszi a nehézségeket i s , mellyeket czélja’ kivi
telében akadályúl görditend a’ nép’ előítélete, ’s kiváltképen azon kö
rülmény, hogy a’köznép ritkán szokott egész bizalommal viseltetni föl
desurához ’s ez okból gyakran annak legiidvüsebbezélzásúintézvényeit 
is hanyagúl, sőt hidegen fogadja; de tudta azt is, hogy e’ hidegség oka 
részint a’ nép’tudatlanságában, részint a’ füldesnr’ szeretetlenségében 
sarkallék. Első feladata volt tehát a’ köznép’ bizalmát jótét által meg
nyerni. — E’ végett a’ falu’ határában levő posványságot az uradalom’ 
költségén használhatóvá tévé, ’s az ekkép nyert dús kaszállúkat cse
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kély haszonbér mellett a: jobbágyoknak engedé át. — Ezután népisko
lát állított fel ’s annak más szerkezetet adott, mint az eddigi magyar 
népiskoláké volt. Száműzött ebből mindent, mi a’ gyermeket nélkülöz
hető tarkaságokkal terlielé, s vele az iskolát inkább megunatni, mint 
megkedvelteim szokja. Iskoláját parasztiskolának nevezé, száműzve volt 
ebből: historia, földleírás, általános természethistoria stb; mivel úgy 
gondolkozott, hogy ezeket parasztfiúkhoz alkalmaztatva, az idörövidség 
miatt, úgy is csak felületesen lehetne tanítani, mi annyit tenne, mint 
az időt hiában vesztegetni ’s csak feledésnek tanulni, minthogy külön
ben is a’ földész, az ő véleménye szerint, semmi hasznát sem veszi 
annak , ha tudja is mikor halt meg Nagy Károly császár, vagy hánya
dik évben költ Endre’ arany - bullája, vagy minő fajhoz tartozik a’ pár- 
ducz, és denevér; — ’sö  mindezt magány-iparúiliagyá fel meggazdagu- 
landó eszes jobbágyainak. — Ellenben Íráson, olvasáson kivül fő helyre 
tévé a’ vallást, de érthetöleg magyarázva, — ’s mellőzve a’ csendzava
ró szörszálhasogatásokat — űfámvetés’ nemeit, gazdasági tudományt, 
a’ jobbágyi tartozások ’s jogok’ rövid kivonatát’s néhány természeti je
lenet’ fejtegetéseit. — A’ jól fizetett tanító’ részére egy fél helyes telket 
vágott ki közel a’ faluhoz; hol ez faiskolát állított, ’s a’ szükséges idő
szakban kivezetve tanítványait, oktatá őket a’ fatenyésztés ’s nemesí
tés’ titkaira; megismerkedteté mind őket, mind szüléiket, a’ hon’s kül
föld’ termesztményeivel; oktatá őket mesterséges kaszállók’ készítésére 
’s kora tavaszszal a’ selyemtenyésztést gyakorlatilag mutogatá elüttök, 
így néhány év alatt, mint diszkért emelkedék ki Széplaka’ szomszéd 
falvak közöl, mintha fölötte jóltévö Genius lengene. — A’ derék Le- 
dinczky’ szép jellemét tanúsítja még szerelmi indulatainak azonnali le
küzdése , mihelyt Andornak Aranka iránti szerelmét észrevevé. — Illy 
jellemet heszélyben azon okból szeretünk olly nagyon, mert nem utól- 
érthetlen ideál és közöttünk a’ mindennapi életben szintúgy foroghatna, 
mint a’ költemény’ személyei között a’ papiroson.

A’ nagynéne minden tekintetben tiszteletünket igénylő matrona. 
Előítélet nélkül osztja meg bizalmát a’ rá érdemesek között. Jo gazdasz- 
szony, vendégszerető házi békés nő. Okos nevelöné, ki tréfa közben 
igen alaposan feddi meg Ledinczkyt, midőn Aranka’ szépségét hízelgő 
czifra szavakkal dicséré. — Ti férfiak, mond ö , igenis hiúnak ’s testi
nek tartjátok nemünket, ’s egyedül ti vagytok azok, kik bennünket 
hiúkká , testiekké alakítotok üres szavaitokkal. — Adná az ég, hogy sok 
illy okos növel találkozhatnánk ez életben! —

Aranka szép leány. Nem irta ugyan öt le tetőtől talpig a’ szerző, 
mint íróink’ legtöbbje szokta, mintegy kényszerítői akarván bennünket
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hogy az ö Ízlését fogadjuk e l , ha ugyan valaki öszvetudná állítani azon 
képet, mellyhen a’ hasonlatosságok kitűnnek ’s a’ száj, szem, arcz, 
homlok , testalkat, láh mint megannyi theinák, méllyeket képtelenebb- 
nél képtelenebi) hasonlatosságokkal variálnak. — Aranka’ szalmakalap
jában gerliczéit simogatja, rózsák közt lejt, mint özecske ugrik elLe- 
dinezky’ ölelése e lö l, vagy kisded kosárkájával karján , egy kastélyi 
szolga’ kíséretében, ki hóna alatt lévő táskájában élelem ’s ruhanemű
ket vitt utána, ment a’ faluba betegeket látogatni. — Szóval előttünk 
jár kél .’s mi szépségét min Ízlésünk szerint rajzoljuk le képzetinkben, 
’s ez által hogy magunk határoztuk meg, szőke vagy barna szépségét, 
kedvesünkké lesz.

Az aggott pap , a’ vállaira nehezedett sorscsapások felett egy fő
vel áll tiszta vallásos nyugodtságában ’s rendületlen bitében. — Tiszta 
morál, ’s jó élet philosophia jellemzik öt.

Harczfoky szegény, de önállású becsületes agg katona, ki Andor’ 
jótéteményét sem fogadó addig el, mig^vászmesteri hivatal által nem 
biztosította számára az utat, melyen a’ jótéteményt megérdemelni re
ményiette.

Illy ép, egészséges, életbe illő characterek teszik e’ munka’ be
csét. Varinak mindazáltal némi gyarlóságai is e’ beszélynek. — Andor 
tudniillik nagyon szelesen lép fel utazásából megtörtekor, pedig jogo
sítva voltunk különben is csendes, szelíd előbbi jellemétől várni, hogy 
Laura’ elvesztése feletti buja, ’s az utazási tapasztalatok férfiasabb ko
molyságot vonnak ifjúságára; de ö némileg bikficzesen viseli magát 
a’ viszonlátáskor, — megöleli Arankát’s tüstént belészeret. Ezt ugyan 
a’ Ledinczkytöl kapott arczkép’ befolyásával akarja szerző motiválni, 
de nem nagy siikerrel. — Még szelesebb Andor, midőn a’ hegyek közt 
Arankával tévelyegvén, azt heves öleléssel visszaijesztöleg szerelem
vallásra erőszakolja. — Szerencséje Andornak , hogy Aranka szeret
te öt, mert bizony egy más lányka az ö helyén nagyon lepirongathatta 
volna a’ tolakodót. — Az sincs helyén, hogy szerző zivatart támaszt a’ 
szerelmesekre, azután egy barlangba bujtatja kezecskéjüket, sőt még 
rájuk is szakasztatja a’ barlang’száját ’s igy eszközli ki Andor’ számá
ra az Aranka’ első szerelmi csókját. Már ez tiszta jó időben ’s barlan
gon kiviil is megtörténhetett volna. — Egy sokszor használt kedves ha
sonlatossága is van szerzőnek, ez : „végetlen mint az iir“ pedig ez so
kat akarván mondani semmit sem mond.

Egyébiránt az előadás folyékony, kedves, több helyt festői, gyak
ran szemlélődő. —

Hosszasan foglalkozóm e’ miivel, mert úgy válék vele , mint ked-
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vés ismerősömmel, kitől nehezen esik az elválás. l)e azért is terjesz- 
keclém ennyire k i, mert véleményem szerint Katona Antal még eildig 
legjobban megközelítette a’ programul és előszó’ feladatait.

Második czikk: Dorka kisasszony. Hazudtától. Egy daczos lányt 
fest a’ szerző, kit elmésen kijátsz és megszelídít egy szerető ifjú. A’ 
dacz kissé túlságos és messzevitt. Egyébiránt érdekes olvasmány volna“ 
csakhogy nem életkép ’s nem is magyar.

Harmadik czikk : Egy estvely. Frankenlurgtál. —

Mig eddig jutottam, többször letevém toliamat ’s kétesen néztem 
a’ progranunot, előszót, és birálatimat, attól tartván, hogy talán nem 
jól fogtam fel a’ Magyar Életképek’ feladatát ’s igazságtalan találtam 
lenni birálatimban. — Midőn azonban e’ czikk szemembe tűnt, szí
vemből örültem, reménylvén, hogy a’ derék szerkesztő példában muta- 
tandja m eg, milly értelemben kívánta ö venni a’ Magyar Életképeket 
’s milly munkákat kívánnaő munkatársitól, ’s mind a’szerkesztő’ tehet
ségétől, mind a’ programúi’ nagyszerű hirdetése után jogosítva voltam egy 
minden tekintetben remek magyar életképet reményleni e’ czikktöl. E’ 
végett többször figyelmesen átolvasám jelen czikk'tartalmat, és fájdalom, 
utoljára is azon keserű meggyőződés maradt bennem, hogy csalatkoz
tam; mert ha magyar életképnek vette ezt szerkesztő, akkor a’programúi’ 
nagyszerű ’s vágy-ingerlő Ígéretei nagyon test nélkuli igék, és semmi 
mást valóságban nem jelentenek, mint eredeti magyarul írt munkákat. 
— Azonban én hajlandó volnék nem e’ ezikkröl Ítélni meg a’ magyar é- 
letképek’ értelmét, csakhogy .akkor, ha ezen vagy a’ többi füzetekben 
más, nem a’ szerkesztő által írt magyar képre találok, kénytelen leszek 
kimondani, hogy szerkesztő programmját jobban értette más, mint ön 
maga.—De tekintsük e’ czikk’ tartalmát:

Egy víg társaságban pezsgő mellett ült egy ifjú’s ívás közben víg 
czimboráival vitatkozott.— A’ fényes teremekben sok szép urhülgy özön
lött fel, alá.— ’S egyszerre megnyílnak a’ szárnyajtók ’s Róza vakító 
szépségben megjelenik, Arthurra a’ desperatus ivó ifjúra tekint’s pillan
tásaikban valami kisértetés örömet lehetett kivenni. Ezután Róza a’ höl
gyekkel együtt eltávozott, Arthur pedig szokatlan vígságra hévül és 
éles, sipító hangján kérdezi barátait, ha hiszik-e a’ lélek’ halhatat
lanságát. Kérdésbe teszi továbbá, ha az érzés’ igazsága-e az vagy az 
észé? — Mire ő maga túlfeszített szilaj kitörésekben, mondhatnám 
szentségtelen káromlások közt, megmutatja, hogy a’ lélek’ halhatatlan
sága sem az érzés sem az ész’ igazsága, és igy hogy az nem létezik. — 
Majd kifárad e’ dühöngésben, de ismét összeszedi erejét ’s tovább őr
jöngve elbeszéli, hogy ö is hitte egykor a’ lélek’ halhatatlanságát,
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miliőn szerelmes volt.— A’ szobában, úgymond, egy gyönyörű leány iilt 
pamlagon mellette, ’s kívülük senki sem volt jelen. A’ leány szemébe 
nézett és kérdezte: szereti-e? — Neki, ngymond, egy fillér sem volt zse
beben ’s épen akkor legszerelmescbb, hu pénze nincs; azt monda téhéit ne
ki , hogy szereti. A’ leány és ö szerelmet eskiivének ’s másnap esküjü
ket ismétlendök halott-misére mentek. — A’ természet és a’ halotti áldo
zat arájává szentelék a' leányt ’s megesküvének, hogy szerelmük meg
szűntével szűnjön meg életük is. —  így sokáig szerették egymást, őmin
dig szegény ördög volt, a ’ leány sem voll gazdag, de voltak tizenhat ősei 
ét egy apja, ki ezen ötökre többet adott, mint szerelmükre. — Egy napon 
a’ leány’ apja, egy méltúságos ur, Arthur’ szegény szobájába megy ’s 
előadván családja’ fényét, históriai neve’ veszélyeztetendő dicsőségét, 
meghiúsulandó reményeit sat. kinyilatkoztatja, hogy Arthurnak leánya 
iránti szenvedélyit helyben nem hagyhatja, sőt minden módon akadá
lyozni , elnyomni, megátkozni fogja. Ezután midőn őseit, a’ salonok’ gú
nyos elménczkedéseit stb einlité, Arthur megkönyörnlt (?) «’ nyomorult 
emberen, ki rettegett, hogy telivérn ősei1 fénysorát az ő homályos neve be- 
tzevnyezendi ’s minthogy lelket és boldogságot h i t t , és a’nagy ur majdnem 
térden csúszva kérte leánya’ jövendő boldogságára, hogy mondana le sze
relméről, tehát lemondott, és akkor ö , a’ homály lepte pórfiu, felettébb 
nagynak érezé magát az előtte szélingalolt nyárfa gyanánt hajlongó mél- 
tóságos ur’ ellenében. ■— Ezután elkeseredésében a’ legdévajabb, legki- 
csapongúbb sulianez lett, hogy a’ leány ne sirassa veszteségét , és czél- 
ját érte, mert a’ leány öt hitszegönek tárté, ’s egy levelet küldött ne
ki , inellyben a’ halotti misére és esküjükre emlékezteti öt.—

Mind ezeket elbeszélvén, vad ujongással köszönti poharát az örök 
enyészetre. — Ezután Róza zongora mellett kebléből kitörő fájdalmas, 
majd ketségbeesett érzéssel énekel, egyszerre elnémulnak a’ hangok, 
tompa esés hallik, Róza meghalt. Arthur a’ megivott méregtől össze
rogyik , Rózához viteti magát a’ harmadik terembe, Róza felé nyújtja 
jobbját de szólni nem tud, Arthur pedig a’ fájdalom és kétségbeesés’ 
hangján sivitá: „Róza, én szerettelek, bűnöm az, hogy becsület-sza
vam eltitkoltatá szerelmemet, mi meghalunk, de élni meg nem szűnünk, 
mert szerelmünk sem szűnt meg, ah, én hiszem a' lélek'halhatatlanságát. 
— Pár perez múlva az öröm és vigság’ termei gyászos sírbolttá változ
tak ’s a’ pezsgőtől mámoros czímborák térdre esve a’ lélekhalhatatlan- 
ságért imádkoztak. —

Ezen tartalomból látni lehet, miként szerző egy kapatost ver , az
ért, hogy az csak úgy bolondjában egy suhaneznak oda nem löki szép 
leányát. •— Ila czélja volt szerzőnek, mint látszik is, szerelmet rang
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ért feláldozó előítéletet* festeni ’s ezen ferdeséget roszalni, akkorjob 
lián kellett volna motiválnia a’ szerelmet ’s a’ szegény pórfiit Arthurlmn 
egy minden tekintetben érdemes és becsületre méltó ifjút tartozott volna 
a’ rangos és gazdag méltóságos ur ’s gyönyörű, minden tekintetben so
kat igényelhető lánya’ ellenében előállítani. De szerző ezt nem tévé, 
mert nézzük csak, ki ez a’ sokat igénylő Arthur?— Szegény, még ez 
liagyján, csak iskolát végzett, értelmes, okos magát hivatal, vagy 
akármi becsületes kereset-mód által kitartani tudó ember volna, de ez 
oldaláról nem ismerjük öt. — Ha még mind ezt elnézzük is benne, de 
azt legalább megvárnánk, hogy Rózába tiszta szivéből szerelmes, min
denek felett pedig, hogy becsületes ember legyen. Ámde mit látunk? 
azt, hogy ö semmirekellő gaziiczRój a’ ki Rózának csak azért váltod 
szerelmet, mert egy filler sem volt zsebében, és még is szemtelenül rá 
mert esküdni, hogy ő örökre szereti Rózát ’s szereimé megszűntével életét 
sem kívánja. — Vonjuk ki már ebből mi hát ö való lián ? — semmiházi, 
csalárd ámító, hamis esküvő, becstelen gazember. És illyen emberbe 
szeretteti szerző az ideálisan szép Rózát. Hlyen ember előtt térdeu 
csúsztatja a’ Róza’ méltóságos, híres ősökkel és fényes termekkel bí
ró rangbeli atyját,— ’s miért? — azért, hogy ezen utczataposó mondjon 
le Róza iránti szerelméről?! — Ugyan mi ok van itt arra, hogy a’ 
Róza’ apja ezért kunyoráljon Arthur előtt ? — hiszen, ha okos ember lett 
volna a’ Róza’ apja, tehát hagyni kellett volna ezen ficzkót örjöngeni 
szerelmével mert azt csak nem hiteti el velünk szerző, hogy a’ szere 
lem jogos igényt adjon valami hányt vetett embernek egy méltóságos 
ur szép és becsületes lánya’ kezére? Itt tehát nem volt ok a’ méltósá
gos urat térden csúsztatni Arthur előtt, ’s Arthurnak semmiféle joga a’ 
köny őrületre’g, lemondásra, mert előtte volt a’ Duna, belé ugorhatóit vol
na bátran, a’ nélkül, hogy az olvasó egy könnyet is ejtene utána. —

Rózát szerző’ ügyes tolla minden női kellemmel felruházta’se'm i
att mi igen szánjuk és sajnáljuk szegénykét , hogy nagyrabecsülendó 
szerelmét Arthur elébe dobta, sőt magát érette örökre sajnálandólag 
feláldozta. Olly drága élet legalább egy becsületes, minden tekin
tetben tisztelet és szeretetre méltó polgár ifjút, ha már ennek kellett 
sorsának lenni, boldoggá tehetett volna.

A’ mit szerző Róza’ apjáról olly lealázólag beszélt, azt kevesen 
fogják olvasói közöl helybenhagyni, mert a’ rangbeli előítélet hiba 
ugyan, ha túlságos és rationabilis oknak nem enged, de azért a’ rang 
és fényes születés örökre kincs marad, mellyet bolondjában elfecsérelni 
csak esztelen szokott. —

A’ mi az egészet illeti, hogy e’ beszélyben minden személy túl-
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zull, nem életből vett, arról minden olvasó meggyőződhetik, ’s igy 
bátran kimondhatjuk, hogy ez neméletkép, annyival kevésbbé pedig ma
gyar.— Az előadás festői elmetehetségre mutat, mellyben csípősség, 
gúny, szeszély váltogatja egymást.— Szerzőnek tehetségét, különö
sen játszi, könnyű humorát a’ „Fővárosi újdonságokéból s a’ Regélő
ben megjelent „Budapesti levelek“-böl ismerhetni. — S e’ tehetségnél 
fogva Velem igen sokan azt várták, hogy szerző a’ Magyar Életképek
ben, ismert jó humorával több eredeti sajátsággal biró hazai képeket 
fog festeni, például egy sok czeremoniával járó falusi lakodalmat’s több 
effélét.— Azonban mit nyertünk tőle? Egy estvélyt, mellyet már, lia 
jól emlékezem, a’ Regélő’ valamellyik számában is , egész terjedelmé
ben olvastunk. *)

Végül megkell még jegyeznem, hogy Arthnrnak lélekhalhatatlan- 
ság elleni káromlásai ’s azon gúnyos vadkaczaj, melly szinte fiileink
ben cseng, igen rósz hatást szülnek az olvasóban, ’s e ’ miatt ezen egész 
czikk átolvasás irtán semmi jó érzést nem hágy maga után.

Negyedik czikk: Magyarország. Vajda Pátertől. — Korszerű ver- 
sezet, tisztán ’s világosan mutató szémiivég magyarok’ számára, kivált 
pedig azon jó hiedelmüekre nézve, kik szerint extra Hungáriám non 
est vita. — Az egész czikk igen érdekes olvasmány.

Ö tödik  c z ik k :  A ' két serleg. (Történetibeszély). Bérczy Károlytól.
Vázlata ez: Salamon’ trónjáróli lemondása után a’ nógrádi várban la

kott s a korányos-táji vadonba járt Levente név alatt Orond száműzött’ 
magyar leányához Gizelhez, kit szeret s ki által viszont szerettetik. 
Azonban Ricci, udvari orvosa, barátja egy személyben , ráveszi, hogy 
László királyt hívassa vadászatra ’s alattomosan ölesse meg. E’tervben 
megegyezvén Salamon, követeket küld Lászlóhoz öt vadászatra liivan- 
dó. Ez alatt Ricci Salamonnal együtt fölkeresik Orondot ’s Ricci rá 
akarja venni a’ száműzött boszúra vágyó öreget, hogy Lászlót a’ va
dászaton nyilával lője le. Orond megveti az orgyilkolást, ’s Ricci ke
resztül szúrja öt ’s más tervet mond tüstént Salamonnak, hogy t. i. a’ 
Korányos’ tetejére rendeljék az ebédet, egy arany és egy ezüst serleget 
tegyenek fel, az ezüstöt Salamon vegye kezébe ’s üdvözölje a’ királyt, 
László pedig az arany serlegben mérget fog találni. — Orond ezen gaz-

*) Minthogy Ilk , Gemzse, Baka, Anarcs és kis Várda’ táján, a’ buezkós Nyír’ 
kellő közepén Regélőt nem látunk, én pedig világosan emlékezem, hogy a’ 
télen Pesten járván ott a’ Regélőben ,,Egy estvély“1 czím alatt ugyanezen 
beszélyt olvastam, alázsan kérem a’ t. szerkesztő urat, méltóztatnék a’ Re
gélő’ számait átnézetni ’s az illető számot kijegyezni. G.
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tervet végvonaglási közt kihallgatja s miután Salamon és Ricci eltűntek, 
oda érkező leányának elmondja a’ gyilkos’ terveit ’s boszúra szólítja 
leányát. Ez álarcz alatt Lászlóhoz megy, mindent fölfedez’s László e’ . 
szolgálatért egy ezüst keresztet adott neki azon jelentéssel, hogy an
nak felmutatása mellett előterjesztendő kívánságát teljesitni fogja. — 
A’ Korányos’tetején László az ezüst serleghez nyúl, a’ gyilkolásime- 
rény kitudatik, Salamont halálra Ítélik, de Gizel előmutatja a’ keresz
tet ’s jutalmául Salamon' számára kegyelmet kér. Salamont fogságba vi
szik , Riccit fölakasztják.

A jelenetek’ összeállítása ’s az előadás ügyes, de a’ jellemek’ fes
tése kezdő iró’ kezére mutat s a’ történet’ rajzolásában nincs benső 
mélység.— Magyar életképnek nem mondhatom, mert magyar szívből, 
magyar lélekből, eredeti tollal kell írva lenni ’s nemzeti érzelmeket és 
jellemet viselnie , hogy az olvasókban hasonló érzelmeket és jellemet 
ébreszthessen, — mint mind ezek a’ programúiban igen szépen és nagyon 
bölcsen írv a  találtatnak.

GEMZSEY.
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AJ v e r e s  p e c s é t ,
Franczia beszélj.

1815-ki martiusban az Artois és Flandria felé vezető nagy útonjó 
köpönyegben, fekete sisakban, pisztolyok- ’s nagy karddal egyedül lo
vaglék; az eső négy nap ’s négy éj óta patakként szakadt, de én tele 
torokból daloltam. Olly fiatal valék. Bajtársaim, XVIII. Lajost kisér
ve , előttem valának az úton; fejér köpönyegeik- ’s veres zekéiket a’ 
messze láthatáron láttam; Bonaparte’ dárdásai, hátrálásunkra vigyáz
va, láncsáik’ liáromszinii csillámát mutaták koronként az ellenkező ol
dalon. Én lovain’ patkóvesztése miatt maradtam el; az állat fiatal ’s iz
mos vala; hogy századomat elérjem, meglóditám azt; szaporán iigete. 
Kezemmel nagyon megaranyozott övemet tapogatóm; hall ám, kánlhii- 
velyem mint csörömpöl a’ kengyelen ’s igen büszke ’s egészen sze
rencsésnek érzém magamat. .

Az eső egyre esett, én egyre daloltam. Azután, megunva csu
pán enmagam ’s lovam’ dobogását hallgatni, elnémulék. Az utküvezet
nek vége vala; lépést kelle lovagolnom. Nagy csizmáim künn siirii, 
sárga sárkéreggel, mint érczmészszel, beborítva, benn pedig esöviz- 
zeljtelve valának. Egészen uj arany vállrojtimra, boldogságom- ’s vi
gasztalómra néztem; a’ víztől foltokat kaptak ’s az busított.

Lovam fejét lekonyitá; én szintazt tevém; gondolkodóm ’s kérdéin 
enmagamtúl, hova megyek? Azt nem tudtam, de sokáigrajta nem is ag
gódám; azt jól tudtam, hogy századom erre utazván, engem’ is köte
lesség hitt ide. Mivel szivemben mély, változatlan nyugalmat érezék, 
ezt én a’ köteleség’ kiolthaílan érzetének tulajdonitám s azt magamnak
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megfejteni törekvéin. Midőn Így közel példákat Játék, szokatlan sérel
meket mi vidoran tűrnek el a’ szőke ’s annyira fejér fejek, a’ biztos jö
vendőt mi botorul veszélyeztetik annyi sokan, kiknek a’ világon sze
rencsés élet mosolyga ’s magamnak is részem volt ama’csodálatos meg
elégedésben, inelly mindenkiben azon meggyőződésből ered, hogy egy 
kötelessége alól sem vonhatja ki magát a’ becsületnek: akkor értéin, 
hogy sokkal könnyebb ’s közönséges!) az ön m e g t a g a d á s ,  mintsem 
véljük.

E’ fölötti gondolatimmal tovább is foglalkodáin a’ rósz úton, midőn 
előttem némi távolságban fekete pontot láttam, mihez olly gyorsan sie- 
ték, mint azt néha hasig sárban gázolt lovam teheté. Végre száz lépés
nyi távolban fejér fából kis targonczát láttam, fedvét három abroncs
csal ’s ezeken fekete viaszos vászonnal. Egy nyomort! öszvérke vonczo- 
lá a’ targonczát fáradságosan tovább’s egy gyalogló férfi liajtá azt. Hoz
zá közelítve élesen szemügyre vevént öt.

Mintegy ötven éves, fejér bajuszt!, nagy ’s izmos, görnyedt há
tú férfi vala. Gyalogtisztek’ egyenruháját viselé ’s kék rövid, elnyűtt 
köpönyege alól zászlúaljfönöki vállrojtokat láték kitűnni. Arcza edzett, 
de szelíd vala, minőket hadseregnél sokat találunk. Nagy fekete sze
meivel oldalvást néze rám’s taligájából legott puskát vont elő, mellyet 
megtöltvén más oldalára ment az öszvérnek, ebből magának védfalat 
készítendő. Megpillantván fejér cocardáját megelégetlém veres zekém' 
ujját kimutatni, mire ö puskáját ismét a’ taligába tévé , mondván: ah, 
az már más ! egyikéül tartáin önt azon nyulaknak, kik mögöttünk van
nak. Iszik ön egy kortyot? — Ezüst nyakú kókuszdiót, miről sokat lát- 
szék képzelni, nyujta nekem ’s kedvemre ivám a’ rósz borból. — A’ki
rály’ egészségéért, szólt ivás közben; ö engem’ a’ becsületrend’ tiszt
jévé tett; illő, hogy őt a’ határig elkísérjem. Mivel, hogy elélhessek, 
váUrojtjm vannak, ismét átveszem zászlóaljamat, ez kötelességein. — 
Utunkat némi ideig együtt folytatók; szerénytelen kérdéseket nem örö
mest tettem; kérdezetlenúl tudáin meg tőle, hogy a’ targonczában egy 
nő vala; megkinálám öt, ülne lovamra; ez bizalmat ébreszte benne i- 
rántam , de ajánlatomat, nem lévén lovag, el nem fogadá ; megtudám, 
hogy a’ hajósseregnél szolgált, azután sorkatonaság közé lépett ’s ked
vet mutatva története’ hallásához, következőt beszéle. —

Mindenek előtt tudnia kell önnek, gyermekem, hogy Brestben szü
lettem]; előbb katonanüvendék valék ’s kilencz éves koromtól félfize
tést húztam, az alatt atyám a’ testörségnél szolgált. Szeretvén a’ ten
gert, szép éjjel egy Indiába vitorlázó hajón elbútain; csak nyílt tenge
ren akadtak) rám s a’ kapitány hajósnak tön. A’ forradalom’ kitörtekor
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pályámat megfutám ’s egy szép kis kalmárhajó’ kapitánya valék. Mivel 
a’ királyi liajússeregben tisztek rögtön egészen hiányainak, kereskedő 
hajókról’ fogadók fel a’ kapitányokat; engem’ Marat nevű hadi brigg’ 
parancsnokságával híztak meg.

1797-ki fructidor’ 28-kán parancsot kaptam , készülnék útra Cayen- 
nehe. Hatvan katonát valék oda viendő ’s egy deportáltat, ki egyik volt 
azon 193 közöl, kiket Decade fregat pár nappal azelőtt födözetére vön. 
Meg volt hagyva ezen egyénnel kiméivé bánnom; a’ directorium’ első 
levelébe egy másik volt zárva, rnelly három veres pecséttel ’s ezek kö
zött még egy módtalanul nagygyal vala lepecsételve. E’ levelet csak az 
éjszaki szélesség’ első, a’ hosszaság’ 27 — 28. foka alatt, azaz, csak 
nem közvetlenül a’ vonalnál volt szabad feltörnöm.

E’ nagy levél egészen különös alaki! vala. Hosszá volt ’s oily erő
sen lezárva, hogy a’ borítékon át mitsem olvashatók belőle. Babonás 
nem vagyok, de e’ levél bennem aggodalmat szült. Szobámba vevém ’s 
egy rósz kis angol falórának, rnelly ágyam felett vala fölszegezve, üve
ge alá illesztőm azt. Szobám, mint királynőé, szép ’s rendbeszedve 
vala; minden meghatározott helyén volt ’s úgy leszorítva, hogy helyé
ből misem mozdnlhata ki.

Szép éjszak-éjszak-nyugoti napunk volt ’s én ama’ levélnek fal
órám’ üvege alá illesztésével foglalkodám, midőn a’ deportált szobám
ba lépe; karján mintegy tizen hét éves szép kis nőt vezete; ö maga, 
mint nekem mondá, tizenkilencz éves vala. Ámbár kissé halvány, de 
szép ifjú ’s férfinak igen fejér volt. ’S mégis f ér f i  vala, pedig ollyan, 
ki körülményiben olly jól tudó magát viselni, mintáz öregek közöl ke
vesen ; meglátja ön nem sokára. Kis nejét hón alatt tartó; a’ hölgy fris 
és gyermekként vidor vala. Ők gerlapárhoz hasonlítónak. Nekem örö
mül szolgált őket láthatnom’s mondám: nos,  gyermekim, látogatóba 
jötök az öreg kapitányhoz; az tőletek szép. Én kissé messze viszlek; 
de annál jobb, úgy rá érünk egymással megismerkedni. Sajnálom, hogy 
önt, madame, zeke nélkül fogadom; annak oka, hogy emez átkozott 
nagy levelet ott fenn oda kell szegeznem. Segítsenek önök.

Igen jó gyermekek valónak. A’ kis férj kalapácsot, a’ kis nő sze
geket vön ’s úgy adók azokat fel, a mint kívánóm. A’ nő kiólta: „Jobb
ra ! balra! kapitány!“ ’s felkaczaga, mert a’ hajó’ ingása falórámat ide 
’s oda mozgatá ; most is hallom öt gyöngéd hangjával kiáltani: „Jobb
ra! balra! kapitány!“ Tréfált velem. Ah, mondám, ön gonoszka, meg- 
szidatom önt férje által! — Ekkor nyakába ugrók ’s csókoló ö t ; ők 
igen udvariasak valának, ismeretségünk igy önmagától keletkezők. 
Nyomban jó barátok levőnk.

r  V
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Ezen utazás Igen különös vala. Mivel födözetemen mindig csak fe
kete arczok voltak, két kis szerelmesemet naponként asztalomhoz hi- 
vatám. Az engem’ gyönyörködtetett. Midőn a’ kétszersiiltet ’s halat 
megettük, a’ kis nő ’s férje úgy néztek egymásra, mint ha még soha 
nem találkoztak volna. Illyenkor egész szivemből neveték ’s tréfáltam 
velők ’s ők is nevettek velem. Ön szinte nevetendett, ha bennünket lát 
vala, mint három bohót, kik magok sem tudták, mit akarnak. Igen mu
latságos volt őket látni, mint szerelék egymást. Nekik mindenütt jó dol
guk volt; ők mindent jónak találtak, mit nekik adánk. Pedig szintazon 
állapotjuk volt, mint másoknak; csak egy kis svéd pálinkát kaptak ráa
dásul , ha nálam ebéd >ltek. Fiiggágyban alvának. Vidorak ’s megelé- 
giilve voltak, és tölök mitsem kérdezők. Mi szükségem volt nekem, vi
zi vándornak, neveiket ’s történeteiket tudnom ? Én úgy elvivém őket 
a’ tenger’ túlsó partjára, mint két paradicsommadarat elviendék vala.

Egy hónap múlva gyermekeimkénttekintéin őket. Minden nap, ha 
hozzám meghivám, mellém ölének. A’ fiatal férfi asztalomon irt ’s ha 
kivánám, dolgaimban segített; a’ fiatal nő mellé ült zsámolyra és varrt.

Egyszer mondám nekik: tudjátok-e, barátim, hogy mi igy család
képet ábrázolunk Kérdeni nem akarom, de valószínűleg több pénze
tek nincs, mint mennyire sziikségtek van ’s mindketten sokkal fino
mabbak ’s gyöngédebbek vagytok, sem mint fát vághatnátok vagy ka
pálhatnátok , mint a’ többi deportált Cayenneben. telkemre mondom, 
nyomoré ország az; de én , ki öreg, napon kiaszott tengeri kutya va
gyok, ott úriasan élhetnék. Ha irántam csak egy kis barátsággal visel
tettek, a’ mint nekem látszik, szívesen hagyom el régi briggemet ’s 
veletek, ha rá álltok, ott letelepedem. Én családtalan vagyok s az ked
vetlent; ott veletek társalognék. Én sokban segíthetnélek. Csinos ösz- 
vegeeskét becsületesen szerzők magamnak, miből élhetnénk ’s mit sze
meim’ behunytával nektek hagynék. — Szemmeresztve néztek egymás
ra, mintegy nem hívén, hogy szavaim komolyak ; ’s a’ kis hölgy, mint 
mindig, férjéhez futa, nyakába borult, térdeire ült, egészen neki pi
rulva ’s könnyezve. A’ férfi pedig karjai közé szoritá öt erősen ’s az 
ö szemeiben is könyiiketláttam; kezemet megszorító ’s még halványabb 
lön, mint különben vala. A’ nő suttogva beszélt vele ’s hosszé, szőke 
haja vállain hullámzók a lá; hajfonadéka gyorsan felolvadó harmatként 
foszlott szét, mert ö élénk volt, mint angolna ; e’ haj — ha ön azt látta 
volna! — ollyan volt, mint az arany. Midőn igy hosszasan suttogának 
’s a’ fiatal férfi koronként homlokon csókolá öt, a’ nő pedig sira, türel
metlen' levék ’s végtére mondám: no’s, rá álltok? — De . . .  de kapi
tány , ön igen jó , szólt a’ deportált; de .. .  deportáltakkal ön nem él-
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hét és . . .  szemeit lesüté. — Én, viszonzáin, nem tudom, mit tettetek, 
miért deportál tattok, de azt egyszer el fogjátok beszélni; vagy nem,  
a’ mint tetszik. Én nem ollyanoknak látlak, kik lelkiösméretére valami 
súly nehezült. Azt ugyan, hogy elbocsássalak, mig felvigyázatom alatt 
lesztek, nem várhatjátok; előbb metszeném e l, mint galambpárnak, 
nyakatokat. De ha levevém vállrojtimat, akkor adinirállal és semmivel 
sem törődöm. — Szomorúan, barna, de a’ kor’ szokása szerint kissé még 
beliajporozott, fejét rázva válaszolá: önre nézve, kapitány, veszélyes 
volna, úgy tartom, bennünket ismérni. Mi nevetünk, mert fiatalok va
gyunk; mi szerencséseknek látszatunk, mert egymást szeretjük; deper- 
czeim búteljesek, ha a’jövőre gondolok’s nem tudom, mi lesz szegény 
Laurámból — a’ fiatal nő’ fejét ismét kebléhez szoritá. — Ez az, mit a’ka
pitánynak mondanom kelle; azt te is megmondandád, nemde, gyer
mekem ?

Pipámat vevém ’s fülkelék, mert érezni kezdéin, hogy szemeim 
kissé elnedvesiiltek s. mivel az nekem nem illett. Jól van tehát! inon- f  
dám, idővel az is ki fog fejleni. Ha a’ dohány önnek, madame, ellené
re van, úgy távoznia kell. Korholt gyermekként tűzpiros, könnyektől 
egészen megnedvesiilt arczczal kelt föl. — Falórámra pillantott fel ’s 
monda: hah, mi önnek eszébe sem ju t ! a’ levél!— Én valamit érezék, 
mi megrázkódtatott. Midőn azt mondá, mintegy hajam fájt.

Lelkemre mondom, szólék, hogy rá már nem is gondoltam. Hah! 
az szép történet volna! Ha átmentünk már az éjszaki szélesség’ első 
foka alatt, misem volna egyéb hátra, mint tengerbe ugranom. Nekem 
mégis szerencsésnek kell lennem, hogy e’ gyermek az átkozott nagy 
levélre emlékeztet! Legott megnézém tenger-abroszomat ’s azt lelvén, 
hogy még legalább egy hét időnk van, fejemben megvigasztaltnak ér
zőm magamat, de nem szivemben, a’ nélkül, hogy tudnám miért.

Engedelmesség' tekintetében a’ directorium nem tréfál, mondám.
De most még hajón vagyok. Az idő olly gyorsan mult el, hogy arról 
egészen megfeledkezém. — Uram, igy álltunk mindhárman bámulva a’ 
levélre, mint ha hozzánk megszólamlandó volt volna. Mi engem’ meg
lepett, az vala, hogy a’ beszolgált nap a’ falóra’ üvegére sütött ’s a’ 
nagy veres pecsét arczvonásoknak látszék tűznek közepette.

Nemde, azt kell hinnünk, hogy szemei kijöttek fejéből? mondám a 
nőt mulattatandó. Oh, barátom, szólt a’ fiatal hölgy, vérfolthoz hason
lít az.—Bah! bah! viszonzá férje karon fogva öt; csalatkozol Laura; 
ollyanaz, mint lakodalomra hivó levél. Jer, menj nyugodni; mi dol
god e’ levéllel ?

A’ födözetre mentek ; én maradtam s akaratlanul a levélre néz-
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tom, magainat mindinkább roszúl érezve. Azután én is kimentem , Jú
liámat a’ fedezeten kiszívandó ’s ott maradék éjfélig.

Akkor a’ zöldfoki szigetek’ magasán valánk. Az éj a’legszebb volt, 
mit egyenlítőhöz közel életemben láttam. A’ hold najmagyságban emel
kedők a’ láthatáron; a’ tenger két részre szélé azt ’s egészen fejér 
l ön, mint hófejér posztó, fedve kis gyémántokkal. Ezt én padomon ül
ve ’s dohányozva néztem. Az őrködő tiszt ’s matrózok szót sem szóló
nak ’s , mint én , a’ brigg’ árnyát szemlélők a’ vízben. Igen kedvem
re volt, hogy mitsem hallék; én csend’ ’s rend’ barátja vagyok. Min
den zajt, minden tüzet letilték. Azonban lábaim alatt kis veres vonalt 
láttam. Fölötte megharagvandám, ha hogy az nem a’ deportált’ szobá
jában volt volna; de igy, mielőtt megharagudnám, végére akartam jár
ni , mi az. Csak le kelle hajolnom, a’ hasadékon át jól belátók a’ szo
bába.

A’ fiatal ne térdele ’s imádkozék. Világot egy kis lámpa adott, ő  
félig le volt vetkőzve; felülről láttam meztelen vállait, meztelen kis 
lábait ’s nagy, felrázott fiirteít. Visszahúzódásra gondolák, de azután 
mondám magamban: bah ! egy öreg katona! az mitsem tesz! ’s ma
radtam.

Férje, fejét kezeire támasztva, egy kis bőröndön ü le ’s ránéze, 
mint imádkozik. Fejét mintegy ég felé emelvén, nagy kék szemeit 
Magdolnáéiként nedveseknek látám. Imádkozása alatt férje megragadó 
hoszszú hajai’ végét s lassan megcsókoló azokat. Végezve imájSfkeresz- 
tet hányt magára ’s mosolyga, mint ha paradicsomba menne. Láttam, 
hogy a’ deportált is, mint ő, keresztet vete magára, de mint ha a’miatt 
szégyenkezett volna. Valóban, férfira nézve az kissé különös.

Fölkelvén férjét megcsókoló ’s a’ függágyba lefeküdvén, nemsoká
ra alvónak látszék; szünet múlva félig szunyadva szóla: nem vagy ál
mos, barátom? tudod-e, hogy késő éj van? — Homlokát még folyvást 
kezeire támasztva tartó a’ nélkül hogy .válaszolna. Ez kissé nyugta- 
lanitá a’ szép némbercsét; kellemes fejecskéjét, mint madár a fészek
ből, kidugó a’ fiiggágyból ’s nyitott szájjal szemléié őt, de szólni nem 
mere. Végre felszólalt a’ férfi: ah, kedves Laurám, minél közelebb jö
vünk Amerikához, annál kevésbbé menekülhetek a’ rajtam elhatalmazó 
szomorúságtól. Nem tudom miért, de úgy vagyok vele, mint ha éltünk’ 
legszerencsésb ideje ezen hajózás volt volna. — Én is , viszonzá a’ nő; 
szeretnék oda soha nem jutni. — Kezeit összekulcsolva, az érzemény- 
nek olly kifejezésével júllanta rá a’ férfi, mellyet ön nem képzelhet, és 
szóla: ’s te, angyalom, mégis minduntalan sirsz és istenhez fohászko
dni ; az nekem igen fáj, mert jól tudom, kire gondolsz ’s tettedet, úgy
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hiszem, megbánád. — Megbánám ! viszonzá fájdalmas arczczala’ no, 
megbánám, barátom, hogy követlek! Azt véled, hogy kevésbbé sze
retlek, mert csak rövid idő óta vagyok tied? Tizenhetedik’évemben nem 
vagyok -e én nö, nem isin ereim* tiszteimet? Anyám ’s testvéreim nem 
nyilvániták-e kötelességemül, ho^y Guianába kísérjelek? Én egyedül 
azon csodálkozom, hogy te ezen annyira meginduló]; hiszen az mind 
igen természetes. S most nem tudom, mikéit gondolhatod, hogy tettemet 
megbántam, holott nálad vagyok, hogy segélyedül legyek életedben 
vagy meghaljak veled, ha te meghalsz. —

Mindezt olly édes hangon mondá, hogy azt zenének tarthattuk vol
na. Én egészen meg valék hatva ’s mondám: jó kis nö, csak rajta!

A’ fiatal férfi sóhajtván, lábával toppana s egy kis kezet ’s mezte
len kart, mit neki a’ hölgy nyújtott, csókola. Oh! Laurácska, én Lau- 
rácskáin! szóla, ha elgondolom, hogy ha összekelésiinket négy nap
pal későbbre teszsziik, csupán engem’ fogtak volna el ’s most magam 
utaznék, úgy meg nem bocsáthatok magamnak!

Ekkor a’ szép némbercse mindkét meztelen fejér karját kidugd a’ 
fiiggágybúl, homlokát, haját és szemeit csókold férjének ’s megragadd 
fejét, azt mintegy keblére rejtendő. Gyermekként mosolyga ’s ezernyi 
gyöngédséget monda neki, minőket soha nem hallék. Száját befogd ke
zével , csak hogy maga beszélhessen: mondd meg, barátom, szóla, nem
de sokkal jobb, hogy nö van melletted, ki szeret? Cayennebe én szí
vesen megyek ; ott vadembereket látandók ’s kókuszfákat, mint Pál és 
Virginia, nemde? Mindenikiink magáéit ülteti el. Meglássuk, ki a’ leg
jobb kertész. Ha akarod, egész napon ’s egész éjen dolgozni fogok. Én 
izmos vagyok, nézd csak karjaimat; csaknem fel bírnálak emelni. Ne 
nevess rajtam; hímezni is szépen tudok; ha kell, órákat adok rajzolás- 
és zenében, ’s ha ott olvasni tudnak, te iró lehetsz!

Emlékezem, hogy a’ szegény ifjú, midőn a’ hölgy ezeket monda, 
kétségbeesett-hangosan felkiálta: iró, úgymond, iró! ’s jobb kezével 
megfogván balját, görcsösen üsszeszoritá azokat; hah, iró! minek ta
nultam valaha Írni! Írni! az kópék’ mestersége! én sajtószabadságot 
hittem! — De hol is volt eszem? hah, miért tevém azt, hogy öt vagy 
hat meglehetősen középszerű eszmét nyomassak, miket csak pártolóik 
olvasamlnak, gyűlölőik ellenben tűzbe vetnek; mellyek egyébre nem 
valók, mint bennünket üldözésnek kitenni! Nálam— meglehet; de te; 
szép angyal, alig négy nap óta férjhez menve! mit tevéi te ? Magya
rázd meg, kérlek, mint engedhetem meg neked annyira vinni a’ jósa- \  
g o t, hogy ide elkísérj ? Tudod-e, szegény kis hölgy, hol vagy ? Nem
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sokára, gyermekem, 1600 mföldnyire leszesz anyád-’s testvéreidtől — 
’s mindez érettem , érettem!...

A’ nő fel törekvék őt vidítani ’s tréfálni kezde; tréfát űzött altból, 
hogy mindketten pénz nélkül vannak ’s monda: soha nem vidámabb az 
ember, mint midőn semmie sincs. És szükség’ esetére nincs-e két gyé
mántgyűrűm, miket anyáin adott ? azok mindenütt jók ’s minden eset
ben , nemde ? Ha neked tetszik, eladjuk. Végtére azt is hiszem , hogy 
ama’ jó férfi, a’ kapitány, nem tárja fel] minden jó szándékát, mikkel 
irántunk viseltetik ’s hogy ö igen jól tudja, mi van a’ levélben. Bizo
nyosan a’ cayennei kormányzónak ajánltatunk benne. — Talán, mon
da a’ férj ; ki tudja? — Nemde, viszonzá a’ kis nő ; te olly jó vagy, 
miszerint bizonyosnak hiszem, hogy a’ kormány csak rövid időre szám
űzött , de sokáig nem haragszik rád.

Ezt ö olly jól monda, ő engem’ jó férfinak, kapitánynak neve-, 
zett, mi engem’egészen elérzékenyite ’s bensőmben örültem rajta, hogy 
sejtése tán helyes. Elkezdek egymást csókolni; én élénkül dobbantók 
lábammal a’ födözetre, kiáltva: hej, barátim, parancs van adva, hogy 
a’ hajón minden tűz kioltassák. Legyetek olly jók, oltsátok el lámpá
tokat. — Ez megtörtént.

Mondám magamban, hogy a’ jó fiatal emberek alkalmasint helye
sen sejték a’ valót, minek én ismét nagyon örültem. Csaknem fogadni 
lehete, hogy egyik az öt director közöl rágondolá magát őket nekem 
ajánlani. Szobámba léptem ’s a’ levél után néztem, mellyre, hogy ne 
lássam, ócska egyenruhámat akasztám. Most másfélének látszott; úgy 
voltam vele, mint ha mosolygott) volna ’s a’ pecsétek rózsaszínűeknek 
tetszének. Kedvező foglalatáról többé nem is kétkedőm ’s barátságo
san inték feléje. Ruháimat mindazáltal ismét ráaggatám; időm hosszú 
volt. Néhány napig nem is gondoltunk rá hogy megnézzük, ’s vidorak 
valánk; de közeledve a’ szélesség’ első fokához, hallgatni kezdénk.

Fölébredve egy kies reggel, azt lelém, hogy a kijelelt ponthoz é- 
rénk. Orromat kidűgám a’ födözetre: a’ tenger csendes és sírna vala; 
minden vitorla lecsiiggött az árboczról, üres léghajóként leduzzadva. 
Most időm van átolvasni! mondám ’s átkacsinték a’ levélre; de estig, 
napszállatig vártam. Végre hozzá kell fognom; felnyitáni a’ falórát ’s 
kivevém az iratot. Jó óranegyedig tartám azt kezemben, a' nélkül, hogy 
olvashatóm vala. Végre szólék: ez már gonoszul van! ’s hüvelykem
mel egyszerre törém fel a’ három pecsétet, a’ nagy vereset pedig por
rá morzsolám. Elolvasván a’ levelet, mint ha csalódtam volna, szeme
im’ dörzsölém. Az egészet újra olvasóm; még egyszer olvasóin; kezdve 
az utolsó, végezve az első soron. Nemhiheték neki. Lábaim kissé inog-
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ta k ; arczhöröm rángódék; arczoinat, markaimat rummal dörzsölém; szá- 
nakozám magamon, hogy olly egyiigyii vagyok; de mindez egy perez’ 
müve vala; kimentem fris levegőt színi.

Azon nap Laurácska olly szép vala, hogy hozzá nem közelitheték; 
egészen egyszerű fejér ruhában volt, egy másikat pedig kötélen a’ten
gerben mosa; öröme volt egy növénynemben , melly szőlőhöz hasonlít 
’s a’ naptéritöi tenger vizén nszkál.

Jer csak, je r, szaporán ’s nézd e’ gerezdeket! kiálfa’s barátja 
hozzá támaszkodva előre hajlék, de a’ vizet nem lá tá , mert csak öt 
szemléié gyöngéden. Én inték a fiatal férfinak, jöne velem a’hajó’hát
részére beszélgetni. A’ nő megfordult. Én nem tudom, arczom minő 
volt; de a’ kötelet kiejté ’s férjét hévvel karon ragadva, mondó: o, ne 
menj oda; ö egészen halvány!

Az meglehetett , mert ok rá volt. A’ deportált azonban hozzám jő 
ve; a' hölgy, a’nagy árhoczlioz támaszkodva, ránknéze. Sokáig járónk 
fel s alá a’ nélkül, hogy beszélnénk. Én czigarót szlttam, mi keserűen 
ízlett s vízbe dobám azt. Deportálton! szemeivel kisért; karon raga- 
dám öt, majd megfúltam, lelkemre, becsületemre mondom, majd meg* 
fúltam.

Ej, barátom, szóltam végre, beszéljen valamit történetéből. Mi 
ördögöt tett ön azon ügyvéd-kutyáknak, kik annyira banyakodnak?úgy 
látszik, igen fel vannak ön ellen bösziilve. Az különös.-— Ővállatvo- 
nita; fejét lesiité (olly szelíd kifejezéssel, szegény ifjú!) és szála: o 
istenem, kapitány, nem sokat! egy vaudevilleben három couplet 
a’ directoriumra, ez az egész ! — Lehetetlen ! mondám. — O 
istenem, úgy van! ’s a’ couplet nem is volt jóv Fructidor 15-kén elfo
gatván börtönbe vitetém; 16-kán elitéltek s előbb halálra, azutánke- 
gyelemböl deportatiúra kárhoztattak.— Az különös, mondám. A’ direc- 
torok igen érzékeny pajtások, mert ama’ tudva levő levél önt agyon lö
vetnem parancsolja.

Nem fele lt, csak mosolyga olly arczczal, melly eléggé illett egy 
tizen kilencz éves fiatal férfihoz. Csupán neje után tekintett ’s letörlé 
homlokát, mellyröl veritékcseppek hullának. Az én arezomon is szint
annyi , szemeimben is néhány csepp vala; folytatóm: úgy látszik, ön’ 
ügyét a’ polgárok nem akarók száraz földön elintézni ’s azt vélék, hogy 
az kevésbbé fog itt felötleni. De rám nézve az igen szomorú; mert bár
mi jó ifjú legyen is ön , én meg nem menthetem ; a’ halálparancs egé
szen rendén van ’s a’ végrehajtása iránti rendelet alá van irva ’s meg
pecsételve ; semmi hiány rajta.

Igen udvariasan hajtá meg magát’s elpirult: én, kapitány, mitsern



115

kívánok, szóla oily szelíd hangon mint különben; végtelenül sajnál
nám , ha alkalmat adnék önnek tisztét elmulasztani. Csak Laurával sze
retnék kissé beszélni ’s kérem önt, vegye öt ótalmába azon esetre, ha 
engem, mit nem hiszek, túlélne.

0! mi azt illeti, mondám, az, szegény ifjú , igen méltányos; ha 
önnek nem lesz ellenére , Francziaországba visszatértem után családjá
hoz vezetem ’s csak akkor hagyom el öt, ha engem többé látni nem 
akar. De érzéseim után ítélve, hízeleghet ön magának, hogy e’ csa
pástól nem fog feliidülni — a’ szegény kis hölgy ! — A’ deportált meg
fogd mindkét kezemet ’s megszorítván azokat, mondá : jól érzem, hogy 
ön, derék kapitányom, a’ mellett, mit tennie kell, többet szenved, mint 
én; de mit tehetünk róla? Bízom önben, hogy azon keveset, mi enyém, 
neki fogja ön megtartani, hogy ön ótalmazandja öt ’s gondja lesz r á , 
hogy ö kapja meg azt, mit neki agg anyja tán hagy, nemde? ’s hogy 
egészségét mindig kíméljék. Megálljon ön! lassúbb hangon tévé hozzá, 
azt kell még önnek mondanom, hogy ö igen gyöngéd} melle sokszor 
annyira fáj, hogy napjában többször elájul; jó melegen kell magát tar» 
tania minduntalan. Röviden, ön atyját, anyját pótolandja, ’s mennyire 
lehet, engem is, nemde? Ha megtarthatná a’ gyűrűket, miket anyja 
adott, azon igen örülnék. De ha élelemköltségekre el kell adni azokat, 
úgy azt nem mellőzhetni. Szegény Laurácskám , nézze ön, minő szép!

Mivel a’ dolog igen gyöngéd szint kezde ölteni, az engem boszan- 
tott ’s homlokomat redőzni kezdém; vidám hangon beszéltem vele, hogy 
el ne érzékenyüljek , de tovább ki nem tarthatám. Elég immár, szólék, 
derék emberek könnyen megértik egymást. Menjen ön , beszéljen vele 
és siessen.

Kezét barátságosan megszorítóm s mivel ö az enyémet el nem e- * 
reszté és sajátos tekintettel néze rám, hozzá tevém: hah! egyet kell 
önnek tanácsolnom s az: ne beszéljen ön vele ez iránt. A’ dolgot tisz
tába hozzuk a' nélkül, hogy ö észrevenné vagy ön elhibázná; legyen 
ön egészen nyugott, az az én dolgom ! — Ah , az más, szóla ö , azt 
én nem tudtam; az csakugyan jobb is. O! az istenhozzád, az az isten- 
hozzád , az elérzékenyit!

Igen, igen, mondám én, ne legyen ön gyermek, az sokkal jobb.
Meg ne ölelje öt, barátom, ha teheti, meg ne ölelje öt vagy ön veszve 
van.'—Kezét még szívesen megszorítván, elbocsátám öt. Oh ez, mind
ez rám nézve terhes vo lt!

Nekem ngy látszik, hogy a’ deportált titkát csakugyan megörizé, 
mert karon fogva óranegyedig sétáltak fel ’s alá, azután a’ födözet’szé
lére a’ kötélhez jövének.

8  *
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Az éj rögtön beálla. Ez volt a perez, mellyet megragadni magam
ban eltökélem; de e’ perez rám nézve mai napig tart ’s egész éltemben 
logoin azt golyóként vonczolni magam után. —

Itt az öreg parancsnok kénytelennek érzé magát megállapodni. Én 
óvakodtam szólni, félve, hogy gondolatainak más irányt adandók; ö, 
mellét verve, újra kezdé: e’ perczet, mint mondom, most sem fogha
tom fel. Érzem, hogy a’ harag mintegy hajamnál fogott, de nem tudom 
egyszersmind, mi tön engedelmessé s mi hajtott előre, összehívóm a 
tiszteket s egyiknek közölök mondám: csolnakot a’ tengerre szaporán. 
E’ nőt felveszi ön ’s nyilt tengerre viszi, inig puskalövéseket hall; az
után visszatér ön. — Engedelmeskedni egy papirrongynak! mert végté
re is egyéb nem vala. A levegőben kelle valaminek lenni, mi arra ösz
tönzött. Távolról fél szemmel nézem a’ fiatal férfit ... oh, az iszonyú 
látvány volt. ..  mint térdelt Laurácskája előtt, térdeit ’s lábait mint 
csókoló. Nem találja ön, hogy igen szerencsétlen valók?

Őrültként kiélték: válaszszátok, szakítsátok el őket egymástól! 
mi mindnyájan gonosztevők vagyunk... szakítsátok el őket egymástól! 
A’ szegény respublica holttest! a’ directorok, a’ directorium nyüvek hen
ne ! Én elhagyom a’ tengert! Én valamennyi ügyvédetektől sem félek! 
Beszéljétek el nekik, mit mondók; mit gondolok én vele? Hah, pedig 
gondoltam velők! voltak volna csak kezeimben, mind az ötöt örömest 
meglövetendém , a’ gazfic/.kókat! Oh, azt megtevőm vala — az élettel 
olly keveset gondoltam, mint az esővel, melly itt hull •— de mégis gon
doltam vele — egy élettel, mint az enyém — ah , igen ! egy nyomom é- 
lettel-— hah! —

A’ parancsnok’ szava lassanként elfulada ’s oily bizonytalanná lön, 
mint szavai s ajkait harapva és szeműidéit borzasztó, vad szórakozott
ságban fölmeresztve, tovább halada- Csodálva látóm, sárga arezböre 
mint változók sötétveresre. Zekéjét mohón kigombolva, kitárt mellét 
szél- ’s esőnek tévé ki. így folytatók utunkat mély hallgatásban. Lát
tam, hogy magától többé el nem kezd beszélni s hogy el kell magamat 
tökélnem, öt kérdeni.

Jól értem, mondám, mintha történetét befejezte volna, hogy illy 
iszonyú kaland után megutálja az ember hivatalát. — Hah, hivatalát! 
bolond ön? szóla hozzám durván; annak nem hivatal oka ! Hajóskapitány 
soha nem lesz kénytelen bakóvá lenni, csak midőn a’ kormányok gyil
kosok-’s orvokból állnak, kik hasznot húznak azon szokásból, melly- 
nél fogva a’ szegény ember vakon engedelmeskedik, mindig csak enge
delmeskedik, szerencsétlen gépként, ellenére szive’ szózatának,enge
delmeskedik.
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Ekkor zselíélíöl veres kezkenöt vont k i, mellybe gyermekként sí- 
ra. Én, kengyelemet megigazítandó, megállók ’s néhány perezre a’tar- 
goncza mögött maradtam, mivel érzém, hogy szégyelné magát a’ ka
pitány , ha patakzó könnyeit igen világosan észrevenném.

Jól sejtéin, mert mintegy óranegyed múlva ö is a’ nyomoré taliga 
mögé hozzám jőve ’s kérde, nincs-é iszákomban borotva, mire én egy
szerűen válaszolóm , hogy nem lévén szakálom , borotvára sincs szük
ségem. De azt csak azért kérdé, hogy más valamiről beszéljen. Öröm
mel vevém azonban észre, hogy ismét történetére tért vissza.

Ön, nemde, éltében hajót még nem látott? — Nem, viszonzám , 
csak a’ párisi panorámában saz onnan merített hajótudományomról nem 
sokat képzelek. — ügy azt sem tudja ön, mi a’ csigagerenda?•—Épen 
nem, válaszolóm. — Az deszka-terrasse, a hajó’ elörészén kinyúló, hon
nan a’ horgonyt levetik a’ tengerbe. Ha embert lőnek agyon, rendesen 
arra állítják ő t, lassan tévé hozzá. — Ah, értem, mert onnan a’tenger-, 
be esik! — Ő nem felelt s elkezdé leirni a’különféle csolnakokat, miket 
a’ lirigg magával vihet s azután a’ nélkül, hogy rendet tart vala gon
dolataiban , folytató elbeszélését ama’ szinlett közönösséggel, mellyre 
kétségtelenül hosszú szolgálatban tesz szert az ember, mivel aláren
deltjeinek veszély-, ember-, élet-, halál- ’s önmaga-megvetésre példát 
kell adnia; ’s mindez durva lepel alatt csaknem mindig mély érzést rejt. 
A’ hadfi’ durvasága nemes arezot fedő vasálarezhoz hasonlít; kőbörtön 
az, mellybe királyi fogoly van zárva,------

E csolnakokba hat egyén fér. Embereim beléjek ugranak ’s Lau
rát magokkal vivék a’ nélkül, hogy ideje volt volna kiáltani vagy beszél
ni. Oh ! ez ollyasmi, miért magát becsületes ember soha nem vigasztal
hatja, ha része volt a’ tettben. Jól kell csevegnie — illyesinit soha sem 
feledünk e l ! — Ah minő idő ez! Ki az ördög Dirt r á , hogy azt elbeszél
jem? Ha azt beszélem, nem tudok belőle kifogyni, az már úgy van. E’ 
történet engem’ megittasít, mint a’ juranconi bor. Ah, minő idő ez! Kö
pönyegem átázott!

A’ kis Laurácskáról beszéltem önnek. Szegény n ő ! Mi ügyetlen 
emberek vannak mégis a’ világon! A’ tiszt olly bárgyú volt, hogy a’ 
csolnakkal ellenében tartózkodók a’ hajó’ elörészének. Meg kell valla
ni azt is, hogy mindent előre nem láthatni. Én, a’ dolgot eltitkolandó, 
az éjre számoltam ’s az egyszerre elsütött tizenkét puska’ világára nem 
gondoltam. Istenemre mondom, a’ nő a’ csolnakról látta agyba lőtt fér
jét a’ tengerbe zuhanni.

Ha ott fen van isten, ö tudja, mikép történt az, mit önnek elbe
szélek; én nem tudom, de mások látták ’s hallak azt, mint én látom önt
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és hallom. Azon perczben, midőn a’ ituskák eldördültek, kezét homlo
kára rántá, mint ha öt fején golyó találta volna ’s leült a’ csolnakhan a’ 
nélkül, hogy elájuljon, hogy kiáltson, hogy beszéljen ’s ismét viszsza- 
jöve a’ briggre, a’ mikor ’s miként akarák azt. Én hozzá menvén vele 
sokáig ’s mint tőlem te lt, beszéltem. Úgy látszék, mint ha hallgatott 
volna rám ’s homlokát dörzsölve rám néze. Ő mitsem értett ’s homlo
ka egészen veres és arcza egészen halvány vala. Minden tetemében, 
mint ha félne valakitől, reszketett. Az benne megmaradt. Szegény kis 
hölgy! most is azon állapotban van. Bárgyú, vagy eszelős, vagy té- 
bolyodott—mint ön akarja. Szót tőle kicsalni soha nem lehetett, kive
vőn, hogy néha mondja, mikép húzzák ki, mi fejében van. E’perez óta, 
mint ö, szomorú levék ’s bensőmben e’ szózatot érzém: ma r a d j  n á 
l a n a p j a i d ’ v é g e z e t é i g  ’s ó t a l ma z d  öt! Azt megtevőm* 
Visszatérve Francziaországba rangfokom’ megtartásával szárazföldi ka
tonaság közé vágyakozám, mert, ártatlan vértontva rajta, megutáltam 
a’ tengert; fölkeresém Laura’ családját. Anyja meghalt; testvérei,kik
hez az őrültet vivém, nem akarák őt ’s ajánlkoztak, hogy öt Charen- 
tonba elviszik. Én hátat forditék nekik ’s megtartóm öt magamnál ' — 
Ah istenem, ha ön, bajtárs, látni akarja öt, csak öntől függ — ime ! 
várjon ön ! Öszvér, hej ! megállj ! v

Az öszvér örömest megálla, a’ parancsnok pedig fölemelő a’ tali
ga’ viaszos vásznát, mintha rendbe akarná szedni a’ szalmát, melly 
azt csaknem egészen betöltő ’s én valami fekete nyomoréit láttam. Két, 
rendkívül nagy és csodálatosan szép kék szemet pillanték meg halvány 
arczon, melly hosszas és sovány való, szőke, egészen sima hajjal el- 
özönlve. Én tulajdonkép’ mitsem láttam, mint a’ két szemet, mert ez 
volt a’ szegény nőn minden, mivel többié holt vala. Homloka veres, 
arczai beesvék ’s fejérek valának, kékes foltokkal. A’ szalmában legug-' 
golva úgy iile, hogy alig lehete térdeit látni, mellyeken dominót já t
szók. Egy ideig ránk nézett, sokáig reszkete, kissé rám mosolyga’s 
ismét játszani kezdett.

Lovammal a’ taligához közeliték ’s neki nyujtám kezemet; ö gép- 
szerüleg nyujtá nekem az övét s igen szelíden mosolyga. Csodálva ve
vőm észre, hogy hosszú ujjain két gyémántgyűrűt viselő, mellyeket 
még anyjáéinak gondoltam ’s kérdőm magamban, a’ nyomor hogy hagy
ható meg neki azokat. E’ megjegyzést a’ világért sem mondandóm meg 
a’ kapitánynak , de mivel szemeivel kisért ’s az enyéimet Laura’ ujjaira 
tapadva látá, némi büszkeséggel szóla hozzám: nemde meglehetősen 
nagy gyémántok? Szeretné ön szükség’ esetében árukat, de én nem a- 
karám, hogy megváljon tőlük a’ szegény gyermek. Ha hozzá nyúlok,
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sir ’s el nem bocsátja azokat. Egyébiránt sóba nem panaszkodik ’s ko
ronként varrhat. Szegény kis férjének szavamat tartam s valóban nem 
sajnálom. Soha el nem liagyám s mindenütt örült leányomnak adám öt 
ki. E’ miatt tisztelettel valának iránta. Hadseregnél a’ dolgok sokkal 
jobban folynak, mint Párisban vélik; igen isi Ő a' császárság vala
mennyi háborújában jelen volt velem ’s mindig szerencsésen liozám el. 
Melegben tartám öt minduntalan. Szalmával’s kis taligában az soha nem 
lehetetlen. Terhemre soha nem volt, sőt inkább gyermekeskedései meg
nevezetek néhait! hetedik könnyű ezered’ tiszteit. — Azután hozzá kö
zeliié a ^kapitány s megveregeté vállait, mint kis öszvérével is tévé. 
— Nos tileányom, szólj; beszélj valamit e hadnagygyal; jer, adj kis 
jelt fujtaddej 1 — Ismét dominóköveivel volt dolga. — Oh! szólt a’ pa
rancsnak , ma kissé bátortalan ’s rósz kedvű, mert esik. De köhögést 
solur-nfem kap. Őrültek soha nem betegek; az kényelem. Beresinánál, 
s az egész visszajövet alatt Oroszországból, födetlen fejjel volt. — Nos, 

leányom, csak játszál; jer , Laurácska, velünk ne törődjél, tégy, mint 
tetszik.

Megfogá a’ kapitány’ kezét, mellyet ez vállára tön, egy nagy, fe
kete, ránczos kezet, ’s ajkaihoz félénkül vivén, szegény rabnökéntmeg- 
csókolá azt. E’ csóknál szivemet szorongni ériéin s lovamat gyorsan el- 
forditám.

Folytatjuk utunkat, parancsok? mondám; az éj beáll, mielőtt Be- 
thunebe érnénk. A’ kapitány kardja’ hegyével levakard gondosan csiz
máiról a’ sárga sarat , azután a’ taliga’ oldalhágcsójára lépett ’s egy kis 
köpönyeg’ posztó csuklyáját Laurácska’ fejére huzá. Levevé még fekete 
selyem nyakkendőjét is ’s gyámleánya’ nyakára köté azt, azután meg- 
inditá az öszvért ’s utunkat folytatók.

Az eső folyvást patakzott; a’ szürke ég és szürke föld végtelenre 
ny illának ; bizonyos sötétes fény, halvány, egészen nedves nap szállt le 
a’ nagy malmok mögé, mellyek állának. Mi újra mély hallgatásba me- 
riilénk.

Én öreg parancsnokomat szemléiéin, ki nagy léptekkel, mindig e- 
gyenlö kitartással lialada, inig öszvére már nem birt ’s lovam is fejét 
lelekonyitgatni kezdé. A’ derék férfi levevé koronként csákóját, kopasz 
homlokát s néhány ősz haját, vagy nagy szeműidéit., vagy fejér baju
szát, mellyröl esöcsepege, megszáritandó. Azzal, mi benyomást tehe
tett rám elbeszélése, ö nem gondolt. Ő sem jobbnak, sem roszabbnak 
nem mutatá magát, mint minő volt. Ő utálá enmagát rajzolni. Ő magá
val nem gondolt ’s óranegyed múlva egyazon hangon még sokkal hosz- 
szabb történetet kezdett Massena general’ egy táborozásáról. Én nem
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hallgattam rá , ámbár egészen fölheviilt, hogy bebizonyítsa a’ gyalog
ság’ elsőbbségét a lovasság fölött.

Az éj beálla, lassan utazánk. A’ sár mindig nagyobb lön. Egy ki
száradt fánál, egyetlennél az ut mellett, megállapodánk. A kapitány’ 
első gondja öszvére, az enyém lovam vala. Azután benézett a’ targon- 
czába, mint anya gyermeke’ bölcsőjébe. Hallám öt mondani: jer, leá
nyom, takard be e’ ruhával lábaid” s próbálj alunni! No az jó, egy csepp 
sem esett rá. Ah a’ manóban, nyakán hagyott órámateltöré. Oh, sze
gény ezüst órám! De már mindegy; jer, gyermekem, próbálj alunni. 
Nem sokára szép idő lesz. — Az különös, hogy minduntalan lázban van; 
úgy van az az őrültekkel! Jer, gyermekem, itt számodra a’ chocolade !

A’ taliga által eső ellen védetve leülénk ’s kenyerezénk:. A’ pa
rancsnok sajnálá, hogy valami jobbat nem adhatott ’s mondá: szegény 
kis nő! a’ legjobbat, mim van, neki kelladnom; ön látja, hogy őt foly
vást elkiilönözve tartom. A levélleli történet óta más embert magához 
közel nem szenvedhet. Én öreg vagyok’s atyjának látszik hinni; de en
nek daczára is megfojtana, ha őt csak homlokon megcsókolni akarnám.

Mialatt a’ parancsnok igy beszélt, a’ nőt sóhajtani ’s mondani hal
lók : V e g y é t e k  k i é ’ g o l y ó t !  v e g y é t e k  k i é ’ g o l y ó t !  Én 
fölkelék; a’ kapitány ülnöm parancsolt.

Maradjon, maradjon ön! mondá, az semmi. Azt ő egész éltében 
mondja, mert fejében golyót folyvást érezni vél. De az nem gátolja öt 
mindent, még pedig nagy szelídséggel, megvenni, mit tőle kívánunk.

Elnémulva szomorúan hallgatóm öt. Kiszámolám, hogy 1797 óta 
1815-ig e’ férfira nézve 18 év múlt el igy. — Sokáig maradék hallgatás
ba elmélyedve és számot törekvőin magamnak adni e’ jellem- és ese
ményről. Azután, minden kiilok nélkül, kezét rögtön igen szívesen meg
szorítóm; minn ő egészen elcsodálkozék.

Ön érdemes férfi! mondám, ő pedig viszonzá: hah! miért? tán a’ 
szegény nő miatt? Jól átlátja ön, gyermekem, hogy ez kötelesség va
la. Rég’ ideje, hogy én önmegtagadást gyakoriok. — ’S ismét Masse- 
nárúl kezde beszélni.

Más nap reggel Bethunebe érénk, hol a’ katonaság’ tolongása úti 
társamtól elszakított, elválasztott. A’ két szerencsétlent nagy sajnálko
zásomra szemeim elől elvesztőm örökre.

Ez volt éltemben az első eset, hogy a’ valódi katonaszivet alapo
san megismerém. Ezen esemény kitárá előttem az embertermészetet, 
mit azelőtt nem ismertem ’s mit az ország roszúl ismerve , vele nem jól 
bánik; azóta véleményemben nagyra becsűiéin azt. Sokszor kerestem 
azóta környezetemben férfit, ki amahhoz hasonlítana ’s oily egész, tekin-
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tét nélküli önmegtagadásra képes volna. ’S a’ tizen négy év alatt, mely- 
lyeket a’ hadseregnél tölték, csak a’ katonaságnál, különösen a’ gya
logság’ szegény ’s megvetett soraiban leltein olly antik jellemű embe
reket, kik egészen tulságig viszik a’ kötelesség’ tudatát, kik sem lel- 
kiösméret-mardosást nem érzének engedelmességök, sem szégyent sze
génységük miatt; kik egyszerűek szokások- és szavakban, büszkék hó
nuk’ hírnevére, saját magokéval nem gondolva;Nkik örömest elzárkóz
nak homályukba ’s a’ szerencsétlennel osztoznak a’ fekete kenyérben, 
mit vérökkel fizettek meg.

Sokáig nem tudám, mi lett az öreg kapitányból, annál kevésbbé 
mivel nevét meg nem mondá. Egykor, úgy tartom 1825-ben, parádé 
előtt kávéházban a’ sorkatonaságból egy öreg kapitány, kinek parancs
nokomat leirám, mondá: ah, istenemre, ismertem a’ szegény ördögött 
Vitéz férfi vala; Waterloonál egy golyó leterité őt. A’málhánál valami 
őrült nőszemélyt hagya, kit az amiensi kórházba vivénk, hol három nap 
múlva őrültségben meghalt. — Azt igen elhiszem, mondám, mert gyám
atyja többé nem vala.•— Ah, mit mond ön! a t y j a !  viszonzá a’ kapi
tány olly hangon, mellynekravasz- ’s kétértelműnek kelle lenni.'—Ez 
is eszelösködik, válaszolám kimentemben. — ’S én is önmegtagadást 
gyakoroltam!

GARÁDY.
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K ö l t e m é n y e k

A’ h a r c z f  1.

I. Az ft joncz.

Kisded falucskából tova 
Vivék el a’ legényt,
A’ kedves’ karjai közöl 
Szakaszták el szegényt.

A’ barna lány utána sírt, 
Térdelte fürtéit,
Sötét kékes kötényivei 
Törölte könnyeit.

Rövidre nyírták a’ legény’ 
Korom szinti haját,
Reá adák a’ liarczfiak 
A kék ’s fehér ruhát.

Puskát, lőport, és kard helyett 
Hegyes szuronyt kapott,
Indulni doh-pörgés után 
Itt niegtaníttatott.

És doh-pörgés után tova 
Olasz földek fe lé ,
Az alpesen tál hadnagya 
Öt messze elvivé.
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Midőn Milano’ téréin 
Mint őr utczákon áll,
Eszébe jő a’ múlt idő,
’S magába vissza száll.

És vissza gondol a’ kicsiny 
Falu’ lakóira,
A’ szalma födte ház előtt 
Virágos fáira.

A’ fák alatt a’ barna lány’
Dús lengenyéire,
A’ kertre, hol remény között 
Zárá őt keblire.

Hol kedvesét a’ kis pádon 
Sokszor megcsókold,
Midőn kedves dalát neki 
Estvénként sípold.

II. A’ ha d a s ty  án. *)

Olasz földről jött a’ legény 
Nehéz tíz év után,
Megáll az ősi ház előtt,
Kopog kis ablakán.

Az ablak’ ismert szárnyai 
Lassan megnyíltának,
De hajh! jó atyja ’s anyja már 
Bégen meghaltanak.

A’ kis pádon zöld fák alatt 
Ott ült á  barna lány,
Ijedve tőle elfutott,
Nem ismert rá talán.

Se’ szomszédok, se’ társai 
Nem ismerék meg őt, 
őt a’ kopottan, ’s rongyosan 
Olasz földről jövőt.

*) Hadastyán: invalidus. R o k k a n t a k n a k ,  valamint eddig» úgy ezután is ta
lán csak lovakat, ne embereket nevezzünk. A’ szerk.
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De hallá, hogy a’ barna lány 
Hozzá hűtlen leve,
Hogy gyermekeknek anyja már, 
Hogy másnak lett neje.

Ö a’ hűtlent nem átkozá,
Hozzá búcsút lebeg,
Illy rongyos, illy sérült fiút 
Miért várt volna meg

Falu végén kis háza van,
Ott elvonulva é l,
Csárdába jár csak, hol ha víg, 
Olasz földről mesél

Örök nyárról, ’s az alpesek’ 
Havas tetőiről,
Narancsfákról, ’s a’ tengerek’ 
Végetlen tűkriröl.

’S midőn regél, midőn szaval 
Alpes tetöirűl.
Bámulva asztalát ivó 
Pórok veszik körül.

Ha visszajüttéről beszél 
Akkor rögtön megáll,
Sűrű dohány-felhő között 
Szemébe könnye száll.

A’ pór nem tudja a’ könyü 
Szemébe mért fakadt,
Nem tudja, hogy múltért keserg: 
A’ barna lány miatt.

S A M A R J A Y  K Á R O L Y .
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H o z z á .

Nagy szálka vagy szemeinken, kis leány! 
Nem látok, kár szemeinken nincs hiány; 
Nem láthatom miattad a’ napot;
Hajh az nekem már rég lenyúgoilott.

Nem láthatom miattad a’ tavaszt,
Elégeté hő szenvedélyem azt;
Nem láthatok sem földet, sem eget,
Csak tégedet , csak hűvös képedet.

És kérdezem, a’ nap rajzolt-e le,
Hogy a’ világ képeddel olly tele ?
Ez já r velem, ez kísér mindenütt,
Mint üldöző mindenhol rajtam üt.

Nem látok mást, mint holló hajadat, 
Hamis szemed’ és kedves arczodat. 
Szeretlek - e , vagy tán örült vagyok ? 
Tudná az ég , nem szakadúlhatok.

Hozzád vagyon lánczolva szellemem’,
’S e’ szellemláncz legfájóbb szerelem; 
Hozzád van az teremve mint az ág, 
Letörve már, és még sem holt virág.

Eltépjem-e e’ kínos lánczokat?
Megélhet - e az ág , ha leszakadt?
Sorsom te vagy, egy szód, 1 ehelleted ,
’S élek halok, a’ mint te végezed.

K A L Ó Z .



Ijevél Veröcxeyhex. *)
Szentmihályon jul. 3. 1843.

Hála ’s köszönet, szíves köszö
net! legyen kegyednek mondva, is
meretlen jó barátja ’s dicsérője meg- 
boldogúlt nemeslelkü szeretett fér
jemnek , azon szép sorokért miket a’ 
f. é. Athenaeum’ X-dik füzetébe írt! 
— Nem ismerem ugyan kegyed’ föl
di valódi nevét, azonban szemeimben

*) Tisztelt szerkesztő úr! Nem érdem
iek ’s így nem is fogadhatok el u- 
gyan semmi köszönő szót azért 
hogy meggyőződésemet nyilvaní- 
tám, sőt ha elhallgatom a’ mit hi
szek , talán inkább korliolásra 
méltó valók: de mégis, félre téve 
a’ talán túlságos szerénységet, ké
rem önt, legyen szíves közleni az 
Áthenaeumban * ) az ide mellé
kelt levelet ’s általa megújítani, 
ez érdemeket könnyen feledni 
tudó , feledni szerető korban, 
az érdemteljes gróf Desewft'y Jó
zsef’ emlékezetét. Lehetetlen, hogy 
kedélyes olvasó előtt közönyös 
vagy érdektelen legyen hallani egy 
lelkes honleány és hitves’ elhúnyt 
férje feletti gyász-szavát. Önnek 
tisztelője. Verőczey.

*) Örömest engedünk helyet lapjainkban a’ 
tisztelt grófné’ levelének.

A’ s z e r k.

legszebb névvel bír kegyed, mellyel 
férfi bírhat, — az igaznak nevével,
— e’ névben már a’ szent-írás sze
rint is , minden , mi jó ’s erényes , 
központosul! ------

Igen is, tisztelt úr, én is osz
tozom kegyed’ megütközésében ’s 
fájdalmában, látván a’ hidegséget, 
mellyel hírlapjainkban azon ritka fér
fiúról szólnak, kinek tetemei csak ke
véssel ez előtt hültek meg;-— kivált 
én mély fájdalommal érzem, mi kevés 
részvét és tisztelet mutattatik iránta,
— iránta! azon egyetlen iránt, ki az 
egész haza’ csudálását, szeretetét és 
gyászát olly nagy mértékben érdem
l i ! — Beh keveset ’s röviden írnak 
illy méltó, és tartalomdús tárgyról!
— míglen gyakran középszerű, sőt, 
rossz emberek felől, nagy, hosszú 
’s dicséret -  teljes periódusokat ol
vashatni ! — Mi hamar felejti e’ haza, 
azon öreg, hív ’s nemes bajnokát, ki 
szép életének 50. évét mindenképen 
csak neki szentelé, ki honjának e- 
gyik dísze vala! — Mi könnyen ve
szi ez , az illy nagy és kipótolhatat- 
lan veszteséget! — pedig sohasem fog 
többé egy gróf Desewffy József ta
láltatni , — ki olly fényes elmebeli te
hetségekkel, olly emberszerető, jám
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bor szivet, oily tiszta, önhasznát nem 
kereső charactert, legszebb összhang- 
zásban egyesítene! — Kimeríthetet
len vala elméjének geuialitása, vala
mint szívének jósága és szelíd-nagy
sága ! — E’ szívben a’ sárga irigység, 
boszú - állás, rosszakarat, hiúság, e- 
goismus és nagyravágyás’ alacsony 
indulatjai, soha helyet nem találtak; 
egyesség, megbocsátás, kibékülés 
legkeményebb ellenségeivel is — lel
kének fő öröme vala. Forró, igaz és 
felvilágosult hazaszeretet ( 50 évi 
munkái ’s erőlködéseinek indító oka) 
vezérlé őt csupán, nem soha hiúság, 
kevélység ’s önérdek! — Ő, az e -  
g ye llen , ha akarja szintúgy mint oily 
sok mások, válhatott volna nagy és 
gazdag úrrá, nyerhetett volna hiva
talokat és fényes czímeket; tudva van 
hogy egykor örömest használták bi
zonyos ezélok’ elősegítésére. — de 
gróf Desewíly József mindenkor ön
magához és honjához hív maradt, — 
’s haladott állhatatosan gondok és ke
serűségek közt mind halálig, a’kö
telesség’ , lemondás’ , és erény’ ter
hes és rögös útján ! — A’ mi mosta
ni úgynevezett nagy embereink el
lenben, sokkal többet gondoskodnak 
önmagok, hiúságuk, fiuancziáik, ’s 
kevélységük, mintsemhazájok felöl. — 
Elkábítják a’ sokaságot, kivált a’ ta
pasztalatlan ’s ingerlékeny ifjúságot, 
szépen csengő, pompás mondások
kal, sophismákkal ’s valóságos szem
fényvesztésekkel. — Ők-—nyomoréit 
szabaditói ’s reformátorai e’ hazának! 
— pedig terveiknek ártalmas semmi
sége csak hamar tapasztalható — ’s 
eltűnő szappanbuborék gyanánt! — 
Szerintem közölök egyik sem bir va
lóban egészen t i s z ta  és nagy szán
dékokkal — egyiksem áldozza fel 
olly egészen magát, anyagi jólétét, 
idejét ’s erejét a’ hazának, mint ezt 
azon derék és jeles férfiú cselekvő, 
kié lenni 36 évnek lefolytéig szeren
csémnek ’s nagy becsületemnek tar- 
iám, — kivel karon fogva, általa ve

zetve ’s tanítva, útaztam e’ terhes é- 
leten keresztül, — azon férfiú , kit 
ép’ olly bensőleg ’s igazán szeretők 
’s tisztelék, mint a’ miilyen nagyon 
lever és boldogtalanná tesz engem 
mostan elvesztése! — De viszsza 
tartom keserű könnyeimet; nem ma
gamról , hanem csak róla, az édes 
felejthetetlenről akarok, nemes is
meretlen barát ! — kegyeddel szó- 
lani, — kegyeddel, ki részéről a’ 
megboldogúlt véghetetlen érdemei
nek elismérése, szegény sebhedt szi
vemnek annyira vigasztalólag ’s jól 
esik ! — Hála! — ismételt legbensőbb 
hála ’s köszönet azon igaznak, ki olly 
nemesen ’s igazságosan gondolkozik, 
miszerint bátorsága vagyon, vakos- 
kodó hazafitársainak jól megérdemlett 
szemrehányásokat tenni, ’s nekik az 
igazat egyenesen megmondani!—-Oh, 
hányszor megjövendölő nekem e’ há
látlanságot a’ megdicsőűlt! — illyen- 
kor én bátorítani az ő erős, a’ clas- 
sicusokkal szüntelen táplált, lelkét; 
én emlékeztetőm őt a’ hajdankor’ 
azon számos hőseire, egy Aristides- 
re, Socrafesre, Epaininondásra — 
kik szintúgy csak későn méltányoltat- 
tak, sirattattak honfitársaik által! — 
Mi nyugodtan ’s elhatározottan meg
maradt ő illyenkor tövises pályáján; 
visszavonúlva csöndes , homályos 
életet é lt, sokszor félreismerve ’s 
félreértve ’s még is mindenkor jót 
cselekedve, ’s megbocsátva minde
neknek. —

Ő, a’ f e le j th e te t le n , a’ ki kü
lönösen, ’s kitűnöleg jeles tulajdoni 
mellett más országban istenesittetett, 
és fényes pályát futhatott volna meg, 
— minden jót, vagy legalább sokat 
azon kevés jó közöl, mi mostaná
ban történik, régóta előkészített, ő 
akkor már dolgozott és cselekedett, 
midőn mostani képzelt nagy embe
reink még csak bajusztalan gyerme
kek valónak; ’s hányán ékesítik ma
gokat most azon férfiú’ gondolatai
val ’s terveivel, kinek haláláról ’s
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érdemeiről alig szólnak néhány szót, 
’s kinek elvesztése örökre gyászolan
dó ! — Mait laissons la vengeance á 
Dieu !  ■—Találkozott még is egy igaz 
férfiú , egy barát, ki méltányosan 
’s igazságosan é rez ,— ’s azon férfiú: 
kegyed.

Fogadja el ennélfogva tő le m  
’s gyermekeimtől (kik velem egyen
lőn éreznek) szívem’ mélyéből faka
dó hálám ’s tiszteletem’ e’ bizonysá
gát, mellyel maradok kegyednek! 
hálás barátnéja és szolgálója árva 
gróf Desőffy Jó séf né született gróf 
Sztáray Eleonóra.

K öszönet Term észetta
nom' bírálójánale.

Természettanom’ bírálójának, 
azokban is miket az Athenaeum’ I. fü
zetében közlött, nagy részint igaza 
van, reményiem igaza leend a’követ
kezőkben is, *) annyival inkább, mert 
én azon hibákat magam is már mind 
észrevettem ’s növendékeim előtt ja
vítgatom.-—Oka a’ becsúszotthibák- 
nak a’ munka’ szerkesztése alatti sok
féle elfoglaltatásom, és a’ munka’hir
telen kiállítása, szóval a’ hamarko- 
dás, és sokféle dolgozás, mint ezt bí
rálom is eltalálja. Megtanultam már 
ezen elvet, és megtartandoin, ’s aján
lom másoknak is : Inkább k e v e se t, 
la ssa n , es egy munkát i r j , mint so
kat sebesen, és többet e g y sze rre , ’s 
í r j  gon ddal és fontolva. Azonban min
den esetre köszönet ismeretlen bírá
lómnak, hanem teljesen humanus sze
szélyt! bírálatáért is.

Warga János.

’) E’ köszönő szó, mint látszik, a’ Ter
mészettan’ bírálatának befejezése 
előtt íratott, ’s a’ IX. füzetben kell 
valamegjelennie, de kezünkbe csak 
akkor jött, midőn a’ II.füzet már 
nyomtatva volt.

A’ szerk.

Lapszemle.

XXIII.
Honderű «4. szám- — Egy

p o h á r  v í z  Lakner Sándortól, mu
latságos kis anekdot lön, ha az elő
adás megfelelne tárgyának. Az anek
dot szabatos, élénk előadást kíván ; az 
prosai epigramma , kis elinénczség- 
gel, éles fulánkkal végén; hosszadal
masságot,körülményes beszédet kerül
ni kell előadásában. Tartalma ennyi
ből áll: Az öreg Tárdányi’, táblai ül
nök’ fiatal neje mellett édelgő jog
gyakornok’ , Gyula, principálisa’ vé
letlen haza jötte által meglepetve, 
nem tudván, hová lenni, ágy alárej
tezik. Az öreg úr a’ szobába lép és ki- 
hevülve leven, fenn hangon egy po
hár vizet kér italúl, mit a’ joggyakor
nok meghallván, azt hiszi, hogy az 
öreg úr őt akarja leönteni az ágy alatt 
’s hogy ezt megelőzze, kérelemre fa
kad : „Illustrissime , csak most ne 
méltóztassék leönteni; selyem sujtásos 
dolmányom ma van először rajtam.“ 
E’ prosai epigrainm’ éle abban van, 
hogy a’ joggyakornokót szorultságá
ban jobban megijeszti új dolmánya’ 
leöntetése, mint szerelmi viszonyá
nak elárultatása. Az ötlet minden e- 
setre jó és elmés, de előadva nem 
jól van; szerző nagy feneket kerített 
kis dolognak.Először is a’ „Pohár víz‘c 
czimnek védelmére, mire különben 
sem vala szükség, szólal fel és fel
szólal némi erőtetett játszisággal, 
hogy ő ártatlan mint a’ ma született 
gyermekese ’s ártatlanságát avval bi
zonyítgatja, hogy ha szemei nem vol
nának nem tekintene a’ barna lányká
ra , ha karjai nem volnának meg nem 
ölelné őt, ha ajkai nem volnának meg 
nem csókolná, de minthogy mind e- 
zekkel bir, ergo quod erat demon
strandum. Ezután jő egy kis magya
rázat arról, hogy 60 éves férfinak 18 
éves leányt nőül venni „szerencsés 
szerencsétlen“ gondolat. Ezt követik
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a’ személyek’ arczfestései, utána egy 
szerelmi párbeszéd az ülnökné és 
Gyula közt ’s véges végtére maga a’ 
dolog,mit felebb vázlatban elmondánk, 
’s mit a’ szerző maga is egyetlen egy 
lapon mond el. Mi azt hiszsziik.hogy 
mind az, mi az öreg úr’ kardcsörre- 
iiése és kividről hallo tt hangos szava  
elü lt mondatik, igen hosszadalmasait 
van beszélve és szélessé teszi az e- 
gészet. A’ két első lap pedig csaknem 
egészen az, mire amaz ismeretes mine 
non erat his locus illik. Mind ez, mind 
a’ személyek’ könilményesb ismerte
tése beszélyben , hol nagyobb czél a- 
kar eléretní, helyen volt volna, de 
anekdotban csökkentik azon hatást, 
mivel egy kis ötlet’ falánkja az olva
sót meglepné. Vagy beszélylyé kell 
vala tenni e’ tárgyat, vagy szabatos 
előadássalanekdotnak meghagyni. így 
a’ mint van egyik sem, hanem egy 
közép valami; olly lény minek bajos 
volna nevet adni. Mind a’ mellett hogy 
az előadás, mint mondók, nem sike
rült, a' tárgy elmés és a’nyelv—’egy 
pár erőtetett helyet kivéve — folyó és 
hibátlan , ’s Laknert figyelmes stilis— 
iának tanúsítja.

V a r i  c o u r t  I s me n e  cziinü 
beszélyben Lanka Gusztáv igen leve
rő és elbusitó szenvedését ábrázolja 
egy lánykának, ki egészen ártatlanúl, 
mások’ vétkéért holtiglan lakói. Isme
ne (így nevezik a’ lánykát) törvény
telen gyermek, bele szerelmesedik 
apja’ testvér öcscsébe Orsiniba, va
lamint Orsini is ő bele, a‘ nélkül, 
hogy rokonságukat tudnák. A’ szülék 
e’ vérrokonok közti házasságot meg 
akarják gátolni és Ismenét egy má
sik imádó , Antonio, által ellopatják 
’s holtnak hazudván őt Orsini előtt, 
látszatra eltemetik. Orsini bújában 
kivégzi magát. Ismene, kivel tuda- 
tik Orsini’ kiléte, klastrombán végzi 
életét. Szerző e’ beszélyben Ismene’ 
szenvedései iránt akar részvétet ger
jeszteni, de elveszté szemei elől ama’ 
régi igaz tant, hogy egészen ártat-

ATHEN. n .  KÖT. 1843.

lan személy’ szenvedése, minden i- 
gazságtétel nélkül, nem tragicai ál
lapot, mi szánakozást vagy félelmet 
gerjeszthessen az olvasóban. Ez te
hát organicus hiba, melly a’ beszélyt 
alapjában elhibázottnak tanúsítjá. A’ 
hiba még nagyobbá tétetik az által , 
hogy Antonio tudatja Isinenével Or
sini’ kilétét ’s általa megfosztván őt 
még a’ reménytől is ez életben, a’ 
vétlen leány’ szenvedését kettőzteti. 
Azon erkölcsi vagy religiosus gyön
gédség is , hogy a’ szülék borzadnak 
leányukat vérrokonhoz nőül adni, 
nincs eléggé motiválva; illy szülék’ 
jelleméből, mint Ismene szüléi vol
tak , ez nem következik önkényt, ha
nem a’ szerző által kell vala kitalál
tatnia a’ rugók és ösztönöknek, mel- 
lyek őket leányuk’ sorsát feldúló illy 
lépésre tökélik. A’ beszély különben 
tárgyánál fogva találékonyságot bizo
nyít és ügyesen van előadva.

V e r s  három van e’ füzetben, 
részint igen középszerű, vagy tárgy 
vagy forma’ tekintetében, részint an
nyira gyenge, hogy közzé tételre is 
alig ért meg. Az O r s z á g g y ű l é s 
kor  czimű Lisznyay Kálmántól Deák 
Ferencz’ szájába ad némi beszédeket, 
mellyeket Deák alkalmasint nem mon
dana, elkopottságuk miatt, vagy ha i- 
gen , máskép fogna mondani. Arról 
minden esetre mernénk jót állani, 
mennyire Deákot ismerjük, hogy a’ 
magyar politicai szónoklat’ e’ locus 
communisait vagy nem fogná megver
selni, vagy ha igen, költőibb dolgo
kat ’s költői nyelven emlegetne nem 
illy meztelen prosailag mint példáúl 
ezen sorok:

Hogy szokták a’ magyar
Törvényt teremteni
Az országházban meg
Lehet tekinteni.

Továbbá: Deák alkalmasint nagyobb 
rendben és több összefüggéssel is 
szólna, mint e’ vers. Ha személye
ket beszéltetünk, ügyekezzünk jel
lemző szavakat adni ajkaikra; általá-

9
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ban pedig óvakodjunk élő személye
ket eszményi világba feltolni akarni, 
mert illyesmi csak igen gyakor
lott, és rendkivűli költői erőnek 
sikerülhet. Veröczey.

JAteraturai mozgalmak-

V.
Budán , a’ m. k. egyetem’ mű

helyében, az academia’költségein meg
jelentek 1) a’ Tudományt ár’ IV. V. 
és VI. füzetei, illy tartalommal: 1. 
Nemzeti viszonyok Györy Sándor’ r. 
tagtól: II. Munkásság’ foganata. III. 
Pénzviszonyok. 2. Az észjogtudo
mány’ fejlődése’s jelen állapotja, má
sodik czikk. Puuler Tivadortól. 3. 
Bosnyákország’ története, P. Gegő 
Elek 1. tagtól. 4. Magyarország a’ 
XVI. század’ végén, a’brit museum- 
ban levő angol eredetiből Taszter An
tal lev. tagtól. 5. A’ szerbek és ma
gyarok, Luczenbacher J . r. tagtól. 6. 
Némelly felvilágosító észrevételek az 
iskolai ügyről, Briedl Fidél 1. tagtól.
7. Berger Illés m. történetiró Pod/i- 
radczky J. lev. tagtól, 8. A’ hitbizo- 
mányokról Szír okay Antal r. tag. 9. 
Okleveles toldalék, Briedl F. lttól. A’ 
literatúrai részben: 1 . Visszapillan
tás a’ német irodalom’ újabb ’s legú
jabb átalakulásaira. 2. Áttekintete a’ 
külföld’ legújabb hadi literaturájának, 
Kiss Károly r. tagtól. 3. HerczegTal
leyrand, Mignettől. 4. Critical szem
le az útirás és tudománytörténet’ kö
rében. 5. Bibliographia. Ezen egyet
len tisztán tudományos és tartalmas 
folyóírásnak esztendei ára 5 ft cp , 
postadíj 1 ft 36 kr cp. — 2) Magyar 
helyesírás es szó ragaszt ás' főbb sza
bályai. Hatodik kiadás. N8r. 49 1. 
vei. fűzve 10 kr cp.

Ugyanott 3) Külföldi Regénytár, 
kiadja a’ Kisfaludy - 'Társaság (II art- 
leben’ költségein). XI, XII, XIII, 
XlV-d. kötetek. Ezekben befejezte
tik Boz’ Twist Olivérje; adatik: A ’

bőkezű szerető, CervantestŐl, spa
nyolból ford, ’s bevezette .Lukács Mó
ricz ; ’s megkezdetik: Ej és korány, 
Bulwertől, angolból ford. Vajda Pé
ter. Ezeket követni fogják e’ jeles 
gyűjtemény’XIII — XXIV. kötetei
ben , vagyis a’ második folyamban 
többi közt Ä  koros hölgy, franczia re
gény egy köt. Bemard ut. Petőfy 
Sándor; Ä  sziget' rózsája, svéd re
gény 3 köt. ford. Lakner Sándor ál
tal , ’s Ä  tőzsér, angol regény egy 
köt. Warren Sámuel után Remellay 
Gusztáv. És így a’ közönség a’ leg- 
jelesb új regényeket kapja, correct 
fordításokban , sebesen és olcsón. *) 

— Ugyanott továbbá 4) Nagy 
Igtiácz’ Színműtára 42, 43, 44. és 
45-d . füzetei, illy tartalommal: 42: 
Eiesko , szomorujáték 5 felv. Schil
lertől, ford. Nagy I. 263— 338 sz. 
43: Viola, vígj. 5 felv. Shakespeare 
és Deinhardstein ut. Fekete Soma , 
339— 384 sz. 44: Griseldis, drá
mai költemény 5 felv. Halni után Fán- 
csy Lajos. 385— 418 sz. 45: Agg 
szincsz és lyáttya, vígj. 5 felv. Ba
yard es Théaulon ut. Both szerint 
Nagy I.[419— 464 sz. Minden füzet’ 
ára 40 kr cp. — 5) Peleskei nótá
rius . eredeti bohózat 4 felv. Irta Gual 
József. 2-dik kiadás, Nagy Ignácz 
Színműtárából külön kinyomtatva. 4r. 
40 szelet, 40 krcp. (Hartleben’tulaj
dona). — 6) 1830. esztendőben, sz.
k. Pozsony városában tartatott or
szággyűlés’ jegyzőkönyvének és iro
mányainak mutató lajstroma, föl. 50
l. Az 183Vki — 135 lap. 183?«- 
kieké 120 1. öszvesen kötetlenül 4 ft

*) Ol csón,  igen is, viszonyaink kö
zött. E’ napokban kéritezé valaki 
előttem egy könyves boltban: miért 
olly itrágák a’ magyar könyvek, 
miért a’ m a g y a r  Regény tár kö
tetenként 40 k r, midőn Spindler’ 
n é me t  Regénytára fel annyi sincs? 
Feleiéin , mert a’ Spindler’ Regény
tárának t i z e n e g y  e z e r . s u b 
s c r i b e  n s e  van 1
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cp. — 7) A’ mezei gazdaság’ alapos 
ismeretére vezető okszerű kalauz. 
Kiadja a’ m. gazdasági egyesület. El
ső füzet: Földmivelés, irta Tőrük Já
nos. 2-d. kiadás. 1842. N8r. 384 1. 
fametszetekkel, fűzve 1 ft30kr.— 8) 
Hazánk’ egyik igen jeles főispánjái- 
nak nyilván tett political hitvallása, 
gr. Dessewjfy József’j e g y z ék e i v e 1 bő
vítve. Kiadta Fekete István N8r. 23 
1. — 9) Oktatás a’ szederfa es se
lyembogár’ tenyésztéséről, Irta F. 
Rásztokai Maluska József ír akonczAí 
ev. lelkész. (A’ jövedelem a’ szeder
fák’ szaporítására van ajánlva). K8r. 
55 1. kemény táblában 10 kr. — 10) 
Kimoss Versei. 2-d. bővített kiadás. 
Pesten, Emich’ bizománya. N12r. 
274 (és 6) 1. fűzve 1 ft cp.

Szinte Budán, Bagó’ bet. l)  A ’ 
jegeczisme’ ( chrystallograpbia) ele
mei- Rose Gusztáv után Mihálka An
tal, a’ baromorvosi intézet’ segédor
vosa , ’s a’ m. term, társulat’ r. tag
ja. 13 lapra terjedő kőmetszettel. Bes
tell , Emich’ bizománya. N8r. XII és 
120 1. fűzve 1 ft 30 kr cp. — 2) L a 
tin nyelvi adomány az ifjúság’ számá- 
mára. Második rész: Szókötés- Pes
ten , Heckenast Gusztávnál. N8r. 
200 1. fűzve 30 kr cp. (A’ munka a’ 
derék Töpleré, kitől jeles magyar és 
német nyelvtanokat bírunk). — 3) 
Gyorsírás Taylor’ rendszere után. 
Magyar nyelvre alkalmazta D—y J. 
12 kőre metszett tábl. Pesten, kiadta 
Geibel K. N8r. 46 1. kein. tábl. 1 
ft cp.

Pesten, Trattner - Károlyi’ mű
helyében megjelentek l)  Magyaror
szág’ Statislikája. Irta Fetiyes Elek , 
h. ügyv. ’s a’ in. t. t. lev. tagja. Má
sodik kötet’ (Magyarország alkotmá
nyát és kormányzását terjeszti elő). 
N8r. 199 lap. vei. fűzve 1 ft 50 kr. 
Kitűnő szorgalommal és pontossággal 
készült, ’s minden hazapolgárnak ki- 
válolag szükséges munka. — 2) Tisz
ta  mennyiségtan. Első kötet: Szám
tan. Kézikönyvül irta Dr. Taubner

Károly, cs. kir. lombard - velenczei 
ev. tábori lelkész, a’ m. t. társ., a’ 
kir. m. term, társulat és a’ berlini 
philol. seminarium’ tagja. 2-d- javí
tott kiadás. Eggenberger és fia’ tu- 
lajd. N8r. X. és 257 1. finom vei. ke
mény tábl. 1 ft 30 kr cp. Második 
rész: Mértan. X és 331 1. öt táblá
val, finom vei. kemény tábl. 2 ft 30 
kr cp. A’ könyv’ ajánlására szolgál
hat, hogy első kötete esztendő alatt 
második kiadást tett szükségessé. 3) 
Mérnöki irányzatok. Szerzé vagy 
összeíriBeszédes József. N8r. 1711. 
két abroszszal ’s egy tábl. kemény 
kéregben csak 50 kr cp. — 4) A  ma
gyar orvosok és természetvizsgálók' 
líeszterczebányán tartott harmadik 
nagy gyűlésének Munkálatai. A’ gyű
lés’ megbízásából kiadták Bugát Pál 
és Flór Ferenc/.. Egy kőmetszettel. 
N4r. 128 1. vei. fűzve 2 ft cp. Ter
mészettudományi irodalmunkban e- 
gyik legnevezetesbb tünemény.— 5) 
A ' vegytan' alapvonásai mindennemű 
ifjúság’ számára szerzé és iskolai 
könyvül használja D. Sadebeck Mó
ricz , boroszloi tanító, magyarra ford, 
és vegyműszótárral ’s több jegyze
tekkel bővité K. S. (kiadta Bugát P.). 
N8r. IV és 228 1. fűzve 30 kr cp. — 
6) Néhány szó Magyarhon’ ásvány
vizeiről. Közli Tognio Lajos orvos
tudor és egyetemi orvostanár stb. 
Emich’ bizománya. N8r. 38 1. vei. 
fűzve 20 kr cp. (a’ jövedelem a’ ko- 
vácsiitűzkárvallottaké). — 7) A' hi
deg vizgyógytan elméletileg ’s gya
korlatilag egészkiterjedésben. Priesz- 
niczi elvek szerint a’ legújabb erede
ti 5-d. kiadás után ’s tulajdon néze
teivel közli Virágh József. Emich’ sa
játja. 8r. 166 1. vei. fűzve 48 kr cp. 
— 8) A’ „Szózat1* criticai birálatja. 
Szerző b. Wesselényi Miklós, bírá
ló Kállay Ferencz. N8r. 381. vei. bo
rítékba fűzve 20 kr cp. — 9. A 'frun -  
czia. Magyarok és németek’ számára. 
Emich’ sajátja. 8r. 95 1. vei. fűzve 40 
kr cp.

9 *
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Ugyanott Länderer és Hecke
nast' műhelyükben készült: l)  Jósika 
Miklós’ Regényei. XVI — XIX. kö
tet: Zrinyi a' költő, regényes kró
nika a’ XVII-ű. századból. I. rész XX. 
és 253 1. II. 274 1. III. 266 I. IV. 
255 1. A’ négy kötet’ ára 4 ft cp. Fel
szólalt tehát ismét a’ magyar regény’ 
nagymestere néhány évi hallgatás u- 
tán , ’s pedig olly munkával melly , 
ügy hiszszük, mind azon érzéseket 
fel fogja költeni, mellyeket Abali, 
Bátori ’s a’ Csehek gerjesztettek. — 
2 )  Utazási vázlatok Olaszországról. 
Irta az Abaúj vármegyei kisdedovo - 
intézet és kórház’ javára b. Vécsey 
Anna. gróf Csáky Antalné. Geibel 
bizománya. N8r. 189 1. szép ezim- 
képpel, finom, vei, borítékba fűzve 1 
ft 20 kr cp. — 3) Hallgassuk meg a' 
másik fé l t  is ! vagy a’ dnnameiléki 
helv. v. egyházkeriiletbeni superin- 
tendens-választás, vonatkozólag a’ 
Kecskeméten 1843. nyomatott Cs. J. 
betűjegyes röpiratra. Irta Fényes 
Elek. N8r. 47 1. fűzve velínenl5kr 
cp. -—-4) Újabb értekezések a’ duna- 
melléki h. v. superintendens. válasz
tás' tárgyában. I. Észrevételek Fényes 
Elek úr’ röpiratára, Phílaléthestől. 
II. Válasz Anti - Cardanusnak , Anti- 
Anticardanus f. baranyai paptol. III. 
Magányvélemény a’ h. v. dnnainellé- 
ki főt. egyházkerületben , múlt 1842. 
történt superintendens-választás’ tár
gyában, Márton István veszprémi 
egyházmegyei paptól. N8r. 28 1. vei. 
fűzve 10 kr cp. — 5) A ’ szegény em
ber és gyermekei. Elbeszélések a’m. 
köznép’ számára (mint a’ Magyarnép- 
baráiP első kötete). 8r. 72 1. fűzve 15 
kr cp. — 6) A ’budai hévvizek, külö
nösen a’ császár fürdő ’s gyógyinté
zetei. Legújabb átalakulásukban ir
ta I). Edvi Illés L. 12r. borit, fűzve 
24 kr cp.

Ugyanott Beimel’ bet. 1) Val
lásbarát, vagyis elme ’s szívképző 
munkálatok’ gyűjteménye. Kiadja 
Gyarmathy János. Első évfolyam. A’

keresztény év, olaszból, első füzet. 
12r. XXI és 50 1. fűzve 6 kr cp. — 2) 
A’ kér. kath. isteni tiszteletnek min
den ágaira kiterjedő Knekeskönyv, 
négy részre felosztva és a’ szüksége
sebb imádságokkal is ellátva. Irta Ko
vács Márk sz. Benedek rend. N8r. 
(14 és) 267 1. vászontábl. kötve 1 ft 
36 kr cp.

Ugyanott , Kilián Györgynél 
megjelent Kisfaludy Károly’ Minden 
Munkái’ harmadik kőtele (negyedik 
kiadásban). 351 lap. (Az egész hat kö
tetes pompakiadás’ ára 7 ft cp). Tar
talma e’ kötetnek: Szécsi Mária, vagy 
Murányvár’ ostromlása, dráma 4 felv.; 
A’ gyilkos , vigj. 1 felv.; Kemény Si
mon, dráma 2 felv.; Barátság és 
nagylelkűség, dr. költemény ; Irene, 
szomoruj. 5 felv.; Nelzor és Amida, 
keleti dr. 1 felv.; Szilágyi’ szabadu
lása, dr. 1 felv.; Mátyás deák, vigj. 
1 felv.; A’ vígjáték, vigj. 1 felv. — 
A’ negyedik kötet sajtó alatt).

Ugyanott , Emich Gusztávnál 
megjelent l)  az ..Angol Regénytár- 
cza-1 5-d. füzete, Twist Olivér’ foly
tatásával. 20 kr cp. —-2) Mezőgaz
daság' népszerű kézikönyve. Schlipf 
pályadijt nyert munkája után némi 
hasznos jegyzetekkel bővítve, szaba
don forditá Manná Alajos, a’ in. term, 
társulat’ r. tagja. 80 fauietsz. XVIII, 
376 (és 3) 1. vei. fűzve 2 ft 30 kr 
cp. -

llartleben K. A. pesti könyvá
rusnál megjelent a’ többször dicsért 
Neues Plutarch X-d. szállitványa, 
mellyel befejeztetik a’ munka’máso
dik, és Xl-d. szállitványa, mellyel 
megkezdetik a’ munka’ harmadik kö
tete. Amabban a’ következő 24arcz- 
kéji és életrajz találtatik : I. Fridrik, 
a ’ veres szakállú , Sváb Konradin , 
Paracelsus, Boerhave, Lafayette, 
Carnot, Clauzel, Saint-Cyr, Mon
ton , Law , Suchet, Massena , Gro- 
tius Hugo, Baco Roger, Ochsenliei- 
mer , Treitschke , Lesage, Lafontai
ne IX és XI. Lajos fr. királyok, Fou-
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ché , Talleyrand, Bürger, Pope; —• 
emebben: Wettin Konrád , Thüringi 
Henrik, Boccaccio, Petrarca, Vol- 
ney , Denen, Bendshit Singh , Ibra
him pasa, Comenius, Mengs Rafael, 
Corneille Péter, Regnard, VII. Pius,
V. Sixtus, Bernardiu de Saint Pier
re , Delille, Egmont, Essex, Münzer 
Tamás, Ziska, Schlegel Vilhelm, 
Niebuhr, Opitz és Hans Sachs. Az 
aczélmetszetek növekedő szükséget 
mutatnak. Minden illy füzet’ ára 1 ft. 
cp.

Eggenberger J. és fiánál: Aki- 
tatosság’ zsengéi, kér. kát. imádsá- 
ságos könyv az ifjúság’ számára. Ké
szítette a’ pesti nevendékpapság’ m. 
iskolája Csajághy Sándor' felügye- 
lése alatt. Nlttr. 1841. három képpel, 
kötetlenül 36 kr cp.

Pozsonyban, Bucsánszky Ala
jos könyvkötő-és kiadónál megjelen
tek : 1) Atalános földleírás különös 
tekintettel az austriai birodalomra, 
jelesen Magyarországra. A’ föld’ fe
lületének térképével Irta B. P. N8r. 
110 1. keni. tábl. kötve 30 kr cp. — 
2) Magyar átlós, vagy az egész vi
lág’ felülete 24 földabroszon, színez
ve , a’ legújabb adatok szerint. N4r. 
2 ft 24 kr. egyenként darabja 8 kr cp. 
—  3 ) Magyarok: története a’ vezé
rek ’s királyok’ képeivel. Második 
megjobbitott kiadás. 8r. 130 1. vei. 
kém. tábl. 24 kr.

Ugyanott Weber Simon’ bet.: 
Az 1840: 5. által a’ büntetőtörvény
könyvvel válhatlau kapcsolatban lé
vő büntető ’s javító rendszer' beho
zása iránt kimerítő véleményadás vé
gett kiküldött országos választmány’ 
jelentése, föl. első nyaláb 781. Az e- 
gészre az előfizetés 4 ft cp.

Nagy - Szombatban , Spankraft 
Mihály bet. megjelent: Egyházi jog, 
idegen felekezetek iránti különös fi
gyelemmel latinul irta ’s honi nyelv
re fordította Cherrier Miklós. Első 
kötet: Az egyházi közjog a’ harma
dik latin kiadás után. N8r. XIX és

440 1. a’ második kötet’ előfizetésével 
5 ft cp.

Ugyanott Wächter Bódognál: 
1) Egyházi anyakönyvek . .  . magyar 
példáriyai. Első, latin magyar rész. 
12r. 52 1. fűzve 40 kr. — 2) Mária' 
Zarándokú. A’ magyaroszági sásvá
ri kegyelemkép’ eredete, hitelesen 
előadva és Mária’ jámbor tisztelőinek 
ajánlva Matejka József sásvári se
gédpaptól. A’ kegyelemkép és temp
lom’ rajzával. 16r. 71 1. fűzve 14 kr 
cp.

Kőszegen , Reichard K. bet. : 
A' political gazdálkodás’ nemzeti 
rendszere. Irta D. List Fridrik. For
dította Sárváry Antal, h. ügyvéd. II. 
kötet, n8r. 269 1. III. kötet 139 1. A’ 
három finom velin kiadású kötet’ ára 
együtt 3 ft 30 kr cp. ’S igy ki van 
egészítve a’ jeles közgazdasági mun
ka, első a ’ maga nemében literatu- 
ránkban, ’s mindenek felett korsze
rű, olly kérdések jővén most tör
vényhozási szőnyegre, mellyek illető 
készület nélkül szerencsésen meg 
nem fejthetők.

Papán, a’ ref. coll. bet. megje
lent: l)  Lalin nyelvtan, lépcsőnkén- 
ti gyakorlatokkal ’s olvasó könyvvel, 
ref. iskolák’ számára, készítette Bo- 
csor István nyilv. r. tanár. 3-dik fo
lyamat (Szó- és mondatkötés és latin 
nyelvbeli sajátságok. Olvasókönyv: 
Cornelius Nepos, Phaedrus, J. Cae
sar de bello civ.) 8r. 124 és 288 1. 
fűzve 1 ft 20. — 2) Számvetési kéz
könyv. Magán ’s nagyobb iskolákban 
használatra készítette Bocsor István. 
VI és 260 1. 1 ft cp. — 3) Az önfer
tőzés’ (onania) ismertető jeleire, o- 
kaira, következéseire, és utobajai- 
nak orvoslására figyelmezteti a’̂ szü
lőket , nevelőket és tanítókat Sckiin- 
vizner János orvos dr. 12r. 541. szép 
postapap. fűzve 24 kr cp,

Kecskeméten, Szilády Károly 
bet. megjelentek: l) Magyar nyelv
tan. H. v. nemzeti iskolák’ számára 
irta Tomory Szabó Sándor, a’kecs
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keméti h. v. főiskolában közoktató. 
N8r. 104 1. vei. fűzve 16 kr cp.— 2) 
Ä  hivő szív' ömledezései imádságok
ban. Irta Elefant Mihály, czeglédi 
ev. lelkipásztor. N12r. 89 1. vei. ke
mény tábl. kötve 20krcp. — 3) K é
zi ABC  és elemi olvasó könyvecske 
stb, készítette Bátky Károly. 2-d. 
megjobbított kiadás. N8r. 64 1. ke
mény tábl, kötve 6 kr cp.

Mískolczon , Tóth Lajos’ bet.: 
A ’ szenvedelmes dinnyész. Körülmé
nyes űtmutatás jeles dinnyék’ termesz
tésére. Irta Szontngh Gusztát\ N8r. 
118 1. kőrajzokkal, vei. fűzve 40 kr 
cp. Jeles philosophusunktól egy ön
tapasztalásra és számos kísérletekre 
épült monographia, mellyre sok tekin
tetből kérjük ki minden gazda’s ker
tész’ figyelmét.

Egerben, a’lyceum’ bet. Victo- 
r in e , vagy a’ hit’ ereje. Párdarab I). 
Bretschneider Clementinéje mellé, né
metül irta D. Gölz József György, 
würtzburgi kanonok és püspöki ta
nácsnok Regensburgban , 1842. 8r. 
194 1. fűzve 1 ft cp.

— Kolosvárt, a’ kir. lyc. mű
helyében megjelentek: 1) Olaszhoni 
ét schweizi utazás. Irta Vaget János
áé , b. Wesselényi Polyxena. 1842. 
I. köt. XIII és 282 1. II. VI és 2031. 
fűzve 3 ft cp. — 2) Pataky Mihály’ 
eredeti színművei. Első kötet: A’ 
gyermekgyilkos. A’ boszű. 1842.12r. 
464 1. 4 ft 20 kr cp. — 3) Székely- 
honról. Kővári/ László. MDCCCXLI. 
1842. N8r. 205 1. vei. fűzve l f t  30 
kr cp. (kapható Pesten Geibel Károly
nál). Nem rendszeres munka, hanem 
mozaikkép, melly a’ legtarkább ve- 
gyiiletben nyújt adatokat, okoskodá
sokat , észrevételeket, de mellyek e- 
gyütt alkalmasint hű képét állítják 
elő az érdekes székely földnek. — 4. 
L élia , Sand Györgytől. francziábol 
Récsi Emil. I. II. nl2r. fűzve 2 ftcp. 
— 5. Francziu Regénycsarnok, kiad
ja Récsi Emil. Ozv. Barráué és Stein’ 
bizománya, 1843. Minden négy hét

ben egy, legalább 160 lapu füzet jő 
ki I és II. kötet: Ind iám , Sand 
Györgytől ford. Récsi E., a’ szerzőné’ 
képével nl2r. I ll—V. kötet: Matild 
egy fiatal nő’ emlékiratai. SwcEugen- 
töl, francziábol Récsi E. és Bodor 
Lajos. Minden fűzet’ ára 40 kr cp. 
„Matild“ a’ 9-d. füzetben fejeztetik 
be. — 6- Elet és álránd , szomoruj. 
irta Bodor Lajos , a’ m. pogány hitre
gék ’s Almos’ szerzője. í)zv. Barráné 
és Stein. 8r. 180 1. vei. fűzvei ftcp. 
— 7. Düzsárd, drama 5 szakaszban, 
irta Bodor Lajos. Ozv. Barráné és 
Stein. 12r. 156 1. ) ostapap. fűzvei ft 
cp. — 8. Emberismertétől gyerme
kek’ számára irta. Balogh János. 12r. 
58 1. 4 tábla anatómiai rajzzal, fűzve 
15 kr cp. — 9. A katolika egyháznak 
és tanításnak igazsága a’ kát. hittől 
elszakadni törekvők’ számára kiren
delt katliéti oktatásban. Skalnik X.Fe- 
rencz ... által előadva. Második kia
dás a’ sz. atyák’ bizonyításaival és ué- 
melly kérdés alatti hitczikkelyekkel 
megbővitve. A’ rozsnyói püspökség
nek engedelmével Lőcsén Werthmut- 
ter J. bet. 1838. Melly isten’ dicsősé
gének előmozdítására és a’ magyar aj
kú keresztény hívek’ lelki üdvössége 
gyarapítására magyarra fordittaíván 
püspöki engedelemmel. 1843. N8r. 
XXVII és 596 1. csinos nyomt. pap. 
1 ft 48 kr cp.

Ugyanott a’ ref. collég, bet. meg
jelentek : 1) Beszélylár. Erdélyi szép- 
irodalom. Szerkezi (?) és kiadja Kő
vári László. Első füzet Bölöni Far
kas Sándor’mellszobrával, nl2r. 124 
1. Második füzet 118 1. vei. boriték- 
ba fűzve előfizetési ára 30 kr, bolti 
ára 40 kr cp. Minden két hónapban 
egy füzet jelenik meg; a’vegyes szép- 
literaturai tartalom Erdély’legjobb élő 
költői által állittatik ki. — 2) Zeyk 
János Színmüvei. I. kötet: Balduina, 
libanoni dryashölgy. Eredeti ős re
gényes hősszinmü 5 szak. 1842. 8r. 
791. fűzve 20 kr. II. köt,; Dékébál 
(sic: DEkÉbÁl), utolsó dák király,
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vagy Kolosváratt a’ hídkapu’legfon
tosabb órája. Eredeti nagy hősszíninű 
öt szakaszban. 1843. 8r 1011. posta
pap. fűzve 20 kr cp. — 3) Latin-ma
gyar törvenykezesi műszótár. Készí
tették többen. Kiadja ifj. Tilsch Ján. 
könyvárus. 1843. N8r. 107 1. posta
pap. egy vérség’ fájával, kein. tábl. 
40 kr cp.

Szebenben, Hochmeister örö
köseinél megjelent : Siebenbürger 
Volkskniender mit Bildern für 1843. 
herausgeg. von J. H. Benigni. Erster 
Jahrgang. 8r. 116 1. szép postap. sok 
fametsz. 20 kr. Érdekes históriai, é- 
letrajzi, természettani ’stb czikke- 
lyekkel. — Lipcsében, Wigand Ottó
nál megjelent : Siózat a' magyar es 
szláv nemzetiség' ügyében. B. Wes
selényi Miklóstól. n8r. MII és 372 1. 
vei. fűzve 2 ft cp. (E’ munkáról Kál- 
lay felebb besorolt ,,Bírálata“).

— Bécsben, Ehrenreich Ádám 
academiai rézmetszőnél illy magyar 
történeti képes munka indult meg : 
Magyar- és Erdélyország’ története 
rajzolatokban Geiger Péter Nép. Já
nos acad. képírótól; tervezte és ma
gyar ’s német nyelven magyarázta D. 
W enzel Gusztáv, a’ bécsi cs. k. te- 
réziai lovagacademiában r. nyilv. prof. 
Az egész munka 8 füzetben, minden 
füzet hat szállitványban jelenik meg, 
mellyek’ mindegyike egy műlapbol ’s 
egy lap-magyarázatból áll, ’s ekkép 
az egész 48 képből. Egy szállitváuy’ 
ára 1 ft cp, díszkiadásban 2 ft; eddig, 
elé négy szállitváuy jött k i, illy tár
gyakkal: 1. Almos herezeg’ választa
tása, 2. Árpád birtokába veszi a’ma
gyar földet, 3. Pozsonyi csata í)07 
évb. 4. Vajk’ kereszteltetése. Metszés 
és szöveg jelesek. — Sajtó alatt ’s 
legközelebb megjelenendő munkák: 1. 
Propylaeumok a társasági philoso- 
phiához, tekintettel hazánk’ viszo
nyaira. Irta Szontag/i Gusztáv. — 2. 
A ’ democratia Ejszakatnerikában ir
ta Tocqueville , ford. Fábián Gábor. 
III. és IV. köt. — 3. Ä  magyar szá

küt és’ főbb szabályai. Ä  magyar tu
dós társaság’ külön használatára.— 
4. Nemzeti Könyvtár' első folyama 
(Kisfaludy K. nemzeti kiadásának) u- 
tolsó füzete. — 5. Nemzeti Könyvi tír' 
második folyama. Első fűzet: Kár
mán J. írásai, Kármán és Fanni’ ké
peivel. (Megrendeléseket Hartleben 
kiadó fogad el). — 6. A ’ Kisfaludy - 
Társaság’ Kőlapjai’ negyedik kötete 
(megrendeléseket Eggenberger kiadó 
fogad el). — Jiszrael’ könyörgései 
egész évre. Ford. Rosenthal Móricz, 
kijavította Bloch Móricz. Második 
kiadás. Kiadá Korn Fülöp Pozsony
ban. s. F.

M a g ya r já té lesx in i 
krónilea.

Jul. 28. Genf i  á rva .  Szinj. 
3 felv. Castellitől. Ford. lladnótfai. 
Nagy Sámuel. — Egressy Gábor 
Strömborst’ szerepében mint vendég. 
— Felvonások közt P iatti A lfréd  
violoncello - virtuóz hallatá magát.

Jul. 29. Éder Luiza’javárabér- 
letszünéssel Zs i dó  höl gy .  Nagy 
opera 5 felv. Irta Seribe, ford. Ja
kab István. Zenéje Halevytől. — 
Paksi Amália assz. született Mocho- 
nuki a’ jutalmazandó iránti szíves
ségből , a’ czímszerepben , R ísz  úr, 
a’ temesvári színháztól, Gilbert sze
repében mint vendég lépett fel.

Jul. 30. T a ba r in. Vaudevil
le 3 felv. írták Dumanoit és Deslan- 
des. ford. Egressy Benj. Zenéje Szer
dahelyitől.

Jul. 31. Az ö r d ö g ’ n a p l ó 
ja . Vaudeville 3 felv. írták Arago és 
Vermond. Ford. Egressy Benj. Zené
jét szerzetté Szerdahelyi és a’fordí
tó. — Egressy Gábor Robin de Bois’ 
szerepében mint vendég.

Aug. 1. Bérletszünéssel először: 
L o v a g s z ó .  Vigj. 4. felv. Irta Rau- 
pach ford. Szigligeti.—• Löwe Lajos
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cs. kir. udvari színész és rendező a’ 
bécsi várszínháznál dón Filiberto lo
vag’ néma szerepében mint vendég, 
szívességből, lépett fel. — Löwe La
jos a’ német színészet’ egyik első ra- 
gyogásu dísze, ki már több jeleit adta 
színészetünk iránti vonzalmának, mai 
szerepével nyilvánosan akará bebizo
nyítani irántai rokonszenvét, ’s ez 
azon szempont, mellyből kell tekin
teni néma szerepbeni föllépését, mit 
a’ magyar színházi közönség meg is 
értett és a’ derék színész’ szives von
zalmát méltányolta többszöri zajos 
taps és kihívással tisztelve őt. — E’ 
raupachi mű különben meglehetősen 
érdek nélküli férczelet, melly nem 
fogja magát a’ magyar repertóriumon 
fenntartani. A’ játék tűrhető vala. 
Löwe’ néma játékában láthatták azok, 
kik a’ művészetben a’ me z t e l e n  
v a l ó s á g ’ ügyvédei és papjai, hogy 
a’ színpadi test- mozgás minden valódi 
művésznél különbözik a’ színpadon 
kívüli mozgásoktól. Ki Löwét soha 
Sem látta játszani, ki színészi híre fe
lől semmit sem tud , kissé fürgébb fi
gyelemmel bírván, azonnal észreve
hette magából néma játékából, kéz és 
lábmozdulataiból,ülés, állásaiból,hogy 
az ő egész játéka esz  m é l y í t e t t ,  
művészet által nemesített va l óság,  
minőnek a’ színpadinak kell lenni.

4v‘ * *
Aug. 2. L e á n y ő r z ő .  Ere

deti vigj. 3 felv. Kisfaludy Károly 
tói. —

Aug. 3. Ke an. Szinj. 5 felv. 
Dumastól. Fordította Fáncsy Lajosa’ 
m. acad. költségén.

Aug. 4. P r e c i osa.  Melodra
ma 4 felv. XVolf után Komlóssy. Ze
néje Webertől.

Aug. 5. Szentpétery ’ javára bér* 
letszünéssel először: T i s z t ú j í t á s .  
Ered. vigj. 4 felv. Nagy Ignácztól. 
— A’ jókora számmal összesereglett 
közönség nagy tetszéssel fogadta e’ 
vígjátékot. Az előadás a’ sikerülteb

bek közé tartozik, kívévén a’ részeg 
cortesek’ kocsmai jelenését, melly é- 
pen nem volt rendezve. E’ jelenés
ben a’ játszók’ eszétől több találé
konyságot méltán várhatnánk. Mivel 
itt az ivás játszsza a’ főszerepet, te
hát színészeink’nagyobb része tánto
rog , mintha részegség’ kifejezésére 
nem volna egyéb eszköz a’ tántorgás- 
nál és mintha minden embernek, ki 
iszik vagy ivók között van, szükség
képen részegnek is kellene lennie. 
Ez örökös tántorgás igen monotonná 
teszi é’ jelenést, mellyet lehetne vál
tozatossá és érdekessé tenni. Kitiinő- 
leg rosszalható a’ többek közt e’ je
lenésben Török’ mai játéka , ki szer
felett erőteti tréfáit és ez által igen 
izétlen casperliadokat csinál beszéd, 
ének és mozgásban. Kissé mérsékel
je magát ’s meglátja, hogy játéká
nak jobb sikere leend. Mennyivel ü- 
gyesebb, Törökével rokon szerepben, 
Hubenay, a’ két kulaesos farkas fal- 
vianus és egyszersmind hevesianus 
cortes! Est modus in rebus. Ezúttal 
röviden csak 'énnyit a’ Tisztújítás’ el
ső előadásáról. k.

Aug. 6. T i s z t ú j  i tás.
Aug. 7. P o r t í c i néma.  Nagy 

opera 5 felv. Scribtől. Zeneje Au- 
bertől.

Aug. 8. László’ javára bérlet- 
szünéssel : T i s z t ú j í t á s.

Aug. 9. Ő r ü l t e k ’ h á z a  Di- 
j ónban .  Szinj. 3 felv. Irta PrixAl
bert, ford. N.

Szerdán aug. 16. Egressy Gá
bor’ jutalomjátékául bérletszünéssel 
először fog adatni Macbet h.  Szo- 
morúj. 5 felv- Shakespeare-től. Az 
előzene Gallustól. A’ szomnrújáték’ 
többi zenéjét eredetileg írta Locke M. 
Katalin Királyné II. Károly király’ne
jének karmestere, száz év múlva pedig 
dr Boyee kijavította Garrick Dávid’ 
számára.
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Lapjaink’ múlt éveki folyamataiból következők kaphatók még 
nálunk:
1837. I. félév’ ‘2. negyede (első negyede nincs) 1 írt — kr.pengő.

II. t e l j e s e n ............................— „ 48 „ „
1838. I. és II. félév te ljesen .......................2 „ — „ „
1839. I. félév’2. negyede (1-ső negyede nincs) i  „ — „

„ II. „ teljesen . . . . . . — „ 48 „ „
1840. I. és II. félév te ljesen ...............  2 „ — „ „
1841. I. félév’2. negyede (első negyede nincs) — „ 48 „ ,,

„ II. „ teljesen . . . . . . — „ 48 „ „
1842. I. félév te ljesen ...........................  5 „ — „ „

>» II- •» i> ........................ • 3 „ — ,, „
Múlt éveki egyes számok 6 ezüst krajczáron kaphatók.

A’ Figyelmező 4 évi és az Athenaeum 6 évi ezen folyamai 
csaknem minden kitűnő magyar irói elmétől adtak czikkeket. Köl
csey, Czuczor, Fáy, Eötvös, Jósika, Szontagh Gusztáv, Pulszky, 
Szemere Pál és Bertalan, Húnfalvy, Péczeli, Nagy Károly, Foga- 
rasi, Horváth Mihály stb. más becses irói név váltogatja egymást 
e’ lapokon, mellyeket ez irók munkái a’ magyar irodalomban ma
radandó becsnekké tesznek.

A’ s z e r k e s z t ő s é g .

Felszólítás a’ hazai 
Írókhoz.

„ R é s z v é t e t  és s e g é l y t . “ 
Lelkünk’ mélyére hatottak e’ szavak, 
’s mint vándor’ sóhaja a’bérez’ szik
láján , viszhangra találtak kebleink
ben. „R é s z v é t e t és s e g é l y t ! “ 
igy kiáltának tized nap előtt a’ tűz
vész által szerencsétlenült m i s k o 1- 
cz i lakosok, és elhatott a’ szó szi
vébe a’ honnak , melly rémesen küldé 
szét a’ gyászhirt a’ hontest’ minden 
ereibe. Megnehezültek a’ hírlapok' 
szárnyai a’ hir’ súlya alatt, ’s van-e 
szív, melly meg nem reszketett vol
na kebelbörtönében az esemény’hal
lattára? Miért kívánjuk rajzolni a’ 
vész’ irtásait, avvagy annyi ezer! 
tönkiejutott embertárs’ segélykiál-j 
tása nem szól-e világosabban , mint

rajzunk’ színezete szólana? Regény
írónk szerint a’ fönebbi bizonyítás 
mellett : a’ sz ó  s z e g é n y ,  nem 
mo n d ,  n e m j e l e n t  s e mmi t .  
Segély és gyámtalan busong a’ va
gyonfosztott nép, nem tudja hová 
vethesse meg reménye’ horgonyát!

Lelkünk’ mélyére hatottak a’ se
gélyszavak , ’s a’ vészt játszó szín
pad’ tekintete szánalmat keltett föl 
kebleinkben. Ez érzelem’ ’s a’ föneb
bi gyászesemény’ nyomán csekély 
szépirodalmi vállalattal reinélénk a’ 
szerencsétlenültek’ sorsán némileg 
könnyíteni, mellynek gyámolítására 
a’ tisztelt h a z a i  i r ó k o s z o r i i t  
e z e n n e l  s z e r e n c s é n k  van 
f ö l s z ó l í t a n i .  Az érintett vállalat 

I szerint ugyanis még October’ köze
péig egy A l b u mo t  szándékunk



,S zi v á r  v á ny‘ cziin alatt közre
bocsátani , mellynek tartalmát képe- 
zendik : n o v e l l á k  és r o k o n  
s z e l l e m ű  c z i k k e k  ’s l y r a i  
d o l g o z a t o k  , inelly utóbbiakra 
n é z v e ,  r o m i n c z o k  , b a l l a 
dá k  ’s h a n g z a t k á k  — mellyek 
egy idő óta irodalmunkban minden 
további művelés nélkül hevernek — 
legszivesben fogadandott virágai 
lesznek a’ lyrai költészetnek. A’pil
lanatok’ drágasága miatt, mint em
lítve volt, még October’ közepéig 
kellvén előadott vállalatunknak némi 
irt hozandni a’ hon’ e’ beteg sebére, 
fölszólitásunk’ nyomán bátrak va
gyunk fölkérni a’ honi  t i s z t e l t  
Í r ó k a t ,  hogy becses dolgozataikat 
folyó évi a u g u s z t u s ’ v é g é i g  
bezárólag szíveskedjenek bérmentes 
levelek mellett beküldeni, hogy föl
tétünk szerint intézkedéseinkkel el
késni ne kénytelenittessünk. Az Al
fa u m’ készítése mellett, ügyelve ar
ra , hogy a’ beküldendő becses dol
gozatokhoz képest illő kiállítással 
lephessük meg a’ tisztelt olvasó kö
zönséget , különös ügyelettel leszünk 
mégis az egyszerűségre, melly ke
vesebb költséget nyelvén el, a'könyv 
olcsóbban áruttathatik, ’s kelendő
ségét szinte biztosítni Ígéri. E g y  
a c z é l  m e t s z e t e t  azonban még 
sem tagadunk meg Al b u mu n k t ó l ,  
melly — ha előleges számításunk 
csalni nem fog — hazánk’ egy lel
kes asszonyának arczképét nyuj- 
tandja.

Megemlítve még végü l, hogy 
fönebbi emberbaráti vállalatunk már 
e d d i g  i s  t öbb  n e v e z e t e s  i- 
r ó í n k  á l t a l  í g é r t e i v é n  pár -  
t o l t a t n i ,  még egyszer tisztelettel 
s z ó l í t j u k  f öl  a’ h a z a i  i rókö-  
z ö n s é g e t ,  méltóztassanak dolgo
zataikkal minél számosabban járulni 
vállalatunkhoz, megjegyezvén egy- 
szer-mindenkorra , hogy a’ leg
szigorúbb kiállítási költség’ leszámí
tásán kívül minden lehető díjazás 
nélkül, az e g é s z  b e j ö v e n d ő

ö s s z e g  az é r i n t e t t t ű z k á r -  
v a l l o t t a k ’ f ö 1s é g é i  és éré  
f o r d i t at a n d i k. Az oltár általunk 
megépíttetett, rája tőletek csak lán
got kölcsönzőnk. Csekély részben 
bár, de segélve lesz a’ szerencsét
lenek’ Ínségén, ’s e’ magyar virágzó 
kereskedésii város’ ápolása által köz
vetve a’ honon. Annyi veszteséghez 
igen csekély lesz az áldozat, de av- 
vagy a’ szentirás’ gazdagának Lá
zártól esdekelt csupán egy csöppecs- 
ke viz is , nem iszonyú kint fogott-e, 
enyhíteni ? ?

A’ fölajánlandó dolgozatok Pestre 
vagy Emich Gusztáv’ könyvkeres
kedésébe , vagy a’ vállalkozó szer
kesztőhöz Országúira 645. sz. alatti 
házba küldendők. Tisztelettel marad
ván Pesten jul. 29. 1843.

Emich Gusztáv m.k. 
kiadó.

Halúszy József m.k, 
szerkesztő.

Az Athenaeum’ szerkesztő hivatalá
ban kapható:

MAGYAR VERSTAU.
Irta Makáry György. Egerben 1842. 

Ára 24 kr. e.p.

Megjelent és Heckenast Gusztávnál 
kapható:

MAGYAR ÉLETKÉPEK’
II. kötetének I. füzete.

Tartalma : A’ falusi lelkész, b. J  ó- 
s i ka  Mi k l ó s t ó l .  — János he
gye, S z e l e s t e y  Lá s z l ó t ó l .  — 
Két szív szerelme, Bé r c z y  Ká
r o l y  tói .  — Az alispán ’s leánya, 
R e m e l l a y  Gu s z t á v t ó l . ' — Ára 
2 ezüst huszas.

Megjelent továbbá: 
ZRÍNYI A’ KtÍLTO. 

Regényes krónika a’ XVII-d. szá
zadból. Irta Jósika Miklós. Négy kö

tet’ ára 4 frt e.p.

NYOMATOTT BUDÁN a ’ M. K. EGYETEM’ BETŰIVEL.
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Előfizethetni minden kir. postahivatalnál. N. Enyeden tek. 
Vajda Dániel, Kolosvárt az Erdélyi Híradó’ tek. szerkesztő
sége szívesek elvállalni az előfizetést. Bécsben a’ cs. főposta
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szolgálhatunk.

I ( s i i i r f i b - E C ;  [ o t - O t  . 2 11 í>)  f í J Í i t l i S l  A  . ;  . i ) | . |

,-s al o t  f '2___________

O* VA* Athenaeum’ szerkesztő hivatala a’ Lövész-ut- 
czába (Schützen-Gasse) 367. szám alatti gróf Teleki-ház’ első 
emeletébe , a’ zálogházzal általellenbe, közel az egyetemi isko
lák’ épületéhez tétetett át.
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O k t a t á s t a n i  n é z e t e k .

I. A z o k ta tá s ’ e lm é le t e  é s  g y a k o r la tú .

iS k í oktatás által fölfej tendö tantárgyak» és tanulmányok mi szel
lemi tényezők által alkattatnak egy egészszé, az emberi lélek mi foko
kon fejük, ’s mi belterjelmi ereje van, a’ lélek’ lépcsőzetes fejlése a’ 
tantárgyakból mennyi hatást fogad e l , ’s mit taszít vissza, Így mi hatás 
ébreszti, mi nyomja el erejét, ez a’ miilyen nyomos gondolkodást kí
ván egyetemesen, ollyéles elméletet föltételez különösen az élet-léi« k 
és szellemtan’ mezején. De nem pusztán gondolkodó elméletet kíván 
azon tárgy, hanem gyakorlatot, még pedig huzamos ésöszve hasonlító 
gyakorlatot; mert ha az elmélet, és gyakorlat, a’ meggyőződés és cse
lekvés közt magas közfalat nem húzunk, és azt tartjuk is , hogy min
den tárgy fölött előbb elmélkedni, gondolkozni, és meggyőződni kell 
azután gyakorlatba venni, tenn i, és hinni; ha azt tartjuk i s , hogy a' 
helyes elvekre alapúló elmélet, a’ helyes fogalmakkal fejlő gondolko
d á s , az ész és szív’ bírálata alá került meggyőződés csakugyan átmegy 
a’ gyakorlati é le tbe, ott megérik , és ténynyé testesü l, de más oldal
ról azt is tartjuk, hogy az élet, a’ tapasztalat, és gyakorlat tartozik az. 
elméletnek anyagot szólgáltatni, mitől az nem csak elvonjon, hanem a 
tapasztaltakat magába vegye, földolgozza, ’s velük a’ legszorosabban 
egyiiljön: így fejük az elmélet sikerré a’ gyakorlatban, ’s a’ gyakor
lat nem áll olly ellentétben az elm élettel, hanem békés viszonyban ha
lad mindkettő együtt. *)

*) Mutatványul, rövid időn sajtó alá kerülendő O k t a t á s t a n o m ’ Bevezetése  
és Egyetemes részéből.
ATHEN. II. KÖT. 1843. 10
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Ha ezt az elmélet, és gyakorlat viszonyáról egyetemesen tartjuk, 
annyival inkái) igényeljük ezt az oktatás körül, hol a tárgyak’ egye
temes vonatai mellett annyi egyenkénties jelek, a’ lélektani egyetemes 
elvek mellett annyi részletes, egyéni sajátságok, sőt egyenkénties jel
lemek vannak, miket az oktatás, ha sikert akarfejteni, mind a’ legszo
rosabb figyelemmel kisérjen, azokból különös szabályokat húzzon le, e- 
gyénleges fogásokat alkalmazzon, ’s azokba magát gonddal gyakorolja 
he. Tehát az oktatás körül elméleti és gyakorlati legszorosabb egység 
kívántatik, annyira, hogy akár elmélkedjék az oktatás fölött az, ki eb
ben gyakorlatlan, akár vegye azt gyakorlatba elmélet nélkül, külön jó 
sikert egyik sem fejtend , azért ezen tárgyat először egyetem iesen  fej
tegetni , azután részle tesen  kijelelt tanra alkalmazni, végre az iskolák’ 
elrendezése által foganltani kell. (Azonban mielőtt ezekre renddel á t
mennénk , az oktatástani irodalom’ mezejéről közlünk rövid átnézetet.)

II. Az oktatás’ egyetemes czélja.

Midőn az oktatásban a’ tantárgyakat a’ lelki erő’ ébresztése, erő
sítése, és önmunkásitására viszi; vagy úgy teljesiti azt, hogy inkább 
a’ lélek’ erő - fogékonyságát, vagy belterjelmi erejének ébresztését te
szi czélul, keveset, vagy épen semmit sem gondolván azzal, nyer-e a’ 
lélek kiilterjedeJmileg ismeretet vagy sem. Ez a’ lélek’ alaki képezése, 
mi az embert mint em bert teszi ohtatástárgyül. Vagy pedig ismereteket 
közöl az oktatástan a’ lélekkel, ezek által képezi erejét, ezeket akar
ja  általa fölfogatni, és ezekben erősíteni, ’s munkásitani. Ez a’ lélek’ 
a n yag i képezése, mi az embert nem pasztán egyetemességben, mint em
bert teszi czélul, hanem kijelelten valamelly hivatás felé is irányozza, 
vagy mint polgárt képezi. Végre az alakilag kiképzett és anyagi isme
rettel ellátott lelket az oktatástan gyakorlatilag valamelly pályám  ké
pezi. Ez a’ lélek’ g ya k o rla ti képezése. Minden oktatástannak ezen hár
mas irányt kell szem előtt tartani, ’s ezt tévesztnie sohasem szabad; 
mert minek az ismeret, ha azt az életbe át nem tudjuk vinni? és le
het-e alapos ismeret, ha a’ lélek alakilag nincs előkészítve, az isme
retnek nem csak elfogadása, de annak átsajátitása, és földolgozására is? 
Azonban valamint ezt mindig szem előtt kell tartani, úgy nem szabad fe
ledni azt is , hogy ezen hármas irányú czél, és ennek kivitele igen kö
zel áll egymáshoz, ’s az elnevezés csak aránylagos, vagy az alaki kép
zésnél annyi a’ mennyi ismeret-anyag is van, de kitűnő a’ lélekerö’ 
pusztán ébresztése, — az anyagi képzésnél az ismeret-közlés kitűnő, 
de azért a’ lélek az ismeretanyag’ különfélesége által alakilag is képez- 
tetik, — a’ gyakorlati képezésnél feltetszö az életirány , de azért ál-
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lala a lélek' mint anyagi úgy alaki képezése is előmozdittatik. Az ala
ki , anyagi, és gyakorlati képezés’ érintett viszonyából láthatni, miként 
az oktatás egyetemes czéljánál alap az a la k i , végeredmény a’ gyakor
la t i  , közép helyet foglal pedig az anyagi képezés, miket az oktatás
tani egyetemes elvek bővebben kimutatandnak.

III. Az oktatandó egyén teljes alaperejével tartas
sák szem előtt.

Az ember testből, és lélekböl áll. A’ test, a ’ léleknek akár czél- 
szerii fejtése, akár túlzó elcsigázása által, veszt erejéből, sőt egészen 
is elromol, midőn test és lélek egyaránt liaszonvehetlen leend. A’ lé
lek’ ereje mind alakilag, mind anyagilag, mind végre gyakorlatilag,is
meret , ízlés, és erkölcsre van irányozva. Mit ér a’ legnagyobb, és leg
terjedelmesebb ismeret, ha a’ lélek az ízlésnek semmi jelét nem adja, 
ha az akarat az ismeretből nem az Ízlésen által sünül erkölcsi csele
kedetté ? Az, ki ismerettel bir, de erkölcse nemtelen, az emberiség’ leg
nagyobb átka, attól pedig, ki a’ szép müvekben nem gyönyörködik, 
kinek ízlése nincs, fuss. Azonban az izlésrei puszta figyelés igen felü
letessé, külsőleg simává képezhet, ’s az illy ismeretnélküli simaság, 
ledér hiúsággá, ’s czifra erkölcstelenséggé fajúi. Az ösztön, és akarás- 
erőrei hatás, az alapitó ismeret, és finomító ízlés nélkül mutat ugyan 
sikert kevés ideig, de állandóságot nem, igy szilárd erényt ismeret, és 
ízlés nélkül ne várj. Láthatni ezekből, miként a’ lélek’ fejtése a’ testi 
erőkrei figyelést kívánja, a’ képzendő lélek’ tehetségei, az ismerés, íz
lé s , és akarás-erők sulyegyenlő fejlését igénylik, miből önkényt foly 
ezen elv:

A z ok ta tásn á l az ok ta t undo egyén’ testi és le lk i e r e jé t , és ennek alap 
á g a it ta r tsd  szem előtt, úgy hogy se «’ t e s t  és lé le k , se a' lélek! ulapereje  
k ö zti súly egyen f ö l  ne homoljon ; hanem minden alaperök egym ással kölcsön- 
ködő viszonyban álljanak. Azonban ezen elv’ alkalmazása a’ növendék’ lé- 
lek-kifejlése állpontját igényli.

IV. Az oktatás mindig- az oktatandó egyén’ lélek-
k ífejlési áll pontjára irány oztassék.

A’ gyermekek egészséges testalkat, ingerlékeny idegzet, szüléi, 
helyi, és más körülmények miatt, mellyekben elég és czélszerii alaki 
képezést és előkészületet nyertek, különböző kifejlési tehetséggel jő- 
nek oktatás a lá , ezen különböző lélekkifejlést okozzák a’ különböző 
élet-korok is; mert az értelem az életkorral fejük. ,,Egy gyermeknek,

10 *
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mint Diester .vég mondja, törpe, másiknak óriási lába van, e^yik szú
nyog , másik elefánt lépéseket tesz, k á ra ’ természet egyiket sem aján
dékozta meg hét mérföldnyire érő saruval.“ Egy gyermeknél a’ szem
léleti kifejlés áll magasai)!) fokon, másnál a’ képzelő erő van fölma
gasztalva, másnál végre az értelem mutatkozik korábban. És a’ lélek’ 
ezen különböző kifejtése valamint nem pusztán, és nagyrészint nem an
nyira anyagi, mintalaki képzés által történik: úgy ezen elökifejlést, 
és ennek szilárdítását, ’s öntévekénységét nem a’ tanulmány, és annak 
kimerítöleges ismerete, hanem a’ lélekerö’ alaki ébresztése, és főleg 
ön tevékenységről segítése eszközli. Addig tanítani valamelly tanul
mányt, mig abban semmi ismeretlen nem marad, nem egyéb, mint olly 
munkálat, melylyel a’ léleknek sír ásatik. Ha teszem valaki az öszvea- 
dásnál mindaddig mulat, míg ezen alapművelet’ minden fajait egészen fel
nem dolgozta, az a’ tanítás’ alapossága ellen vét. Ha tehát az oktatás 
folytonos, hiánytalan, alapos, és öntevékeny akar len n i: akkor ezen 
elvet is tartsa szem előtt: Az oktatás az egyén’ lélekkifejlési állpontjá- 
ra figyeljen, még pedig úgy , hogy ezt nem az anyagi ismeretek’ meny- 
nyiségétől, hanem a’ lélek alaki képezés, ’s öntevékenységétől fiig- 
geszszé fel. Ezen elv, mint könnyen látható, ismét a’ természetszerüséget 
föltételezi.

V. A z oktatás az egyén’ természetszerű lélekfejlé-
sére figyeljen.

A’ nagy természet semmi más, mint erő és erökiilitmény; mégpe
dig különféle irányfelé, és különféle alakokban; igy az emberi termé
szet sem m ás, mint erő, hatalom, és munkásság különbféle hajlamú és 
irányít kifejtésben. Egy növendék inkább a’ nézlés ésképzelésre hajló, 
más fogalmazás és értelemre, ’s ezen gyökér-ágakból különféle irány 
felé vonatik a’ lélek’ munkássága. Mind az ellen, mi az emberi termé
szetet akadályozza, ezen hatalom a’ legtüzesebb harczban á ll , és előbb 
utóbb mint győző küzdi ki magát bár milly veszteséggel, bármilly cson
kítással is. Küzdjön bár mi hosszasan az égi értelem, á  pokolbeli hatal
makkal: az elö-itélet, a’ babona, ábránd, a’ csalárdság, és tudatlanság
gal , előbb utóbb gyözedelineskedendik azokon. Az akarás-erőt termé
szet ellenesen bilincselje önkény ’s tartsa rabigában bizonyos ideig; 
az mint dühödő vulkán borzalmas erővel tör k i , a’ nyomó önkényt, és 
magát a’ szenvedőt is bőszül va. Az orvos természet ellenes szerrel for
golódjék betege körül : bizonyosan nem gyógyitandja meg azt, nemhá- 
ritandja el az egészség’ folyamába jövő akadályokat, az é p , az egész- 
ség-föntartó s helyre állító erőknek nem készitend szabad utat, de a
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bajt mélyebben gyökereztetendi meg. Az orvos , mint minden, sikere
sen a’ természettel, és nem ellene működik. így van az oktatás is. Szo- 
rittassék a’ lélek természet ellenes tantárgyakra, szenved, tűr,  küzd, 
vegre kitör, ’s saját természetét követve szerencsésen halad, mint 
Schiller ki a’ karlsruhei egyetemben nem szerette a’ varkocsot fonogat- 
ni, leczkéken nem vala figyelmes, pajzánkodott, és a’ kihagyott könyv- 
nélkülözés helyett verseket ira. így követé Kisfaludy Károlyunk is ben
ső természetét: az ember, és világismerést a’ zárkozott iskoláztatás 
helyett; igy zárdái nevelés alatt nyögő sok jeles ifjaink, kiknek ter
mészeti jellemök kitörvén a’ természet elleni korlátokon, szerencsésen 
haladnak az iskolán kiviil, — de a’ inilly erőt nyertek a’ küzdés alatt, 
melly munkálatuknak jelenleg sikert ád, olly siralommal néznek visz- 
sza a’ küzdés alatt elvesztett drága időre. Láthatni ezekből ezen önkényt 
folyó e lv e t:

Az oktatás az egyén' belső természeti hajlamára figyeljen főleg, 
ezen belső hajlamot segítse természetszerüségében, ’s erről mint gyö- 
kerezöröl igyekezzék hatni a’ lélek’ minden tehetségeire. Ezen elv föl
tételezi a ’ lélek’ nézletési fejlését.

VI A’ lélek’ Kifejlését nézlésileg- és összetetten
emeld.

Minden ismeretünk a’ kültárgyak’ érzéklésével kezdődik, ki valr- 
melly tárgyat nem szemlélt, részletességére nem elemezett föl, annak 
a’ tárgyról helyes képzelnie, ’s világos fogalma soha nemleend, és pe
dig a’ helyes fogalmat nem pusztán külső érzéklés, hanem belső érze 
tés által is szerezzük, a’ mennyiben benső érzeményiinket is épen úgy 
fejtegetjük föl, úgy alkotunk azokból fogalmakat, mint a’ külső érzek 
lés’ lenyomataiból, szóval, külsőleg, és bensöleg egyenkéntiesek néz- 
lésén kezdjük meg az ismeret’ elemeit, azután emelkedünk részletesre, 
ettől egyetemesre, összetes fogalomról elvontra, és nem megfordítva. 
A’ földrajz-tanitás, a’ haza’ földrajza nélkül, a’ földrajz átalán véve föld
gömb , és térképi nézletés nélkül haszontalan munka. A’ töfténcttan e- 
gyetemésségbeni bekönyvnélkiilözése , egyenkénties események’ kép- 
zeltetése, ’s azok’ öszfiiggesztése, és tanulság’ lehúzása nélkül nem 
egyéb mint üszverakott szótömeg. A’ vallástannak egyetemes mond? 
tokbai öltöztetése, egyenkénties erkölcsi példák, és történetek’ nézle 
tése nélkül legbiztosabb lerontója az erkülcsiségnek. Magának a’ gon 
dolkodástannak egyetemes alakokbani előadása, á  nélkül, hogy ezek
re egyenkénties fogalmaktól lépnénk fel , semmi egyéb mint szókul - 
márság.
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Ha nézünk az életbe, mellyel az oktatástannak párhuzamosan 
kell haladnia, abban mindenütt tartalmas, és összetes jeleneteket, va
lód is ásót és lényt találunk, erényes embert látunk, és nagy nemes lel
kűt,  nem pedig erényt, nagy és nemes lelket. Ma már nem elégszünk 
meg pusztáin eszmélkedés, egyetemes szabály és elvont tételekkel; ma 
látni, közvetlen ismerni, élni akarunk és pedig tényleges életet, nem 
pusztán elvont elméletet. Ha igy fejük ismeretünk eleinileg a’ tárgyak’ 
nézléséböl, ha a’ gyakorlati élet minden pillanatban tényt és példát mu
tat föl, nem pusztán szabályt és elméletet, ha a’ szabályok semmik, 
mint példaktóli elvonások, ha az elvek semmik, mint tények fölötti esz- 
mélkedések:. akkor az oktatás főleg szem előtt tartsa ezen elvet:

A’ lélek’ fejlését nézletésileg és öszetesen emeld, tehát ne tudo
mányosan, ne egyetemes tételek, értelmezések, osztályzatok, elvek’ föl
tételével,— mertigyinár tudomány van, de az oktatásnak, m ellym égá 
tudományt szerkeszti, igy történnie nem szabad,— vagy ne egyetemes
ről lépj részletes és egyenkéntiesre, elvontről összetésre, hanem meg
fordítva, összetésröl elvontra, egyenkénties és részletesről egyetemesre 
máskép a’ legnagyobb természet és életelleniességet követvén el, az ok
tatásban ezélt nem érhetsz, sőt azt legferdébben téveszted. Ezen elv, 
alkalmazásban a’ lélek’ lépcsőzetes fejléset föllételezi.

VII. A’ lélelt’ fejlését lépcsőzetesen képezd.

A’ gyermeki lélek előbb ismerkedik meg a’ szüle vagy tanház, en
nek udvara, környéke ’s szomszéd tárgyaival, mint a’ távoliakkal, és 
miután ezeket megismerte , akkor röpül képzetével a’ nagy mindenség
i je, szorosnak találván a’ körűié eső véges tért. A’gyermeket a'körűié 
eső események inkább érdeklik, mint a’ mellyeknek élő tanúja nem le
hetett. De ezen érdekek nem pusztán téri és idői közeire szoritvák > 
mert vannak a.z ember’ szellemi életében ollyak, mellyek időre ugyan 
messze láttatnak lenni, de szellenii gyöngéd kapcsok miatt igen közel 
állnak a’ gyermeki felfogás és szívhez. A’XIX. század bonyolt története 
közelebb van időre a’ gyermekhez, mint az első ember’ esete, s a’szent 
történet,: még is ez fölfogásra nézve közelebb van. Az istenség, mint 
elvont eszme messze van a’ gyermeki fölfogástól, de a’ szüléi hála , 
tisztelet és bizalom után közel van az a’ gyermeki szívhez. Az oktatás
nak tehát a’ közel, és távoli illy lépcsözetét szem előtt kell tartani.

A’ fejlő lélek az érzéki tárgyaknál legelőbb az úgy nevezett egy
szerű és szembe ötlöbb jegyeket különbözteti meg pl. a’ rózsa’színét, 
azután ismeri meg a’ rózsa’ több jegyeit, a’ bokrétát, csészét, levelet
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stíl ’s ezen sok jegyet .az egyenkénties rózsa nézlése alatt egyiti, majd 
az egyes rózsákat más rózsákkal viszonyítja, és ezeket a’ rózsa’fogalma 
alá v’szi ’s rakja fiszve, majd ismét a’ rózsákat más teremtményekkel 
viszonyítván, a’ virág, nijvény stíl végre a’ lény vagy dolog’fogalmára 
emelkedik, mi külsőleg, vagy térileg szinte egyszerű jegyet foglal ma
gában, de bensőleg vagy gondolkozásilag, mint egyetemes fogalom 
igen sok jegyekből van öszverakva. Az állat’ fogalma egyszerűbbnek 
látszik kulterjedelmileg, mint egyes állatfajé, de azért az állatfaj egy
szerű’jegyei után kell az állatnem’fogalmára emelkedni. Egy körmon
dat egyszerűbbnek látszik, mint abban az elő, és követő tagok, a’ fő 
és mellék-mondat, az alap, és tűlajdonitmány- szó , a’ szavak, és szó- 
tagok, betűk és hangok’ megkülönböztetése, még is ezek megkülönböz
tetése után emelkedik a’lélek a’ mondat’ szellemi és eszméleti felfogá
sára. A’ lélek 12 egyben könnyebben megkülönböztet két hatot, mert ez 
szembeötlőid), nagyobb részt, mint hat kettőt, melly kisebb rész. És 
a’ lélek ezen érzékileg egyszerű tárgyaktól emelkedik az egyetemes 
egyszerűkre, vagy a’ sajátlag öszvetettekre, és igy ezen egyszerű, és 
öszvetettröli lépcsőzetes fejlésre az oktatásnak szorosan kell figyelmez- 
ni. — Az emberi lélek munka utáni pihenés által frisül, és erő
södik, a’ hosszas és komoly munkában a’ lélek elfárad, dea’könnyelinü 
öröm sem örökös éldelete a’ léleknek, ’s a! lélek később csakugyan ko
moly foglalatosságot keres magának. A’ gyermek játszék és munkál
kodjék, de se örökre ne játszék, se örökre ne munkálkodjék, hanem ezen 
két éldelet váltogassa lelkében egymást, még pedig úgy, hogy a’ já 
tékról történjék lépés a’ lassan komolyaié munkához, és a’melly arány
ban nő a’ komolyság, olly arányban fogyjon a’ játék , de azért minden 
komolyságban legyen játék i s ; mert valamint a’ ki magas hegyre terv- 
szerűleg utazik, nein egyszerre hág fel a’ czélzott csúcsra, hanem las
sanként és pihengetve küzd fö l, sem minden alacsonabb liérczetbenein 
mászkál, hanem a’ ezélhoz vezetöleg most halmos ésterületes, majd bér
ezés és bérczetlen helyeken törekszik a’ ezélhoz: úgy a’ tanulás is most 
játékkal, és komolysággal, majd a’ munkával és komolysággal törté
nik. Tehát az oktatásnál szabad, és kell is játszani, de nem mindig, ha
nem a’ könnyebbről a’ nehezebbre folytonosan kell előtörni.

Az emberi lélek előtt minden ismeretes , világos, ellenben minden 
ismeretlen, homályos. A’ lélek az idegen növényeket, állatokat, ’s em
bereket, és más fogalmakat, egyedül ismeretes növények, állatok és 
emberek után fogja f e l , minden ismeretlent ismerettel köt össze, ezek
re viszonyítva iigyekszik magának azokról tiszta fogalmat szerezni; mit 
a’ nyelv, a’ fogalmak’ ezen fenséges nyilatkozója, világosan mutat az
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álta l, hogy az ismeretlen fogalmakat, vagy félig ismeretes, vagy leg 
alább ismeretes gyüktől származott szavakba öltözteti, ’s ez által igyek
szik világos fogalomra jutni, mert: m inden-egyetem , m indentu d ó sá g , 
vá ltoza t lu m á g , m egfoghatatlanság  stb. Az idegen nyelv’ homálya egye
dül hazai nyelvünk’ világos ismerete által liárnl el. Mi czélellenesség 
volt idegen, itt is holt nyelvet, a’ hazai nyelv’ alapos ismerete nélkül 
eddigelé tanítani vagy épen latinságot latinál szerkesztett nyelvtanok 
ut án, meggyőződhetni az eddigiekrei csak egy felületes visszapillantás 
Után is. Tehát az oktatás az ismeretesről, mint világosról lépjen az is
meretlen , mint homályos fölfogatására.

Hg inára’ lélek, mint kimutattuk, lépcsőzetes fejlésében, a’ kö
zeliről emelkedik a’ távolira, az egyszerűről az összetettre, a’könnyűről 
a’ nehezebbre, az ismeretesről az ismeretlenre; akkor az oktatás, ha 
lélek-fejlö és képező akar lenni, nem pedig visszaverő és butító, a’kö
zeli fogalmakról lépjen a’ távolira, az egyszerűkről az összetettekre, 
a' könnyükről a’ nehezebbekre, az ismeretesekről az ismeretlenekre, 
és nem megfordítva. Ezen elv, valamint az előzök is , még a’lélek’alaki 
fejtésének elvét igénylik.

T ill .  A" lelket ne annyira anyagilag;, mint alaki-
lag képezd.

A természetben erő , és anyag a’ legszorosabb egységben állnak 
egymásközt. Ha az erő az anyag’ elemeit megkapta, anyagot és erőt 
nyer, ’s az anyagot műszeres nagy egészszé fejti. A’ kisded csirából 
viharokkal daózoló tölgy emelkedik ki. A’ csirát sok és durva göröngyök 
elölik, ellenben kevés porhanyó földön keresztül csalja azt a’ napfény 
és növekszik. így van az emberi lélek’ ereje is. Ha ezt épségében ele- 
niiíeg megtartjuk, kevés és megfelelő táplálékkal erősítjük ’s fogékony- 
rtyá teszszük ; azután a’ közlőit csekély ismerethez, mint anyaghoz , 
felvilágosíttatván az , szerez ism eretet, tovább fejti a z t, sőt égi ereje 
által teremt magának ismeretet, ’s képzelmeit és fogalmait tényben 
létesíti.

Az életben ezer, meg ezer természet, és ember-világi jelenetek
kel és eszmékkel találkozunk , mellyeket föloldanunk ke ll, az illy jele
netek és eszmék föloldása belterjileg kiképezett, és nem ism eret-tö
meggel megterhelt lélek által történik. És ezen kiképezettséget meg
adhatja-e az iskolai oktatás? Ezt annak térileg és idöileg vagy tárgyla- 
gosan teljesíteni, nekünk pedig azt alanyilag elfogadni lehetetlen. Az 
oktatás fogékonyságot, képezettséget, ’s elveket tartozik adni. ez pe-
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dig nem anynyira ismeret-közlés, mint inkálili a tárgyak’ minden ol_ 
dalróli fölfogatása , vagy inkáid) alaki , mint anyagi képezés áltat 
történik.

Tehát az oktatás inkáid) alaki, vagy alaki és anyagi képezést e- 
gyiitt tegyen czélúl, mint pusztán anyagit, vagy ne arra törekedjék, 
hogy a’ lélekkel minél töbl), és terjedelmesei)!) ismereteket közöljön, 
hanem hogy a’ lélek’ erejét fejtse erősítse és öntevékenységre emelje, 
’s mint illyet az életbe irányozza.

íme ezek az oktatás’ alanyilag egyetemes elvei, mellyek, mikép 
láttuk, az oktatandó egyén’ teljes lényét, lélekfejlési állpontját, ter
mészetét, a’ lélek’ nézlési lépcsőzetes, és alaki képezését igénylik. De 
hogy az oktatás egy oldalú ne legyen, szükség a’ tárgylagos oldal’ el
veit is kifejteni, vagya’ lélek-fejtö tantárgyak fölött is nézetünket nyil
vánítani , mi a’ következőkben adatik elé.

W A R G 4  J Á N O S .
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I r o d a i o  in.

Gyorsírás Taylor’ rendszere után. Magyar nyelvre alkalmazta — D***, *y. J. — Pesten, 
1813. 8dr. Kiadta Geibel Károly. Ára 1 ft cp.

Új viszonyok új szükségek’ érzetének szolgálnak alapjául. Alkot
mányos szerkezetünk’ ez általakulási korszakában a’ gyorsírás már már 
igen érezhető szükséggé l ön, ’s ennek kielégítését legújabban az előt
tünk levő munka is czélúl tiizte ki magának. Idején tartom tehát azt egy 
Itövebb vizsgáltnak alá vetni, melly alkalommal nem mulaszthatom el 
azt egyszersmind, a’ szerző által talán igen is szigorúan ’s majd nem 
igazságtalanúl megrovott németek’ ebbeli kísérleteivel össze hasonlítani.

Először is, mi a’ rendszert illeti, attól — ha már a mint abban 
az újabb gyorsírók megállapodtak, csakugyan szavakat, és pedig he
tükkel kell írnunk — általában következőket lehet követelni: A’ betűk 
legyenek:

1. lehető legegyszerűbb jegyek , úgy azonban, hogy
2. egymástól elégkép megkülönböztethessenek, pedig nem csak 

külön véve, de összetételben is.
3. hogy lehető legkönyebben egymással összekötetthessenek (te

hát úgy, hogy a’ jegyvonal félbe ne szakasztassék, mert minden félbe 
szakítás idövesztés) mi is részint föltételezi

4. hogy a’ sorokon álló betűk (ellentétben a’ fekvőkkel, mellyek 
a’ sorokkal pázhuzainosak) jobbra dőljenek, mert — mellőzve azt, hogy 
a’ kéz’ alkotásából ’s az irásnáli helyezetböl is kétségtelenül lehetne 
következtetni, hogy ez a’ két alapirány / _  (Z_) a’ legalkalmatosb — 
annyi bizonyos, hogy nekünk, kik az általánosan bevett úgy nevezett
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angol Írásmódhoz szoktunk, az említett alapirány a’ legkényelmesebb; 
miből is ismét foly, hogy

5. az egyenes és tompa szeglet keriiltessék, mellynek alkalmat
lansága a’ vonal - irány’ változtatásából, mi mellett mindig erő vész, ’s 
a kéz és újj’ izmainak különféle felváltásából magyarázható.

Minthogy a’ betűknek ezen kivánatokhozi alkalmazásából még 
mindig lehetetlen a’ beszélőt Írással követni,

6. hagyassanak ki minden mellőzhető betűk , de úgy
7. hogy az olvasás lehetőleg kevéssé nehezítessék; végtére
8. Mind ezeken felül még a’ nyelv’ természetéhez képest szüksé

ges czélirányosrövid, jellemző, össze nem zavarandó rövidítésekképez- 
tessenek.

Ezek, nézetem szerint, a’tényezők, mellyek minden gyorsirási rend
szerre hatnak. Ezeket vizsgálva láthatni, hogy némellyek egymással 
ellentétben vannak, miért is, nem azon rendszer leszen a’ legjobb, melly 
egynek vagy másnak ezen tényezők közöl leginkább megfelelend, ha
nem az, melly ezen tényezők’ egybevetése után legkedvezőbb ered
ményt nyújtaná.

Most legyen szabad ezen mellékekhez j)*****y’ gyorsírását hason
lítanunk.

Az 1-söre: Igaz, a’ hetijegyek nem lehetnek egyszerűbbek.
A’ 2-dikra: Magában a’ betűket könnyű egymástól különböztetni, 

kivéve a’ D és R-t, összetételben pedig a’ DH és RL-t. — Más kérdés 
itt azonban, lehet-e a’ 26-diklapon a’ B , H (LM) P betűkre megjegy- 
zett szabályt a’ gyakorlati gyorsírásnál megtartani, és valljon mennyi
re? Ezen betűk valamint a T, D, F stb az olvasásnál még az ügyes 
gyorsírónak is aligha bajt nem okoznak! —

A’ 3-dikra: Már itt nem lehet tagadni, hogy a’ horgos betűk gyak
ran igen visszás összeköttetéseket képeznek p. o. NyB. NyL, NyM, 
CL stb. A’ 11. §. 3-dik pontjában azt mondja szerző: ,,A’gyorsirási be
tű mind egy vonásról kel, azért az iró minden szót egy vonással igye
kezzék leírni és kezét addig föl ne vegye, míg az egész szót: le nem ir
ta“ ■— p. o. forGáC8, aNyáD, NyúZni, báNyáSz, háN yaT .stb—? — 
Ezen szabály tehát általánosan a’ mint ott áll, minden esetre hibás;an
nál inkább, mert a’ 10. § első pontja is ugyanazt mondja, és szinte ál
talánosan csak a’ magányhangzók’ kivételével.

A’ 4-dikre és 5-dikre: Ezen két kívánatnak az előttünk levő rend
szer teljességgel illegnem felel, meg nem felel a’8-dik lap’ első pontjá
nak. Ugyan is a’ P, T, Cs betűk függőlegesen állnak a’ soron, B, F, bal
ra dőlve, D, H, Z, jobbra, a’ többi hetük részint a’ sorral párhuzamosan,
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részint függőlegesen állanak; egy szóval nincsen irány , mellyhez a 
kéznek nem kellene alkalmaznia magát. Már most ké r demmi t  jelent 
az kéz és «’ toll ugyanazon irán yi m indig meg ta r t  Latja“ ? mellyek 
llát az „alapvonások“,  mellyek „csapinósan állanak“ ? — Majil azt mond
ja  szerző „ A z egyenes, de kivált a tompa szeg le t fö lü lte  alkalm atlan az 
iró  k é z n e k — Az igaz, anyira igaz előttem, hogy a’ „fölötte“ szót, 
háromszor is aláhúztam válna, hogy a’ szem túl ne szökjék rajta, de 
hát szerző ezen elvre építette-e rendszerét?— A B, F hetük a’D,R,S,T, 
Ny, C-vel — P é s T ;  D ,F ,S ,N y , C-vel — L és R : F,S,Ny, C-vel — M 
és S ; F, R, T-vel stb stb minden más szeglet alatt köttetnek össze, csak 
hegyes alatt nem: ezekben tehát, a’ 8-dik lap’ első pontja szerint, sem 
alap- sem összekötő vonás nem volna. — Szóval: az említett pontot a 
következőkkel (rendszerével) össze egyeztetni teljességgel nem lehet 
kivéve a’ 22-dik lap’ egyik pontjával: hol azt mondja „kerülni ke ll azért 
a z  ollyan vonást, m elly tom pa s ze g le te t képez és a’ f e r d e  jobbra hajtó s 
fezü n kre  nézve legkényelmesebb fe k v é s t  meg nem engedi.“ E’szerint te
llát a’ fönehb előhozott, ’s több elő nem sorolt összeköttetéseketis ke
rülnünk kellene, mi ismét máskép meg nem eshetnék, ha csak az abé- 
czének nagyobb részét ki nem hagynák, vagy meg nem változtatnók. 
Segítsen a’ szerző! — Avagy nem képtelenség-e ez? — Én ezen ellen- 
mondásokat csak onnan magyarázhatom, hogy szerző többekkel egyiili 
ezeket is egyszerűen lefordítván (egyszerűen mondom, mert okkal mód
dal valamit fordítani, módosítani, körülményekhez alkalmazni nem vol
na hiba) nem sokat bíbelődött vele , valljon theoriája nincsen-e ellen
tétben a’ gyakorlattal.

A’ 6-dik és 7-dikre: Szerző á  magánhangzókon felül a’ V, Gy, Ly, 
és Zs betűket is kihagyja, nem ugyan az Írásban, mert ott ezeket F ,  
G , J  és S betűkkel pótolja , de a’ betüjegyek’ lajstromából. Hogy ezen 
helyettesítés a’ különben is m agánál a’gyorsírásnál is nehezebb olvasást 
tetemesen nehezíti, kétséget nem szenved. A’ Ty-nek pedig gyorsírá
sában nyoma sincs, mit ismét hihetőleg T-vel pótol. — A’ gyorsírás n 
gyan az egyformán hangzó betűknek (p. o. cs es ts) egyikét ínellözlietö- 
nek, ’s a’ másik által pótolhatónak tanítja (p. o. a’ Q-t KV által); igen, 
de nagyon csalatkoznék, ki azt hinné, hogy V , Gy, L y , Zs, és Ty, egy
formán hangzanak F, G, L, S, és T-vel; és ha nem is tagadom, hogy a 
kiilönség nem épen nagy, ezen helyettesítést minden esetre hiánynak 
tekintem.

Ha már most a’ németek’ gyorsírását (lásd J. Novák Ausführliche 
Anleitung, zur Deutschen Geschwindschrift etc- 2 Aufl. Wien 1834.8vo! 
a' fenébb előhozott kívánatok szerint vizsgálnák, ezt tapasztalnák: hogy
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a’ 6 , ?-dik pontva megjegyzettek itt elmaradnak, a’ 4 , 5-dikreiek sok
kal kisebb mértékben léteznek ollyan visszás összeköttetések, mint 
gyakran a’ horgos hetük által képeztetnek, elő nem fordulnak, és hogy 
a’ belliknek a' gyakorla ti sebes írásnál elmellt'ízhetetlen kisebb nagyobb mér
tékben! tökéle tlen ségei, n a g ysá g i ’s fek vés i arányban jó v a l csekélyebb al
kalmat,lanságot okoznak, mint Taylor ren dszere  szerin t. — Igen, de 
l)MH,y iír „csak a’hetük’ alakját tekintve“ találta tökéletlennek a’ né
met gyorsírást: — ugyan hogy? talán a’ B, L, P, CH, hetükre vonat
kozólag? — Már fenebh mondók, hogy egy tekintetbeni tökély, még 
nem teszi az egész gyorsirást tökéletessé; és valóban, ha szerző úr 
csak a’ hetüknek látszólag meglehet bajosb alakját is nagy figyelemre 
méltatta volna, azon alakban a’ rövidítésekre nagy eszközt talált volna 
rejleni. Ugyan is a’ BD, BND csak anyiból áll, mint a' B maga; hason
lóul LD, LND, a’ MP, M PF, és a’ P ; a’ CH-ra ha két Betti között van, 
azon két betű felöl egy vonás sem fordittatik, stb stb. — Általában a’ 
németeknél alkalmaztatott betű-kötés’ egyszerűsítésének — ha ugyan 
azon betű' ismétlése’ kihagyását mellőzzük — a’ magyarban nyomát is 
alig találni. (Azon felül a’ Taylor’H-Hja a’ németeknél is SCHL-t; M-M 
je SCHN-t stb jelent). Ezekből, valamint általában a’ mondottakból, 
szerző úr legalább arról meggyőződhetik, hogy „csak a ’ betűk' a la k já t 
tek in tve“ még valainelly gyorsírás’ becséről korántsem Ítélhetünk.

Jóllehet tehát azt tartom, hogy az el nem fogúit bíráló az eddig 
érintett kellékeknek megfelelésben szerencsésbnek fogja Ítélni a’német 
gyorsirást; nendazonáltal — tekintetbe vevén ugyanazon betű’ ismét
lése’ kihagyását, néinelly Taylor’ rendszere alkalmatlanságait gyengítő 
körülményeket, mint a’gyűrűk által könnyített irányváltoztatást, ’sné- 
melly szerencsés összeköttetéseket, mellyeknél fogva két betű gyak
ran nem kerül több időbe mint egy közölök, tekintetbe vevén ezt — 
még nem merném tökéletesbnek állítani a z t, hogy ha még a’

8-dik pontra nézve is a’ mérleg nem annak’ részére hajlanék. Az 
egész szavak’ rövidítésére nézve ugyan tett valamit szerző, hanem, ha 
a ’ csaknem kirekesztőié* országgyűlésre vonatkozókat — mellyek ál
tal az országgyűlési gyorsíróknak kétségkívül nagy szolgálatot t e t t , 
csakhogy ezekre, a’ mennyiben a’ gyorsirást tágasb értelemben bírál
juk, tekintettel nem lehetünk— kirekesztjük azok’ száma 60 — 70-nél 
többre alig megyen; ’s közöttük igen sok, gyakran elöfordúló, összeté
telüknél , hosszaságuknál fogva a’ gyorsírásban igen alkalmatlan, hatá
rozókat ’s kötszavakat nélkülözünk. — És hiában, a’ gyorsírónak egy 
két száz rövidítés’ megtanulásától nem kell rettegnie, mert csak azok
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segedelmével hozhatjuk az Írást a’ beszéddel olly arányba, hogy a’ la
pok, sorok s szavak’ változásánál, tolimártásnál stb bár rövid, de 
mégis elkerülhetetlen idövesztést pótolva, a’ beszélőt követhessük. 
Azon kiviil ezen fáradság a’ rövidítések általi olvasás’ könnyebitésé- 
vel többszörösen jutalmaztatik. — Hogy a’ rövidítések’ szükségét szer
ző is érezi a’ 12. § első pontjából is kitetszik, de azok’ választá
sát a’ tanulóra hízza. — Hiszen én sem kívánom, hogy a tanuló
nak épen mindent elébe rágjunk, de anyi bizonyos, hogy az csak 
késön kezdi különböztetni a’ szavak’ nagyobb vagy kisebb alkalmat
lanságait; a’ rövidítések’ megtanulása azon kivül, ha nem önkény- 
tes rövid, de egyszersmind jellemző jegyek is, nem olly igen ne
héz, és végtére a’ rövidítések’ határozottan megalapított egyformasá
gának még az a’ haszna is volna, hogy a’ gyorsírás nem lenne ki- 
keresztőleg csak magának az írónak tulajdona. — Ezen hiány azon
ban még nem volna illy nagy; nagyobb az, hogy szerző a’ végze
tek , ragok, ejtegetések’ rövidítését csak úgy „en passant“ említi. 
— A’ németben az igék’ ejtegetése, melly mint tudjuk nem egyéb 
mint segédigék’ ragozása , meglepő gyorsirási egyszerűségre van 
összevonva, és a’ magyarban, melly nyelv csupa rag, csupa ej
tegetés, csupa hajlás, hol a’ gyökök olly rövidek, egyszerűek, a’ 
végzetek azonban olly gyakoriak, olly összetettek, olly sokat jelen
tők, a’ magyar nyelvben mondom 15 végzet’ rövidítésével eléged
nénk meg? — Nem, nem, hogy ez úgy nem maradhat, azt szerző 
maga is elismeri, midőn a’ 37. lapon azt mondja. „Ha valaki azon 
fáradságot venné magának, hogy az ige-végzeteknek, okos kiszá
mítás szerint, külön külön jegyeket csinálna, és ezen feladatot az 
írás’ bonyolodottsága nélkül tudná megfejteni, az roppant szolgála
tot tenne a’ magyar gyorsírásnak. “ — Úgy van , a’ gyorsírásnak 
ar nyelv’ egyéniségéhez kell simulnia, természete szerint alakulnia, 
’s módosíttatnia. — És ha a’ magyar gyorsírásnak jövendője van, 
mint lennie kell, akkor talán sejtelmem nem hamis, ha azt mon
dom, hogy a’ magyar gyorsírás annak idejében, ragok, végzetek’ 
gyorsírásává leend, ez lesz az ö egyéni typusa, mind addig nekem 
ez csak idegen növénynek látszik, melly honinak, egy nemzetinek 
lesz egykor helyt adandó.

Nem hagyhatok végre egy különböztetést einlítetlenül, melly- 
nek tekintetbe nem vétele könnyen hibás következtetéseknek szol
gálhatna alapúi; ez n gyorsírást rendszer tökéletessége , és «’ se
bes írás’ tehetsége külön nyelvekben. — Erre, úgy látszik, szerző sem
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figyelmezett; ugyan is az 5-dik §-ban azt mondja „Taylor’ rendsze
rétől sokan“ (németek) „eltértek, de csak a’ betűk’ alakját tekint
ve is látható, hogy nagyon tökéletlen ’s legfölebh is csak egye
temi leczkéken vehetni hasznát, nem pedig közgyűlésen köztanács
kozásokban.“ — Valóban különös következtetés! A’ hiba kisebb lett 
volna, ha szerző a’ dolgot megfordítván azt mondta volna — törté
netileg bizonyíthatni, hogy a’ németek gyorsírásuknak közgyűlése
ken (a’ hol a’ beszédet szóról szóra kell leírni) hasznát nem ve
hetik, miért is annak tökéletlennek kell lenni. — Szerző azonban 
minden esetre a’ gyorsirási rendszer’ tökélyét és a’ sebes irhatást’ 
azonítani látszik; pedig ha történetileg tudná is , hogy a’ németek 
közgyűlésekben gyorsírásuknak hasznát nem vehetik — ininn azon
ban, inig azt be nein bizonyitandja, szabad legyen kételkednünk —• 
még abból nem következnék, hogy Írásuk a’ magyarnál vagy an
golnál tökéletlenebb. -— Ugyan is a’ gyorsírás’ tökéletességét a’ 
fenebb érintett nyolcz pontnaki minél szerencsés!) megfelelésében 
találom ; holott a’ sebes irhatást a’ beszélőnek ellenében még azon 
felül a’ nyelv maga, természeténél fogva, előre segítheti, vagy hát
ráltatja. Oily tényezők, például, a’ magányhangzók’ aránya a’ más
salhangzókhoz, melly a’ magyar gyorsírásnak kedvezőbb mint a’ né
metnek, továbbá a’ szókötés’ szabadabb vagy korlátozottabb mozgá
sa; minél határozottabb a’ szavak’ egymás utáni következése, an
nál több a’gyorsirási segédeszköz; ide tartoznak a’ ragok is, mint 
rövidítés’ alapjai; pedig minél több a’ rövidítés, annál könyebb, se
besebb hihetőleg a’ gyorsirás, de annál nehezebb a’ rendszer. —• 
De legtöbb befolyással van talán erre nézve a’ nyelv általi kife- 
jezhetés, és gondolat közti arány , melly megfordítva áll a’ gyors
íráshoz , vagy i s : minél több hallható jegy kell a ’ gondolat’ kife
jezésére, hihetőleg annál több idő is lesz a’ gondolatok’ látható je
gyek általi megjegyzésére stb. •— Miből is ezen szabályt lehet le
vonni : a gyorsírásnak g y a k o r la tia m  elsőbbsége csak ugyanazon egy 
nyelvben szolgálhat a' rendszer’ tökélyének crilerium uúl , de külön 
nyelvekben nem.

Ennyi elég legyen a’ rendszerre nézve. Másodszor az oktatás’ 
módját kell vala említenem, de eszme - társulatnál fogva erre néz
ve is már bele vannak szőve észrevételeim, itt csak általában azt 
jegyzem meg, hogy a’ magány-tanulásra, mellyre kiterjeszteni kí
vántnak szerző is kimondja munkáját, gyakran nem eléggé practi- 
cusnak, csak általánosságban maradónak tartom. — A’ németeknek
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mélységet, alaposságot lobbant szemükre, és valljon miben áll ez 
gyorsírási tekintetben? —• Abban hogy az abc után az egyes betűk 
rei észrevételekbe bocsátkoznak, azokhoz gyakorlatra szolgáló pél
dákat csatolnak; továbbá az elő és utóragok, majd a’ névmások, 
igék, végre az igehatározók, kütszók’ stb rövidítésére tanítanak, több 
szavak’ összehúzásával végezvén oktatásukat, 's mind ezekhez gya
korlati példákat mellékelve, ez utóbbiakat gyorsan írva és előadva, 
hogy a’ tanúló azokkal Írását összehasonlítván, ennek helyességéről 
meggyőződhessék. — Vajha szerző is inkább ezen betegségben sin- 
lödött volna, mint ki nem merítő felületességben! ’s a’ helyett hogy 
oktatásának egy hatod részét a’ gyorsírás’ történeteivel töltötte be, 
inkább specialitásokba bocsátkozott volna!

Ezeket tartottam a’ gyorsírás’ érdekében megjegyzendőknek. Fo
gyatkozásaink’ ismerete a’ haladásnak föltétele, miért is azoknak ki
szemelésében — miben hogy a’ német gyorsirássali összehasonlítást 
használtam segéd - eszközül, talán csak nem fogja egy mérsékelt ité- 
letií is roszallani? — ’s hft előadásában, kerestem bírálatom’ érde
mét; a ’ felszínes bókokat ’s a’ könyv’ külsejének dicséretét holmi 
„Gemeinnützige Blaetter“-rekre (lásd a’ 41. sz. 1843.) bízván.

M UNYAY T1VADOR.
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* a i t i» y-
É l e i k é  p.

Látjátok ott a’ Vácziutczálian azon középnagyságú alakot, megle
hetősen divatos öltözetben, jobbra ’s balra tekintve, ’s mindenre fi
gyelve , a mi körülötte történik ? Minden harmadik holt előtt m egáll, 
hol már több embert lát csoportozni, ’s néz és figyel; majd ismét to
vább halad, egyik utczából a’ másikba, ’s ha utána mentek, tapasz
talni fogjátok, hogy a’ kávéházakat is sorra já r ja , sőt apró csapszé
keket sem kerül el, még ollyanokat sem, mikbe nadrágos emberek kü
lönben nem igen szoktak járni. Tapasztalni fogjátok továbbá, hogy híd
n á l, piaczon, fürdőkben, kertekben és ligetekben, színházakban ’s 
hangversenyeken és minden egyéb nyilvános helyeken, hol valamit lát
ni vagy hallani lehet, gyakran megfordul, ’s minden szó ra’s tényre 
gondosan figyel. Vélitek talán, bogy kém, vagy isten tudja minő ve
szélyes ember ezen egyén?

Csalatkoztok. Azon szánakozásra méltó hollók’ egyike ö, kik a ’ 
visszaéléseket nem szeretik; kik azt óhajtják, hogy minden szekér a 
maga illő kerékvágásában járjon; kik a’ bűnt ostorozni szeretik; kik 
fölébreszteni óhajtják azok’ figyelmét, kiknek szemei legjobb szándék 
mellett sem juthatnak el minden zugba; ’s kik arról vannak meggyő
ződve , nogy a’ nevetségessé tétel gyakran a’ legnagyobb szigornál is 
többet használ. ’S mennyi nevetséges oldala van az emberi életnek! —

Tekintsetek az említett ember’ szobájába, ’s egy nagy ív papirost 
fogtok előtte látni irúszekrényén, mellyre mintegy kétszáz czim van

ATHEN.' II K.ÖT. 1843. * i .



fölirva; e' nagy összegből alig van húsz kitörölve, jeléül, hogy azokat 
már terjedelmesen le i iá ; a’ töbhi még mind tolira várakozik, s az iró 
gondolatokba mélyedten ül ott, egymásután többször átolvassa a’ liosz- 
szú jegyzéket, minden átolvasás után még nehány újabb életképnek 
czimével toldja meg, és nem bir határzathoz ju tn i, hogy a’ sok közöl, 
mellyikröl írjon először. ’S ezt nem kell csodálni, mert fövárosinkban 
valamint sok az ember, úgy a’ fonákságok’ száma is rendkivül nagy, 
’s a’ nagyszámú lakosságnak egyetlen olly osztálya sincs, melly min
den balságtól egészen kitisztult volna már. Ennyi tárgyböség mellett 
tehát csakugyan nehéz lehet a’ választás. Majd a’ papiroson jártatja 
végig szemeit az i ró , majd ismét behunyt szemekkel vizsgálja elméjé
ben a’ tárgyakat, ’s óra óra után telik e l , a’ nélkül, hogy magát vá
lasztásra határozhatná. Illy hosszas liatárzatlan merengés után rende
sen zugás szokta az ember’ fejét elfoglalni, eszméi összezavarodnak, 
kellemetlen érzés foglalja el egész va ló já t; a’ fölnyitott könyvet olva- 
satlanul csukja be; a’ megnyitott fiókokat ismét bezárja, a’ nélkül, hogy 
belölök valamit kivenne; ásít s szivarát háromszor is meggyujtja és 
észre sem veszi, hogy harmadszor is azonnal kialszik; szóval olly ne
me a’ kábultságnak kezd egész lénye fölött uralkodni, mellyböl nem 
bir szabadulni, mellyet nem bír lerázni, ha külső jelenések nemsegit- 
nek baján. És íme, ezen utóbbi történik most i s ; az ajtó megnyílik, és 
egy meglehetős külsejű férfi lép be, ’s igen kurta üdvözlés után igy szó
lítja meg a’ merengő Író t:

,Uram, ön ,,A’ s z o l g á l ó “ czim alatt bizonyos gúnyiratot bo- 
csáta közre, melly által én sújtva érzem magamat. ‘

„ E’ szerint tehát valót irtain ? “ — kérdi az iró. —
, Meglehet; de szólj igazat ’s betörik a fejed’ ! ‘
„Ön tehát fejemet akarja betörni?“
, Engedőimével, igen. ‘
Az iró szabadkozik, ’s az ajtó mintegy húszszor nyílik meg egy

másután , ’s mindenkor ugyanannyi férfi lép be , *s mindnyájan az első
nek vádját ismétlik , és fenyegető kifejezésekkel elégtételt köve
telnek.

„Uraim! gondolják meg, húszán egy ellen! Ez nem lovagias!“ 
— szóla az iró, ’s némi aggályt kezde érezni, hogy ugyan minő kime
netele leend ezen megrohanásnak.

, Mindegy, nekünk fényes elégtételt kell kapnunk. ‘
Az ajtó ismét nyílt, és mintegy harmincz öreg.ur botorkálta’szó



bába, alánok számos kocsis és egyéb ismeretlen férliak Ezen féléi 
mes had következő megjegyzéseket hallatott:

, Ön „ E s t i  s é ta “ czim alatt igen botrányos ezikket adott ki, 
én vagyok azon öreges u r , ki a’ bársony kalapos hölgyet kísértem.* 

„És é n ! “
, És mi mindnyájan! * — ismétlék hafminczan.
, Én voltam azon kocsis, ki önt csaknem legázolíatám. Ezen czél- 

zás elégtételt kíván. *
Hasz termetes kocsis ismétlé e’ vádat, és mindnyájan elégtételt 

sürgettek, fenyegetőzve emelgetvén magosra izmos ökleiket.
, A’ rósz utczavilágitás miatt velem gyűl meg önnek baja!*
, És velem! *
, És velünk! *
,Én voltam azon részeg favágó, kit az ur kigányolt. *
, Meg én ! *
, És .mi tízen! *
Szent isten! gondolá magában az iró, én csak egyet láttam mind

ezekből , és ime egész hadsereg vádolja magát önkényt előttem! Mi 
lesz ebből?! —

Az ajtó újonan nyílik, 's egy sereg csinos lány szökdécsel a ’ 
szobába.

Istennek há la ! gondolá az iró , a leányokat mindig nagyon sze
rettem, reményiem tehát, hogy hálából útalmazni fognak most ezen dü
hös makabeusok ellen.

De az iró csalatkozott. A’ lányok vadul forgalák szép szemeiket ’s 
haragtól elkékiilt ajkaik illy szókra nyiltanak m eg:

, Megtaláltak önt valahára, szép madár! Ön, „A ’ v a r r ó l á n y “ 
czim alatt rátái meggyalázott minket. Ezért lakolni fog. *

„Drága kisasszonyok, hiszen én csak kettőről irtain, azokat pedig 
nem is látom önök között. “

, Nem igaz, ön rólam irt. *
,„És rólam.*“
.Mindnyájunkról! Mindent úgy teszünk mindnyájan, mikép ön 

leírta.*
„Vágjuk le bajuszát és szakállát.í*



Az ajtó nyílik ’s egy sereg boltoslegény rohan h e , hatalmasul for
gatva fejeik fölött röföket ’s egyél) mérő eszközöket.

,Mi vagyunk ezen kisasszonyok’ tisztelői. Ön mindnyájunkat meg
gyalázott. ‘

„De kérem —“
, Szót s e ; puhítsuk ki h á tá t! ‘
.Rajta Gusztáv'.“
.Rajta Alfonz, Edvárd, Guido, Adolf!“
, Félre; én akarom öt összemorzsolni! ‘
, Nem, enyém legyen e’ dicsőség! ‘
.Vessük le az ablakon! ‘

A’ gyülekezet már majd hajba kapott egymással, annyira kívánta 
mindegyik saját kezével dögönyözhetni meg a’szegény írót, kinek hom
lokáról hevesi görögdinnye nagyságú csöppekhen omlott a’ veríték.

A’ varrólányok’ ollói nagyon közel jártak már arczá'noz, pedig 
isten látta lelkét, ő nemcsak nem neheztelt rajok, hanem inkább sze
rette volna őket mind rendre csókolgatni.

Az ajtó ismét nagy robajjal nyilt meg. Tehát még sincs vége az 
iszonyú megrohanásnak ?

Nincs, és még egyszer nincs!
Számtalan széles vállu ’s lángoló arczu mészáros zudúltbea’nyilt 

ajtón, kezeikben hosszú késeket ’s súlyos taglókat villogtatva. Sarkai
kat égy sereg szelindek éssinkorán követé.

Ezen uj csapat’ megérkezése pillanatnyi csendet szült; de csakhamar 
még sokkal nagyobb lett a’ z a j, midőn az uj jövevények kiáltozni kez
dőnek :

„Az ur ,,A’ m é s z á r o s “.“ czim alatt sárbatiprottabecsületünket.“ 
, Jogainkat le akará rontani. ‘
„Ez véres elégtételt kiván. “
„.Uraim, hiszen én csak két vásott mészáros legényről irtain.“ 
.Nemigaz, minden szava rám illik.‘
„És rám.“
, Különösen pedig rám. ‘
„Még inkább rám .“
„ Mindnyájunkra! “
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,H át még ránk ! — visltá számtalan selyenmiUás vastag hölgy, 
kik az ajtón forgószél gyanánt omlottak be.

„ Nagyságos asszonyaim, hiszen én az egész világon csak egy 
vastag mészárosnét ismerek, küvetkezésképen csak arról szólottám.“

.Hali! Azt hiszi ön, hogy csak egy hizhatik meg, ’s a’ többi éh
ség ’s irigység miatt úgy kiszárad, mint ön? “

, Ez újabb sértés!*
„  Gyalázat! “
, Hallatlan gonoszság! ‘
„Körinöljiik ki szemeit!“
.Vágjuk le orrát és fiileit!'

Hau ! H au! Hau !
A’ szelindekek és sinkoránok’ezen fenyegető hangjait nem értjük, 

de bizonyosan ezek is vesztére törekedtek az írónak.

Most rettentő kocsirobaj hangzott az udvarról. A’ gyülekezet el
némult, csak négylábú tagjai fejezek ki kedélyük’ háborgását némi tom
pa morgással, melly közé néha félig elfojtott egyes vonítások ve
gyültek.

A’ lépcsőkről nagy zaj hangzott, a’ szoba’ajtajának mindkét szár
nya megnyílt ’s roppant számú férfiak és asszonyok tódultak be ; gaz
dagok, szegények, fiatalok, vének, rútak, szépek.

Az, ki legterjedelmesb hassal volt a’ .jótékony természettől meg- 
áldatva, hosszú lélekzés után igy szóla:

, Ön a’ „ H á z i  u r “ czimíí életkép’ szerzője?'
„Nem tagadhatom."
„ Milly szemtelenség!'
„ Még csak nem is tagadja. “
, Hallatlan vakmerőség! ‘
„Ön több ezer embert gyalázott meg. “
, Több ezer özvegyet. ‘
„ Számtalan érdemdús polgárt. “
, Ugyanannyi kitűnő polgárnőt. ‘

„Uraim és dámáim, hiszen én csak azokról szóltam, kik a’ ház
bért szeretik fölemelni, de lakosaik kényelmeiről nem örömest gon
doskodnak. “



1 5 8

.Épen ezzel sértett engem. ‘
, Mindnyájunkat, kik itt jvagyunk.‘
, Kieszközlöttiik, hogy ön a’ két városban egy Háznál sem kai» 

szállást, habár zsák aranyat fizetne is minden óráért.“
, Ezentúl az utczán lakhatik ön.‘
,Ott sem, mert mi mészárosok kutyáinkkal űzzük el onnan.“
, H au! Hau! Hau! ‘
, Mi kocsisok pedig összegázoltatjuk lovainkkal. ‘
, Addig is puhítsuk meg csontjait. ‘
„ Szentséges mennyország, ha tudtam volna, hogy illy darázsfé

szekbe nyúlok! —“
, Hah , ez újabb sértés. ‘
„Gyalázat fejére! “
, Vágjuk ki nyelvét. —
Az iró istenének igazságos ótalmába ajánlá már árva lelkét ’s ha

lálra készült; de ezen elhatárzó pillanatban irtózatos zene harsantmeg 
a’ ház elő tt, melly a’ gyülekezetett elnémitá. Ki tudná e’ zenét leírni! 
Ezer macska ’s egyéb oktalan állat’ jajveszéklése ehhez képest való
di szívderítő hangverseny! Szóval, az „ U r a c s  “ czimii czikkért úgy
nevezett macskazenével tisztelteték meg az iró, melly olly pokolbeli 
volt, hogy még a’ legelszántabb szelindekek is ágy alá menekültek ször
nyű réiniilésökben. De köszönet azoknak, kik ezen zenét elrendezék, 
mert csupán ez menté meg e’ pillanatban még rövid időre az iró’ 
életét.

Azonban minden szépnek az a’ sorsa e’ nyomom földön, hogy mú
landó , és ig y a ’ macskazene is elmúlt, ’s a’ kínzók újonan neki báto
rodtak, hangosan kiáltva:

, Inié az egész közvélemény mellettünk van.“
„Rajta, boszuljuk meg magunkat! “
, Halál a’ rágalmazó’ fejére ! ‘
„ Kinos halál! “
, Lassú halá l! ‘

E rémséges fenyegetések rögtön teljesültek volna, de épen a’ kel
lő elhatárzó pillanatban, mikép színmüvekben tapasztalhatni, az ajtó is
mét megnyílt, ’s tömérdek népcsoport ronta be. Pólyás gyermekektől
kezdve, egészen a’ remegő vénségig, sok ezer meg ezer ember.
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A’ szoba falai széttágultak, a’ tető magosabbra emelkedék, sa  lég 
még is pillanatról pillanatra fullasztóbb kezde lenni az iszonyú néptö
meg’ boszulihegése miatt. Az iszonyú gyülekezet eleinte csak ezen e- 
gyetlen szóban fejezé ki irtózatos vágyát:

, Boszu, kegyetlen boszu! ‘
Azután fél percznyi szünet múlva a’ legújabban érkezettek’ csoport

jából illy egyes kiáltozások harsogtak:
, A’ „ Z ö l d  m u l a t s á g “ czimü czikkely által az egész világ 

sértve van. ‘
„És valamennyi vendégfogadós.“
, Még maga a’ szent természet is. ‘
„ Kitiinöleg pedig a ’ Svábhegy. “
, És a’ Zugliget. ‘
„Boszu a’ természet’ meggyaláztatásaért!“

,A’ „ C s a l á d i  ü n n e p “ czimü gúnyirat az egész világ’ vala
mennyi gyermekét szégyenköre állította. ‘

„ A’ haza’ reményeit. “
, Szerelmünk’ gyümölcseit. ‘
„A  „ K o l d u s b i r ó “ leírása a felsöbbséget törekvék kigú- 

nyolni. ‘
,M ár ez maga is halált érdemel.*
„ Tiporjuk össze ! “
Magyar iró sokat kiállhat ugyan, de ez már még is több vala a’ 

soknál. A’ szerencsétlen áldozat ájultan rogyott irószekrénye alá!
, Hamar orvost. *
„Nem szabad neki illy alattomosan kiszökni a’ világból.“
, Csak ökleink alatt szabad kimúlnia. *

„Én orvos vagyok ugyan, de nem segítek rajta, mert engem két 
czikkely ben gyalázott meg. Nyilvánosan kiirá, hogy, midőn beteg volt, 
nem akaráin öt szállásának magossága miatt meglátogatni, ámbárimá- 
dottam szintolly magosán lakik, kihez mind a’ mellett is naponként két
szer szoktam járni. Veszszen el segély nélkül!“

,Én is orvos vagyok, de rólam azt merészlé mondani, hogy a’holt 
gyermeket sem tudom az alvótól megkülönböztetni, ámbár Párisi,Lón 
dönt és Berlint is beutaztam. Veszszen el segély nélkül'
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„De urak, hiszen igy azután meg sem hoszulhatjuk magunkat 
rajta! “

De az orvosok’ makacssága nem tágított, ’s ezer hála nekik ez
ért ; egyedül az ö könyörtelenségüknek köszönhetni, hogy az iró kevés 
pillanat múlva ismét magához kezde térni; de fájdalom! csupán', azért, 
hogy még sokkal irtózatos!) kínoknak legyen kitétetve. —

A’ terem’ holtive ugyanis megnyílt, ’s a’ halál méltóságosan nyar
galt he borzadalmas kaszáján, és síri hangon e’ tartalomsúlyos hango
kat dörgé:

„Ne féljetek, portiak! Ezen embert nem csapom le kaszámmal! Ő 
még engem is kigúnyolt, és gyalázatos rágalmakat szórt ellenem. Kí
nozzátok kedvetek szerint, ’s én szakállamra fogadom, hogy meddig e’ 
teremben mulatok, addig ugyan a’ legirtózatosb kinok közt is folyvást 
élni fog. “

Oh, halál! Te gyilkos kegyetlenségü kaszás, mért tevéd ezt ezen 
szerencsétlen Íróval? Te hálátlan vagy, ’s feledéd, hogy, mint jó ba
rátai is liirdeték, minden gondolata halva jött a’ világra, mi által hideg 
országod olly nagyon megnépesiilt! Hali, boszuszomjas halál, veddvisz- 
sza borzasztó fogadásodat, bocsásd le] szánakozó kaszádat, ’s ne kí
vánd , hogy minden pillanatban százszorosán haljon meg a’ boldogtalan 
áldozat!

De a’ halál megtartja szavát! Az irót tiporják, tagjait vagdalják, 
ereit megnyitják, a’ gyermekek haját tépik, a’ varrólányok bőréhez 
varrják öltönyeit, mások fűrészt ránczigálnak végig testén; mások még 
tovább mennek irtózatos kegyetlenségükben, ’s fejéből kérlelhetlenül 
szedik ki mindazon gondolatokat, mellyek nincsenek tetszésükre, smeg- 
semmítik azokat, nem gondolva azzal, hogy maga az isten ajándékozó 
azokat a’ boldogtalan áldozatnak.

És ezen kinok közt, minőkhöz hasonlókat e’ nagy siralomvölgy
ben fül nem hallott és szem nem láto tt, folyvást élt az iró. Szét tipra- 
tott teste újra meg újra megizmosult; tagjai megszilárdultak ’s vissza 
forradtak testéhez; erei pezsgő vérrel teltek meg; haja újra megnőtt; 
bőre ismét ép léte, ’s a’ fűrésznek nyomai eltűntek; az elorzott gondo
latokat pedig újabbak pótolák ki, elapadliatlanúl, mint a’ tenger’ vize, 
mellyet emberi kéz soha nem fogyaszthat ki.

A’ kínzók fáradozni kezdenek már rémséges munkájokban, de még
is folyvást bátoriták egymást, s a’ halál már ásítni kezde, s talán 
épen arról gondolkozott, hogy mikép szegje meg fogadását, ’s míkép
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vessen véget a hallatlan kínzásnak — iniikín minden leírást ’s kép
zeletet meghaladó zaj és zűrzavar hangzott föl a’ lépesön. —

Arszlánok és tigrisek’ falrenditö hömhölése közt millió művész és 
művésznő viharzott a’ terembe, ’s irtózatos zajával mindent elnyomott- 
Nincs olly szélvész, nincs olly viharos elemcsata és mennydörgés, melly 
ezen ördögi zajjal mérkőzhetett volna.

Végre egy irtózatos művész borzasztó hangja e’ szókat dörgé:
„ Az isteni művészetet több mérges czikkelyben káromlá ezen po

gány. Szűnjetek öt a’ kinzani. Mi mindnyájunkért illő és rémséges bő
szét fogunk rajta állani, ’s eszközünk — az ellenállhatlan dicső művé
szet legyen! ‘

, Ám legyen ! ‘
Szomorodjatok el nyájas olvasók, mert a ’ mi most történt, az száz

szorosán múlja felél mind azon kínokat, még az aegyptusi hét csapást 
is ide értve, mellyek Ádám apánk óta világunkat egészen a’ mai na- 
piglan érték.

Képzeljétek csak, ezen számtalan művész mind teljes erejével kez- 
dé művészetét gyakorlani, a’ dorombtól és pásztorsiptól kezdve egészen 
a’ bőgőig és orgonáig, ’s a’ gyermeki vékony hangoktól egészen a’he
gyeket rendi tő mély hangokig! E’ közben a’ műkedvelők’ százezrei a’ 
kartképezék, a ’ nűíisinerök milliói pedig tapsoltak, vonítottak, és böm
böltek !

Az ég elsötétült, e’ borzasztó spectaculumra, a’ napnak sugárai 
remegve rejték el magokat, ’s a’ Duna’ habjai kiszöktek medrükből, és 
minden áron szabadulni iparkodtak; a ’ tisztes Gellérthegy pedig magára 
rántá liliomszin bugyogóját, és már szinte gyors futásra készült; sőt 
még a’ vihar is megszökött, ’s ez volt utolsó sóhajtása:

, Szent természet, ez sok! Évezredes pusztításaim sem érdemiének 
illy iszonyú büntetést! ‘ - -

A’ halál pedig elsápadt, remegő kezei a’ kaszát elejték , ’s a’tova 
rohanó viharnak üstökét keményen ragadd meg, ’s egyetlen pillanat 
alatt azon boldog ismeretlen országban termett, hol burgonya sem te
rem és művészet sem létezik. Szerencsés halál ! —

A halál’ távozása után az iró azonnál szörnyet halt. Gyászos ki' 
múlását egy mérföldnyi hosszú, és ugyanolly széles trilla okozta! —

Tetemeit két sovány ló vonszold a’sirkertbe. Koporsója fölött csak 
egyetlen asszony zokogott. —
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Már a’ sírba akarák bocsátani, midőn a ’ sírásó a’keresztre festett 
nevet elolvasván, visszaborzadott, és boszúsan kiálta:

,Hah, mit látok! Ez azon ember, ki ,,A’ s i r  á s ó ,  cziinb piszko
lódó czikkben engem társaimmal együtt halálosan megsértett. Ezt ugyan 
nem temetjük el. Testét az árokba vetjük eledelül a’ ragadozó hollók
nak ! ‘

’8 a’ kegyetlen sirásó csakugyan teljesité fenyegetését. De az á- 
rokban viz volt, ’s az iró — fölébredett, hihetőleg azért, mivel a’ vi
zet egész életében mindig gyűlölte. —

Hm, gondola magában az iró , miután szemeiből az álmot kidör- 
zsölé, — tehát mindezen borzasztó kínokat csak álmodtam? Már ezt 
szeretem! De vigyázó leszek; vannak és voltak példák, igen szomorú 
példák , hogy az álmok teljesülnek. Huh! ha azon trillára visszagondo
lok! Jaj nekem, a’ puszta visszaemlékezés is megremegteti csontjaim
ban a’ velőt! Álmodni sem akarok illyesm it’s azért ezennel ünnepélye
sen fogadom, hogy többé egyetlen szót sem fog Írni

ZA.ITAV
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l l o n s z e r e t e t .

Mit tesz szeretni ä’ hazát,
Ha van, ki kérdené,
Ha van, ki sejti tán ,
Hogy azt halál szerethető:

Megmondom a’ mit gondolok, 
Rég ismert dolgokat,
És régen elfeledteket.
Halljátok szavamat.

Szeresd hazádat és ne mondd: 
A’ néma szeretet 
Szűz mint a’ lélek , mellynek a’ 
Nyelv még nem véthetett.

Tégy értté mindent: éltedet,
Ha kell, csekélybe vedd;
De a’ hazát könnyelműen 
Koczkára ki ne tedd.

’S nem csak dicsőké a’ haza;
A’ munkás pór, szegény,
Bár észrevétlen, dolgozik 
A’ lton’ derületén.
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Tülj értté mindent a’ mi liánt,
K ínt, szégyent, és halált ;
De el ne szenvedd, el ne tűrd 
Véred’ gyalázatát.

’S ne csak veszélyben légy serény 
A’ béke vészesebb,
’S mellyet vág álmos népeken 
Gyógyíthatlanb a’ seb.

Gondold meg, mennyit érsz: eszed 
Szived, pénzed, karod,
’S fukar légy , alkván a’ bonért,
Ha azt feláldozod.

’S midőn a’ legtöbb emberek
Csüggednek várni jót
Családjok- társaik- ’s magokért,
Ha sorsok csalfa volt;

•

Midőn nem méltatott erény 
És bűn, melly czélt neu é r ,  
Kifárad újra küzdeni 
A’ vágyott javakért.

v
Midőn a’ legbuzgóbb anya 
Remény ’s munkátalan,
’S a’ veszni indult gyermekért 
Csak sóhajtása van;

Te még, oh honfi, ébren állj, 
Remélni, tenni b ő ,
Mig a’ bonból, kin lelked függ, 
Van egy darabka kő.

’S midőn setét lesz a’ világ 
És minden tűz kiég,
A’ honfi szívben fennmarad 
Egy élő szikra még.

’S hol honfi hűnyt, e’ szikra ég 
Fenn a’ sírhalmokon,
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Bal századoknak éjin át 
E’ lángban él a’ hon.

S kihűlt hamvából a’ dicső 
Göröghon újra ké l,
Felhozza régi hőseit 
E’ szikra’ fényinél.

E’ szikra a’ hon’ napja lesz ,
’S hol fénye hőn ragyog,
Az élet a’ hon’ kebelén 
Ujúlva feldobog.

És újra felvirúl a’ föld 
A’ merre a’ szem néz,
És minden, a’ ki rajta é l ,
Munkára, tettre kész.

S a  nemzet isten’ képe lesz ,
Nemes nagy és dicső,
Hatalma, üdve és neve 
Az éggel mérkezö.

Oh honfi, őrizd e’ tüzet 
’S ne félj, ha vész borúi 
E’ szikra fényt ad és hevet 
S ég oltliatatlanúl.

V Ö R Ö SM A R T Y .

N é p d a l o k .

I .

Ki vagyok én, nem mondom meg; 
Ha megmondom, rám ismernek; 
Pedig ha rám ismernének, 
Legalább is felkötnének.
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Mines a’ fokos a’ kezemben,
Hogyha kéne verekednem ,
Nyerges lovam messze legel ,
Nem t’ok futni, ha futni kell.

Hogy is tudnék futni mostan,
Mikor a’ fejem teli van,
Nem csak fejem, de szívem i s ;
A’ bor meg a’ leány hamis.

Ha elhagyom galambomat, 
Kialuszoin mámoromat,
’S rajtam ütnek a’ hadnagyok:
Majd megmondom, hogy ki vagyok!

n .

Érik a’ gabona,
Melegek a’ napok, •
Hétfőn virradóra 
Aratásba kapok.

Érik szerelmem i s ,
Mert forró a’ szivem:
Légy te arató ja,
Édes egyetlenem!

III.

Lánggal égő teremtette!
Nagy a’ harag a’ szivembe’.
Úgy háborgók, úgy hánykodom , 
Mintha volnék a’ Balaton.

Viszontagság az életem,
Ezer bajba keveredem.
Hogyha leányszemem volna,
Egy pár kendőt teli sírna.

Ejh, a’ sírás nem kenyerem! 
Kinek tetszik pityeregjen.
Én egy nagyot káromkodom,
Úgy csillapúi a’ haragom.
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IV

Befordultam a’ konyhára.
Rágyújtottam a’ pipára —
Azaz, rá gyújtottam volna,
Hogy ha már nem égett volna.

A’ pipám javában égett,
Nem is mentem én a’ végett'!
Azért mentem, mert megláttam,
Hogy odabenn szép leány van.

Tüzet rakott, eszemadta,
Lobogott is, a’ mint rakta!
Jaj de hát még szeme’ párja ,
Annak volt ám nagy a’ lángja!

Én beléptem, ö rám nézett,
Aligha meg nem igézett!
Égő pipám kialudott,
Alvó szivem meggyúladott.

V.

Hejh', nekem hát vigasztalást mi sem ad ? 
Bánatomban le kell innom magamat.
Az irgalmát, ide avval a’ borral;
A’ bú vagy én» de egyikünk bele hal!

ügy sem tetszik ez a’ világ énnekem ,'
Sok m ár, a’ mit életemben szenvedtem ,
Nagyon is sok e’ parányi életre , —
Annyi baj közt kinek volna még kedve.

Nem vagyok én gyökeres f a , virágzó,
Hanem vagyok letörött á g , fonnyadó ;
Nem vagyok én az örömnek rózsája,
De vagyok a’ szomorúság’ gyászfája.

Én nálam az illyen élet nem é le t ,
Hol az ember de semmit sem rem élhet:
Volna bár e’ pohár borban halálom,
Hogy lehetne bajaimtól megválnom !

Pönögei KIS P
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Lapszem le.

XXIV.
Honderű 95 és 9« szóm.

— Végre, mi rég nem volt már. 
irányczikke is van a’ Honderű’ e’két 
számának, É l e t  és  t a p a s z t a l á s  
czím alatt. E’ divatlap’ szerkesztési 
egész rendszerében mi ez irány- 
czikkeket tartjuk a’ legjobb gondolat
nak. Könnyű, világos nyelven, élénk 
előadással Íratva , ezekben lehetne 
magasabb körbeli nőinknek sok igen 
becses, igen hasznos honi dolgokat 
elmondani, mellyek elüttök talán e- 
gészen ismeretlenek. Fájdalom, hogy 
e’ rovatra a’ szerkesztőség olly kevés 
gondot fordít; hogy azt olly gyakran 
hagyja üresen, és néha czifrabeszé- 
dekbe takart mindennapiságokkal töl
ti be. Itt bizonyíthatná be, hogy mu- 
lattatót hasznossal tud és akar páro
sítani. — Az Élet és tapasztalás czi- 
mű czikk egyike a’ legfurcsábbaknak. 
Elmélkedés akarna lenni a’ házas élet’ 
viszonyai felett, de vagy elismert i- 
gazságu nézeteknek szóczikornyába 
burkolt magyarázgatása, mi egészen 
fölösleges , vagy pedig elvek’ felál
lítása, inellyekhez részint sok kétség 
fér, részint ezáfolvák a’ tapasztalás

által. Mindenek előtt meg kell rónunk, 
hogy szerző által a’ s ze re te t és sze 
relem  , mellyek különböző fogalmak, 
összekevertetvén, egymást váltogat
va használtatnak, *)és hogy szerző né- 
melly elvont eszméket , miilyenek 
s z e n v e d é l y ,  b o l d o g s á g  stb. 
nem látszik elég világosan megkü
lönböztetni. Mondja szerző többek 
közt, hogy szeretet nélkül nincs bol
dog házasság. Ezt elhiszsziik akkor, 
ha szeretet alatt nem s z e r e l m e t  
ért; ha igen, akkor nem hihetjük, 
mert vannak kölcsönös becsülésen 
alapult házasságok, mellyekben a’ 
szeretet nagy szerepet játszik u- 
gyan, de szerelem’ lángjai nem ég
nek és nem égtek soha. Nem való 
azon állítás sem, hogy csak rokon 
természetűek egyesülhetnek. Goethe, 
a’ nagy életbölcs és psycholog, ellen
kezőt hitt és illyesmit bizonyít a’ ta

*) S z e r e l e m  szót s z e r e t e t  he
lyett használni csak költőknek sza
bad , emphasis végett, kiknek a’ 
sajáttalan szólások megengedhe- 
tők. De philosophnak, didactical 
előadásban, a’ kettőt összekeverni 
igen nagy hiba, mert fogalomzavar
ba vezet. V.



pasztalás. Komoly férfiaknak vidor 
nők, beszédeseknek hallgatagok, kö- 
zönöseknek kedélyesek, hidégvérü- 
eknek hő érzelműek, vagy mind ezek 
megfordítva, tetszenek és illy nem- 
rokon természetek egyesülni , és 
öszhangzatban élni tartósan , egy 
egész életen át képesek. Es e’ tüne
ményt, ha idetartoznék, lélektani né
zetekből is lehetne magyarázni. Kokon 
természetek könnyen tehetik mono
tonná az életet, monotonia unalmat 
hozhat magával a’ ház’ falai közé és 
idegenséget és boldogtalanságot. Is
meritek azon angol férj’ anecdotáját, 
ki azért akart elválni nejétől, mert 
az soha neki ellent nem monda? Nem 
követelünk azonban sziikségképeni 
következményeket, hanem csak a’ le
hetőséget jeleljük ki, miben alkalma
sint igazunk lesz. Nem hiszszük azt 
sem, bár szerző Chateaubriand’ tekin
télyére hivatkozik, hogy férfi, ki el
ső hitvesét boldogítani nem tudá, so
ha sem teend boldoggá egy másodi
kat. E’ tételt, ha az élet meg nem 
czáfolta volna is ezerszer, elméleti
leg könnyen fel lehet dönteni. Kö
zépszerű vagyonú és mérsékleti vér
alkatú férj nem tudá boldogítani fény
űző, pipereszomjas és fellengős kép- 
zelmű első nejét, tudja ellenben a’ 
másodikat, ki az elsőnek mindenben 
ellentéte stb. Több ezekhez hasonló 
mondatok vannak e’ czikkben, mely- 
lyeket a’ kisségondolkodó olvasó két
ségtelenül alaptalanoknak fog elis
merni, vannak ellenben alaposak is , 
de mindkét osztálybeliek azt hagyják 
gyanittatni, mintha szerző, vagy má- 
sok’gondolafait böngészvén össze csak 
szómártást csinált rajok, vagy ha esz
méi saját fejéből termettek is , előbb 
írattak értekezésbe mintsem több ol
dalról megfontoltattak volna, a’ mi 
nem kisbaj, mert írnunk még is nem 
előbb csak akkor kellene, midőn tár
gyunkat sokoldalúlag átgondoltuk. 
Mit ér a’ betű magában, havalótalan 
dolgokat tanít! Stílusa e’ czikknek,

ATHEN. H. KÖT. 1843.

mint már fönebb is érintők , czi- 
kornyás és ízetlen piperéjű. Egykét 
példát: Kinek sz ív v irá g a it nem esték 
meg a tapaszta lás' emésztő fé rg e i,  
édes csalódásait nem rohanta meg 
sn/ui a ' valóság' m érgező szeplöje. 
Mi az a’ m é r g e z ő  szeplő és ho
gyan r o h a n h a t  meg valamit a’ 
szeplő? Didactical beszéd-e ez? To
vábbá: K ik e t mint zsen ge jú czin to t 
üvegharang, akarunk védeni az élet- 
tapaszt'ulás' á tlá tszó  paizsával. Fur
csa paizs, melly á t l á t s z i k  és csak 
úgy véd mint ü v e g h a r a n g !  — 
Szívtelen  hallgatjátok a' szenvedély' 
balzam szaru it a' hajnalszer elem’ 
rózsakorában. Micsoda egymásra hal
mozása a’ képeknek és czifrának ! — 
N in cs a' világon biztosabb hiílöme- 
denczéje a ’ legerősb sze re te t' p e zs
gőjének m int a’ fé lté s . Mi fonákúl 
alkalmazott hasonlítás! A' pezsgő bort 
jobbá, izesebbé teszi a’hűtés, a’sze
relemnek ellenben izetlenítője és 
tönkre tevője. Furcsa amaz aludte- 
je s  fazékhoz hasonlító szerelm e is 
szerzőnek. És mi az a’ lelkűiét' j e l 
lem ei Némelly íróink megtanulják és 
használják a’ szavakat a’ nélkül hogy 
értelmüket tudnák. L e l k ű i é t  ez 
előtt, inig a’ j e l l e m  nem szüle
tett, jellemet jelentett ’s mit tesz most 
már az a’ jellem ' je llem e i Az uralni 
szó is ismét roszúl használatik; úgy, 
a’ hogyan senki sem él vele, pedig 
ez már egy ízben e’ lapokban megro- 
vaték, a’ nélkül hogy azóta iga
zoltatott volna. Szóval, mint mondók, 
e’ czikk igen furcsa; tartalma nagyobb 
részint hamis és alaptalan, nyelve 
mesterkélt, hibás. És a’ki illy czikke- 
ket ír és érettök megrovatik, mond
hatja-e legkisebb joggal is, hogy őt 
az önzés' szenvedélye rója meg, és 
hogy a’ ki őt (illy czikkért) gúnyol
j a  , hemzsegő f é r e g , kinek nem te t
szeni neki büszkesége. Van-eszánan- 
dobb állapot mint azé , ki tehetetlen, 
és még is gőgös? Okokat kevélyen 
lenézni csak nevetséges pöfíeszkedés,

12
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csak erőtlenség’ bizonyítványa , azo
kat inegczáfolni, feldöntögetni kell, ü- 
res gőgnek nines felettük semmi ha
talma.

A’ 26. számban Tóth Lőrinez 
0 né me t  v á r o s i  k é p e k  czím 
alatt bevégzi Kőin’ városa’rajzát, ér
dekes mondákat szőve előadásába.

A’ beszély rovat ez úttal kissé 
szinetlen világokkal kínál. Ha e’két 
számból kellene Ítélni, mondhatnék 
nagy szőkében van a’ szerkesztőség 
mulattató beszélyeknek, ha illy gyen
géket is közül. — A’ 25. számban 
egy meglehetősen jól stilizált ámbár 
némileg elburkolt ’s homályos előa- 
dásu történetke van Szelestey Lász
lótól: A’ t i t ok  czim alatt. Benne 
egy ismeretlen származású színész
nek kiléte födözfetik fel , megtoldva 
egy szerelmi párbeszéddel a’ színész 
és annak mátkája, Antonia, között. 
Sem a’ színész’ egyénisége, sem kö
rülményei nincsenek eléggé érdeke
sekké téve, hogy miattok fontos és fi
gyelemre méltó lehessen az olvasó 
előtt a’ titkos származás , és annak 
fölfedeztetése, sőt még csak a’ be- 
szélyben sincs szükségessé téveezek- 
nek valamellyike, mert még a’ szere
tők’ s z ív  viszonyára sincs legkisebb 
befolyással is. Antonia t. i. szerette 
ez ifjat szegényül és titkos származá
sa’ daczára is, ’s igy az egészben 
semmi bonyolodás semmi kifejlés , 
melly a’ lelket foglalkodtatná, pedig 
e’ nélkül bajos beszélyt szerkeszte
ni. Egy kis monológ, szerelmi pár
beszéd, születési titok’ fölfedeztetése, 
mi a' történetre nines is elhatárzó be
folyással , magokban még nem alkot
hatnak beszélyt, annak más ingredi- 
entiakbol kell egybeálliftatnia. Szer
zőnek még bővebben kell gondolkod
nia a’ beszély' alkotó részeiről és for
májáról , hogy e’ nemben szerencsét 
tegyen. — É l e t e mb ő l  Kenessey 
Kálmántól magánybeszéde egy fiatal 
szerelmesnek, ki egy tábornagy’ je
gyesébe szeret, de a’ leány’ anyjá

tól kitiltatik a’ házból. Később jelen 
van tőrrel kezében a’ tábornagynak 
kedveséveli esküvőjén, de semmit 
nem teszen, mint hogy homlokát a’ 
m árványra tám asztja, hol a menny- 
asszony 6.feküdt ’s fp/csúkolja annak 
csillogó könnyeit. Ezután levelet ír 
a’ tábornagyáénak, mellyben Magyar- 
országot elhagyni szándékozván, bú
csúzni akár tőle. A’ levél elfogatik, 
a’ tábornagy párviadalra hívja őt , 
miben, úgy látszik, csak az a’ szán
dék , hogy kigúnyoltassék, mert a’ 
tábornagy a’ nejéhez irt szerelmi le
vélkét fojtás gyanánt használva ellen
felére lövi. Erre az ifjú vágytárs meg
haragszik, fejbe lövi a’ tábornagyot 
’s külföldre menekülvén, ott kesereg 
szíve’ asszonya után : de az imádott 
nem látszik vele sokat gondolni, leg
alább nem tudósítfatunk, hogy utá
na ment volna a’ külföldre menekült
nek , ámbár az mondatott, hogy csak 
őt szerette és a’ tábornagyot nem. A’ 
meglehetősen érdek nélküli történet 
a’ szerelmes számüzöttnek azon val
lomásával végződik, hogy „szerelme’ 
angyala nem fog soha megvénűlni ke
belében , mint lelke úgy ő is örök; 
őt hallja, őt látja a’ puszták’ végte
lenjein , a’ föllegekben, a’ vizek’ tük
rében, az esti szellő csak az ő nevét 
susogja.“ E' szerelmes uracs általá
ban igen együgyű legényke. Bárcsak 
elég bátor volt volna esketéskor egy 
kis botrányt végbevenni a’ tőrrel, 
mellyel magát fölfegyverzé, így szer
zőnek több anyaga leendett egy be- 
szelyre; vagy bár a’ tábornagy’ eleste 
után a’ szerelmi viszony tétetnék ka
landossá: de ő gyáva gerliczei nyög- 
delésben bizonyítja be egész vitézsé
gét. Tárgy és előadás egyképen ér
dek nélküli.— Mindjárt ezután Szat- 
máry - Királytól közöltetik egy hadi 
történet illy czimmel : T a l á l k o 
zás  az a g g h a r c z o s s a l .  Ben
ne egy nyugalmazott őrnagy jön ösz- 
sze egy öreg katonával, ki őt Wag- 
ramnál megsebesültén az ezred,' ma~
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radvúnyúkoz c z ip e lte ; később Trez- 
zona nevű faluban agyon akarta őt 
szúrni, őe az őrnagy csontig bevág
ta karját; évek után pedig „Sczer- 
zeczben“ megborotválta az őrnagyot. 
E’ történet’ elheszélésénel könnyek 
gördülnek az őrnagy’ szemeiből, szer
ző pedig fogadást tesz, hogy följegy- 
zi ezen elbeszélést. Mi, őszintén meg- 
valljuk, sem az elsőre, sem a’ máso
dikra nem látunk okot. Nem tudjuk, 
mi megkönnyezni valója volt az őr
nagynak abban, hogy évek után egy 
öreg katonával találkozik, ki soha 
iránta különös szívességet nem bizo- 
nyita, mert valljon szivesség-e az , 
hogy e’ katona az őrnagyot Wagram- 
nál a’ megsebesültek közöl nem ma
ga jó akaratából, hanem csak esdek- 
lésére a’ megsebesültnek, czipelte ki? 
valljon szívesség volt - e az , hogy 
Trezzonában, miután minden többi ka
tona meg hagyá magát vizsgáltatni, 
ha az ellopott jószágok nincsenek-e 
nála, egyedül ő nem, egyedül ő sze
gül ellene a’ tiszti parancsnak és az 
őrnagyot át akarja döfni? Szép szí
vesség !.. ..Vagy tán az szívesség, 
hogy később megborotválja az őrna
gyot? ha illy szívesség fakasztja őt 
kényekre, úgy minden borbély’lattá
ra , ki őt valaha borotválta , sirán
kozni fog. Hogy ez egész történet, 
így a’ mint szerkesztve van, nem 
igen érdekes a’ közlésre, a’ mondot
takból könnyen átláthatni 's így nem 
volt ok, hogy szerző fogadást tegyen 
azt följegyezni. Ez ha nem költött, 
hanem való történet volna is, alig ér
demelne figyelmet, annál kevésbbé 
érdemel igy beszélyképen előállítva. 
Némi felötlő nyelvhibákra is akad
tunk e’ beszélyben ’s csodáltuk hogy 
a’ honderűi hajtúvadász és recipe- 
iró  ki nem lődözte őket mint bakokat, 
mielőtt közre bocsáttatak. M agam  la 
komban „magam lakjában“ helyettés 
enyémek ,,enyéim“ helyett nincsenek 
jól mondva.

A’ 25. számban fejeztetik be egy

ismét igen érdekes czikkje Alt Mó- 
ricznak N ő r a b l á s  czím alatt. E’ 
szeszélyes töredékekből, mellyeket 
szerző részint az Athenaeumban ré
szint a’ Honderűben közlőit, az olva
só már alkalmasint megismerkedett a’ 
„Békessy’ kalandjai“ czimű regény’ 
személyeivel ’s azért elég leszen itt 
csak annyit mondanunk, hogy a’ je
len szakaszban a’ Kridaí ház’ egyik 
leánya, Eulália, Lang által elrabol- 
tatik, ’s ezen rablás’ kalandjai adat
nak elő igen jó humorral Írva ’s ele
jétől végig mulattatolag. Minket kü
lönösen a’ katonai gyakorlat’ leírása, 
mint az a’ Hanságból kerü lt gömbö
lyű szóbaleúnynak , ki még illyet so
ha sem látott, szemeiben feltűnik, jól 
mulattatott. A’ magyar olvaso, ki 
vig nemben ritkábban olvashat vala
mi jól sikerűit — értsd sületlenség 
nélküli — eredetit, sok élvezettel 
fogja e’ czikket átolvasni.

A’versek közt Bulyovszky Gyu
la’ epigrammáinak csakharmadikabir 
epigrammái éllel. Sujánszky’ H ó 
d o l a t a  meglehetős dal; szabatosan 
és egyszerűen van elmondva az egy
szerű gondolat és elég jól választott 
képekben kifejezve a’ szerelmes’ ér
zelme , a’ nélkül azonban , hogy ez 
egész valami új és megható volna.

A’ vastag’ elménczkedéseivel 
magát kitüntetett és Zaklatóczy úr’ 
,.Nyílt levele“ által eléggé elhiresűlt 
S i mp l i c i u s  ismét föllep az általa 
tervezett, de megbukottbunkocratiai 
ügyben ’s tréfát akarna csinálni ab
ból , a’ mi épen nem tréfa’ tárgya , 
sőt igen is komoly dolog, t. i. sértő 
gorombaságaiból. Mi nem avatjuk 
magunkat Simplicius úrnak ez épen 
olly elmétlenűl mint póriasán folyta
tott levelezése’ tárgyalásába, de szem- 
leirói tisztünk hozza magával, hogy 
az Athenaeum’ olvasói előtt jellemez
zük e’ czikket, mire elég leszen rövi
den csak annyit mondanunk, hogy 
itt a’ legarszlánibb finomsággal Zak- 
latoczy foris  disznónak , részeg vak-

12
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n ak , pokrécz királynak neveztetik, k i É’ 26'. száminál bezáraíik a’ H011-
szégyen ére van magának és gyalá- derű’ első félévi folyamata és keztlő- 
za lá ra  irodalmunknak, ki nem ér- dik e’ második félévben egy új folya- 
dem li m eg azon lőport, m ellyel agyon inat. Hogy e’ 26 füzethez, mellyek 
lövessek. Továbbá Vachot Imre— k i - _________
nek, mea pace, lehetnek irói bűnei, 
menyekért komoly megrovást érde
mel ; de gorombáskodásra Simplicius- 
nak nem ada okot, legalább irodalmi 
úton nem tudunk semmit — Vachot 
Imre czigányfőnöknek, izének, czi-  
gánykodénak czimeztetik. Ha a’ Hon
derű’ szerkesztője azt gondolja, — 
a’ mint hogy azt kell gondolnia, kü
lönben nem adta volna ki Simplicius’ 
leveleit — hogy ezek saloni finom
ságok, akkor nem sok iró van Ma
gyarországban , ki olly kevéssé, ér
tené mi a’ finomság mint ő, kié’szót 
örökké nyelvén hordja, ki úton útfé
len salon iságával praeceptorkodik. 
Reményijük, hogy Simpliciusnak e’ 
vastag elménczkedéseire Zaklatóczy 
nem fogja vesztegetni gazdag humo
rát és vége leend valahára a’ simpli- 
ciusi neveletlenségeknek. Illyek nem 
tanítnak senkit, miveit ízlésű olvasót 
pedig még csak nem is mulathat
nak. *)

*) E’ levélhez csillag alatt a’ Honde
rű szerkesztője egy hozzánk in
tézett jegyzéskét ragaszta, rnelly 
csaknem annyi valótlanságot mond 
a’ hány sora van. Először i s : nem 
igaz. hogy az Athenaeum, mióta 
a’ Honderűt megkeresztellek, min
den ellene irányzott czikknek con 
amore helyet adott volna. Nem csak 
con amore nem, hanem sehogy sem 
adott helyet, mert ama’ simpliciu- 
si levél előtt semmi a’ Honderű el
len nem volt az Atkenaeumban, ki- 
vévéu ha azt nevezzük Honderű el
leninek , midőn a’ lapszemleirónak 
egy vagy más honderűi czikk nem 
tetszett. De ha a’ nem - magaszta
ló critica mind Honderű elleni vét
ség , akkor nem Verőczeyben, nem 
az Athenaeum’ szerkesztőjében van 
a’ Honderű iránt ellenséges indu
lat, hanem a’ Honderű’ szerkesz
tőjében van mondhatlan gyengeség,

ki nem csak nem férfiú, ellenvéle
ményt tűrni, hanem kész azt ellen
ségeskedésnek tekinteni. Nemcsak 
nem volt a’ Honderű ellen semmi, 
sőt az Athenaeum több Ízben jól 
emlékezett, ezen új divatlap felöl, 
mit a’ Regélő’ szerkesztője elég 
gyarló vala egy ízben neheztelve 
is említeni. Illyenekre illő volna a’ 
Honderű’ szerkesztőjének megem
lékezni, midőn méltatlankodni ked
ve ébred. A’ Simplicius’ levele ti
tán, mellyben sértések voltak elle
nünk, jogot ada a’ Honderű’ szer
kesztője ellene con amore is fel
venni czikkeket, ámbár mi bizony 
con amore ekkor sem vettünk fe l, 
mert tizet utasítottunk el , míg 
egyet közlénk. — De azt mondja 
továbbá a’ H. szerkesztője: mutas
sunk egyetlenegy szót ellenünk i- 
rányzottat, melly tollából eredt 
volna. Mintha nem egyre menne, 
akár maga írja, akár kiadja a’ ser
tést , értjük az olly sertést, melly- 
re okot nem szolgáltatánk. — Vég
re : szerfeletti ön megtagadás vol
na , úgy mond , czikkeket fe l  nem 
vennie, mellyek néha egy egy sze- 
szély-labdacskát dobnak ide vagy 
oda. Ha a’ Simplicius’ levele csak 
szeszély-labdacska szerkesztő úr
nak , és nem igen is vastag gorom
baság , akkor valóban igaza lehet 
Veröczeynek, hogy a’ Honderű’ 
szerkesztőjének nincs tiszta fogal
ma az illedelemről. Valljon tnosoly- 
gana-e szerkesztő úr , ha valaki őt 
bérkocsisnak és házmesternek, ré
szeg vaknak , tövisdisznónak, po- 
króczkirálynak nevezvén, azt mon
daná, hogy gyalázatára vau irodal
munknak és szégyenére ön magá
nak , hogy nem érdemli meg azon 
lőport mellyel agyon lövessék, mo- 
solygana-e az illy szeszély-labda
csokra. ..? Ezeket csak annak igaz- 
lásáúl említjük, hogy mi úgy vise
lők magunkat a’ Honderű’ ellené
ben, miszerint annak szerkesztőjé
től sem vártunk sem érdemeltünk 
olly czímeket, minőkkel bennünket
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egy egészet tesznek, nem adatott 
mutató az igen nagy szerkesztői ké
nyelem és figyelmetlenség az olvasók 
iránt. Hogyan fog a’ kereső valamit 
megtalálni e’ 26 füzetben ?

Még egyet, mielőtt befejeznők 
félévi szemlénket. Mind a’ Honderű 
mind Regélő’ olvasói igen megköszön
nék, ha e’ lapok’ ivei hozzá értő könyv
kötők által hajtogattaínáuak össze, 
hogy midőn az előfizető kezébe kapja 
a’ számokat, egész kényelemmel fel
vághassa ’s ne legyen kénytelen azo
kat előbb össze hajtogatni. Ki úgy 
vágja fel e’ lapokat, a’ mint jelenleg 
roszúl összehajtogatva kapja, az so
ha sem fogja jól beköttethetni;pedig 
sokan vannak magányosak és casinok, 
olvasó társaságok pedig mind, kik 
félév’ végén egybeköttetik a' lapokat. 
E’ javaslatunkat figyelmébe ajánljuk 
mind azon szerkesztőségeknek is, kik 
fel nem vágott íveket adnak olvasóík- 
>>ak. Ve r őc z e y .

91 a g y a r  jä te k s z in i  
krón ika.

Augustus’ 10. T i s z t  új í t ás .  
Eredeti vigj. 4 felv. Nagy Ignácz- 
tól.

Aug. 11. Az ö r d ö g ’ napló- 
j a. Vaudeville 3 felv. írták Arago és 
Vennond. Fordította Egressy Benj.

Aug. 12. Szerdahelyi’ javára 
bérszünetben először : K ö c s m e i 
s á r k á n y .  Eredeti bohózat 3 felv.

lapjából felmagasztalni enged el- 
méncznél elménczebb arszlánai ál
tal, mert egyéb iránt, a’ Honderű’ 
szerkesztőjének mind ezenfionsá- 
gai egy perczig sem háborítják 
nyugalmunkat, sőt, ha nagy kedve 
van hozzájuk, tovább is folytathat
ja őket, de akkor aztán tűrje, ha 
mi is olly elevenre tapintó czik- 
keket közlendőnk Honderűje ellen, 
miilyen Zaklatóczyé vala. Hanc ve
niam .....

r  sz erk .

Irta Döme. Zenéjét kedvelt népda
lokból szerkeszté Sz. —

Aug. 13. Kö c s me i  s á r 
kány.  — E’ színmű tagadhatla- 
i;úl bizonyítja , hogy azok, kik 
az eredeti müvek’ előadhatása felett 
Ítélnek, nem veszik a’ dolgot szer
felett szigorúan , mint némelly szín
műíróink panaszolják ; sőt talán igen 
is engedékenyek. E’ bohózatban lehe
tetlen volt nem látniok a’ cselekvény- 
hiányt, minél nagyobb fogyatkozás 
színműben alig lehet, ’s mi mindig 
kétessé teszi a’ színi hatást és e’ mű 
még is elfogadtatott előadásra, hihe
tőleg annak reményében, hogy az 
magyar póri életből vett képek, jel
lemző beszédek, elmés ötletek által 
mulattató leend a’ nézőknek, mert 
vannak csakugyan müvek, mellyek 
igen kevés cselekvénynyel, egyes e- 
gyedűl élénk és elmés, vagy — ko
moly művekben — költőileg , lélekta
nilag stb tartalmas dialóggal színsze- 
rűek. Jelen bohózat’ két első felvoná
sa, sőt a’ harmadiknak is szinte fele, 
nem egyéb mint készület arra, hogy 
Köcsme helység’ lakosi, kiket azon 
balga képzelet rémít, hogy nádasuk
ban sárkány ütött tanyát, e’ szörnye
tegtől megszabadíttassanak , vagy a’ 
bohózat’ stílusában szólva, Csuba 
Ferkó obsitos harmad fél felvonáson 
át ámítja a’ köcsmeieket, hogy ő a’ 
sárkánytól megmentendi a’ falut, ha 
illendően megjutalmaztatik. Ese’ har
mad fél felvonásban nem történik e- 
gyéb mint hogy Csuba Ferkó hazug 
kalandjait beszéli, a’ sárkányról re
gél ’s a’ köcsmeiek ámulva hallgat
ják, kételkednek, csodálkoznak, ta
nácskoznak , végre eltökélik mago
kat , hogy Csuba Ferkónak megígér
vén a’ kívánt jutalmat , rábízzák a’ 
sárkánynak kötélen kihúzását a’ 
nádasból, a’mi aztán a’ harmadik fel
vonás’ végén meg is történik. A’ tárgy 
nem volt rósz , sőt olly magyar bo
hózatra, melly a’ pórias életet tükrözze 
vissza, igen alkalmas, de gyakor-
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lottabb kezet kívánt, hogy érdekes
sé tétessék. Az igen egyszerű mesé
be több bonyolodást, és változatos
ságot kell vala hozni; így a’mint van, 
nem három, hanem legfelebb egy fel
vonást lehetne vele jól betölteni, és 
még akkor is némi monotonia volna 
benne , ha, mint most, elejétől végig 
csak aljas osztálybeli embereket és 
ezeket is olly kevés változatosságá
val a’ jellemeknek látnánk és hal
lanánk. \lert mi fő hibának hatás’ 
tekintetében azt tartjuk e’ bohózat
ban , hogy csak az egy Csuha 
Ferkó az, ki alakjában különbözik 
a’ többi személytől, a’ többiek , ki 
nem véve meg az iskolamestert és 
jegyzőt sem, mind igen hasonlítanak 
egymáshoz, ’s mindeniket az igen 
együgyű gondolkozás és beszéd bé
lyegzi, a’ mi igen nagy monotoniát 
szül elejétől végig. Ha például a’ fa
lu’ földes ura és családja bele szöve
tett volna e’ történetbe, ’s így egy 
pár miveltebb osztálybeli személy is 
játszik vala szerepet benne, azonnal 
változatosabb fogott volna lenni aze- 
gész és ez által sokkal érdekesb. A- 
zonban, mind ezen két nagy fogyat
kozás mellett is, nincs e’ bohózat 
minden becs nélkül. Jó ötletek, jel
lemző beszédek, és a’ magyar pór’ 
gondolkodása híven ábrázoltainak 
benne ’s ámbár aljas köri, de igen 
jól talált életkép az. Mi mind annak 
daczára, hogy két előadása’ alkalmá
val nem igen tetszett, óhajtanánk, 
ha színészeink egy párszor még meg
kísértenék előadását, de akkor nem 
kellene semmit stilizálni, hanem min
dent híven úgy elmondani mint írva 
van , és kivált Csuba Ferko’ szere
pére fő gondot fordítani. Kötelessé
günk még a’ középszerűt is, ha ere
deti és magyar élet’ másolata, pártol
ni mert csak így mehetünk eredeti 
müveinkkel valan ire. 12.

Aug. 14. Va d o n ’ fia.  Dra
ma 5 felv. Halm Fridinktől. Ford.Re- 
mellay Gusztáv.

Aug. 15. A’ színház zárva.
Aug. 16. T i s z t új i t á s.
Aug. 17. Zol ky.  Drama 2 fel- 

vonásb. B. Maltitztol. ford. Fekete So
ma a’ m. acad. költs. — Kovács, a’ 
kolosvári színház’ tagja, Gemma di 
Vergy operából egy nagy áriát é- 
nekle.

Aug. 18. T i s z t ú j í t á s .
Aug. 19. Egressy Gábor’ javá

ra bérszünettel először: M a c h e t  h. 
Szomorúj. 5 felv. Shakespearetől. Né
metből ford. Egressy Gábor.—E gres
sy G. a’ czímszerepben.

Aug. 20. A’ színház zárva.
Aug. 21. Ti s z t új í t ás.
Aug. 22. Op e r a i  e g y v e 

l eg  3. szakaszban.— Neuhauser, a’ 
krakkói színház’ tagja, mint vendég, az 
Alvajáróból egy áriát és Belizárból 
egy párdalt énekle.

Aug. 23. T i s z t ú j í t á s.

E yyveley .
(Erény kéml ő r endőr s ég) .  

A’ híres Sue Eugen legujább regé
nyében: ,,Páris’ titkai“ arra figyel
meztet , hogy a’ világban a’ bűn u- 
gyan sokszor biintettetett, de az erény
nek is gyakorta csak becse’ öntuda
tával kelle megelégednie, azért a’ 
statusnak, úgy mond egy rendőrsé
get kellene alakítania és tisztviselő
ket neveznie, kik az országban szer
te utazván, az emberi nemes tettek 
és érzelmek’ gyöngyeit felkutatnák. 
Napóleonnak is volt egykor, mint 
einlékirásaiból tudjuk, illy eszméje, 
és Francziaországban a’ sok helyt még 
divatos rozsaünnep , mellyen a’ köz
ség’ legerényesebb leánya királynévá 
választatván kiházasitási költséggel 
jutalmaztatik , megegyez a’ költő’ 
ezen igen emberi tervével.— .Magyar 
népnevelés baráti! valljon nem ér- 
demlené-e meg figyelmeteket ez esz
me ........?

( P á r v i a d a l  e l l e n i  e g y e 
s ü l e t ) .  Londonban nem régiben pár
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viadal elleni egyesület keletkezett , 
mellynek tagjai’ száma kevés nap alatt 
326-ra nevekedett. Köztök nemesek, 
tisztek, parlamenttagok, jogtudósok 
stb vannak. — Bottali verekedés, bir
kózás stb efféle nem igen nemes fog- 
latosságok, de valljon a’ párviadal, 
mellyben csekélységek miatt egyik a’ 
másikat elétetől fosztja meg, vagy 
nyomorékká teszi, nemes-e? Amaz 
betyár s parasztokká ez gyilkosok
ká bélyegez bennünket. Vajha si
kerülne a’ londoni egyesületnek kiir
tani a’ párviadalt, de egyszersmind 
a’ verekedést is , különben az embe
ri társaság nem nyer semmit, vagy 
mint a’ magyar közmondás tartja, e- 
ben gubát cserél. Óhajtanok, hogy 
tudósitnának bennünket a’ hírlapok, 
micsoda eszközöket gondolt ki ez e- 
gyesület a’ párviadal ellen , hogy mi 
is magyarokul hasonlót terveznénk, 
mert duellansok nálunk is vannak ; 
legújabban a’ Pesti hírlap is tudósit 
egy párviadalbani halálról.

( S z e r b - a l  ma n a c h  ). Pes
ten, igy tudósit a’ Luna, szerbnők 
egyesültek egy almanach’ kiadására, 
mellynek czime: „Dragoljub“ és egé
szen hazafi szellemű czikkekből lesz 
szerkesztve. Az egyesület mint a’ 
„Nemzeti almanaché “ részvények’ 
utján alakúi. Egy részvény 10 ft pen
gő. Levonván a’ költséget, a’ tiszta 
nyereségből tőke fog alapittatni, 
inelly e’ zsebkönyv’ nagyobb és na
gyobb tökéletesitésére fordittatandik, 
Minden részvényesnőnek joga van é- 
venként egy példányához e’ zseb
könyvnek. A’részvényekNáko Anas
tasia asszonyság’ kezébe küldetnek. 
— A’ szerb nép a’ mint tudjuk hév
vel buzog a’ maga érdekei mellett ’s 
nem kételkedünk, hogy a’ szándék 
létesülni fog és talán fenn is tartand- 
ja magát ezen alinanachegyesiilet to
vább, mint a’ Nemzeti almanachunké, 
inelly fájdalom azon okból bukott meg, 
melly miatt a’ magyar intézetek’ na
gyobb része sinlik vagy bukik, t. i.

csak anyagilag álapíttatott meg, nem 
szellemileg is, mert a’ szerkesztés 
körüli intézkedések nem voltak kel
lőleg elrendezve. Jobb volt volna egy 
pontos és értő szerkesztőre bízni a’ 
dolgot, mint többekre , kiknek talán 
ideje sem volt elég gondot fordítani 
a’ munkák’ megválasztására.

K.
( É j s z a k a m e r i k a i  lapok. )  

Az egy. statusokban jeiennen 1641 
időszaki irat van ; feltűnő , hogy a’ 
heti iratok’ száma a’ többi valameny- 
nyiét felülmúlja, mert az 1641. lap 
közt 1141 heti irat; csak 148 jele
nik meg naponként; 125 két- vagy 
háromszor hetenként ’s 257 nagyobb 
időközökben. A’ sajtó 15 — 16,000. 
munkást foglalkodtat.

( Eg é s z s é g b i z t o s í t á s ) .  Pé- 
terváratt, a’ kitől telik, magát ’s e- 
gész családját egészség’ tekintetében 
valamelly orvosnál biztosíttatja. Ezen 
egészségi gyám nemcsak betegség’ 
esetében munkás, hanem a’ család
tagok’ egészségben maradásukról is 
kell gondoskodnia. Dija 300 — 1200 
rubel.

( I n d i a i  r é c z e v a d á s z a t .  ) 
Indiában egy angol tiszt más őrsereg
hez vizen utaztakor, a’ folyamon egy 
csapat szép réczét vön észre. Mig 
ezeket szemléié, egy nagy tök úszott 
hozzájuk ’s közelében a’ kácsák egy
más után tünének el a’ viz alá, onnan 
többé fel nem bukva. A’ tiszt csodál
kozva kérdé a’ hajósokat, hova lehet
tek a’ kácsák. A’ hajósok következő
leg magyarázák meg a’ dolgot. A’ tök 
egy kácsafogó’ fejét rejti. Ezen úszó 
vadász a’ réczékhez törekszik, mely- 
lyek tököt látnak ’s ettől nem félnek. 
Ekkor az úszó láboknál fogja egymás 
után a’ réczéket, viz alá huzza ’s ö- 
véhez köti azokat. Ezt addig folytat
ja, mig övéhez több nem fér, vagya’ 
gyanútlan réczéket valami eset repü
lésre fel nem riasztja.

( Ne me s  tet t . ) A’ , Journal de 
St. Etienne’ következőt közöl: Hiva
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talszobánkban egy arany gyűrű kö
vetkező körülmények közt van leté
ve: múlt héten a’rendőrség’ egy osz
tálya hét katonai foglyot, kikbörtön- 
helyökre lánczokban vezettetének, ki- 
sére. Egyik közölök alamizsnát kért 
a’ mellettük elhaladóktól. Egy sze
gény nő , a’ katonának valamit adan
dó, zsebébe nyúlt, de abban szeren
csétlenségre mitsem talált. A’ fogoly 
tovább ment, de reményében megcsa- 
iatkozván, szemei könnybe borúiénak. 
Látván ezt a’ szegény nő, utána futott 
’s ujjáról egy gyűrűt lehúzva, azt a’ 
katona’ kezébe nyomá ’s eltűnt, mi
előtt ez megköszönhető vala. A’ szá
nalom’ e’ cselekedete meghatá a’ rend
őröket is , kik egész árán a’ gyűrűt 
niegvevék ’s hivatalszobánkban lete
vők , hogy azt tulajdonosnője, ha 
szükségesnek találja, visszavehesse.

(A’ t i b e t i  medve. )  Alexan
der kapitány nemrég a’ surrey-i ál
latkertnek egy illy nemű állatot aján
dékozott, mellyet keiberszoroson át- 
utaztakor még 1841ben egészen fia
tal korában fogott. Ez a’ legritkább 
medvenem ’s rokonitól némi lényeges 
részekben különbözik, mert feltünő- 
leg vastag nyaka, lapos feje ’s nagy 
füle van. Körmei igen gyöngék ’s 
csak félig olly hoszszűk , mint az In
diában ismeretes két medveneméi. 
Igen esetlen testét fölötte sűrű bunda 
fedi, kivéve torka alatt egy sajátsá
gos foltot, melly Y  betűhöz egészen 
hasonlít. Ezen állatot Indiában igen 
vadnak tartják, mi azonban nem e- 
gyez tekintetével a’ most Angliában 
levőnek, melly a’ hajó’ födözetén egé
szen szabad vala, kitsem bántott ’s 
esetlen módjával örömest játszók. Ke
nyér- ’s gyümölcscsel táplálkozik ’s 
húst, sem főtten sem nyersen , álta
lában nem akar.

(Ifjú A n g l i a  a’ g y á r  v á 
r o s okba n . )  Physicai ’s erkölcsi 
nyomor karon fogva jár a’ szegény
séggel. Leedsben, hivatalos tudósí
tások szerint, vannak serkocsmák,

mellyekbe csak gyárakban dolgozo 11- 
gyermekek járnak. Korhely- ’s er
kölcstelenség borzasztóan tizedeli az 
ifjúságot. A’ romlottságot Sheffield- 
ben még nagyobbnak mondják, Bir
minghamben 1840ben volt ugyan 669 
iskola, de azokba a’népességnek csak 
tizenötöd része já r t; milly karban 
vannak ezen iskolák, kitetszik egy 
tanítónő’ feleletéből, ki, kérdeztetvén: 
növendéknőit oktatja-e az erkölcstan
ban is? válaszoló: ,egy hétre három 
penceért az nein tehetem !‘ Manches
terben azt vélik, hogy az úgyneve
zett veszélyes néposztályhoz éven
ként 1500 gyermek megy át.

( E l f o g a t á s o k  A n g l i á 
ban. )  A’ londoni rendőrség’ hivata
los közleményei szerint, múlt évben 
65,704 (45,438 férfi 20,266 nőnemű) 
személy fogaték el. E’ nagy számban 
csak 5,477 férfi- ’s 987 nőnemű sze
mély foglaltatik, kik jól olvastak és 
írtak, holott csaknem 20,000 fogoly 
ezen elemi ismeretekből mitsem tu
dott. D.

I g a z o lá s .
Az Athenaeum’ augustus’ 15di- 

ki számában Gem zsey ur engem arról 
gyanúsít, mintha én a’ ,Magyar élet
képek1 2dik füzetében megjelent, Egy 
estvély' czímű elmefuttatásomat már 
a’ ,Regélődben is közölvén , ez által 
azt kétszer eladtam volna, mit egy- 
átaljában méltatlan sértésnek vagyok 
kénytelen nyilatkoztatni, miután illy  
czim/i es tarta lm ú  czikk az említett 
lap’ sem ez évi semtavali folyamában 
nem található. Óhajtható volna, hogy 
Gem zsey ur illy légből kapott ráfo- 
gások által, mellyek becsületes em
bernek jellemét minden esetre érzé
kenyen sértik , ne csökkentené bírá
latának hatását azon kis számú írókra 
nézve, kik talpraesett, józan bírála
tot tú rn i ’s azon okulni tudnak és 
akarnak.

Frankenburg Adolf.
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Lapjaink’ mult éveki folyamataiból következők kaphatók még 
nálunk:
1837. I. félév’‘2. negyede (első negyede nincs) 1 frt — kr.pengő.

II. „ t e l j e s e n ................. — „ 48
1838. I. és II. félév te ljesen ........................2 „ —
1839. I. félév’2. negyede (1-ső negyede nincsj 1 „ —

„ II. „ t e l j e s e n ................. — „ 48
1840. I. és II. félév teljesen . . . . .  2 „ —
1841. I. félév’ 2. negyede (első negyede nincs) — „ 48

„ II. „ t e l j e s e n .................— „ 48
1842. I. félév te ljesen .................... 5 „ —

>> II* M »* . . . . . . .  3 „
Múlt éveki egyes számok 6 ezüst krajczáron kaphatók.

A’ Figyelmezö’ 4 évi és az Athenaeum’ 6 évi ezen folyamai 
csaknem minden kitűnő magyar írói elmétől adtak czikkeket. Köl
csey, Cznczor, Fáy, Eötvös, Jósika, Szontagh Gusztáv, Pulszky, 
Szemere Pál és Bertalan, Húnfalvy, Péczeli, Nagy Károly, Foga- 
rasi, Horváth Mihály ’stíl. más becses irói név váltogatja egymást 
e’ lapokon, mellyeket ez irók’ munkái a’ magyar irodalomban ma
radandó becsiíekké tesznek.

A’ s ze r k e s z t ő s é g.

Eggenberger József és fiánál ’s ál
taluk minden hiteles könyvárosnál 

kapható:
T IID O M Á IY T Á R

Közrebocsátja a’ magyar tudós tár
saság. — Ez egyetlenegy egészen 
tudományos magyar folyóiratból ha
vonként egy legalább 6 ívnyi füzet 
jelenik meg, gyakran réz-vagy kő - 
metszetekkel. Előfizetés 12 füzetre, 
vagy egy egész évi folyamatra (ösz- 
szesen több mint 62 nyomtatott ívre) 
csak 5 f r t , postán 6 frt 36 kr ezüst 
pénzben.

Szerkesztői e’ lapnak Luczenba- 
cher János és Balogh Pál rendes 
tagok.

Ez évi folyamatból megjelent ed
dig 6 füzet igen változatos tartalom

mal , és az értekező rész csaknem 
egészen eredeti czikkekből szer
kesztve J e r n e y ,  H e t é n y i ,  
H e n s z i m a n n ,  P o d h r a c z k y ,  
B r i e d l ,  S z t r o k a y ,  Gy ő r i ,  
L u c z e n b a c h e r ,  P a u l e r, G e- 
gő,  J á s z a y  ismeretes nevű Írók
tól.

Ugyanitt kapható: 
T I S Z T I !  J I T Á S ,

a’ m. tud. társ. által 100 aranynyal 
jutalmazott vigj. 4 felv. Nagy Ig- 

nácztól.

Kilián ’s társánál Pesten kaphatók:
Bajza’ versei. A’ szerző’ aczél- 

metszetű arczkepével. Fűzve 48 kr.



K r i t ik a i  l a p o k ’ I, H, HI, IV.
és V. füzete (a’ VI. és VII. füzet 
az Athenaeum’ hivatalában kap
ható). Kiadta Bajza. Fűzve 1 frt 
pengő pénzb.

Kisfaludy Károly’ min
den munkái 6 kötetben. Ne
gyedik kiadás. Előfizetési ára 7 frt 
pengő pénzb.

T h a lia ,  eredeti színdarabok’ gyűj
teménye Kovács Páltól. 2 kötet 
fűzve 48 kr.

Geibel Károlynál’s általa az ország’ 
minden könyvárosainál kapható:

MAGYAROK’ TÖRTÉ- 
9KTK

irta Horváth Mihály. II. kötet (a’ 
vegyes házakból származott kirá
lyok’ korszaka) 25% ívnyi munka. 
Ára 1 frt 40 kr. — Az I. kötet is 

ugyanitt kapható 40 kr.

Heckenast Gusztávnál most jelent 
meg :

A ’ s z a b a d  k ir . v á r o s o k ’ 
s z a v a z a t - j o g a  o r s z á g g y ű 

l é s e k e n .
Irta Jászay Pál. N8r. fűzve 30 kr.

Jósika Miklós’ Regényei 13. 14. 
és 15. kötete vagy is külön czím alatt:
ÉLET ÉS TÜNDÉR HO«’
3. kötet második kiadásban jelent 
meg. Borítékba fűzve ára 3 frt p.

(7JHBVUH1.
Azon t. ez. urak, kik Szakái 

Lajos’ „Czimbalom“ czimű és népnek 
szánt dalkötetére szívesek valának 
előfizetést gyűjteni, példányaik iránt 
főleg a’ kínálkozó vásári alkalmak
kal megrendeléseiket alúlirtnál te
hetik legbiztosabban , mert a’ Czim

balom azon kedvező körülménynél 
fogva, hogy háztól is elkel, nem 
megy könyvkereskedésbe. Pest, aug. 
14. 1843. E r d é l y i  J á n o s ,  la
kása Feldunasor, Wieser ház 2ik 
emelet.

Kilián és társánál Pesten kap
hatok :

VÖRÖSMARTY MIHÁLY
ITJABB MUNKÁI.

I. Kötet Versek. 1 frt pengő.
II. K. Julius Caesar. Árpád’ ébredé

se. Kincskeresők. 1 frt pengő.
III. K. Az áldozat. A’ fátyol’ titkai. 

1 frt pengőb.

Az Athenaeum’ szerkesztő hivatalá
ban kapható:

MAGYAR VERSTAN.
Irta Makáry György. Egerben 1842. 

Ára 24 kr. e.p.

Megjelent és Heckenast Gusztávnál 
kapható:

MAGYAR ÉLETKÉPEK
II. kötetének I. füzete.

Tartalma : A’ falusi lelkész, b. J  ó- 
s i ka  Mi k l ó s t ó l .  — János he
gye, Sze l e  s t ey  Lá s z l ó t ó l .  — 
Két szív’ szerelme, Bé r c z y  Ká
r o l y  tói.  — Az alispán ’s leánya, 
R e m e l l a y  Gu s z t á v t ó l .  — Ára 
2 ezüst huszas.

Megjelent továbbá:
ZRÍNYI A’ KÖETŐ.

Regényes krónika a’ XVII-d. szá
zadból. Irta Jósika Miklós. Négy kö

tet’ ára 4 frt e.p.

NYOMATOTT BUDÁN A’ M. K. EGYETEM’ BETŰIVEL.
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T U D O M Á N Y O S ,  C R IT IC  Al, S Z É P I R O D A L M I  L A P .

UJ FOLYAM,

11. KÖTET' V. FÜZETE

September' \§ -k é n  1843.

T Á R T Á L  OM.
\í

Lap
Owen’ észhitrendszere. Beöthy Z sig .tó l 177 
Jurisics Miklós’ levele Ferd inand  k i

rályhoz. Közli Molitórisz A. • . 180
Lyubicza. Er. néprege. Rem ellay G .lól 184 
K ö lte m é n y e k ............................................198

TÁ R C ZA : A’ költők’ szegénységéről 504. 
I. — Lapszemle (X X Y .)  506. 1. — A’ du
nántúli ref. főiskolai képző társulat 507. 1. 
— Egyveleg. 509. 1. — A 1 népkönyvkiadó 
egyesület jelentése. 212. L

K I A D Ó K  S C H E D E L  É S  V Ö R Ö S M A R T Y .  S Z E R K E S Z T Ő  B A J Z A .



AZ ATHENAEUM
pontosan mindig a’ hónap5 1. és 15. napján jelenik meg har

madfél vagy hál om íves füzetekben.

Félévi folyamatnak Budapesten házhoz hordással ára 3 
írt, postán boriték alatt 3 frt 48 kr, évnegyedi folyamatnak 

helyben 1 frt 40 kr, postán 2 frt pengő pénzben. Egyes fü
zetek’ külön kaphatók 24 kr. pengőben.

A’ szerkesztőség ismeretlen kéztől csak bérmentes leve
leket fogad el.

Kiadó hivatal Pesten Lövész-utczában, 367. szám alatti 
gr. Teleki-ház’ első emeletében.

Előfizethetni minden kir. postahivatalnál. N. Enyeden tek. 
Vajda Dániel, Kolosvárt az Erdélyi Híradó’ tek. szerkesztő

sége szívesek elvállalni az előfizetést. Becsben a cs. főposta
hivatalnál tehetni rendelést.

A5 SZERKESZTŐSÉG

Lapjaink’ jelen félévi folyamából még teljes példányokkal
szolgálhatunk.



O w en" é s z h i t r e n d s z e r e .

í \y ilv á n o s  lapok értesítenek, miily hévvel ’s indulattal keltek 
ki az angol felsöház’ üléssel biró püspökei Owen nevű scot férfi’ tanai 
ellen, miket különbség nélkül minden más vallás’ lerombolására irány
zottaknak állítának. így nem lesz érdektelen olvasóinknak lerajzolni, 
miben áll sajátlag e’ férfi’ rendszere, ki Angliában majd tovább már 
egy század’ negyedénél olly kialhatlan buzgalommal munkás, egy új hit
tan’ védelmében és terjesztésében, melly ha általános használatra kap
na, a’ társas rendszernek egész épületét legmélyebb alapjaiban rázná 
meg ’s roskasztaná le.

Owen’ Róbert, Scótia’ egyik gazdagabb gyármiivese, már rég a- 
zon észrevételt tév é , mikép az emberi nyomorok’ legvalódibb oka azon 
fonákságban rejtezik, miszerint az emberek a’ helyett, hogy erejük
ből egymást kölcsönösen segítenék, egymás ellen törnek, egymást 
kölcsönösen csalják, ’s mindenki csak embertársa’ bukásán kíván emel
kedni’s gazdagulni. Látta ö, mikép rendkívüli nyereségek származnak 
abból, ha egyik kézműves a’másiknak keze alá dolgozik; ’s innen azon 
következményt vonta, hogy ezen elv az emberi munkálatok’ minden 
ágaira alkalmazható.

Lanarkban nagyszerű gyárokat állíto tt, mik mind e’ v i s z o n y o s  
segély’ alapján nyugosznak. A’ dolgozók ugyanis nem rendes napdíjjal 
fizettettek, hanem mindegyik bizonyos részét kapá a’ nyereségnek; ők 
nem valának többé lelketlen gépek o t t , ’s míg a’ haszonban aránylag 
részesültek, mellynek kisebb’s nagyobb sükere mindegyiket egyiránt ér
deklé, megvillámlék bennük egyszersmind azon jótevő gondolat, ma
gokat korlátáikból jóllétre ’s függetlenségre emelni fel. Első próbájá-

ATHEN. II, KÖT. 1843. j  q
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nak e’ süketéből indulvaki Owen, nem kétkedők többé rendszerének a’ leg
nagyobb mértékbeni kivihetőségén. Ilerczegi vagyona, az aristocratia’ 
minden köréhez lépést eszközle, ’s azon látogatás’ alkalmával, mit a’ 
szövetséges uralkodók a’ párisi második béke után Angliában tőnek, a’ 
kiilügyek’ akkori ministere, Castlereagh lord á lta l, íueginteték. Midőn 
így hasztalan’ iigyekeznék a’ többi európai kormányokat is nézeteinek 
megnyerni, ’s minden fáradságai siikerellenek lőnek, az atlanti óczeán’ 
innenső részére, az új világra függesztő szemeit, ’s az éjszakamerikai 
egyesült statusok’ nyugoti részén egy gyarmatot vön, melly azonban 
szomorú sorsot ért, mivel a’ gyarmatosok egymás’ fölebb-’s alattvaló- 
ságát nem türheték el. Ez idő óta,  több évek’ hosszú során át, egé
szen elvesztők szem elől Owen urat, míg ismét legújabban értettük, mi
kép e’ merész reformator, Victoria királyné’ rendeletéből, Melbourne 
lord által újra megintetett, miért ő a’ lordok’ házában indulatos perre 
fakadt. Egyike itt az egyháziaknak, kik e’ fényes körben üléssel ’s szó
val bírnak, bűnül tulajdonítá a’ ministeriumnak, hogy az ifjú királyné’ 
közelébe olly hitfelekezetes embert hozott, kinek tanai az erkölcsök” s 
vallások’ megdöntésére czélozvák. Owon az angol egyházrenddel soha 
sem állott barátságos viszonyban ’s közelségben, minthogy ö philoso- 
pliiai rendszerét a’ legvastagabb anyagiságra építé. Ő hiszi ’s elisfoga- 
dá valamelly felsőbb lény’ létézését, megvete azonban minden vallási 
sectát, ’s vele az erkölcstan’ minden olly elveit ’s pontjait, mik vallá
sos alapon nyugosznak. Tagadá ö a’ lélek’ lialhatlanságát, ’s az embert 
csak olly lénynek tekinté , melly az állattól egyedül fensöbb k é p e s 
s é g e  ’s ügyessége által különbözik; de az akarat’ szabadságára néz
ve épen olly kevéssé független, sőt az állathoz hasonlag egy általá
nos természeti szükségképeniség alatt van. Egy ember sem tartozik — 
Owen’ tana szerint — saját tetteiről felelni, miután azok részint á  test’ 
gépi állapotától ’s szerkezetétől, részint külső befolyások- ’s körülmé
nyektől függenek.

Anglia— azon föld, melly legnagyobb hősöket és kormányférfiakat, 
legjelesb költőket ’s legszellemdúsabb lelkeket adott ’s nevelt a’ világ
nak , a’ gyakorlati életviszonyok’ minden nemeiben — philosophiai mű
veltségére nézve Európa’ majd minden nemzeteinél hátrább van. Egy 
bölcselő ellen-vetélyfél kevés erővel meggyözhetendé Owent arról, mi
kép azon alapok, mellyekböl ő nézeteit ’s tanítmányaitkifoná, hamisak, 
’s hogy az ember épen nem csupán, á lla t, hanem lélekkel felvilágított 
gondolkodó lén y ; s hogy gondolkodás’ ’s elmélet’ üntudalmú erejében 
egyszersmind az akarat’ szabadsága, ’s a' jóra intő kötelesség is rejte
zik, melly minden lelki szabadságnak eredménye.
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Csak a’ közelebbi időben gerjesztő Owen' tana újabb ’s feszültebb 
figyelmet, midőn az növekedő pártolásra kiizdé fel magát Angliában , 
mi már kevés idő óta végkép elenyészettnek gondoltaték. Egy nagy e- 
gyesíilet alakult, melly „universal community of rational religionist“ 
*) nevet visel, ’s melly czélul Owen’ hitrendszere’ gyakorlatba hozata
lát tiizé ki. Ezen egyesület már egész Britanniában ’s Irlandban elá
gazott; több mint 61 helyen léteznek fiók társaságai , íuellyekböl köve
tek választatnak, kik minden évvel változó helyen egy nagy gyűlést 
tartanak, melly az egész egyesület fölött, a’ törvényhozó hatalomnak 
egy nemét gyakorolja. A’ törvényhozó testület mellett egy középponti 
hatóság is létezik, melly teljes hatalommal felruházva, Birminghamben 
tartja múlhatatlan üléseit. Ezen középponti hatóság térítőket küldöz szét 
tanja’ terjesztésére, ’s hiteles adatokból tudatik, mikép körülbelül 
350,000 ember, mint az észhitrendszer’ követői, látogattatik mega’ té
rítők által rendesen. Az észhittanosok saját hírlappal is bírnak, melly 
„The moral World“ czímmel jelenik meg; továbbá roppant számúvég- 
zemények ’s oktatványok osztatnak szét nyomtatásban, mik a’ fogé
konyság’ legalsó fokához mérvék.

Miután a’ dolog ennyire haladt, nem látjuk érdemetlennek, ha azt 
a’ kormány figyelme alá vette, s mi igen rendén hiszsziik, hogy a’ lor
dok’ házában a’ ministerium arra fel is szólíttaték. Erőhatalom mindez
ért az országban még szükségtelen, de illy kétes egyesület fölött a’ 
folyvást éber figyelem, minden esetre a’ maga helyén van Angliában- 
**) (Németből.)

B E Ö T H Y  Z S I G M O N D .  *) **)

*) Az észhittan - követők’ közönséges egyesülete.

**) E’ rendszerrel némi rokonságban áll azon dogmatismus és rationalismus közt 
levő hitrendszer, melly a’ jelen század’ második évtizedében (1819) Schweilz- 
ban, Kriidener asszony által megkísértetett, ’s inellynek fő elve ’s jelszava: 
, ,Krisztus bennünk!“ E’ rendszer az öröklétet csak kétesítj, míg Owen’ ta
na azt egészen tagadja. Itt a’ vallás’ poesise az örök lény’ örök szereteté- 
böl foly k i , míg ott az ember s mint lelketlen gép, természeti sziikségképe- 
niségnek van alávetve. Itt végre a’ tökélyesedés j ó  ’s rósz által egyaránt 
hitül fogadtatik, míg ott az elvül felállítottszükségképeniség a’ haladásnak, 
jónak ’s jutalomnak, bűnnek ’s büntetésnek eszméjét örökre eltörli.

B. Zs.

13 <*



Jiirisics Miklós’ Ferdinand királyhoz szá
lé 1 ere le Kőszeg’ városa’ vedel mezeséről

1532-ben. *)

(R é g i m ásolatból.)

Felséges királyom és uram, legkegyelmesebb uram! Mindenek 
elölt alázatos és engedelmes szolgálatomat üzenem KFD-nek (királyi 
felségednek). Kegyelmes király! Idején korán KFD-nek, s nemsokára 
a’ hadvezéreknek ’s KFD’ hadi tanácsának hírül adáin, és KFD’ írás
ban tett rendelése szerint segítséget kértem, mellyböl sem keveset, 
sein sokat KFD-töl neinkaphaték. Én még is kegyelmes király! gondol
tam , hogy KFD s az egész kereszténység nekem és azon uraknak ’s 
asszonyságoknak is mindkét nembeli fiatal és öreg embereknek, segít 
séget hozni vagy küldeni méltöztatik, kik mindnyájan a’kegyetlen zsar 
nők és keresztények’ ellensége előtt nyakok’ megtartásáért ide futottak. 
De már látván, hogy KFD ’s az egész kereszténység nekem segítséget 
adni nem méltöztatik: eltökéltem a’ mindenható istennek segedelmével *)

*) Palaczky Ferencz, ismeretes cseh irö, következő jegyzést függeszt e’ levélhez: 
Jurisics Miklós születésére zengi (segniai) dalmat, eredetileg minő nyelven 
irt legyen Ferdinand királyhoz, meg nem határozhatni. Budegowi (C sehor
szágban) levéltárban találtatott cseh Iratának másolata egykorú ugyan, de 
azon túl semmi jegyet nem nyújt. Valódiságát, fontosságát magyar történet
írók Ítéljék meg; azonban Jovius Pál’ előadásával jól m egegyez, ki is Kő
szegnek ezen védelmezéséről, magától Jurisicstól értesítve lévén, kora’ tör
téneteinek 30dik könyvében felőle igen bő tudósítást ád.
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illyen veszedelemben magamat a’ halálra adni és Krisztus Jézus urunk’ 
hitéért ’s miérettiinki felfeszíttetéseért hadakozni; ’s azért mindig KFD 
’s ö kegyelme’ KFD’ legkedvesebb öésese- ’s az egész kereszténység 
iránt azon reményben vagyok, hogy segítséget méltóztatnak tenni KFD- 
nek inegirt ígérete szerint; különbem bizonyosan be nem mennék ’s oily 
kis helyen be nem hagyám vala magamat keríteni. Ámbár KFD jólrnél- 
tóztatik tudni, hogy a' kegyetlen ’s a’ keresztény vért mindig szomju- 
hozó ellenség és zsarnoktól körül vagyok véve: mindazáltal KFD-etbi
zonyos!) újságokról tudósítani akarom és pedig ezekről. Augustus hó’ 
22-dik napján Ibrahim basa a’ várost várastul bekerítette- ’s. magát kö- 
riilsánczolta; és három nappal azután maga a’ kegyetlen zsarnok sze
mélyesen érkezék meg nagy erővel; ’s igy engem körülfogott,. s négy 
oldalról magának sánczot csinált ,. és nyólcz legnagyobb lőfegyverdara- 
bot a’ szőlőhegyekre helyeze, melly hegyek a’ város- és várnál nagyob
bak, honnan a’ vár-és városnak nagy kárt csinált. Elérkezése után har
mad napra elvette tőlem a’ vár’ és város’ ótalmazására legalkalmasabb 
bástyákat; ’s mióta elfoglaló tőlein ezen bástyákat, azóta éjjel nappal 
ostromol. De a’ mindenható istennek segedelméből nem egy hanem XI 
ostromot vesztett. ’tS ezen elvesztett ostromok után XIII helyen elkez
dő magát alá ásni; de még is — mind ez a’ mindenható istennek munká
ja — így sem boldogult semmiben.. Mind ezek után venyige és ágnya
lábokat köttetett s négy helyen az árokba hányni parancsolt, s e ’nya
lábokon keresztül, mikor famüvei! megteltek az árkok, ostromra hajtott. 
’S a’ falat aláásván , port töltöttek, hogy meggyújtsák; azt sem enge
dő az isten hasznára fordítani, mert azon port elvettük tőle.

Tehát más éjszaka nagy ravaszságával, miről sokat lehetne írni, 
ugyanazon helyeken port tevén meggyújtatá; és VIII ölnyire szétsza- 
kitá és romboló a falat ’s igen erősen ostromla. De, mindig a’ minden
ható istennek segítségével, ezt is megóíalmaztuk- És ezen csete-paté- 
ban én legkedvesbb szolgáimat elvesztettem, kikben ezen bekerííteté- 
semben, a’ mindenható isten után, legtöbbet bíztam. Sőt magamról sem 
valékmás reményben, miből azonban örök idvezltőmnek tetszett engem 
kiszabadítani.

Mind ezek után fával rakott meg annyi tevét, hogy alig hihető s 
éjjel nappal hordatta azt, a’ legcsúnyább népet összehajtván, hogy a’ 
fát rakják; miből két igen nagy rakást csinált. És még mindig csinál
ni meg nem szűnik, úgy hogy azon rakások nagyobbak a’ város és vár’ 
falainál; ’s ezekből nekem pattantyúval nagy kárt csinál. Én meg akar
ván akadályozni, egyet ineggyújték, mellyet ismét nagy erővel elol
tottak.
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Ennélfogva tudósítom KFDet, hogy három helyt a’ falat Igen szé
lesen áttöré, merre ostromra mehetni, de honnan semmi lőfegyverrel 
magát nem ótalmazhatni. Mert már e’ helyet néhányszor ostromló, de 
mindenható istennek adományából semmit sem nyerhetett. ’S ma dél
után négy órakor négy erős oldalt (ostromot?) tett hágcsókkal, ’s akkor 
négy zászlóval a’falakon is voltak: mindazáltal isten’ segedelmével azok 
is a’ falakról lehajtattak. Azonkívül sok ezer tüzes nyilat és golyóiké a’ 
városka lőtt, mit le nem írhatni, de a’ mindenható örök istennek (ótal- 
ma) illyen veszedelemken velünk volt; mert egész város és vár szel- 
ménynyel fedvék, ’s a’ lakosok a’ városka gakonát is takarítottak.

Szinte tudtára adomKFD-nek, miképen készültein legyen el népem
mel , ’s minő einkereim valának és vannak. Mint szegény gazda itt lak
ván , gondoláin, hogy mint múltkor már azon módon teszi most isutát, 
kikészíiltem X lovon, és XXIV-ed inagainal huszárosán, a’ várka behe
lyezni akarván jó lovag embert, szegény tehetségem szerint, sKFDhez, 
az én kegyelmes uramhoz hív alattvaló menni akartam személyesen. ’S 
így mind azt, ha nem támaszkodtam a’ KFD’ írott ígéretére, elkerülhet
tem volna. De bekeríttetni hagyám magamat YI1C buta paraszttal, kik 
azon kegyetlenkedöelöl, nyakaikat megtartani akarván, vagyonkáikkal 
ide szaladtak: de ezeknek már alig van fele életben, ’s az én leghívebb 
szolgáim is elvesztek. Úgyszinte csak egy mázsa lőporom van; ’s akar
ván máig a’ várt és várost ótalmazni, mintegy III1' forintot magam pén
zéből kiadtam a’ porért, ’s a’ várat és válást védelmeztem. Mert a’ vár 
és város ugyanazon falak között fekiisznek, ’s egyiket a másik nélkül 
el nem veszíthetni, ha megveszi a’ várat, xlgy a várost is, és ha a 
várast tehát a' várat is.

A’ török táboron keresztül követet küldék ajándékokkal Pécsbe 
porért és tudakozás végett KFD’ ígérete szerinti segítség felül a török 
ellen. Melly követ ismét visszatért, de sem port nem vett, séma zsar
nok elleni segítségről nem tudott semmit mondani. Ezt ügy érthetem , 
hogy mintegy sánczba vagyok vetve. De erősen hiszem, hogy az isten 
annak megtörténhetését megengedni nem méltóztatik. Mert ha valaki 
ez egyiigyü népet, és azon rút várost, mellyben köriilvétettem, ollyan 
erőnek ellenében látná ’s meggondolná, mennyi idő óta tudom ezenkö- 
rnltáboroztatást kitartani, csodálkozhatnék- De más leiben nem vagyok, 
mint hogy a’ kegyes isten értem hadakozni ’s öröm lenni méltóztatik.

Jelentem KFDnek azt is, hogy ez máskép nem magyarázható, 
mint hogy a’ török császár az austriai föherczegséglie beütni vagy va
lami nagyot kezdeni akar, mert KFD’ ottan méltóztatik feküdni; vagy 
a’ tótoknál ’s itta ’ határokon kárt tenni ’s égetni fog, azután ismét visz-
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szafordúl, mintha altból némi dicséretet nyerne, hogy KFD-tőlolly mesz- 
sze volt és vele megütközni nein méltóztatik. Mert, ha KFDdel megüt
közni szándéka volna, sohaolly csúnya város ellen, melly embereinek 
nem csekély száma ’s porába került, próbát nem tenne. Azt pedig a’ 
mindenható isten legjobban méltóztatik tudni, mi van szándékában. ’S 
evvel KFDnek ajánlom magamat. íratott Kőszegen, augustns’ havának 
XXVII napján XXXIJ". KFDnek hív szolgája.

J U R I S  M I K L Ó S .

Iliy czirnü folyóirat' első’évi második] kötetéből: „Őasopis spoleü- 
nosti wlastenského Museum w Őechách“ közli.

M 0 L I T Ó R I 5 Z  A D O L F .
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L  y  u  b  i  c  z  a .
Eredeti néprege. *)

I.

Kettő szerelme kebelemnek 
Egy honn , és egy leány.

Kölcsey.

Délkeleti részében a’ szerbek’ regényes honának, ott hol a’ sebes 
Bóján kékes árjai zuhannak alá a’ magas bérczekröl, feküdt 1 8 .. ele
jén , egy k is, alig ötven házból álló szerb falucska, ha annak lehete ne
vezni, az erdők’ szélén elszórt, vagy itt ott belebb a’ fák közt fekvő 
ama’ lakokat, mellyeknek barna, többnyire fából készült oldalai, komo
ran sötétlének ki az erdők’ eleven zöldéből.-—Egy bérez’ aljában, mint
egy közepén a’ térnek, mellyet ez elszórt házak elfoglaltak, nagyobb- 
szeríi köfalas épület állt, mellyben a’ közelében egy ágason lógó csen- 
getyükröl, ’s a’fedezet’ ormán álló ágas bogas keresztről, a’ kisded fa
lu’egyszerű imaházára ismerünk; ezen épület hátulról a’szil t’által fed
ve , elül izmos kődarabok ’s levágott tölgy tuskók által volt védve, mert 
azon korban, mellyben történetecskénk játszik, a’ szerbek szünnélkíili 
harezban állván a’ törökkel, kinek járma alól menekülni akartak, min
den falucskának vala illy félig meddig inegerösitett helye, hova vélet
len meglépés’ esetében szoktak menekülni a’ telep’ lakói, hogy ott el
szánt tömeggé alakulván, bátran rohanhassanak elő az ellenre ’s vagy 
vissza verjék azt, vagy elhaljanak a’ hősi csatában. — Illy megrohaná-

*) Ezen eseményt , melly e’ regécske’ alapjául szolgál, Belgrad’ vidéken hal
iam egy agg szerb' ajkiról. R. (r.
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soknak rendkívül ki vala téve ezen falucska, ’s az aggok, és férfiak , 
kik annyiszor veszték már el a’ zsákmányló törökök által sertéseiket, ’s 
karmaikat, most is a’ templomija valának öszve gyülekezve, a’ pópa, ’s 
knez’ *) elnöklete alatt tanácskozandók, miképen kelljen kis telepüktől 
e’ mindúntalani vészt elhárítani vagy miképen megengesztelni a’ törö
köt , kinek olly gyakori .rohanását e’ szegény telepre meg nem fog- 
haták a’ jámbor öregek.

„ ’S Milos! te nem is szólsz?“ tnondá Dragoljó, az őszek’ egyi
ke, egy nyúlánk ifjúhoz, ki eddig nyugottan hallgatá a’vének, ’s fér
fiak’ tanácskozásait, mellyek végre ahban központosultak, hogy miután 
illy gyakori megrohanások vég veszélyt hozhatnának az a’ nélkül is sze
gény telepre, követeket kell küldeni a’ szomszéd bégekhez, hogy é- 
venként fizetendő harácsért **) békét engedjenek e’ kisded falunak.

,Igen igen, Milos beszéljen! mond a’ pópa,—ö csak imént sza
badult ki a’ török fogságból; e’ vad nép’ szokásait ’s gyengéit ö ismeri 
leginkább ’s igy itt is ö adhat legjobb tanácsot.'

Mindnyájan a’ megszólított felé tekintének, egy zömök de még is, 
szabályos termetű, mintegy húszon négy éves ifjú vala ez, komorkife- 
jezésü barna arczczal, mellynek sajátságos kifejezését, nem torzitá u- 
gyan e l , de kissé különössé tévé egy jókora nagyságú szemölcs, melly 
jobb oldalt, a’tömött fekete bajusz felett, sötétlett. — Tagjait a’ leventé
nek piros, dúsan zsinórzotí felöltöny, bő kék nadrág, ’s egy vérveres 
fez tevék, melly útobbin azonban ama’ sajátság vala észrevehető, hogy 
még a’ többi fövegekröl sötét kék bojt ülnie le , az övéről éjszin szá
lak terültek le izmos vállára.

„Ne emlékeztess, lelki atya!— szóla a’ kérdezett — eddig hallgat
tam, mert nem illik ifjúhoz tolakodónak lenni szavával ott, hol tapaszta
lás dús öregek beszélnek; ámde most szólani fogok, ’s szóltam volna, 
hanem emlékeztettek vala is intő szavaid, mert határozatotok olly ne
mű, melly töl hidegen borzad vissza hon’javáért égő kebelem. — Mit? ti 
alkudozni akartok, ’s adót fizetni?-—Oh kárhozat arra, ki ezt tenni me
ri a’ szerbek’honában ! hét ezért kiizdiink-e évek óta, azért folyt-e min
denfelé anyi vér, a’ völgyekben, és erdőkben, hogy most, midőn egy 
nagy rész szabad már, midőn mindenfelé hátrál és enged a’ török, mi itt

*) K n e z ,  jelenleg főtiszt herczeg; a’ török azonban, hogy e’ kitétel’ jelen
tőséget csonkítsa, minden falnsi főelőljárót igy nevezett (lásd Székács’ Szerb- 
hősdalait).

**) Fej-adó.
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eláruljuk szent ügyét a’ forróan szeretett hazának ? Nem, ti ezt nem 
tehetitek! mert ki esdekel míg karját birja, aljas bűnös, gyáva rab
szolga, undok honáruló. — Mit? enyi férfikar, ’s alkudozni? szégyen 
teátok! szégyen’s örök gyalázat! ám menjetek, koholjátok, adjatok 
karácsot, a’ mennyit a’ pogány kér ’s ö elveszi mit nyújtotok , ’s harmad
nap újra itt van, ’s mint előbb bösziilvé öldököl, ’s főleg ez, ki minket 
üldöz, ez nem mond le egy pár nyomoréit baromért tervéről, magáévá 
tenni a’ kincset, mellyet nem áldozna fel Szerbia’ minden hármáért.“

A’ gyülekezet meglepetve liallgatá a’lelkes ifjú’ szavait, ’s mint
ha pirulni kezdenének előbbi határozatukért, nyulának most gépileg 
kardjuk’ markolatához, míg a’ pópa előbbre lépve, magához inté az 
ifjút.

,„SzentGyörgy’áldásareád, bátor ifjú! monda a’ pap, te kincsről 
beszélsz, oh szólj, mi lelte a’ balga törököt, hogy kincset keres e’nyo
moré faluban, vagy talon boszorkánynyal jöttöszve, órájában a’ rémes 
éjfélnek, ’s megtudá, hogy valahol határunkban van elásva iszonyú 
kincse a’ hatalmas Dusán királynak.'“ *)

Az ifjú mosolygva tekinte az ősz pópára. „Más kincsről van itt 
szó, jó atyám! mondáö. — Mint tudjátok, én harmad lel év előtt levék 
a’ török’ foglyává, ’s azóta nyomorogva hordám a’ szolgaság’ szomorú 
békéit; ez idő alatt soknak jöttem nyomába ’s ha az isten, ’s szent Ni
kola úgy akarják, jövendőben hazáin’javára fogom fordítni a’szerzett tu
domást. Az utóbbi időkbenOslár bég’ udvarában lévén, itt tudám meg, 
hogy ti néhány hó előtt egy agg, ’s boszorkánynak hitt czigánynötiiz- 
tetekel a’ faluból, ki fejtekre boszút esküdve távozott, ezen nő, tudván 
rnilly barátja Oslár a’ hölgyeknek , ’s miként esküdött meg háremébe ke- 
ritni az egész vidékről minden leányt, ki csak némikép tarthat igényt 
a’ szépség’ díszére. E’ czigánynő tehát Oslárlioz menekült, ’s feltüze- 
sitve képzetét, ’s vágyait, festé le szépségét egy leánynak, ki szerin
te néhány hó óta lakik e’ faluban, hova szülői’holta után egy agg ro
konához vonult. “

,„ ’S neve e’ leánynak?“' — kérdé a’ pópa.
„ E’ hölgyet L y u b i c z á n a k haliám nevezni. “
A’ mint ezt monda Milos, minden szem a’ nők felé tekintett, kik 

egy csapatba vonulva, hallgatók nemük’ szokott kíváncsiságával a’ fér
fiak’ tanácskozásait, s most nemével a’ kárörömnek tekintenek a’ kije

Dusán a’ XIV. században volt hatalmas fejedelme’ Szerbiának , ki Bosniát, 
’s Dalmatia’ nagyrészét is bírta.
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lelt hölgyre, mintha azt hinnék, hogy most, midőn a’ falu’ népe nemfog 
vonakodni, kiadni Oslóinak a’ köz jóért a’ kívánt hajadont, megszaba
dulnak egy veszedelmes vágytársnétól, kinek bájain, nem csekély bo- 
szújokra, epedve csiiggteka’ falu’ ifjai ’s kit, ha lehetett, régóta kiűz
tek volna már általa megzavart körükből.

A’ leány, kiről szó vala, lesütött tekintettel hallgató Milos’ sza
vait, majd feléje emelte láng tüzű szemeit, ’s szólni akart, de az ifjú 
folytató.

„Istenemre ! a’ töröknek remek Ízlése van, bajtársak, én nem is
mértem e’ leányt, de mivel szerbnöröl vala szó, inkább százszor felál
doztam volna éltemet, mintsem egyet honunk’ hölgyei közöl a’ török
nek engedtem volna birtokába; hát most, midőn láttam e’ma esett hó kö
zött viruló rózsákat, e’ ragyogó, éjszin szemeket, e’ mosolygó eperaj
kat, az éjhajak’ e’ gazdag fürtjeit, ’s tiszta havát a’ homlok’ egének!“

,Hadd szép szavaidat, Milos! vága közbe egy nyúlánk ifjú — ki
nek éjszín fürtjei derült homlokot árnyazának körül, melly alatt, sza
bályos , de jóformán horgos orr emelkedett, míg a’ sötétszínü bajusz 
lepte ajk körül leírhatatlan kaján mosoly lebegett. — Hadd szép szavai
dat, levente; te azt akaród mondani, hogy e’ leányért az ördöggel is 
liarczba szállnál; hogy őt védni kell; hogy érte nem sok semmi áldo
za t,— hogy----1

E’ perczben előlépett a’ leány, kinek birtokáért égé Oslár,’s hi
deg pillanatot lövelve az épen beszélő ifjúra, közeledők nyájas mosoly- 
lyal az előbbinek e’ közbeszólásaért haragra lobbant Miloslioz.

„,Ábrahám, ne heveskedjél — mondáa’leány! — tudod a’ fennhéjázó 
beszéd unalmas előttem; előbb [kellett volna beszélni, midőn liarczról , 
vagy adóról vala szó: de akkor halgatt&í, ’s ez ifjú, érted, Ábrahám, 
ez ifjú beszélt, ö volt egyedül, kinek fendobogó kebele felfogó a’ hon’ 
szent ügyét, mellyet ti, igen, ti el akartatok gyáván árulni.“1—

jLyubicza! istenemre, teujra sértesz, hát nem vagyok-eénitt ide
gen , illethet-e engem szó az itteni atyák’ tisztes körében? Ámde most 
rólad forog a’ beszéd, ’s érted leány, a’ sárkányokkal szállók csatára, 
akard, s Oslár’ feje

„.Miattad nyakán marad, — vága közbe gúnynyal Lyubicza — Mi
los egy szót csak, hol van most Oslár?

„Alig egy órányira ide, a’ hegyek közt.“
.Menjetek aludni, férfiak! s hagyjátok hüvelyében a’ kardot,mint 

előbb vala tervetek; értem ne folyjon vér, vagy legalább ne a’ te vére
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tek; én védeni fogom magam, de nem itt, hanem elöhhi honomban , hol 
nem rettegnek férfiaink a’ csatától. — Veletek légyen béke, ’s lesz is 
ha megizenitek Oslárnak, hogy oda jöjün, hol a’ férfiak bátran száll
nak a’ véres csatára. ‘

E’ nemes haraggal mondott szavak után gyorsan távozott el a’ha
jadon ’s míg a’ gyülekezet bámulva, de egyszersmind örvendve is, hogy 
megszabadul a’ vészt hozott leánytól, tekinte u tána, Milos, ’s Ábra
hám követék lépteit.

I I .

Lyubicza, mint előbb hallók, nem volt ama’ falunak, hol történe- 
tecskénk kezdödék, gyermeke, Szerbia’ más vidékén neinzék öt szülői, kik
nek elhunyta után ide, egy agg női rokonának anyai gondja alá mene
kült.— E’ leány’ megjelenése szokatlan élénkségét támaszfa a’ kisded 
hegyi telepben, mert míg az ifjak, megliidegiilvén eddigi kedveseik iránt, 
a’ ritka szépségű új jövevénynek hódoltak , addig a’ leányok ter
mészetesen ellenei lőnek Lyubiczának , ki hódolóiktól, ’s attól mi világ
szerte legkedvesebb a’ nőnemnek, az ifjak epedöiinádásaitól, fosztámeg 
keblüket.— Pedig a’ jóknak nem vala okuk haragra, mert Lyubicza olly 
hidegen utaslta vissza minden hódolót, és imádót, hogy míg a' férfiak 
már már kétségbeestek jégfagyán érzéketlen keblének, a’ hölgyek kár
örömmel meséltek egymásnak, hogy alkalmasint egy távol levő kedves’ 
emléke ’s az ennek adott hivségi eskük okai ama’ visszalökö hidegség
nek, mellynek köszönhetendik előbb utóbb azt, hogy a’ lángukat Lyu
bicza által inegvetettni látó ifjak, rövidleg visszatérendnek a’ hálókba, 
mellyekben az idegen hölgy’ megjelenése előtt honi szépeik állal fogva 
tartattak. — Balgák ők, Ítéletet mondtak a’ szép sziiz felett s nem tu- 
dák megfogni, hogy ö amaz ifjak közt, kik nekik olly kedvesek valának, 
nem tudá föllelni rokon felét keblének, mint ha bizony egy félék volná
nak a ’ szív’ lángjai ’s nem volna minden női kebelnek egy sajátságos 
bálványa, egy önteremtette eszmeképe, mellyben a’ képzet, ’s szív hév
vel központosítják mind azt, mit a’ szerelem’ szükségét érző kebel föl
lelni óhajt abban, kinek először feltárandja üdvének kelyheit.

Lyubicza, a’ testvértelen, agg atyja’ házánál többnyire csak tisz
tes őszöket, vagy az élet’ viruló korát már átélt férfiakat látván meg
fordulni , ezeknek beszédeiből, ’s a’ hévből, mellyel agg atyja a’ sza
badulni vágyó hazán csiiggött, már kora ifjúságában kezde egy érze- 
ménynyel megismerkedni, melly később az érettebb meggondolás által 
kifejtve, a’ leány’ lelkiiletének leve alapja, ’s ez é rze t,-—a’ hon’ sze-
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retete volt. A’ részvét’ legforróbb oda olvadásával csiiggött a’ leány Szer
bia’ sorsán, ’s mivel atyja a’ legzsengébb években tudá ennek szere- 
tetét a’ hölgy’ keblébe csepegtetni, mivel ez hatá át a’ leány’ minden 
érzeményét, ’s gondolatait, később is, midőn nyugtalan vágygyal kez- 
de dobogni a’ szív ’s a’ szerelem’ elöérzetei lepék meg a’ serdülő keblet, 
a’ fő erény, mellyet látni ohajta, abban, kiért először fog hévre gyiílad- 
ni szive, a’ honnak magasztos szeretete volt, ’s a’ lelkesedés a’ forron
gó szabadság - harcz’ ügyéért. Azok közöl akará a’ lelkes leány vá
lasztani kedvesét, kik künn a’ csata’ vérterén kiizdtenek, kiknek erős 
karja a’ hazát védé , ’s kiknek tetteiktőlhangzának Szerbia’ bérczei. — 
Az ifjú, kit szivem szeretni fog, szokta ö mondani, a’ hon’ kitiinöbb hő
seinek legyen egyike, hogy ne keljen a’ szerelmi órák’ emlékének vis
szahívása, ’s csekély egyes körülmények szorgos előkutatása által fel
élénkíteni, ha távozott, emlékét, hanem hogy mindenhol, merre járok, 
’s kelek , zengje felém e’ haza’ népe magasztalt nevét a’ hőstetteket di
csőítő dalokban.

’S ez volt oka, hogy a’ falu’ ifjai közt nem tudá egy sem érdekel
ni a’ leány’ szivét, mert mit tudott volna ö rajtok szeretni, ö rajtok, 
kiket annyiszor láta futni, ’s kik olly gyakran el tudák hagyni a’csata
tért, hol a’ honért halál vára reájok. — Lehet, hogy túlfeszültek va- 
lának a’ leány’ érzelmei, de nem épen ez tette-e’ öt leánynyá? van-e, 
volt-e ’s bátran mondjuk lesz-e’ női kebel, melly a’ szivébredés’ sza
kában, illy túlfeszült vágyakat ne rejtene űrében, van-e férfiú, ki meg
közelítené az ideált, mellyet az érezni kezdő női kebel teremt magának, 
’s lenne-e a’ földön boldog női szív, ha később az élet’hideg szele meg 
nem hütené a’ kebel’ e’ felcsapongó hevét, ha később nem jöne elő 
egy perez az életben, mellyben az érzelem elvakítja a’ női szemeket, 
’s mellyben a’ kebel, melly a’ sok óhajtott tulajdon közöl egyet fedezett 
fel, a’ többi’ későbbi feltalálásának reményében, magához öleli a’meg
kedvelt imádót, ’s annak körében vagy elfelejti előbbi fenhéjázú vá
gyait , vagy átlátja, hogy az álom, és élet bár olly sokban hasonlók is, 
az utóbbi nem nyújtja azt, mit az előbbi teremtett.

De menjünk vissza beszélykénk’ folytához. Mint látók, a’ falu’ ifjai 
hidegen hagyák a’ szép Lyubicza’ szivét, mellyet azonban csakhamar 
egy élénk átható érzet lepett meg, a’ faluba egy ifjú érkezett, kit oda 
a’ leány’ kecsei csatának. F.gy tájbeliek valának ők, 's az ifjú már 
lionn, szülői’ lakában, ostromló szivét a’ leánynak. — Olly kebleknek, mi
nő Lyubiczáe volt, mellyek hőstetteket, ’s magasztos honszeretetetkö
vetelnek imádóikban, egyik sajátsága a z , hogy ellenei minden udvar
lásoknak, inert miután kimondák, miképen e’ kettőt óhajtják szívok’
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egykori kedvesében , mindenki ki feléjük közeledik, ki nekik udvarolni 
mer, úgy tűnik fel előttük, mint önkitt, ki fitogtatva, gőgösen arúljael, 
hogy olly kitűnő hősnek tartja magát, minőt a’ leány’ túlfeszült kebele 
őliajt, a’kebel, melly meglepetni akar csak, ’s mellyakkor gyűl csaksze- 
relemre, ha a’ magasztalt hős, mintegy nem ismérve ünbecséí, jelenik 
meg előtte — nem hízelkedik, nem udvarol, hanem csak tekintete mond
ja „Leány, im itt van kit keressz; tekintsreám, ’s szeress, — miként én 
szeretlek. “

Ez volt oka, hogy Ábrahám nem lehete szerencsés a’leánynál, ki, 
bár azt hirlelék is a’ falu’ szépei, hogy végre megérkezett a’ gőgös 
leány’ rég várt kedvese, hidegen uiasiia vissza minden udvarlást, 
sőt később, miután a’ szerelmes ifjú sziin nélkül iildüzé, boszonkodva, 
’s gyakran sértve utasításéi őt köréből.

Ámde miként felgyújtja a’ száraz gallyba csapott láng ennek min
den ágait, mint felobban a’ lőpor, ha belehat a’ pattogó szikrának gyúj
tó melege, úgy zúdult fel egy perez alatt Lyubicza’ kebele, midőn 
az atyák’ gyülekezetében hallá nemes hévvel inegszólamlani Milost, a’ 
hon’ védelme és szabadsága mellett buzgó lelkes leventét. — Őaz! su- 
gá egy titkos szózat a’ leány’ keblében, ö az kiért régóta epedett ke
belem! ’s mint az ifjú elragadúlag festé azt, mit tenni kell a’ nyomor- 
gatott hazáért, Lyubicza maga előtt látta állni felhevült keblének ré
gi ideálját.

Vannak perczek vagy inkább időszakok a’ nemzetek’ életében, mi
dőn egy ihletés, egy gondolat foglalja el annak minden egyes részeit, 
midőn a’ lelkesedés’ szent heve riad keresztül minden kebleken ’s a’ sok- 
részlet, egy nagy egészszé olvadván, a’ nemzeti közvélemény rokon 
viszhangra talál minden kebelben, mert hisz ez is csak azt fejezi ki, mi 
régóta élt minden szivekben. Illy nemzeti ébredés, illy általános lel
kesedés , szállta meg e’ század’ elején Szerbia’ fiait, kik megihletve a’ 
honszeretet’ magasztas érzete által, mintegy varázs erővel kénytetve, 
emelőnek mindenfelé egyszerre fegyvert elnyomóik ellen, ’s egy nagy 
táborrá, hol minden polgár honvéd , és katona, alakiták Szerbia’ bérez 
’s völgy lepte regényes téréit.

Elhatott e’ szent hév mindenfelé, a’ völgyek a’ csatatérre kiildék 
fiaikat, a’ városok, ’s falvak’ lakói fegyverhez nytiltanak, ’s az erdők’ 
pásztorai is, kik eddig elszéledve éltének a tölgyek’ árnyában, előlép
tek sötét lakukból, ’s úgy mint a’ többiek ragadának fegyvert a’ kedves 
haza’ védelmére. — M ilo s  ez utóbbiak’ körébe tartozott, mert 
habár nem pásztor; még is mint számos nyájak’ ura, az erdők’ árnyas
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ölében, hol laka feküdt, tölté elegy szeretett bátyja,’ körében ifju 
éveit.

Itt lepé meg a’ szerbek’ első zendülésének híre, ’s a’ tiiz vérű ifjú 
áthatva a’ honszabadság’ nagyszerű eszméjétől, járá be a’ szomszéd 
bérczeket ’s völgyeket és elragadó szózata által egybegyűjtve maga kö
rül az erdők’ fiait, egy kisded, de bátor csapatot alkota, mellyel a’ töl
gyesekben tanyázva koronként előtört, ’s nem egyszer tön érzékeny 
károkat a’ pogány töröknek. ■— Ez új népvezér’ hire gyorsan terjede 
szét a hazában, ’s míg mindenfelől gyülekeztek körébe a’ vitézek, a’ 
szláv nép költészeti hajlóméból eredő ’s Szerbiában, hol a’ nemzet tör
ténete dalokban él ’s szivárog át a’ későbbi ivadékra, feltiinöleg divato
zó népdalok *) már dicsőítve emliték Milosnak nevét, midőn ez, egy 
vakmerő rnerény, alkalmával, a’ töröknek rabjává lön, ’s ott hármadfél 
évet töltve, csak az által menekült meg, hogy leölé börtöne’ öt őrét.

Lyubieza rég ismeré e’ dalokból Milost ’s talán nem csalódunk, 
ha azt állítjuk, hogy már régóta élt nemi vonzalom’s rokonszenv a’ leány’ 
keblében az ifjú iránt, ki most elragadó szónoklata által az első szere
lem’ forró hevét költé fel az ő szivében ’s e’ szerelemnek egy perczé- 
ben született a’ leány’ agyában ama’ gondolat, ’s eltökélés, hogy ez 
ifjúnak szerelmét nem veendi puszta ajándékúl, hanem megfogja azt ér
demelni, mint illő olly hölgyhöz, ki szereti házajat, ’s ki, egy illy baj
noknak óhajtja szerelmét.

Egy terv villant keresztül agyán; midőn a’ templomból távozott 
követve a’ két ifiútúl, kik hidegen mérték le egymást, ’s míg a’ sze- 
relemféltö Ábrahám megragadá kardja’markolatát, Milos ki ezt észre sem 
látszott venni, szerelemittassan fügeszté szemeit a’ bájló leányra.

„Lyubieza! esdekle Ábrahám, te távozol, előttem futsz talán? ah hát 
nem tudod-e, hogy menj bár hova, a’ föld’ űrébe vagy túl a’tenger’ár
jain, utánad csalnak szerelmem’ epedö vágyai. “

, Ábrahám! te tenmagad mondád ki Ítéletedet; szerelmein’ ára Os- 
lár’ feje; érted? feje a’ bégnek, ki reám vágy.“

„ ,’S ha én hozom el a’ lialavány fő t, — kérdé hirtelen Milos , — 
boldogít e’ engem szerelmed? — Oh leány, szólj, a’ gőg,’a’ nemes lelke
sedés, mellyel a’ gyáva csapathoz szóltál, a’ szent tűz, melly szemeid
ből tündöklőit, súgja hogy szivemnek rokonfele él kebledben. — Oh 
leány, szólj, lehet-e reményem? ’s ha igen, Oslár’ feje elődbe gördül, 
üljön bár hatodikában Mahomed’ egének, vagy védjék bár a’ jancsárok’ 
ezrei terelne’ ajtaját. *“

*) Kzeknek egy jól válogatott gyűjteményét Székács J .  magyarul ailá.
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A’ pillanat, mellyet Lyubicza Milos felélövelt, igent ’s reményt 
látszott ígérni az ifjúnak; inig a’ pokol’ kínjait költé fel Ábraháin’ keb- 
lélien.

„Átokreád, rettenetes átok, Milos! de elrablód üdvét éltemnek, 
rettegj, mi köztünk csata kezdődik, melly ha téged nem buktathat meg, 
maradékaidon töltendi, boszúját. “

fill

Míg illykép’ vitáztak az ifjak, Lyubicza távozott s Milos ismeg- 
sarkantyúzva lovát, erdei felé iramlott, hogy ott öszvegyiijtve előbbi 
híveit, meghozhassa Lyubiczának ajándokul lialavány fejét a’ buja tö
röknek; Ábrahám, hasonló czéllal bár, más oldalra távozott.

A’ leány az alatt a’ templomba tért vissza, hol még együtt voltak 
az őszek, ’s férfiak.

„ Leány! mi liarczot határozónk, monda a’ pópa, maradj köztünk, 
’s megvédnek karjaink. “

,Meg tudom én védni magamat; tikössetek békét nyugodtan,felelt 
a’ leány, ’s a’ nőkhöz fordulva búcsú - tánczra liivá meg nénje’ lakába 
őket. A’ hölgyek vígan követék, ámde milly nagy vala meglepetésük, 
midőn Lyubicza bezára utánok a’lak’ajtaját, ’s nem láttak sehol dudá
val, ’s guzsliczával *) ellátott czigányokat, kiknek dalánál vigadva ül
hessék meg az elválás’ végperczeinek emlékét. ’S a' legények is körül 
sompolyogták a’ leány’ lakát, ’s szinte bámulva nélkülözők a’ vidám han
gokat, ’s már már széledni kezdtek, midőn Lyubicza kinyitván a’ lak 
ablakát, holnap estére hiva meg a’ nyalka csapatot, az okból, mivel ad
dig a’ konyhában kell előkészülni társnéival a’ vig lakomára.

Hagyjuk őket, ’s térjünk vissza Miloshoz, kiazalatt, mintegy liar- 
mincz hegyi férfiút gyiijtvén szokott hév szónoklatával öszve maga kö
rül , egy büszkén tomboló ménen vezető ezeket előre, hogy minden he
gyi laknál szaporodó csapatával még ma megtámadhassa Oslárt, ki 
initsem gyanítva vadászott kis kísérettel gondtalanúl a’ közel erdőkben.

Egy hegyi sziik útban valának, ’s im a’ bokrokból egy golyó si
vit ’s mélyen száll Milos’ délczeg ménének sziigyébe. — Hörögve dől 
ez öszve, ’s míg ura nagy nehezen szabadúl alóla, fenn a’ bérez’ or
mán egy férfiú lesz látható, ki harsány torokkal kiáltja le e’ szavakat:

*) Hangszer, sokban hasonlít a’ hegedűhöz; de csak egyszerűbb dalokhoz 
való-
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„Én vagyok!— vágytársad — lovadtól akartalak megfosztani, hogykis- 
sé késvén, én metszhessem le éles kardommal Oslár' féjét, mellyért a’ 
közösen imádott leány’ szerelme leend a’ dicső jutalom. “

,Átokreád, irigyel)! kiáltaMilos, ’s hogy megsemisítliesse Ábra
hám’ megelőző szándékát, a’ már ismért falu felé sietett csapatával, 
ott szándékozván tölteni az éjt, hogy másnap új lovon folytathassa út
jait, mellyet akkor is elég jókorinak vélt, tudva, hogy liár miként di
csekedjék is Ábrahám, ö e’ vidéken nem tehet egyhamar szert egy se- 
gitö csapatra. —

Ámde mintha öszveeskiidött volna Ábrahámmal az elem i s , hirte
len fekete felhő horitá a' láthatárt, mellyböl csakhamar zuhanó zápor 
omolván alá a’ bérczekröl, olly dühhel tombolt le a’ vizek’ rohanása, 
hogy Milos kénytelen vala, társainak engedve, egy barlangba vonul
ni, mert a’ vizár végkép lehetetlenné tévé a’ tovább haladást. -

Órák múltak, est ’s később éj lön, 's míg társai a’ barlang’ Űré
ben lobogó tűz mellett öltenek, Milos a’ torkolatnál állt, ’s boszúsan te
kintő fel a’ sötét felhőkre, mellyeknek hirtelen zudulása is henyélni 
kényteté. —

Bús gondok közt tölté el az ej’ első felét, ’s a’ mint az éjfél köze
ledett, szét kezdtek vonulni a’ fellegek, ’s itt ott előtűntek az égnek 
bolygó csillagé — A vizár szűnni kezdett, ’s Milos távozásra inté tár
sait, kik boszonkodva, hogy nem tölthetik nyugodtan az éjt, engedtek 
végre az ifjú’ nógató szavának.

„Hajh Milos! tekints csak oda! kiálta egy bajtárs, ha jól látok, 
amott egy ló vágtat. “ —

, Istenemre hószín mén, — mondá Milos — honnan tévedt ez ide, 
az éji órában? lám kantára a’ bokrokba akadt, mintha a’ had’istene küld
te volna ide számomra. Rajta fiúk, menjünk, vegyük birtokunkba az in at
lan éji paripát.

A’ szó tetté vált, a’ csapat a’ mén felé sietett. ,Miez! kiálta Mi
los , yatagán *), török szerszám s vérfoltok? hali! itt ismét egy derék szerb 
fegyvere működött; egy kínzóval ismét kevesebb a’ hazában, bár mind
nyája ennek kerülne sorsára, ‘

,„ Milos! mondák többen, a’ falu közel már, térjünk be , hátha ott 
is néhány legénynyel növekszik csapatunk.

„Igen! igen! — tevék hozzá mások, éjen által a’nélkiil i s , egy

■) H osszú  kút é lű  török kés. 

ATHEN. Ií. KÖT. 1843. 14



1 9 4

csapatban hevei a’ tar, míg nappal könyebben ölheti el fegyverünk a’ 
szétszórva vadászokat. “

Milos, bár nehezen, engedett, 's felülve a’szürkére vezetéa’falit 
felé csapatát.

IV .

Nagy volt az oda értek’ meglepetése, midőn egy lakból vig duda, ’s 
guzslicza-szót haliának zengeni, mert meg nem foghatók, miként lehes
sen az, hogy most, midőn olly közel a bősz ellen, itt gondtalanul vi' 
gadnak a’ falu lakói. A’ csapat e’ ház felé tartott, ’s nyitva lelvén an
nak sövény-kapuját, vágtatott be a" térés udvarra.

Egy leány állt itt , ki észrevevén az érkezőket, harsány hangon 
kiálta be a szobába, hol a’ vigadók valónak „Lyubicza, az istenért, jöj 
csa*k ki, iiri itt van a’ szürke; elfutott paripája Oslóinak.“

Mit Oslár’ paripája ? kérdék bámulva Milos és társai, míg a 
vigadók’ zajongó csapata előrohant a’ szobából, ’s csak Lyubicza állt meg
döbbenve, ’s elpirulva az ajtó’ küszöbén a’ hős’ láttára.—

,A’ sors’ intése ez? ‘ sohajta halkan, míg Milos elmondó a’ leá
nyoknak, miként fosztá meg öt ménétől az irigy Ábrahám’ golyója, ’s mi 
ként került birtokába Oslár’ elfutott ménének.

A’ nemes harag’ pírjával lépett most elő Lyubicza. — ,Tehát min
denütt ármánykodik e’ tolakodó suliancz? hála neked istenein, hogy csak 
imént gőggel utasítóm el a’ kérkedőt körömből. ‘

„ Igen, igen; ö épen most távozott el gúnykaczajunk közt, mondó 
Katincza, a leányok’ egyike, — mert gondold csak, ö kérkedve jött ide, 
hogy golyója megfosztó Oslárt éltétől.

, Pedig, mondó Alexána, egy másik szűz, ez csak alacsony kérkedés 
volt; ö hihetőleg a’ hegyekbe hallható, hogy a’ törökök fej nélkül talál
ták meg Oslár’ testét, ’s most ö dicsekszik.

„Mit, e’ ló Osláré volt, ’s ö nincs többé? — oh átok, és pokol 
hogy nem tülthetém rajta kószámat, ’s hogy nem gürdithetém halavány 
fejét Lyubicza’ lábához. — De hát az istenért, ki vala a’ hős , ki meg- 
elöze kószámban? hát van még egy harmadik is, ki tudván a’fej’elho- 
zatala’ jutalmát, éltére tört Oslárnak ? -—■

, Légy nyágodt vitéz, ’ s halld e’ dalnok' félbeszakított énekét ’s 
meg fogod tudni, mikép lön vége Oslár’ éltének. ‘

Milos egy ősz férfiára tekinte, ’s megismerve benne a’szerb’ nép
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ama’ magasztalt bárdjainak egyikét, kiknek természeti lángköltészete , 
népszerű dalokban szokta előadni a’ nemzetnek, jelesebb hősei’ történe
tét, ö is figyelve hallgata ’s a' dalnok énekelt.

„ Álmatlanul hevert sátrában Oslár bég, a’ deli ifjú, körüllebeg- 
ve bájló képe által egy leánynak, kiért hév lánggal égett kebele , ’s 
kit elrabolni jött ide társaival a’ szerbek’ honába.

,, Óh czigánynö,—átkozott boszorkány, miért jösz hozzám fölélesz
teni keblembe a’ szerelem’ hevét, ha nem tudod karjaim közé vezetni a 
húrit, kinek olly igézőén festéd le bájait?

,,’S im megnyílt a sátor’ előfüggönye, s a czigánynö belépett: 
Üdvözlégy, hatalmas bimbasi, rabszolgálód lábaidat csókolja, ’s jelen
teni jött, hogy még ma, még ez éjen karjaid közé vezeti a’szerbföld’ leg
szebb rózsáját.

„ Mert tudd, uram! ma áldott éj van a’ keresztény ebeknél; a’ leá
nyok éjfeli harmatot szednek a pataknál, hogy bűvös nedve által sze
relemre gyújthassák az ifjak’ kebelét.

,,A’ leány, kire szived vágy, harmad magával itt közel tévelyeg 
az erdőkben, kövess,’s még ez éjjel kebledhez szoríthatod Lyubiczát 
— a’ legszebb leányt, a’ Duna, és Száva’ vidékén.

„Átkozott eb, kiáltaa’ bég, az éj az árulás’ barátja; te ki akarsz 
csalni, hogy elárulj? A’ czigánynö esküt tön, hogy ő nem ismér csalfa- 
faságot, ’s az ifin török kétkedve habozott.

„ Oh uram, hisz éltem kezedben lesz , ha ellen közéig, pisztolod 
elölhet, ne félj , ’s kövess bátran az erdők’ ölébe, hol karjaid közé ve
zetem , a’ bájdús Lyubiczát.

„Mit, félni? — kiálta a’ török — giaur, ne mondd, hogy félni láttad 
Oslárt, ám menjünk; én még ma bírni akarom öt. Musa, hiv jancsárom, 
kövess, ’s jaj neked, ha rósz útban jársz.

,,’S ment a’ bég előre szürke ménen, s utána Musa's a’czigány
nö, ’s a’ mint egy dombra értenek, a’ banya, két leányt mutata a’ tö
röknek , kik andalogva jártak a’ patak’ partjain. —

„A’ sugárabb a’ keresett, mondá a czigánynö ’s a’ bég a’ bokor á l
tal elfedve, haladt lefelé a’patak’ partján, s a’ mint szemközt lön a’leány
nyal , átugratá a’ csermelyt, ’s a’ leányok futni kezdének.

„De elröpiilhet-e a’ galamb, az orzó ölyv elöl? — a’bég elérte a’
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a’ lányokat, ’s azt, ki sugár, ’s virító vala, mint a’ vad rózsa-tö, fel
ölelő szürke lovára, ’s bámuld kecseit.

,,’S a’ leány, nem ellenkezett ’s Oslár örülve a’ könnyű diadal
nak öleié öt által, ’s halmozá forró csókjait bibor ajkára.

„De im hátul a’ bokorból, egy hölgy lép elő, •— lvosszii fegyver
rel kezében; a’ szerelmes bég nem veszi észre öt, a’ leány jól fejéhez 
illeszti a’ csövet, ’s amint a’ karjai közöl kisikamlott leány után kap, 
a’ cső dördül, a’ golyó jól talál ’s a’ bimbasi vértöl borítva dől 
le a’ zöld pázsitra míg lova elfut, ’s bár utána iramlik egy hölgy, el
tűnik az erdőben.

„De im a’ lövésre a’ bokrok közöl tizenkét hajadon lép elő, ugyan 
anyi fegyverrel. A’ patakon túl szinte lövés dördül, egy nő, holt törö
köt czipel elő hajánál, ’s lemosva képét a’ patak’ vizében, ifjú, szép 
leány lesz a’ czigány banyából.

„Oh dicső föld, hol a’ nők is tudnak küzdeni a’ hazaért, bol
dog Szerbia, amazonok a’ te lányaid. Im gyenge szüzek fosztákmegOs- 
lárt éltétől.“

,Mit hallok, egy leány elöze meg boszúmban kérdő hévvel Milos 
’s egy szép leány előlépve elmondd, hogy a’ mint lakára hívta öketLyu- 
bicza, ott a’ hon-szeretet’ forro lelkesedésével festé le ,  miként köte
lessége a’ nőnek, ’s férfinak egyaránt szeretni hazáját. — Nálunk gyá
vák a’ férfiak, ám hát mentsük mi meg Szerbia’ becsületét.— Rajta ba
rátnőim, kövessetek! Csaljuk ki táborából Oslárt, mert ma engem kér, 
’s holnap rátok vágy. — El hát, öljük le az undok zsarolót. Mi egyelőre 
bámulva állottunk, mit,látván a’leány, heves lelkesedéssel közié velünk 
Oslár’ elvesztésére czélzó tervét, mellyet mi, mintha átszivárgóit vol
na keblünkbe a’ leány’ honszerelme, rögtön megegyezve elfogadánk, 
’s fegyvert ragadva menénk ki a’ hegyekbe. —

A’ többit, miként vakítá el barátnőnk’ Száva a’ szerelmes törököt, 
ki elfeledé az előbbi czigánynö’ vonásait, mint fogd el Oslár’ Jelenát 
Lyubicza helyett ’s mint ölé ez öt el, már tudod, sim most, tekints oda, 
ifjaink e’ karóra tüzék fejét Oslárnak.

„De a’ ló , Lyubicza a ló, monda csintalan mosolylyal Száva, mi
dőn útba indulónk elölni a’ törököt, azt mondád, hogy annak adod ké
rőid közöl szürke lovát, kit elfogadsz bátyádnak. *)

•) A’ szerb s z ü z e k , tn lü zött szem érem ből sz e re tő ik et b átyjok n ak  n ev ezik .
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„ ’S e’ ló most az enyém— birtokomba adá azt a’ sors’ szeszélye- 
mondá Milos leszökve lováról ’s megfogva a’ piruló leány’ jobbját. — 
ígéreted mellett maradsz-e, vehetem-ea’ szürkémén’ nálam hagyását je
léül , hogy elfogadsz bátyádnak ? “

A’ leány, némán állt, a’ szerelmi zavar’ rózsa pírjával széparczán, 
’s az ifjii a’ szemek’ hév pillanataiból olvasá az igent, millyet az eper 
ajk’ ezüstszava vonakodék kimondani az édes zavarban.

A’ két szerelmes rövid idő múlva boldog párrá lön, ’s Milos a’ 
szerb - szabadság’ legmagasztaltabb bajnoka.

S Ábrahám betölte’ esküjét. •— Bosszúját nem csak az apára, 
hanem annak maradékaira is kiterjesztette.

R E M E L L A Y  G U S Z T Á V .
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H o l t e  i n é  ii y  e  k.

Két menyasszony.

1.
Gyors ladik repül a’ Balaton’
Habjain virág vasárnap on;
Parthoz úszik játszi liabfodor,
Habfodorra dőlve fíizbokor.
Jó barátok — két halász-legény •— 
Szívükben még ifjú érzemény,
Úgy eveznek a’ habok felett.
Hogy dalolnak édes éneket: 
L á n y - k e b e l b e n  v a l l j o n  él-e s z í v ,  
Hű h a l á s z h o z  a’ ki  v o l n a  hív!?
És midőn a’ füzes’ árnyiról,
Édes ének’ hangja visszaszól:
Meglepetve hallja mindenik,
— A’ viszhang Tihany’ fokán lakik —
S olly csodásán hangzik e’ fölött:.
B ús m a g á n y b a n  é l  az árva s z í v ,  
Hü h a l á s z h o z  a’ ki vo l na  hív!  
Hang után a’ sajka partra köt. —

I I

Piros piinköst’ délutánja szép,
Csónakon a’ boldog ifjú nép,
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Jó barátok, — két halász-legény 
Szívükben szerelmi érzemény, 
Úgy eveznek a’ liabok fe le tt, 
Ilogy dalolnak édes éneket;
Berki viszhang is velük vagyon: 
Pallos ajkú szép két hajadon; 
Szőke egyik, ’s tisztakék szemű; 
Barna másik; — szőke, barna hű. 
Mély habon törékeny sajka bár : 
Rajta boldog, két szerelmi pár.

III.
Fölemészté önmagát a’ vész. —
A’ leáldozó nap szánva néz 
Széllel a’ vert hallgatag mezőn, 
Mellynek éke eltiporva lön.
Zúg a’ tó, zúgása gyászt beszél, 
’S míg a’ part’ törült fövényinéi 
A’ haboktól tört halász-ladik’ 
Hulladéka partra hányatik,
Sírva szólnak jámbor részvevők:
O mi kínos véget értek ők! 
Hullám-sírba szállni ah mi gyász 
Csendes álmot, két ifjú halász!

IV

Két koporsón leng a’ szomorú 
Rozmarinból fűzött koszorú;
Sír felé, melly végnyugalmat ad , 
Gyász kiséret csendesen halad. 
Lány-barátok’ gyáinoló karán, 
Kedvesét kiséri két leány:
Ah! a’ barna hangosan zokog,
Tán a’ hű szív megrepedni fog ? 
Míg a’ szőke’ hó - arczúlatán,
Köny sem ömlik a’ halász után. 
Látja a’ nép, ’s mondja szüntelen: 
Nem siratja öt a’ hűtelen! —
'S földi baj hová pihenni tér , 
Végre a’ nép sirhalomhoz ér.
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Most az első sírgöröngy lehull. . . .
S tört fohász kel a’ nép’ ajknál. —
Ajka reszket............szíve elszorul. . . .
’S barna mátka gyám - karokba hull;
Száraz szemmel néz a’ szőke lány 
A’ kiszenvedt hű halász után.
Látja a’ nép, ;s mondja szüntelen:
Hogy nem szánja őt a’ lüítelen! ? —
Szép szeméből folyva bánat-ár,
Sírhoz a’ jó barna lány kijár;
Könynyel a virágot — úgy hiszi —
Rajta nem sokáig öntözi.
És a’ szőke olly ritkán megyen,
Akkor is csak titkos éjfelen:
És a’ nép még mondja szüntelen:
Elfeledte öt a’ hütelenü

V.
Messze tájon, bár körül tekints,
Egy virág, egy füszálacska nincs.
Zugva — mint egy óriási kar — 
Húmezöt ölel fel a’ vihar.
Sírhalmot, melly hóval födve van, 
így szeretnék látni untalan,

, Gyász - fehéren, mint az arcz ’s kebel, 
Hant alá kit most temetnek el;
Színtelen legyen, s kopár a’ hant,
Hogy ne mondjon többet mint alant,
Mert csak szép hazugság a’ level,
S a’ virág, kit fájdalom nevel. —

Bús szemed’ könyiije, szép leány,
Húll-e még a’ jó halász után?
Nem!. . .  hisz’ a\ szív hármilly jó legyen, 
Fáj, — de fájva, függ az életen.
Kétszer zöldül már a’ sirhalom,
’S emlékezet lett a’ fájdalom. —
Még is él hát az emlékezet,
Lányka, melly a’ sírhoz elvezet?
Csendes álmot, két szegény halász! • 
Szőke, barna lánynak gondja: nász ;
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Két köntöst ölt fel mosolygva e z ;
Szőke’ testén hófehér a’ mez ,

,’S két mennyasszony szívesen megyen 
Esküvőre, a’ nászünnepen.
’S míg a’ barna’ láng-szerelme szól,
Mátka - léte’ bohlogságiról,
Hant alatt lel néma, halovány 
Siri vőlegényt a’ szőke lány. —

T O M P A  M I H Á L Y .

V á g y a i  in.

Ha elhozzák a’ lehlek 
A’ szép tavaszt,
’S dereng az ég, ’s kizöldül 
Mező, halaszt:
Az illatos virányok’
Kies terén 
Sétálni, álmodozni 
Óhajtok én.

Midőn a’ tél lehervaszt 
Mindent, mi zöld ,
S halotti hólepelben 
Borong a’ föld:
Élénk, vig városokba 
Kívánkozom,
Hol színjátékok élvem ,
S tánczvígalom.

De városok’ körében,
’S zöld téreken ,
E’ fő ’s nem oltható vágy 
Ég keblemen :



202

Borongjon t é l , derengjen 
Tavaszkorány,
Kis héklak, jó borocska 
S egy szép leány!

K I K Á L Y  K Á R O L Y .

É j f  é 1 li a v a n g.

Kerner Justin után.

Hallod-e fenn a’ harangot?
Nem a’ szellő rezgeti —
Csak nehéz ’s kemény ütésre 
Ömlenek ki hangjai.

E harangnál a’ dalosnak 
Árva szíve tesz-e mást?
Hogy kifolyjon zengedelme,
Tűr fájdalmat, tűr csapást.

Illy csapás az elszoruló 
Szívre, tette — érzem én —
Hogy felhangzott e’ dal is, a’
Barna éjnek közepén.

V I D O R  E M I L .
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S á r a .

Hát kend, édes anyám — kérdeztem Sára palúcznöt— 
Venségébe’ mivel szokta mulatni magát?

„ Méta világomon átestem , legtöbbnyíre csak szent 
Óvasaóvao meg könyveö pápaszemen. “

Mindjárt gondoltam, mikor a' tárczába jegyeztem,
Milly kevesen fogják érteni Sára’ szavát.

K a r á c s o n .

Nagy kicsin ünnepeink’ elején az vagy te, karácson,
A’ mi egy országnak lenni királya szokott.

A’ mindenttagadó ott volt éjféli miséden!
O te parancsolhatsz isteni tisztelet.

J e l l e m v o n á s .

Példabeszéde után legalább, hamis a’ magyar ollykor:
A’ szeme máshova néz, ’s a’ keze máshova üt.

H i b á n  R.

Értelem és akarat két fő tényzöje az üdvnek,
Míg nagyon is szemes a z , mennyire vak vagy emez.

Már innentova megtanulunk alkotni világot,
Még nem idősek erőt venni az „én“ daczain.

P I L I S I  Z A R K a .

S í r á s ó ’ s í  r  f  á  j  á  n.

lm tekints e’ sírra, vándor!
Teljesült a’ közmondás :
Végre is gödörbe pottyan,
A’ ki másnak vermet ás.

S Z E M E K E  M I K L Ó S .
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A  leöltök’ szegény séfjéről.

Az irók’ ’s főleg a’költők’ szű- 
kölköilése már régóta tárgya panasz 
és gúnynak, sajnálat és megvetés
nek.

Boileau azt mondja D an ton ró l, 
kinek iratai a’ várost ’s udvart ma
láták , hogy a’ nyarat ing, a’ telet 
köpeny nélkül tölté el, ’s magát vég
re Páris’ oda hagyására határozá, hol 
az erénynek nincs többé sem lángja, 
sem tűzhelye.

„A ’ gazdag színész aranyzott 
batárjában pompáz,—mond B ru yere— 
’s a’ gyalogolni kényszerült Corneil
le' arczát beföcskeudezi; í£ ’s Juve- 
n u ln á lazon jegyzetkét olvashatni, mi- 
kép kora’ költői sokszor sütőnél kény
telenültek lakni, hogy ingyen fütöz- 
hessenek, ’s hogy hasonfeleinek köz
sorsa fázni, ’s egész éven át bort nem 
inni.

„Kórházat kellene állítani el- 
szegényült elménczfők’ számára — 
mond egy furfangos franczia- ’s azt 
joggal lehetne gyógyíthatlanok’ ispo
tályának nevezni.“

Talán kevesen ütik fel sátorai
kat Parnassus’ babérfái alatt, kiknek

nem volna okuk forrón kívánni: bár 
e’ nagy erdőben csak egy fára buk
kannának , melly arany gyümölcsöt 
teremne.

T a sso , a’ derék olasz költő, 
egyik epigrammájában kéri macskáját, 
hogy éji munkáira kölcsönözze neki 
szemei’ fényét; mert gyertyát nem ve
het. D a n te  az olaszok’, és Camoens 
a’ portugálok’ Homerje — mindketten 
elüzettek , ’s börtönbe kerültek. C er
v a n te s , a’ legnagyobb eredeti láng
ész , melly talán valaha élt, szükség 
miatt halt el a’ madridi országúton , 
mint Spencer a’ dublinin. És egy iró, 
ki e’ spanyolnak elménczségben mit- 
sem enged, E rasm us, ki városról vá- 
rosrai sok évi vándorlása után,mely- 
lyekben magasztalíatott, ígéretekkel 
elhalmozfatott, mindenkitől rászedet
vén , könyvnyomtatónal talált állandó 
tartózkodhaíást.

Van egy talpraesett diák gunv- 
iratka illyczim alatt: Ä  leoltó, k ihú
z a t  v e tt. Mihelyt a’ költő a’ házat meg
vevő , az e’ fontos ügy’ megvitatása’ 
ürügye alatt összecsődült költők’ gyű
lésében az szigorun megmérlegezte- 
te tt, ’s ellene, mint legnagyobb ba
jokat eredményezhető tény ellen, ke
mény ítélet hozatott. A’ szavazók kö
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zött csak egy sem volt ház’ tulajdo
nosa. Azért a’ költőnek megparancsol- 
tatott, házát azonnal eladni, ’s a’ pénz
zel , hogy hallatlan vétségéért meg
lakoljon , ’s okuljon, mikép az igaz 
költőnek hirtok ’s gond nélkül kellél
ni, a’ gyülekezetei megvendégelni.

így sokféle, nevetséget ’s szá
nakozást fakasztó mesécske hoza
tott fel, hogy különféle nemzetek’kü
lönféle korszakbeli költőinek sze
génysége csupasz meztelenségében 
mutattassék fel; azonban illy mesécs- 
kék vagy csak költői koholmányok, 
vagy satyrák ’s képzelőerő' nagyítá
sai, mik sem tapasztalattal, sem meg- 
győzöttség’ ítéletével meg nem hite- 
lesitvék. Mert megczáfolják ezeket az 
ellenpéldák’ okerői, aztán pontosb 
vizsgálat’ nyomán megmutathatni, mi
kép a’ költészet nem oka egyes ava
tottjai’ hibáinak ; nem is sajátsága a’ 
költészetnek kenetetfjeit a’ tékozlás’ 
hajlamával beszennyezni, ’s igaz az, 
hogy a’ szűkölködő költők, más szak
mánybán is csak ollyanok leendettek.

Könnyű felfogni azt, miszerint 
a’ magasbra kelt lángész , melly ön
alkotta képei’ halmazával foglalkodik, 
’s bámulandó gyorsasággal égbe emel
kedik, nem könnyen bíbelődik házi 
ügyeinek elrendezgetésével; ’s a’ ma- 
gasb lélek’ gondolatvilágában gyakran 
a’ legpompásb palotákat a’ legkényesb 
ízlést kielégitőleg szerkeszti össze, ’s 
még sem képes egy építész’ kiméré
seit megítélni; ’s találkozhatik, ki 
Virgiliusrak földmivelésrőli példány
irata mellett a’ mezei gazda’ üdvös
tanácsát megvetvén, tönkre bukik. 
Azonban lehetne említeni költőket is, 
kik a’ házi gondokig leereszkedvén , 
takarékos, rendtartó, ’s becsületes 
családatyák voltak.

Szálljunk egy pillanatban visz- 
sza az ősidőkbe, vagy vizsgáljuk az 
újabb kort, ’s akadandunk lángelmék
re, kik távol a’sziikölködés’ nyomo
rától, a’ legmagasb méltósági polczo- 
kon tündököltek, vagy magokat ele

gendő vagyon ’s kényelmes élet által 
legalább a’ gond ’s szegénység ellen 
biztosították. ’S valóban csak a’ való
di lángészhez illő , hogy elég birtok
kal legyen ellátva , ’s aljasitó foglal
kozás lenne neki, a’ szükségtelen gaz
dagság’ gondjai közé sülyedni. Innen 
Horatius a’ római irodalom’ sülyedé- 
se’ okául nem alaptalanul hozza fel 
a’ pénz’ mértéktelen szeretetét, melly 
a’ kedélyt szükségkép megrontja, ne
mes ’s nagyszerű vállalatokra képte
lenné teszi.

Aeschylus, a’ görög szomorujá- 
ték’apja, a’ nevezetes marathoni ütkö
zetnél nem csekély rangú tiszt volt az 
athenaei hadseregnél; Sophocles va
lóságos tábornagy volt, ki földiéit 
több fontos táborozásnál vezette. Theo
critus Ptolomaeustól szeretteték, ’s 
meggazdagittaték ;’s a’vidor Anacreon 
csend- és bőségben élt. Pindarus ódái’ 
nagyobb részéért dúsabban dijazta- 
tott más régi vagy újabb költőknél. 
Virgilius Romában szép házat, ’s Ná- 
polynál mezei jószágot birt. Lucan , 
és Silius Italicus márványpalotákban 
laktak, ’s kertjeik görög képszobrok
kal voltak feldiszitve. Milton házias 
életet kedvelt, ’s utánozandó mérték
letességet ’s rendet tartott. Corneille 
’s Racine mindketten lelkes család
atyák , hű férjek ’s eszélyes házgond
viselők valának. ’S mindezekhez még 
egy Boileau , Adisson, S w ift , Pope’ 
és sok német költő’ példáit lehetne 
fűzni, ha a’ felhozottak nézetünk’ ki
mutatására nem elégeltetnének.

Nem kellene tehát az ellentét’ 
néhány példájából azon következte
tést huzni, mintha költészet, ’s házi 
dolgok’ eszélyes kezelése össze nem 
férhetnének ; olly következtetést, 
mellyre csak néhány ihletetlen költő’ 
korhely viselete adhata alkalmat, kik 
irataikkal a’ Musákat csakbécsteleni- 
ték. A’ magasb lángelmék inkább meg
gondolják , mikép eszélyes háztartás 
anyja a’ becsületességnek, szabadság 
és csendnek, ’s a’ mértékletességet,
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vidámságot ’s egészséget szép testvé
reiként becsüli; ’s mikép a’ tékozlás 
olly kegyetlen , csempes csábitó , ki 
követőit bajokba, adósságokba bonyo
lítja, vagy épen vasbékókba veri, 
mellyek leikeikig hatnak. (Németből.)

Gigler József.

L a p s z e m le .

XXV.
A’ Lapszemle’ ügyében.

— Tisztelt szerkesztő úr ! Előre nem 
láthatott véletlen körülményeim pár 
hónapig akadályozni fognák , hogy az 
általam félévig szakadatlanul folyta
tott Lapszemlével nyomról nyomra ki
sérjem a’ két magyar divatlapot. Ed
dig is már szembeötlőleg elkéstem , 
ezentúl pedig igen hátul kellene meg
ettük járnom, azért tanácsosabbnak 
tartom vele ez úttal végkép felhagy
ni. Bevégezve e’ szerint az Athenae
um’ mult számában félévi szemlémet, 
ezennel búcsút veszek bíráló tisztemtől, 
kérve önt, hogy e’ befejező sorokat 
legyen szives közzé tenni lapjában.

Visszatekintve félévi szemlém’ 
hatására, azt tapasztalául, hogy igény
telen szavaim nem hangzottak el egé
szen a’ pusztában. Fiatal Írók figye
lemmel olvasák észrevételeimet ’s 
gondolkodásra ébredtek általa. E’ gon
dolkodás kétségkívül megtennendi 
gyümölcsét. Ki jó korán észreveszi, 
hogy a’ dolgokat több oldalról lehet 
és kell tekinteni, ki egy tárgyróli 
többféle vélemények’ lehetségét kez
di sejteni, az megmentendi magát a’ 
félszegségtől; nagyobb meggondolás
sal, több számvetéssel fog nyilvános
ság elébe lépni. ’S ki tagadhatná, 
hogy ebben nyereség van ? Egyolda
lúság és félszegségben legkönnyeb
ben ver gyökeret az önhittség, mi 
az előmenetelnek nagy akadálya, mert 
az nem halad ’s nincs oka rá, ki ma
gát igen elül képzeli. E’ részről te
hát megnyugtató volna rám nézve

szemleirásom’ eredménye: de nem illy 
megnyugtató más részről. Lapszem
lémmel álnevemnek , sőt még inkább, 
önnek, szerkesztő úr, ellenségeket 
szerzettem, ámbár , megvallom, igen 
(igyekeztem azt kikerülni. Hiába, ki 
kell itt mondanom, hogy íróink’ leg
nagyobb része a’ bók nélküli criticá- 
ra nincsen megérve; nem bírják meg
szokni az ítéletet, habár nyilvános is 
az, egyes ember’ véleményének ven
ni. Nem elég erősek számot vetni ma
gokkal , valljon nem lehet-e ő bennök 
is hiány ? hajlandók örökké csak bí
rálójukban keresni a’ tévedést, nem 
soha magokban, sőt mit mondok? nem 
csupán tévedést , a’ mi még hagyján, 
hanem azonnal kaján k od ást, mi
helyt az Ítélet nem vala kedvező. Meg 
vagyok győződve, többen, az általam 
megbírált vers vagy beszély’ szerzői 
közöl, azon hitben vannak, hogy mi
veikről azért nem szóltam kedvező- 
leg , mert koszorúikat irigylem. Cri- 
ticai pályára lépni kis irodalmunkban 
annyit tesz, mint magadat szemközt 
állítani egy sereg bizonyosan táma
dandó ellenséggel; minek igazságát, 
ha valaki irodalmunkban , ön tapasz
talható leginkább, mert önnek criti
cal munkálkodása annyi személyes el
lenséget szerze , mennyi nehezen van 
valakinek az irodalomban. *) Tudom, 
hogy ennek okát sokan a’ critica’szi
gorúságában keresik, de könnyen be
bizonyítható , hogy az leginkább az ő 
erőtlenségökben fenekűi. ’S nem csak 
az számolhat nálunk ellenségekre, ki 
criticát ír , hanem mind az, ki criti
cal dolgokkal foglalkodik, az az Ítél 
mások’ mive felett. Legyen valaki Jap-

*) S zeren cse , h o g y  midőn critica i do l
g o k k a l kezdőnk fo g la lk o d n i, szám ot 
v etettü n k  m agunkkal ’s a’ körülm é
n y e k k e l’s a ’ szám olásból k i nem fe 
led ek  az e l le n s é g e k e t ,  ’s  íg y  a z o k  
árthatnak ugyan  e le g e t ,  de lega lább  
nem teh etn ek  b o ld ogta lan ok k á  ’s 
le lk ü n k ’ csen d étő l nem foszthatn ak  
m eg. A ’ s  z e  r k.
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szerkesztő, vagy valamelly bíráló vá
lasztmány’ tagja, ha egy betűnyi bí
rálatot nem ír is, már mint illyen ma
gát gyűlölségnek tette ki. Elő példa 
van közöttünk, hogy egyversirót,ki
nek költeményeit az Aurora’ szerkesz
tője el nem fogadá, még a’ koporsó 
sem tudta megeugesztelni ’s gonosz 
együgyűséggelkérdé azokat, kik Kis
faludy Károlynak emléket terveztek, 
valljon Kisfaludynak a’ hadnagyocská
nak akárnak-e emléket állítani, mi
dőn még Hunyadi Jánosnak sincs ? 
Azért csak nyugodjék meg ön Auro
ra, Kritikai Lapok’ stb egykori és je
lenleg Athenaeum’ szerkesztője, hogy 
annyi ellenségei vannak ’s hogy ezek
nek számát a’ Lapszemlével még én 
is neveltem. Ez nálunk máskép nem 
lehet, illy jutalom és nem más vár
ja a’ eritieust hazánkban. Es illy kö
rülmények közt csodálhatni-e, hogy 
a’ magyar critica semmiképen meg 
nem erősödhetik ? Hogy lapunk nincs, 
melly az irodalom’ mozgásait criticai 
figyelemmel tartsa? Kevés emberben 
van elszántság és kitartás magát gyű
lölködések’ tárgyává, mellyek a’ crí- 
ticával elválhat lan ul járnak, folytono
san kitenni. Azért, ki ön magát igen 
szereti, ki békében óhajt élni, ki sze
rencsétlennek hiszi magát, ha ellen
ségei vannak , ne takargasson fel irói 
gyarlóságokat, hanem hízelegjen vagy 
hallgasson. És illy hízelgő és hallga
tó Írója elég volt és elég van a’ ma
gyar irodalomnak. Ők, csakhogy ma
goknak jól legyen dolguk , kivonják 
magokat minden criticai foglalkoü.ts- 
ból ’s távolról nézik egykét elszan- 
tabbnak küzködését, ki azon hitben 
élve, hogy critica az irodalom’ előha- 
ladásanak eszközlője , nem tartózko
dik szembeszállani és megvíni a’ cri
tica elleni száz fejti hydrával.

Egy porszemet akartam én is 
tenni a’ magyar critica’ fölépítésé
hez, midőn szépirodalmi Lapszemlé
met megkezdtem, hogy hamarabb fel 
kell hagynom e’ vállalattal, mint a

kartam, igen fajialom, de körülmé
nyeim közt nem tehetek mást. Szán
dékom egyébiránt, daczára a’ bajok
nak , mellyekkel egybekötve van, a’ 
magyar critica’ megalapításában ezen 
túl is csekély erőmmel munkálni, ha
bár az eddiginél más alakban is ’s e’ 
munkálkodásnak tért, reményiem, ön , 
ki olly rég fáradoz e’ háladatlan, de 
igen szükséges és hasznos pályán, 
becses lapjaiban ezentúl is fog nekem 
engedni. Adjon az ég önnek kitartást 
és nem csüggedő türödelmet , ellen
ségeinek pedig , kiknek számát né- 
hánynyal én is szaporítám, jövendőre 
több erőt, mint a’ mennyit eddig bizo- 
nyitának, nem kedvező Ítéletek’ kihall
gatásában. Ha folytonosan verjük,meg
hajlik a’ legkeményebb vas is : ta
lán a’ critica elleni gyűlölség is meg
szűnik egykor, ha ki nem fáradunk. 
Fiatalabb íróink már is türödelmes- 
bek elődeiknél, és én az újabb nem
zedéktől e’ részben is sokat várok. *) 

Yeröczey.

ví’ d u n á n tú li  r e f .  f ő is k o 
la i  k é p ző  tá r s u la t .

A’ nemzet’ figyelmét igénylő 
mozgalmak közt a’ tanuló ifjak’ kö
rében alakuló társulatok nem lévén 
a’ legcsekélyebb fontosságúak, öröm
mel csatolom a’ pápai képzőtársulat’ 
ismertetését a’ múlt évben az illyne- 
nüi egyesületekről megjelentekhez; 
tudván, hogy a’ nyilvánosság itt is 
csak üdvös hatást fog gyakorlani.

A’ nevezett társulat’ előtörté
nete nyelvünk és irodalmunk’ éledő 
korára esik: a’ minek szelleme va

’ ) E ’ sorok igen  é lén k  sz ín n e l és va
lóan fe s tik  a ’ m agyar c r it ic a ’ á lla 
p o tá t  ’s mi csak  sa jn á lk ozásu n k at  
jelen th etjük  , h ogy  a ’ L apszem le’ 
m egszű ntével is  k evesb ű ln ek  iro 
dalmunk’ cr itica i cz ik k jei.

A' s z e r k .
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rázs erővel hatván meg itt is az ifjú
ságot egy olvasó társaságot létesített 
ez, irodalmunk’jelesebb termékeinek 
megszerzésére; de a’ rendetlen keze
lés , csekély olvasási dij miatt könyv
tára eddig elé is csak mintegy negyed 
félszáz darabra tudott szaporodni.

A’ mozgásba jött szellemi erők 
cselekvőleg is működtek ; bár dolgo
zó egyesületet, többféle akadályok 
miatt, lehetlen voltis alakitaniok: bí
runk mindazáltal egy pár kötet kéz
iratot azon korból, mint az önmun. 
kásság’ gyümölcseit. Ezen gyűjte
mény’ ívei hetenként jelentek meg és 
keringtek a’ főiskolában : de a’ kép
ződésnek ezen neme egyoldalú volt ’s 
megszűnt.

A’ már egyéb iskolákban léte
ző társulatok’ példájára némileg ala
kult egyesületet csak 1841dik év ta
lált ezen intézet’ kebelében, mellynek 
rendezője a’ költészet’ akkori tanító
ja volt. — Ismertebbé lön most az é- 
rintett pályatér ; biztosabb alapra 
volt szükség, hogy sikerrel haladhas
sanak : tehát alapszabályok hozattak, 
mellyek a’ nagy tiszt, iskolai szék elé
be nyujtatván, helybenhagyást nyer
tek. A’ helybenhagyás életet öntött a’ 
néma szabályokba, ’s általános több
ség’ kivánata szerint t. ez. Tarczy La
jos ur, főiskolai természettanár, kére
tett meg az elnökség elvállalására; ki 
is a’ nevezett év’ május’ 9 kén a’tár
saság’ é l j ene i  közt az elnöki széket 
elfoglaló. Ettől fogva áll rendszere
zett képző társulat ez iskolában, szer
kezete röviden ez :

Tag lehet a’ felsőbb tudományo
kat hallgatók közöl mindenki; még a’ 
gyinnasialis 6-dik iskolából is vétet
nek fel néhányau az illető tanítónak 
ajánlatára, kik azonban csak a’ sza
valásban gyakorolhatják magokat. — 
Az ülések vasárnaponként tartatnak’s 
az itt előforduló tárgyakról jegyző
könyv vezettetik, szerkesztésével egy 
fő ’s egy aljegyző vágynak megbizva.

Rendes tárgyak : munka-olvasás, bí
rálat, szavalás.

Munkát abc-rendben neveztetve 
olvasnak a’ tagok, de az önkénytes 
dolgozat is elfogadtatik, a’mit jeligés 
levélkével kell ellátni, melly, ha a’ 
művet jónak találja a’ társulat, felbon- 
tatik; ellenkező esetben a’ gyűlés előtt 
emészti meg a’ láng. A’jó dolgozatok 
egy e’ végre rendelt könyvbe — ér
demkönyv — gyüjtetnek össze, mik 
azonnal és örökre a’ társulat’ sajáti- 
vá lesznek. Megemlítem itt alkalmi
lag, hogy az érdemkönyv már annyi 
és olly minőségű dolgozatokkal bir , 
hogy a’ tavaszra egy zsebkönyvvel 
kedveskedhetik a’ társulat a' t. ez. kö
zönségnek. Ezen zsebkönyv azon kor’ 
nevét viselendihomlokán, mellyben a’ 
szerzőkéinek ’s azon korét, mellyben 
megjelenik t. i. „Tavasz-t“.

Bírálnak az e’ végre fenálló vá
lasztmány' tagjai, kik a’ társulat’ je
lesebb egyéneiből választatnak ’s a’ 
müvek bírálatukra elnökileg adatnak 
át. A’ pénztár’ kezelése szoros szám
vétel alatt egy pénztárnokra bizatik, 
a’ k i, valamint az említett hívatalbe- 
liek is, minden kijelelés nélkül sza
vazat-többséggel választatnak.

Szavalok azon rendben nevez
tetnek k i, mint a’ munka-olvasók, 
azon különbséggel csak, hogy ha ezek 
fölülről lefelé, akkor azok alolról föl
felé neveztetnek ki. Itt is elfogadta
tik az önkénytes szavalás.

Az olvasó társulat egyesült ez 
itt leirt módon rendezett testvérével: 
egy nevük: „képző társulat“ van; el
nök, jegyzők pénztárnok ugyanazok; 
de a’ pénztári számadás külön vitetik 
’s a’ könyvtár’ apróbb dolgainak inté
zésére választmány van kinevezve. —

Két intézkedés érdemel még ki
váltkép figyelmet e’társulat’ körében; 
a’ pályázást és tiszteleti tagokat tár- 
gyazó. Minden év’ fogytán ugyanis 
jutalmak tétetnek fel a’ jövő évben 
meghatározott napra beadandó tudó-
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mányos és szépművészeti dolgozatok
ra. Amaz csak egy, emez rendsze
rint három: dal, románcz vagy bal
lada , és beszély. A’ mostani tudomá
nyos kérdés: adassanak elő a’ nem
zet ’s egyes polgárok’ kötelességei a’ 
nemzeti nyelv iránt ’s e’ kötelessé
gek’ teljesittésének vagy elmulasztá
sának eredményei a’ nemzetre nézve. 
A’jutalom mindenik föladatra két két 
arany. A’ pályaművek szokott forma
ságokkal küldetnek be ’s az iskolán 
kívüli és köztiszteletben álló férfiak
nak adatnak bírálatra.

Tiszteleti czimmel a’ kebelből 
kilépett, de még a’ készület’ pályá
ján levő ifjakat csatolja magához a’ 
társulat, kik felszólittatnak a’ közre 
munkálásra.

Tiszteleti tagok, pályázás, bí
ráló választmány, olly támaszai a’ tár
sulatnak, hogy jövendőjére csak öröm
mel tekinthetünk. Ide járul még a’ 
tagok’ munkás buzgósága ’s a’ fára- 
datlan elnök ur’ a’ társulat fölvirág
zása körül tett ’s teendő munkálatai, 
mellyek a’ legtisztább hálára kötele
zik az ifjúságot ’s ennek czélszeríí 
fejlődését szivükön viselő honfiakat. 
Illy tiszta hálára van kötelezve az 
egyesület azon t. ez. egyének iránt is 
kik, megkerestetve olly tetlegesbuz- 
gósággal fogták föl ügyét, hogy a’ 
két ízben kiosztott összesen 16 arany 
jutalmon fölül, egy kis tőke is maradt 
a’ pénztárban.

A’ milly örömmel kell a’ tagok’ 
munkás buzgóságát megismernem, ép 
olly fájdalommal kell az ifjúság’ egy 
részének közöuösségét kimondanom; 
’s ezen vád talán a’ legalsó osztályt 
illeti? azon ifjakat, kik egy illy inté
zet’ hasznait még elégtelenek belátni? 
Nem! a’ legfelsőbb osztályt érdekli 
ez, a’ minek épen illy mező szüksé
ges , hogy az önmunkásság’ terén is
mereteit gyakorlatilag is meg tanulja 
használni. Az egyházi tudományok fe
lét foglalják el az academiai pályá
nak ; tehát a’ képző társulat’ felének

ATHEN. II. KÖT. 18t3.

legalább azon osztályból kellene ki
kerülni, most azonban alig teszi egy 
heted részét. Szeretném megsúgni ezen 
ifjaknak , hogy elvonulások által csak 
erősítik azon balvéleményt: hogy az 
egyházi pályára többnyire dolog-kerü
lő, sziik elmetehetségű egyének adják 
magokat. —

Az iskolai év midőn vége felé 
közelget, örömünnep tartatik a’ ne
mes megye’ e’ czélra átengedett tere
mében. Itt a’ pályázásban dicséretet 
’s jutalmat nyert müvek szavalás és 
felolvasás’ utján, részint egészen, ré
szint töredékből közöltéinek. Az ér
tekezésekből és beszélyekből mutat
vány olvastatik; a’ balladák és dalok 
pedig szavaltatnak.

Ennyit azon társulat’ ismerteté
séül , mellynek képzettségi minőségé
ről a’t. ez. közönség, a’ megjelenen
dő zsebkönyv után öntapasztalása 
szerint fogja kimondani Ítéletét, so
raimat azon szives kívánattal zár
ván be , hogy adjon az ég a’ tár
sulat’ tagjainak össze- ’s kitartást, 
hogy majd egy boldogabb jövőn a’há
lás utódok örömünnepeiken egyszers
mind örömmel ünnepelhessék az ala
pítók’ emlékét is. —•

Szalay Gábor.

E g y v e le g .
( N e v e z e t e s  hónap. )  Azt 

vevék észre, hogy april hónap sok 
főszemély’ születéshónapja. Az aus- 
triai császár (szül. apr.’ 17kénl793.) 
ölik, a’ franczia királynő (apr.’ 26- 
kán 1782.) 62-ik, a’ belga királynő 
(apr.’ 3-kán 1812.) 32dik, Krisztina 
spanyol királynő (apr.’ 27kén 1806.) 
38-ik, a’ portugál királynő (apr.’ 4- 
kén 1819.) 25-dik, Abdul Medschid 
sultan (apr.’ 19kén 1823.) 21ik évé
be lépett.

( F a r s a n g i  mulatságok. )  
A’ buenos-ayresi mulatságok egészen 
sajátságos jellemuek. Azzal kezdőd
nek, hogy a’ látogatók vagy ütezán

15
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menő emberek rejthelyből jó illatú víz
zel megfecskendeztetnek; a’ házak’ la
pos födelein álló hölgyek illy folyó 
üdvözletekkel öntik le az alattok el
menőket. Minél inkább közelít a’ far
sang’ vége, annál hevesb e’ fecsken- 
dezési harcz , mellynél minden lehe
tő eszközök ’s edények használtatnak 
’s inindünnen vizpatakok, mellyek 
többé nem jó illatnak már, özönlenek. 
Egy, a’la Platán feküdt angol íregát’ 
tisztei gyözelemnyerésiil hajójuk’ ví
zipuskáját viteték a’ szárazra ’s oily 
ügyesen és erősen forgolódának vele, 
hogy az ellenzéket nem sokára elűz
vén a’ esatatért elfoglalók.

( M e g t i s z t e l t e t é s . )  Midőn 
1523-ban egy fő úr meghalt, ez 
esemény olly kedves volta’ római nép
nek , melly a’ kimultat rendkívül na
gyon gyülölé, hogy a’ halálát követ
te éjjel első házi orvosa’házajtaját vi
rágkoszorúkkal diszíté föl el felírás
sal : ,hona’ szabadiíójának !‘

( P e r e k  britt  Indiában. )  
A’ londoni statisticai társaság’ egyik 
ülésében Sykes ezeredes kivonatot olr 
vásott fel a’ keletindiaí társaságnak 
indiábani perek- ’s vérségekrőli hiva
talos okleveleiből. Ott minden tör
vényszéki tisztnek, európainak úgy 
mint bensziilöttnek, megszabott fize
tése van ’s a’ kormány adót csak bé
lyegpapiros által szed , mellynek ive 
egy annatól (4 \  kr.) 2000 rúpiáig 
(2400 ft.) rúg. Az éjszaknyugoti tar
tományokban 32 millió népességgel a’ 
perek’ száma évenként 50,000 és igy 
640 lélekre egy ; a’ perfolyam’ közép
ideje 4 hónap, 10 nap. E’ perek közöl 
10,257 földbirtokot, 44,067 adóssá
gokat, 110 vallás-és kasztviszonyo- 
kat ’st. tárgyazoti. •— Bengaliában 40 
millió népességgel évenként 105,000 
per Vaja ’s igy 381 személyre egy 
esett. Madras presidensségben 13, 
046,484 lélekkel 1839-ki jul.’ 1-jétől 
1840-ki jul. 30-kaig 42,032 fejben- 
járó per vala ’s igy 621 lélekre egy. 
Kivégzés 52 történt. Bengaliában

csak 935 lélekre esett egy elitélés ’s 
a’ kivégzések’ száma 25 vala, holott 
Angliában azon évben sokkal cseké
lyebb népesség mellett 77 ember vé
geztetők ki.

(Mexikói  f ényű z ésvágy . )  
A’ mexikói társalgás’ egyik legkitű
nőbb vonása: vágy külékszerekkel 
fényleni, vágy, melly a’ pórtól a’leg
főbb rangúnkig terjed ’s emezek által 
oíly pazar gyöngyfénynyel elégíttetik 
ki, minőt egy európai udvar is alig
ha túlszárnyalhat. Erre vezető esz
közöket némellyek a’ régi spanyol ne
mesek közöl aknáik’ roppant kincsei
ben találtak. Közöttük, beszéli Cal
deron de la Barca asszony, lleglagr. 
olly gazdag volt, hogy lia’, a’ mosta
ni gr’, kereszteltésekor az egész tár
saság házától a’ templomig ezustru- 
dakon ment. A’ grnő, kinek az alki- 
rálynővel egy kis csetepatéja volt, en
nek, kiengesztelődés’ jelefil, fejér aí- 
laczpapucsot, gyémántokkal egészen 
födvét, külde. A’ gr. azon biztosítás
sal hivá meg mexikói javai’ megláto
gatására a’ spanyol királyt, hogy ő 
fölsége’ lova Veracruztól a’ főváro
sig tömör ezüstön menend. Meglehet, 
hogy ez merő dicsekvés, de dúsgaz
dagságának erősb bizonysága azon 
tény , hogy Havannában saját költsé
gén mahagóni- é s  czédrusfából két 
nagy terjedelmű sorhajót építtetett,’s 
azokat a’ királynak ajándékozó.

(Őrültek Angl iában. )  Leg
közelebbi 20 év alatt, mondják, több 
mint megháromszorult Angliában a’ 
tébolyodottak’ száma. A’ szellemkó
rosoké csupán Angliában öszvesen 12, 
547; ezek közt a’ tulajdonképeni őrül
teké 6808, butáké 5741; a’ népes
ségviszony 1,1000. Walesben őrülté 
133, butáé 763, öszvesen 896, né
pesség-arány 1,800 Skótországban a’ 
tébolyodottaké 3652, mintegy 1,700 
közöl. Irlandban körülbelül 8000, is
mét tehát 1,800 arány.

(St. s i moni s t ák’ főbbjei . )  
Franezia lapok következőleg tudósi-
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tanak azon előkelőkről, kik a’ st, si- 
monisfák’ társaságát megalapítani se
gítők ’s kik közöl, ugy látszik, egyet
lenegy sem marada híve Enfantin a- 
íya’ különös elveinek. Lamhert Ae- 
gyptusban van ’s Lamhert hey- és 
mohamedánná lön. Duveyrier vaude- 
ville-eket ir. Chevalier Mihály a’sta- 
tustanács’ tagja és statusgazdasági ’s 
critical czikkeket ira ’ Journal des De
hats’ számára. Carnot követ. Cazeaux 
iparvállalatokkal foglalatos. Transon 
’s Dugied visszatérteka’r. kath. egy
ház’ kebeléhe. Margerin Belgiumban 
r. kath. egyetemi oktató. Pereire E- 
mil ’s Pereire Izsák a’versaillesi vas
út’ főigazgatóságánál vannak hivatal
ban. Laurent privasi bíróvá lön ’s 
,Napoleon’ népszerű történetei“ czimü 
munkát irt. Olinde Rodrigues, egyike 
a’ legjobb főknek, pénzügyekkel fog- 
lalkodik. Bazer asszony ’s veje, St. 
Cheron . visszatértek a’ r. kafli. egy
házba, sőt az utóbbi épen a’ ,Journal 
Univers religieux’ szerkesztője. Re- 
naud János és Leroux Péter, kittinő 
philosophus fejek, előbbi munkáikat ’s 
tanulmányikat elvonulva folytatják. 
Eichthal, mint azelőtt volt, világ’fia 
marada; ő volt Enfantin’ leghűbb ’s 
utolsó követője. Maga Enfantin atya, 
pápája az uj egyháznak, magányéletbe 
vonult ’s mint az afrikai tudományos 
küldöttség’tagja Algírban tartózkodik.

( H i t  e r ős i tő. )  A’ törökök, 
mint a’ Messenger beszéli, meglehe
tősen undorító szerrel erősödnek a’ 
hitben. Oct.’ 19-kén t. i. Konstanti
nápolyban a’ próféta’ köpönyegét csó
kolják. A’ sultan birodalma’ legelső 
hivatalnokaival oda megy, hol e’be
cses ereklye legszebb ’s legdrágább 
kelméjü 10 takaróba begöngyölgetve 
tartatik. Levétetvén róla a’ takarók, 
előbb a’ sultan térdel le ’s megcsókol
ja a’ köpönyeg’ szegélyét; utána az or
szág’ többi zászlósa végzi e’ szertar
tást. Ennek végével a’ próféta’köpö
nyege vizzel megtöltött ezüst meden- 
czébe tétetik. Megszáradván’s 10 ta

karójába visszagöngyölgettetvén a’ 
köpönyeg, a’ vizet, mellybe mártva 
volt ’s. melly az által megszentelteték, 
üvegekre húzzák, mellyeket a’ kislar- 
aga lepecsétel. Ezen üvegeket azután 
a’ sultan’ háremébe ’s a’ legfőbb hi
vatalnokok’ palotáiba küldik , hol a’ 
vizet ramadan’ első 11 napjában meg 
kell inni. E’ vízből néhány cseppet 
egy pohár tiszta vízbe öntenek’s azt 
napszállat után megiszszák. E’ viz erő
siti a’hitet, imakor áhitatosságra buz
dít ’s edzi a’ hívőket a’ sz. hónapi böjt 
alatt.

( H a l á l o s  Í t é l e t . )  Finnor
szágban egy tanuló 1661-ben boszor
kányság miatt itélteték halálra. A’vá
dokok valának : igen gyors előhaladá- 
sa a’ latin, görög és zsidó nyelvek
ben , szép kézírása ’s a’ könnyűség, 
mellyel más tanuló latin nyelvet ta
nult tőle. A’ szerencsétlen máglyára 
jut kétségenkiviil,ha Brahe gróf, kia’ 
halálos ítélet’ okait nem találá elég
gé fontosaknak, az Ítéletet megsem- 
mitve, azt hosszú börtönbüntetésre 
nem változtatja. — Egyébiránt igen 
különös volt elrendezése azon finn e- 
gyetemnek, mellyben ez eset történt, 
így péld. az egyetem’ fentartására ki
vetett öszvegnekcsak egy része fizet- 
teték kész pénzben, a’ többi pedig 
termesztményekben u. m. gabona, szé
nában stb.

(Az e l l e n s é g e s k e d ő  t e s t 
v é r e k . ) Két ifjú, kik gyermekko
ruk óta irigy szemmel néztek egymás
ra, atyjok’ halála után születéshelyök- 
re jövőnek, szülőik’ hátrahagyott ja
vaiban osztozandók. Hosszú vita’s el
keseredett fenyegetőzések után az ö- 
rökség’ legutolsó darabja fölött kelle 
határozni ’s az egy szép, jól kitani- 
tott szelindek volt, mellyet a’ meg
holt atya dolgaiban használt. Mivel a’ 
testvérek’ mindegyike nagy becset tu
lajdonított e’ kutyának, vagy mivel 
egyik sein engedő azt a’ másiknak, 
a’ boldogtalan vita nyers erőszakos
kodássá fajult. Az idősebb, ki testi—
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leg is erősb vala, torkon ragadván 
földhözsujtá az ifjabbat, lábátmellé- 
re tévé ’s oldalvást egy pádon fekütt 
kés után hajlék. De azon pillanatban 
nyakon fogá ’s túlnyomó erővel inará 
’s tépé őt földön a’ szelindek. Az if
jabb testvér, kikevésbbé durva kedé
lyű , legalábh gyilkos gondolatra kép
telen vala, használá a’ kedvező per- 
czet, felugrék a’ földről, felfogá a’ 
kést ’s haragosan döfé azt a’ — kutya’ 
mellébe, testvéréhez azután e’ sza
vakat intézve: ,Veszítsük el a’ tár
gyat , melly bennünket irigység’ vét
kére , téged’ pedig épen gyilkos szán
dékra ingerle. Én neked szívből meg
engedek ’s templomba sietek kérni az 
istent, hogy más bűnömet is bocsássa 
meg.‘ Az idősb testvér’ vad lelkiilete 
meg lön törve ’s mint kemény jégkéreg 
a’kebelről leolvadva; a’nemeslelkü u- 
tán siete, sírva nyakába borult ’s e’ 
perez óta mindketten legszelídebb ’s 
leggyöngédebb testvérekké lőnek. d .

A .'  n é p  k ö t i  y v k i u t l ó  e g y e 
s ü l e t

Folyó évi augustus’ 27kén tartott 
közgyűlésében az általa 50 arany
nyal jutalmazott és kiadott N épszerű  
te rm észe tta n  czimű könyvecskének 
sűrű 14 Ívből álló négy füzete össze
sen 16 pengő garason rendeltetik á- 
rultatni, kaphatók pedig Eggenber- 
ger J. és fia, Emich G , Geibel K. 
Heckenast G; ifj. Kilian és társa 
könyvkereskedésökben , ’s az alul írt 
jegyzőnél. — A' jegyzőnek (nem lé
vén ekkoráig fizetése) ez alkalommal, 
különösen a’ könyvek’ kezelése körü
li fáradsága’ jutalmául 50 pft hatá- 
rozíaték. — Az egyesület’ eddigi el
járásáról junius’ 6-kán kelt jelentés
nek az alapítókkal minnélelőbb leen
dő közlése az illető megbízott tagtárs
nak kötelességéül tétetett. — Az 
1842-ki junius’ 12-kén kitűzött illy 
czimű feladatra: „készítessenek apró 
népszerű elbeszélések stb“ beküldött

hat pályamunka megbíráltatván egyik 
sem találtatott jutalomra ’s kiadásra 
méltónak; egyedül a’ 6-dik számú, 
mellynek jeligeje „on pariéra de sa 
gloire dans le chaume bien longtemps- 
on ne fera d* autre histoire etc.“ kö
zelité meg valamenyire külső alakja’ 
tekintetében az egyesület’ kijelentett 
kivánatát; ez is azonban belső érdek 
nélküli; a’ 2-dik számú pedig, melly
nek jeligéje „jobb a’ jó egészség az 
aranynál“ nem lévén egyéb mint az 
igen is ismert ’s kézen forgó „szük
ségben segítő könyvnek“ szóról szó- 
rai leírása, ezen irodalmi orzás nem 
hogy jutalomra, de sőt hírlapok’ út- 
jáni megrovásra találtatott méltónak. 
Ezeknél fogva a’ lepecsételve tartott 
jeligés levélkék felbontatlanéi, két 
tag’ jelenlétében megégettettek ; az 
illető szerzők munkáiknak a’ jegyző
től leendő visszavételére fölszóliítat- 
ni rendeltettek. És mivel az egyesü
let most is mint az előtt azon meggyő
ződéstől vezéreltetik, hogy a’ közné
pet olvasásra leginkább mulatva okta
tó könyvek által lehet édesgetni; ez 
úttal ismét az előbbi pálya - felada
tot fűzi k i; jelesül „ készíttessenek  
apró népszerű elbeszélések, mellyek 
egyenként le g fe le ll két n yom ta to tt 
iv e t  adjanak, erkölcsi haza f iú i,g a z
dálkodási és közgazdálkodási elvek ’s 
érzelmek' terjesztésére .“ Az.elbeszé
lések kötetlen beszédben legyenek, 
de apró versezetekkel vegyittethetnek. 
Nem népszerűeknek talált munkák, ha 
különben legjobbak lennének is, el nem 
fogadtatnak. Az elfogadott legjobb el
beszélésre 12 , a’ másodrangúra 8 a- 
rauy jutalom tűzetik ki. A’pálya-mun
kák idegen kézzel letisztázva jeligét 
rejtő levél’ kiséretébenlegfelebb 1844- 
ki medárdi pesti vásárra az egyesü
let’ jegyzőéhez küldessenek be; ké
sőbben érkezettek el nem fogadtatnak. 
Bírálat után a’ jutalom azonnal kifog 
adatni. — A’ közgyűlés’ határozatá
ból Stuller Ferencz, egyesületi jegy
ző: (Uj-piacz, Ünnényi-ház),
■js-í '-ü..iLaí*



L A PJA IN K ’ I B I T  ÉVK K I FO LYAM ATAI IRÁNT

Lapjaink’ múlt éveki folyamataiból következők kaphatók még; 
nálunk:
1837. I. félév’2. negyede (első negyede nincs) 1 fit — kr.pengö.

II. „ t e l j e s e n .................................... — „ 48 „ „
1838. I. és II. félév te ljesen ........................ 2 „ — „ „
1839. I. félév’2. negyede (1-ső negyede nincs) í ,, — .. „

,, II- „ t e l j e s e n ....................................— „ 48 „ „
1840. I. és II. félév te ljesen ........................ 2 „ — „ „
1841. I. félév’2. negyede (első negyede nincs) — „ 48 „ ,,

„ II. „ t e l j e s e n ....................................— „ 4S „ „
1842. I. félév te lje sen ...................................  5 „ — „ „

II. „ 3 ,, — i)
Múlt éveki egyes számok 6 ezüst kiajczáron kaphatók.

A Figyelmező’ 4 évi és az Athenaeum G évi ezen folyamai 
csaknem minden kitűnő magyar Írói elmétől adtak czikkeket. Köl
csey, Czuczor, Fáy, Eötvös, Jósika, Szontagh Gusztáv, Pulszky, 
Szemere Pál és Bertalan, Húnfalvy, péczeli, Nagy Károly, Foga- 
rasi, Horváth Mihály ’stb. más becses írói név váltogatja egymást 
e’ lapokon, mellyeket ez írók’ munkái a’ magyar irodalomban ma
radandó becsüekké tesznek.

A’ s z e r k e s z t ő s é g .

Fáy András’ szépirodal
mi munkái-

Lapunk’ jelen füzetéhez mellé
kelve küldetik szét Fáy András’ mun
káinak jelentése. E’ jeles iró és ha
zafi több mint 25 év óta tartja a’ma
gyar olvasó közönség’figyelmét ma
gára függesztve ’s igy minden két
ségen kívül örvendetes hír leszen iro
dalmunk’ barátjának tudni.hogy egyik 
régi kedvenczének szépirodalmi mű
veit először egybegyűjtve díszes ki
adásban birhatandja. Reményijük, 
hogy Fáy’ tisztelői közöl, kiknek 
száma néni csekély, egy sem le
szen , ki ne sietne sajátjává tenni ez 
összes munkákat, mellyek csak igy 
egybegyűjtve fogják híven és valóan 
a’ köztiszteletben álló férfiú’ szelle
mét visszatükrözni. A’ s z e r k .

, A’ Tl OOM ÍNYTÁR’
júliusi füzete megjelent illy tarta
lommal: Népnevelés G y ő r y  S á n 
dor t ó l .  — Az észjogtudomány’fej
lődése ’sjelen állapotja P a u l e r T i -  
v a d ő r t ő l .  — Csepel’ szigete Bog 
n á r  J ó z s e f t ő l .  — Okleveles tol
dalék Br i d l  F i dé l t ő l .  — A’ lite
ratúrai melly (inell)-képekezím alatt: 
Chevalier Mihály.

A’ criticai szemlében két munka 
ismertettetik, egyik a’ chinaiak’ idő
számlálásáról Idelertől, másik régi 
görög szokásokról Beckertől. — Bib- 
liographia.

Előfizethetni e’ folyóiratra £g- 
genberger és fia academiai könyv
árusnál ; egész évre 5 ,f., postán 6 f. 
36 kr.



Illy czimfi munkának: 
JIA G Y A R F Ö L D ’ EG Y - 

H Á Z T Ö R T É H E T E I
austria-házi korszak. 1842ben jutal
mazott pályamunka. Szerzé űr. Lányi 
Károly I. és II. szállítványa megje
lent és minden hiteles könyvárusnál 
kapható; egy egy szállítvány 40 kr. p.

Geibel Károlynál megszerezhető:
E lm é le t  é s  s z e m lé lő d é s .

Propylaeumok’ bírálatául. — Irta 
Térey.

R o b in s o n  C r u so e ’ tö r té 
n e te . Foe és Geiger szerint ki
vonatban aűja Vajda Péter. Négy 
színezett képpel. Ara kötve 45krp.

Megjelent a*
MAGYAR ÉLETKÉPEK

II. kötetének II. füzete.
Szerkeszti Frankenburg. Tartalma: 
Vadászkaland. Ballada L i s z n y a y  
K á l m á n t ó l .  — Olnodi Zudar Pé
ter. Néprege K az in c zy Gá b o r 
tól.  — Az árvák. Néprege 'P ár
k á n y i  Bé lá tó l .  — Fürdői kalan
dok. I l a r a s z t h y S a m u t ó l .  — A’ 
vállaikoz ó. Torzkép N a g y l g n á c z -  
tól.  — Magyaradózók. C sá s z á r 
tól.  — Boldog és boldogtalan. H a- 
z u e h á t ó l .  — Magyar életképek 
egy zalamegyei adózótól. A’ bunkós 
critica’ szabályai szerint fontos pon
tossággal bírálva egy biharmegyei 
nem adózótól. — Czipőhaltászat 
N ey tői. — Ára 2 ezüst huszas.

Heckenast Gusztávnál kapható: 
Terv a’ Kisdedévé inté

zeteit’ terjesztése iránt
a’ két magyar hazában. Irta War- 
gha István. Fűzve 50 kr. peng. 

Ibolyák. Beszélyfiizér 8—12éves 
gyermekek’ számára. Magyar és 
német nyelven. Irta Ney Ferencz. 
Nyolcz szinzett képpel. 2 frt p.

Kilián ’s társánál Pesten kaphatók :
Rajza’ versei. A’ szerző’ aczél- 

metszetű arczkepével. Fűzve 48 kr.
Kritikai lapok’ I, II, III, IV

és V. füzete (a’ VT. és VII. füzet 
az Athenaeum’ hivatalában kap
ható). Kiadta Bajza Fiizve 1 frt 
pengő pénzb.

Kisfaludy Károly’ min
den munkái 6 kötetben. Ne
gyedik kiadás. Előfizetési ára 7 frt 
pengő pénzb.

Thalia, eredeti színdarabok’ gyűj
teménye Kovács Páltól. 2 kötet 
fűzve 48 kr.

Geibel Károlynál ’s általa az ország’ 
minden könyvárosainál kapható:

M AGYAROK’ T Ö R T É - 
WETE

irta Horváth Mihály. II. kötet (a’ 
vegyes házakból származott kirá
lyok’ korszaka) 2514 ívnyi munka. 
Ára 1 frt 40 kr. — Az I. kötet is 

ugyanitt kapható 40 kr.

Heckenast Gusztávnál most jelent 
meg:

A’ szabad kir. városok’ 
szavazat-joga országgyű

léseken.
Irta Jászay Pál. N8r. fűzve 30 kr.

C/AV11IYLOM.
Azon t. ez. urak, kik Szakái 

Lajos’ „Czimbalom“ czimű és népnek 
szánt dalkötetére szívesek valának 
előfizetést gyűjteni, példányaik i- 
ránt megrendeléseiket alúlirtnál te
hetik legbiztosabban, mert a’ Czim- 
balom azon kedvező körülménynél 
fogva, hogy háztól is- elkel, nein 
megy könyvkereskedésbe. Pest, aug. 
14. 1843. E r d é l y i  J á n o s ,  la
kása Feldunasor, Wieser ház 2ik 
emelet.

NYOMATOTT BUDÁN A’ M. K. EGYETEM’ BETŰIVEL,



a  v  ua e  go &  na ®a.
T U D O M Á N Y O S , C R IT IC  AI, S Z É P IR O D A L M I L A P .

ÚJ FOLYAM.

II. KÖTET" VI. FÜZETE.
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AZ ATHENAEUM
pontosan mindig a’ hónap’ 1. és 15. napján jelenik meg har

madfél vágj három íves füzetekben.

Félévi foljamatnak Budapesten házhoz hordással ára 3 
frt, postán boríték alatt 3 frt 48 kr, évnegjedi foljamatnak 
heljben 1 frt 40 kr, postán 2 frt pengő pénzben. Egjes fü
zetek’ külön kaphatók 24 kr. pengőben.

A’ szerkesztőség ismeretlen kéztől csak bérmentes leve
leket fogad el.

Kiadó hivatal Pesten Leopold-utczában, 214. szám alatti 
Hepesvári-ház’ 2. emeletében, az apáczák kolostorával szemközt.

Előfizethetni minden kir. postahivatalnál. N. En jeden tek. 
Yajda Dániel, Kolosvárt az Erdélji Elíradó’ tek. szerkesztő
sége szivesek elvállalni az előfizetést. Bécsben a’ cs. főposla- 
hivatalnál tehetni rendelést.

k ’ szerkesztőség.

Lapjaink’ jelen félévi folyamából még teljes példányokkal
szolgálhatunk.

S3” Jelen füzettel végződik lapunk’ harmadik évnegyede. Évne- 
gyedes tisztelt előfizetőinket ezennel bizodalmasan felszólítjuk, 
ne terheltessenek rendeléseiket a ’ IV. évnegyed iránt is minél 
előbb megtenni.



Korunk/ kikénezési eszközei ifjú tanító, 
's nevel öinkre nézve.

A régi közmondás: „ jó  pap holtig tanul“, kétségbe hozliatlan 
igazság; de én e’ közmondást nem csupán a’ papra, hanem általában 
minden emberre, ’s különösen a’ nevelő, ’s tanítói rendre vélem alkal
mazhat ónak, ha hivatalának híven)megfelelni, és magát napról napra 
mindinkább tökélyesíteni [akarja. Bármilly életnemet válaszszon is az em
ber ; bármilly sok iidves, és hivatalához tartozó ismereteket gyűjtsön 
is ;  mindazonáltal folyvást talál ö még hézagokat, ’s hiányokat, mely- 
lyeket pótolnia, eszméket, mellyeket becserélnie, önteremtett fogal
makat, mellyeket szigorúan megvisgálnia kell mielőtt létre jussanak. 
— Évek szükségesek, mig valaki a’ legegyszerűbb mesterséget, vagy 
művészetet megtanulja, és mégis a’ tanítványnak, ha je le se t, ’s töké
leteset óhajt mutatni, tanuló idejének elmúlta után, még soká kell esz- 
mélkednie, kísérleteket tennie, azaz: szüntelen tanulnia. Ez állítás’ 
igazsága sokkal, sőt liasonlíthatlanúl nagyobb fok, ’s mértékben áll az 
ismeret-világról. A’ fiatal ember tanulmányainak szorgalmas bevégzése 
után szép ismeret-kincsesei bírhat ugyan, de hogy gyümölcsözhessék, 
okvetlenül az élet’ különféle viszonyai, ’s körülményeihez kell tudnia 
azt ügyesen alkalmazni. ’S azért az ifjú tanító, ’s nevelőnek is , ha a’ 
kor’ kivánatainak meg akar raindünnen felelni, és hátra nem maradni, 
szünetlenül, vagyis élete’ végéig tanulnia, ’s magát tökélyesítniekell.

Semmi rend, ’s állapot újabb időben annyira nem emelkedők , ’s 
tökéletesedék általában, mint a’ nevelői, ’s tanítói rend, tekintve az 
ism ereteket, ’s módokat, mellyeket jelesebb nevelők, ’s tanítók liosz-
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szú eszmélkedés, mélyebb bírálat, 's reményteljes tapasztalás után létre 
liozának, ’s a’ legszebb sikerrel, a’ legmeglepőbb eredményekkel hasz
nálnak. Honunkban is ,  bár még igen sok tenni , ’s javítani való van is
kolai ’s nevelői rendszerünkön, hogy csak huszonöt évtől fogva is neve
zetes változás és javítások történtek, nem fogja tagadhatni az , ki ii- 
gyelmetesebben visgálódott a’ múlt, ’s jelen körül; sőt őszintén meg 
kell vallania, hogy párhuzamot vonva az iskolák’ je len , ’s huszonöt év- 
előtti állapotja közt, amaz ettől szembeszökőleg elüt, sokkal jobb, czél- 
irányosabb t. i. ’s eredmény-dúsabb, mind a’m ellett, hogy ama’ponttól, 
mellyre vágyakodunk, és valahára összesített erő ’síélekkel törekednünk 
kellene, távol állunk még.

Néhány évtized előtt leendő tanító , ’s nevelőink vagy csekély, 
vagy minden szükséges előkészület nélkül vevék vállaikra a’ nevelés’ , 
’s tanítás’ terhes munkáját, milly sikerrel, kérdi tán valaki? kétségki 
viil csekélylyel; mert hiszen hogyan lett volna képes tanítani, nevelni 
a’ hazának értelmes, és jámbor polgárokat az , kinek szinte még soká 
értelmileg, ’s erkölcsileg képezödnie, ’s neveltetnie kellett volna? Tet
tek tehát régi nevelő, ’s tanítóink annyit, a’ mennyit tehettek, meny
nyi erejük, ’s tehetségükben állott, ’s ha a’pórkisded olvasni, valamit 
írni, és száinadozni tudott, elégelteték a’ tanító’ fáradsága. Ma töb
bek’ nagylelkűségéből Eger, Pécs, Veszprém, Esztergom, ’s Tolnán 
— habár ez kisdedóvókat képez — képzintézetek állanak, ’s kegyes ki
rályunk V. Ferdinand’ legújabb reudelménye által még Pesten, Szege
den, Miskolczon, Érsekújváron, ’s nagy Kanizsán fognak illy jótékony 
intézetek állíttatni, mellyekben jövendő tanító, ’s nevelőink a’ legczél- 
szerüebb oktatást nyerendik mindazokban, mellyek körükhöz tartoznak, 
’s mellyeknek alapos ismerete, ’s alkalmazása nélkül lehetetlen a’ ne
velés’ , ’s tanítás’ nagy föladatát megoldani. Milly iidves változás már 
csak ez is néhány év alatt ?

Részemről ugyan igen keveslem azon fél, vagy egész évet, 
mellyet a’ jövendő tanítók a’ képzintézetekben a’ tanulandó tárgyakra, 
tekintve ezeknek sokaságát, ’s kiilönféleségét, szentelnek; de minden 
kezdet nehéz, ’s tökéletlen és majd lassudan megérkezendik az idő , 
midőn ebben is követendők az idegen miveltebb nemzetek’ példáit, a’ 
képzintézetekbeni tanulmányi időt két vagy három évre tevjesztendjiik, 
’s ekkor szabad lesz várnunk, hogy tanítóink alaposabb ismeretekkel, 
bővebb tudománynyal, ’s nagyobb alkalmazási ügyességgel ellátva, 
szóval: mind erkölcsileg és szellemileg, mind értelmileg, ’s külsőleg 
Műveltebbekké, ’s tökéletesebbekké válva, a’ kezökre bízandó honi kin
cset, — a’ gyengéd, ’s minden jóra fogékony csemetéket— , czélsze-
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rüleg kezdeniük, és valódi értelmes, ’s jámbor hazafiakat képe- 
zendnek.

Ha eddig fönálló képzintézeteink nem eszközlék még azon ered
ményeket, mellyeket sokan,Ckivált túlzóink, kik csak a’ halálveszé- 
lyes ugrásokat kedvelik, nem pedig a’ lassú de biztos haladást, vál
nak; jól meggondoljuk, hogy ennek oka nem csupán a’ képzintézetek’ 
tökéletlenségében, hanem az azokat látogató egyének’ késziiletlensé- 
gében is rejlik. Népiskoláinkba a’ pórifjúság, mint jól tudjuk, vadan, 
ferde iránynyal, és szellemi tehetségeinek minden kifejlődése nélkül 
lép,  ’s mennyi fáradság, időbe kerül, míg szülői házánál megrögzött 
rósz szokásai, illetlen magaviseleté, és szilajságából kivetkőzik? nem 
kivántatik-e a’ tanító’ legszelídebb bánásmódja, leggyengédebb szere- 
te te , leglankadthatlanabb szorgalma ’s munkája arra: hogy a' pórne- 
vendéket fogékonynyá tehesse az előadandó tudományos tárgyak’ elfo
gadására; ’s hogy személye iránt a’ kisdedben, kinek idejét ’s egész
ségét áldozza fül á  tanító, viszonyos szeretetet, és bizodalmát gerjesz- 
szen ? Ez á l l , habár nem azon mértékben képzintézeteink’ nevendékei- 
ről i s , k ik , hogy gyakran minden ism eret, ’s előkészület nélkül lép
nek az intézetbe, tagadni nem lehet, ’s így csodálni sem, ha fél, vagy 
egész év alatt mindazon tudományok, ismeretek, és tanítói ügyesség
gel nem bírnak, mellyet igénylenünk lehetne, ’s jogosan követelnünk. 
— Kétségkívül á  képzintézeteknek első föladata volna, a’ tanítványok’ 
idomi, ’s anyagi növelését sikeresen előmozdítani, azaz: alapos, szilárd, 
’s körükhöz tartozó ismereteket szemléletileg, ’s gyakorlatilag közölni, 
inellyek által a’ népiskolának kitűzött czélját biztosan érhetnék el; az 
értelmi, ’s erkölcsi tévelygéseket, és előítéleteket kiirtani, ’s azok’he
lyéhe tisztább, józanabb nézeteket állítani; a’ kicsapongásoknak, és 
feslett életmódnak hathatós gátokat vetni a’ legalaposabb erkölcsi, és 
vallási oktatás által; azonban mindezekre a’ tapasztalás nemlegesen fe
lel, miután a’ képzintézetekből kiszabadult sok egyén mind erkölcsi, 
mind értelmi tekintetben sok kívánni valót hagy maga u tán .—Vélemé
nyem szerint mostanra a’ képzintézetek eleget nyújtanak, ha tanítvá
nyaikban megvetik a’ jó, és szilárd alapot mindazon tudományok, és is
meretekben, mellyeket a’ tanítói hivatal igényel; ha a ’ legjobb tanító- 
módokat használják, ’s a’ nevendékeknek gyakorlati útmutatást adnak, 
egyszersmind alkalmat nyújtanak, mint kelljen az ajánlott módot sike
resen kezelni, és használni. Többet a ’ fönálló viszonyok, körülmé
nyek , ’s különösen az idő’ rövidsége miatt jelenleg képzintézeteink nem 
tehetnek.

De itt azt hozhatná föl valaki, hogy illymúdon csak féltudomány
16 *
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szül omlik, mellyel a’ jövendő tanító távol sem képes a’ nevelés’ föla
datát megoldani, ’s elérni a’ fenséges czélt, mellyre erejének teljéből 
törekednie illik? Igaz ugyan, hogy a’ féltudoiiiányt nem helyeselhetni, 
mert jó sikert, dús eredményeket ritkán igér; de tán találandunkmód, 
’s eszközöket, mellyekkel a’ dolgon némikép’ segíthessünk ? Igenis a’ szor
galmas ö n k é p  ez é s ,  a’ képzintézetek ben kezdett mi v e  l é s n e k  buz
gó f o l y t a t á s a  emelheti, ’s jelessé teheti hivatalában a’ liatal taní
tó t; folytatni pedig a’ kezdett munkát bárkinek sem nehéz, ha megté- 
teték rá a’ szilárd a lap , ’s a’ szükséges eszközök nem hiányzanak; lii- 
czen a keveshbé tapasztalt építőmester is építhet tartós, és szilárd há
za t, ha annak alapját egy jelesebb építése veté meg.

’S valljon mellyek volnának tehát legkönnyebb, ’s biztosabbönki- 
képezési eszközök az ifjú tanító, ’s nevelőre nézve korunkban? Véle
ményem szerint: a’ t a n í t á s t ,  és n e v e l é s t  t á r g y  a zó j ó  k ö n y 
v e k  s z o r g a l m a s  o l v a s á s a ;  j e l e s  és s ok  t a p a s z t a l á s s a l  
b í r ó  i d ő s e b b  n e v e 1 ö k, t a n í t ó k, és m e s t e r e k k e 1 i t á r s a l 
g á s ;  v i s z o n y o s  és s z é l l é  in d ú s  é r t e k e z é s e k ,  ’s b e s z é l -  
g e t é s e k b e n  a’ n e v e l é s ,  ’s t a n í t á s r ó l ;  végre o l v a s ó  e g y e 
s ü l e t e k b e n  összpontosulnának ifjú nevelő, ’s tanítóink’ önkiképe- 
zési eszközeik. — Lássuk immár ezeket egyenként.

Hogy a’ j ó , ’s válogatott könyvek’ szorgalmas olvasása bárkinek 
fs nem csekély kiképezési eszközül szolgálhat; úgy hiszem, senki két
ségbe hozni nem fogja. De valljon az ifjú nevelő, és tanító élhet-e foly
tan ez önkiképezési eszközzel, tekintve jelen á llapotját, ’s körülmé
nyeit? olly kérdés, mellyre hanem egyenest nemlegesen is ,  de leg
alább kétkedve kénytelenittetiink választ adni, ’s megváltani őszintén; 
hogy legnagyobb része népnevelőink, ’s tanítóinknak ez eszközre néz
ve kimondhatlan nagy hiányt szenved. Tetemes száma azoknak, k ika’ 
nevelői, ’s tanítói pályára szánják magokat, vagy alsóbbrendű, vagy 
lsgfölebb közép rendű, azaz: polgári szülőktől származnak, kik habár te
hetségeik szerint jó nevelést iparkodnak is adni gyermekeiknek, szűk 
körülményeik miatt mégis gyakran alig képesek a’ képzintézetekbeniki- 
niivelődés’ költségeit fedezni; ’s ha megszerzik is a’ legszükségesebb 
könyveket, a’ folytatólagos önkiképezési munkák’ megszerzéséről alig 
lehet gondolkodni ok mostoha viszonyaik miatt, ’s így a’ kiszabadult egy
énre marad, segíteni magán későbben a’ mint tud, ’s többnyire nél
külöznie kell azt, mi öt tökéletesebbé tenné, ’s hivatalának teljesíten
dő kötelességeiben szilárdítaná.

A’ képzintézetekböl kilépett ifjú tanítónak literatúrai bútora vagy 
nincs, vagy csak igen csekély ’s többnyire az intézetben tanulás közt
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használt néhány könyvből áll ,  ha mégis illy könyvek léteznek, mit 
ugyan bizonyosan nem tudok, de létükről bátor vagyok kétkedni; de 
föltéve tehát,  hogy főleg a’ képzintézetek’ számára, ’s az oktatás, va
lamint a’ tanulásban is vezérfonalul szolgáló könyvek valóságosan lé
teznek, valljon megelégedhetik-e ezeknek foglalatjával a’ tanító, kinek 
naponként magát az egykor tanultakban tökélyesítnie, ’s gyakorolnia 
kell? s ha nincsenek illy vezérkönyvek, természetes: hogy mit a’ ta
nító magyaráz, azt a’ tanítványnak utána kell Írnia, (mennyi idövesz- 
tegetés?) s írjon bár a’ növendék legnagyobb szorgalommal nem füzete
ke t , hanem köteteket össze? valljon magokban foglalhatnak-e mindent 
e' köteti k, mellyeknek egész életén át a’ tanító hasznát veendi ? — 
Sok tudományos tárgy az oktatási időnek rövidsége miatt csak álmái
ban terjesztethetik elő; némellyek csupán megérintetnek, noha a’ taní
tónak ezekben szintolly jártasnak illenék lennie, mint más tárgyakban, 
mellyek bizonyos meghatározott vezérmunka szerint adatnak elő, mint 
például: a’ keresztény-tudomány, bibliai történet, honi földrajztanstb 
hogy ne említsem azt,  miként tán több a’ tanítót igen díszítő, ’s .aján
ló ismeret el is hanyagoltatik. Olly jeles munkák megszerzéséről, 
mellyek érdemes ’s éltes tanítók’, nevelők’ tapasztalatait, és észrevé
teleit gyűjtve állítják az olvasók’ szeme elé , szó sem lehe t; a’ kópz- 
intézetekkel kapcsolatban álló könyvtárok pótolhatnák ugyan ném leg a’ 
hiányt,  de illyenek vagy nincsenek még honunkban , vagy ha itt ott ta
láltatnak is, a’ nevendék a’folyton Írás általi elfoglaltsága miatt kevés 
időt nyer legjobb szándéka mellett a’ könyvtár’ munkáit haszonnal for
gathatni, s gyiimölcsözöleg átolvashatni.

Ezekből következik, hogy azon könyvek, ’s kötetek, mellyeketa’ 
képzintézetben szerzett, vagy összeírt az ifjú tanító, folytatólagosön- 
kiképezésére távol sem elégségesek. Mit miveljentehát? Szerezzen ú- 
jakat. Igen is új, és jeles könyveket szerezni igen könnyű volna , ki
vált jelen évtizedünkben, csak ne hiányzanék a’ rájok szükséges költ
ség. Hírlapjaink korunkban könyvhirdetésekkel, mellyek közt ollykor 
a’ nevelést, ’s tanítást tárgyazókat is van szerencsénk örömmel olvas
hatni, telvék; ’s csak az a’baj, hogy a’ szegény tanító’, ’s még inkább 
segédjének erszénye, ’s a’hirdetett'könyv’ára közt igen nagy az arány
talanság , melly öt képtelenné teszi a’ legszükségesebb munkák’ meg- 
szerezlietésére is. Nem kételkedem, hogy sok képzintézetbeli neven
dék, ki szorgalmasan végzé alsóbb iskoláit, és hasonló buzgalommal 
folytatja azintézetbeni tmlományok’ megtanulását, ugyan ez intézetben 
bővebb tudomány, és tapasztalás után kezd vágyakodni, ’s milly sajnos, 
hogy e’ nemes vágyát , e’ tudományok ’s tapasztalás utáni szomjátel
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nem olthatja, ki nem elégítheti? Valóban az el só önkiképezési eszköz
től, a’ jeles munkák’ megszerzése, ’s olvasásától el van zárva a’ fia
tal tanító; ki életének néhány éveit kimivelésutáni sóvárgással eltölt
ve, helybeli változtatásával hiszi föltűnni egy .jobb jövendő’ reménysu- 
g árá l, de mennyire, és hányszor csalódik itt is az édes reményben? A’ 
tanítói segédhivatal, tekintve a ’ parányi jövedelmet, majd mindenütt 
egyenlő, ’s egyik a’ másikhoz annyira hasonlít, mint tojás tojáshoz; 
több évi ide ’s tovai hányás -v e té s , nyomoré, de nem fáradságnélkiili 
tengés után , végre önállóságra vergődik a’ segédtanító, azaz; népta
nítóvá leszen; ’s most elérettnek véli azon várva várt időpontot, melly- 
ben tudományok, és tapasztalásutáni sóvárgását, ’s vágyát kielégítse; 
de ekkoris csak árnyalakokat ölel valóság helyett. Általában tanítóink’ 
jelen helyzete olly nyomoré, pénzbeli jövedelme olly csekély, hogy 
tisztességesen élniük sem leh e t, ’s ha gondoskodnak is mindenről, mi 
háztartásukat közelebbről illeti, könyvekre alig marad valami, jövedel
mük’ parányisága miatt. Adósság’ fejében könyveket vásáriam nem ta
nácsos a’ fiatal tanítónak, részint mert gyakran a’ vett könyv kevesb- 
bé czélszerii, ’s így megcsalódik; részint mert az adósságot, égy hoz
ván magával a’ becsiiletérzés, minél hamarabb lefizetnie kell; s milly 
keserves, fájdalmas lehet a’ tanítónak, ha minden takarékossága mel
le tt, becsületének koczkáztatásával adósságát a’ meghatározott időre 
le nem fizetheti? nem kínozza, és szaggatja-e kebelét ez adússágróli 
gondolat erősebben a’ gonosz láznál ?

E’ szerint a ’ segédtanítónak csak az marad fönn , hogy m e s t e r é 
h e z  (principálisnak szokták öt nevezni) folyamodjék,’s nála keressen 
kiképezési eszközöket, azaz könyveket; ’s ha találna, nem kétlem , 
hogy azokat a’ magát kimivelni törekvő segédtanító örömmel használná 
is; azonban milly sajnos, és szomorú, hogy itt is, hacsak nincs igen 
jövedelmes helyzete, a’ szerencse nem kedvez különösen, továbbá ked
vét s örömét nem leli a’ jó könyvek’ megszerzése, és szorgalmas olva
sásában a’ mestertanító,— illyen pedig valljuk meg őszintén igen igen 
kevés van még honunkban — , vagy épen semmire, vagy olly csekély, 
s becsnélküli literariai bútorra akad a’ szegény segédtanító, hogy az 
kiképezését legkevesbbé sem segítheti elő , sőt az egykor tanultak’ is
métlésére sem elégséges. Volt nekem is néhány év előtt szerencsém, 
vagy inkább akarám mondani szerencsétlenségem egy idős tanítónak 
kérdést téve könyvei irán t, tapasztalnom, hogy egész könyvtára két 
imádságos, egy énekes, ’s egy régi negyedrétü rósz fametszetekkel 
eltorzított természettanból állott, mellyet, mint mondá, ajándékban ka
pott , ’s megvallá egyszersmind azt i s , hogy ö kátén ’s biblián kiviil so-
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lia más könyvet nőm vett, de nem is szerezhetett nyomort! állása miatt. 
Ehhez hasonló tanító miután honunkban még; számtalan van, ne csodál
juk , ha né]>nevelésiink igen rósz lábon áll, mert bizony a’ tudatlan, ’s 
miveletlen ember, ha jó embereket tud is, de értelmes fölvilágosodott 
polgárokat nevelni soha sem fog.— Vannak ugyan a’ fölhozott szabály
tól kivételek, azaz: találkoznak ittott kivált népesebb , ’s miveltebb vá
rosainkban tanítók, mesterek, kik szép ismeretekkel birnak; több mű
vészetben a’ középszerűségen túl emelkcdtenek; az önkiképezési esz
közöket folyvást szorgalmasan használják; ’s jeles munkákból álló 
könyvtárral ellátvák; ’s ez annál nagyobb dicséret és becsületökre vá
lik , minél bizonyosabb: hogy csak lankadhatlan buzgalom, folytonos ön
megtagadás, ’s tapasztalás által jutottak birtokába tudományos kincsük
nek, de biz az illyenek még korunkban is csak olly ritkák, minta’ fe
hér holló.

Némi tekintetben igen helyeselhető, ha a’ fiatal, ’s különösen se
gédtanító ollykor ollykor egyik helyről a’másikra tétetik á t;  habár más 
oldalról nem lehet tagadni, miként gyakran az illy változásból mind a’ 
segédtanító, mind az iskolára káros következmények háromlanak. Vál
tozás által a’ hon’ különféle tájaira jut a’ segédtanító, s Így ú j , és 
újabb ismereteket, ’s tapasztalatokat gyűjt magának, miután az erköl
csök, szokások, jellemek, nyelv, ’s népélet a’ táj’ különfélesége, és 
helyzetéhez képest változik; megismerkedik’s barátságba lép több tiszt- 
társaival; többet lát, hall; alaposabban kezd ítélni; kivált ha mindene
ket figyelemmel ölel; és ez elég fontos a’ segédtanítóra nézve. — Sok 
nevendék , ki születése’ helyéből a’ képzintézetbe l é p , ’s innen ismét 
születése’ helyére nyer alkalmazást, több tárgy, dologról ferdén, ’s fél
szegen ité l, s azért, mert úgy szólván örökön egy helyen tesped. Va
lóban a’ fiatal tanítónak egyik legnagyobb szerencsétlensége az volna, 
ha a’ sors öt olly helyre kárhoztatná, hol senki önkiképezéséliez esz
közöket nem nyújt , buzgalmát nem méltányolja, szorgalmát nem ápol
ja , ’s jutalmazza meg illöleg; ’s ö illy szerencsétlen helyzetben élete’ 
végéig kénytelenittetnék megmaradni. Ellenben a’ hely’ változtatása 
sokszor, — mellőzve a’ jutalomdíjt, mert ez általában majd mindenütt 
egyenlőn nyomorúlt — kedvező körülményeket, és viszonyokat idéz elő, 
mellyekkel a’ fiatal tanítónak jobb jövendő derül föl, ’s önkiképezésére 
a’ legszebb alkalmak állanak nyitva, ha azokat használni akarja, éstud
ja; habár meg kell vallani, hogy néinellykor az áttételekkel végsösé- 
gek váltják föl egym ást, miután itt például bizodalmatlanság, hanyag
ság, makacs ragaszkodás a’ régihez, ’s dölyfös megvetése a’ jobb új
nak, dicsekedés és szemfényvesztés uralkodnak; ott ellenben kedve

I
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zés, buzgalom, c/.élszerü haladás, egyesített erövell munkálódás, las
sú de biztos, szilárd, és ezélhoz vezető hatás stb effélére akad a’ fiatal se
gédtanító. Illy kedvező körülményeket, és viszonyokat, ha hasznára 
tudja fordítani az újoncz tanító , megveti alapját azon önkiképezésnek, 
mellyre építeni későbben nem leend nehéz, — kivált ha buzgalma, ’s 
ünuiivelési hajlama nem csökkenem!.

Miután a’ könyvolvasás korunkban még önkiképezési eszköz a’fia
tal tanítóra nézve nem leh e t, az említett körülmények , és viszonyok 
miatt, fölhozzuk a’ második eszközt u.m. a’ j e l e s ,  és s o k  t a p a s z 
t a l á s s a l  b i r ú ,  i d ő s e b b  n e v e l ő k ,  t a n í t ó k ,  ’s k ü l ö n ö s e n  
a’ m e s t e r e k k e l i  t á r s a l g á s t ,  melly tán némileg az elsőt pó
tolhatja.

A’ je le s , sokat tanult, és tapasztalt férfiakkali t á r s a l g á s i )  ó 1, 
hogy igen sok jót könnyen , ’s egyszersmind megmaradúlag lehet tanul
ni , alig hozandja valaki kétségbe; ’s legfölebb csak az, ki megfeledkez
ve , hogy az ember társalgási lény, ’s a’ hozzá hasonlókkal mindenkor 
kellemes érintkezésben kíván élni természetének ellenére, kerüli a’tár
saságot, ’s folyvást az untató magányt keresi. Ha a’ társalgásnak ál
talában illy nagy a’ haszna, mennyivel üdvöséül) befolyással hathat az 
a’ fiatal tapasztalatlan nevelő, s tanítóra! Úgy van, a’ mesterek leg
nagyobb , ’s üdvöséül) befolyással bírhatnak fiatal segédtanítóik’ önki- 
képezésére; csak az a’ kérdés, gyakorolják-e e’ befolyást úgy, ’s oily 
sikeresen, miként azt gyakorolniok hivatásuk szerint kellene, ’s ille
nék? Nem akarok a’ tett kérdésre általánosan „ n e m “mel felelni, de 
hiszem erősen, ha vannak is ittott mesterek, kik az: „omne bonum 
c o m m u n i c a b i l e “töl áthatva, segédtanítóiknak örömmel nyújtanak 
segédkezeket mindazokban, mellyek a’ tanítás’ szemléleti, ’s gyakor
lati oldalait illetik; kik őket intik, ’s értelmi, valamint erkölcsi tévely
géseikből jobb útra vezérleni képesek; kik mindenkor készek tanácsaik, 
’s javaslataikkal őket segíteni; könyvtárukat pedig, mint egyik fő esz
közét az önkiképezésnek, segédtanítóiknak szabad használatul átenge
dik; nagyobb része mindazonáltal a’mestereknek igen csekély befolyás
sal bir segédtanítójának kiképezésére azon egyszerű oknál fogva, mert 
mivel ö nem bir, azt másnak sem adhatja, ’s ki maga tudatlan, tapasz
talatlan , ’s a’ kiképezés’ eszközeit nélkülözi, hogyan segítse elő má
sok’ kimivelését, gyarapítsa tudományos ismereteiket, és szilárdítsa 
tapasztalásait ?

Sok mesternél nem hiányzik a’jó akarat mind önkiképezésére, mind 
tanítványai’ üdvének előmozdítására, de nem járulván a’ jó akarat, és 
szándékhoz tett is , amaz csak holt tetem marad, és gyümölcsöket soha
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ihm« érlel; többnyire az illy tanitú kezdeni semmit sem mer, ’s csak a’ 
múlt, és jövendőben él és lebeg; a'múltról minden jó t mond , a’jöven
dőtől .a’ legiidvösebheket várja, ’s tervezi; panaszkodik ellenben ezer 
félékéi» a’ jelen ellen, nála az uralkodó korszellem romlott, az iskolai 
gyermekek a’ tudományra nem fogékonyak, a’ körülmények nem ked
vezők; ’s így természetesen semmi, vagy csak igen csekély történik , 
mi akár az iskolára, akár a! segédtanító’ kikénezésére jótékonyan hat
na; a’ jövendőtől táplál tatnak egyedül a’ legszebb remények, de miután 
ez jelenné válik, ismét beállónak a’fentebbi panaszok, ’s így mindenek 
a’ régi tespedt állapotban maradnak.— Némellyik tanító örökség által, 
vagy más könnyű úton, ’s módon jutott birtokába egy kisded könyvtár
nak, de ez csak pompáz, és csupán azért áll szobájában, hogy mások 
liigyék, miként a’ tanító olvasni szeret, és tudós; holott sohaőaztnem  
használja, annál kevesebbé áll az nyitva a’ szegény segédtanítónak, ki 
a’ jobb munkákból ismereteit gyarapítliatná, ’s némi egykor haszonra 
fordítandó kivonatokat gyiijtlietne azokból. — Itt a’mestertanító csupa 
féltékenységből, netán öt segéde tudományilag fölülhaladhassa, von
ja e l, ’s tagadja meg tőle jó tanácsait, javaslatait, ’s az önkiképezés’ 
eszközeit; ott tanító, és segéd ellenséges had gyanánt állanak egymás
nak szemközt, mindenik rész erősen, ’s makacson ragaszkodik sajátjá
hoz, a’ nélkül hogy ellenfelének véleményét, ’snyakasan védettsaját
já t szigorún megvisgálná, és bírálná. •— Emiit a’ régi tanító mindene
ket saját csekély tapasztalására ép ít, ’s ezt mondja: „Mindeddig igy 
cselekedtem, növeltem, és czélt értem; újításokat nem tülök, mert al
kalmazásuk igen nehéz, sőt jobbadán lehetetlen“ , vajmi sok tanítónak 
kedves pluasisa ez, ki az újat, habár sokkal jobb, és czélszeriiebl) a’ré
ginél, csak azért kárhoztatja, ’s irtózik tőle, mert alkalmazása munka, 
fáradság, ’s tán fejtörésbe is kerülne, miktől a’ régihez szokva, ’s azt 
betanulva re tteg , és visazaborzad; amott a’ fiatal némi ismeretekkel bí
ró heves tanító , megvetve minden rég it, csupán az újért buzog lelke
sedve , de midőn ezt megfontolatlanul, ’selölegesen meg sem visgálva, 
bírálva, mindenütt akarja alkalmazni a’ jobb réginek kiküszöbölésével, 
olly szomorú eredvényeket von mind maga, mind iskolájára, mellye- 
ket elhárítnia ritkán sikerül; holott ha a’ régi jó t megtartja, ’s a ’hosz- 
szu megfontolás után elfogadott újat a’ régivel összekapcsolja, a’ Jeg- 
iidvösebb gyümölcsöket remélhetné. — De felhagyok több példa’ fölhor
dásával, hiszen az említettek is megmutatják elegendökép’, mikéntaz 
eloszlott, ’s egymás ellen álló erők ritkán létesíthetnek tartós jó t; 
holott egybeolvadva a’ legszebb egészet képeznék. Társalkodnánakcsak 
kivált tudományilag, értekeznének egymással gyakran a’ tanítók nyu-



222

gal másán , 's pártatlanság nélkül az iskolai dolgokról, különösen a’ ta
nítási módok, ’s ezeknek miképeni alkalmazásáról; liagyna föl a’ fiatal 
s tapasztalatlan tanító idétlen és meggondolatlan újításaival, ’s a’ ré
ginek előítéletes visszautasításával; bíznának az öregebb tanítók töb
bet segédeiknek jó igyekezete, ’s itélö tehetségében, ’s ne borzadná
nak vissza ok nélkül a’ jobb új tól , úgy hiszem, az iskolai ügy sokban 
jobbra változnék, és az eddig várt eredmények valahára bekövetkezné
nek ; de míg erő ellen erő állami, míg a’ meghasonlás’ szelleme, és 
bizodalmatlanság uralkodandik tan ító , és segéd közt; míg a’ tanítók ma
gok, és segédeikhez nyájas szeretet, ’s tiszteletteljes társalgással nem 
simnlandnak; míg a’ két rész könyvolvasás, és szellemdús beszélgetés 
által nem igyekezendik magát kiképezni; mindaddig csak azon legke- 
vesbbé sem örvendetes ponton államinak népiskoláink , mellyen jelen
leg azokat tespedni látjuk; szóval ugyan néhány év óta mindeneket, 
sót a ’ hamarjában kivánliatónál többet is javaslunk, mondunk, terve
zünk, de a’ tettek eddig szavainkat nem igazolják, ’s ez elég sajnos!

(vége a’ következő füzetben).



AJ r e g é n y e k .

Az irodalom’ számtalan termékei közöl , miket a’ lángelmék', vagy 
iskolaipar’ dolgozatai a ’ világnak felmutattak, kétségkívül legkapósbak 
a’ költött jelenetek’, koholt események’ elbeszélése ’s eszményi jelle
mek' rajzai. Minden egyéb iró’ dicsősége gyakran igen csekély körű. 
A’ mathematicas, régiséglmvár és mübiró, legyenek bár szakmányuk’ 
jelesbjei, csak hasongondolkozásuak és bajiam dáktól várhatnak elismer
tetést , becsiiltetést. A’ természetbúvár bizonyosan óvakodandik a val
lástudósok’ vitatkozásaiba avatkozni ; a’ régi iratok’ érti lmezöjé aligbi- 
belödendik kortársai’ érdektelen történetével; a’ kereskedő, a pénzkó
ro s , a kincsszomjas kereskedő, közönös minden iránt, mi elvonultál)!) 
elmélkedést, okszerű következtethetést igényel. Csak a’ regényirónak 
jutott a’ szerencse mindenkitől kerestetni, örömest s örömmel olvas
tatni.

Nem is nehéz az irodalom e’ fajának büvhatalmát megfejteni. A’ 
bonyolódott okozatok’ sorát áttekinteni, az okerök’ ferdeségét kimutat
ni , vagy az ellenvélemények’ helyességét megítélni csak jól készült el
meélnek sikerül. Innen az illyfaju elmetermékek nincsenek annyira az 
olvasók’ nagyobb részének felfogásához alkalmazva, mint mellyek is
meretes tartalommal könnyű írásmódban szerkesztvék. Csak kévés tud 
ítélni, következtetni, de mindenki tud érezni; ’s kit bármelly világos 
okerők meg nem győzhetnek, annak szívét, kedélyét megragadja egy 
elbeszélés. Sőt a’ regényíró még azok fölött is elsőséggel b ir, kik csa
pán a’ képzelőerő’ játékával gyönyörködtetnek, és a’ költői képbeszé
dek’ élénk melege által eszményi fény’ színezetével mulatják a’ képze
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lőerőt. A’ magnes’ vonszereje csak hasonló részecskéknél mutatkozik 
’s ki Homer’ szépségeit érezni akarja, hasonló szellemtől kell áthatva 
lennie; de a’ regényíró’ müvein rajzok vonulnak e l, mellyek csupán az 
emberi életet jellemzik, ’s mellyeket mindenki eredetiökhöz mérhet. 
eseményeket, tényeket is , mellyek történhettek, ’s szenvedélyeket 
fest, mellyek’ világa az olvasó’ kehién zajong. Az?egyedüllét’ untatö- 
sága, a’ tettlenség’ pangása s az elmélkedés’ nehézsége a’ való’ rö
geiről könnyen átteszik az embert a’ képzeinény’ országába, hol min
den mart virágszegélyzett, és a’ lég minden ingása illatárt lehel; hol 
minden eset hőst mutat fel , ’s minden kunyhó Gratiát tiindököltet. E’ 
hízelgő jelenetek által a' komoly tanok’ ujoncza az igazság’ kutatását, 
miközben talán szintannyi kételyre bukott, abban hagyja, hogy kedé
lyét bájolú képekkel felfrisítse; a’ munka’ embere könnyűszeré olvas
mányban keres nehezült kedélyének enyhiiletet; a’henycség’ heréje az 
unalom’ mászó óráit kurtítja vele , és a’ munka’ és tények’ világában 
kényszerül szertebarangolni, mi tespedt idegeit tettakaratra rengeti 
meg; ’s a’ busongó remete szíve’ űrét avval tölti be, hogy költött lé
nyek’ szerencséjében osztozik, ’s magát eszményi tökélyességgel üsz- 
szekiittetésbe teszi.

Nem látok ugyan rendkívülit abban, miszerint a’ képzelet ránk 
gyakran enyhítöleg ürvendeztetöleg h a t ; de az még is képtelenségnek 
látszik, hogy a’ nyomor’jajveszeklését, embertársunk' kételyes veszé
lyekben ingását gyönyörrel hallanunk , látnunk, vagy csak képzelt fé
lelem miatt megborzadnunk, ’s koholt szomorkodásmiattkönyezniinkhi
hessen. Kedélyünk’ ebbeli ingerlékenységét sokan az értelem’ kéjvá
gyó kicsapongásainak egyik neméből sokfélekép’ kisérték megfejteni. 
Néhányon azt vitaták, mikép’az élet’ oily rajzainak olvasásával, mely- 
lyek mélyebb rémületekkel, ’s részvétgerjesztö viszályokkal átszövék, 
az embert észrevétlen is önsorsán kitiiröbb megnyugvásra készítik el; 
mint az embereknél történik, kik setét szobából jönek ki; elüttök a’ 
szürkületnek csak gyenge csilláma is fényes világosságul tűnik fel. Má
sok azt vélik, hogy idegen fájdalom’ súlyában azért osztozunk, hogy 
saját erényeink’ tudatában gyönyörködjünk. Sajnálkozunk másokon, —• 
hogy öntetszésre tegyünk szert, és a’ rokonszenvi részvét fohászait 
mindenkor a’ tetszelékeny önérzet’ bókja váltja fel. I)e mindazok, kik 
igy a’ sympathizáló részvét’ mozdulatait bizonyos finomított önzés’ rend
szerébe akarják tenni, emberiség’ valódi érzését bizonynyal nem vevék 
kellő figyelembe. Terjedelmes lennék, ha ezen érzések’ részletes tag- 
lalgatásába bocsátkoznám. Elég az, hogy olly jelenetek, mellyek szen
vedélyeinket felizgatják, vagy kandiságunkat kielégítik, inkább meg
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hatnak, mint mellyek csupán képzelöerönket mulatják; igen , mikor 
más nyomorában részt veszünk , gyakran saját bajunkról szoktunk meg
feledkezni. Azért igen méltánytalanul tesznek .azon pedant, kesernyés 
irók. kik bírálókul tolakodván fe l , mindazon irományok ellen, mik a’ 
képzelőerőt gyönyörködtetik, ’s a’ szivet megindítják, kíméletlenül ki
kelnek, sőt haszontalanok vagy épen ártalmasoknak bélyegzik. Inkább 
gondolkodni, érezni tanítanak; a’ szenvedélyek’ rögtön kitöréseivel a’ 
kedélyt mozgásba hozzák, a’ gondolatsziineteket folyamatba teszik, 
mialatt u j, és uj előadásokkal mulattatnak. Csak annyit lehet illy iro
mányoknál némi bizonyossággal állítani, hogy azoknak nagy halmaza
iéb ó l, mellybenjók, ’sroszak üsszekevervék, kellő vigyázattal, ’s óva- 
kodással kell választanunk. Könnyű lesz pedig e’ választás, ha belátó 
személyek’ tanácsára, vagy saját érzelmünk’ sugallatáraíigyelendiink, 
's csak oily olvasmányokat választunk, mellyek értelmünket világosít
ják , 's szivünket nemesítik (Németből).

GIGLER JÓZSEF.
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A z  i k e r t e s t v é r e k
Orosz beszélj.

Raborsky Endoxía mettyekzőjétíilé Níoloíf Iránnal, és Koursof vá- 
ra, inelly Archangel’ környékében feküdt, a’gyönyörű násziinnepélyek- 
töl viszliangozék. Eudoxiáitak szép kék szemei ralának, hossz» szőke 
haja ’s hajoló termete, de kissé könnyelmű és tetszrágyó lerén , a’ne
ki szentelt hódolatok’ tömjén-illatát kedrelé. Níoloff Irán derék ember 
volt, de heviilt és szenvedélyes kedélyű ’s ez okból szerelemféltö.Az 
új házasok gyöngéden szerelék egymást és szerelmük’ egét még is foly
vást ború leplezé. Rósz hírek terjedtek szét- Rebesgeték, hogy heve
sebb jelenetek’ következtében Eudoxia és férje között haragos szavak 
váltattak.

Nioloff Ivánnak egy férfi ikertestvére volt, ki hozzá annyira ha
sonlított, hogy a’ szülök magok is a’ két testvér’ személyességében 
gyakran csalatkoztak. Mindkettő kitűnő szépségű vala, de a’ mennyire 
hasonlók voltak arczvonalaik, annyira különbözött jellemük. Iván mo
gorva ’s hamar ingerlékeny, Mihály barátságos és szelldségteljes 
volt.

Eudoxia* inenyekzöje előtt néhány évvel egy, Ivánra nézve szo
morít , esemény az ö és testvére’ arcza között különbséget szült. Iván
nak egyik szeme a’ vadászaton kilöveték ’s külseje most testvéreével 
nem hasonlíttathatott össze. Ebből a’ két ikertestvér között hidegebb in
dulat származott, Iván nem bocsáthatta meg testvérének, hogy ez most 
szebb nálánál.

Ehhez még utas körülmény is járult. Eudoxia, ki Mihály sógorának
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a' menyckzői szertartás után bemutattaték, a ’ csodálatos hasonlatos
ságról beszélt, mellynek a két testvér között kellett lennie, midőn inéar 
mindkettő szép volt. M i dőn m ég  m i n d k e t t ő  s z é p  v o l t !  most 
tehát már nem volt az m i n d k e t t ő .  E’ mondás Iván szivét igen
sérté.

A’ féltékeny’szemét mi sem kerüli ki. Az öregebb NiolnlT nemso
kára észrevevé, bogy Mihály az ö nejét szereti; a túlnyomóságnt, 
mellyel Mihály fölötte bír, még nagyobbnak képzelé, mint vala: meg 
volt győződve, hogy ez Eudoxia’ szerelmét tőle ebrablandja s a  szere
lemféltés emészté öt.

Mihály valóban a leghevesebb szenvedélyt tápláld sógornéja iránt 
’s habár ugyanazt elrejteni törekedék, a’ nő még is felfödözé. Ah, 
Iván hitese, a ’ szánalomnak egy titkos érzetétől megindítva, nem mer
te őt közeléből száműzni ’s -tisztán és szemrehányás nélkülien, a’ mily- 
lyen volt, maga mellett tűrte öt.

E^y este vele magányosan volt. Mihály mély bánatba merülve, 
szót sem intéze hozzá. Egy iszonyú gondolat, melly ellen titkosankiiz- 
de, arczának borzasztó kifejezést kölcsönözött.

,Mi baja önnek?“ — kérdé Eudoxia aggályos hangon.
„Semmi— dadogd Mihály, szinte zavarodva — semmi, kivevén , 

hogy elutazni fogok ’s ezt kegyeddel közleni nem mertem.“
,Ön elutazik? mikor? és miért?“

Mikor? ma, tüstént. Miért? ezt ne kérdezze kegyed.“
, Hosszú időre utazik el ?!
„ örökre. “
Eudoxia elhalványodva kelt föl székéről.
, Értein önt — válaszolt a’ nő. Fölötte nemesen cselekszik, Mi

hály. Éljen boldogul! ‘
A’ hölgy’ szemei künyekben úsztak.

Ah, kegyed tehát lelkembelátott, a’ nélkül hogy beszélnem kel
lett volna! — viszonzá Mihály. — Lelkiösinéretem mi igaztalan szó ál
tal sem nehezítetik ’s még is megértetém. Köszönet kegyednek! Éljen 
boldogúl!“

El akarta a’ szobát hagyni, de visszafordult.
„Egy kérést — folytatá — ez az e lső’s egyszersmind az utósó. Ad

jon kegyed egy fürtöt hajából; ismét visszahozandják azt kegyednek, 
mihelyt élni megszűntem, ’s akkor kegyed értem imádkozni fog, nem
de?“

Ugyanazon éjjel elhagyta Koursof’ várát, és szivéhez szorítva egy 
szőke hajfürtöt vitt magával.
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Testvérének elutazta után Iván Ismét szeretetre inéitól»!» lön hite
se iránt és leikébe ismét béke költözött. Eudoxia boldognak tetszett.

,Nein, én nem akarok féltékeny lenni!* — moiidá a’férj Endoxiá- 
lioz, mialatt neki egy drágakövekkel kirakott gyiiriit nyiijia á t, melly- 
re e’ szó: „ b i z a l o m “ volt vésve.

„Ne feledd Ígéretedet" — viszonzá mosolyogva a’ hölgy.
Másnap férjének egy gyiirüt ajándékozott e’ fülirással: „ li ii - 

s é g . “
De e’viszonos boldogság nem tartott sokáig. Egy nemes a’ környék

ből, Rouskoi gróf, kit Oroszországban a’ legszebb katonatisztnek tár
tának, Koursof’ várában gyakran tön látogatásokat. Alexis’ császár’ 
seregében szolgált ’s habár éltének tavaszkorában nem állott is, a’szép
nem öt mindazáltal az udvarias kalandok’ hőseként ismeré. Ellenállhat* 
lannak Itartaték.

Eudoxia szokott elfogulatlansággal fogadta hódolatait, de szokás
szerinti tetszvágyával is. A’nö mosolygott a’ gróf’ gyöngéd nyilatkoza
tainak, de egyike sem inditá meg szivét.

.Kegyetlen Eudoxia! — monda amaz — engem is utazni késztet Pa- 
laestinába ’s nekem szinte , mint Nioloff Mihálynak, a’ szent sírhoz kell 
zarándokolnom.*

„M it, ö ott van?“
.Legalább úgy beszélik. Ott megszűnnek szenvedései. De mit ér

dekli az kegyedet! Nem szánalom nélküli-e kegyed mindenki iránt?*
Az ajtó hevesen fölnyittaték. Nioloff Iván , kinek agya a’ szerte- 

bolygó hírek álta l, mellyek álliták , hogy a’ szép várúrnö a’ fényes har- 
czosnak ellen nem állhatott, fölizgattaték, Rouskoira rohant. Most he
ves jelenet következők, mindketten sértő szavakkal illették egymást. 
Hasztalan törekedett jajveszékelve Eudoxia a’ vihart leesillapitni.

,„ Békével! — kiálta Iván magán kiviil — ismerem hűtlenséged’ és 
szerelmi ármányaidat. Mihály nincs Palaestinában; ö álöltözetben lap
pang a’ vár körüli vidéken. Két szerető és kétszeres árulás! Győzedel
meskedjél hát! Mihály vagy Rouskoi meggyilkolnak engem ’s te rövid 
idő múlva szabad lészsz !

A’ két vetélytárs együtt hagyá el a’ szobát; egy szomorú esemény
nek kelle most szükségkép következnie.

Ugyanazon éjjel a’ vár1 falai alatt iszonyú gyilkosság küvettetik 
el. 'Virradatkor Nioloíf Iván’ holttetemét, három gyilokdöfésíöl átfúrva, 
lelik neje’ ablakai alatt. Nincs többé élet benne’s a’ szörnyeteg, ki 
szívét átszúrta, még a’ halott’ arczát is eltorzítá. Miért? valószínűleg 
kegyetlen dühüsségben, teljes boszú után sóvárogván. Az áldozat’arcz-
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vonalai többé meg nem ismerhetők, csupán öltözete világosítja meg a’ 
dolgot. A’ holttetemnek Ivánénak kell lennie: de ki a’ gyilkos?

A’ nyilvános szózat emelkedik most föl; mint részesét a’ bűntett
nek vádolják Eudoxiát; különös szavakat hoznak föl, mellyeket Iván, 
állítólag néhány órával mondott halála előtt ’s mik a’ gyanút megerő
sítik. „Haljon meg a’ nő, ki férjét eláruld! “ — igy kiált az egész 
ország.

Kouskoi a’ gyilkosságróli első hírszárnyalásnál megszökik. Eu
doxiát elfogják. A’ nő Archangelba vitetik; ellene a’ felindulás közös. 
A’ dolog, melly kezdetben lassú menetűnek tetszett, végre gyors fo
lyást vesz. A’ vádlott, roszúl védetvén, mindenkitől elhagyatva ’s 
bűnösnek találtatva, biráinak magára kimondott Ítéletet hallja meg. Ő 
elevenen leendő; eltemettetésre kárhoztattatik.

Az archangeli vajda’hitese, Prosoroskylierczegnö, a’ pör’folyama 
alatt élénk részt vön Eudoxia’ sorsában; örömest megmenté vaía a’női
dé az ország’ akkori törvényei kérlelhetlen szigorúak voltak. Megke- 
gyelmezés nem volt remélhető.

Az ősz már kiterjesztő a’ földre ködfátyolát, a’ lég hideg gőzök
kel nehezítteték, hűvös jelként állt a’ láthatáron a’ hold’ halvány sar
lója és homályos árnyak leplezék az ég’ boltozatát. Ekkor I'rosorosky 
lierczegnö nagy felindulással já rt fel ’s alá szobájában. Tudta* hogy Eu
doxia az archangeli föpiaczon nyakáig beásva, már néhány óra óta a’ 
legiszonyúbb, leghosszadalmasabb lialálkinok’ martaléka.

.Istenein! hogy segítségére nem siethetni! — szólt magában a’her- 
czegnő — a’ szerencsétlen ! Milly k in !__ ‘

Rögtön egy keresztény nőhöz méltó azon gondolatra jő , miszerint 
a ’ bűnösnek a’ szánalom’ vigaszát nyújtsa. Fekete köpenyűéi burkolja 
magát ’s lépéseit gyorsan a’ nyilvános piacz felé irányozza, üli iszonyú 
látomány! Eudoxiának még néhány pillanata van élni. Teste , teljes 
szépségű alakja nem sokára a’ sír’ férgeitől emésztetik föl, mielőtt még 
a’ szerencsétlen áldozat utófohászát kilehelé. Nem látszik többé karcsú 
termete, fehér vállai. Csupán feje, mellynek egyetlen födözetea’ liosz- 
szu szőke haj, látszik ki az üregből. Nappal az égető sugaraknak, éj
jel az évszak’ mérges ködeinek van kitéve martalékéi.

A’ lierczegnö, az iszonyodás’ fölkiáltását ügy ekezvén visszafójta- 
t an i , tántorgó léptekkel közelit.

.Szegény szerencsétlen! — szólt hozzá — én nem lágyithatám meg 
az embereket, könyörögjünk tehát együtt az egekhez.* : •;

’S áhitatosan ereszkedik le mellette térdeire.
ATHEN. U. KÖT. 1843.
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„Köszönet — viszonzá Eiuloxia — de en nem tehetek úgy, mint 
kegyed. Én összekulcsolt kezekkel többé nem imádkozliatom.“

, Ahj csak a’ szív’ szózata és érzelmei maradnak neked. Az isten, 
kit a’ megbánás megindít —  ‘

„ A’ megbánás! — ismétlé Eudoxia — de hisz’ én mi bűntettet sem 
követék el. Esküszöm, kegyelmes asszonyom, hogy ártatlan vagyok.
Biráim nem akartak rám hallgatni....... én el vesztém eszméletemet —
Kegyelmükéit kellett volna esdenem, nem magam, hanem gyermekem’ 
számára, kit szivem alatt hordozok. % Tevém-e ezt? már magam sem 
tudom.

, Mit, te1 anyává lészsz ? ‘
„ Ig e n ,:’s mit tön e’ gyermek? miért gyilkolják meg ö t?“

i ; ■ , " .•
, Iszonyú! — kiáltott a’ herczegnö magán kivill — férjemhez sietek, 

ezt vele közölni. Példátlan iszonyúsága’ természet ’s emberi törvények 
el len. .oh is.tenem ! ‘ ,

Odábagyja az elitéit nőt és repülő léptekkel tova lesiet. A’ vajdá
nak, férjének’lábaihoz veti magát; figyelmesen hallgatja amaz őt ’s a’ 
könyörgő :nyertes lön.

„. Tüstént fiiggesztessék föl a’ büntetés — szólt — lia én e’ körül
ményt tudtam volna! a’ törvény illy esetben határozottan nyilatkozik.....
A’ gyermeket meg kell menteni, ha még nem multa idejét. Az anya ké
sőbben fogja halálát kiszenvedni.

Nejétől követve, palotáját elhagyni készül. Már ki volt adva a’pa
rancs, hogy az elitéit az üregből nyomban kiszabadittassék. Ekkor egy 
szolga léii á’, vajda elé.

, llerczeg.' egy utasa’ legnagyobb sietségben, ki messziről jő, hat
hatósan kéri fenségedhez a’ bebocsátást. ‘

,„ Hogy’ Iüják ?
, Niolotr Iván. ‘

ivíit hallok ! —  Lehetetlen! ....... Jöjön be.
Iván’ arcZyonalai, habár szenvedés és fáradalmak által megváltoz- 

v ák , öt félreisiperni nem hagyták. Eudoxia’ férje ő: ennek termete és 
arcza, sötét i tekintete és üreges szeme.

inondá álinélkodva a’ herczeg — ön meggyilkoltnak tar
taték.

„ Gyilókdöfés nem talált engem, kegyelmes úr. Nem tudom, ki le
gyen a’ jeszúrott. “

,„De az: öá’ ruháit v ise lte 1“
„ Arcivőnalai is az enyéim valának ? “
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Arcza el volt torzítva. De hol volt ön azon éj óta ? mi lett ön
ből? miért jelenik csak most m eg?4“

„Azon éjjel, herczegem, midőn a ’ féltékenység’ elkeseriiltsége 
teljes hatalmat vön rajtam, el akaráin kerülni egy bűnös tény’ végbe
vitelét, ’s hazámat és hitesemet nyomban elhagyóm; őrjöngésem a’leg- 
magasb fokra hágott ’s én abban ünnepélyes fogadást tevék. “

,„ Mi volt ez ?
„A ’ szent sírhoz menni, ott magamért és feleségemért az egekhez 

esdendö. Ha el nem utazandottam, kegyelmes űr, egy bűntettel terhe- 
tém vala magamat, gyilkosságot követtem volna el tán hitesemen. A’ 
szent földre vándoroltam; mit sem tmlék a koursofi szomorú esetről’s 
midőn fogadásomat teljesítve, hazámba visszatérni szándékozóin, ek
kor, képzelje ön megrettenésemet, ekkor értem még, hogy Eudoxiám 
elevenen leendő eltemettetésre itélteték , merta’házasságtörés’és gyil
kosság’ bűnével terhelé magát. “

Iván nem vala képes tovább beszélni. Halványság futotta át üre
ges és barázdált arczait. Benső fölindulástól félig halva, egy székbe 
rogyik. Most minden föl van világosítva. Ah, ha csak késő ne vol
n a !!

Lassan húzódik az idő. Ekkor az elitéit nő elühozatik. Halotti le
pelbe burkoltan jelen meg, ’s ennél halványabb. Arczvonalai kifejezés
nélküliek , a’ szemek nyíltak, öröm nem tükröződik azokban. Iván föl
eszmélt kábultságából ’s feléje rohant. Eudoxia fölemeli arczát a’ lepel 
a la tt, tekintete férjére esik. Szívszaggató hangon kiálta: , Iván!' — 
aztán karait feléje terjeszti, de heves görcsroham következik, ’s ö a’ ha
lál’ bizonyos áldozatának tetszik.

Tüstént orvosi segélyhez folyamodnak, a’ leghíresebb gyógyászok 
hivatnak elő. Nem mutatkozik lehetség élete’ megmentésére. Nem so
kára a’ kora szülés’ heves fájdalmai állnak he. A’ nő holt gyermeket 
szül, l áz,  és őrjöngés nem tágitnak, állapota remény nélküli.

Iv án , nejénél nem kevesbbé szánandó, nap ’s éjjel aggályosán fi
gyel a’ betegség’ folyamára ’s e’mellett saját életerejét emészti. Ki őket 
látandó, két kisértetnek tartható vala a’ hiteseket.

Rouskoi gróf, Iván’ visszatérését megtudva, szinte visszatért jó 
szágára ’s naponként Eudoxia’ egészségi állapota után kérde ősküdötl: 
irántai részvétből történt-e ez? Nem. A’ száműzetés' veszélyét, melly- 
nek végette részese lön , nem bocsátó meg a’ nőnek. Szerelme gyűlö
letté változott.

Ki hihette volna? Csoda történik. Eudoxia nem hal meg. De habár 
nem veszté is el végkép eszét, lelki ereje mindazáltal meg van törve.

1 7  *
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Helyzetéről, a ’halál-biinfetéstöli megmentetéséröl, boldogságáról 
még nines teljes tudata. Gyakran néma álinélkodással mered Ivánra , 
mintha öt jól nem ismerné. Aztán ismét a’ férj’ karjaiba veti magát, ké
nyéiért bocsánatot esd ’s a gyöngédség’ jeleivel halmozza el öt. De 
hogy élete, e’ lelki ingerültség’daczára, veszélyen kiviilvan, arról két
kedni sem lehet. Isten’ segedelmével a’ többi is óhajtott véget érend.

.Barátom'— szólt Eudoxia férjéhez — itt a’ gyűrű, mit te , az iszo
nyú jelenet előtt liouskoival, nekem adál! Hol a’ másik , mellyet ezért 
neked ajándékozók ? ‘

„ Elvesztőm — válaszolt Iván mogorva kedélylyel — mélyen fájla- 
lám ez esetet; ne újítsd meg a’ fölötti bánatomat.“

.Kedves Iván, Archangel ban történt ismét! egyesülésünk’ óta hí
ven megtartód a’ fogadást, mellyet nekem adál, midőn azon gyűrűt 
gyújtottad át nődnek, minő a’ „bizalom“ szó vala vésve. Emlékezel-e az 
akkor mondott szavakra?*

„Nem,  én a’ múltat száműzöm emlékezetemből.“
, Ez különös! — válaszoló Eudoxia, megrázkodván — te az előbbi 

eseményekről végkép meglátszol feledkezni; neked nincs emlékezeted 
többé a’ múlt’ legboldogabb óráiról. Nem tudom, milly félelem vesz raj
tam hatalmat, de úgy tetszik, mintha te nem volnál a’ régi Iván.*

„ Kevesbbé szereted-e Ivánt úgy, mint öt jelenleg bírod ? — sza- 
kasztá meg Nioloff a’ beszédet keserű, szemrehányó hangon — hittem, 
hogy hasznomra változóm meg. Nem vagyok többé féltékeny, nem en
gedem magam földiihödö lénynyé fajulni és szerelmem csak bensőbbé 
lön. “

.Köszönet érte az egeknek, barátom.*
„Ne csodálkozzál, Eudoxia, ha az emlékezés’ ereje nem maradt 

teljesen lelkem’sajátja. Képzeld, mit mindent szenvedők, mielőtt Kour- 
sof’ várát elhagyóm ’s a’ szent földröli visszatértem óta. A’ megeröte- 
tések és kétségbeesésnek szükségkép meg kellett gyöngitniök elmémet. 
Téged is megváltoztattak szenvedéseid: te nem vagy többé könnyelmű 
és tetszvágyú , te a’ nők’ legjobbika vagy, és még is kérdezd meg ten
magad , szavaid és gondolataid gyakran összefüggésben szűkölködnek. 
Épen úgy vagy mint én. “

, Igaz— viszonzá a’ szelíd Eudoxia— elmém, m inta’ tiéd, tiszta
ságával lakolt. Igazad van,  barátom. Ha ollykor nem értelek, az sa
já t  hibám, nem a’ tiéd. Mi mindketten olly sokat szenvedtünk !*

„Ne térjünk vissza a’ múltakra, Eudoxia, élvezzük inkább a’ bol
dogabb jelent. Csupán egy óhajtást hordozok szivemben, azt, hogy szen
vedéseinket feledd ’s rád érdemes legyek. “
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, É s , kedves jlván, ki hihetne? épen viseletediiek egyaránt szelíd
sége és jósága hozza gyakran zavarba lelkemet....... Annyira tudsz ural
kodni tenmagad fö lö tti__ Meglepetésein gyakran azöriilésig magasul.1

„Ismét megváltozzam? — feleié Iván, homlokát redőzve— nem bá
nom , ismét féltékeny, heves és ingerlékeny leszek. “

,Nem, barátom, maradjunk boldogok. ‘
Hosszabb szünet követé e’ különös párbeszédet. Eudoxia tőré meg 

végre némileg késedelmesen a’ hallgatást.
,Iván , mi lett Mihályitól V
Nioloíf megrázkúdotf. Ingeriiltségteli tekintettel nézett hitesére , 

arcza halvány lön ’s annak vonalai emésztő kifejezést vevének föl.
„M i lett be lő le?... .Isten tudja — válaszold zordonan — nem jött 

hír felőle. “
E’ szavak után a’ szobát gyorsan elhagyta. Eudoxia lassanként 

előbbi jellemére térité őt; vad és szerencsétlenséget jósló kifejezés 
nyugvék férfias arczulatán.

Eudoxia folyvást aggályos figyelemmel vizsgálja férjét. Iván ma
ga részéről Eudoxiát rejtett fájdalomérzettel kezdi kerülni. E’ közben 
Rouskoi gróf ismét megjelen a’ várban. A’ ház’ asszonya iránt újólag 
gyöngéd figyelmetességeit kezdi tanusitni, de nem szerelem az, mi öt 
erre vezeti, lelkében csak a’ nő iránti gyűlölet él.

,Nem találja kegyed különösnek — mondá egy napon Eudoxiálioz 
— hogy Nioloíf Miliályról mi hírt sem lehet hallani ? .......Valahol be
szélték nekem, hogy távoli utazásaiban szerencsétlen volt testvére
ként . . . . .  ‘

„No ’s? “
, Ugyanazon szemét elveszité. ‘
„Oh,  istenem, mit mond ön?! — kiáltott Eudoxia a legnagyobb 

megrázkúdás’ hangján — oh, istenem, való ez?“
.Gondolkodóvá lesz e’ mellett kegyed? — kérdé a’ gróf ördögi ka- 

czajjal — én , részemről, mi különöst sem lelek benne ’s nézetem sze
rint boldog az, ki nem puhatol ki mindent szigorúan; igen, boldog az, 
ki mindent igaznak vesz ’s bizonyosnak tart. Olly cselekvésmód e z , 
melly minket minden szükségtelen tépelödéseken fölülemel, a’ lelkiös- 
méret ahhoz alkalmazkodik ’s a’ lomhaság e’mellett jól érzi magát; mert 
nem igaz-e, hogy kétkedni megerötetés, hinni pedig a nyugalom’ sze
líd vánkosa ?‘

Eudoxia nagy ingerültséggel emelkedik fö l, heves főfájásról pa
naszkodik ’s a’ csalfától búcsút vesz: aztán egy karszékre omolva, köny- 
özönt hullat.
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Iván »«hány ólával később imaszobájában lelte őt térdelve; a nő 
halvány volt és hideg mint márványszobor. Fői akarja hitesét emelni 
’s karjaiba zárni : ez eltaszitja férjét magától.

,Eudoxia, te betegnek látszol.'
„Valóban nem érzem jól magamat.“
, Te elrettentesz. Orvost hivatok. ‘
„ Iván , nem orvosra van szükségem. Bizonyossá tettek , hogy az 

öreg dajka, ki téged fölnevelt, sok növény’ titokteljes erejét ismeri. 
Fontos orvoslásokat vitt végbe. Én öt ma reggel magamhoz rendelteiéin, 
habár innen messze is lakik. Tudom , hogy hosszú évek óta nem láttad 
őt. Engedd, hogy tanácsát kikérhessem.“

.Különös szeszély, Eiuloxia. Én agg nők’gyógyszereinek sohasem 
liivék ’s te sem azelőtt. Tudod-e, hogy az aggság’ gyengesége öreg daj
kámat lelki erejétől majdnem egészen megfosztá ? kétség kivül közlöt-
ték veled__ ‘

„ Ez már sok , Iván . . . .  “
, Eudoxía, én nem értelek 
„ Te ellene szegülsz kivánatomnak ? “
, Nem, nem, a’ dajka jöhet! Nem teszek utadba akadályt.‘
„ Iván,  óhajtóm, hogy a’ dajka téged lásson “
, 0  majdnem vak.'
„Mindegy. Te fogsz vele szólani, nemde?“
.Bizonyosan, ha kívánod. De miért e’ hideg hang? Mit cselek

vőm, hogy bánásmódod' illy változását okoztam? Mid van ellenem , 
Eudoxia ? ‘

„Semmi. Én jobban szeretlek, mint valaha, de istennek számom
ra fölvilágositást kell szereznie.“

E’ pillanatban érkezett a’ dajka Koursof’ várába. Eudoxiához ve- 
zetteték.

„Barátom — monda ez utóbbi Ivánhoz — nyújtsd neki kezedet. “ 
Nioloff az aggsággyöngitett nőt siirög gyámolitni ’s nyájas szava

kat intéz hozzá; de a’ dajka a’ helyett , hogy megindulna, csak megle
petést tanúsít.

,„M it — kiálta ö — ez Iván? — ’s vizsgálva tekint r á ,  ugyan
azon időben agg fejét megrázván — ez különösnek tetszik előttem, nem 
ismertelek; nincs egészen ugyanazon hangod ’s ha szemeid’ egyike nem 
hiányzanék, úgy Mihálynak tartottalak volna.“*



235

A’ szegény Einloxin görcsös mozdulattal födözte el mindkét kezé
vel arczát. A’ pórnő folytató :

„.Neked egy jegyed vala johl) karodon, engedd, hogy láthassam.'“
.Nincs többé — viszonozta Iván — egy üst forró víz öntetett ka

romra , ez által a’ bőr lemállott ’s a’ jegy eltűnt. ‘
Lefödözi karát ’s azon valóban nehéz égés-sebek’ nyomai látsza

nak. A’ dajka egészen megzavartaték.
Én mit sem tudok erről többé—válaszoló — de hol az asszony ?

Eudoxia elsietett. Zavart tekintettel, égő arczulattaV hagyta el a 
várat ’s rajta az őrjöngésnek minden jelei mutatkoznak. Halkan mondja 
magában ez iszonyú szavakat: • ;

„Ő  nem Iván, ő Mihály. Én sógorommal tilos szövetségben élek
----Gyermekem a’ bűn’ gyümölcse leend- Igaz, hogy nem tudtam. Ah,
most ismerem helyzetemet. Szöknöm k e l l__ De én imádom öt; milly
áldozat volt részéről, magát egyik szemétől megfosztani, hogy engem
megszabadítson. “ : , ' ■. - > . '*

Egy férfi ment el mellette ’s hallá beszédét. Rouskni vala.
„ Ah, ön követett engem — mondá a’ nő — tán hallotta , mit be

szélők. Látja ön , kétségbeesésem legmagasabb fokra hágoj-t. Férjem az 
emberek’ legjobbika__ “

, Férje? — ismétlő Rouskoi — asszonyom, miért tetteti magát
■ I V -velőttem ? Férje nem él többé, ö meggyilkoltatott...

„K itő l?“ - * * ; ' ' i

, No’s, úgy látszik, a ttó l, kinek illy tett’ elköveté-Sébeh. érdeke 
volt, hogy vagyonát ’s hitesét örökölje. ‘

• • : 1
„ Ördög ön! . . . .  a’ poklot nyitja meg előttem >44szlakásztá öt

meg Eudoxia magán kivid.
Jajveszéklés követi e’ szavakat.
Iván hallá e’ jajveszéklést. Nőjét keresve, nem volt. távol a’jele

net’ helyétől. A’ grófra rohan, kinek kísérője nem vala többé ott-
Nioloff ingerült hangon irányoz kérdéseket ellenségéhez. A’ fele

letek sértők, tanú nem volt közelükben ’s a’ párbeszédnek eSak iszonyú 
következményei lehettek. Másnap párviadalra akartak kelni.

Mi lön Eudoxiából? Ő nem mutatta ismét magát a’ várban; az örü
lő»’ rohamában tán halálnak adta magát a’ szerencsétlen ? Mindenütt 
keresik ö t ; az egész vidék fölzaj dúl. Nem jőnek-e nyoníára?

Rizonyos távolságban Koursof várától apáczakolostor áll- A’ sii-



rii erdőben , melly ez épület mellett emelkedik , kell az Iván és Rous- 
koi közötti párviadalnak végbe mennie. Ki részére határozza magát
az ég?

Az esti árnyak beleplezék a’ vidéket. Ekkor a’ kolostor’ ajtaján 
zörgettek. Segély kéretik egy halálosan megsebesített’ számára.

A’Iszerencsétlen áldozat pórok által elöhozaték,. kik ugyanazt fél- 
holtan egy szinte vérében heverő férfi’ oldala mellett találák. Ez utó
só már holt vala.

A’ sebesült keresztényi szánalommal vétetik föl a’ kolostorba.
Tömérdek apácza környezi őt, de közöttük van egy, ki nem vise

li az űr’ választott leányainak öltözetét. Ez a’ haldokló’ megpillantásá
nál ijedve hátrál.

, Rouskoi!* — kiáltá ö.
„Eudoxia'. “
A’ gróf, mialatt e’ nevet érthetlen hangon kimondja, kezdetben 

fájdalmas Sóhajra fakad, aztán az iszonyú boszuállás fölötti öröm vi
dítja föl vad arczvonalait; slri hangon folytatta későbben:

„ Kegyed nem’ térhet vissza a’ várba, ugyanannak ura nem él 
többé. “

, Ön gyilkolta meg__ Iván t! ‘
„N éni, asszonyom , kegyed’ M ihályát.“
, Nyomoré; még egyszer beszélsz így. ‘
„Ki tudhatná jobban utósó ellenfelem’ valódi nevét nálamnál? — 

kezdi a’ nyomoré pokoli kaczajjal — félelem nélkül vallhatok meg most 
mindent, mert utósó órám elérkezett. Eudoxia, tudjon meg kegyed min
dent! Kezem ölte meg mindkét testvért.“

Harmadnap ez iszonyé eset után két holt temetteték e l . Nioloff 
és Rouskoi. Levertség uralkodott a’ kolostorban. Öt hét folyt le már, 
ekkor egy zarándok, ki Palaestinából jött, Iván’ özvegyével kíván szó- 
lani. Eudoxia elfogadd ’s kihallgatta öt.

, Nemes hölgy — szólt az, egy érdempénzt átnyújtva — én Jeru
zsálemben egy haldokló orosz nemes’ ágyánál valék, ki szerencsétlen 
szerelem’ következtében lépett a’ szerzel be; én hallgatám ki gyónását 
’s megfogadtam, hogy kegyednek a’ szerelem e’ szomorú emlékjelét át- 
nyéjtandom, mit elküldeni fogadott kegyednek, ha elérkezendik ha* 
lála. Emlékezzék utósó szavaira: , , ’Skegyed érettem imádkozni fog 
nemde ?“ i
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„ Isten ! — kiáltott Emloxia az érdempénzt megfogva ’s az abban ta
láltató szőke hajfürtöt észrevevén — meghalt Palaestinában ? mondja 
ön ’s ö volt..

, Nioloff Mihály.'
Emloxia lehanyatlott. Görcsök rohanák meg öt ; egy órával későb

ben meghalt.

$ o V

Fölvilágosíttatott- e valaha a’ kettős titok?— Nem.
Némellyek álliták , hogy Mihály csakugyan Palaestinában lelte ha

lálá t; egyébiránt e’ tekintetben semmiféle puhatolások által nem jutot
tak bizonyos következményre. Nem látszott kétségesnek , hogy a’ Pa- 
laestinábúl jött zarándok csakugyan jelen volt egy orosz nemes’ végpil
lantásainál , ki a’ szerzetbe állott ’s kitől Eudoxia’ hajfürtét átvevé. De 
nem lehetett-e ez egy elmésen kigondolt’s okosan végzett csalárdság? 
Mások ellenben azt vélték , miszerint Mihály, Iván’ meggyilkoltatásá
ról értesülvén, sógornéja’ megmentésére nem talált más módot, mint 
magát egyik szemétől megfosztani ’s testvére’ személyében föllépni, 
miben nagy hasonlatossága volt segélyéül, de milly hallatlan föláldo
zás ! milly nagyszerű bátorság!

Más részről Rouskoi gróf nyilvánitá, hogy ö mindkét testvért 
megölte. Nem tagadható, hogy e’ boszúvágyó ellenség a’ szerencsétlen 
Emloxia’ meggyilkolására e’ hazudságot gondolható ki.

LAKNÉK SÁNDOR.
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K ö l t e m é n y e k

H o l d a s  r o m á n c * .

I.

A’ vágyó holdvilág 
Leandalog;
Virágos ahlakod 
Alatt vagyok.

Oh nézz k i , lássam én 
Bús arczodat,
A’ holdsugár reá 
Mint játszogat.

Lenyújtod-e nekem 
Fehér kezed’,
Hogy érezzem hevén 
Érzelmedet ?

Busább vagy mint a’ hold 
’S tündériebl) ,
’S szíved’ dohhantata 
Oh millyíhevebb!

De a’ csaló sugár 
Tánczolni kezd
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’S a’ szél a’ fák között 
Költ balga neszt.

Az ablak puszta lesz, 
Szivem nehéz,
’S hogy a’ kertből szököm 
Majd visszavész.

El is vesztettem ott ; 
Kéj-álmimat.
Az éjjel tudja csak 
Fájdalmimat-

II.

Szelíd szelíd a’ holdvilág ,
De nem meleg;
Lányom szemében, bár szelíd, 
Mi tűz remeg!

’S o bájoló a’ holdvilág!
A’ víg haraszt’
Ezüstjében szerelmesen 
Suttog panaszt.

Az én leányom bájolúbb!
Mi drága kéj ,
Midőn kertében ő^vele 
Talál az éj.

Mint elragadnak kecsei!
Egy láng vagyok,
Fülébe ábrándos bohó 
Dalt suttogok.

Fehér fehér a’ holdvilág 
Mind szüntelen.
Előtte néha fekete 
Felleg megyen.
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És a’ ligetnek árnyi e l-  ’ 
Borítanak,
Az illat szédít; ajkaink 
Kigyúlanak.

’S a’ lány’ orczája, bár fehér, 
Lángrózsa volt,
Midőn a’ fellegárny megöl 
Kibútt a hold.

III.

A’ táj az est’ hoinályiban 
Elszenderül,
Epedve kél a’ holdvilág 
És egyedül.

Hogy én is társ nélkül megyek 
A’ rezge fák
lm fejcsóválva mintha csak 
Sajnálanák.

A’ sápadott sugáru hold 
Olly búbeteg;
De puszta útjában tovább 
Némán lebeg.

’S hallgatva járok én körül , 
Más nem beszél,
Csak néha mély sohajtatom 
’S az esti szél.

De fenn csillámló termeken 
Szól víg zene,
Kaczagva néz az ablakok’ 
Fényes szeme.

’S míg ottan ő a’ szép ara 
Tánczban lebeg:
Én itt hallgatva járdáink 
Olly búbeteg.
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Elnézem a’ lágy holdsugár 
Mint könnyezik,
’S keserv’ könyüivel szemem 
Meg-megtelik.

IV .

A’ vágyó holdvilág 
Leandalog.
Virágos ahlakod 
Alatt vagyok.

Oh nézz ki, lássam én 
Bús arczodat,
A’ holdsugár reá 
Mint játszogat.

Lenyújtod-e nekem 
Fehér kezed’?
Hogy élezzem hevén 
Érzelmedet.

Búsahb, vagy mint a’ hold 
’S tiindériebb ,
’S szived’ dobbantata 
Oh inilly hevebb!

De a’ hideg sugár 
Örökre él,
Míg kebleinkre majd 
Leszáll a’ tél.

’S az ablak puszta lesz,
Az lesz a’ kert,
A’ szív eláll, hogy olly 
Sok kínra vert.

Tiédhez nem leszen 
Sírom közel:
Ős boltból hozzám éjfelen 
Lelked jön el,

A.ITAY G Y U L A *
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A* K o s z o r ú .

Temetőbe ment a’ gyermek,
Szép vasárnap játszani,
Hol szelíd részvétvirágok,
Nőnek sírra hajlani.

Sírkereszthez ült mosolygva,
Tarka koszorút kötött,
Gonddal a’ keresztre tűzte,
’S benne úgy gyönyörködött!

Minden bimbót, lágy harmatként,
Kisded ajka’ csókja ér,
Mondván: áh mi szépen illik 
Rá ez illatos füzér!

Óh az ártatlan, ha tudná,
Mért illik rá olly nagyon ,
Megrepedne bánatától 
A’ göröngyös sírorom.

Ő játszott a’ sírkereszttel,
Mert szép volt, mert csillogott;
A’ szegényke! — nem tudá, hogy 
Édes anyja nyugszik ott.

L I S Z N Y A Y  K Á L M Á N

L u g a s b a n .

Együtt ültünk a’ lugasban, 
Arcza mellé kedvesemnek 
Csintalan kis ág hajolt be: 
Félrehajtja, újra ott van! 
„Bárha ártogat szememnek 
A’ kis lombot oh ne törd l e ! “
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,Mért nem ül a’ pajkos honn?
Mit keres szép arczidon?1

A’ rózsához — súgja rég —
Zöld levélke illenék!

V I D O R  E M I L .

C N a  t t o  g  á  n  y.

Befogták a’ kis csattogányt 
Kalitka szívtelen,
Szobába vitték, hogy dalát 
Ott zengje szüntelen.

Fejét lehajtva búsan iilt 
Kalitkán a’ madár,
Nem repdes ö , nem csattog ö,
Künn rá hú párja vár.

De éjjelen álmába’ fel- 
Felcsengve csattogott,
Szabad berken, lombos tetőn 
Volt ö , míg szunnyadóit.

S A M A R J A Y  K Á R O L Y .



T A R C l  \.

É szrevé te led  W a rg a  J á 
nos' T erm észe tta n a ' b í

rá la tá ra .  *)

Miután szeretett oktatónk’ ide
je sokkal drágább, mint sem azt fe- 
leselgetésekre pazarolná; úgy hall
juk , Természettana’ bírálójának nem 
felelend. Ezért mi, kik előtt tisztelt 
oktatónk ezen észrevételeket tévé, 
mint növendékek némileg eredmény
ben kárhoztatva levéli, jogosítottak
nak érezzük magunkat a’ feleletre, 
de erkölcsileg is kötelezetteknek, 
mert megbocsásson, bíráló úr, mi úgy 
látjuk, hogy a’ bírálat’ határát túlhág
ta, és szemében kedves oktatónk’ 
többféle munkálatai fekete gerendák, 
így azt tartjuk, hogy még helyesebb 
leend, ha mi felelendünk, kik né- 
melly részben épen az érintett Termé
szettan szerint tanultunk, és némileg 
tanítunk is. —

A’ bírálat három irányra szo
rítkozik: 1 só az előadásra; Ildik nyelv 
és nyomási hibákra ; Illdik hibás fo
galmakra.

*) Last Athenaeum’ 1843. II. köt. I. 
és II. füzetét-

I. Az előadásra nézve bíráló el
vet zavar össze ; igy hogy folyadé
kai is zavarosok, azt tartjuk igen 
könnyű logicával foly. Bíráló, úgy lát
szik, most köznép’ számára írandó 
tankönyvet tart szeme előtt, majd 
kézi könyvet apró gyermekek’ számá
ra , holott szerző csak kézi könyvet 
ira, mégpedig, mint czime mutatja, 
felső real és gymnasialis iskoláknak; 
mert ő tudta azt, hogy a’ természet- 
tan okfürkészéssel foglalatoskodik, 
erre pedig elég kifejtése kívántatik a’ 
léleknek , úgy hogy ezen kézi köny
vet 12 éven alóli gyermeknek hasz
nálni czélszerűtlen, és jól elrende
zett iskolában a’felső real és gymna
sialis osztály 12—18 éves gyerme
kek —- talán mondhatni — ifjakbol 
áll. Már pedig, hogy mi mint illyek 
az előadást megértettük, ’s megér
tették alsóbb gymnasialis iskolánk’ 
osztályai is,nem kalendáriumból mond
juk, hanem saját tapasztalásunkból. 
E’ végre ha bíráló a’jelen és múlt év
ben közvizsgálatainkrajöendett vala, 
meggyőződhetett volna a’ tárgy’ igaz
ságáról. Még az is meg volt előttünk 
mondva, hogy ha valaha népiskolák
ban tanitandunk, e’ könyvet az utolsó 
évben használjuk, mit iskolában a’



gyermek' megizelítvén használhas
son iskolán kiviil is. Pedig mint em- 
liténk, a’ népgyermeket J 2—14 évéig 
nem is kellene iskolából kivenni. 
Szerző tehát kézi könyvet is illy ko
rú gyermekeknek irt. Ezen elvzava- 
rásbol következik, hogy bíráló a’ 
könyv’ szellemét nem fogta föl, ha
nem pusztán magolt. És hogy mago
lásai közt vannak helyesek is, elis
merjük. Például az üveglnkör és lií-  
kör&veg közti figyelmeztetés ’s töb* 
bek. De mi illyesekre bíráló úr elölt 
régen figyelmeztetve vagyunk, nem 
csak, hanem nyelvtanilag megtanítva, 
e’ végre nézze meg oirálo úr szerző’ 
Nyelvtana’ 22, 23, és 24. §—it , mi 
ifgy is fekete gerenda szemében. Jó 
oktatónk a’ munka’ több helyeni ho
mályos előadását előttünk többször 
elismerte, de egyszersmind meg
mondta, hogy annak oka főleg az, 
mert a’ készítendő könyv’ ive tizre 
vala határozva, és szerző a’ főbb fo
galmakat még is adni akará, de egy
szersmind intett arra is, hogy kézi 
könyv soha ne azért legyen kezünk
ben, hogy azt szóról szóra magoljuk 
és magoltassuk, hanem sa ját szavak, 
ha öltöztessük a’ fogalmakat, igy ad
juk, és adassuk elő növendékeink ál
tal. Azonban, hogy többet ne hozzunk 
föl: bíráló úr’ ezen világos kitétele: 
Ä  szobában állú növények, miért len
ne világosabb szerző’ ezen kitételé
nél: Ä  szobában kelt növények sár- 
gaszin ű ek , nem látjuk által, úgy 
hogy megbocsásson bíráló úr , ha az 
előadási elvzavar , és folyadékai mel
lé, a’fekete gerendák’ nézléséből szár
mazó piszmálkodási folyadékot is tes
szük , — ’s újólag kimondjuk, hogy az 
egész bírálaton ezen két folyadék vo
nói el.

II. Mi a’ nyelvhibákat illeti: 
llogy mely, oly ’stb most egy, majd 
két 1-lel állnak ’stb , erre nézve mi 
tisztelt oktatónktól ezt tanultuk: Ezen 
szavak egy 1 - lel írassanak, mert 
ha a’ társitó rag a’ szó’ utolsó össze-

A TUEN. II. KÖT. XS43.

tett hangját ^hasonlítja, akkor ezen 
szavakat társító raggal igy kelleneir- 
ni: m ellyIlyet ") ’stb. Ez pedig mi 
papír-vesztegetés, ’s mi ízléstelen 
még a’ szem előtt is?! Szerző min
dig igy í r : mely ’stb. Hogy a’ mun
kában most mely majd melly á ll, az 
szerzőre nézve correcturai átcsu- 
szamlás, valamint a’ többek is nagy 
részint, bírálóra nézve pedig egy kis 
frisitő hajtó vadászat, mit hogy vé
re tisztuljon, tovább is gyakorolni 
nagyon hasznos lesz.

III. A’ hibás tanokat, mint már 
fontosabbakat, sorban veendjük, ’s a’ 
inilly őszintén elismerjüka'helyes ész
revételeket, olly szigorúan kimutat
juk bíráló’ zavart fogalmait, valamint 
piszmálkodásait is.

A’ 6 ésl2-ik§-ból felhozottak
ban bírálónak igaza van, ’s azok előt
tünk ki vaunak javítva. Egyébiránt 
is a’ 12. §. utolját kivéve — mi előt
tünk régen ki van javítva — a’ hiba 
pusztán szó-cserélés.—- A’ 13. § .p isz . 
m álkodás; mert egyenlő hosszúságú, 
szélességű es vastagságú testek csak
ugyan egyenlő térfogatúak. Szerző 
itt hosszasan írni a’ fentebb érintett 
okért nem akart.

A’ 17, 49, 67, és 70 §-ból fel
hozott megszegés, és visszahajtás! 
szókiilönböztetésben is igaza van. De 
hogy ez épen fogalom- meg - nem -  
kiilönböztethetés lenne, sokat akar 
mutatni, tehát semmit, mert a’ visz- 
szahajtás és megszegés’ fogalmai az 
érintett §-okban bővebben ki vannak 
fejtve, és mind szobán, mind fogal
milag megkülönböztetve.

A’ 18. §-ban ez áll: N ém elly  
testek' r é s z e i , m int a ’ Ingáké ke- 
vésbbé, a’ szilárdaké erősebben ra 
gadnak össze 'stb- Ezen tekintetben 
mondatik az összeragadás nem min
den testekben tapasztalhatónak. Te
hát ez is magolt és szóbeli p iszm á l-  
kodás.

*) ? ? ? A’ s z er k. 
18



A’ 1!). §-ban bíráló a' súlypont’ 
fogalmát a’ testteli összeragadásábol 
akarja fejtegetni. Mi kérdjük: Ha bí
ráló egy testet tíjján sulyegyenben 
tart, nem érzékli-e az az összeragadt 
részek súlyát? és nem azon pontban 
érzékli-e, hol az újján fekszik? és nem 
annyit, mennyit az nyom ? és ezen 
jiyomást nem a’ tömegrészek teszik-e? 
Mi megváltjuk, igen jól értjük ezen 
tárgyat, igy bíráló’ ezen észrevéte
lét is piszmálkodásnak, de egyszers
mind zavarnak  is nyilvánítjuk.

A’ 21. §-ból felhozza bíráló, 
hogy az emelcsők’ törvényeinek oka 
egy szóval sincs említve. Mi azt fe
leljük, mint illy könyvben kell, igen
is van, mert a’ felsőbb természettan
ban más elvből indultunk ki. Hát nem 
látta birálo ezen szavakat : Oka ezen  
jelenetnek, m ert az ein eleső' m indkét 
végén egyenlő erők dolgoznak. Uram! 
ezek hatnak a’ támpontra. Látja bírá
ló , ez is joiszmá lkodé s , még pedig 
csak amúgy felületesen nézdelő pisz- 
málkodás. Ugyan e’ §-ban a’ mázsa' 
elméletét azért mondja hibásnak bírá
ló, mert a’ megmérendő tárgynak a’ 
íámponttóli távoláról szó sines. Uram! 
bíráló úr, hiszen a’ mázsa egyenlőt
len karú emelcső , erre nézve pedig 
meg volt fentebb az egy távol hatá
rozva; minek szaporittatolt volna ve
le újólag a’ könyv’ betűje , annyival 
inkább , mert a’ futkáró 10 egyenlő 
részre van osztva. Látja, bíráló úr, 
ez is csak piszmálkodás.

A ’ 24. §-ban hibáztatja bíráló 
azt, hogy a’ hordó egyenes laponi 
hengerlése által nem a’ súlypont- 
irány, hanem a’ sulypontvonal vál- 
toztatik. Hát a’ sutypontirány nem 
sulypontvonal? Mi szó - piszm álko- 
dás ez ? Hiszen a* sutypontirány’ foly
tatása nem egyéb mint sulypontvonal, 
A* csavarok és ékek a’felsőbb termé
szettanban fejtegettettek előttünk, 
és szoktak minden leendő tanítók 
előtt is fejtegettetni, igy mi fel tud
juk azt növendékeinkkel fogatni. Itt is

egybe zavarja bíráló a’ tan-és kézi
könyvet.Már ha haragszik is birálo, mi 
épen tisztázzuk az oktatástan’ elsőtiz 
ivét, azokból sokat tanulandhat 'a’ 
tan- és kézi könyv’ megkülönbözte
tésére nézve is.

A’ 28. §-ban felhozott ingák el. 
leni égre kiáltó hiba magára bíráló
ra esik vissza. Ki nem tudja, vagy 
legalább vissza sem emlékezik arra, 
hogy fentebb (§. l l )  súlyosságnak a’ 
testek’ azon igyekezete mondatott, 
miszerint azok egyenlően vonatnak a’ 
föld’ központja felé. Hát Richer pe- 
reingája miért kesett Cayennában az 
egyenlítőhöz közel, és miért sietett 
ugyanez Párisban ? Nemde azért, 
hogy Párisban közelebb volt a’ gön- 
ezölhöz, igy súly ereje nagyobb, Ca- 
yennaban pedig az egyenlítőhöz kö
zel kisebb? Látja birálo, mi fogalom 
za va r  és piszm áikodás ez? Hát fali 
órát látott-e bíráló valaha? Ugyan tol
ja föl az inga’ lencséjét, moglátand- 
ja , hogy az sebesebben fog inogni 
mint előbb, és pedig a’sulyulás azon 
helyen az maradt. Turpe est docturi 
’stb.

A’ 29. §-ban említett föld’ten- 
gelye körüli 1431 láb sebesség mu- 
tattassék meg. Némellyek 900 lábnak 
Teszik, például Poppe is népszerű 
természettanában, mi előttünk mint 
kútfő többször emlittetett,

A’ 32. §-ban egy köb láb viz 
56, máshol 60 fontra tétele a’ szerint 
van , a’ mint a’ mérték bécsi vagy a’ 
párisi, és ez mint előttünk mondva 
volt, azért van, mert feltétetik, hogy 
tanító talán más könyvet is olvas, és 
hol egyik, hol másik mértéket talál
ja, —

A’ 33. §. fenék nyomása ha bí
ráló’fejében za v a r t , mi arról nem te
hetünk , miénkben és a* tárgyat ér
tőkében világos az,

35. §-ban hogy több mázsával 
terhelt csónakot csak azért hajthat
na könnyen egy ember vizen, mert
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az út sima, Ismét fogalom zavar. Hát 
semmit sem veszt az súlyából ?

37. §. Az úszásról épen azt be
széli bíráló, mit szerző mond, csak 
hogy a’ tér-fogatot térimének nevezi. 
Ezen két szó egy. Tehát itt egész 
lap zavargó  piszmúlkotlái.

40- §-bol a’ lég’ rugalmassági 
és rugalmatlansági viszonyát, ’s en
nek igényelt commentárját szerettük 
volna hallani, máskép ezt is kényte
lenek vagyunk amollyan könnyű g isz-  
málkodásnuk keresztelni.

41. §-ban a’ szelek’ érintett dél
vonali elnevezését tudjuk, ’s az előt
tünk csillagtaui tekintetben fejteget
ve volt. Az érintett elnevezésben 
szerző magát a’ közönséges elneve
zéshez tartá. Azonban bíráló észre
vétele itt helyes.—•

A’ 42. §-ban ez áll: azonban 
hogy a' húr és csengetyű illy hangot 
útinak, a  v iz , «’ f a  és kő ’» ti p ed ig  
nem. a za z  olly hangot nem, m in t a ’ 
húr és csengettyű, tehát nem tagad- 
tat:k-e átalanosan a’ fa’ hangzása? kö
vetkezőleg ezen észrevétel egy kis 
keresett piszmúlkodús.

47. §. A’ távol hangot azért is 
halijuk, miért bíráló mondja, de azért 
is miért szerző, és itt ezen okot kelle 
felhozni, mert arról van szó, hogy 
a’ lég’ legközönségesebb vezetője a’ 
hangnak- Ez is keresett piszmálko- 
dás. (vége a' következő füzetben).

M a g y a r  j á t é k s z in i  
k r ó n ik a .

Aug. 24. Az á r v a  f iú és 
a’ l ondon i  ko l dus ok .  Drama 5 
felv. Irta Dinaux és Leinoin. Ford. 
Egressy Benj.

Aug. 25. T i s z t ú j í t ó s .  Ere
deti vigj. 4 felv. Irta Nagy Iguácz- 

Aug. 26. M a t i 1 d Dráma 5 felv. 
írták Pyat és Sue. Francziából ford. 
Irinyi J.

Aug. 27. 28. 29. T i s z t u j i -
tás.

Aug. 30. C h a r l o t t e  k a 
pi t ány.  Vigj. 2 felv. írták Bayard 
és Dumauoir. Ford. Egressy B. és 
Csepregi.

Aug. 31. A’ tűz által károsult 
miskolcziak’javára bérszünettel: E s- 
k ti vagy Syraeusa’ zsarnoka. Nagy 
opera 4 felv. IrtaBossi Cajetán, ford. 
Jakab J. Zenéje Mercadantétól. — 
S ch odeln é , miután a’ múltak’ elfe- 
ledéseért megkérte a’ közönséget, 
Eiaiza’ szerepében szívességből lé
pett fel nagy számú hallgatok előtt.

99.
Sept. 1. L i g n  er  o l l e s  Lui -  

z a. Dráma 5 felv. Dinaux és Legou- 
ve után francziából Tompa I. a’ in. 
acad. költs.

Sept. 2. S e v i l l a i  b o r b é l y .  
Vig opera 2 felv. Rossinitól. — Pa n-  
t a l e o n i ,  tenor-énekes, mint ven
dég Almaviva’ szerepében lépett fel.

Sept. 3. P e l e s k e i  n ó t á r i u s .  
Ered. bohózat 4 felv. Gáaltól.

Sept. 4. M o n a l d e s c h i .  Szo
morú). 3. felv. Irta Dumas. Német
ből ford. Havi, a’ m. acad. költs.

Sept. 5. Moor i  vásár .  Vigj. 
3 felv. Blum után magyarósita Ivis 
Iván a1 m. acad. költs.

Sept. 6. E n z e r s d o r f i  pos
ta i  e g é n  y. Bohózat 3 szakaszb. 
Told. után ford. Balog.

Sept. 7. S a 1 u z z o i C o r o -  
n a. Dráma 5 felv. Raupaehtól ford. 
F. S.

Sept. 8. A’ színház zárva.
Sept. 9. F ö l d s z i n t  és  l e 

búj .  Vigj. 1 felv. Francziából ford. 
Diósy. — Utána: A’ m é r g e s  nő.  
Vigj. 1 felv. Etienne után Diósy. — 
Felvonások közt Avibrosich N. k. 
a. a* milánói conservatoriuni’ neven- 
déke, három dalművet énekelt. Éneke 
eléggé szabályos, de hangja gyen
ge. 99.

Sept. 10. L u m p a c i  v a g a 
b u n d u s .  Bohózat 3 felv. Nestroy- 
tói. Ford. Telepy.

IS *
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K isfaludy - társaság.

I. Miután Tóth Lőrincz ur, hét 
évig viselvén a’ t i t o k n o k i  hiva
talt, azt a’ társaság’ kezeibe letette; 
ez neki eddigi lelkes és buzgó köz- 
remunkálkodásaért köszönetét szava
zott ; ’s a’ választást aug. ljére tűz
vén ki, a’ legközelebbi három társa
sági évre titkos voksolás’ utján egy 
értelemmel E r d é l y i  J á nos  mun
kás tagját választotta; kihez ennél
fogva utasittatnak mindazok , kiknek 
az intézethez közléseik vannak. — II. 
Emlékezetbe hozatnak a’ társaság 
1844re kitett következő j u t a l ma i ,  
úgymint 1. (Szépműtani): Előrebo- 
csátván mik legyenek az úgynevezett 
uj franczia (komoly) dráma’ jellemző 
tulajdonai; mutattassék ki, milly vi
szonyban áll az a’ drámai világiroda
lom egyéb kitiinőbb irányaihoz; mik 
annak egyfelől követésre , másfelől 
kerülésre i ntő oldalai, ’s melly irány 
az , mellyet, mind a’ belső becset, mind 
a’ színi hatást tekintve, szinköltőink- 
nek követni kell. Jutalma 15. ar. 2. 
(költői): Kívántatik egy , valamelly 
emberi szenvedélyt előállító, ’sazé- 
letre nézve fontos igazságokkal át
szőtt tanköltemény, mellyben a’ tárgy 
nemcsak a’ külső (kötött), hanem a’ 
belső (költői) alak’ szépségeivel is , 
képzetemhez és kedélyhez szőlólag, 
adatik elő. Jutalma szinte 15 arany. 
Mindkét rendbeli pályamunkák’ be
küldésének határnapja f. évinov. 20- 
dika, műidéig azokat tisztán ’s ide
gen kézzel irva, lapozva, ’s Írójuk’ 
nevét rejtő, gondosan bepecsételt le
vélre hivatkozó jeligével ellátva, Er
délyi János titoknok ur (Pesten Fel-

dunasor , 39. sz.) veszi állal. — III. 
Megszűnvén azon körülmények, mik 
a’nemzeti könyvtár’ első folyamában 
megjelenő „Kisfaludy Károly minden 
munkái“ nyolczadik (vagyis ingyen) 
füzete megjelenését akadályoztatták, 
annak kéj>estíil f. évi novemberi pesti 
vásárra megjelenése iránt a’ társa
ság’ levelezői ’s az előfizetők ezennel 
bizonyossá tétetnek. — IV. A’ Nemze
ti Könyvtár’ második folyamának el
ső füzete, mellyben Kármán’ J. írá
sai foglaltatnak ’s „Fanni’ Hagyomá
nyai“ megkezdetnek , Kármán es Fan
ni’ arczképeivel diszesitve Pesten 
Hartleben könyvárusnál megjelent, 
’s 40 krön (a’ folyam’ utolsó főzete 
előfizetése mellett) a’ két haza’ min
den hiteles könyvárusai. valamint a’ 
társaság’ kéréséhez képest a’ Kisfa
ludy K. munkái előlizetósgyűjtői ál
tal is, kapható. A’ második füzet, 
mellyben F a n n i ’ Ha g y o má n y a i  
foglaltatnak, és Cs okona i  Vi t éz  
Mi  h á l  y ’ M i nde ii M u n k á i  kez
detnek meg, sajtó alatt van, ’s oct. 
lókén kiadatik.-—-V. Sajtó alatt van 
a’ Kisfaludy - Társaság’ E v l a p j a i  
n e g y e d i k  k ö t e t e  is. melly no
vemberi vásárra jelenendik meg Eg- 
genberger J. és lia academiai könyv
árusoknál , ’s kapható lészen szinte 
minden hazai könyvesboltban. — 
V égre  VI. kéretnek a’ társaság’ ala
pitó ’s pártoló tagjai, hogy az 1843- 
ra még hátralevő kamat- es seged- 
pénz-tartozásaikat miliélelébb méltóz- 
tatnának Pestre a’ társaság’ pénztár
nokához Nagy Ignácz úrhoz (a’ Je
lenkor’ hivatalába) beküldeni. Költ 
Pozsonyban, sept. 12.1842. D. Sche- 
del Ferencz, igazgató
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Lapjaink’ múlt éveki folyamataiból következők 
nálunk:
1837. I. félév’'2. negyede (első negyede nincs) 1

II. „ t e l j e s e n ....................................—
1838. I. és II. félév te ljesen ................................2
1S39. I. félév’2. negyede (1-ső negyede nincs) 1

„ II. „ t e l j e s e n ....................................—
1840. I. és II. félév te ljesen ................................2
1841. I. félév 2. negyede (első negyede nincs) —

>. II. „ t e l j e s e n ................................... —
1842. I. félév te ljesen .................................... 5

kaphatók még

frt — kr.peng'
» 48 „ 99

99 99 99

>> """ •»
» 48 „

99

99

99  >>
» 48 „

99

9 9

» 48 „ >>
99 99 99

>» II. » »>
Múlt éveki egyes számok 6 ezüst krajczáron kaphatók.

A’ Figyelmező’ 4 évi és az Athenaeum’ 6 évi ezen folyamai 
csaknem minden kitűnő magyar irói elmétől adtak czikkeket. Köl
csey, Czuczor, Fáy, Eötvös, Jósika, Szontagh Gusztáv, Pulszky, 
Szemere Pál és Bertalan, Húnfalvy, Péczeli, Nagy Károly, Foga- 
rasi, Horváth Mihály stb. más becses irói név váltogatja egymást 
e’ lapokon, mellyeket ez irúk’ munkái a’ magyar-irodalomban ma
radandó becsüekké tesznek.

A’ s ze r k e s z t ő s é g.

N em zeti sz ín h á z .
Augustus’ 31kéu a’ tűzvész által 

károsult miskolcziak’ javára, Scho- 
delné assz. minden díj nélküli köz- 
reinunkáltával adatott, „Eskü“ czí- 
mü operából, levonván a’ napi költ
séget, tiszta jövedelműi maradt 1000 
forint váltóban. Ez alkalommal to
vábbá a’ fentebbi jótékony czélra ada
koztak : T. ez. Obrenovics Mihály hg 
10 aranyat, Majtényi Imréné 12 frt 
30 kr, Lászlóné 1 frt 30 kr, Stein- 
bach Ferencz 2 frt 30 kr, Fekete 
2 frt 30 k r , N. N. 12 frt 30 k r , 
Farkas Gábor 11 frt 30 k r, Men - 
lauer György 2 frt 30 kr, Mayerfy
X.Ferencz 100 frt, Mozsa Lajos 1 
frt 40 k r , N. N. 30 k r , ’s igy ösz- 
szesen 260 írt lOkrajczár váltóban. 
Mindez, mind az előadásbóli jöve

delem már kézhez küldetett. Pesten- 
September’ 13. 1843.

S z i g l i g e t i ,  titoknok.
K o 1 o s y Gergely, pénz-szediV

N y ilv á n o s  l iá la k ö s z ö n c t .
Midőn a’ t. ez. közönséget tisz

telettel értesiteném,hogy a’ tűzvész 
által károsult miskolcziak és fejér
váriak’ javára budai műkedvelők ál
tal a’ nemzeti színházban és budai 
nyári körben adott két színi mutat
vány 2100 váltó forint tiszta hasznot 
jövedelmezett, ’s a’ nevezett öszveg, 
hozzájárulván ő cs. kir. főhgsége 
Mária Dorottya’ 30 pfrtnyi kegyes 
ajándéka, aránylag felosztva, a’ ni i s- 
k o l c z i a k n a k  1250, a’ f e j é r v á- 
r i a k n a k  850 irtot ts Pajthény*



Sándor országunk’ pénzfárnoka által 
jnár elküldetett , kötelességemnek 
tartottam egyszersmind a’ szeren
csétlen leégettek’ nevében legforróbb 
hálaköszönetet nyilvánítani minde
nek előtt azon t. u r a k n a k  éshöl-  
g y e k n e k ,  kik e’ működésre olly 
magasztos czélból egyesülvén , hogy 
szellemileg áldozva a’ szenvedő em
beriség’ oltárán letöröljék a’ könnye
zők’ szemeit, ’s égő sebhelyeikbe 
enyhítő balzamot öntsenek, olly fé
nyes sikerrel látják koronázva em
berbarát! törekvéseiket; továbbá a’ 
k é t s z í n h á z ’ l e l k e s  i g a z g a 
t ó i n a k ,  kik színpadjaikat nemes- 
kebliiíeg átengedők , a’ nemzeti szín
ház’ derék re n  d e z ő in e k ,’sa’ töb
bi tisztelt s z í n i  s z e m é l y z e t 
nek azon megelőző szívességért, 
mellyel a’ műkedvelők iránt visel
tettek : nemkülönben a’ V a q u a n t  
sorezred p a r a n c s n o k á n a k ,  ki 
ezredének S z u c k  Mátyás’ igazga
tása alatti jeles hangászkarát,FI a m m 
Károly nyug. őrnagy' közbenjárásá
ra, mind a’ két előadásra ingyen oda- 
ajanlani, valamint mindazon l e l ke s  
e in b e r b a r á t o k n a k, kik bármilly 
áldozatuk vagy szivességök által e’ 
jótékony czélu előadásukat létesíte
ni segítették , ’s kiket itt névszerint 
megemlíteni, bárinilly szívesen ten
ném is azt, részint szerénységük, 
részint nagyszámuságuk által tilta— 
tóm. A’ szenvedő emberiség’ szívből 
eredt hálája legyen nemes tettük’ leg
szebb jutalma. Budán, sept. 18.1843.

F r a n k e n b u r g  Adol f .

Hartleben K. Adolf könyvárusnál a’ 
Vaczi-utczában megszerezhető:

I S f f iZ K T I  K Ö I Y V T Á R
Kiadja a’ Kisfaludy-társaság’ párt
fogásával Schedel Ferencz. I. füzet: 
J í á r má n  J ó z s e f ’ Í r ása i .  Ára 
ezen füzetnek 40 kr. cp.

Ugyanott kapható: 
G a le t f i’ e g y e te m i  

V I L Á G I »  M E R  ETJE,
vagy földleirati, statistical, status- 
töriéneti encyclojiaedia ’stb. Magyar- 
országhoz alkalmazva Vállas Antal 
által. 15 színezett földképpel az egész 
munka 10 füzetben jelenik meg. Egy 
füzet’ ára 40 kr cp.

F á y  A ndrás* s z é p ir o d a l
m i m u n k á i.

Lapunk’ múlt füzetéhez mellé
kelve küldetett szét Fáy András’ mun
káinak jelentése. E’ jeles iró és ha
zafi több mint 25 év óta tartja a’ma
gyar olvasó közönség’ figyelmét ma
gára függesztve ’s igy minden két
ségen kivid örvendetes hír leszen iro
dalmunk’ barátjának tudni,hogy egyik 
régi kedvenczének szépirodalmi mű
veit először egybegyűjtve díszes ki
adásban birhataadja. Reményijük, 
hogy Fáy’ tisztelői közöl, kiknek 
száma nem csekély, egy sem le
szen , ki ne sietne sajátjává tenni ez 
összes munkákat, mellyek csak igy 
egybegyűjtve fogják híven és valóan 
a’ köztiszteletben álló férfiú’ szelle
mét visszatükrözni. A’ s z e r k .

Kilián ’s társánál Pesten kaphatók:
B a jz a ’ v e r s e i .  A’ szerző’ aczél- 

metszetű arczkepével. Fűzve 48 kr.
K r it ik a i  la p o k ’ I, II, III, IV.

és V. füzete (a’ VI. és VII. füzet 
az Athenaeum’ hivatalában kap
ható). Kiadta Bajza, Fűzve 1 frt 
pengő pénzb.

K is fa lu d y  K á r o ly ’ m in 
d e n  m u n k á i 6 kötetben. Ne
gyedik kiadás. Előfizetési ára 7 frt 
pengő pénzb.

T h a lia , eredeti színdarabok’ gyűj
teménye Kovács Páltól. 2 kötet 
fűzve 48 kr.

Nyomatott budán a ’ m. k. egyetem’ betűivel.
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II. KÖTET* VII. FÜZETE.

October 15-ken  1843.
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dél tői ...........................................................249
Irodalom. G em zsey tő l............................... 2ő4
Nagy P éter és a1 szép Ludmilla. Orosz
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K ö lte m é n y e k ................................................288

TÁRCZA : Észrevételek War-ga János’ 
Term észettana’ bírálatára. Vége. 277. 1. — 
A’ palermói catacoinbák. 279. 1. — Magyar 
játékszín! krónika (sept. 11-től octob. 8-ig) 
2SO. 1. — Chinai közmondások 282. 1. — Egy
veleg 283. 1. — Nyilvános köszönet 284. 1.

K I A D Ó K  S C I1 E D E L  É S  V Ö R Ö S M A R T Y . S Z E R K E S Z T Ő  B A J Z A .



AZ ATHENAEUM
pontosan mindig a’ hónap’ 1. és 15. napján jelenik meg har

madfél vagy három íves füzetekben.

Félévi folyamatnak Budapesten házhoz hordással ára 3 
írt, postán boriték alatt 3 frt 48 kr, évnegyedi folyamatnak 
helyben 1 frt 40 kr, postán 2 frt pengő pénzben. Egyes fü
zetek’ külön kaphatók 24 kr. pengőben.

A’ szerkesztőség ismeretlen kéztől csak bérmentes leve
leket fogad el.

Kiadó hivatal Pesten Leopold-utczában , 214. szám alatti 
Hepesvári-ház’ 2.emeletében, azapáczák’ kolostorával szemközt.

Előfizethetni minden kir. postahivatalnál. N. Enycden lek. 
Vajda Dániel, Kolosvárt az Erdélyi Híradó’ lek. szerkesztő
sége szivesek elvállalni az előfizetést. Bécsben a’ cs. főposta
hivatalnál tehetni rendelést.

a’ szerkesztőség

fCIP Jelen füzettel 'kezdődik lapunk negyedik évnegyede. Évne
gyede» tisztelt előfizetőinket ezennel lúzmlalinasan felszólítjuk, 
ne terheltessenek rendeléseiket a IV. évnegyed iránt is minél 
előbb megtenni.



Korunk’ kikénezést eszközei ifjú tanító, 
’s nevelőinkre nézve.

./■ •• . if.'.:- ■■ 7 ' I

( V é g e . )

A  v i s z o n y o s  és s z e l l e m d ú s  b e ' s z é l g e t é s e k ,  kivált 
az iskolai, ’s nevelési ügyekről, szinte nem megvetendő önkiképezési 
eszköz a’ fiatal tanítóra nézve. A’ képzintézetböl kiszabadult, ’s leendő 
ifjú segédnek sem tapasztalása, sem bő szemléleti ismerete nincs, ’s 
nem is lehet; rá nézve tehát igen fontosa’ többszöri szellemdús beszél
getés , értekezés, ’s eszmecsere mindazokról, mellyek az iskolára vo
natkoznak. Illy beszélgetésekben az öregebb tanító elmondja oktatólag 
tapasztalatait, észrevételeit; a’ fiatal segéd új ’s új kérdéseket, vagy 
nehézségeket támaszt, mellyeket amaz meggyözöleg eloszlat; így szük
ségkép’ fölvilágosodik minden oldalról a’ fölvett tárgy; új nézetek, ’s 
észrevételek tétetnek; figyelem vettetik a’ szabályok, ’s nézetek’ ini- 
módoni alkalmazására; ügyesen tagialtatnak az akadályok, mellyek az 
alkalmazásban előfordulnak ; ’s megállapíttatik, mint lehessen az aka
dályokat elmellőzni, vagy leküzdeni; szóval, az illy beszélgetések a’ 
fiatal segédtanítót gyakorlatilag oktatják; szemléleti ismeretét fölvilágo
sítják , és megszilárdítják; új eszméket ’s fogalmakat ébresztenek; a’ 
hallottak, ’s látottak erősebben nyomulnak az emlékezetbe a’ többszöri 
ismétlés á lta l; a’ s z í v  nemesül; az akarat a’ jó’ elfogadására szilárdul; 
a’ lélek’ tehetségei egyáltalában szorgalmasan gyakoroltatnak; miknek 
nem lehet nem igen jó befolyása a’ testre is. — De igen sajnos az, hogy 
édes honunkban eddig az illy szellemdús, és számtalan haszonnal járó
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beszélgetéseknek tudtomra még Ilire sincs, ’s így a’ szegény segédta
nító ismét önkikéyezésének egyik fontos eszközétől meg van fosztva. 
Kétségkívül az illy beszélgetések, és viszonyos eszmecsere több tudo
mányt, ’s tapasztalást igényel a’ tanítókban, mint millyennel eddig bír
nak; azonban csak állíttassák föl minél több képzintézet hazánk’külön
féle részeiben — óhajtható volna minden vármegyében legalább e g y — , 
’s az oktatási folyam terjesztessék ki három évre, a 'tanítás mind szem
léd etil eg,, mint gyakorlatilag vetessék azokban lélekösmevetesen, a’ta
nítványok periig illő előkészülettel lépjenek az intézetbe , eljövend maj
dan akkor azklö, hogy a’ viszonyos, és szellemdús beszélgetések, mi
ként ezek Németország’ több részeiben a’ legszebb sikerrel divatoznak, 
nálunk is helyt leljenek, ’s a’ fiatal nevelők’ tanítók’ leképezésére üd
vösen hassanak.

Ennek beálltával óhajtanám, hogy minden kerületben tanító, és 
segéd legalább egyszer egy nőnapban, valahol — mindenkor más he
lyén— összegyűlne, eszméiket ’s fogalmaikat becserélendő; tapasz
talatait egymással barátságosan közlendő; az iskolai tárgyak irántegy- 
mást fölvilágosítandó : a’ segédeket tanácsai, és jó javaslataival segí
tendő, szóval, mindarról, mi az iskola’ körébe v ág , alaposan bárom 
négy óráig értekezendő. Ügy hiszem, az illy beszélgetéseknek sokolda
lú jó eredményeit nem szükség bővebben festenem. Hát ha még a’ fen
tebbi hónapos beszélgetésekhez járulnának a ’ mindennapiak is tanító , 
és segéd közt legalább egy órára— ez pedig sétálás közt is megtörtén
hetnék:—, mellyekben a’ napi eseményekre, az iskolában történtekre 
vonatkoznának, ’s egymást fölvilágosítanák; a’ nehézségeket egyesi
tett erővel eloszlatnák; némelly szabályok jobb móddal! alkalmazásá
ról tanácskoznának; valljon nem emelkednék-e látható előmenetellel az 
iskolák’helyzete? nem lennének-e tanítóink, és segédeik napról napra 
mivel (ebbek, tapasztaltabbak, jámborabbak, ’s hivataluk’ körében buz- 
otöbbak? Úgy van: de először vessük meg mindenek előtt a’ jó alapot, 
arra azután építeni könnyű kend; és mit most hasztalan várunk, az ön- 
kényleg legnagyobb örömünkre, alnépiink’ lelk i, és szellemi nemesbí
tése , ’s leképezésére be fog következni. Adja is isten ezt minél hama
rabb elérhetnünk!

Végre a’ fiatal nevelő, s tanítóra nézve fontos kiképezési eszkö
zül szolgálnának az o l v a s ó  e g y e s ü l e t e k ,  millyenek már több he
ly e i virágoznak a legszebb sikerrel Németországban — értem a’ taní
tók , és segédeik közt fon állókat — , ’s mellyek által a hasznos isme
retek csekély költséggel sokak közt terjedhetnek el legnagyobb gyor
sasággal. Tudtomra illyenek ugyan még édes hazánkban — kivéve tán
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a nagyobb városokat, Hol (öhh a tanító, tisztességesei)!) az évilij, ’s 
könnyeid) a' jolil) könyvekbezi juthatás — nincsenek; jieilig vélemé
nyem szerint alig volna valami olly könnyen léthesíthető, mintegy o l
v a s ó  e g y e s ü l e t  a’ t a n í t ó k ,  és s e g é d e i k  k ö z t ;  kivált Ha mos
tani parányi fizetésük legalább ezüstre emeltetnék, ’s az modal inak, va
lamint a községek is tisztességesebb állásokról gondoskodnának. Ugyan
is egyegy kerületben Ha kisebb egy, Ha nagyobb, két olvasó egyesü
let is alakulhatna a’ tanítók, és segédeikből, kik egyesített erővel, jö
vedelműkhez aránylag, legalább is egy political lapot, egy nevelési fo
lyóiratot, miilyen ugyan szorosan véve nálunk még nincs — addig is 
a „Religio, és Nevelés“ czimiit ajánlanám — , ’s egy szépművészeti 
folyóiratot járatnának közköltségen; inelly bizonyos rend, és sor sze
rint Helyről Helyre küldetnék, ’s miután szorgalmatosán átolvastatott, 
a’ kerület’ középponti tanítójánál, mint Ilii űrjénél az átolvasott folyó
iratoknak, tétetnék le ; ha ezekhez évenként még néhány jelesebb, a’ 
nevelést, és tanítást tárgyazó munka’ közköltségeni Hozatása járulna, 
lassudan szép könyvgyűjtemény, vagyis közös könyvtár jutna lé tre , 
mellyet tanító , és segéd egyaránt ijnkiképezésére Használhatna, ügy 
mindazonáltal, Hogy az olvasás végett elvitt könyvről mindenkor magára 
vállalná a’ felelőséget, ’s .V kiszabott .Határon túl azt magánál nem tart
hatná. Én Hiszem, Hogy mihelyt ittott illy olvasó egyesületek alakul
nának a’ mesterek, és segédeik közt, azonnal találkoznának nem cse
kély számmal olly lelkesebb Hazafiak, kik a’ mesterek’ igyekezetét, ’s 
buzgalmát méltányolva, s Hőn pártolva, segédkezeket nyújtanának, 
vagy jó könyvekkel gyarapítva kerületi könyvgyűjteményüket, vagy 
egy két a’ kerület által nem járatott Hírlap, és folyóiratot olvasás vé
gett átengedve. Engedné isten, bárminél Hamarabb Hallanánk illy olva
só egyesületek’ fölállítását mestereink, és segédeik közt; szétoszlanék 
ekkor azonnal láthatólag azon sűrű Homály, s köd, melly őket jelen
leg borítja; eltűnne a bárdolatlanság, ’s tudatlanság is , mellynek jár
ma alatt szegény tanítóink nyögnek; s korunk pórmesterei Helyébe 
nem sokára nyájas, szelíd erkölcsű, Hivatalokhoz illő, mind anyagilag 
’s idomilag , mind erkölcsileg’s külsőleg miveit egyéneket látnánklép* 
ni, kik képesek lennének valahára a’ nevelés’ nagy czélja, ’s föladatá
nak Híven megfelelni, es a’ gondjokra bízott csemetékből értelmes, ’s 
jámbor polgárokat a’ Honnak, miílyenekre ennek olly nagy szüksége 
van , nevelni.

Ezekben összpontosulnak, véleményen szerint, az eszközök, mely- 
lyeket korunkban az ifjú tanítók, ’s nevelők ünkiképezésökre sikeresen 
fordíthatnának. Tartózkodás nélkül ki kelle ezeknek előterjesztésével

19 *
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egyszersmind azon keserű igazságokat mondanom, melíyek valamint egy 
részről fájdalmat, és kilnyörületet gerjesztenek az igazságot elismerő 
hazafiban, úgy más részről lelkes ösztönzésül szolgálhatnának, liogy 
félre téve , ’s mellőzve jelenleg mindazokat, mellyek a’ hon’ boldogsá
ga’ előmozdítására keveshbé vonatkoznak, fő gondjainkat népnevelé- 
siinkre, tanítóink’ , ’s nevelőink’ Ínséges állapotának javítására irá
nyozzuk. Ha akarjuk, ’s pedig nem csupán szép szóval, hanem köve
tésre méltó tettel is, hogy iskoláink emelkedjenek, és jobb irányt nyer
jenek, alnépiink pedig fokonként mivelödjék, ’s fölvilágosodjék;hanem 
akarunk örökön a’ régiben tespedni, alkalmat szükség nyújtanunk nép
tanítóink, ’s nevelőinknek, hogy magokat czélszeriileg kiképezhessék, 
’s az önvétkök nélkül támadt hézagokat, ’s hiányokat kipótolhassák. 
Kétségkívül itt első, ’s fő javítási mód volna dijok’, ’s nyomom éven
kénti fizetésüknek jobbítása ; de erre mint a’ jelen körülmények, ’s vi
szonyok mutatják, még nincs kilátás, ’s tán évtizedek fognak nyilse- 
bességgel honunk fűlött még elvonulni, mire tanítóink’ állapotjaollyan 
leend, miilyennek azt látni óhajtanók ; ’s így a’ jó , és jeles könyvek’ 
önköltségükön! megszerzése is csak jámbor óhajtás marad, mellyel 
önkiképezésöket sikeresen elősegíthetnék.

Ezt látva, annál szorosabban illik ahhoz ragaszkodnunk, mit korunk 
igényel. Olly korban élünk, melly méltán a’ jó czélokra törekvő egye
sületek’, és társaságok’ korának neveztethetik, ’s mit elszórt erő nem 
képes létre hozni, azt egyesített erő , ’s közmunkálás nehézség nélkül 
létesíti. Társaságok már sok szépet, j ót ,  nagyot, ’s hasznosat alapí
tottak, ’s mért nem állana ez a’ tanítói rendről is? Képezzenek azért a’ 
tanítók nevelők, ’s általában az ifjúság’ barátai egyesületeket, ’s töre
kedjenek köziparral, egyesített erővel önkiképezésökre. Az olvasandó 
munkák a’ mennyire a’ körülmények, ’s pénzbeli viszonyok engedik , 
ne csupán folyóiratokból, hanem methodicai könyvekből is álljanak, 
hogy a’ csekélyebb tehetségű, ’s jövedelmű segédtanító is megismer
hesse, szerezhesse, és stúdiumává tehesse azokat. A’ könyvek, mint 
fölebb mondám, gyüjtéssenek könyvtárilag össze, hogy mindenki a’ ta
nulási folyam után is azonnal hasznára fordíthassa azokat. Az illy egye
sületek még azt tűzhetnék ki czélokul, hogy időnként nevelési thema- 
kat adnának föl a’ tanítók, és segédeiknek, mellyek a’ társaság’ egész 
koszorújában fölolvastatnának, megbiráltafnának, ’s a’ legjelesebben 
kidolgozott felelet, habár csekély jutalommal is, megdijaztatnék; ezna- 
gyobb ösztönül szolgálna a’ további munkásságra, csakhogy az illy föl
adott kérdések ne legyenek igen gyakoriak, netán a’ tanítók kedvüket 
veszítsék, ’s elegendő időt kidolgozásokra szánni képesek ne legyenek:
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mert tekintetne illik venni, hogy a’ népnevelő, ki naponként négy óráig 
tartozik legalább iskolájában foglalkodni, ha lelkiösmereíesen já r  el 
hivatalában, elegenclökép’ el van foglalva ; ’s öt gyakrabban, kivált liosz- 
szabb, ’s mélyebb eszmélkedéssel járó themákkal terhelni, épen nem 
czélszerii.— Egyébiránt, hogy az egyesületek, !s az ezek által föladott 
kérdések’ szorgalmas kidolgozása által igen sokat nyer a’ tanítói rend; 
hogy tudományilag halad , munkásságra ’s olvasásra buzdúl; és hogy az 
iskolai ügy mindiinnen fölvilágosodik, kétséget nem szenved. Azért ta
nítók, nevelők! e g y e s ü l j e t e k  minél hamarabb a’ kitűzött nemes 
ez é l r a , mit tennetek sorsotok’ mostoliasága is megenged némi fokban; 
’s t i ,  ha nem nyargalva is, de fontolva haladni fogtok, éslassudanbiz
tos lépsekkel eljutni azon pontra, mellyen benneteket láthatni régi ó- 
liajtásunk. Bár hosszú ’s régi óhajtásunkból valahára valóság válnék!

Bezárom akaratomnál is túl terjedtebb értekezésemet azon őszinte 
kéréssel, hogy ki igaz hazafi lélek-erö, és tehetséggel bir, nyújtson 
minél több eszközt szegény tanítóink, ’s nevelőinknek, mellyekkel ön- 
kiképezésöket elősegíthessék; szép, ’s fenséges hivatalokban magokat 
szilárdíthassák, a’ tanultakat megerősíthessék; új ismereteket gyüjthes- 
senek; szivüket ’s akaratjokat nemesíthessék; örök hála, ’s emlék leend 
legszebb , ’s tarlósaid) j u t a l m a !

RRIEDL FIDÉL.
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I r o d a l o m .
Magyar Életképek. Szerkeszti Frankenburg. III. és IV. füzet. Pesten 1843. Kiadja 

Heckenast Gusztáv. n 8 r., a’ III. fiiz. 93 lap, a’ IV. 1Ö4 1. Ára egy füzet
nek 40 kr. cp.

A’ III. füzet meglehetősen érdektelennek momlatik, főleg pedig a’ 
Nyíren általános ellene a’panasz.—Azonban én, az illyen, sokszor hibáz
ható, vélemények’ igazságáról inkább akarok en szemeimmel és eszemmel 
meggyőződni, mint általok az olvasástól elrettentetném, ’s azért ismét 
birálúi tisztemet öltöm fe l, erősen föltévén magamban, némi előttem 
most is kimagyarázhatlan reminiscentiákra inkább örök homályt boríta
ni, mint e ’ mellékes kisszerű tárgyért különben is igen igen drága idő
met vesztegetni. — Most száraz-röviden a’ dologra.

Ezen füzet’ 1-sö czikke: „A’ Húrom Városbiró“ (Novella) Gitaltól.
Szerzőnek, mint látszik, főczéljavolt Szatmár- Németi’városának, 

melly hajdan szokás és nyelv által elkiilönözütten , örökös ingerlés kö
zött, ellenséges viszálkodásban állott egymás ellenében, egybeolva
dása’ történetét rajzolni le , mi végett szeszélyesen elbeszéli szerző , 
hogy e’ beszély’ története’ idejében Szatmár’ városának érdemes birája 
Túró Kálmán vala kinek fia Jenő, igen pajkos , verekedő, de innen és 
túl a’ Szamoson legdélibb ifjú volt, Busch Konrád németii bírónak ellen
ben egy leánya v o lt, Adelhaid, még pedig a’ legélénkebb, csintala
nabb, de a’ legszebb leány is , ki csak a’ letelepedés óta élt Németi
ben.— A’ melly mértékben a’ két biróapa kérőié és gyűlölte egymást, 
ép olly mértékben voltak egymásba szerelmesek magzataik.— Azonban 
a’ németi birú, mint özvegy ember, a’ Scheppermann Kuno serfözö’ bu
gát Agathát, a’ ki pedig a’ Jenő’ barátját Csobán Samut szerété, akar-
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la nöiíl venni 's  Trogy e’ czélját annál könnyebben elérhesse,. Seliepper 
man Kunónak Adelhaidot, egyetlen leányát, ígéri, ’s már a’ kettős lako- 
ilalom’ napja is meg vala határozva, mit Jenőnek és Samunak megaka
dályozni érdekében á llo tt.— E’ végett ők a’ nagybányai hiróf, Berg
mann Tamást, ki g-yanlthatólag a’ kettős lakodalomra akart volna Né
metibe menni, rablóként az úton megtámadják ’s bekötvén szemeit, a’ 
Túró Kálmán’ városon kivülfekvö majorjába viszik ’s bezárják szekerét 
lovát; kocsisát és inasát pedig messze elhajtatják, hogy Németinekfe- 
lé se jöhessen egy hamar.

Ezen elolépések után , egy ügyes ’s mesterségeket tudó kalandort, 
Thaumaturgus Celsus név alatt, bűbájos ruhába felöltöztetnek ’s ezt Né
metibe a’ Schepperman Kunó sörházába küldik, hol Bust'll Komád és a’ 
város’ előkelői sörözve várták a’ nagybányai bírót. — Itt Thaumaturgus 
az együtt iilö és tanácskozó polgárok közé, a’ nagybányai bitó’ szá
mára üresen hagyott székre ül és sajátságos viselete és beszéde által 
haragot félelmet és ujságvágyat ébreszt a’ polgárokban, mit még inkább 
nevel az által, bogy Bergman Tamást meglmllnak nyilatkoztatja, sót 
bűbájos szavaira a’ zárt ablakdeszkák fölpattannak ’s a’ kertben földbe 
tűzött szövétirek’ lobogása mellett fedetlen koporsóban láttatja velők 
Bergmann Tamás’ holttestét.— Ezután hallgatásra esküdted a’ társasá
got, inelly később lassanként eloszlott ’s csak Busch és Schepperman 
maradtak az idegennel. Ezeket felhizlalja Thaumaturgus, högy kincset 
fog számokra teremteni ’s csak tőlük függ annak felásása- Más napra 
ígéri, hogy találkozni fognak, mikor a’ kinesásás föltételeit is tudatni 
fogja.

Más nap Busch és Seliepperiuann a’ Gehenna nevű lankálta men
nek ’s ott igen meglepöleg Thaumaturgus elüttök terein s elmondja ne
kik , hogy a’ Men-Marútli’ kincsét csak egy titkos és szent tudományok
ba avatott ember, ki a ’ teendőket megtegye és két férfi, illetőleg két 
vőlegény, kik kölcsönösen egymás’ legközelebb rokonait veszik nőül, 
de úgy, hogy menyaszonyaik is jelen legyenek, áshatják fel. — 'S e’ 
végeit őket, menyaszonyaikkal együtt, más nap éjfél előtti egy órára 
ugyan a’ lankába rendeli. Mikor más nap az illetők megjelennek, Jenő 
és Csobún Samu elragadják a' lyányokat 's egyenesen a’ Túró Kálmán’ 
majorjába viszik, hova azonban Túró Kálmán megérkezvén, ajtókat 
nyittat ’s a sötétben kiszabadul a’ nagyhányái elzárt birú s egyenesen 
Németibe Busch Komádhoz siet. Ez Seheppermannal akkor kerül haza ijed
ten a kincsásásból és az elragadt lyányok' hasztalan! kereséséből és 
épen vigasztaljak és bátoritgátják egymást, midőn a’ halottnak hitt és 
látott nagybányai bíró betoppan. Busch és'Schepperman megrémülnek,
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Bergmann pedig hámul barátjai' ijedelmén. E’ kétes helyzetben belép 
Tliaumaturgus, mind a’ hárm ativásra készteti ’s a’ borban álomitalt ve
gyit, az ital hatása után pedig Bergmann Tamást vállára vévén, á  Túró 
Kálmán’ majorjába viszi, Busch Konrádot Scheppermannal mély álom
ban hagyván.

Ez alatt Túró Kálmán* a’ majorban a’ két szerető párra akad. Jenő 
megvallja Adelhaid iránti szerelmét ’s ez viszont, elbeszélvén egyszer
smind a’ szerencsétlen kincsásás’ történetét is, a’ mi Túró Kálmán
nak felettébb tetszett. — Ekkor Túró Kálmán szekérre ülteti a’ lyányo
kat ’s azon szándékkal, hogy Adelhaidot fia’ számára megkérendi, Néme
tibehajtat, de Busch Konrád és Scheppermann iyány-kérése miatt őt ki
nevették, miért is Túró Kálmán megharagudván, erős határozattal ki
jelenté , hogy mármost egyetlen fiának ha a’Szamosba ugranék sem en
gedné meg a’ Busch Konrád leányát elvenni, hacsak maga rimánkodva 
nem kéri megegyezését, — ’s ezzel Túró Kálmán haza ment.—

Ezután a’ nagybányai birú szolgája jött elő ’s elbeszélte, hogy lí
rát az ördögök elvitték. Az előtt kevéssel pedig Busch Konrád a’ né- 
metii őrt vette kérdőre az iránt, hogy mit látott éjszaka, ’s ez erösité, 
hogy az ördögök mellette vivék el Bergmann Tamást. — Mig Busch Kon
rád és Scheppermann azon aggódnak és töprenkednek , hogy valljon mi
csoda vétket követhetett el az istenfélő, jámbor Bergmann Tamás, és 
inig ez iránt szolgáját is vallatták volna, azalatt három csattanás hal
latszék ’s az ajtón Bergmann Tamás lépett be szívén tátongó véres seb
bel, lá b a ’s kezei lánczezal valának terhelve, mellyeket két oldalán 
álló ördög tarta, a’harmadik sátán utána jött, a’ bányai biró’ nyakába 
hurkolt kötelet fogva kezében.— Megszólalván, elmondja Busch Kon- 
rádnak és Scheppermannak, hogy ömiattok kell neki szenvednie, hogy 
meggyilkolták ’s teste nem fekszik szentelt földben, mert a’ holt Szá
mos’ árkába ásták; felszólítja tehát barátait, hogy ássák ki testét on
nan ’s vigyék szentelt földbe, a’ mellett térjenek meg és Adelhaidot, mint 
szinte Agathát is adják azoknak, kiket szeretnek.

Bekövetkezvén az éj, Busch Konrád és barátja Scheppermann , á- 
sókkal kapákkal útnak indulnak a’ holt Szamos’ árka felé ’s egy fellob
banó fény után azt gyanítván, hogy ott fekszik barátjuk, ásni kezde
nek ’s a’felett alkudoznak, hanem tesznek-e már eleget barátjok’ leiké
ért ha szent földbe temeték és a’többi föltételeket nem teljesítik is? — 
Ekkor mind a’ kettőjüket hátúiról megragadják ’s jól megverik. Ezután 
láng lobog fel ’s Bergmann Tamás ismét megjelenik ’s inti őket, hogy 
a’ föltételeket teljesítsék. — A’ láng’ fényénél Túró Kálmánt és Jenőt 
ismerék meg a’ rémültek, — tüstént bocsánatot kér Busch Konrád tár



savai együtt 's a’ lyányokat kedveseiknek igérék, s meglevén a’ lako
dalom, Szatinár ésNémeti’ kilói és lakói egyességlien éltek, — és,mint 
minden mese széles e’ világon végződni szokott— most is élnek, liameg 
nem haltak. —

Ezen igen unalmasan fáradságos kivonatból látni lehe t, hogy je
len czikk 60 egész lapra terjedten vásári gyártmány, mellynek szöve
déke sebes kézzel össze vissza van kuszáivá , személyei mint a’ coinoe- 
diás’ bábjai dróton ránczigálva ’s az egész olly éllel hegygyei öszveál- 
litva, hogy az ember nem hiszen szemének, midőn c’ ezikk felett a’ de
rék Gaal’ nevét látja ’s oily forma érzés támad önkénytelen az olvasó
ban, mint midőn egy régi firma alatti jó hitelben álló kereskedő ház 
előtt bukás’ je lé t, dob szót, hall öszecsödítöleg peregni.

Hogy magyar életkép -e ezen lánczos lobogós h is tó ria , mellynek 
kevés változtatással inkább az Ezer egy éjszakában, mint a’ Magyar 
Életképekben lett volna helye , megítélheti, de meg is Ítélte már nálam 
nélkül is az olvasó közönség, ha a’ szerkesztő ur ideje korán megítél
ni nem akarta.—

Végül, nem hagyhatom szó nélkül azon módot, melly szerint Íróink’ 
néhánya , mihelyt magyar, embert beszéltet, azonnal káromkodtatja 
azt, mint szerző is az 50-dik lapon Túró Kálmán szatmári bírót ekképen: 
,,kosarat mert adni az áthozott, de mégis bánja u’ k i istene van. Az isten 
szó melle még ugyan egy könnyen kitalálható melléknevet toldott Túró Kál
mán ,  de ezt ismételni nem utcaijuk.“ —  Ugyan ki kívánja beszélyiróban 
ezen borzasztó élet hűségei, mellynek az illy hibát Íróink nevezni szok
ták? Sőt jellemző-e szatmári biró’ szájában ez előtt több századokkal 
a’ káromkodás, melly leginkább csak a ’ mostani század’ korcs szülöttjei 
nek nyomorult, szánandó szokása? —

2- dik czikk: „ KarácsonéjKunosttól. — Kevés tartalom, még ke
vesebb magyar életkép tenger sok beszédben- —

3- dik czikk: „Esterházy Imre. Történetibeszély. Remellay Gusz
távtól. —

Ezen beszély’ tartalma következő: Esterházy Imre, Csáky Lász
ló’ vezérlete alatt, több magyar hősökkel együtt, a’ Picolomini és Ve
terani’ táborába, Szerbiába ment, részt venni á  mind inkább szorított tö
rökök elleni liarczban. — Egy szerb falucskában zsákmányoló török csa
pattól mentett meg egy haldokló atyát, beteges anyát ’s szép leányu
kat.— Esterházy Imre megszerette, sőt nőül is akará venni a’ szépFá- 
nát, ki öt szintén forróan szereié. —- Azonban Strasser Joachim ezre
des is szenvedéllyel viselteték Fána iránt ’s minden módon igyekezett
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szerelmét megnyerni, ile hasztalan, miért is elhatározót, erőszakkal ju t
ni a’ lyány’ birtokába. —

Kiuperli A chiliét közeledvén, a ’ lovasságnak, niollyhez Esterházy 
Imre is tartozott, előre kellett nyomulni s igy Esterházy bocsát vett 
kedvesétől. — A’ leány soká és nehéz szívvel várt kedvesére s egy
szer a’ távolból lovagok’ alakjai fejlődnek. Fána Esterházy Imrét várja 
a’ lovasok között; — de csalatkozik, mert a’ futó császáriak közöl Stras- 
ser Joachim fejlődik ki s Eánát magával akarja rabolni, azonban a’ tö
rök nyomában v o lt’s hamarább, mint reményié, meglepte öt. — Ekkor 
erős tusa keletkezett Fána’birtoka felett, Strasser vitéziil harczolt, de 
egy török keresztül szúrta s Eánát nyergébe emelvén, vele elszágul
dott. — A’ csata után érkezett meg Esterházy Imre, de csak a’ feldúlt 
lakot ’s Fána’ anyjának holttestét találta. — Másnap szemközt állott 
a’ magyar ’s török sereg; elébb a’magyarok erősen nyomákaz ellensé
get, de Achmet buzdításaira visszaiizék a’magyarokat. A’ veszély’ezen 
perczében kivállalkozik Esterházy Imre s egy kis, de elszánt csapat
tal egyenesen Aehmetre tör ’s keresztül szúrván ö t , zavarba hozza a 
vezérnélkiil maradt törököket, — ’s a’ csata nyerve lön.

Tíz évvel ezen zalankemeni csata után, a’ Sopronhoz közellévozár- 
dáhan Esterházy Imre szörcsuhában imádkozék s egykor a’ szoinszért- 
apácza-kolostorha hivaték, mellynek egyik ezellájáhan a szent szüzek 
egyike haldoklók. A’ szerzetes belépett, a’ száz már nem Inda szólni’s 
mire ráadá a’ barát’ végső áldását, sóhajtva élni szűnt.— A’ szerzetes 
már távozni akart, midőn az apátnö ünnepélyes hangon jelenti ki a 
köríílálló szüzeknek, hogy a’ meghalt Csernovics Franciska vo lt, — ’s 
az általa vezetett naplót elégetés végett a szerzetesnek adta át. Ezen 
naplóból tudta meg Esterházy Im re, hogy Fána’ a’ száguldó törökök’ 
kezéből a’ hannoverai herczeg által szabadíttaték k i, — ’s azután Ma
gyarországba vándorlóit egy rokonával, Imre irtán tudakozódott, s 
azon bírt vévé, hogy ö a’ világra nézve élni megszánt, ezen felelet
ből halálát gyanítván, a’ lómai hitre tért és apácza lön. —

Esterházy Imre később zágrábi, majd veszprémi püspök, végre esz
tergomi érsek volt, atyja a'szegényeknek, ápolója a’ betegeknek, ’s a’ 
művészet’ barátja s 82 éves korában hunyt el. —

Ezen érdekes ezikkbeszélynek neui alkalmas, mert a’ históriai rész 
merevenen áll benne ’s a’ beszélyi történettel nem simái és olvad ossz- 
ve, de nem is kerekded, mert befejezése biograpliiai. Egyes igen mel
lékes leírások, mint a’ Fána’ személyéé nagyon kimerítették szerző’ ere
jé t, annyira, hogy midőn nagyobb eseményeknek érzelmet kellene ger
jeszteni az olvasóban, akkor szerző az olvasót hívja rendszerint fe l ,
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hogy érzette-e már azt ,  mit « éreztetni akar, a’ mi pedig beszélyiró- 
ban fáradság , vagy az olvasó’ kedélyére ható leírási tehetség hiányt 
föltételez. Sót még könyekre is hivatkozik szerző , mellyeket gondola
ta szerint az olvasó szeméitől csalt volna ki, pedig mondhatom, hogy 
azon helyen épen közönös lehet az olvasó nlly leírás mellett. — Boz 
csak néhány szót ád Oliver’ szájába s ezen néhány szóban végtelen 
érzelemgerjesztö erő van. Kevesebb tehetséggel mint Bozé, jobb átsi- 
ninlni az érzékeny jeleneteken, mellyeka történetnél fogva érzékeny!' 
tök, mint hosszú eommentálásáltal még a’ történet’ hatását is veszé
lyeztetni. —

Méltánylandó a' szerző’ históriai ismerete, mellyet e’ beszély két
ség telénél tanúsít, csakhogy nem úgy kellene bánni beszély Írónak, an
nyival kevésbbé magyar életkép’ szerzőjének a’ históriával, mint szer
ző bánik. — Lélek és test hiányzik ezen históriai személyekben s így 
ezen beszély sem lett magyar életkép mit egyelőre reménylettem tőle.

A’ IV. füzet’ 1-sö ezikke: „ A z obsitos.“ Garay-tól.— Életliií képe 
egy szerfelett hazudozva dicsekedő baka Obsitosnak. — A’ rímes vers, 
mellyben elő van adva, több helyütt nehézkes, egyébbiránt mulattató ’s 
különösen egy nyíri urat azért mulattatott az egész leginkább, mert hét
szer czifrázza meg Háry János „az angyalát! “ —

2-dik czikk: „Hollós Mól yds az álkirály’ udvara.“ Vackot Imrétől. 
Vázlata ez : — A’ múlt század’ végén ’s a’mostani’ elején Hollósy János 
leggazdagabb ’s legsajátosabb magyar nemes volt egy megyében. Leg- 
bensöbb embere volt Hupy Márton, mert többi ismerősei elvonták ma
gokat tőle mióta Erzsók gazdasszonyát nöiil vévé. — Ettől született egy 
kurnez kis iia, kiről Hupy első látásra azt jövendölte, „hogy abból nagy 
ember lesz.“ — A’ nagyságot jelenthető jegyek tüstént combináltattakis 
a’ gyermeken: mint a’sas orr, fenséges királyi tekintet (?), anyjának 
Erzsébet, apjának Hollósy vagy régi magyarosan Hollós neve, ’s mind 
ezen combinatiók oda vezettek, hogy a’ gyermekből egy második Hol
lós Mátyás lesz. E’ végett Hollósy János neve’ végéről az y-t kihagyó 
’s ö Hollós János, fia pedig Hollós Mátyás lett névszerint, de valóság
ban is annak kelle lenni a’ fiúnak a’bölcs apa’dicső terve szerint. — Ezen 
nagy czél’ elérésére a’ kis Mátyás 10 éves koráig a’ legúriasabb, legtét
lenebb életmódban részesült. — Apjától leendő nagysága’ eleven czi- 
merét mintegy játékszerül már három éves korában megkapá. ’S ez egy 
jól kitanitott Hanzó nevii pajkos holló vala, melly a’kis Hollós Mátyás 
nevét ki tudta mondani; a’ mellett szerfelett szerette a’ bort és sokszor
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leröszegedett. — Két évi hallomásos tanulás után és így 12 éves ko
rában a’ kis Mátyás már tudta a’ Mátyás király’ történetének alapvona
la it, de egyébre nem tanittaíék, mert csak Mátyás király történetének 
vérré válandó megismertetése után akará apja’ nagy reményű iiát azon 
szellemi és anyagi eszközök’ birtokába ju ttatn i, mellyek által az kitű
zött példánya’ nagyságát vala elérendő. —

Ekkor Hollós János meghalt ’s Hupy lett ur a’háznál ’s a’ kisMá- 
tyás’ nevelését ö irányzó tovább, ’s azt lelki sötétségben, vilagtúli 
hátramaradásban neveltette ’s elzárt minden utat, minden ajtót és ab
lakot, mellyen a’ 19-dik század’ művelt szelleme, s nemzeti haladá
sunknak csak legvékonyabb sugára és behathatott volna a’ gyermek’ bu
taságra kényszerűéit fejébe.—

Érettebb korában unni kezdé M átyás életének tespesztő egyforma
ságát ’s felszólitá Ilupyt, hogy ő már maga ura akar lenni ’s azért ad
ja ki vagyonait, mert ö Budára megyen ’s úgy fog ott élni mint Mátyás 
király.— Hupy nevelte ezen vágyat Mátyásban és előadta neki, hogy 
ez csak úgy történhetik meg, ha az atyja által szerzett jószágok egy 
részét eladják. — Mátyás mindenben megegyezett még abban is, hogy 
az olaszországi Beatrixet, Hupy’agg hajadon rút testvérét nőül vegye, 
’s az 1841-dik évi (!) tavaszon, a’ jószág’ árából száz ezer pftból, a’ 
dombtetőn álló régi kastélyból Mátyás palotát kúpos tetővel, és feje
delmi udvart,—pesti útczahösök,naplopókból és ingyen élő gyülevész nép
ből állított ki. — Mátyás többé nem más, mint dián ’s neje Beatrix csá
szárnéként uralkodott a’ gyiilevész nép fölött.— A’ nép, betanított pa
rasztok, panaszszal járult a’ dián elébe, ö kihallgatta a’ panaszt, 50— 
100 pálcza ü tésre , később, az elfogott haramiákat, Zöld Marczit, Becs- 
kerekit, halálra Ítélte, 's mind ezen Ítélet pro forma a’ császári udvar’ 
jelenlétében hajtatott végre. —

Hupy művész - csarnokot állított gipsz szobrokból, Krähwinkler- 
képekböl, a’ chánt és császárnét egy kóbor arczkép-festövel leinázol- 
tatá , az udvar’ közepén Mátyás-szobrot állíttatott ágaskodó nrénlovon 
ábrázolva Mátyást; felolvasásokat tartatott tudósokkal, művészek
kel , vagyis az udvari csalókkal. —

Az ebédek nagy pompával tartattak, nem hiányzott udvari bolond, 
tudós , szobrász, művész, udvari nagyok, dámák, hölgyek ’stb. ’s az 
ebédnél leitták magokat, összevesztek, egymást döngették stb kiesve 
szerepeikből. —

Ezen botrányos életmód kissé változott később. — M átyás teké- 
zett, vadászott, nem ivott annyit, de népszerűsége mia(t utána vetet
te magát Agyagos Molnár Panninak , egy fiatal paraszt menyecskének,
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ile szerencsétlenül járt, mert Barna Peti a’ Panni’ kedvese egy éjjel 
megfogta, ’s a’ Panni’vasárnapi ruhájába felöltöztetve, a’ temetőbe egy 
ágáslioz köté ’s másnap az egész udvar' rémítő bámulása közben szaba
dult meg ö mátyássága. — Ezután álruhában járt Mátyásunk, népe’gon
dolkozását, bajait, szükségét megtudandó, de Daru Pestánál megint 
pórül járt, mert ez feleségével találván a’ garabonczás diáknak hitt 
M átyást, kedve szerint megdöngette, miért Daru Pestát ágyúval lö
vette szét.

Majd harczjátékok adattak egy kikopott fővárosi v ív ó  mester’ ren
dezése alatt. — Lóháton és gyalog vívtak. Maga Mátyás is álarcz alatt 
legyőzte Kinizsit, egy óriási alkatú pesti kártyahőst, ’s rémítő taps és 
brávú orditás lett pályabére. — Később ismét vívott Kinizsivel, hanem 
elvétette Kinizsi a’ dolgot, ’s mást gondolván Mátyás helyett, jó lle 
verte a’ kiizdtéren. Ekkor felhúzták sisakját ’s gúny’ tárgya lett.—

Később nagy háború lett, mert a’ török szultán közelgetett a’vár’ 
elfoglalására. — Ekkor Mátyás, ki valódi háborút képzelt, megrémült 
egész testében, de Kinizsi a’ fekete sereggel, Báthory’ huszárjaival és 
hajdúival, Szilágyi pedig ágyú-telepjeivel biztatta öt, ’s únszolták a’ 
fövezérség’ elvállalására, melly tisztét azonban ö a’ sereg’ háta megett 
gyakorolta. — A’ csata megtörtént ’s a’ Mátyás serge győzött, ’s Maho
met zultánt, (Mátyás’ nagyhasu ál tiszttartója) Podiebrád György cseh 
királyt (egy hoszu cseh muzsikus) és Fridiik császárt (egy czingár né
met tánczmester) hadi fogolyként vitték Mátyás’ elébe, ez diadal-taligá
jába fogatja őket, ’s a’ falu’ szélén fölállított diadal-kapunál tömérdek 
nép fogadó Mátyást, a ki diadala’ dülyfös érzetében majd kipukkant. — 
Végre

Az 1842-dik évi január’ 1-sö napja (!) a’koronáztatás’ ünnepéül volt 
kitűzve. Minden mozgásban és készületben volt, — már épen kezdö- 
dék .az ünnepély, a’ mint a' vármegyétől kiküldött választmány megér
kezik. Elfogatja Hupyt és á’ többi csalókat, bezáratja Mátyást, bírói 
záralá veszi jószágait, a’ falu’ elfajult népét jóra inti ’s az egész bohós- 
kodásnak véget vet. — Mátyás görcsökben-e vagy épen egy mellén hor
dott fűszálnak elnyelése miatt?— nem fejtette ki a halhatatlan szerző, 
csak, egy szóval, megholt. ’S a’ népközt illy forma emléke maradt: „Meg
holt Mátyás oda a’ gazság."

A’ ki kételkedni találna a’ fe lö l, hogy ezen czikk valóságos ma
gyar életkép, az olvassad a’ szerkesztő’ „Programmját“ és a’ Fáy And
rás „Előszavát“ ’s tüstént meggyőződik felőle, hogy Vackot Imre a’ 
Magyar Eletképékbeu feltalálta a’ puskaport. —

3-dik czikk: „Csoltó vitéz." (Balláda) Erdélyitől.
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Rövid, szabatos komoly előadás tünteti ki e' jeles darabot. — Tör
ténete a" tatárpusztilás’ idejéből van merítve.—

4-dik czikk: , ,A ’ v/'g c z im b o r á k K o v á c s  Fúltál,
Vázlata ez: Kopáry Gyula, egy csinos, iiiíyes, de igenkönyelmü 

ifjú, Füreden, egy leányt látott, de annak valódi nevét nem tudta. Azon
ban az apja, már régen elhatározd, hogy Gyulának a’ Tözséry kir. ta
nácsos’ leányát kell elvenni, hogy egy perelt jószág a két öreg’ gyer
mekeinek jegyajándékiíl jusson.

Gyula Pesten igen kiköltötte magát ’s vígczimboráival épen azon 
tanácskozott, miképen lehetne neki pénzhez jutni , hogy adósságaiból 
kitisztulhasson ’s Pesttől becsülettel válhassék meg: a’ mint inasa 
egy idegent jelent be, ki Gyulával beszélni akar. Az idegen Hantay fő
bíró volt, ki Tözséry’ tanácsos leányát szerette volna elvenni, de a’ 
leánytól mindig azon választ nyeré, hogy ö már a’ Kopáry Gyula’ mát
kája, Hantay tehát a’ Gyula’ lemondásával reményit boldogulni ’s Gyu
lának elébe terjeszté, sok csavargás és a’ leány’ legyalázása után , hogy 
ü öcscse’ számára szeretné Tözséry Lenkét megnyerni, de ahhoz a ’Gyu
la’ lemondása kelletvén, két ezer pengő forinttal kész a’ lemondást ’s 
így a’ mátkát megváltani.

Gyula két ezer pengőért mindenről, annyival inkább a’ szenteske- 
dőnek festett mátkáról kész volt lemondani, ’s lemondását ünnepélye
sen Írásban foglalá. A’szerződés mind két félre örvendetes volt. Gyula 
vég lakomát csapott a’ két ezer pengő’ örömére, midőn inása egy leve
let ád kezébe. A’ levélben az volt, hogy Gyula két ezer pengő forintot 
kaii, ha Tözséry Lenkét hirtelen elveszi. — Gyula czimhorái’ elébe ter
jeszti az ügyet ’s azon tanácsot kapja, hogy vegye el a’ leányt, ’s így 
négy ezer pengő forintja lesz.— Gyula szerette volna a’ másik két ezer 
pengőt is , de a’ leányt nem, ’s igy azon tervet készité, hogy egy a’ 
czimborák közöl leutazand az ö nevében és személyében Tözséryékhez 
az alföldre. Ott a’ leányt megszereti, elveszi s esküvő után — a’ levél 
szerint — a’ két ezer pengő forintot brevi manu incassálni fogja.— Ezen 
fontos megbízás Kejdy Béla’ személyét érte, kinek egy két szerelmi 
dala a’ „holdvilághoz“ és „hozzá“ itt itt nyomtatásban is megjelent,— 
kötelességéül tevén neki, hogy minden eddig kigondolt s ezután k:gon- 
dolandó mértékesés mértéktelen szavainak költői erejét oda igyekezzék 
fordítani, miként a’ kérdéses hajadonnak bele okvetlen szerelmessé kell
jen lennie. —

Kéjdy Béla rendeltetése helyére ment, Gyula is elutazott Pestről 
’s a’ Tözséry kir. tanácsos’ jószágához közel, egy kétségbeesett kóbor 
szinésztársaságra s annak sajátságos igazgatójára Foszlányra akadt,
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kielőtt ö Egressy Gábornak adta ki magát. — Ez, a’ miivész’ ne
ve’ hallására majd kiugrott höréliöl ürömében, kivált nődön Gyula elő
add , hogy ö ezen társaságban játszani akar a’ Tözséry’ falusi jószágán. 
Az alku meglett, a’ kirendelt helyre mennek s Foszlány bemutatja a’ 
pseudo Egressyt Tözsérynek, majd Bettinának, egy fiatal özvegykének, 
Tözséry közel rokonának. Gyula elbámul, mert Bettinában azon kedves 
nőt ismeri meg, kivel az ö füredi szépe járt. — A’ régi bizalomnál fog
va megvallja Bettina, hogy ö Hantayt szereti, de ez mindenáron Len
két akarja elvenni. Gyula magára vállalja a’ közbenjárói szerepet, ’s 
később mindent ügyesen kiegyenlítvén, igazi nevén mutatja be magát 
Tözsérynek, ki teljességgel nem szerette Kéjdi Bélát érzclgéseért, az 
ügyes Egressy pedig mindjárt kedvét nyerte, Lenkével ’s Hantayval 
tisztába hozta a’ dolgot, megvallotta cseleit ’s Lenke birtoka által bol- 
dogíttaték.

Mielőtt ezen igen érdekes czikkre kimondanám véleményemet, a’ 
Kovács Pál’ nevénél azon megjegyzést teszem, hogy én régóta figye
lemmel kisérem azon ha tást, mellyet beszélyirúink’ munkái a’ női ol
vasó közönségre okoznak, ’s részemről úgy találtam, hogy senki sem 
tudott még beszélyirúink közöl a’ női kedélyhez olly édes enyelgéssel 
simulva írni és a’ nőktől olly kedvesen egy beszél yiró’ munkái sem vé
tettek illy tekintetben, mintFáy András és Kovács Pál’munkái. — Nem 
azt akarom én itt mondani, ki a’ genialis regény- vagy beszély iró’, ha
nem azt, hogy ki ír legjobban női kedélyhez enyelegve, a’ kegyletek’ 
tiszteletben tartásával.

Jelen beszély játszikig kedves, könnyít mozgásit, kerekded is. 
Szövedéke mindennapi életből merített, s nem is viseli a’genialitas’ bé
lyegét, de előadása igen női kedélyhez mért, édesen folyékony. — A’ 
beszély’ személyzete általában, különösen pedig Tözséry tanácsos igen 
jól van jellemezve. — Az egész czikk az Előszó’ szellemében van ké
szítve.

5-dik czikk: „ Ä  ts iv “ (Roniáncz) N ey-ttil. Ollyan vers, mellyröl, 
érzékeny hazafi’panaszain kiviil, nem sokat lehet mondani, mintmagyar- 
életkép.öl pedig semmit.

GEMZSEY.
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Hagy Péter és a szép Iául inti la-
Orosz beszély.

I.

A’ tolstoi vár és hídtól egynegyed orosz mérföldnyire, mögötte 
a’ szent háromság’ kis temploma’ festett toronyfedeleinek és tatár kup- 
poláinak, a’ régi Pétervár’ városnegyedben azon nyári kerttel szem
közt, melly a’ Newa’ túlpartján mutatkozik, egy kisded fa ház áll, melly 
meglehetős durván van építve és szorgalommal ezen állapotában tarta- 
tik. Ezen házacska, körülvéve egy csekély kerttől, melly v irág ’s nö
vénynyel gazdagon ell epe ték, két sötét, fakó szoba van. Egy katona 
lakja azokat, ki több érdempénzt visel s az utazóknak egy zsölleszé- 
ket mutogat, mellyben nagy Péter czár ült volt, és egy durván készült 
imatámot, mellyre ajtatossága’ óráiban térdepelt, azon csolnakot, inely- 
lyet saját kezével készlte, végre egy szent képet, inellyet Pultawánál 
viselt, melly előtt hallgatag ajtatosságban egy hosszú szakállú keres
kedőt, vagy egy mugikot, átlikgatott kaftánban, csaknem mindig látni 
térdepelve.

Ezen kisszerű lak nagy ellentétben van azon hatalmas dolgokkal, 
mellyekre emlékeztet, és az idegennem fojthatja el érzelmeit, ha rá em
lékezik, miképen Alexiovics Péter ezen sötét menedékhelyre vonta ma
gát, mialatt (Sivatag ingoványokból egy várost és polgárisodást tá
masztott fel.

1710. év’augustus hónapjának egyik napján Péter két tiszttel, kik
nek egyike már koros, másika még ifjú volt, ezen kis hajlékba jött.
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A’ császár’ jol>l) keze bizodalmasan nyugodott az ifjú ember’ vál
lán, kinek neve Wladimir volt, ki több alkalmakkal olly kitűnő észnek 
és rettenthetetlenségnek adá bizonyítványait, hogy Péterben iránta kü
lönös vonzalom ébredett.

A’ másik, kit Stepane-nak neveztek, egyike volt amaz öreg kato
náknak, kik pánczél alatt nötek föl; tehetségek és elme nélkül kapitá
nyi vállbojtok’ birtokáig vergődött fel. Ez mély gyülölséggel viseltetett 
minden iránt, kit esze magasabbra emelt nálánál, és tehetetlen irigy
ségében Wladimirnak titkos ellensége lön, mivel meg nem bocsáthatta 
neki, hogy húszon négy éves korában Preobajinski’ ezredében őrnagy 
lön.

P é te r, kinek lelke többnyire vagy egész a’ bohóságig v íg , vagy 
egész a’ levertségig komor volt, ezen estve édes álmokba, vidám esz
méletekbe volt elmerülve. Egy-kis ablakhoz lépvén, mellyen igen fös- 
vényleg jö tt be a’ napvilág, zsebéből egyképecskét vont elő, mellynö- 
arczot ábrázolt, és nagy ügyelem és észrevehető örömmel kezdé azt szem
lélni. És valóban lehetetlen volt volna a’ képzeletnek szebb alakot fes
teni, mint az vala, mellyet e’ kép ábrázolt. Hosszú szőke haj, melly 
hattyú nyakakra omlott, andalgó kék nagy szemek, piczinrózsa-ajkak, 
mellyekböl csak szelíd szavak tetszettek öinledezni: ezek voltak kitű
nőid) vonásai ezen bájos képnek, mellyben Pétervárának akkori 15,000 
lakói között minden ember a ’ szép Ludmillát ismerte volna meg, a’ gaz
dag szülék’ hátrahagyott árváját, kivel lélek, kellein és elragadó szép
ség’ tekintetében semmi női lény sem versenezlietett.

A’ történetirat beszéli, mi nagy szerepet játszott volt a’ szerelem 
Péter czár’ életében, ’s mi sebes és nagy hatalma volt felette a’ szen
vedélynek. Neki elég volt Ludmillát egyszer meglátni és egész öriilé- 
sig bele szerelmesedni. Ő azon törekedett, hogy a’ vágyott szerelmet 
csupán magának köszönje. Ámbár a’ dolog erkölcsi oldalával keveset 
gondolt, titokkal iigyekezett magát elburkolni, és Ludmilla iránti sze
relmét mindenki elöl elrejteni. Uralkodni vágyó természetét fékezé és 
durva módját, a ’ mint magát kifejezni szokta, megszelidíté, a’ harcz- 
fiból költész leve és a’ szerelmes törekedett a’ császárt elfelejtetni.

Péter boldog volt, vagy annak tartá magát, és e’ pillantatbanszük
ségét érezte annak, mit gyakran a’ legbizodalmatlanabb jellemek is érze
nek : valaki előtt érzelmeit nyilvánítani.

A’ fiatal őrnagyhoz közeledve, felé tartá Ludmilla’ arczképét.
„Miilyennek leled ez arczot, Wladimir?“ kérdé az őrnagyot.
Az arczkép’ láttára a’ fiatal tiszt önkénytelenűl visszahökkent né
ATHEN. II. KÖT. 1843. O f)
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hány lépésnyire; minden vér elfutott arczáhól, kétségbeesetten erökö- 
dék magát mérsékelni és habozva ezt mondá:

, Bájolónak. ‘
Péter nem vévé észre Wladimir' belső felindulását, de Stepane me

rően ránézett és gyűlöletes mosoly támadt ajkain; nem szóia azonban 
mind addig, míg az őrnagy e’ kis hajlékból eltávozott; ekkor a’ czár- 
hoz közeledvén, meghajtá magát ’s így szólt:

.Felség, nekem egy titkot kell fölfedeznem.“
„ Szólj. “
.Látta felséged az őrnagy’ arczát, midőn az arczképre tekintett.“
„Nem “ mond Péter kiváncsi bámulattal emelve fel fejét.
.Felség — folytató Stepane— a’ czár’kedvese egyszersmind Wla- 

dimíré is. Minden estve, néhány pillan tattal később, hogy felséged Lud
milla’ szobáját elhagyja, az őrnagy foglalja el felséged’helyét és a’nap 
előbb kel föl, mint ö a’ fontankai partot elhagyná.“

„Bizonyos vagy e’ felöl?“ kérdé Péter vontatva, de nyugalom
mal.

,Ig e n ,‘ felség.
„Jól van.“
A’ czár nem szólt többet, hanem azon zsölleszéket, mellyen iilt, 

erős karjaival magasan fölemelvén, olly erősen sujtá a’ padolathoz, hogy 
lábai darabokban röpültek szét. Lzután felköté övét, kaftánjába burko- 
lódék, és ment.

II.

Midőn Wladimir Ludmilla’ arczképét a’ czár’ kezében megpillantó, 
rémítő bizonyosság tűnt fel előtte, mert ezen fiatal lányka az öjegye
se volt és épen készülőben vala öt nem sokára a’ hitvesi szent névvel 
nevezni. Ezer apró esemény, mellyekre előbb nem ügyelt, egyszerre 
jelentőséget nyert lelkében; Ludmilla’ aggodalmai estveli öszvejövete- 
lökkor, homályos beszédei, hirtelen ellialványodása, szomorúsága sa- 
játképeni’ alap nélkül, minden felvilágosult most előtte egy rá nézve 
igen leverő módon. Eddigi bálványában ő most már nem láta egyebet 
egy liütelen nőnél és nem gondolt egyébre mint hogy irántai szerelmét 
száműzze szivéből. Magát illy gyász gondolatoknak átadva, m en ta’ 
tolstoi hídon keresztül, jobbra hagyva ama’ tisztátlan magányos tért, 
mellyen most Izsák’ székesegyháza emelkedik, magosabban mint szent 
Pál’ temploma Londonban, csaknem olly magosán mint sz. Péteré Ró
mában, ’s elhaladt ama’ mocsáros helyeken és fenyvesek között, melly 
művészet, szorgalom, akarati erő által a’ newsky-perspectiva’ gyö-
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nyiirii sétájává változott, és megállapodék, mihelyt a’ Fontanka mellé 
ért. Ezen vidék’ elszórt mezei lakjai közt csupán egy tatár építményit 
kis házacska, külső csínnál fogva a’ töhhi közöl kitűnő, volt megvilágít
va. Wladimir jelt adott ’s a’ rahnö, ki tunicáha és veres fejkötöhe va- 
la öltözve, miként a’ mai kereskedöség’ szolganöi, azonnal megnyita 
egy titkos ajtót. A’ fiatal őrnagy Ludmilla’ szobájába vezetteték.

Arczvonásai elárulták az élénk felindulást; olly sok mogorva re
ménytelenség volt tekintetében , hogy Ludmilla öt félénk kíváncsiság
gal nézte, és arczait halálos sápadtság lepte el.

Wladimir leült közelében a’ lánykának ’s annak kezét, melly az 
övé után nyúlt, eltolva magától, keserű hangon imígy szólt: „Felelj 
nekem, Ludmilla, volt-e valaha szerelem mélyebb és forróbb mint 
enyém ?•“ *

, Nem Wladimir! ‘ válaszolt Ludmilla, nyugtalanúl meresztve nagy 
szemeit kedvesére — de miért teszed hozzám e’ kérdést ? ‘

„Életem , vagyonom’ ’s nevemet tevém lábaid elébe. És mit adtál 
te nekem ezekért? Álnok gyöngédséget, hűtlenséget és áru lást.“

Ezen szavakra Ludmilla nem tartóztathatá könyeit; fejét a ’ fájda
lom’ legélénkebb kifejezésével tenyereibe rejté. Azonban csakhamar föl
emelő fejét és megigazgatván fürtéit, mellyek a’ könyezö szép szeme
ket körül folyák, őszinteséggel teljes pillantatát Wladimírra szegező 
’s imígy szólt:

, Hallgass meg engem, Wladimir, mielőtt kárhoztatnál, mielőtt szem
rehányásaidat rám halmoznád és megvetéssel fenyegetnél. Te tudod, mi 
szerencsétlen hírbe hozott engem e’ szépség itt, mellyre én csakazért 
tartottam volt valamit, mert az a’ te büszkeséged volt. A’czár megun
ván hallgatni a’ híreket felőlem, személyesen kívánt ismerni; egy na
pon találkozott velem, látott, sokáig néze rám és szerelem ébredt ben
ne irántam. Ah én kitaláltan tekintetéből azon behatást, mellyet reá 
tevék, de úgy színlettem, mintha nem érteném öt. Mind e’mellett azon
ban ki nem mehettem lakomból a’ nélkül hogy vele találkozzam, ’s jól
lehet nem beszélt, szemeiből olvasám, mit érez ; de megunva ezen né
ma szerepet, melly öt titkon boszontá, lakásom után tudakozódék, ide 
jőve, hirtelen szobámba lépett és a’ nélkül hogy időt engedne bámu
lásomból föleszmélni, így szóla: Ludmilla, én téged szeretlek! Ezen 
szavaknál észrevette miként ellialványodám. Lábaihoz borulék és kér
tem ö t, lenne kegyes, szerelmével, mellyre én nem érzem magam ér
demesnek, mást megajándékozni, mert én az ö gyöngédségét csak job
bágyi alázatossággal vagyok képes viszonozni. Ön tehát már szeret? 
szóla a’ czár, rám szegezve tekintetét, mellyben halálos ítéletemet hi-

20  *
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vem olvasni. Ekkor átláttam , hogy Péter nevét fogja tudakozni azon 
férfiúnak, ki szívemet lmja, és haragjának egész nagyságát fejére ön
teni; nekem tehát téged hihetőleg föl kelle áldoznom, ha hozzád hti 
akartam maradni. Félelem lepett meg, reszkettem; rád gondolák és eltö
kéltem, hogy irántami figyelmeit nem utasltandom vissza. Wladimir, 
mondd meg most, vétkes vagyok-e?‘

Ezen beszéd alatt az őrnagy szemeit a’ padolatra fiiggeszté; ’s mi
dőn látná, hogy kedvese’ szerelemmel teljes szemei az övéit keresik, 
midőn a’ boldogító szavakat hallá, mellyeket csupán a’ szerelem képes 
elövárázslani, egyszerre minden harag eltűnt szivéből. Mialatt azon
ban most Ludmilla és Wladimir magokat biztosságban lenni álmodnák, 
a’ szép árvának házába egy férfiú jö tt , ki hátra vetve köpönyegét és 
fölemelve kalapját, a’ megrettent szolgáknak Alexiovics Péter’ voná
sait muttatta meg.

A’ czár fenyegető tekintettel ajkaira tevén újjait, zajtalan léptek
kel a’ szoba felé ment, mellybe tegnap még örömsugárzó homlokkal, 
vidám reményekkel tölt szívvel lépett volt; hirtelen kinyitá az ajtót és 
körül tekinte. Ludmilla’ feje Wladimir’ vállaira volt támaszkodva; mi
dőn a’ czárt megpillantá, kétségbeesve sikolta fel és lelketlen gép gya
nánt a’ ezár’ lábaihoz rogyott. Wladimir első mozdulatával kardjára té
vé kezét, félig kihúzva azt hüvelyéből, de hirtelen felhagyva ezen meg
támadó állással, meghajtá fejét tábornoka és császárja előtt. Péter,k i
vont kardját tartva kezében, haragot szikrázó tekintetet lövellt mind
kettőre.

„.Wladimir és Ludmilla — mondámagában — kétszeres árulás,két
szeres fenyíték.

.Kegyelem!4 kiálta az ifjú lányka, aggodalommal tekintve fel a’ 
czár’arczára. És közeledék hozzá esdeklöleg, mertö szerette az életet 
az ifjúkor’ egész szenvedélye és tiizével, és a’ haláltóli félelemnek 
egész gyarlóságával.

„.Kegyelmet a bűnnek? — szólt a’ czár mennydörgő hangon — 
Nem!!! 444 ’S ekkor, miután egy rövid ideig tartó belső heves harczot 
leggyőzött volna, mellyet arczizmai’ görcsös mozgásaibóllehete látni, 
hirtelen nyugodt és hideg lön , mintha méltósága alattinak tartaná szí
ve’ sebét valakinek megmutatni.

„ Őrnagy! szóla Wladimirlioz fordulva, menjen és jelentse be ma
gát foglyul a’ várban.444



269

III

Tizen négy nappal ezután a’ Moika-csatorna’ partjait nagy népso
kaság lepte el. Prejobainsky - ezred két sort képezve Izsáktértöl egész 
a’ hid’ végéig, hol most a’ nagy színház emelkedik, ki volt állítva. Ezen 
téren szoktak véghez menni a’ halálos ítéletek. A’ hóhért lehete látni 
bakójával, mindkettő kezében ama’ hosszú kötél, mellyet kancsukának 
neveznek ’s mellynek két ütése elegendő a’ halálra.

A’ tisztek teljes egyenruhába voltak és a’soron kívül az ezred’ele
jén Wladimir őrnagy, sápadt arczczal, körül csapongó szemekkel, ros
kadozó állásban. A’ czár’ haragja megkímélte öt. A’ császár megfontol
va azt, hogy ezen ifjú ember egyike a’ legmiveltebb és vitézebb tisz
teknek , újra megajándékozá őt szabadságával; de mint szerető kérlel- 
hetlennek mutatta magát, ’s azt parancsold, hogy az őrnagy maga in
tézze el Ludmilla’ kivégeztetését, ki a’ senatus által a’ Moika - téren 
végre hajtandó húsz kancsuka-csapásra Íté lte te tt, mivel, így szólt az 
ítélet, Svédország’ iigyviselöinek bizonyos politicai titkokat árult volt 
e l, mellyeknek birtokába a’ leányt a’ czárrali hizodalmas viszony jut- 
tatá. Ez ugyan teljességgel nem volt igaz, de a’ czár nem tartózkodott, 
ezen eszközhöz nyúlni, mert a’ mindenható ember, ki kezének egy moz
dulatával halálos Ítéleteket mondhatott, ki személyesített törvény vala, 
külsőleg szerette megtartani az igazság’ formái iránti tiszteletet, mint 
rend szerint azok szokták, kik leginkább törvény’ ellen cselekszenek.

Midőn Wladimir a’ halálos Ítéletet meghalld és parancsot kapott, 
hogy a’ Moika-térre menjen, egy szóval sem jelenté haragját, bámu
lását vagy vonakodó szándékát. Ő a’vártemplomban letérdelt isten előtt, 
aztán a’ smolenski sírkertben atyjának nem rég befödetett sírjánál 
imádkozott; mert szilárdan e lvo lt tökélve menyasszonyát megölni, 
hogy a’ gyalázattól és kínoktól megmentse, mellyekre kárhoztatva volt, 
’s aztán saját éltétől is megfosztani magát, vigasztaltatva azonremény 
á lta l, hogy egy más világban a’ szerelem örökké tartandó marad.

Mi a’ czárt illeti, ö azon éjt, melly az ítélet’végrehajtása napját 
megelőzte, részint ébren, részint lázálmokíól gyötörve húzta ki; húsz' 
szorisfölkele és vadállatként rohant szobáján át és vissza, mellét ver
ve és bösziiltében minden bútorát, melly útjában állott, összezúzva.

A’ nap felvirradott, a’nélkül hogy kínjait enyhítené; ö felöltözött 
a’ Preobajinski-ezred’ ezredesi köntösébe, sz. András rendének szalag
já t nyakába fiiggeszté és Menzikoffnak egy kis házába raene, melly a 
Moika-csatornára dűlt. Itt egy boltozatos ablak mellé állván, honnan min
dent láthata a’ nélkül hogy maga látható volt volna, mondhatlan fáj



2 7 0

dalom foga el; képzelete ele'be állttá ama’ fiatal félénk szép leánykát, 
a’ mint az zajgó kiváncsi vad csoporttól kisérve vesztő helyre hurczol- 
ta tik , meztelen és az út’ göröngyeitől vérig felkarczolt lábakkal, már
vány fejérségű vállaival, mellyeket nem sokára a’ hóhér’ kancsukája 
vérrel fog befesteni.

Nem maradhatván tovább helyén és el akarva fojtani belső felin
dulását, mellyet gyávaság és gyengeségnek tartott, kijőve, szorgalma
san köpönyegébe burkolódott, egy csolnakba ült és átevezett a’ Moika’ 
túlpartjára, elkerülve a’ hidat, mellyen a’ szerencsétlen Ludmillának vi
tetnie kellett.

Ott megállapodék a’ sokaság közé vegyülve, fölemelt fejjel, vad 
tekintettel, figyelmesen hallgatózva.

E’ közben Ludmilla’ kísérete jö tt; a’ lányka magából helyzetének 
borzalmaiból ’s gyalázata’ nagyságából merítve a’ szükséges erőt, ment 
olly léptekkel, mellyeket biztosaknak lebete mondani, karjára támasz
kodva egy őrmesternek a’ Preobajinski’ ezredéből. Nagy kék szemei, 
mellyek görcsösen valának kimeresztve, zavarodottan függének a’ soka
ságon, néha halvány ajkairól egy czikketlen hang röpült e l , kénytelen 
visszhangja szíve’ gyötrelmeinek.

A’ czár észrevett mindent és szíve borzalommal tölt el. Meglátva 
hosszú szőke hajfürtjeit, mellyek alabastrom nyakára omlottak, látva 
azon mély megrendülést, mellyneksem szava, sem kiinyei nem voltak 
’s meggondolva a’szűznek hóhérkéz által megmocskítandó fiatalságát és 
szépségét, megemlékezve a’ vele töltött órák’ boldogságáról a’ boszu 
érzése lecsillapult benne ’s egy nemesebbnek engedett helyet. Azon pil
lanatban, midőn Ludmilla a’ Moika’ liidján átlépni akarna, a’ császár, 
akaratlanúl vonzatva érzései által, a’ körül álló sokaságon á ttö rt’s ki
tárván köpönyegét és a’ lánykához közeledvén, mindkét kezével meg- 
fogá annak fejét és csókot nyomott homlokára.

Ludmilla meg vala mentve.
Már akkor, valamint most is , azon jogokkal bírtak sz. András’ ren

dének lovagjai, hogy az elitélteket a’ hóhér’ kezeiből egy csók által 
kiragadhaták.

* * *

Nem sokára ezután Ludmilla és Wladimir, a’megengesztelődöttczár 
által gazdagon megajándékozva, boldog párrá lön. Azon híd pedig, mely- 
lyen Péter czár Ludmillát megölelte, még ma is „Csók’ hídjának“ ne
veztetik.
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S z á z a d u n k .

Zsarnok, pogány nép vagy te , délkelet, 
Kebledbe oh, nincs emberszeretet;
Rabläncz ’s igák alkotmányköveid,
Köny-’s véreső puhítják földjeid’.
’S mi vagy te jégmeződdel, Ázsia,
Hol számüzöttek’ serge sorvadoz?
’S te oh, szabadság’ nagy hirü hona,
Hány átok száll réved’ dús partihoz?.... 
Pirulni kell az ég’ szemének i s ,
Ha látja e’ sok visszás jogcsodát,
Melly a’ fejért embernek hagyja meg,
’S mert néger, lánczra fűzi más’ nyakát. 
Riadj, riadj természet’ szózata,
’S mint nyíl, fúródjál át e’ népeken,
Kik a’ szabadság’ díszes, szent nevét 
Imígy gúnyolják gyáván ’s elvtelen’.
Vagy sírj ’s üvölts, mint szélvész - tengeren, 
Az embertársát zsarló emberen;
Hadd hallja ’s értse meg, mit értni fé l ,
Az ember hogy nem állat - joggal é l ;
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’S hogy nincs lelkes nemének 
Csak egy lelketlené,
Kit karinaként igázni 
’S lánczolni kellene.
’S megértvén e’ népek szóé’ szellemét, 
Tekintetük, rnelly egykor ragyogott,
Hogy harczias ’s nemes küzdésekért 
Részükre jog ’s szabadság vívatott:
Piruljon és égjen most, mint a’ tűz,
Melly játékot szalmás kunyhókon üz;
’S ha elvtelenség ’s rút ünérdekek,
Szavadra, természet, megszűntének:
Legyen ürük emlékű századunk,
Mellyben jog- és küzért munkálkodunk.

így bülcsel a’ tizenkilenczedik 
Század’ szabad fia,

’S így lángol a’ nép’ szent ügyében is 
Korunkkal Hunnia.
’S a’ lelkesűltség, mint szó íitogat,
’S mi jellemünkben korszerű divat,
Áthatja a’ hőn ifjú nemzetet,
’S gúnynyal nyilaz, példányoz tett helyett. 
De írva van, hogy philantropia 
Szerint kell a’ szívnek munkálnia,
’S együtt ha szív és ész nem kormányzanak, 
Az állományok sem virágzanak.
Azért is üdv, oh Albion, neked,
Hogy nincsen immár rabszerecsened;
És gondja tübbre nincs is senkinek,
Bár íreid nyomatva nyűgjének;
Hisz’ ez fehér, ’s itt n incs, mi jogtalan,
Csak a’ vademberért ne szóljanak;
’S beszéljen a’ Times, és buzogjon O’Conell, 
Nem kell türödni értük semmivel;
Úgy sem csürüg rabláncz az ír’ nyakán,
’S megnyugszik a ’ nép is.m ég e’ jogán.
Nem kell a’ népnek jog, csak élelem,
’S ez még adózott fűidből is terem;
’S minek nevelni ő t?__ marad paraszt,
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Köztünk parasztnak úgy sem nő malaszt.
És kábaság szabad földről a’ szó,
Míg csak nemesnek ’s úrnak lenni jó.
A’ nép csak úgy is já rt ’s kelt csőcselék,
’S örü l, ha kegyből megszálllttaték.
Előde, melly csak élt, nem vitt hazát,
’S ösvére e’ hont nem csorogta át;
Azért'ha élni vágy honon belül,
Álljon fel úgy honának védjeiil;
És védje készen vérig a’ hazát,
Miért az ősök vészt küzdöttek á t ;
Az ősök, a’ kik lőnek nemesek,
Utódaik hogy most heverjenek ;
’S fizessen is, mi a’ rovatban á ll,
Mig az ígéret’ földére ta lá l;
’S a’ munka könnyű, mert dolgozni tud,
’S van abból is, mi úr’ részére jut.

De az, hiába, még is 
Több , mint igaztalan,
Hogy még a’ tengeren túl 
Mind ez szokástalan;
’S hogy ott a’ szinte ember,
Mert színe fekete,
Emberjogot magának 
Máig sem küzdhete.
S hogy a’ midőn riadva zúg 
A’ jog’ ’s szabadság’ szózata,
A’ rabság’ e’ fájdalmira,
Végóra még nem konghata.

Zsarnok, pogány nép vagy te , délkelet,
’S kár, hogy korunk még rád fényt nem vetett; 
Szégyen reád, hogy nincs korszellemed,
’S hogy nem nyílott máig sem fel szemed;
Itt és amott, mindiitt a’ jog beszél,
’S te nem riadsz fel köz igényinél.

S te is csak áltatsz, Éjszak’ hírhazája,
Hol a’ szabadság’ mívelt földe van,
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Kebledben a’ midőn honától elzárt 
Rabnép sóhajt és sír igáiban.
Pirítsd meg öt is, századunk’ világa,
Hogy így tapodja a’ néger’ jogát,
Kit állatául kínoz ’s ostoroz m eg,
Mert forróbb nap siité el homlokát.

És a’ fehér rabért nem száll fohász fe l, 
Nem nyíl meg értök szódús ajakunk; 
így volt ’s igy is lesz ; már ez kor’ folyása:
— Csak nagy bohó ez a’ mi századunk !

B E Ö T H Y  Z S I G M O N D .

V' h a j a d o n ’ h a l á l a .

Elhagyva magában a’ no 
Kínokkal ötödik;
Várt kedvese vissza ha j ő ,
Aggódva tűnődik;
Remegteti titka; éjféli magányban 
Két szív’ dobogását hallgatja magában.

És vére eláll hidegen —•
Ó rossz a’ világ!
Nem nyughatik embereken 
’S úgy félti m agát;
A’ hií szeretőnek mind ellene lázad,
Mert hő megadással érezni gyalázat.

Majd rémesen, majd keserűn 
Fájdalma föléled,
’S a’ gyönge kebelbeli szűn 
Kél szörnyű tökélet.
Elszánva megindul, nincs könnye buvához; 
De tőre kezében ’s gyász éj van utához.



Künn messze körötte a’ táj 
Elvonva sötéttel ,
Bánatteli kebele fáj 
’S egyforma az éjjel,
Földön a’ homály’ vad kisértete rémlik,
Fenn a’ szerelemnek bús csillaga fénylik.

Oh jöne most csókjaival 
A’ kedves a’ hűtlen,
Nem lenne úgy a’ fiatal 
Nő’ szive derütlen,
Eltűnt a’ remény i s ; ő szíve’ keservét 
Ment ölni a’ helyre, melly tudta szerelmét.

Most dombra talál e’ helyen 
A’ vándor utában,
Mellynek fiive szelleteken 
Reng esti homályban.
Olly néma ez egy sír, mély csend lepi halmát, 
És őrzi szelíden két szív’ nyugodalmát.

A D O R J Á N  B .

F e l k ö s z ö n t é s .

Miljom átok! bort a’ billikomha, 
Részegítő, lánghullámu b o rt!
Melly keservet és bút martalékul 
A’ felejtés’ örvényébe hord.

Bort öblébe váltig a’ kehelynek , 
Bort elöinbe szakadatlanéi!
Ide nézzen a’ puszták’ homokja,
És ha nem tud inni, megtanúl-

Kedvben ég a’ csont’ velője már is , 
És eremben a’ kéj’ habja forr;
Idv neked, te mámorok’ homálya! 
Idv neked, te mámor’ anyja bor!
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. . . .  Hah, e’ kancsó a’ mesés világnak 
Feneketlen hordája talán? —
Bort helé, mert nem szívelhetem, ha * 
Puszta szájjal ásitoz reám?

Bort belé! hogy felköszöntsün ajkam :
Éljen a’ nemes keblű b a rá t!
Ki, midőn a’ vész’ harangja zúgott,
Szép hűséggel nyujtá jobb karát.

Éljen a’ világ’ dicső folyása 
És az élet és a’ szép világ!
’S az igazság’ védpalástja, melly az 
Üldözöttnek menedéket ád t

Éljen a’ szív’ biztató vezére ,
A’ varázsdalt pengető remény!
Éljen a’ menny, ó gyehenna, minden, 
Minden é ljen ........ oh, csak veszszek én!

P E T Ő F I  S Á N D O R .

m a g y a r o k h o z .

Kit hódolva neveztek elöditek, és ti akárhogy 
Tiszteltek, magyarok, megvere istenetek.

Mert minthogy mindenki vezetne, de senki sem indul, 
Bármit üvölt a’ hír’ kürtje, mi nem haladunk.

P I L IS I  Z A R K A .

íi>
-



T Á R  C Z A.

tZsxrevé.telele W arga Já
nos* Termés se tt ana' bí

rálatára.
(Vége. )

56. §. Hogy őszszel és tavasz- 
szal érzünk melegebbet estvefelé, a’ 
napsugároknak egyenesen álló tes
tünkre! függélyes’ esése miatt, és 
nem nyárban, sem reggel, oka az, 
mert nyárban a’ függélyeshez köze
lítőleg esnek délben a’ napsugárok , 
és igy olly nagy hevet fejtenek ki, 
hogy ehhez aránylag a’ kérdéses est- 
vefeléi meleg elenyészik; ellenben 
őszszel, és tavaszszal, még elég dü- 
lősen esvén délben is a’ napsugár, 
nem fejthet ki annyi meleget, hogy 
mellette a’ függélyes irányú estveli 
meleg elenyésznék. Látja biráló , mi 
sajátságos fogalom-zavarba, esett, mi
dőn szerzőt sajátságos gondolattal a- 
karja gúnyolni. Ezen §-ban a’ lég’ 
összenyomalásából származott hő kö
rüli yi&zmálkodátokra nincs mit mon
dani, csak azt, hogy ha a’ kénsa- 
vany és viz.vegyület nem szerkezeti 
állapot-változás , tessék bírálónak a’ 
kénsavanyos vizet, viz helyet meginni.

57. §. Biráló azt mondja, hogy

szerző a’ hónak saját meleget tulaj
donít. Hol mondja ezt szerző? Mu- 
tattassék ki. Látja biráló, itt a’ foga- 
lom-zavari hiba, és a’ piszmálkodási 
félbűu mellett, egy nagyobb bűnbe 
esik, nem mond t.i. igazat.

Az 59. §-ban felhozott okot 
pedig, mi a’ felsőbb természettan
ból tudjuk, jelesül, hogy a’ viz 3°- 
nál legtömörebb ’s l°-nál is tömöt- 
tebb mint 0°-nál. — Azt is tudjuk 
mi, biráló u r , hogy ezen szép ta
pasztalatot Stampfertől tanulta, de 
ez messze ok ; illy könyvben mint a' 
kérdéses, mindiga’ legközelebbit kell 
felhozni, sőt oktatásbani elvünk sze
rint másban is a’közelebbről kell lép
ni a’ távolira; igy a’ jég-úszásnak 
közelebbi oka csakugyan az lesz, 
hogy annak likacsaiból hideg által a’ 
lég kihajtatván , jegedék-képezés ál
tal is térfogata nagyobbá).

A’ 60. §-ban megkötött meleg’ 
világositása túlzó piszm álkodát.

A’ 61. §-ban, hogy a’ vissza tar
tóztatott párák a’ forrást nem mozdít
ják elő, bírálónak igaza van , vala
mint lehet igaza a’ jégdara’ képezé- 
séről adott tanának is. —

A’ 70. §—ból fölhozottakra néz
ve utasítjuk bírálót egy olly fürdő -
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kádra, inellybe napsugár süt, ebben 
minden tagait töredezetteknek látand- 
ja. —

Ha 72. §-ból bíráló a’ látás 
szöglet’ szárait egyenlőknek nem kép
zeli, miért nem látja, a’nap és hold 
gömbalaku testeket valólag gömbala- 
kúaknak ? És ha valamelly városba 
utazik, az egymásból elég távolra 
álló tornyokat mért hozza szemközt 
egymásnak stb ? Ha ezek bírálónak 
olly bebizonyitatlanok, valamint azon 
igen kicsiny is , mi a’ nagyitó és to
va csövekről mondatik, róla nem te
hetünk , mi értjük és megértetni tud
juk. Bíráló a’ 76. §-náI vévé észre 
szerző’ tanmódszerét, ’s három cate- 
goriáit: a) jelenet’ szemlélését b), ok- 
fürkészést és c) törvény-lehúzást, 
’s ezeken egy fordítást tesz , jelesül: 
az okot teszi harmadik, a’ törvényt 
második helyre, ’s ezen categoriák- 
hozi ragaszkodásból tautológiául hoz
za föl a’ mágnesség’ törvényeit. Mi a’ 
részletes oktatás-tanban, a’ termé
szettan’ következő-tanmódját tanul
tuk: Meg kell különböztetni az elemi 
közép, és felső osztályú természet- 
tan’ tanmódját. Az első jelenet-szem
léltetés, leírás, és legközelebbi ok
mondásban áll. Ez, bíráló ur, a’ kö
zép népiskola’ természettan’ taninód- 
ja. — A’ közép osztályú természet- 
tannál szinte szemléltetni a’ jelene
teket, az okot mélyebben keresni, 
és törvényt vonni el. A’felsőbb osz
tályban szinte jeleneteket szemléltet
ni de már elvontan, és összébb fog
lalva, törvényt adni, és a’ messze 
okokat fürkészni, azokat egyeteme- 
siteni, ’s átadni a’ tennészet-eszme- 
tannak. Látja bíráló, ismét zavart el
véből folyó zavart folyadékba esett, 
mert a’ közép osztályú természettan’ 
tanmódját, miilyen épen a’ jelen 
könyv, zavarta össze a’ felső termé
szettan’ tanmódjával, a’mellett az al
kalmazást említeni feledé. — Bárcsak 
bírálóink, valamint kézi könyveket- 
iróitik is oktatástant tanulnának; bi

zony nem esnének annyi zavar és ha
szontalan piszmálkodásokba! Mi a’ 
magnesrőli taüt.ológiát illeti, az csak 
egy kis felületesen nézdelő piszm ál- 
kodásbul származott, mert a’ jelenet
ben csak éjszaki és déli gönczölök 
vannak említve , a’ törvényben pedig 
azonnemü éj szaki és éjszaki stb van 
lehúzva. Általában különböztetni kell, 
uram, ’s arra szoktatni a’ növendé
keket is ; mert csak ott van értelem, 
és ész, hol különböztefés van , és ott 
van tanítás. Qui bene distinguit, be
ne docet.

A’ 87. 88. és 89. §-bani vegy
tani jegyzetek helyesek, de azokban 
némellyeknek olly szoros fölelemzé
se van, melly nem illyen kézikönyv
be— igenis magosabb osztályzatúba 
való. A’ miilyen helyesek ezek, olly 
elménczkedő piszmálkodás és pusztán 
kalendáriomi, ’s nem is naptári böl— 
cseség a’ 106. §-ból kikapott, mire 
bíráló úrtól csak azt kérdezzük: Nyár
elő’ 20. táján nem feküdt-e le mindig 
9 óra előtt, és kelt-e fel valaha 3 
órakor ? és estve 9 órakor nem látta-e 
az est- , reggel 3 órakor a’ regszür- 
kűletet ? és 9 órától 3ig nem 6 óra 
foly-e le, és 3tól 9ig nem 18-e ? Azon
ban ez sem mondatik csillagászi sza
batossággal , hanem m integy és csak
nem , mert a’ csillagászi szabatosság 
ismét nem illy könyvbe való. Szerző 
természettanból akar tanítani termé
szettant és nem kalendáriumból. De 
mind e’ mellet elismeri, hogy 7iup- 
siites helyett csakugyan helyesebben 
állott volna napvilágitás, miként az 
fentebb is á ll ; mert azt bírálónak 
nem kell ismételni, hogy a’ fény- 
szegés’ törvénye szerint, még nem 
kel a’ nap, és már jóval világit, ’s 
leszállt, és még is darab ideig vilá
gítja földünket. Igenis a’ földbőli hó— 
fejlés, és a’nap’hő ereje ellenzékek, 
de nem mint bíráló akarja, egy más’ 
ellenében álló nézetek, és épen azért 
mert ellenzékek, fejt a’ nap’ereje hőt 
nem közvetlen foly a’ napból földünk
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re, hanem csak ébreszt és fejt ezen 
meleget. És épen ezen hőfejtés’ ered
ménye az , mi nyárelő’ 22. után sok
szor nagyobb mértékben mutatkozik.

íme’ sorban mentünk azokon, mi
ket bíráló hibás tanoknak nevezett, 
ezekbe mint méltóbbakba részleteseb
ben bocsátkoztunk, a’ nyelv és elő
adásra nézve kimondtuk elvünket. 
Nézzen vissza már bíráló ezen ész
revételekre , de nem amúgy francziá- 
san, mint az idézett anyagi franczia 
példabeszéd mutatja; hanem komo
lyan, és főleg lelkiösmérettel; meg- 
látandja, hogy helyes észrevételei 
méltányolva vannak, de zavart fogal
mai és piszmálkodásai, — ha ujjai- 
ra szedi is azokat — sokkal halad
ják helyes észrevételeit, ezután húz
zon magára corollariumot, ’s söpör-- 
jön előbb a’maga háza előtt’s azután 
czirkálgassa a’ másét. —

P r z i h i s t a l  A n t a l  
múlt évi természettan-hallgató és társai.

Helyeslés.
Miután közvisgálatink’ alig vé

geztével történt utazásomból vissza
tértem, és az Athenaeum’ folyó fél
évi II. fűzetet is megkaptam; tüstént 
kötelességemnek érzéin természetta
nom’ bírálatát azon növendékeimmel 
közleni, kik szünidőben is körűiéin 
vannak. Ezért az első fűzetbeni bírá
latot is komolyabb tárgy alá vevénk, 
mint azt utazásom’-épen beállásával 
magam is átpillanthatáin. Helyesel
tem növendékeim előtt a’ helyes ész
revételeket. roszaltam a’ hibásokat. 
Es növendékeim ezen észrevételeket 
összeszedek ’s velők megleptek, mi
ket én ezennel helyezlek, kivévén né- 
melly helyen a ’ modort, mi lehetett 
volna kissé humánusabb. De hiszen, 
m iilyen az áld ja  meg, ollyun «’ f o -  
g  adja isten  is. *) Bizony! bizonynö

*) Óhajtanok , hogy íróink a’ magyar 
közmondásokat, mellyek többnyi-

vendékeim majd köszönetéin’ vissza
vonására szoritának, de csak marad
jon köszönetéin. Én kevés érdemért 
is inkább többet adok, mint keveset.

Warga János.

iá ’ palermói catacom- 
h ó k

A’ halál’ sajátképeni országa a’ 
palermói catacombákban látható. Az 
ottani capucinus egyházban egypin- 
czeboltozat van, mellynek földréte
ge és lég-faja különös nemét eszköz
li az enyészetnek a’holtesteken. Kis
sé több mint négy hónapi idő alatt 
a’ testek félrohadási állapotba jutván, 
azon túl évekig alig változnak. Ezek 
nem kapnak múmiákéhoz hasonló sű
rűséget , melly által az emberi emlé
kezetből elenyésznek; nem száradnak 
ki azon mértékben, mint némelly fel
ső olaszországi sírboltokban, sem az 
életnek azon színét nem tartják meg, 
mellyet néniellyeken észrevenni, ha
nem a’ hús nyúlós kocsonyává zsu
gorodik, melly néhány év alatt szi
lárdabbá leszen, utóbb pedig ismét 
elmorzsálódikés elporlik. Ezen holt
testek’ színe sárga fakóból hamuszür
kévé és ónkékké változik; az arcz’ 
egyéni jelleme nem törlődik le, ha
nem a’ vonások a’ kiszáradás’ kisebb 
nagyobb fokaihoz képest, megfeszül
nek és elfonnyadnak. Az egyház és 
kolostor alatt a’ capucinusok magas 
és térés folyosókat hagytak ; kiért bi
zonyos öszveg fizettetik, annak teste 
néhány holnapra ama’ rohasztó bolto
zatba tétetik és azután e’holtak’csar
nokában állíttatik föl. Több sorjával 
állnak, ülnek és fekszenek itt a’ ha
lottak, csavarok által tartva, mellyek 
azonban nem láthatók. Mindenik ama’

re igen jellemzetesek és szabato
san vannak mondva, ne változtat
nák. A’ fönnebbi köz mondás így él 
a’nép’ ajkain: „Miilyen a’jó nap, 
ollyan a’ fogadj isten.

A’ s z e rk .
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szomorú halotti öltözetben van egy
másra helyezett kézzel; a’ hajak va
dán függnek a’ kiszáradt koponyá
kon és az arczok a’ halál’ fonnyasz- 
tásait mutatják, ügy tetszik mintha 
mindenik halálos órája’ fintorgásait 
litogatná; kerekre felnyitott szájak, 
ferdén függő állak, felfordult sze
mek, keskenyre húzott orrok állnak 
egymás mellett, és minden arcz meg- 
rendithetlen szónoklattal hirdeti, hogy 
a’ meghal ás keserű. Legborzasztób
baknak látszanak a’ szerzetesek sö
tét színű csuklyáikban, fejér mellény 
és négyszögű papi süvegeikkel. Lefi
zetvén a’ kivántató öszveg, a’halot
taknak joguk van tíz évig társalkod
ói a’ halálnak ezen salonjában , ezután 
kijének a’ divatból és csontházakban 
tétetnek el. Mindenik mellett fel van 
írva a’ név és halála’ napja. Találni 
itt kevés hónapos és tíz éves halotta
kat ; és a’ halálkornak ezen fokoza
tai igen határozottan vannak kifejez
ve. Egyiknek arczában még mozgé
konyság látszik ásítani és szemei pil
lognak , másiknak orra behorpadt, 
összelapült és elporló ajkai lehúlltak 
vigyorgó fogairól. Haja csaknem min- 
deniknek borzasztóan összekuszálva 
fölfelé mered, mintha éjféli órákban 
iszonyú kiilekedések közt egymás’ ha
jába kaptak volna. Mind e’ mellett 
még is a’ halottak’ rokonai eljőnek 
ezen tágas világos boltozatokba és 
meglátogatják kedvelteiket, órákig 
ülnek mellettük és a’ szeretetnek el
tűnt szellemét kémük ezen mereven, 
mogorva arczokban. Az asszonyok 
nagyobb részint fekvő helyezetben 
vannak; a’ szüzek elhervadt vagy 
mesterséggel csinált koszorúkkal éke- 
sítvék és némellyik halott’ oldalánál 
drága koporsó van veres bársony 
szentföldénél. Gyanús virágillat leng 
keresztül ezen helyeken, de az orr 
megérzi az undorító rohadási szagot 
rajta. Mintha egy fölleplezett temető
ben járna az ember az enyészetnek

minden fokozatai fel vannak tárva és 
a’ halál’ lakomája dús, és változatos.

M agyar játékszin i 
Krónika.

Sept. 11. A’ miskolcziak’ jává- 
ra budai fiatalságból álló műkedve
lők által adatott elő a’ T i s z t u j i -  
tás. Itt az eszközt a’ czél’ szentsé
ge miatt nem szabad szigorú ítélet 
alá vonni, ámbár, ki a’ színészet’ ne
hézségeit meggondolja , elismereudi, 
hogy e’ műkedvelők ügyesebben fej
ték meg föladatukat, mint várni le
hetett, ’s kivált a’ főorvos, a’ zsidó 
és Nelli szobaleány’ személyesítői 
dicséretes ügyességet bizonyítának. 
Mindnyája e’ derék műkedvelőknek, 
egyet sem véve k i, forró hálát érde
mel azon szép elszánásért, hogy e’ 
sok bajjal, fáradsággal, kellemetlen
séggel járó áldozatot tették a’nyomor’ 
némi enyhítésére, mellyet a’ sors’ 
keze olly súlyosan mért a’ miskol- 
eziakra. 99.

Sept. 12. B o t c s i n á l t a  do
c tor .  Vigj. 3 felv. dalokkal és táncz- 
czal. Molier után magy. színre alkal
mazva.

Sept. 13. H á z a s s á g  XV. La 
jos  a l a t t .  Vigj. 5. felv. Duinastól. 
Ford. Egressy Benj. a. m. tud. társ. 
költs.

Sept. 14. C h i v r i  D i a n a . — 
Dráma 5 felv. Soulietől. Ford. Egres
sy Benj. a’ m. acad. költs.

Se t. 15. E gy  s z í n é s z ’ é- 
l e t e .  Szinj. 4 felv. Desnoyer és La
bat Eugentől ford. Egressy B.

Sept. 16. Telepi György’ javá
ra bérszünettel először: H á z a s 
s á g  d o b s z ó n á l .  Vaudeville3 fel- 
vonásb. írták Leuven és Brunsvik. 
Ford. Szentpétery. Zenéje Szerdahe
lyitől.
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Sept. 17. P o l i t i c u s  c s i z 
madia.  Bohózat 3 felv. Helberg után 
alkalmazó Balog.

Sept. 18. K i r á l y  l e á n y  min t  
ko 1 d u s ii ő.Szinj.5 felv.Baupachtol.

Sept. 19. F i a t a l  házasok .  
Ered. vigj. 3 felv. Csaté Páltól.

Sept. 20. Bérletszünéssel: N o r- 
ma. Nagy opera 2. felv. Bellimtől.— 
Schodelné mint állandó tagja a’ in. 
színháznak a’ czímszerepben először 
lépett fel.

Sept. 21. Donna  D i a n a .  
Vigj. 5 felv. Irta Moretto. Németből 
ford. Komlóssy.

Sept 22. E s k ti. Nagy opera
4 felv. Irta Bossi Kajetán, ford. Jakab 
István. Zenéje Mercadantétól.

Sept. 20. Fáncsy’javára bérszü
nettel először: L u c r e t i a .  Drama
5 felv. Irta Ponsard ford. Egressy 
Benj. — Mi e’ nagy hírű müvet nem 
olvastuk, csak hallók a’ mai előadá
son ’s így nem tudjuk mi és mennyi 
veszett el az eredetiből a’ fordítás 
által; hogy a’ vissza nem adható he
lyeken kivűl, a’ mik minden erede
ti műben szoktak lenni, sok talán for
dítható szépségek is elvesztek, gya
nítjuk, néhány nem igen szerencsés 
kifejezésekből, amilyeket mahallánk 
színészeink’ ajkairól, miket azonban 
nem akarunk mind a’ fordítónak 
felróni , mert igen is jól tud
juk és tudja velünk a’közönség, hogy 
színészeink stylisálni szoktak és nincs 
költői dictio elég tökéletes, mellyet 
ők ne igazítanának, változtatnának, 
ők , kiknek nagyobb része azt hiszi, 
hogy a’ színpadnak saját nyelve van, 
mellyet senki sem tud csupán a’ szí
nész urak. így tehát, hallásból ítél
ve, a’ fordított és színészek által meg 
stylisált ponsardi compositiót, nielly- 
nek úgy látszik egyik ló sajátsága a’ 
dictio, mint volt a’ franczia classi
cal iskolának , teljességgel nem tud
tuk megtalálni a’ kulcsot magában a’ 
műben annak magyarázatához , miért

A l l i e s .  II . K.ÖT. 1843.

ütöttek e’ művel olly nagy zajt Fr.*n- 
cziaországban, ’s így kénytelenek va
gyunk azt külső körülményeknek: a’ 
helynek hol, és az időnek, mellyben 
feltűnt, tulajdonítani. Mi azt közép
szerűnél többnek nem mondhatjuk, 
mert többnek mondva, nembirnók Íté
letünket igazolni. Sem jellemzés, sem 
psychologia, sem cselekvény’ tekinte
tében nem emelkedik az középszerű
ségen felül. A’ mi pedig hatását ille
ti, azipég a’ középszerűségen is alól 
van. A’ párbeszédek nem drámaiak, 
hanem valóságos colloquiák, mellyek 
egész apró értekezésekből állanak, 
mik alatt a’ cselekvény többnyire ál
lóiig. Különben vannak e’ drámában 
jeles pillanatok, millyénpéldául Lu
cretia’ öngyilkosságának pereze és 
motívumai és jelesek többnyire , mik 
Lucretia’ szájába adatnak és a’ hogyan 
általában Ponsard ez asszonyt beszél
teti. Színpadunkon a’ színműnek nem 
ígérünk életet; sok régi franczia clas
sical elem van benne, minek elmúlt 
kora és soha visszatérni nem fog, még 
magoknál a’ francziáknál sem. Sokat 
ártott nálunk e’ dráma’ hitelének az 
i s , hogy játszva középszerűig, hogy 
ne mondjam, roszúl volt. Lendvay 
(Sextus) nem tudjuk miért, igen ért
hetetlenül beszélt. Fáncsynak (Bru
tus) csak a’ tettetés’ pillanatai sike
rültek, a’ többi rómaitlan és férfiút, 
lan német érzelgés volt. Bartha(Col 
latin) mint valami kezdő színész so
kat hadarászott kezeivel és szokása 
szerint akadozott. De CauMari (Tul
lia) még csak szerepe’ szavainak ér
téséhez sem emelkedett fel, ’s ő volt, 
ki e’ mai előadásnak legtöbbet ártott. 
Az egy Laborfalvi B. (Lucretia) tolle 
be helyet kellőleg. Ö valódi nagysze
rű római asszony volt. Beszédében, 
arczvonásain , mozdulatán sok kifeje
ző , sok jellemző, szavalata érthető 
lélek és erőteljes. k.

Sept. 24. H á z a s s á g  d o b -  
s zónái .  Vaudeville 3 felv. Írták 
Leuven és Bruusvick. Fordította
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Szentpctery Zsigmond. Zenéje Szer
dahelyitől.

Sept. 25. T ü n d é r  v i l á g i  
l eány .  Tüneményes vigj. 3 felv. 
llaimundtól ford. Szerdahelyi.

Sept. 26. E g y  ú r és a s z -  
s z onysá g .  Vigj. 1 felv, írták Oli
vért és Lausanne. Ford. Egressy 
Renj. Ezt követte először: Humo
r i  s t i c a i t a n u l má n y o k .  Drámai 
tréfa. 2 felv. Lebriin után után Egres
sy Gábor és Renj.

Sept. 27. Norma,  Nagyope
ra 2 felv. Bellimtől.

Sept, 28. Ant on  y. Szomorúj. 
5 felv. Dumástul. Fordította Szental 
György.

Sept. 29. Az ö r d ö g ’ napló-  
j a. Vaudeville 3 felv. Irta Arago és 
Vermond. ford. Egressy Benj. Zené
je Szerdahelyitől.

Sept. 30. Bérletszünéssel: Bor. 
g ia  L u c r e t i a .  Nagy opera 2 felv. 
Donizettitől.

Octob. 1. T i s z t  ú j í t  ás. Ered. 
vigj. 4 felv. Nagy Ignácztól.

Oct. 2. Először: Nőm és h i
vata lom.  Vigj. 3 felv. Bayard és 
Wailly után Tompa Imre.

Oct, 3. W a l l  bú r  g’ é j s z a -  
k áj a. Szinj. 4 felv. Birchpfeifl'ertől, 
Ford. Kis Iván.

Oct. 4. Mon t e c c l i i  és Ca
p u l e  11 i pá r t .  Nagy opera 4 felv. 
Bellimtől.

Oct.5. E gy po h á r  víz.  Vigj. 
5 felv. Seribtől. Ford. Nagylgnácz, 
a’ m. acad. költs.

Oct. 6. Őrökké.  Vigj.2felv- 
Scribetől; ford. Csató Pál a’ in. acad. 
költs.

Octob. 7. B o r g i a  L u c r e - 
t i a. Nagy opera 3 felv. Donizettitől.

Octob. 8. Ga rab  oh ez ás diák.  
Bohózat 3 szakaszban Munkácsy Já
nostól.

Chtnai k fizut omló sok.
— Okos ember úgy alkalmaz

kodik a’ körülményekhez, mint viz 
az edénynek, mellyben van, alakjá
hoz.

— Üres szellem úgy elfogad 
minden sugall ást, mint az odvas hegy 
minden hangot visszaad.

— Hagyd meg a’ gyökereket, 
a’ fű folyton fog nőni (intés , hogy az 
áruló’ egész családa kiirtandó).

— Az irigység’ kínai ollyanok, 
mint homok a’ szemben.

— Azt az istenek nem segíthe
tik , ki minden alkalmat elszalaszt.

— Récze’ hátára vizet önteni 
(azaz, hasztalan tanácsokat osztogat
ni).

— Macskát nyerni ’s tehenet 
elveszíteni (a’ perlekedés’ szokott e- 
redinényét jelenti).

— Nő semmi vétségért sem fe
lelős , hanem férjé.

— Ha a’ törvények magát a’ 
császári házat is nem vonják körük
be, tiszteletre nem számolhatnak.

— Valódi lángész mindig szen
de marad és egyszerű , mint gyer
mek.

— Ki csizmát hord, czipöt vi
selőre nem ismer (csizmák Chinában 
nagy hivatalok’ diszöltözeteihez tar
toznak).

— A’ férfi’ beszéde mint a’ 
nyíl, egyenesen a’ czél fele röpül; 
a’ nő’ beszéde eltört legyezőhöz ha
sonlít.

— Feleségben erényt, ágyas
ban szépséget követelnek.

— A’ hal tenger’ mélyében, a’ 
sas ég’ űrében lakik. Bármi magasra 
emelkedjék is ez, nyíllal, amahhoz 
pedig, bármi melyen legyen is , szi
gonynyal hozzá férhetni; de az em
beri szivet csak egy tapodtnyi távol
ban sem puhatolhatni ki.

— Természetnél fogva az em
berek egyenlők2 de nevelés teszi őket 
egyenlőtlenekké. ».
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Egyveleg.

(Andor  r a). A’ pyrenaei he
gyek’ egyik’ völgyében, Francziaés 
Spanyolország között, hegyeknek kö
zepette , inellyek az évnek egy ré
szében járhatlanok, él egy kis népecs- 
ke 10 — 12,000 ember, melly több 
mint ezer év óta respublicát képez 
és közepette a’ szomszéd nagy orszá
gok’ hűbéri vadsága és forradalmai
nak, szokásait és nyelvét minden ösz- 
szekeveredés nélkül fenn bírta tarta
ni. Távol azon nagy közlekedési út- 
tól Spanyol és Francziaország között, 
csak pásztorok és szántóvetők által 
lakva, az andorrai köztársaság a’ mos
tani polgárisodásnak különös példá
ul szolgál, hogy tiz század óta nem 
változva hűber ellenes alkotmánya, 
mint valamelly épen maradott régi 
pénz , korunkig megíarta egész bé
lyegzőiét és felírását. Ezen orszá- 
gocska’ éjhajlatát, durva és szelíd vál
tozataiban, valamint az andorrai nép
szokásokat is igen jól megismerhet
ni ezen munkából: „Das Thal An
dorra, deutsch bearbeitet von Fanni 
Tarnow. Leipz. 1842.“

( Na po l e on ’ h á t r a h a g y o t t  
munkái ) .  Minden, mi Napoleon’ne
vét viseli homlokán, nagy kíváncsi
sággal fogadtatik. Azért „Napoleon’ 
hátrahagyott munkái kútfők után né
metre fordítva Alvensleben által (ki
jött Lipcsében 1842)“ már második 
kiadást értek. Hátra hagyott mun
kákról saját értelemben itt ugyan nem 
lehet szó. Corsicának története, 
mellyet mint tanuló kezdett és mint 
alhadnagy folytatott, csak töredék és 
Montholon tábornok’ élőbeszédéből 
sem tudhatni meg, honnan vétetett 
legyen. Szinte igy már 92. lapján 
a’ nevezett munkának minden be van 
végezve, mit Napoleon írt, még is 
egy mese , nagy számú levél, apja, 
bátyja, Raynal, Paoli, Rossihoz stb 
írva, szinte a’ „munkák“ közé szá
míttatnak , holott csak ama’ megle

hetősen kétes felelet a’ lyoni acade
mia’ jutalomkérdésére 1791-ből, a’ 
beucairei vacsora és egy keserű irat 
Buttafuoco tábornokhoz, neveztet
hetnének némileg munkáknak. Van 
aztán ezen könyvben egy sereg je
lentés a’ fő hadi szállásról és iratok 
Genua , Velenczéhez stb intézve, ma- 
nifestumok proclamaiiók . beszédek , 
alkuk , tervek, ’s száz effélék, mely- 
lyek Napoleon’ szellemére igen , de 
nem Íróra mutatnak, ha csak minden 
tábornokot és fejdelmet Írók közénem 
sorozunk. Miket ö leginkább sz. Ilo
na’ szigetén számos világtörténeti ne
vezetességű egykorúi felől mondott 
„biographiák“ rovata alá van soroz
va, de ezen czimet is nem helyesen 
viseli. Hasztalan minden erőködés 
Napóleonból irót akarni csinálni!

( T a k a r é k p é n z t á r a k '  
haszna) .  Mi haszon háromlik a’ ta
karékpénztárokból a’ dolgozó és szol
gáló néposztályra, világosan kitűnik 
azon átnézetből. mellyet Dupin b, 
nem rég a’political tudományok’ aca- 
demiájábau terjesztett elő. Párisban 
a' takarékpénztárak 1818-ban alapít- 
tattak. Az első 8 év alatt a’ betétei 
25 mill , a’ következett. 8 év a 44% 
mill, ’s a’ legközelebb lefolyt 8 év 
alatt 250 mill. tön. Az első korszak
ban a’ betevők’ száma 20,000 , a’ má
sodikban 40,000, a’ harmadikban 
150,000 vala. — 100,000 betevő kö
zöl, Dupin’ adatai szerint, 77,357 
személy egyedül a’ kézművesek’ osz
tályába, 18,065 azokéba, kiknek fog- 
lalkodása szellemi miveltséget is kí
ván , 4,098 azokéba tartozék, kik 
fekvő vagyon’ bizanyosjövedelméből 
élnek.— 1842-ben a’ párisi takarék- 
pénztárak 276,602 uj betétellel 40% 
mill. fr. tőkét kaptak ’s ugyanazon év
ben 32 mill.fr, fizettek vissza, 1842- 
ki dec.’ végén a’ betett öszves tőke 
95 mill, tőn, mitől 3% mill, kamat fi- 
zetteték, jutalma a’ takarékosságnak, 
minőt más intézkedés a’ betevőknek 
aligha adhat vala.
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( Wa l h a l l a ' .  Dr. Brelschnei- 
4er egy értekezésében ,, Németor
szág’ egységéről és nemzeti szelle
méről az egyházra nézve“ ezt mond
ja : A’ Walhallát teljességgel nem 
lehet nemzeti, hanem egyéni műve 
gyanánt alapítójának tekinteni. Ben
ne foganszott a’ terv, ő létesitéazt, 
választotta a’ Walhalla’ tagjait saját 
belátása szerint, ábráznia érdemüket 
maga álláspontja szerint és szente- 
lé nekik a’ ilics’templiimát. Ha terve 
a’ német szövetség’ fejdelmei elébe 
terjesztetett, ’sálfalok helybe hagya
tott , ha annak kivitele nemzeti vég
zés’ következtében Németország’ kö
zös költségein ment volna végbe, ha 
ezen dicstemplomba felveendők egy 
német areopag’ szavazata szerint vá- 
iásztattak volna, akkor a’ Walhalla 
valósággal német szellem alkotta mű 
lett volna és illyennek nézetett volná 
minden németek által. De mind ezek
ből semmi sem történt.

( Se r t é s  e l l en i  por1). A’ XIV. 
és XV. században állatok által elkö
vetett vétkek is biróilag fenyittettek. 
így például Laonban jiin. 11 1191. 
egy sertés forma szerint kivégezte
tett. Egy más sertés a’ XV. század
ban hóhér által akasztatott fel, mivel 
egy gyermeket felfalt. —a—

Nyilváníts kösxtinet.

Édes örömmel párosult hála-ér
zet rezgi át minden igaz hazafi’ keb
lét , midőn hazá ja’ boldogitására czél- 
zó vállalatiban nem csak a’ vele hon 
lakó, hanem még a’ külföldön is ha

zájukért ügyködő honfiak közt szinte 
rokonszenvre, teher-vivő vállakra, 
’s önként ajánlkozó segédkezekre ta
lál. Illy örvendeztető szempontból 
tartozó édes kötelességének ismeri a’ 
Pesten alakult „ M a g ya r nevelési -  
tá rsu la t“ őszinte legforróbb háláját 
nyilvánítani a’ sariliníai király’ ne
vét viselő 5-dik sz. cs. k. huszár 
ezered’ hőskeblű tisztikarának, ’s né
hány Milanóban működő elvbarátinak 
azon nagylelkűségükért, miszerint, 
áthatva ezen nevelési-társulatnak üd
vös czéljától, annak alaptőkéjét e’ kö
vetkezendő hazafini áldozatukkal ke
gyeskedtek gyarapítani, úgymint: 
Gróf Piílfy János ezredes évenként 
10 ft. Kovács György alezredes 5 
ft.—Mészáros Lázár őrnagy 10 ft. — 
Gr. Pejacsevich Sándor őrnagy 10 ft. 
— Leitner Nándor kapitány 5 ft. — 
gr. Zichy Béla kapitány 10 ft. — Dra- 
gonyi Grubiczy Béla kapitány, ’seze- 
redi ügyvéd 5 ft. — Szfrókay Elek 
főhadn. 5  ft. — Beznákfaivay Beznák 
István hadnagy 5 ft. — Zalabéri Kur
vát h Imre hadnagy 5 ft.— gr. Peja
csevich Adolf hadnagy 10 ft. — Újhe
lyi Imre ezeredi lelkész holta’ napjáig 
6  ft. — Fletzer Jgn.ácz Beuss-köszt- 
sitz huszár ezeredi lelkész 5 ft.— 
Bobrovszky Andor milánói hadőrsé
gi lelkész 5 ft.— Heil Alajos Paum- 
garten 21. sz. gy. ezeredi főorvos 
5 ft. mind pengőben , ’s mind három  
é v r e , az egy örökös alapítványt ki
véve. Az isten’ ’s haza’áldása e’ lel
kes honfiakra! — A’ nevelési-társu
lat’ f. e. sept. 26-kán tartott nagy
gyűlésének meghagyásából.

Kronperger Antal ra. k. 
titoknok,
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Lapjaink’ múlt éveki folyamataiból következők kaphatók még 
nálunk:
1837. I. félév’ ‘2. negyede (első negyede nincs) 1 írt — kr.pengő,

II. „ teljesen . . . . . .  — „ 48 „ „
1838. I. és II. félév te ljesen ................................2 „ — „ „
1839. I. félév '2. negyede (1-ső negyede nincs) 1 „ — ., „

„ II. „ t e l j e s e n ..............................
1840. I. és II. félév te ljesen ........................
1841. I. félév’ 2. negyede (első negyede nincs)

„ II. „ t e l j e s e n .............................
1842. I. félév te ljesen ...................................

ii II* is ii . . . . . . .
Múlt éveki egyes számok 6 ezüst krajczáron kaphatók.

A’ Figyelmező’ 4 évi és az Athenaeum’ 6 évi ezen folyamai 
csaknem minden kitűnő magyar irói elmétől adtak czikkeket. Köl
csey, Czuczor, Fáy, Eötvös, Jósika, Szontagh Gusztáv, Pulszky, 
Szemere Pál és Bertalan, Húnfalvy, Péczeli, Nagy Károly, Foga- 
rasi, Horváth Mihály ’stb. más becses irói név váltogatja egymást 
e’ lapokon, mellyeket ez irók’ munkái a’ magyar irodalomban ma 
radandó becsiíekké tesznek.

A’ s z e r k e s z t ő s é g .

— » 48 ,,
2 i, „

— »i 48 ,,
— ii 48 „

^ ii i,
3 ii — i,

Heckenast Gusztávnál kaphatók:
T e r v  a’ kisdedovó intézetek’ ter

jesztése iránt a’ két magyar ha
zában. Irta YVarga Istán. Boríték
ba fűzve 50 kr.

A’ m a g y a r  n y e lv ’ s z e l le 
m e. I. köt. vagy is külön czim 
alatt: Mü v e i t  m a g y a r n y e l  v- 
t an’ e l e mi  része .  Minden ed
digi nyelvtanok’ kiegészítése ’s 
megigazításaűl született magya
rok’ ’s más jártasbak’ számárairta 
Alsóviszti F o g a t ra si János. Borí
tékba fűzve ö li t pengő.

A ’ s z e g é n y  e m b e r  é s  g y e r 
m e k e i. Elbeszélések a’ magyar 
köznép’ számára. VFargha István
tól.

[ Hartleben K. Adolf ’könyvárusnál a’ 
Váczi-utczában megszerezhető:

N E M Z E T I K Ö I Y V I Í R
Kiadja a’ Kisfaludy-társaság’ párt
fogásával Schedel Ferencz. I. füzet: 
Ká r má n  J ó z s e f ’ í r á s a i .  Ára 
ezen füzetnek 40 kr. cp.

Ugyanott kapható: 
G a le t t i’ e g y e te m i  

V I L Á G I S Ü I E R F i T E ,
vagy földleirati, statistical, statns- 

! történeti encyclopaedia ’stb. Magyar- 
országhoz alkalmazva Vállas Antal 
által. 15 színezett földképpel az egész 
munka 10 füzetben jelenik meg. Egy 
füzet’ ára 40 kr cp.



Kilián ’s társánál Pesten kaphatók :
B a jz a ’ v e r s e i .  A’ szerző’ aczél- 

metszetű arczkepével. Fűzve 48 kr.
K r it ik a i  l a p o k ’ I, II, III, IV.

és V. füzete (a’ VI. és VII. füzet 
az Athenaeum’ hivatalában kap
ható). Kiadta Bajza, Fűzve I írt 
pengő pénzb.

K is fa lu d y  K á r o ly ’ m in 
d e n  m u n k á i 6 kötetben. Ne
gyedik kiadás. Előfizetési ára 7 frt 
pengő pénzb.

T h a lia , eredeti színdarabok’ gyűj
teménye Kovács Páltól. 2 kötet 
fűzve 48 kr.

Bggenberger és fiánál megszerez
hetők :

B á fk y  Károly (F. Bátkai) gyors
olvasó-táblák 17 gyakorlatokban 
két nagy ív. 8 kr.

• ’h e r r ie r  Mik. J. Egyházi jog. 
Idegen felekezetek iránti különös 
figyelemmel latinul irta ’s honi 
nyelvre fordította Ch. M. J. II—ik 
kötet. Az egyházi különjog a’ har
madik kiadás után. n. 8r. N. Szom
batban. 1843. Spanraft M. betűi
vel XVI és 368 lap, az első kö
tettel 5 frt.

C o r n e liu s  N e p o s’ fenmaradt 
minden munkái, fordította jegy
zetekkel Czuczor Gergely. Az e- 
redeti szöveggel, Corn. Nepos’ é- 
letével, az általa megirt dolgok’ 
idősori tábláival, történeti mula
tóval ’s abroszokkal bővítve kiadá 
Dr. Schedel Ferencz. Második ja
vított kiadás. 8r. Pesten, 1843. 
Eggenber és fia’ tulajdona, borit, 
kötve 1 frt.

C sé c s i Imre (orvos dr. 's debr. 
collég, pr.) földünk ’s néhány ne- 
vezetesb ásvány’ rövid természet
rajza, különös tekintettel a’ fel
sőbb polgári ’s közép tudós isko
lák’ szükségeire. Második javított 
kiadás egy tábla rajzzal. 8r. Kecs

keméten. 1843. Nyomt. SziládyK. 
Vili és 148 lap, kötve 30 kr.

l l ö b r e n t e i  Gábor, régi magyar 
nyelvemlékek. Kiadta a’ magyar 
tudós társaság. Harmadik kötet. 
Foglalat: 1. Tatrosi másolat 1466- 
ból. 2. Vegyes tárgyú régi magyar 
iratok 1540—1600, u.4r. Budán,
1842. A’ m. k. Egyetem’ nyom
tatása (Eggenberger J. és fia akad. 
könyvárusok bizománya) 302 lap 
számos kézmásolatokkal kötve 7 
frt 40 kr , — zöld vászonba kötve 
7 frt 50 kr.

W a g n e r  Sam. Chr. Kisértetek. 
Rövid történetek az igazság’ or
szágából. Magyarra fordítva Gáál 
Dániel által. 32 kr. Szegeden 1843. 
Grünn J. betűivel (Pesten Eggen- 
bergerés fiánál bizománybán) 128 
lap, bor. fűzve 16 kr.

Z im m e r m a n n  Jakab, (cs. k. 
tér. lov. intéz. m. nevelő, a’ in. 
nyelv ’s literatura r. tanítója, S.
S. M. M. bölcselkedés tanárja.) 
Magyar irodalom, 8r. Bécsben
1843. Benkó A. betűivel (Pesten 
Eggenberger J. és fiánál bizo
mánybán) VII és 231 lap , borit, 
fűzve 1 frt 40 kr.

É vK Ö n yvei a’ magyar tudós tár
saságnak 5ik kötet n. 4r. Budán, 
1842. (Pesten Eggenberger J. és 
fia akadémiai könyvárusok’ bizo
mánya.) 326 lap. Guzniics I. aczél- 
ba metszett arczképével és egy réz
metszettel , velinpapiron 5 frt 30 
kr. — Zöldvászonba kötve 6 frt 
30 kr.

Továbbá megjelent a’
T C D O M Á I1 T Á R ’

folyó évi júliusi és septemberi füze- 
zetei. — Előfizethetni e’ tudományos 
folyóiratra Eggenberger és fiánál 5 
frt, postán 6 frt 36 kr.

.NYOMATOTT BUDÁN a ’ M. K. EGYETEM’ BETŰIVEL.
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JELENTÉS AZATHENAEUM IRÁNT

Az Athenaeum , hét esztendei megjelenése után, a’ jelen 
félévi XII. füzettel bezáratik. Mit minden következhető té
vedések’ elhárítására ezennel jó korán jelentvén, kérjük ed
digi tisztelt olvasóinkat, ne méltóztassanak a’ jövő félévre 
lapunk iránt előfizetési rendeléseket tenni, sem postahivata
loknál , sem azon magános tisztelt pártfogóinknál, kik eddig 

szivesek voltak előfizetéseket elfogadni. Pest, oct. 31. 1843. •

• A z  A th en a eu m  k ia d ó i és sze rk e s z tő je .



A ’ k ö n y v k er esk ed és3 er ed ete .
f

t l a  az eml)eri rendelményeket ’s intézeteket egész addig nyomoz
zuk , meddig csak a’ történetek felölök értesítést adhatnak, úgy talál
ju k , hogy azok nagyold) részint nem terv szerint kigondolva és sikerít- 
ve , hanem szükségek által szülve támadtak, csekély eredetűek valának, 
’s évek’ hoszszú sora által jutottak azon tökélyre, hol jelen korunkban 
őket szemléljük.

Ez volt sorsa a’ könyvkereskedésnek is. Először könyveknek kel
le létezniük, és kerestetniök, hogy velők azután kereskedés űzethes
sék. A’ zsidó nemzetnek elöld) volt betű-írása mint más népnek’s így 
elöld) könyve is : de nincsenek történeti bizonyítványok rá , liogyköny- 
vekkel kereskedtek legyen. Ennek első nyoma a’ görögöknél lelhető.

A’ nyomtatás’ feltalálása előtt a’ könyvek csak másolat által sza
porodhattak. Ki tudományokra adta magát, kénytelen volt könyveket 
macra másolni, vagyonos tudósok szolgákat és rabokat taníttattak Írás
ra ’s általok másoltaiénak. Csak ezen úton lehetett könyvgyűjtemények
re szert tenniük. A’ könyvmásolok’ száma megszaporodott, ’s közölök 
néhány azon gondolatra jö tt, hogy könyveket különös megrendelés nél
kül is másoljon, ’s azokat eladja. Nem sokára mások fizetett k ilókat 
tartottak ’s az így másoltatott könyvekkel nagyobb kereskedést kezdő
nek űzni; a’ nyereségvágy felületes és hibás másolatokat hozott e lő , 
mellyek miatt már Strabo panaszkodott.

A’ tudományokkal elterjedt a’ könyvkereskedés is más országokig, 
’s e’ ezéíra Alexandriában különös vásártér vala kijelelve. Az első köny v- 
árosok Kómában, kikről Ilorátz emlékezik, Sosius testvérek valának

A THEN. I I .  K Ö T. 1843.
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Augustus császár’ uralkodása alatt mintegy 1800 év előtt. Ebből ugyan 
nem következik még, hogy ne lettek le yen mások is, kik Rómában 
könyvekkel kereskedtek; ők azonban az elsők, kikről történeti tudósí
tásunk van. E’ Sosius testvéreknek holtja Vertumnus’ temploma mellett 
volt, Janus’ szobraihoz közel. ’S így már itt is vásárpiaczavala a'könyv- 
kereskedésnek; mert hihetőleg ezek nem voltak egyedüli könyvkeres
kedői a’ magok korának, jóllehet Horátz másokat nem említ. Valószínű
leg ők a’ legjelesbek voltak. Képzelhető, hogy a’könyvkereskedők ké
sőbb megszaporodtak. Gellius egy könyvboltról szól a’ Sigillaria utezá- 
ban, Martial egy másikról a’ caesaris fórumon és ismét egyről a’ forum 
transitoriumon , Plinius pedig egy könyvboltról Licu-ban. Ezen könyv
boltoknál a könyvek’ czíine, mellyek belül találtattak, kiszegezve valá- 
nak. Római Íróknál még következő neveit találni a’ könyvárusoknak: 
Atrectus, Decius, Ulpius, Dionysius, Tettienus, Felix , Jucundus, 
Secundus. Némellyek a’ másolatokat eladás előtt összeolvastaták és ki- 
igazitfaták az eredetiből, de ezeket aztán drágán kelle megfizetni. Csak- 
n:m egyszerre a’ könyvkereskedőkkel támadtak a’ könyvkötők, azaz 
olly emberek, kik a’ beirott pergament - leveleket egybefüzték, kikről 
Cicero emlékezik. Midőn a’ keresztényvallás divatba jö t t , a’ püspökök 
különös könyvmásolókat tartottak magoknak, klastromokban szerzete
sek foglalkodtak vele. Azoknak, kik vallásos könyveket másoltak, kii^ 
lönösen kelle magokat kötelezniük, hogy hű és hibátlan másolatokat 
készítendenek.

A’ barbárok’ berohanása után Olaszországba a’ tudományok és ve
lők a’ könyvkereskedés is hányatlásnak indultak, de nagy Károly’ in
tézkedései újra föléleszték. Igen czélszerü rendelés volt a’ tudományok’ 
terjesztésére, hogy a’ könyvárosoknak tiltatott a’ könyvek’ árát magas
ra szabni. Bées’ városa kiváltságai között rendeltetett, hogy a’ könyv- 
árosok az eladandó könyvek’árából csak a 40-dik batkát követelhessék dí
júi és a’ párisi egyetem’ rendeletéi között 1275. évből a’ könyvárosok’ 
zsarolásai ellen panasz van, és rendeltetik, hogy minden fontnál négy 
dénár nyereséggel elégedjenek meg.

Régibb időkben a’ könyvárusok aeademiai törvényhatóság alatt ál
lottak, és nagy Károly az egyetem’ tagjainak minden jogai és kiváltsá
gaival megajándékozá őket.

A’ könyvnyomás’ feltalálása igen kiterjesztő ’s egyszersmind meg- 
változtatá a’ könyvkereskedést. Az írott könyvekkeli kereskedés lassan
ként megszűnt és csak nyomtatottak jöttek forgásba. Most a’ könyv
nyomtatók lőnek sajátképeni könyvkereskedők és a’ mit nyomtattak, ma
gok árulák. Eleinten csak olly könyveket nyomattak, mellyeknek hir-
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leien elkelhetése felöl nem lehetett kétség s a’ tudósok, kik új köny
veket írtak, gyakorta nem leltek könyvnyomtatót, kik merték volna a> 
költséget bizonytalan nyereségbe ölni, magok pedig nem bírtak eszkö
zökkel, könyveiket saját költségükön nyomatni, mert az aláírás és elő
fizetés’ útja akkor még nem volt feltalálva. Herczegek, városok ’s gaz
dag magányos személyek jöttek tehát segédül és előlegeztek költséget, 
míg a’ példányok’ eladásából megtérült. Ezek közt Ágosta (Augsburg) 
és polgárai között a’ W elserek és Fuggerek dicséretesen különböztet
ték meg magokat. Ama híres criticus, Stephanus, Párásban ágostai Fug
ger Ulrich’ künyvnyomlatójának nevezte magát.

Végtére észrevéletett, hogy könyvárulással is lehet jövedelmet 
szerezni ; a’ nyerészkedési szellem fölébredt ’s találkoztak könyvkeres
kedők, kik foglalkodásúl tevék magoknak, kéziratokat venni, sajátkölt
ségükön kinyomatni és vele kereskedni. Ezek könyvvivöknek neveztet
tek. Reimann János Ágostéban, ohringeni születés Hohenloheból, első 
volt, ki magát így czimezé; 1508-ban a’ német nemzet’ könyvvivöjének 
nevezvén^ magát.

Eleintén többnyire könyvnyomtatók voltak, kik könyvkiadással fog- 
lalkodtak, de később háromféle támadt: nyomtatók, kik csak díjért nyom
tattak ; kiadó-kereskedők, kik csak magok által kiadott könyvekkel ke
reskedtek ; és osztályos-könyvkereskedők, kik minden kiadótól vállal
tak el könyveket eladás végett. Norimbergában Koburger nevű könyv
kereskedő és nyomtató első volt Németországban, kinek illy könyvrak
tára volt. Korunkban már sok illy bizományos kereskedés van , és tisz
tán kiadó kereskedés igen ritka. Kis városokban a’ nyomtatók többnyi
re egy kis bizományos kereskedést is űznek.

Ezek mellett még két neme támadt a’ könyvkereskedésnek: anti- 
quariusok és értekezés-árulók. Amazok csak régi könyvekkel ’s ezek 
értekezések, programmák és más academiaialkalmi iratokkal keresked
nek. Ez utóbbiak többnyire egyetemi könyvnyomtatók, kik több pél
dányt nyomtatnak, m inta’ mennyi nálok megrendeltetik, és ezeket sa
já t hasznukra árulják. Francziaországban nincsenek antiquariusok, ha
nem a’ többi könyvárusoknál kaphatni régi könyveket is.

Végtére könyvvásárok is alakultat mainai Frankfurtban és Lipcsé
ben. Frankfurtban volt az első, ’s azt hiszik némellyek, hogy 1485- 
ben Schöffer már ott volt, de ezt nem lehet bebizonyítani. Annyi azon
ban bizonyos, hogy az olasz, franezia, németalföldi és hollandi könyv
kereskedők a’ frankfurti vásárokat szerették látogatni. A’XVII. század
ban a’ hollandi Elzevier és Jansson voltak a’ legtevékenyebb kereske
dők s azt hiszik, hogy a’ német könyvkereskedés technicai elrendelte-

22 *
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lését nekik köszönheti. Később keletkezett a* lipcsei könyvvásár és an
nyira fölemelkedett, hogy a’ frankfurti a’ XVIII. század’ elején egészen 
megszűnt. Meddig mindkettő fenn á llo tt, sok könyvön Frankfurt és Lip
cse volt mint nyomtatás’ helye kijelelve.

Lipcsei könyvvásár évenként kétszer tartatik : husvétkor és Mi
hály napkor. A’ húsvéti a’nevezetesebb. Ekkor összegyűlnek Németor
szág’ legjelesebb könyvárusai, fölcserélik egymás’ könyveit, kifizetik 
egymást kölcsönösen és visszaadják a’ bizomány-czikkeket egymásnak, 
mellyeket nem tudtak eladni. Az illy könyvek r á k o k n a k  neveztet
nek , mivel visszafelé mennek. Minden vásárkor úgynevezett vásári 
lajstrom nyomatik, az az czlmsora mind azon új könyveknek, mellyek 
akkor jelentek meg. Az időszaki iratokból tudhatni meg aztán, mennyi 
munka jelent meg minden tudományból ’s mellyek nézetük szerint a’leg- 
jelesbek. Minden kitiinöbb német könyvkereskedő kiadja ezen kivülazon 
könyvek’ lajstromát, mellyek nála kaphatók, és évenként pótlékot 
nyomat hozzá. Ez előtt e’lajstromokban minden könyv’ czfine mellettott 
volt az év, mellyben nyomatott, és hányadik kiadás, mi az újabbakban 
gyakran nincs meg, sokaknak boszúságára. Szinte így az irodalmi lapok
ban nem közöltéinek elég pontossággal a’ megbírált könyvek’ árai.

Ersch és Gruber’ Encyclopaediájában , hol ezen czikk igen rövi
den van tárgyalva, a’ XIV. rész’ 236. lapján Ebers két sejtést ad e lő , 
mellyeket bajos elfogadni. Először azt mondja, hogy már Martial’ idejé
ben és 1800. év előtt nyoma van a ’ sajátképeni könyvkiadásnak. Ezen 
állítás’ alapjáéi felhozatik: miképen úgy látszik, hogy Martialis’ Xe‘ 
niá-i és Apoplioretái Tryphonnak, fiatalkori költeményei pedig Quinctus 
Pollius Valerianusnak birtokában voltak legyen. De ezen birtokból hogyan 
lehessen sajátképeni kiadói tulajdont következtethetni, nemlátjuk át- A’ 
birtokosok többféle úton juthattak e’ munkákhoz , leírhatták vagy le is 
írathatták azokat magok’ számára.

Szinte olly hihetlen a’másik vélemény, hogy az íróknak már ekkor 
fizettetett legyen tisztelettdíj, mivel Lessing Martininak egy epigram
májából felvilágosítja, miképen Martial’munkáiból két példány létezett, 
egy kisebb és egy nagyobb. Atrectus, ki a nagyobbik, és Julius Lu
censis , ki a’ kisebbik másolatot á ru lta , leíróik által szerzették meg 
azokat. Lehető, de nem bizonyított dolog; mert valóságról lehetőségre 
helyes a’ következtetés, de nem megfordítva. Illy vélemények által már 
sok valótlanság csúszott a’ történetírásba.

B IB L IO P H IL .
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K ife j le t , engesztelődé® Sophocles' drá
máiban.

. • *
(Mutatványul Gondol Dánielnek a’ Kisfaludy-társaság által 1 8 4 3 -b a n  jutalmaztatottv.

széptani pályairatából. )

SoplioClesnek akármellyik müvét olvasván is el, midőn a’ mii’ vé
gére jutottunk, olvasás közben fölizgatott kedélyünket tökéletesen ki 
elégülve érezzük ’s várakozásunk függőben nem marad; mert ö olly cso
mót, mellyet föl nem oldana, nem köt, ’s ollyan érzést, mellyet ki nem 
engesztelne, föl nem izgat. Nála a’ cselekvény’ kifejletének eredménye 
nem más, mint a ’ eselekvényt mozgató erkölcsi érzelmek’ békés harmó
niájának, melly az összeütközés által megrontatott, tökéletes helyre- 
vergődése. Az igaz kifejletben a’ sérelem, melly miatt összeütközés 
származott, megszűnik, és a’ küzdés alatt egymás ellen törő erkölcsi 
érzelmek kiengesztelödnek- A’ kiengesztelödésben a’ meghasonlott ér
dekek és viszonyok’ öszhangzó megegyezése kívántatik. A’ kiengeszte- 
lödés’ eszközlésében nagy szerepet visz a’ fatum is, vagy azon hatalom, 
mellynek kényszeríthetlen ereje az istenek és emberek felett uralkodik. 
Ez nem tűrheti, hogy a’ megtévedt gyarló emberi e rő , rendeltetése’ 
korlátain túl csapongván , egyoldalúságában önállásra verekedjék. A’ 
kiengesztelödésben az a’ fő dolog, hogy azon erkölcsi érzelem, melly 
a’ küzdő személy’ patkósában örök és isteni, tönkre ne tetessék, ’s az 
ez ellen törő bitor emberi hatalom önállást ne nyerjen, hanem rendel
tetése’ korlátái közé, ha másként nem eszközölhető, az azt képviselő

*) Sajtó alatt a’ Kisfaludy-társaság’ Évlapjai’ IV. kötetében.
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személy’ tönkre zúzásával, az örök igazságot képviselő fálumtúl utasit- 
tassék vissza. így a’ kifejlet ki nem elégítő, botránkozatos, vagy sér
tő lenni nem fog. A’hős-halálán megilletödött kedély, kiengesztelő megj- 
nyugovást az igazsig’ győzelmében fog találni. Az elbukott hősben elj- 
vész a’ megtévedt emberi erő által kivinni szándéklott egyoldalú igény, 
melly, való igazsággal nem bírván, a’ cselekvény’ szellemi alapját te
vő kibékült erkölcsi érzelmek’helyreállott harmóniájához nem csatla
kozhatott. ’S ha a’ küzdésben kifejtett erő meghaladja a’ személy’ egye
di életét, más módhoz nyúlni nem lehet, mint ahhoz, hogy neki el kell 
bukni.

Antigonéban, mind a’ két küzdő fél, önnön pathosának kivitele köz
ben gyarló erejével a’másiké fölé akarván emelkedni, e’megtévedt buz
galom által egyik a’ más:k’pathosában azon erkölcsi érzelmet sérti meg, 
mellyet rendeltetésénél fogva tisztelni tartozott volna. Antigone ugyan
is engedelmességgel, nyíltsággal és tisztelettel tartozott volna Kreon’ 
parancsa iránt viseltetni, mert Kreon uralkodó , neki gyámja és je
gyesének Haemonnak apja. De Kreon is tartozott volna gondolóra ven
ni , hogy Polyneikes és Antigone ő neki rokona, ’s parancsa és makacs
kodása által nem lett volna szabad a’ rokonszeretetet képviselő isten
séget megbántani. Itt mindkettő azon erkölcsi érzelem ellen v é te tt, 
mellyet rendeltetésénél fogva tisztelni tartozott volna. Antigone, mi
előtt menyekzöi dal és koszorú’ örömében részesülne, halálra ju t ; de 
Kreon is súlyosan lakói fiának és nejének váratlan halála által, ’s drá
ga szenvedésbe kerül neki, mig azon igazságra jut ,  hogy bír a’ csalá
di élejt ollyan kincseket, mellyeknek vesztét a’ polgári ki nem pó
tolhatja.

Ha a’ hős, a’ pathosa’ kivitelében elkövetett buzgalom által, örök
igazsággal bitó erkölcsi érzelmet nem sért meg; úgy elbuktatása sértő 
benyomást okozna. E’ körülmények közt kifejlet úgy lesz kielégítő és 
megnyugtató, ha szándéka meg nem állható egyoldalúságát a’ hős elis
meri , róla lemond, és a’ vele homlokegyenest ellenkező, ’s rá kény- 
szeritöleg ható pathos’ jogosnak elismert kivánatiban megegyez. Itt azon
ban szükség hogy a’lemondás valamelly felsőbb hatalom’ tanácsa és köz
benjárása, vagy pedig nem kényszeríthető józan körülmény’ befolyása 
által történjék; ’s a’ hős ne minden józan ok nélkül változzék meg, mert 
igy lelkületében gyávának és ingatagnak tűnnék fel, ’s iránta részvét
lenség támadna. Az illyen kifejletekre némellyek kárhoztatólag azt 
mondják, hogy itt a’ csomó nem felbomlik, hanem ketté vágatik, hogy 
itt a’ görög istennek gépszerü szerep van adva; melly vád ha Sophoc
les’ Philoctetesére is kárhoztatólag felhozatik, úgy felületessége, nem
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eléggé világos értelmezése és siiletlen alkalmazása miatt, ollyan figyel
met , minőt megedzett drámai törvény igényel, épen nem érdemel.

Odysseus és Neoptolemus, a’ Trója alatt táborozó görög hadsereg’ 
küldöttei,megjelennek Lemnos’ puszta szigetén, hol a’Heracles’ nyilait bí
ró Philoctetes tartózkodik. Odysseus, hogy Philoctetes’ megszédíté- 
sében czélt érjen, minta’ körülmények kívánják, és mint ismeretes jel
leméből is következik, cselhez és ravaszsághoz nyúl. Neoptolemosnak 
t- i. kit Philoctetes nem ismer, szinlett barátsággal és hízelgő beszéd
del kell a’ sebben szenvedő hőst eláinitani, és a’ nyilat kezeiből szép 
módjával kiragadni.

O d y s s. Azon kell lenned hogy Philoctetes’ szivét ámító beszéd
del megnyerhesd. Ha kérdezi ki vagy? honnan jösz? ezt feleld: én A- 
chilles’ fia vagyok. Ezt nem szükség eltitkolnunk előtte. Továbbá mondd, 
hogy szándékod a’ görög tábort elhagyni, telve roppant gyülölséggel 
azok iránt, kik honodból rimánkodásök köztelcsaltanak, mert Ilion’vá
rát csak azon föltétel alatt remélték bevehetni. Mikor pedig megérke- 
zél, jogszerű követelésed után sem mél tatának arra, hogy Achilles’fegy- 
verit neked Ítéljék, mellyeket Odysseűsnek adtanak. Engem, a’minttö- 
led csak kitelik, illessa’ legrútabb rágalmakkal, nekem azokkal fájdal
mat nem fogsz okozni; ha pedig ezt nem teszed, úgy az összes görög 
hadsereget bántod meg. Ennek a’ férfinak fegyvere , ha kézre nem ke- 
rittetik, Dardanos’ országát nem pusztíthatod el. ,’S hogy miért csak ne
ked és nem nekem lehet vele biztos beszédbe eredni, annak okát fel
födöm előtted. Téged eskü nem kényszerít, hogy a’ táborba visszaevezz, 
az első megindulásban sem vevél részt: én ezt magam részéről nem 
mondhatom. Ezen íjász’ szeme elé kerülnöm nekem lehet, ’s ha észre ta
lálna venni, veszve vagyok s velem együtt te is- Hanem azon gyözhet- 
len fegyvert— s épen azt kell kigondolni — valljon miként tudnád vala
mi csel által tőle kezedre keríteni? Tudom ugyan, hogy a’ természettől 
illyen beszédet tenni és illy álnok tervet koholni, te nem vagy képes
nek alkotva; hanem kedves dolog nyerni diadalkoszorúi! add rá hát ma
gadat, azután ismét igaz szinben állhatunk elő. Most csak egy kis rö
vid ideig engedd át a’ szemtelenségnek szívedet, azután egész életed
ben, mint legkegyesebb ember, légy hires.

Ezen utasításra Neoptolemos, ki az ifjúkor’ minden nemes tulajdo
nát bírja, t. i. nyiltszivüséget, felsőbbek iránti szerény szófogadást s 
aggodalmat azon, hogy szeplőtlen híre neve a’ világ előtt meglesz becs- 
telenítve , igy válaszol:

0  Laertes fia ! e’ beszédeket, mellyeknek már csupa hallásán fáj
dalmat érezek, kivinni gyűlölöm. Nem születtem én arra, hogy rósz utón
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módon hajtanék végre valamit, ’s a’ mint emlegetik, az sem voltollyan, 
ki engemet nemze. Hogy ezt az embert erővel vigyük el, arra kész va
gyok, de hogy álnoksággal, arra nem. Hiszen bennünket, kikollyszá
mosán vagyunk, az a’ fél lábú csak [meg nem győz. Azért küldettem 
ugyan, hogy neked segítsek, de árulónak neveztetni mégis vonakodom.
Ó fejdelem! szép tettet akarván elkövetni inkább megtántorodom, mint
sem diadalra aljas úton módon tegyek szert.

O d y s s e u s  az ifjú’ küzdését látván, síma nyelven igy intézi hoz
zá további beszédét:

Oh te nemes apától származott fiú! hajdan ifjúkoromban szóra rest 
volt az én nyelvem is, de károm tettre gyors. Miután pedig a’ tapasz
talás megérlelt, látom, hogy mindent a’ nyelv és nem a kar igazgat.

Ne op .  Haziulságon kívül, mit parancsolsz mást szúlanom?
Od. Mondom Philoctetest csak ravaszság által lehet elhoznod.
Ne op .  Miért inkáhh ravaszsággal, mint rábeszéléssel ?
Od. Ő nem hagyja magát rábeszélni, erővel pedig nem lehet vele 

boldogúlni.
N e o p .  Tán valami roppant erővel bír ?
0 d. Igen , és az nyilaiban fekszik, mellyek elöl nincsen menekü

lés, mellyek mindenütt, merre repülnek, halált terjesztenek sth.
Neop-  És te csakugyan nem tartod bűnnek a’ hazug beszédet?
O d. Nem, ha ugyan szabadulás követi azt.
Ne op .  De minő arczczal beszélhet úgy az ember?
Od. Ha javadra akarsz munkálni, nem szabad gyávának lenned.
Neop .  És mi hasznom van nekem abban, ha ö Trója alá jön.
O d. Tróját csak az ö nyilai veszik be.
Neop.  ügy hát nem én lennék a’ várrontó, holott ez elöttaz volt 

mondva.
Od. Te a’ nyilak nélkül nem, mi pedig te nálad nélkül nem.
N e o p .  Ha a’ dolog igy van , akkor mégis kézre kell azokat ke

ríteni.
Od. ’S ha ezt megteszed, kettős érdemet szerezsz.
Neop.  Mondd meg, mi lenne az? ’s úgy e’ dolog’ végrehajtásától 

nem vonogatom magamat.
O d. Egyszersmind eszesnek és vitéznek is fogsz neveztetni.
N e o p .  Nem bánom, legyen m eg! félreteszek hát minden szemér

met , és a’ dologra ráadom magamat sth.
így Neoptolemos részint önnön javára való nézve, részint pedig 

azon félelemből, hogy,  a’ dologba miután beleavatkozott, magavono- 
gatását majd árulásra lehetne követ-társa ellen magyarázni, a’ terv ki-
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vitelét magára vállalván Odysseus eltávozik, Philoctetes pedig bar
langjához megtérvén, az ifjúval találkozik. A’ beteg vitéz’ elragadtatá
sa, midőn anyanyelvét meghallja ’s midőn Neoptolemos magát megne
vezi, meglepöleg van festve, ’s érzékenyen kezdi rajzolni a’ hiiledezö 
érzelmeket, mellyek elfogák, mikor e’puszta szigeten magára hagyat
va fölébredett, és a’ szenvedéseket, mellyeket azóta kiállott. Azután 
könyörög Neoptolemosnak, mintán ez az ámító szándékot elmondta vol
na, hogy vinné el öt magával hazájába, melly jelenés alatt az olva
sóban vagy nézőben, ki a’cselszövény’ titkába be van avatva, az árulást 
távolról sem gyanító bete j hős iránt a’részvét és szánat legtisztább ér
zései támadnak.

Ó fiú apádra, anyádra ’s mindarra, mi otthon kedves előtted, ri- 
mánkodva kényszeritelek, ne hagyj itt engem egyedül e’ bajok között, 
mellyekben látsz, és a’ mellyekben szenvedek. Végy fel hajódra, an
nak csak valamellyik mellék-részébe végy fel engemet. Tudom ugyan, 
hogy az efféle vitel sok alkalmatlansággal j á r , légy mégis szives. A’ 
nemes lelkűnek gyűlöletes a’ becstelenség, a’ jóban pedig dicsőségét 
leli. ’S ó fiú, ha ezt elmulasztod, rósz hirbe jösz, de ha megteszed, ha 
életben Oeta’ vidékére érkezhetem, a’ legnagyobb dicsőség leszen jutal
mad. Ugyan tedd meg, íerliedre csak egy nap sem leszek! végy fel ha
jódnak akár farába, akár orrába, vess a’legalsó zugolyba, hová akarsz, 
hol a’ hajóstársaknak útjában legkevésbbé leszek. Ó fiú, Zeusre, az ii- 
gyefogyottak’ gyámolára, kérlek, engedd magadat rábeszélni! iine én 
nyomorult, bár béna és erötelen vagyok, előtted térdre borúivá kö- 
nyörgök, ne hagyj e’ kietlen magányban, hol embernek hire sincs stb.

N e o p .  Ha neked úgy tetszik, mindjárt útnak indulhatunk. (A’kar
hoz) Philoctetest jó szívvel felveszi hajóm, e’ kérelem tőle nem lesz 
megtagadva_ Az istenek szabadítsanak meg ettől az országtól bennün
ket, s vezéreljenek oda, hová hajózni szándékunk !

Phi l .  Ó kedves nap, szeretett férfiú, drága hajósok! miként vi
szonozzam ezen szívességet, hogy engem szánakozólag társaságtok
ba vettetek. Menjünk hát, kedves ifjú, hanem előbb hagyj búcsút ven
nem e’ szomorú hajléktól, hol senki nem lakik; jöj és lásd meg, hogy 
hol folytak nyomorúságom’ napjai, hogy minő szilárddá és türödelmessé 
edződtem, mert nem hiszem, hogy azon bajokat, nemhogy elhordozni, 
de csak megnézni is bírná valaki, midőn engem a’ vassanyar megtaní
tott arra, hogy bajokat tűrni tudó legyek.

Midőn a’ barlangból ki felé jönek, Philoctetesnél sebeinek szag
gató fájdalma beáll, melly rajta erőt vesz,’skinai’ enyhiiléseután álom
ba siilyed, nyilait már az előtt átadván az azokat bámuló Neoptolemos-
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nak. Az ifjú, birtokában a nyilaknak, bár a’ kar hatalmasan ösztönözi is, 
az alkalmat, melly a’ fegyverrel való megszökésre olly kedvezölegnyí
lo tt, nem használja. Philoctetes azonban felébred, s az ifjút sürgeti, 
hogy induljanak. Neoptoleinos magában küzd, hogy mitévő legyen, az 
agg vitéz kezdi veszteni bizodalmát benne, s végre ekképen szólal 
meg :

Nem akarok előtted titkolódni: Trója alá [kell velünk hajóznod, 
a’ görögökhöz, az Atridák’ seregéhez.

Ph i l .  El vagyok veszve és elárultatva! ó jövevény, mit mive- 
lél velem? add vissza hamar nyilamat stb.

A’ megcsalatott Philoctetes’ hosszas könyörgésire, a’ magát elha
tározni nehezen tudó Neoptolemos a’ nyilat csakugyan viszsza akarja 
adni; de Odysseus, ki épen ezen pillanatban jelent meg, kívánja, hogy 
a' fegyver ö neki adassék, ésPhiloctetesnek vissza a’világ’ minden kin
cséért se. Philoctetest azonban kéri, hogy menne velők Trója a lá , de 
ez nem tudja magát rávenni, hogy embertelen elleneinek gyözödelmet 
szerezne, ’s szive’ haragjában a’kopár szigetet többre becsüli a’ görög 
tábor’ minden dicsőségénél. Odysseus és Neoptolemos a’ kézre került 
nyíllal eltávoznak, Philoctetes pedig e’ csalódáson gerjedt fájdalininak 
hánykódási között, mellyek minden testi szenvedésinéi szivrehatóbbak, 
öt az elmenetelre biztató karnak könyörög, adna neki valami fegyvert, 
mellyel kínos életének véget vethessen.

Neoptolemos’ lelkét ez alatt nemes megbánás tölti e l, hogy az el
hagyott szenvedőt ravaszság által fegyverétől megfosztá, ’s midőn meg
indul, hogy a’ nyilat Philoctetesnek visszaadja, közte és Odysseus közt 
heves összeszúlalkozás támad.

Odyss .  Nem akarod megmondani, hogy visszafordulván, hová tar
tasz illyen nagy sietve ?

Ne op t .  A’ bűnt helyrehozni, mellyet imént elköveték.
Od. Mit beszélsz? ugyan mi volt volna az a’ bűn?
N e o p. Az, hogy neked és az összes hadsereg’ kivánatának en- 

gedelineskedém. —
Od. Nos tettél tán valamit, a’ mi hozzád illetlen volna?
Neop.  Azt a’ férfiút rút csalárdsággal és ravaszsággal rászedém.
Od. Micsoda férfiút? stb.
Neop.  Póas’ fiát.
Od. Mit akarsz mívelni? Egészen félelem fog el!
Neop.  Kitől e’ nyilat elvevém, annak ismét —
O d. Ó Zeüs! mit akarsz mondani ? visszaadni csak nem szándé

kozol ?
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N e o p. Aljas úton jutottam hozzá, nem igazság szerint.
Oil. Az istenekre mondom! azért beszélsz-e, ig y , hogy engem 

gyötörj ?
N eop . Ha igazat szólani rád nézve gyötrelem stb, stb.
Az elkövettem czudar bűnt jóvá akárom tenni.
O d. És ezt mivelvén , nem rettegsz az achaji seregtől ?
N eop. Midőn igazsággal vagyok szövetségben, ijesztésedtöl nem 

félek, s általad tettre nem fogok indúlni.
Od. Akkor nem a’ trójaiak ellen, hanem te ellened fogunk csatá

ra kelni.
N eop. Jöjön a‘ minek jöni lkell.
Od. Látod-e jobbomat e’ kardmarkolaton?
N eop. Megfogod látni, hogy tüstént azt teszem magam is.
O d. Azonban eredj! de érjek csak haza, elmondom az egész sereg

nek, hadd büntessen meg az.
N eop . Azt bölcsen teszed, ’s ha más tárgyban is ekkép intézke- 

del, úgy panaszra okot sohasem találsz. — Pöasnak fia, Phil octet! té
ged hivlak, elhagyván sziklai lakodat jöj elő !

P h i 1 o c t. Mi za j, minő kiabálás van ismét e’ barlang előtt ? ti 
idegenek? mért hívtok engem, mi sziikségtek van még? óh egek! tán 
csak nem azért jöttetek, hogy az előbbi bántalmat, még nagyobbal te
tézzétek?

N eop . Vigasztalódjál, és halld meg szavamat, mellyet mondani 
jövék.

P h i l .  Félek, mert szép szavak után indúlva, imént is roszúl já r
tam, midőn beszédednek hívék.

N eop. Valljon nem lehet-e megbánni a’ bűnt?
P h i l .  Szavaiddal hozzám simulál, azonban ártó szándékot alat

tomosan rejtél, midőn fegyverem’ elrablád.
N eop . Most nem ollyan vagyok! ’s csak azt akarom tőled meg

hallani , valljon elhatározott vagy-e itt maradván, tovább is szenvedni, 
vagy velünk elhajózni.

P h i l .  Sziinj meg, 'többet ne szólj! hiába lesz minden mit be
szélsz.

N e o p . Erre határoztad el magadat?
P h il .  Szilárdabban mintsem ki tudnám mondani.
N eop. Óhajtanám, hogy szavamra térnél, s hogy beszédem hiá

ba ne legyen, megszűnöm szólani.
Phi l .  Foganat nélkül lesz minden a’ mit mondasz, hajlandóságo

mat irántad meg nem nyerheted, ki életemtől csalárdéi megfosztál,
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most pedig visszatérvén inég nógatsz, te ki oily hires apátó l, aláva
ló korcsnak szánnazál. Vész reátok! reád, a’ két Atreusra és Laertes’ 
fiára ! nyíljék meg a’ föld alattatok és siilyedjetek e l ! stb.

N e o p. Ne átkozódjál! hanem fogadd el vissza kezemből fegy
vered’.

P h il .  Mit mondái? másodszor is rá  akarsz tán szedni?
N eop. Esküszöm Zeusnek legfőbb hatalmára.
P h il. Ha igaz a’ mit szólál, úgy annál kedvesebbet nem mond

hatnál.
N eop. A’ tett majd meg fogja mutatni, csak nyújtsd ki jobbodat, 

és vedd át fegyvered.
O d y ss . (hirtelen elébe lép Neoptolemosnak) Ennek ellene mon

dok , bizonyságul hívom az isteneket az Atridáknak és az egész sereg
nek nevében.

P h i l .  Ó fiú! ki hangja ez? csak nem Odysseusé?
O dyss. Minden esetre az övé, hozzád nincsen messzire, ’s ki té

ged a’ trójai síkra el fog vinni, akár akarja azt Achilles’ fia, akár nem.
(Neoptolemos a’ nyilat átadja)

P h il .  Csak addig maradj mig e’ nyíl fel lesz idegezve, többet alig
ha örülsz, fogadom.

N eop. (Philoctetes, midőn a’ nyilat el akarja lőni, karjába dől) 
H ah! az istenekre mondom el ne lődd e’ nyilat.

P h il . Ereszsz el, jó fiú! az istenekre mondom ereszd el kezemet! 
stb. (Odyss. elszalad). —

Ezután Neoptolemos ismét kisérti a ’ megátalkodott szenvedőt, ha 
rávehetné, hogy a’ görög táborba menne el. Philoctetes hajthatlan ’s 
azon fölül Neoptolemost első izbeni Ígéretéhez képest kéri, hogy vinné 
inkább honába, mit az ifjú megígér ’s épen indulni akarnak, midőn He
racles az égből hirtelen leszáll, Philoctetesnek Zeus’ akaratát tudtára 
adja, és sebeinek Trója alatt gyógyulást Ígérvén, felszólítja, hogy iste
nek akarata ellen ne tegyen és Neoptolemossal menjen a’ görög táborba.

(vége a’ következő füzetben.)
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91 r a i i i b c r  >k a s t é l  y .
A n gol b eszé ly .

I .

Őszi nap’ utolsó sugárai festék Ader’ tiszta hullámait ’s arany csil
lámmal világilák meg a’ partjain zöldelö fákat, midőn egy k is , de fé
nyesen fölfegyverzett lovas zászlóalj lovagolt fel a’ meredek dombon, 
melly a’ romaiban még ma is látható Bramber-vár’ főkapujához vezete.

Nem csekély volt a’ hatás, mellyet e’ fényes lovasság a’szomszéd 
tanyákon okoza, mert azon időben igen sok báró volt távol a’ keresz
tes háborúban, mi Angliának népessége’ nagy részébe került. A’ csa
pat’ vezére csakugyan imént érkezék meg Palaestinából; ezt mutatá a’ 
keresztzászló, melly egyesülve a ’ Broase-okéval a’ légben loboga’s 
a’ báró’ örököse és egyetlen fia, Eustace’, várt megérkeztét hirdeté. A’ 
várhoz lassan közeledének, míg a’ fiatal lovas, akaratlanéi ösztönét kö
vetve, lovát, inellynek finom testalkata és széles orrlyukai idegen szár
m azaja mutatának, megsarkantyiizá, kísérete’ elébe ug rata’s a’ vár’ 
udvarára egyedül vágtatott.

Zajos, de őszinte volt az üdvözlet, mellyel Eustacet atyja’ ősz. 
szegyült liiibémökei, többnyire veteránok,'kik a’ család’ szolgálatában 
őszültek meg ’s urok’ fiát térdeiken ringaták, azonföliil ifjonczok, kik
nek ugyanazon szolgálatot tévé a’ fiatal bajnok, fogadák. A vele liason- 
korúk csaknem valamennyien kisérék öt s (legalább azon részök, melly 
visszatére, mert hézagokat okozott köztök a’ háború) kíváncsian várák 
megköszöntetésöket, midőn a’ fiatal úr a’ belportálban eltűnt.
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Ámbár megszaporodott Broase Eustace' csapata, sokan mégis fáj
dalmas érzettel fordultak el tőle, midőn barátságos és kedves arcz he
lyett, mit kelesének, kelet’fiainak vad szemei- és sötét tekintetével ta- 
lálkozának. Némelly ősz anya, némelly fekete fiirtü fiatal leány 
megludá, hogy kedvese’ halandó maradványai Syria’ síkjain fekiisznek, 
ott megsáppadandók ’s kétségbeesésteli szívvel fordultak el a' várt ö- 
röin’ jelenetétől, mi alatt atyjaik ’s fitestvereik nem törekvőnek elrej
teni elégiiletlenségöket a’ komor tekintetű arczok’ száma fölött, mely- 
lyek a’ vár’ kiilépiileteit elfoglalva, hajlandóknak látszának rövidebb 
úton visszautasítani kiséretöket: őket azokból kiiizni, mint sem az 
egy angol yeoman’ kényelmével összeillett volna.

, Az idők valóban megváltozónak — szóla Hubert, az öreg soly
már, halkan közeledve egy csoport emberhez, kik szokott délutáni 
foglalkodásukat, játék-, ivás-és vívásból álló t, abban hagyák, hogy a’ 
dolgok’ helyzetéről beszélgessenek — , mint gyermek és férfi 70 évig 
szolgáltam Broase-esaládot, de ennyi sok látogató Brainberbe még soha 
nem jőve ! 0 ,  élne csak első uram, a’ jó öreg Henry báró, ez nem tör
ténik vala! Mondok nektek valamit — folytató a’ csacsogó öreg férfi 
— az bizonyos, hogy a’ törökök kiszálltak a’ partra s ki amaz ott, 
nem maga nagy Saladin-e ? E’ szavakkal egy athletai termetű nubiai’ 
komor arczára s fényes öltözetére mutatott , ki elefántcsont fejérségü 
fogait vicsoritá s örömhangokat ada azon nevetséges látványkor, mi
dőn az ünnepélyes alkalomnál néhányan összejövének, mórtánczotjár- 
ni. No — tévé hozzá az öreg Hubert titokteljes suttogássá vált hangon 
— , ha öt fogolylyá tehetnök, parancsnokunkat irántunk tán örökre le 
köteleznék , azonfölül fejdelmi jutalmat kapnánk; ha tehát tanácsomat 
elfogadjátok__ ‘

„Legyen eszed, H ubert“ — kiálta mögötte egy szózat, melly ha
munál halványabbá tévé azt, ki elfogni akará a’ gyözhetlenSaladint — 
„te csak sólymaid- ’s ölyveidröl gondoskodjál, nem avatkozva ügyekbe, 
mellyekhez semmi közöd; lord Eustace senkinek sem engedend beavat
kozást dolgaiba, legyen az ö felsége a’ császár, vagy ö feketesége az 
ördög!“

E’ szavakkal Hugh Fortbras, az ifjú lord’ kegyencze, gúnykaczaj 
közt elfordult ’s némi nevetséges levertségben liagyá a’kerékvágásából 
kisodratott szónokot, ki folyvást meg vala még győződve, hogy nincs 
minden a’ maga rendén.

Mialatt künn e’ jelenetek történtek, egy vártoronynak, mellyböl 
az udvartérre lehete lá tn i, egyik gazdagon földiszített szobájában egy 
hölgy ült magányosan, olly kandisággal szemlélve az alanti jelenete
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két, minő díszére válandott bánnellyiknek Éva’ amaz igazi leányai kö
zöl a’ mostani komornák’ egyikének. Azonban nem kelle másodszorra 
pillantani az iránti meggyőződés végett, bogy nem foly nemtelen vér 
e’ kecses lány’ ereiben, liánéin vér, melly szász elődök’ bosszú soroza
tától szárináztatbaték le. Szemei némi búkomorsággal, mellynek kife
jezése nem állt összbangzatban az egész várat élénkítette vidámság
gal, valának az alanti nyugtalan csapatokra tapadva. Mind e’ mellett 
Bouverie Alice nem volt amaz érzelgö lények közöl, mellyek nagyob- 
bára sohajok-’s könnyekből élnek és külsejüket szenvedések-s kísérle
tekkel, mellyek másokat tönkre juttatnának, megjavítani törekednek; 
sőt inkább , bármi reménytelenül hangozzék is, egészség’ szine volt el
ömölve arczain ’s fénylék sötétkék szemeiben; karcsú és szép termetét 
megedzé a’ gyakori testi mozgás; a’ lég hatása megbarnltá kissé ar- 
czait ’s arany csillámot kölcsönöze eredetileg! sötétbarna bajának; e’ha
jak azonban nem nyúltak le szép nyakáig, melly, mint kezei s karjai, fe- 
jérebb volt a’ hónál. Ehhez járult még, hogy Alice kis kezek- ’s lábak
kal, az aristocratia ezen tulajdonival, birt.

Szép olvasónöim kérdik tán : hogyan volt a’ tökély’ e’ példányké
pe öltözve? Következően: Közel lévén az iinneplakoma’ ideje, gazda
gon kiprémzett biborruhát visele; a’ tunicát vagy az ezüsttel hímzett fe
jér damasz-alöltönyt némileg kaczérúl ölté fel, mit megbocsáthatni fia
tal leánykának, ki jegyesét első Ízben készül üdvözölni gyermeknap
jai ó ta; mert Bouverie Alice gazdag s árva örökös, lord BroaseFiilöp’ 
gyámleánya s fia’ arája volt. De öltözetéhez kell visszatérnünk. Hosz- 
szúfiirteit, mellyek valóban szépek valának, megbecsiilhetlen rubin- 
szalag vévé körül, karjain ’s kezein pedig gyémántok csillogának. Czi- 
pöi bársonyból voltak arany rojtokkal; ezekhez gondoljunk fátyolt ezüst 
muselinböl ’s a’ XII. század’ hölgyének toiletteje be van végezve.

így iile tovább egy óránál, annyira elmerülve, hogy Elfriede, 
egyik szolgálója, ki háromszor lépett a’ szobába ’s ismét eltávozék, a’ 
nélkül, hogy általa észrevétetnék, azon megjegyzést tévé, hogy ez igen 
ritka esemény.

Mi komoritá el lady Alice’ homlokát? Szegény leány! Azt maga 
is aligha tudá. Változás vala történendő, változás, melly korszakot szül 
a’ nő’ életében ’s ö eddig szerencsés!) volt, hogy sem bizonyos volna, 
miszerint a ’ változás jobbra fog kiütni. Ű hallá, hogy Eustace szép és 
vitéz ’s tán mégsem fogná öt szerethetni ’s tán Eustace sem öt. Ő tudta, 
hogy teijedelmes jószágai ohajtatra méltó birtokká tevék öt Brainber-ka- 
stély’ leendő uránál ’s attól tarta, hogy gazdagsága, nem személye, von
hatja öt hozzá. Ha ez volna az eset, inkább a’ legnyomorúbb vazallhoz
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menne férjhez, inkább fátyolt venne föl. De azt is tudá, hogy lórii 
Broase, ki öt csaknem elkényeztetve neveié, hajlamát soha nem erö- 
szakolanilná, ezért tehát egészen megnyugvék ’s csenddel várá , hogy 
hivassék. Ez végre megtörtént; utolsó pillantás tiszta tükrébe, még 
egy kétkedés, versenyezhetem! - e Palaestina’ sötétszinii leányaival ’s 
Alice elhagyá a’ szobát.

II.

Az idő olly gyorsan repiile, hogy eltűntét alig leliete észrevenni; 
Bouverie Alice nem félt immár a’ köteléktől, melly öt a’ vitéz, szép , 
általa szeretett Eustace-szal egyesítendő vala. Igen, szereié öt scsoda 
fogott lenni, ha azt nem teendé, mert ellenállhatlanok voltak Eustace’ 
elhajoló tulajdonai olly nétnbernél is , ki jobban szokta meg nálánál a’ 
hizelgés’ mézédes szavait-

Ez uj korszakot nyitott életében; eddig nyugott, elégiilt, heves 
érzeménytöl nem izgatott vala; e’ mellett azonban nem érezé az öröm- 
télén ürességet, a’ szerelem utáni epedést, mellynek öt más véralkat 
alávetendő vala; ö mindent szere te tt— madarat, virágokat, zöld pázsi
to t, agg fákat, sőt a’ homályos várszobák is kedvesek valának neki, 
mert emlékezetek vidám gyermekkorából tapadónak hozzájok. Azonkívül 
szereié lord Broaseot, atyja és anyjának kiket nein ismert ’s e ’miatt nem 
is gyászolt, képviselőjét.

Megszokván a’ fiávali házasságot kétségtelen eseménynek tekin
teni , nem arra használó Eustace’ hosszú távollétét, hogy öt minden je
les tulajdonnal megajándékozottnak képzelje, sőt alig is gondolt rá. E 
szerint nem csodálhatni, hogy megpillantásakor Eustace felgyújtó ér- 
zeményei’ egész enthusiasmusát, melly magányban tápláltatva a’ leg
első alkalomkor ketőztetett hévvel volt okvetlenül kitörendő.

Broase Eustace csakugyan képes férfi vala a’ nöszivet megnyerni, 
’s Alice, ki öt mindig tulajdonául tekintő, szükségből erényt csinála’s 
egészen neki szentelő magát. Szerencséje’ túlnyomó érzetéhez a' cso
dálat’ bizonyos neme vegyült, hogy eddigelé olly szerencsés vala, vagy 
hogy azelőtt olly dolgokra forditá figyelmét, inellyek neki most annyi
ra csekélyek-és semmieknek látszának. Maga lord Broase is háttérbe 
szorult nála. Órákiglan volt képes némán ’s észrevétlenül vizsgálni 
Eustace’ sö té t’s kinyomatteljes arczulatát, inig könnyek tolultak sze
meiből, ama’ félelemtől előidézettek, hogy álmai, jövendő szerencséjé
ről , nem valósulandnak.

Ő Eustace’ választott arája vala, miért bocsátkoznék tehát hiú sej
telmekbe azon évekről, mellyeket amaz idegen országokban tölte? Ezt
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bölcsen gondola ; de lia bepillanthat vala jegyese’ szivébe, visszabor- 
zadandott az abban dúlt vad szenvedélyek’ bare/ától.

A’ fiatal lovag iránti minden szerelme önmagára, a’ báróra’s köz
vetlen környezetére szoritkozék, mert az angol bübérnökök kimondák, 
hogy a’ többnyire komoly bajnokban senki sem ismerne a’ tiizeskedö, 
de jóakaratéi ifjúra, ki öt év előtt szintolly könnyelmű csapattal, mint 
maga volt, hagyá el hazáját. Ő valóban megváltozók; komor ’s atyja’ 
hübérnökei’ ellenében visszatartózkodó, jónak csak a’kiséretbeli aráitok 
iránt mutatkozék ’s ezektől bensöséggel tiszteltetett, mellyet a’ prosai 
szigetlakok fel nem fogliatának. Vadászaton, étteremben, lakoma köz
ben elválhatlan társai voltak ’s a’ gyöngyezö borral tölt serleget sen
ki másnak, csak az óriási nubiainak , ki Hubert’ aggodalmának tárgya 
vala, kezéből fogadé el. Azután olly nyelven szokott mulatkozni, mel
lyet, mint az imént említett mondá , ördögnek kelle föltalálnia, mert 
Oswy gyóntató atya szót sem érthete belőle, így természetesen nem 
volt keresztény fiilek’ számára csinálva. Észrevevék, hogy e’ beszél
getések közben szemei sajátszerü tiiztöl szikráztanak. Egyetlen meg
hittje Hugh Fortbras vala, ki visszatérte óta parancsnokánál is jobban 
megváltozók. Alice-szal találkoztakor magaviseleté gondosabb volt 
mint hajdanta, néha azonban jelenlétét egészen el látszék feledni és 
szava parancsoló hangot vön, mi nem keriilheté el a’ csodálkozó leány’ 
ügyeiméi. Ezen aggodalmakhoz járultak még elbeszélések a’ cselédség 
közt, mellyekben egy keleti herczegnö, hollófekete fürtökkel és sze
mekkel, mellyek a’ próféta’ kúriait is meg fognák szégyenlteni, nagy 
szerepet játszók.

Miért sóvárogtak folyton kelet felé lord Eustace’ szemei? Miért volt 
arája’ jelenlétében is annyira szórakozott? Ezek tagadhallan tények va
lónak. De midőn Elfriede, másoknál kandiabb vagy szerencsésebb, öt 
egy hosszú hajfürtöt (olly szépet, hogy az emberi lényé nem isleliete) 
ajkaihoz nyomni lá tá , egyszersmind idegen liangzatú nevet mormogni 
hallá, mindnyája megegyezők abban, hogy tündérrel van összeházasod
va, ki merő féltékenységből a’ fiatal úrnőt egy reggelire fölemésztheti.

Mind ezen suttogásra Alice siketnek látszék; jóllehet igen félté
keny vala és szive mondá, hogy emlékezet egy barnaszemü syriaileány
ra idézé föl lord Eustace’ homlokára ama’ fellegeket, mellyeket elűzni 
ö képes nem vala. Azután magát szokta vádolni, hogy annyi sokat en- 
gede kór ábrándozásának s eltökélé magában féken tartani e’ pontróli 
gondolatait. Eustace örök szerelmet igére ’s ö hitt neki, ámbár, önma
gát kivéve, világosan láták mindnyájan, hogy ohajtatai’s reményei 
más égaljban pontosultak össze. Mindazáltal eltűnt a’ hölgy’ szerelme’
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első fénye, szive’ frisesége «légcsőkként, magányszobájában keserű 
könnyeket síra ’s egyszernél többször megkisértve érezé magát vagy a’ 
titok’ felvilágilása, vagy az előkészületeknek a’ közel lakodalomhoz fel
függesztése végett lord Broaset közbelépésért felszólítani- E’ szándé
kait azonban végre soha nem hajtá, mert tán sejté , hogy nyilatkozata, 
lia megtörtént, örök válaszfalat vonandna közte ’s lord Eustace közt. 
Elég az hozzá , a’ meghatározott napi est eljőve , a’ nélkül, hogy a’ fő- 
személyek megkísértsék meggátolni a dolgok’ folyamát.

Később években nem hiányzának kik azt álliták, hogy a’ vőle
gény' arcza, midőn este elváltak, aggasztó kinyomatú vala, lady Alice’ 
komornál pedig reggel az ágyat még érintetlennek és úrnőjüket szo
borként halványnak találták; midőn szóneszt halta, mintegy álomból 
ijede föl ’s fáradságosan láfszék összegyűjteni szertecsatangoló gondo
latait; a’ mi végre sikerült neki, ámbár szemeiben az éles szemlélő rend
kívüli fényt ’s arczain magas!) pírt fedezhete föl. Hasztalan volt a’bor
zasztó éj’ érzeményeit megmagyarázni akarnia ; úgy le ié , hogy romlás’ 
szélén á ll , mellytől lehetetlen visszahúzódnia. A’ régi évkönyvek nem 
kétkednek állítani, hogy szellemi szeme előtt tisztán elvonult minden 
jövendő’ eseménye. De mialatt a’ kisasszonyt hölgyeire bízom, kérem 
az olvasót, kisérjen el egy nagy terembe, melly a’ vár' távolabb ré
szében fekvék. Ez csak félig volt megvilágítva a’ kelő nap’ sugáraitól 
(mert korán reggel vala), inellyek vereses csillámmal liatának át az ab
lakon. Pergamentekercsek- s írószerekkel —- ritka foglalkodás bajnoktól, 
ama’ korban— fedett asztal előtt sötét cserfa-’s mesterséges metszésű 
karszékben egyvalaki ü lt, kinek elmélkedései, arczvonalai kinyomatá
ból következtetve, nem a’ legörvendetesbek valának; azon hímzett mel
lényt liordá még, melly csak ünnepi alkalmakra látszék illeni ’s külö
nös ellentétben állott halvány arczával, mellyre még rémszeriibb volt 
nézni az arany szövétnekekben égett két, jó illatú viaszgyertya'gyön
ge világánál. Bársonysipka, mellyhez gyémántcsat tiizé le a’ hófejér 
tollakat, fekvék a’ padolaton, hol letapadának a bajnok’ szemei, néha 
néha mintegy eszmetársulatból a’ reggeli harmat’ minden színétől tün
döklőit Ader’ hullámain nyugván.

Feltűnő volt az ellenkezet a' tá j’ nyugott szépsége s mostani szem
lélője’ kétségbeesésteli tekintete közt; sötét fürtéi mozdulatlan csiig- 
gének lázas homlokán, lesüllyedt alajaka arcza’ alrészének halottsze- 
rii tekintetet ada. Kezei össze voltak zsugorodva, melle görcsösen e- 
mclkedék föl ’s a lá ; az egész alak benső levertség’ képe vala.

,Szép látvány’ — kiálta, félig magának, félig egy személyn. k szól
va , ki mellette egy fülke' árnyában álla és szava olly szomorúan, olly
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sirszerüleg hangzók, hogy a’ hallgató (ki nem más, mint Fortbras, va- 
la) megrémült miatta. — .Szép látvány’ — foly tatá — .azoknak, kik szebb 
légkör hatását soha nem érezék; enmagain is , ki nem rég tekinték ol- 
lyannakfellegtelen fényére, hírnökét üdvözölhetem benne. O, Zuluiéin! 
nézesz-e te is épen most bolygócsillagokra és siratod-e hu lovagod' tá
vollétét? Vagy tán elfeledett már. Mit gondolsz, Fortbras?' Ez olly han
gon volt mondva, melly je len té , hogy az igenlő válasz nem jól fogna 
fogadtatni ’s Fortbras, ki igen jól tudott urával bánni, csak fejrázáSsal 
felelt. Néhány perczny’l szünet kővetkezők, mellyet Eustace rögtöne’
szavakkal szakíta félbe:

.Mondj nekem igazat, Fortbras, nem rosztíl c s e le k v ő m ?  
„Szeretett parancsnokom“ — szólt az engedelmes Fortbras -  „mit 

akar ön azzal mondani? Hiszen lady]Zulma maga ohajtá, hogy ön (ér
jen haza ’s leköteleztetését. . . .  “

, Ne említsd nevét, tiltom neked— legalább most ne! — tévé hoz
zá fojtott hangon. Én engedelmeskedem atyámnak ’s a’ szép Bon vérié 
Alice hadd bírja a’ Broaseok’ czlmeit ’s ha akarja, széles terjedelmű 
birtokait. Ha ez megtörtént, felkötöm újra kardomat, felülök lovamra 
’s elutazom, csupán általad kisértetve, hogy— ‘

„Nem azért, hogy ismét lady Zulumhoz menjen, jót állok érte“ — 
szóla elnyomott mosolylyal Fortbras — „ mert sz. Mariára esküszöm, 
hogy inkább nem találkozom azon hölgygyei, kinek aráb vére kétség
kívül forróbbá lön még azon, mint véli, bizonyos nemzetségen elkövetett 
megsértésért (mint egykor udvariasan fejező ki magát ön iránt), melly- 
nek erei telvék tüzével azon bolygócsillagnak, mellytöl eredetét veszi ‘

, Nem mondá-e nekem, hogy öt soha többé ne lássam, csak mint 
férje atyám’ gyámleányának ? Nem kellett-e ezt neki lovagi szavamra 
fogadnom? '

„Mert úgy vélé , hogy önnek irántai szerelme erösb, mint, ön’ 
mondásaként, lovagi becsülete ’s ha most szemei elébe kerülne ön va
lószínűbb, hogy jutalma engedelmességeérf méregpohár- vagy gyünk
ből , hogysem más valamiből, állandna. Fogadja c l , mylord, tanácso
mat, ne gondoljon többé e’ keleti Syrenre, hanem elégedjék mélázzál 
kiből, ha nem is hasonlít szépségeainazéhoz, véleményem szerint sok
kal kevésbbé alkalmatlan élettárs válandik. “

Beszéde’ utórészét, Fortbras szerencséjére, ura nem ballá! ■, 
nem is volt olly kedvében , hogy tűrje a’ tréfát, mellyet amaz 
gede magának.

Eustace levevé fejéről a bársonysipkát, leoldá róla a' gyí 
holdat és olly szemmel, mellyben tán könny v o l t  é s z r e v e h e t ő i
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.Legyen hát, Zulmám!'— szóla halkan— ,e' csillámmá mindket
tőnket szerencsétlenné teve. De éretted örömest tisztelendém a’ félhol
dat ’s lemondék vala minden uraság- és hazáról örökre. ‘

, Azonban illy elmélkedések— k iá lta— nem illenek BouverieAli* 
ce’ férjéhez’s még kevésbbé násznapra valók. Most hagyj magamra, 
Fortbras, és — megállj! add e’csomót Zangának, ő tudja annak rendel
tetését; mondd meg neki, hogy nyomban futárt küldjön; . . .  egy álló 
óráig egyedül kivánok maradni.*

Kivánata teljesült, pedig olly mértékben, hogy kétszerte több múlt 
el a  kiszállott időnél, midőn Eustacet a’ tornyot környezte kö-niellvéd- 
hez támaszkodva pillanták meg, hol figyelemmel liallgatá kellemes és 
mégis vad énekét egy alant az udvaron emberektől körülvett vándor 
szerelemdalnoknak.

Az éneklés végre megszűnt ’s Eustace föleszmélt álmaiból, inely- 
Jyeknek átadá magát. Az enyhe lég, az idegenszerii hangok újra jele
netekbe tevék öt á t, mellyek rá nézve letűntek örökre. A’ körötte fe- 
kiitt erdő mintegy bűbájos’ botja által kivilágított csarnokká változók 
á t, melly keresztény uralkodók’ váraiban soha nem ismert pompával 
volt kidiszltve. És zene, keletnek legbensöbbig ható zenéje hangzók a’ 
jó illatokkal megtelt légen á t, zúgó források’ mormogásába vegyülve. 
És egy alakotláta, szebbet, mint minőt a’ föld’ leányai közt lelni szo
kunk. És szemek valának o tt , sötétek, tüzet lövell ők, szemek, mely- 
lyeket egyszeri látás után feledni többé nem lehet. Eustace visszabor- 
zada és sikoltás röppent le ajkiról, midőn a’szerelemdalosnak, ki élesen 
nézerá, tekintetével találkozók. Csalódás volt-e ez?— egy inásodpercz, 
csak egy inásodpercz’ hosszáig azéhoz hasonlita az arcz’ kinyomata, ki 
e’ perczben képzelete előtt lebegett és szivétől soha távol nem vala. Is
mét oda tekinte, de eltűnt az ’s kiábrándulás’ érzetével vete egy arany
pénzt a’ szemérmes gyermeknek, oda tartott fövegébe, ki azután leg
ott eltávozott a’ csapatba. Ekkor ötlék első Ízben Eustace’ eszébe, hogy 
a’ fiú azon föld’ nyelvén énekle, melly neki kedvest) volt honánál s azon 
nap gyakorta megemlékezék a’ fiú’ éneke- ’s tekintetéről.

III

Éjfél vala, Bramber-vár’ nagy terelne Bouverie Alice’ nevét han-

S
;za és serlegek ürültek, midőn araszobájába menni készüle;
in minden szem azon változásra meredt, melly a’ vőlegény’ 
történt. Homlokán nagy veríték-cseppek állának, szemei ii- 
imeredének, szólni törekvése íz nélküli mormogássá vált. 
ii legközelebb volt hozzá, azonnal segítségére siete ; de föl-
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emelvén a’ serleget, melly ura’ kezeiből kieseit, hasonló rémülettel hát
rá lt ’s ki a’ csarnokba rohant. Mi vala ennek oka ? — egy gyűrű met
szett emaraldból csillogott az üres serlegben. De miként jőve oda, ha 
nein természetfölötti ütőn? másként legalább nem látszék neki lehet
ségesnek. Ha olly igen meg nem ijed, figyelmét a’ nubiai pohárnok’ sa
játságos vigyorgása ’s egy fiatal embernek, ki a’ nagy oszlopokhoz tá
maszkodott , most pedig egy mellékajtón eltűnt, könnyű alaka ki nem ke
rülendő ’s kulcsot a’ titokhoz adand vala.

IV.
Lady Alice egyedül vala; utolsó komornája akaratlanúl hagyá el 

a’ halvány, félénk njliázasnöt, ki, levetve pompás öltözetét, hanyagul 
tilt egy nagy tükör e lő tt, melly fejér mezét ’s kibontott fürtéit ritka el
lentétben tiikrözteté vissza a’ szőnyegen volt nemes hölgyek’ statusöl- 
tözeteivel. Fejét kezére támasztva gondolatokba annyira merült, hogy 
szemeit föl előbb nem emelé, csak, midőn az óra egyet ütvén, emlékez
teié ö t , mi későre haladott az idő már. Első pillantása m utatá, hogy 
nem maga van; ijedőstől meglepetve székében mintegy leczövekelten 
marada, szemeit a ’ tüneményre függesztve. De olly kedves alak, mint 
a’ tünemény, félelmet nem okozhata. Alice mégis reszketett, midőn a’ 
hosszá fürtök alól kinézett sötét szemek’ vad ’s vakitó fényére pillanta. 
Fekete fiirtei szabálytalanul hullának nyaka-, öltözete ’s a’ szék’ hátá
r a ,  mellyhez támaszkodék ’s csaknem a’ megrémült leány’ szőke hajá
hoz vegyülének. Szép haja alatt arany lemez csillogaa’ koránnak rávé
sett egy versével, m elly, véleménye szerint, talismanerövel hírt. Ali- 
cenak szive sugá, hogy a’ pompás öltözet, melly, jóllehet csillámló 
gyémántokkal volt kirakva, inkább férfinemhez illőnek látszék, sen
ki másé, mint lord Eustace’ syriai kedveseé. Ha ö a z , mi vezeté ide ? 
És remegve pillanta előbb a’ gazdagon kirakott gyilokra, melly az ide
gennő’ övében csillámlék, azután a’ szép szemekre, mellyekben vad 
szenvedély’ története vala olvasható- Szapora kísérletét, elfutni, meg
gátoló az idegennö, kinek kézzeli könnyű érintésétől, mintegy láthat- 
lan vonzerővel megbüvöKen, visszahanyatlék.

.Broase’ ará ja '4 — szóla a’ lény olly hangon, melly keleti csalo
gány’ melódiájaként hangzék — , nem akarsz-e násznapodon vendégsze
retetet mutatni egy idegennö, azonföliil nő irá n t, ki sok és hosszú 
mérföldről fáradságosan jőve, hogy lássa Bramber-kastély’ leená«unö- 
je ’ arczát ’s győződjék meg, nem nagyítá-e a’ hír Bouverie 
ségét? Te szép, szép, mint hazám’ peri-ei, gazdag és fia taj’s cjpnatt 
honod’ legjobb- ’s legnemesbjének való ara vagy; mindazálníflKThize-
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legj magadnak, hogy hirtad valaha vagybirhatandod lord Broase Eusta
ce szeleimét. Nem! Te szemérmes és gyöngéd vagy, leendő férjed pe
dig lélek után epedend, melly, mint az övé, fenszárnyaló és megtör- 
hetlen ’s magát száműzve szökni fog más égalj a lá , mellyet emlékezet 
egy, ah! bensöleg, valódilag szeretettre tön előtte szentté!“

Megerösülve látván igy sejtelmeit a’ szerencsétlen áldozat, olly 
segélytelen, szánalmat igénylő szemekkel néze az előtte állott lényre, 
hogy könny lopózék Zulma’ arczára, daczára törekvésének elnyomni 
azt.

,Engem jobban sajnálhatni náladnál’— kiálta szelidebb hangon — 
.mégis méltatlan volnék a’nemzetségre, mellytöl származom, ha egy tett’ 
teljesítésétől, bármi nehéz legyen is, vonakodnám. Számodra barátok’ 
vigasztalásai maradnak ’s tán — gúnyhangon tévé hozzá — új imádó. 
Jól vigyázz, hogy ollyat ne válaszsz, ki nem rég látott syriai égbol- 
tot vagy érezé egy syriai leányka’ lhimesterségeit. Hasztalan segélyt 
kiáltanod — tévé hozzá, látván, hogy Alice azt tenni szándékozik — 
szolgáid ide nem jöhetnek, hála a’ jegyesed’ kíséretében levő keletiek’, 
kik csak parancsimnak engedelmeskednek, éberségének. De halljad el
beszélésemet, mellyneb, bánni szomorú legyen is, igazolásúl kell szol
gálni az utónemzedéknél a forbátlat’ tettéért, mellyet végrehajtani en- 
kezeim kénytelenek. ‘

.Hol ’s mint ismerkedem meg Bramber - vár’ urával, elbeszélnem 
szükségtelen: elég az hozzá, mi találkozánk és megszerettük egymást 
olly bensöséggel ’s mélyével az érzelemnek, minőt éjszak’ leánya fel
fogni nem képes. Mi veszélyek közt szerettük egymást, mellyek fé
lénkeknek, minő te vagy, halálhozók fogtak volna lenni; mertkegyet- 
len a halálnem, mellyel fenyegetik hitágazatink allah’ azon gyerme
két , ki nyájas arczczal pillant a’ hitetlenre. A’ veszély csak erösbbé 
tévé szerelmünket s midőn Eustace eskiivék, hogy miattam le akar mon
dani urasága-, hona-’s vallásáról, tudom, hogy azt őszintén tévé. Ró
lad, mint jegyeséről, gyakorta és testvéri szeretettel szóla, de ne kép
zeld magadnak, hogy féltékenység’ fájdalma csak egyszer megháboritá 
szerencsém’ álmát; ha illy nemű érzemény fészkelődik meg a’ keleti 
leány’ keblében, akkor övében gyilkot hord ’s megtorolhatja magát. Te 
engem tán önzőnek fogsz tartani, mert Eustacetól amaz áldozatot kí
vánóm s neki egyebet szerelmemnél nem adtam. Helyzetünk igen kü
ld j^Jbütt egymástól. Én neki mindene valék , szerelmem pótlék fogott 
le^ ^ E id te n  más kötelék’ felbomlásáért. Nem úgy volt velem; én ugyan 
im l^ ^ ^ H s  nélküle az élet nekem szomorú kietlen vala : de rajtam még 
más eWmeny uralkodott, melly olly bensöleg volt összeszövődve lé
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tem szálaival, hogy egy csapás megseinmít inimlkeltoiiket okvetlenül. 
Ez érzeinény nem gyüngité szerelmemet, sőt, lia lehetséges volt vol
na, azt inkáhh erösbbé tévé vala. Mégis nem örömest szivelendém, ha 
bármi teremtett lény olly tetemes részét bírta volna kedvesem’ szivé
nek , mint a' herezegi Azim hírta az enyémnek. Szivemnek, mondám ? 
S z í v , lélek, élet, minden tele volt képeddel nemes, nagylelkű, meg
gyilkoltatott testvérem! Atyánktól korán megfosztatva, ikertestvérem 
’s én anyánk’ gondviselete alatt nevelteténk, ámbár ez az ország’ szo
kásai ellen van. Egy gondolat, egy érzeinény éltete, titokteljes kötelék 
egyesite bennünket; mint fiú egyszersmind ótalmazóm és játszótársam 
vala; a’ legszebb virágok, a’ legérettebb gyümölcsök, miket le lt, kis 
zergéjeéi valának, mint engem gyöngéden neveze. Tizenöt éves ko 
runkban elvesztők anyánkat ’s én serailja’ korlátlan úrnője lettem. A’ 
harezi zsákmány az ö testvére’ lábaihoz rakaték le. Rabszolgálókra, 
szebbekre azoknál, kik Saladin’ háremét képezék , alig figyelt, kive
vőn, ha megelégedésemre szolgáltak. Viszonozám-e szeretetét? Leg
vakabb btizgókodú a’ nagy Abba’ sírjánál nem tüntethető ki nálamnál 
bensöbbleg imádását. Boldogtalan óra, meltyben harczosaitok pártáin
kon kiszálltak ! Boldogtalan óra,mellyben Broase-ot láttam ’s megsze
rettem! Épen azon nap’ estéjén vala, midőn Azim, a’ császár’ táborá
ba menendő, engem elhagya; én szemeibe tekinték, mellyek’ fénye 
Aliéiét megliomályositá ; gondolám, tetteket viend véghez, mellyek a’ 
nagy Rostáméihoz hasonlitandnak. Egy könny sem borúsUá szemeimet, 
midőn őt karjaimba zárva köréin, ne kegyelmezzen a’ benyomuló giau- 
roknak. O, nagy allalu 'mennyire megváltozónak más nap érzemé- 
nyeiin; honom, hitem, minden, minden el vala feledve, csak te nem, 
testvérem! ‘

V..

,Egy este, az óriási templomnak, mellyel a’ nagy Saramon s z c l -  

lemrabszolgái épitének, romaihoz közel ültünk; jó illatok rebbentek el 
a’ légben, rózsákból eredők, int llyek a’ leomlott oszlopokon nőlek. A’ 
gyöngéd virágokból nj jó illat látszék kiözünleni minden hangjára tol
las szerelmeseiknek, mellyek a’közel f e k v ő  AgTa-siirüben daliának, mig 
fejeink fölött magasan az éj’ királynője ’s kísérő satellesei sngárfény- 
nyel világiták meg a’ sötétkék égboltot, minőt prófétánk csak v á l a s z 

tott népe’ honának adott- A’ szerelemnek annyira kedvező estóra volt, 
és legalább szerencsés is. Honáról beszélgetőnk; fejem vállán nyug
vók ; mialatt szinlett érzékenységgel szőke arájáról vaAjjigerkedém, 
egy rabszolga által szakittatánk félbe, ki porlepettua,jiE rfo lto sriih á -
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ban, halvány arcz- és merev szemekkel borzasztó hirt liagya sejteni. 
Földre borult, lábaimhoz lepecsételt csomagot tön, homlokával a’ föl
det érinté ’s legott ismét visszavonult.*

,Holdvilágnál könnyen elolvasám a’ sorokat, mellyek azóta mélyen 
vésvék emlékezetembe. Arról tudósitának, hogy testvéremet, Azime- 
met*, egy hitetlen — egy átkozott giaur — egy angol, kinek neve Broa- 
se Eustace, m egölé! Miért éltem tül ezen órát ? Szavak — szólt Zul- 
nia, kezét homlokára té v e — , szavak nem valának képesek kifejezni 
szivem’ búját. Elöízét érezéin akkor a’ kínoknak, inellyeket Nekir ’s 
Moukir készítettek azok’ számára, kik vétenek, midőn A1 Sirat’ hidján 
átmennek. De arczomon semmi megindulást nem hagyék látni, össze- 
hajtám a’ papirost, dobogó keblemhez dugáin azt, és szokottnál tréfás!) 
hangon folytatóm a’ félbeszakadt beszélgetést.*

,Bizonyítványt kell adnod szerelmedről, Eustace — szólék — kü
lönben azt hiendem, hogy Bouverie Alicet folyvást szereted. Jer, esküd
jél hited’ e’ jelképére, hogy engedelmeskedendel parancsimnak, ezek 
bármi esztelenek legyenek is. ügy tartom, Zulmában bizhatol — tevém 
mosolylyal hozzá, melly megszűnteié Eustace’ minden habozását oliaj- 
tataini’ teljesítésére nézve. *

,A’ initsem sejtő bajnok lábaimnál letérdele , a’ sz. ereklyét szere
lemtől sugárzó arczczal ajkaihoz nyomá ’s az esküt olly áhitatosan el
mondó, mint ha valami szent’ oltára előtt eskiinnék. Diadal main töké
letes vala ’s midőn hátravetett fátyollal, márványfejér arczczal ot* 
állék a’ sápadt, hideg holdvilágnál, bosziífogadalmam ég felé emelke
dett. ü gy  tartom, megváltozott tekintetein megnyugtató őt és szólt vol
na, de kezemmel inték beszédét meggátlandó, azután olly nyugott, sze
líd hangon, hogy magam is csodálkozám rajta, következőleg szólék: 

.Keresztény könyörgő, Zulma elfogadja fogadalmadat s parancsa, 
hogy mielőtt ama’ bolygócsillag homlokom félholdjának alakját veendi 
magára, vitorlázz hazádba a’ nélkül, hogy egy órával tovább, mint kell, 
késnél. Ott férje légy atyád’ gyámleányának’s annak megtörténtével 
engem’ újra láthatsz, hogy halljad’s teljesítsd az eskü második részét, 
mielőtt örökre megválnánk egymástól. Menj tehát s lovagi liecsiileted- 
re parancsolom, hogy engem’ többé ne láss. — Elfordultam tőle; mi jól 
tartó, meg szavát, te tanúja lehetsz. — Énittvagyok, szinte azt teendő.* 

Itt elhallgata ’s mielőtt válaszhoz jöhete a’ remegő ara. nehéz lép
tek valának hallhatók a’ mellékszobában.

,Ő jő ! — nyögé Zulma — illy közel senki más nem fogna jöhet
ni. Alice , laÉKulalmad vidám lesz.’

Ezt szórtban örült kaezajjal fordult ajtó felé azon pillanatban, mi-
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•lön azt Eustace bezárá, kívülről pedig valaki bereteszelé. Bú festeke- 
zék a’ bajnok’ arczán, midőn lesütött szemekkel azon helyhez közelite, 
hol az vala, kinek az imént hűséget fogada ama’ szilárd eltökélettel , 
hogy történetét neki elbeszélendi és bízik nemeslelkiiségében, hogy meg- 
szabaditandja őt a’ neki elviselhetlen kötelékektől.

Fölemelvén fejét, rögtön az általa soha nem feledett lényt, ragyo
gó keleti csillagát pillantá meg. Nyomban lábaihoz omlott és kezeit, 
sőt ruhája’ szegélyét is csókokkal boritá , mltsem gondolva e’ váratlan 
jelenet’ félig elájult tanúnöjével.

,Zulma, iinádottam! többé soha einem válunk!* — kiálta, midőn a’ 
büszke leány, magát karjaiba vetve, könnyekre fakadt ’s tüzes ölelé
seit viszonozva keblén tartaléktalan slra. De nem sokára kibontakozék 
karjaiból ’s nyugott, bútól szabad lényként állt előtte, mint ha a’ baal- 
beki romok közt bensöleg mondaná ki elitéltetését.

Bámulá és buvában újra át akaró öt karolni, de Zulma türelmetle
nül taszitá vissza ’s félre álla, gyöngéd kezeivel lenyomandó hullám
zó kebelét ’s lecsillapítandó belső viharát,

jBramber’ lordja!’— kiálta végtére— , én itt vagyok, itt, őseid’ vá
rában ; nőd’ jelentében találkozunk, hogy elváljunk örökre.- 

„Zulm a!“ — volt az Eustace’ ajkairól jött egyetlen szó.
,Ne vágj szavamba!* viszonzá a’keleti nő. ,Az ascalonigyőzőnek, 

fejdelme’ kegyenczének, a’ gyözhetlen Azim’ meggyőzőjének roszúl il
lik némberrel vitázni.*

„Zulma! Zulma! könyörülj—. “
,Nem könyörülök-e ? Hűtlen kedvesemen — testvérem’ gyilkosán — 

igen, borzadj! az igaz! — az áldozat, mellynek halála babérral foná 
körül homlokodat, azon lény vala, kinek léte, mit te jó l  tildái, Zul
uméval bensöleg volt összeszőve— n o , ne halványodjál! — Egy király’ 
dicsérő magasztalásai, kereszteseid’ hangos tetszésbizonyitványai nem 
voltak é elegendők, hogy elfojtsad egy nötestvér’ könnyeit? — Te öt 
nem ismeréd — s mégis nekem kelle — o nagy allah ! minek maradtam 
életben! — Fejét lecsiiggeszté egész teste görcsösen volt megrázva, 
úgy látszék, hogy az erek homlokán ’s nyakán ki akarnak pattanni; 
végre rögtöni erőfeszítéssel eléggé magához jőve, hogy tompa hangon 
folytassa: .Gondolj vissza Baalbekre! emlékezzél esküdre ! annak tel
jesítését kívánom. Az, ki téged, Eustace, kedves Eustace, imád, 
kénytelen megtoldani testvére’ halálát. Én törzséből utolsó vagyok, raj
tam a’ kötelesség; kezemnek véredtől kell piroslania-*

Mig igyen beszélt a’ büszke leány , hangja szilárd, de arczai ’s aj
kai kísértetesen halványak voltak. Szemeiben mégis egy könny sem csil-
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loga, midőn Broase, újra letérdelve, élvévé kezéből a’ kis megmérge
zett gyilkot. Eustace ismét gyorsan felugrék, szivéhez voná öt; ajkait, 
mellyek jéghidegek valának, magáéihoz nyoma, a’ gyilkot azután ön- 
szivébe, melly egészen Zulmaé vala, döfé és sóhaj nélkül, még egyszer 
megfogván egyik kezével bevérezett ruháját, holtan rogyott le. Zulma, 
nem gondolva Bouverie Alice’ örült sikoltásával, mint azelőtt, moz
dulatlan álla, egy hang sem siklott le ajkairól, egy sóhaj sem mozgatá 
kebelét, szemei az előtte fekvőre voltak meresztve; végre mellé tér
dele: testvére meg volt boszúlva.

Boldog volt-e most már Zulma ?
A’ menyasszonyi szoba tele volt: a’ bajnok, a’ magas születésű 

ara és a’ szeretetre méltó nő valának benne. De m ivolta’ két szép’sor
sa? Az egyik halál’ hideg karjai közt fekvék , Alice pedig— megőrült.

. *

Bramber’ nrai’ sírboltjában két sírkő áll: az egyik, pároszi már
ványból , a’ szerencsétlen Bouverie Alice’ utolsó lakát mutatja; a’má
sik alakját ábrázolja egy keresztesnek , kinek homlokára félhold van 
vésve. Broase-ok’ örökösének és syriai kedvesének földi maradványait 
foglalja magában.

G A R Á D Y .
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K ö l t e m é n y e k .

C s a l ó d á s o k .

I.

S z e re le m .

Egy leányt szerettein egykor , 
Tisztán, végtelen;
Véle álmodozva éltem 
Akkor szüntelen.

ő is végtelen'" szeretve 
Hévvel rám simult,
’S kék szeméből boldogsága’ 
Forró könnye hullt.

Én a’ könnyeket szeméből 
Mind’ lecsókolám ,
’S elragadva szép jövömet 
Kéjjel álmodám.

Változó a’ lány’ szerelme, 
F.skiivései,
Bő forrásból csörgedeznek 
Csalfa könnyei.
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A’ midőn egemben élve 
Véltem, hogy szeret,
Mennyem’ eltiporja, megcsal, 
Másnak ád kezet-

Ők most boldogok! az éltet 
Vígan élvezik,
Ám a’ megcsalottnak keble,
Szive vérezik.

Bús lakában elvonulva 
Éli napjait,
Csak szemében égő könnye 
Tudja kínjait.

És ha néha hold’ sugara 
Reszket ablakán ,
Kedves név , ’s eltűnt szerelme 
Ébred sóhaján.

II .

B a rá  t s á g .

Egy fiút szerettem egykor 
Tisztán, végtelen;
Véle bérczen gyakran ültem 
Nyári éjjelen.

Keblem tisztán, fellegetlen 
Néki tárva á l l t ,
Mint az ég , melly minket akkor 
Bérczeken talált.

Erdő ’s berkeken bo’yogtunk, 
Fönn á’ csillag-ár 
Lomb felett játszott, s utunkon 
Szállt a fény - bogár.

És kilestük ott a’ berkek'
Éji dalnokát.
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Csendben csattogd busongva 
Legvégső dalát.

Tán ö tudta, hogy reánk még 
Mit hoz a’ jövő,
Tán barátságunk’ jövőjét 
Is siratta ő.

Jó barátom olly szilárd volt,
Férfi jellemű,
És barátságunk olly tisz ta ,
Égi szellemű.

E’ barátért, a’ ki éltem ,
Mindenem vala,
Halni tudtam volna akkor....
Még is elhagya.

És a' szem, melly megsiratta 
Múlt szerelmeit,
Érte hullatá utószor 
Végső könnyeit.

Ész! a’ szívnek működésit 
Fel nem foghatod ,
Félreértés közt redöit 
Szét nem tárhatod.

Félreértésért bárdiját 
Ő is elhagyá,
Hogy milly végetlen szerettem 
Tán nem is tudá.

Jó b a rá t! ha élsz, ’s kezedbe 
Jön majd e’ sorom,
Jusson egyszer még eszedbe 
Eltűnt szebb korom.

Könny nincsen többé szememben, 
Az kiszáradott,
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Mint az ifjn kor’ szerelme 
Eltűnt, távozott.

I I I .

M agány*

Más csalódást is szerettem 
Tisztán, végtelen;
Ez velem maradt ’s a’ sírban 
Sem lesz hiitelen.

A’ midőn örökre el tiint 
Társom, és a’ lán y ,
Hű barátom és szerelmem 
Lett a’ csend - magány.

Elhagyottan a’ magányban 
Tűnnek napjaim,
És a’ szívbe visszaszáll tak 
Minden álmaim.

Ott virulnak a’ kebelnek 
Langy sugárain,
Érzelem közt, a’ csalódás’ 
Szebb virányain.

E' csalódások között tán 
Boldogabb vagyok,
Elhagyott csendes lakomra, 
Béke, csend ragyog.

Majd ha őszült fiirt övedzi 
Homlokom’ körül,
Bú, ’s öröm vegyülve néznek 
Mély redök közül.

Erdő s béke lakta völgy lesz. 
Akkor nyughelyem,
Keblein’ álma és szerelme 
Társul lesz velem.
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’S a’ rideg világ’ tusája 
Hozzám nem hat el 
Balsors rég benőt sebe n’ nem 
Szaggathatja fel.

S A M A R J A Y  K Á R O L Y .

Sí r  a’ h á r m a s  h a t á r o n .

Munkatiirö zsellér, jó templomos , a’ bakatornak 
Vinczelláre, komoly férfiú volt Kerecsen.

Egy reggel szőlőjében magas almafa’ ágán 
Lengett. Oh a’ sors bal keze fűzte reá !

Korcs kötelét pénzért metszette le a’ faluvégek’ 
Nemzete; felpanaszolt sírt robot ása neki.

Most három falu’ mesgyéjén, e’ bérezi kopáron,
A’ zöldormu Karancs’ reggeli árnyaiban,

Sírja kereszt ’s szentelt hantok nélküli poránál 
Hajborzadva jön és mennek el a’ gyalogok.

Ennyi teremtés közt csak kettő gyászol u tána,
Oh vándor; megesett udvara, ’s a’ bakator.

P I L I S I  Z A R K A .

S í r v e r s.

Ebecském, ebecském 
Beli jókor elhalál,
Pedig olly ifjú , szép, 
És hűséges valál.

Hány ifjú, hány férfi, 
És hány agg udvarolt, 
Nekem, ki náladnál 
Mindenkép roszabb volt.
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fe le le t Téréi/' esen mun
ita já r  a. Kímélet és szem- 
lélódés. Propylueum  o le’
bírálatéiul, fes ten  1 Sí-í.

Három év elmúlt, hogy Pro- 
pylaeumaimat a’ magyar philosophiá- 
hoz közrebocsátani. Munkám’ czélja: 
önálló philosopháláá’megindítása, ki
szabadítás a’ külföld’ békéiből, vala- 
hárai megszüntetése az örökös maj- 
molásnak, szóval a’ magyar philo
sophia’ legalább előcsarnokának fel
építése. ’S hogy ezt lehetségessé te
gyem, az olvasót a’ bölcsészet’ me
zején tájékozzam 's philosophiai sa
játmeggyőződése’ megalapítását meg- 
könnyebbitsem : el őad ám az eddig di
vatoz«) philosophiai mód- ’s rendsze
reket és azokat criticámmal világosí- 
táin fel. Szerencsés valék némi fi
gyelmet gerjeszteni, mit ugyan Té- 
rey tagad. „lm három év alatt, úgy 
mond, alig tétetett róla (munkámról) 
ismértetve bíráló említés hason elvű 
nézetből; más szempontból senki sem 
szolalt fel.“ Térey a’ vezérczikkek’ 
írójaként szeret tényekről beszélni; 
im elősorolom tehát azokat. Hason-

elvből kiindulva megbírálták munká
mat: Vecsey prof. és Fogarassy az 
Athenaeumban, más szempontból Fe
jér György a’ Tud. Gyt'ij. és Moesy 
Mihály Kovacsóczy' folyóiratában , 
magam sem tudom már, a’ Kö z l e 
m é n y e k b e n - e  vagy a’ L i t e r a 
t ú r a i  l apokba n ,  amaz Leibnitz- 
Wolf, ez Schelling’ elveikből kiindul
va. Azonkívül kivált a’ m agyar phi
losophia ellen csatáztak ismételve 
„Századunk“ névtelen philosophusai, 
egyszer az Alig. Zeit.ban is tétetett 
róla említés, mire a’ beküldő és Szá
zadunk’ szerkesztője közt egy kis cse
tepaté következett, ’s végre a’ „Oro- 
(juis von und für Ungarn“ a’ szemlé
lődő német philosophia ellen nyilvá- 
nyított nézeteim által félrevezetve, 
engem a’ német philosophia’ nagy 
ellenségének hirdetett. „Nem a’ meg
támadás az mitől felek, így fejezém 
be Propylaeumaimat, hanem a’ rész
vétlenség; nagyobb csapás munká
mat nem érhetné, mint ha az hallga
tással fogadtatnék-“ ’S ime e’ csa
pást, mint látni, elhárította tőlem az 
ég, ’s hogy munkáin részvetlenseg- 
gel nem fogadtatott, arról legfénye
sebb tanúságot szolgáltait Térey ma
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ga, azt un1"- most is, midőn a’ könyv- 
kereskedésből már régen eltűnt, »Ily 
fontosnak tartván , hogy ellene egy 
egész kis könyvecskét összeírni nem 
restellett.

Elősorolom e’ tényeket nem kér
kedésből , hanem felhíva ’s kivált az
ért, hogy magamat némi félreérté
sek ellen igazolhassam. Mit értek a’ 
magyar philosophia alatt, Propylaeu- 
maimban bőven megmagyaráztam ’s 
Századunk’ vitatásai ellenkezőről olly 
kevéssé győztek meg, hogy acade- 
miai székfoglaló beszédemben még 
n em zeti philosophiát is említeni bá
torkodtam ’s valóban nem kis örö
memre szolgált, midőn diadalmas tol
lú academiai tagtársamat Hetényi Já
nost, ez idei közgyűlésen, szónok- 
székről , szintez irányban nyilatkoz
ni liallám. Nemzetünknek vagy van 
jövendője vagy nincs: ha van, önál
ló irodalommal kell bírnia, tehát ma
gyar nemzeti bélyegii philosophiával 
is, mint magyar nemzeti szellemű 
történettel, nevelés - tudománynyal, 
költészettel stb. A’ mi pedig a’ né
met philosophia iránti gyűlölsége- 
met illeti, ez álom, melly mások fe
jében támadt. Nyilván kimondám Pro- 
pylaeumaimban , miképe1 tudomány az 
újabb illőben sehol sem indúlt olly dús 
virágzásba mint Németországban ’s 
ezt most is hiszem ’s vallom. Polé
miám tehát nem a’német, hanem csak 
a’ szemlélődő philosophiát illette, mi
vel ezt nem csak hamisnak’s az élet
től elvezetőnek tartom, hanem ollyan- 
nak is, melly legkevésbbé illik nem
zeti életünk’ körülményeihez, ’s az ön
álló magyar philosophia’ kifejlődésé
nek, külső okoknál fogva, leginkáhb 
á'l útjába. lm protestáns vallástudo
mányi jelöltjeink kiinntennek kiils > 
egyetemekbe, eddig többnyire Ber
linbe, mert máshova nem is ehetett. 
Itt hallgat ák azon philosophiát, melly 
történetesen epeu a’ legnagyobb zajt 
üti, most Schelling - vagy Hegelét. 
Nem egy, sziik körében, rosszéitá-

ATHIáN. II. K.ÖT. 1843.

jékozva az életben és irodalomban, 
tökéletesen a’ nyelvet sem értve, 
mert a’ lutheránusok többnyire tótok, 
a’ calvinisták pedig mind magyarok, 
azt hiszi, hogy az , mi olly fenhan- 
gon árúlfatik, en ipso tiszta arany, 
erről legkisebb kétsége sincs,’s nem 
is lehet, mert nincs ideje más néze
tek’ alapos összehasonlítására, elég, 
hogy az egyedül üdvezitő evangélium’ 
birtokába jöhetett. ’S ezt, mivel elég 
erőltetésébe került, magasztalja és 
hirdeti azután par la vita. Hiába be
széled neki, hogy illy történetes kül
ső behatások által eszközölt meggyő
ződés nem alaposabb a’ kiskorú nép’ 
vallásos hiténél, melly szüietése’ vál
lasát csak azért tartja egyedül iidve- 
zitőnek, mivel történetesen épen ben
ne született, a’ mahomedanus, zsidó 
és keresztény mind egyformán ’s haso- 
nokbol. Figyelmeztesd arra, mikép 
az, mi épen legújabb, nem szükség
kép egyszersmind legjobb ’s igaz; mi
vel mint hely ’s koronként ízlés’ dol
gában hanyatlások tapasztalhatók, 
úgy a’philosophiában is. Alig fog rád 
hallgatni. Ha pedig a’ dialecticai pro
cessus’ íictioját, a’szemlélődő philo
sophia’ ezen mindenét, be akarod bi
zonyítani, ’s emlékezteted, mikép a’ 
szemlélődő philosophia egy német e- 
gyetemnél sem bírta kirekesztő ural
kodását kivívni, az egyetemek’több
ségétől pedig visszautasittatik ’s a’ 
többi müveit világnál, francziáknál, 
angoloknál, mosolyt gerjeszt : akkor 
bizonyosan megvető pillanattal sze
medre veti, hogy még a’reflexió’bé
kéiből ki nem szabadéitól, a’ szem
lélődés’ magasságára fel nem bírtál 
kapaszkodni ’s igazán még csak fo
galmad sincs a’ phílosophiáról. A’ 
szemlélődő philosophia’ következmé
nyeit vallási tekintetben pedig mint 
azok Strauss ’s Bauer Bruno’ tanítá
saiban jelentkeznek, ne is említsd. 
Ez gyanusítgatás volna ’s erre Té- 
reykent egy német idézettel felel: 
„Fichte, Schelling, Hegel, sind die

24
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drei Weisen, die uns zur Wiege 
Christi führen“. És hagyján, ha ezen 
philosophia csak elméleti korben fo
rogna; de im belévag a’ gyakorlati 
’s állodalmi életbe, hirdetvén: Alles 
was ist, ist vernünftig. Es mi ezt 
fogadjuk e l, mi, kik átalakulási kor
szakban élünk ’s azt a’ mit a’ múlt 
idő kis korúságunkban történetesen a- 
lakított, öntudatosan, az ész’ szövet- 
nekétől vezettetve, igyekszünk kija
vítani! ’S ha majd az éjszaki Bria- 
raeus száz karjait felénk terjeszti 
’s hegelistáink Mayerként ( Briefe 
über die Hegelsche Philosophie) He
gel’ azon tanítmányát terjesztik: „Ge
gen ein eroberuedes Volk ist jedes an
dere recht.los. “  Fogók-e rájok hall
gatni? Hóditó népet Európában ket
tőt ismerünk, az angolt és oroszt. Az 
elsők ellen a’ chinaiak, kik az Alig. 
Zeit. egyik levelezője, szerint a’ He
geléhez igen hasonló philosophíával 
bírnak, csakugyan mint látszik a’ 
védelmet jogtalannak tárták, mert 
szétfutottak előttök mint a’ tengeri 
nyálak. De hát mi magyarok is olly 
chinaiak legyünk ’s leszünk-e az 
oroszszal szemközt? Ó Fries, inilly 
igazad van, hogy ezen porosz kirá
lyi házi és udvari philosophiát iga
zán a’ politia’ szempontjából kell 
megbírálnunk!

De hát tulajdonkép mi baja van 
önnek Téreyvel ? kérdeznek itt türel- 
möket vesztett olvasóim. Már most 
megmondhatom: Az előadott külső 
okoknál fogva a’ szemlélődő philoso
phiát mindig , mint mondám , az ön
álló magyar philosophia’ keletkezésé
nek leginkább útjába lenni hivén, 
Propylaeumaimban kivált ellene erő
sen csatáztam, mi a’ mint igazságta- 
lanúl azon rósz hírbekevert, mintha 
átaljáhan a’ német philosophia’ ellen
sége volnék, úgy legújabban össze- 
kocczanásomat Téreyvel eszközlöt- 
te. Ő is nem régiben Berlinből jött 
vissza ’s teljesen meggyőződvén ott 
ezen philosophiának a’ világot a’ rosz-

tól megmentő erejéről ’s annak útat 
’s befolyást hazánkban nyitni óhajt
ván : neki esik Propylaeumaimnak , 
szememre hányván, hogy szerényke- 
kedö philosophiám az érzékfeleftit 
sem tudja megismerni, nem tudja mi 
a’ szellem és anyag’ lényege, nem 
képes tudást az istenről szerezni ’s 
az ember’ czélját csak közelítésbe a’ 
tökély’ eszményéhez, tehát tökélete- 
sűlésbe, nem pedig teljes tökélybehe
lyezi stb. Felhí azért, vetkezzem ki 
ebbeli tévelygésimből ’s valljam meg 
azt nyilván, ekkor zászlóm alatt har- 
czolni kész, máskép — veletek ’s ál
talatok ha úgy tetszik, nélkületek sőt 
ellenetek ha kell! ’S most kérdezem: 
ki nem akarna a’ teremtés’ titkaiba 
olly mélyen hatni, mint azt eszünk 
megengedi? Ah magyarázza meg ne
künk Térey, mi a’ szellem és anyag’ 
lényege, szerezzen ismeretet és tu
dást róla, fedezze fel nekünk, hogy 
lehetünk mi emberek, véges lényünk’ 
korlátái közt, botlás ’s hiba nélkül 
tökéletesek, ’sím magam állok zász
lója alá ’s leghevesebb hirdetője le
szek mindentudó tanának. De a’ med
dig ezt nem teszi, engedje meg, hogy 
emberi korlátáim’ érzetében, ebbelí 
tudását nem philosophiának, hanem 
önistenités álmának tartsam. Ha fel
hívását egy pár év előtt hozzám in
tézi, bizonyosan elfogadom, mert 
magam is illyestnihez készültem, sőt 
támadólag akartam a’ szemlélődő phi
losophia ellen fellépni, kivált dialecti
cal procesussa’ fictióját világosan ki
mutatni szándékozván. De ebben elébb 
azon ötlet zavart meg, hogy a’ szem
lélődő philosophia halálharcz’ tere 
igazán nem Magyarhon hanem Né
metország, mert egyedül a’ hol szü
letett enyészthetik el; ’s azután po
lémia’ által igazán semmiféle philo- 
sophiai rendszert nem is lehet telje
sen megbuktatni, fenn fog az állani, 
bár megingatva, bár megczáfolva , 
míg egy más új rendszer helyére nem 
iép, mert erre a’ philosophiai meg-
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győződésnek ’s tudománynak szüksé
ge van. Rendszer csak rendszer által 
baktatható. Később köriilményink 
megváltoztak; ’s most midőn a’ sajtó 
korlátái megtágúltak, political dis- 
cussiónk útba indúlt, sőt minden keb
let betöltött,1 most nincs idő philoso
phiai polémiához visszatérni. Kihall
gatna ránk? Süket füleknek beszél
nénk ’s idő, ’s erő hiába volna el
pazarolva. A’ közönség már political 
polémiát sem akar többé, hanem po
sitiv oktatást, hogy végre reményei 
tetté válhassanak. Ha Térey nem hi
szi , próbálja meg a’ fejtegetést, szól
jon a’ vn n n ú , semmirítt és levesről 
’s lássa azután maga, mire megy. író
nak, ha hatni akar, nemzete’ szel
lemének irányát kell követnie. Én 
intve az időtől, politicai Propylaeu- 
mokat írtam ’s a’ könyv Eggenber- 
gernél kapható. Ataljában Téreynek 
ezen polémiára felhívása igen fiatal
kori képzelgésen alapszik, azon tud
niillik, hogy ezen polémia egyik vagy 
másik rendszert végkép megbuktat
hatná. Édes Téreym, az idealismus, 
realismus és synthetismus győzhe
tetlenek és örökök philosophiában 
szintúgy mint politicában, mert az 
emberek eredetileg különböző gon
dolkodási , érzési és akarati módon 
állapodnak ; azért csak alakjaik vál
toznak hely ’s idő szerint. Polémia 
helyett válaszsza tehát azon ú tat, 
mellyet én, terjeszsze a’ közönség 
elébe teljes philosophiai meggyőző
dését, 's az válaszszon azután ’s győz
zön a’ mi jobb. En ugyan, ha tanácso
mat elfogadná, kegyedet inkább a’ 
nevelés’ mezején szeretném működve 
látni, mint a’szemlélődő philosophia’ 
kopár körében. De a’ mint tetszik. 
Csak arra az egyre kérem, kezdje 
el fejtegetéseit ab ovo; magyarázza 
meg elébb műszavait, azután adja 
elő a’ dialecticai processus’ folyamát 
’s végre mutassa meg nekünk, miben 
áll az anyag ’s szellem’ lényege ’s 
hogy lehetünk tökéletesek ; de ezt

kérem,ad captum, rágja jól belé szánk
ba, amice; mert a’ mindentudó phi
losophia’ hirdetői nem is képzelhetik 
azon dura capacitas’ superlativusát, 
melly fejeinket e’ tekintetben elho
mályosítja. Eddig más apostolok is 
kerekedtek már közénk Berlinből, 
még pedig mind derék ifjak, de azt 
gondolván, hogy e’ Kanaanban csupa 
rózsa virúl számokra, csak amúgy 
könnyeden vették a’ dolgot. De a’ 
rózsák közt tövisek is vannak’s mind. 
járt az első úgy megszórta talpát , 
hogy philosophiai eathedrájából egy
szerre kiugrott ’s egyenesen be a’ 
physicaiba, a’ másik a’ inathesisbe 
menekült; a’ harmadik a’ nevelés-tu
dományba, a’negyedik az egész phi— 
losophiát kiadá Hegel’ rendszere sze
rint , de arról azóta egy szót sem hal
lani e’ mindenségben ; az ötödik vég
re, illy gyászos példákon okúivá, nem 
lép ki egyenesen , hanem koronként 
egy értekezést dolgozik az academiai 
Évkönyvek’ számára, mellyet nekem 
azután csupa liberalismusbol, nehogy 
más iskola’ nézeteit erőszakosan ki
szorítani láttassam, felvételre kell 
ajánlanom, feltartván magamnak az 
átolvasása közt érzett kínért az elég
tételkérést jövőre Mrnosnál. Illy előz
mények az igaz nem bátorítok, de a’ 
ki tudja, mi az anyag és szellem’ lé
nyege, az olly magas paripán ül, sőt 
igazán olly égig érő trójai lovon , 
hogy illy akadályokon keresztül gá
zolhat. Csak nagyon könnyönek ne ve
gye, amice Térey, a’ dolgot, mert elő
re megmondhatom, mit vár a’ közön
ség kegyedtől megtudhatni, minden 
magas Ígéretei’ daczára; megmond
hatom egy szóval: s e mmi t !

Én tehát ez úttal nem polemi
zálok, ’s valóban, ha éretten megfon
tolom a’ dolgot, nincs is okom rá. 
Ha tudniillik a’ kegyes olvasó olly 
szives lenne ’s Propylaeumaimat Té
rey’ munkájával összehasonlítaná, 
azonnal észrevenné, hogy ez okaim’ 
czáfolatába sehol sem ereszkedik, ha-

2 4 *
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nein az eredmények ellen declamál; 
gáncsolja philosophiámat, hogy az ér
zékfelettit, az istent, az anyag’s szel
lem’ lényegét nem képes megismerni 
stb. Ezt olly nagy komolysággal ’s 
nem ritkán olly érzékenyen teszi, 
hogy szinte magamat is megindított. 
De minek ereszkedjem vitába, ha rá 
nincs szükség, ha az egész szónok
lat ellen mar a’ munkában meg van 
a’ felelet ?

Térey azonban ezt nem úgy né
zi; trójai lovára felkapaszkodván, íme 
nagy komolyan felem így szol: „Ezek 
tényék, uraim, és oliy bölcsészeti 
rendszerek’ alapelvei, niellyek a’ böl
csészeiben előhaladni kívánónak, ha 
alárendelt fokkal meg nem elégszik, 
határkő gyanánt útban állanak. Azo
kat kikerülni többé nem lehet, sem 
gúnyolólag, sem megvetve, de vagy 
szembe kel) velők szállani és ineg- 
czáfolni, vagy állításaikat aláírni és 
elfogadni. Erre annál inkább kötelez- 
teinek, kik bölcsészetünk’ előcsarno
kán munkálódnak stb.“ Terey való
ban olly rövid ideig tartózkodott Né
metországban ’s olly igen elmerült a’ 
Sehelling Hegelféle philosopbiában 
’s csak ebben, hogy észre sem vette, 
mi történik ’s történt körülötte. E’ 
czáfolatra a’ világnak nincs többé 
szüksége , kívánsága rég beteljese
dett, legalaposabban a’ mély elméjű 
Fries által. Ki ennek dolgozatait a’ 
„Zeitschrift für Theologie und Phi
losophie“ - ban, hol különösen a’ 
szemlélődő philosophia’ dialecticai 
processusát vizsgálat alá veszi, lo- 
gicáját, új észcritieáját ’s — itt már 
Hegel’ leczkéit is bírálat alá veheté 
— a’ philosophiának történetét figyel- 
meteseu átolvasta ’s eszével áthatot
ta , velem együtt Téreynek egy ha
son idézetét utánozva fel fog kiáltani: 
llein pulverisirt und in die Winde 
gestreut!

Ennyit ’s nem többet a’ munka’ 
tartalma ellen. Hogy Térey egészen 
ellenkező elvből indúlva tételeimmel

megnern egyezik, az nekem igen tor 
mészetesnek látszik ’s részemről raj
ta fel nem akadok. Ellenben viszont 
én is minden állításait, kivéve talán 
egypárt, a’ hol más szavakkal csak 
azt mondja, mi a’ Propylaeumokban 
á ll, az igazsággal meg nem egyezők
nek tartom. Más jót, fájdalom, mun
kájában nem találok , mint műsza
vaim’ bírálatát. Nyelvünk négy év 
alatt haladott ’s most már a’ használ
tak helyett némi jobbakat is lehetne 
kiszemelni. De itt is kitűnik a’ szem
lélődő philosoph’magas, a’nyelvszo
kást is legázoló,paripája. Uraim, si- 
múljunk egymáshoz! Ha végre meg
alapozott műszavakra akarunk szert 
tenni, illetlenül kell hagynunk a’ már 
elfogadtakat, máskép a’ zavart örö
kítjük és soha sem jutunk végre. ’S 
itt csakugyan egy komoly szót kell 
a’ szemlélődő philosophusokhoz in
téznem. Mindegyik, a’ mint sorba 
felszólaltak, más meg más műsza
vakat gyártott, nem csak mi ránk is
koláikon kivűl állókra nem ügyelve, 
de még egymásra ’s a’ közönségre 
sem. így p. o. Térey használja e’ 
szót: e l mél e t .  Ez rég elfogadva 
van ’s széltiben használatik t h e o- 
r i a ’ értelmében; de ez neki mind
egy, nála ez reflex ió  ’s ő odaírja e’ 
szót mindjárt munkája’ homlokára, 
reflexiót vagy theoriát ért-e rajta az 
olvasó, az őt nem tántorítja. ’S az
után azok, kik senkire nem hallgat
nak , megkívánják, hogy az ember 
rajok hallgasson !

Több kifogásom van t/io'íoru el
len, mint a’ munka’ tartalmát illetőleg. 
Ha valamit czáfolni akarunk, az 
okok ellen kell vitatkoznunk.EzTérey- 
nek nem tetszett; hanem kiránt a’ 
szövegből egyes szavakat, azokat 
egymással ellentételbe teszi; vagy a’ 
műszavakat más értelembe használja, 
’s azután szerencsésen kihozza az el
lenmondást vagy képtelenséget. Ko
tzebue egykor, bosszankodva , hogy 
Goethe a’ Sehlegelektől a’ németek’
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legnagyobb költőjének hirdettetik, 
illy tartalmú röpiratot bocsátott ki: 
„Handgreiflicher Beweis dass Goethe 
nicht deutsch versteht“ ; mellyben 
az összefüggésből kirántott egyes 
szavak állal állítását elég hihetőleg 
bebizonyítani látszik. Kérdem, mit ér 
ez ? ’s tudott-e Kotzebue ügy néme
tül mint Goethe ? Ha a’ kegyes olva
só mondottaim’ igazságáról meg akar 
győződni, ugyan vegye kérem, Té- 
rey' munkáját ’s Propylaeumaimat ke
zébe. Térey munkám’ tartalma bírá
latára átmenvén. mindjárt az első 
szám alatt ellenmoudast lát e’ tételek 
közt: ,,Az igazság, melly nem tár
gyilagos, nem igazság többe“ és: 
„ Meggyőződésünk igazsága végső 
okaira nezve egy általjáhan csak ala
nyi lehet.“ Ha már eddig hosszas 
nem lettem volna ’s az Athenaeum’ 
szerkesztősége’ szivességevel visz- 
szaélni nem tartózkodnám , ismétel
ve magyaráznám a’ mi munkámban 
olly világosan meg van fejtve, hogy 
tudniillik minden meggyőződésünk 
végső okaira nézve alanyi, mivel ér
zékeink ’s eszünk’ törvényeinek ere
deti igazságán alapszik , de e’ meg
győződés’ tárgyilagos igazságán sem 
kétkedünk, mivel kiki azon hitben 
születik,hogy eredeti ismeret-tehetsé
gei igazak ’s minket meg nem csalnak, 
máskép ha ezek is csalhatnának, a’ 
tévelygésnek teljesen alá volnánk 
vetve ’s igazság egyáltaliában nem 
létezhetnék bennünk. A’ második 
szám alatt Térey azon állításomnak 
mond ellen, hogy a’ philosophia el
vont tudomány. Az embernek szeme 
szája eláll! lleal tudomány-e tehát, 
vagy, mint a’ francziák mondani szok
ták, exacti? Hogy felfoghassukTerey’ 
értelmet emlékeznünk kell, hogy ő 
per fictionem, nem juris, hanem sup
positionis , szemlélődése által a’ va
lót (reale) és eszményit azonosítja ’s 
igy azután állíthatja, hogy a' philo
sophia ta rta lm as  tudomány. Tartal
matlannak én sem mondom , derenI-

e ? Térey az elvont alatt egészen mást 
gondol mint én, mert szerintem szem
lélődése is egészen elvont működés. 
Szintazon szám alatt tovább igy okos
kodik. Én azt mondom: ,.Az elvont 
fogalmak elválva egyes tárgyaiktól, 
magokban gondolva, puszta képzele
tek.“ ’S ebből azt következteti, hogy 
tehát szerintem, mivel a’philosophia 
elvont tudomány ’s az elvont fogal
mak puszta képzeletek, benne mást 
puszta képzeleteknél nem is találha
tunk. Az olvasó mindjárt észre nem 
veszi mit akar mondani. Én a’ kép
zetet vagy képzeletet Vorstellungnak 
veszem. Térey e’ szónak az imagina
tio’ értelmét tolja alá’s így szerencsé
sen kihozza: hogy az én philosophiam 
puszta képzelgés vagy fictio'. így 
niegyez a’ munka’ végéig. Kérdem, 
méltányos bánásmód-e ez ?

No de sebaj! Térey egész mun
kája’ folyamában kétségtelenné tette 
előttem, hogy az nem külső alacsony 
indító okokból, hanem teljes meg
győződéséből származott. Örömest 
megvallom, hogy személyemet min
denütt jól megkülönböztette az ügy
től, minélfogva modorát másnak mint 
újonczkodásnak irodalmi pályán nem 
tarthatom. Azért pedig , hogy három 
év’ eltelte után munkámra emlékez
ni szíveskedett — azért édes Térey, 
nem csak nem neheztelek kegyedre, 
hanem azt épen megtiszteteltetésnek 
tartom. Minden irodalmi luruév abból 
á ll, hogy mások rólunk jóban rosz- 
banemlékeznek. Jóban roszban, mon
dom , ez mindig elválhatlanúl együtt 
jár, ’s azon hiú, ki mindig csak ma- 
gasztaltatni óhajt, botorságának osto
rát önmagában hordozza. Éu e’ szegé
nyek közé soha sem tartoztam. Még 
egyszer tehát: jóban roszban. A’ ki
ről irodalomban szó nincs, az nem él 
többé, az halott. Munkámat mások is 
megtámadták ’s kivált Fejér György 
sokkal bunkósabb modorban. Én mind 
erre egy szóval sem feleltem, mert 
criticáiiu által felkorbácsolva, a’ bősz-



322

szú szólott beleink. Kegyed, tisztelt 
Térey, illyatacsony lúgoktól nem ha
tároztatok ’s én hálailiilos érzemé- 
nyemet az által akartam bebizonyí
tani , hogy iratát nem hagytam fele
let nélkül.

Szontagh Gusztáv.

M a g y a r  j á t é k  s z í n i  
l e r ó  t i t k a .

Oct. 9. S z e r e l e m  m i n 
d e n t  t ehet .  Vigj. 4 felv. Holbein 
után ford. Komlássy. — Ez érdekes 
vígjáték’ előadásának , melly külön
ben a’ jobbak közé tartozott volna , 
igen sokat ártott az, hogy Bartlia, 
egyik fő szerep vivő (Kraft ezredes 
egészen a’ ságó után beszélt. A’ 
szerep-nem-tudás napról napra na
gyobb szerepet kezd játszani szinpa- 
dnnkon. Oilyakat is rajta kapunk né
ha e’ gyarlóságon, kik valaha a’ 
legjobb szereptanulók közé tartoz
tak.

Oct. 10. Tizenötödször adatott, 
bérletszünéssel, a’ szerző’ javára: 
„ T i s z t ú j í t á s .  Vigj. 4 felv. Nagy 
Jgnácztól. — A’ nézők’ száma ismét 
nagy.

Octob. 11. A’ hirdetett Mon- 
tecchi és Capuletti párt helyett, a’ 
P a j z á n  i fj ii adatott.

Octob. 12. B e l l e - l s l e  Ga
b r i e l a .  Drama 5 felv. Dumastól. 
Ford. Nagy Elek, a’ m. acad. költs.

Octob. 13. Nőm és h i v a t a .  
1 om. Vigj. 3 felv. Bayard és Wailly 
után ford. Tompa Imre. — Beszédei’ 
hosszadalmasságát egy pár helyen ki
véve, e’ vígjáték érdekes és mulat
tató. Gúny és metsző satirai szellem 
ömlik el az egészen azon mód ellen, 
a’ mint sok büreaucrata osztogatja a’ 
tőle függő hivatalokat. Laroche kiáll— 
hatlan unalmas ember , midőn maga 
személyében jelenik meg hivatalért 
esedezni, de mihelyt szép neje hozza

a’ folyamodást, azonnal érdekes sze- 
mélylyé válik ’s a’ hivatalt is, melly 
előbb elég nyersen megtagadtatok tő
le , neje miatt igen könnyen megnye
ri. Sok új ötlet és helyzet van e’ víg
játékban ’s ha a’ beszédeket itt ott 
ügyes kéz megröviditgetné, fen fog
ná magát tartani színpadunkon. Az 
előadás a’ sikerültebbek közé soroz
ható. KiváltFáncsy (Laroche),Lend- 
vay (de Lussan) és László’ (Darvet) 
játékaik érdemlik, hogy dicsérettel 
emlékezzünk rolok.

Oct. 14. M o n t ecchi  és  Ca
p u l e t  ti pár t .  Nagy opera 4 felv. 
Zenéje Bellimtől.

Octob. 15. T i s z t ii j i tá  s.
Octob. 16. Hubenayné’ javára 

bérszünettel először : Ár má n y  és  
s z e r e 1 e m. Szomoruj. 5 felv. Schil
lertől. Fordította Szenvey. — Schil
lernek e’ fiatalkori müve , melly tele 
van genialitással és egyszersmind 
botlásokkal, német közönség előtt 
mindig nagy tetszéssel szokott adat
ni. Nálunk nem nyert általános tet
szést , mert mi nem vagyunk néme
tek , ’s tál csigázott érzés és indulat, 
melly ezen Schilleri Ferdinandban dü
höng és Luizában lobog, nem gyö
nyörködtet, de ezen fölül a’nai elő
adás is a’ nem-sikerült előadások kö
zé tartozik. A’ főbb szerepvivők kö
zöl csak Laborfalvi Rózával (lady 
Milford) és Szentpéteryvel (Müller) 
lehetett megelégedni. Lendvay (Fer
dinand) úgy látszott, nem hatott be 
ezen jellem’ mélyébe. Játéka szakga- 
tott volt, nem következetes, és nem 
öszvehangzó.

Octob. 17. M i v e l t s é g  é s  
t e r mé s z e t .  Vigj. 4 felv. Albini- 
tói. Ford. Balog István. — Aspasia’ 
szerepében Balog l’epi, Lendvayné’ 
tanítványa, tévé második színi pró
báját. A’ kis művész-csemete három 
dolognak adta bizonyítványát. Először 
ügyességének és bátorságának , mik 
jövendője felől szép reményeket ger
jesztenek. Másodszor : hogy mester-
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néjétól sok jót tanult el és harmad
szor, hogy tanult némi nemjókát is, 
liliktől ha majd mint színésznő saját 
lábaira állami, jó leszen magát el
szoktatnia. Hlyen a’ többek közt a’ 
szapora beszéd , mihez mesternője is 
liatal korában szokott, és maiglan nem 
hirta levetkőzni, mi örökké fogyat
kozás volt, ’s most is az, sok tekin
tetben jeles, némi tekintetben pedig 
minden magyar színésznők közt e- 
gyetlen, játékában. Különben szives 
örvendezéssel iidvezeljiik e’ fiatal szí
nészi sarjadekot a’ művészet’ templo
mában ; adjon az ég neki kedvező jö
vendőt. Kisérje folyvást figyelemmel 
mesternőjet; tőle sok helyeset tanul
hat, ’s a’ mi nem helyeset tanuland, 
attól, ha az van írva a’ so '̂s’könyvé
ben , hogy egykor a’ színészi pályán 
ragyogjon, ön nemtője megszabadí- 
tandja. — Felvonások közt a’ londoni 
műutazásból visszaérkezett V é s z 
t e r ,  F i t o s  és Ki l á ny i  tánczo- 
sok léplek fel. Veszter’ tauczában ma 
is, mint ez előtt, sok ügyességetta- 
núsíta. Az ő magyar tánczában , ta
lán valamennyi színpadi tánczosaink 
közt, legkevesebb botrányos van, ’s 
tartása legdelibb ’s közeledik azon 
eszméhez, hogy táuczban nein csu
pán lábakkal, hanem az egész test ál
tal lehet dolgokat kifejezni. Fitos’ tán- 
czát csak bámulni lehet, de szeretni 
nem. Lábai csodálatos hajlékonyak , 
de mozgásaiban kevés báj van. Kilá
nyi iigyekszik Veszter’ egyszerűbb 
mozgású tánczát eltanulni , mi dicsé
retére válik. Sáry Francziskában rit
ka könnyűség van , de ügyes meste
rek nem létében nem tudá mind éti
dig mozgásainak azt megadni, mit a’ 
táuczban g r át i á n a k  nevezünk. 
Kár hogy e’ szép tehetségű leány 
nem láthat valami nagyobb mestere
ket és azok után nem képezheti ma
gát. Félő, hogy mozgásait nem soká
ra modor fogja el a’, minél művészet
ben alig van valami kártékonyabb. 
Neki mondhatlan sokat árt azon mod is,

melly által színpadainkon a’ női ma
gyar táncz nem sokára ki vész és egé
szen elférfiasodik, annyira, hogy tisz
tességes nő-személyek nem fogják 
tánczolhatni. Nézze meg valaki most 
is már e’ színpadi magyar tánczot, 
’s meg fogja vallani, hogy e’ moz- 
gásokhan fölötte kevés női szelídség 
és szerénység van. Azok bátor, vak
merő, elszánt férfiúi szökellések. Ha 
ez igy folytattatik, eljő az idő, hogy 
a’ magyar női tánczot alapjaiból újra 
kell feltalálni. 99.

Octob. 18. B e a t r i c e  d i  
T en  da. Nagy opera 2 felv. Zenéje 
Bellimtől.

Octob. 19. H u m o r i s t i c a i  
t anu l má nyok .  Vigj. 2 felv. Le- 
brün után németből Egressy (iábor és 
Benj.— Ezt követte: E l e v e n  hol t  
h á z á s p á r .  Vigj. 1 felv. ford. Te
lepi György.—Veszter Sándor és tár
sai felvonások közt több tánczszaka- 
szokat lejtének el.

Octob. 20. Először: Vén sas. 
Ered. bohózat 4 felv. Gaaltől.— A’ 
hires Peleskei nótárius’ szerzőjének 
ez újabb müvéről általánosan csak 
annyit mondhatunk, hogy az igen el
hamarkodott munka’s nem felelt meg 
azon várakozásnak , mellyre Gaal 
több rendbeli munkáival a’ közönsé
get feljogositá. ÍVli nem ígérünk ne
ki életet a’ magyar színpadon. Van
nak ugyan benne jó ötletek , de ezek 
egyedül nem bírtak neki sok tetszést 
kivíni. 333.

Octob. 21. Konti’javára bérszü
nettel: Bá l - é j .  Nagy opera 5 felv. 
Zenéje Aubertől. — V e s z t e r  Sán
dor a’ jutalmazott iránti szívesség
ből lépett fel.

Octob. 22. A’ n o t r e - d a m e i  
t o r o n y ő r .  Dráma 6 felv. Birch- 
pfeilfer Karolinától. Ford. Fáncsy 
Lajos a’ in. t. társ. költségén.

Octob. 23. Lu d a s  Mat yi .  
Bohózat 3 fel. Balog Istvántól. Vesz.
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ter , Fitos és Kilányi tánczmutatvá-
nyaik.

y f ’  hisdedovő intézetedet 
M agyarországban te r

je sz tő  egyesület’

választmánya örömmel hirdeti; 
miként országszerte szaporodván a’ 
kistledovó intézetek , azokhoz több
nyire az egyesület’ képző intézeté
ből kéretnek oktató egyének. Minek 
következtében az eddig Tolnán mű
ködött, ’s legközelebb Pestre áttele
pített képző iniézetnél jeleimen két 
segélydijas növendéki hely ürült meg. 
Kik tehát e’ pályára hivatva érzik ma
gokat — egyenesen a’ választmány
hoz intézendő, "s erkölcsös maguk- 
viseletéről és eddigi alkalmaztatásuk
ról szelő bizony it vány nyal támoga
tott folyamodásaikat valamelly honi 
lelkész, tanító kisdedovo, vagy egye
sületi rendes tag’ ajánló levelével e- 
gyiift akár Meltóságos Festetics Leó 
grófnál, mint elnöknél, akár az altíl- 
irt titkárnál személyesen és pedig mi
nél előbb beadhatják, kijelentetvén 
egyszersmind, hogy az egyesületi 
szabályok’ értelmében ezen megürült 
segélydijas helyekre csak olly egyé
nek lesznek választandok, kika’ fen- 
nebb kívánt bizonyítványok mellett 
magyarul jól beszélnek, ’s a’ német 
nyelvet is valamennyire értik, kü

lönös ajánlatát fog szolgálni, ha a’ 
hazában divatló nyelvek közöl minél 
többet ért vagy beszél a’ folyamodó, 
’s az iskolatanitókban megkívántaié 
ismereteken felül a’ zenészeiben is 
jártas. — Az érintett nevendéki he
lyet elnyerendők az intézetben szál
lást , fűtést, szükséges bútorokat , 
ágyi ruhát, 's élelmi tartás’ fejében 
havonként 8 pengő forintot kapnak , 
ezeken kiviil annak idejében szorgal
mukhoz ’s ügyességükhöz mérendő 
javadalmű kisdedovoi állomást remél
hetnek. Folveietés után mindenik nö
vendék tartozik saját kötségén egy 
hónapot a’ képző intézetben próbául 
kitölteni. A’ segélydijaskndás legfö- 
lebb két évig tart. Továbbá jelente
tik : hegy azok, kik nevelői pályára 
lepni , vagy idővel az egyesület’ út
ján kisdedovo oktatokká lenni óhajt
ván , a’ kisdedovás’ tudományára vo
natkozó leczkékre rendesen eljárni kí
vánnak, magokat az intézet' igazga
tójánál Wargha István úrnál (Király 
útcza 1024. sz. alatti Mullerféle ház
ban) f. évi november 2-ig bejegyez
tetni ne terheltessenek.

A’ leczkék minden hétköznap’ 
reggeli 6Yt órától 714, délután 5től 
6ig fognak tartatni az intézet’ szál
lásán. —

A’ f. évi October’ l  l-kén tar
tott választmányi ülés’ határozatából.

S t u l l e r  F e r e n c :  m k. 
egyesületi titkár ; laka : Ujtér , 

Ürményiház.
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Lapjaink’ múlt éveki folyamataiból következők 
nálunk:
1837. I. félév’‘2. negyede (első negyede nincs) 1

II. „ t e l j e s e n ........................................—
1838. I. és II. félév te lje sen ................................ 2
1839. I. félév’2. negyede (1-sö negyede nincs) i

„ II. „ t e l j e s e n ..............................—
1840. I. és II. félév te ljesen ........................2
1841. I. félév’2. negyede (első negyede nincs) —

„ II. „ t e l j e s e n .......................................—
1842. I. félév teljesen . . . . . . .  5

5 .  II. t i  t i  . . . .  .  .  3

kaphatók még

fit — kr.pengő.
48»> jj j*

„ 48

)> 48 ,, 
>> 48 ,,

Múlt éveki egyes számok 6 ezüst krajczáron kaphatók.

A’ Figyelmező’ 4  évi és az Athenaeum’ 6 évi ezen folyamai 
csaknem minden kitűnő magyar Írói elmétől adtak czikkeket. Köl
csey, Czuczor, Fáy, Eötvös, Jósika, Szontagh Gusztáv, Pulszky 
Szemere Pál és Bertalan, Húnfalvy, Péczeli, Nagy Károly, Foga- 
ra s i, Horváth Mihály stb. más becses Írói név váltogatja egymást 
e’ lapokon, mellyeket ez irók’ munkái a ’ magyar irodalomban ma 
radandó becsüekké tesznek.

A’ s z e r k e s z t ő s é g .

E g y  K is é s z r e v é t e l .  i
Regélője’ 34. számának 1078. ha

sábján Garay János azon aggodal
mát fejezi ki, hogy Vörösmarty ta
lán nem fog megegyezni arczképé- 
nek Wagnér müáros általi kiadatá
sában , m e r t m e g le h e t, hogy a ’ kép 
B a jza ’ 1837íAí A urórájának kele
té t ctökkenthelné. Megnyugtatására 
Garay Jánosnak, ki Vörösmarty’! 
arczképének Wagnernál megjelen- 
hetését annyira szivén hordozza, sze
rencsém van jelenthetni,hogy azl837i 
Auróra’ keletének csökkenhetése e’ 
részben nem fog akadályúl szolgálni, 
mert a’ nevezett évi Auróra’ példá
nyai egészen elkelvén, ágy hogy 
sem a’ szerkesztő-tulajdonosnál, sem 
könyvárusoknál nem könnyen fog 
Garay János csak egyet is vásárol

gatni , azok’ keletét többé semmi gon
dolható körülmény nem csökkent- 
heti , és igy Garay János’ m eglehetje  
teljességgel nem l e h e t m e g .  Kü
lönben , hogy Vörösinartynak az 
1837iki Aurora mellett megjelent 
arczképétBajza,a’ tulajdonos, a’ Szin- 
rnűtár mellett is megengedte 1841- 
ben kiadatni, ezt senki sem tudhatja 

'jobban Garay Jánosnál, ki ezen tény’ 
említését Regélője éjien ezen száma’ 
1087 hasábján a’ Kolosvárrol írt le
vélben közlötte, miből nem volt vol
na nehéz kitalálni azon felvilágosító 
eredményt, hogy ha Bajza 1841ben 
sem félt már az Auróra’ keletének a’ 
nevezett ok miatti csökkenésétől 
1843ban még kevésbbé fog, követ
kezőleg, hogy a’ nevezett arczkép 
újra megjelenésének ő akadálya nem
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leend. Ha némelly ember keveseb
bet törné fejét, mint szokta, mások’ 
aprólékos bajain , magának kevesebb 
aggodalmakat és bajt csinálván,több 
békével nyugodhatnék koszorúin.

Baj za.

Megjelent ’s minden hiteles könyv
árusnál kapható:

Propylaenmok a’ társa
sági philosopliiához,

tekintettel hazánk’ viszonyaira. Irta 
Szontagh Gusztáv. Budán 1843.

Tartalom : I. A’ társaság’ czélja. 
II. A’ történetírás’ philosophiája 
főpontjai. III. Az emberiség’ törté- 
netirási kifejlődése. IV. A’ társasági 
philosophia’ rendszerei. 1. Politicai 
rendszerek, a) Az állandóság’ rend
szere. b) A’ forradalom’ rendszere, 
c) A’ reform’ rendszere. 2. Az egy
házi (vallási) rendszerek: a) A’ ca- 
tholicismus. b) A’ rationalisinus. c) 
A’ Protestantismus. V. A’ keresz
tény-világi társasági élet’ történet- 
irási kifejlődése. VI. Futó pillanat 
nemzetünk’ történetére. Toldalék 
Hazánk’jelen viszonyai a’ Propyläen 
mok’ szempontjából. Kötve 1 frt 20 
kr. cp.

Hartleben K. Adolf könyvárusnál a’ 
Váczi-utczában megszerezhető:

H M ZK TI K Ö IY 1TÁ R .
Kiadja a’ Kisfaludy-társaság’ párt
fogásával Schedel Ferencz. I. füzet: 
Ká r má n  J ó z s e f ’ Í r ása i .  Ára 
ezen füzetnek 40 kr. cp.

Ugyanott kapható: 
•S a le t t i’ e g y e t e m i  

V I I Á G I S H E R E T E ,
vagy földleirati, statistical, status- 
történeti encyclopaedia ’stb. Magyar- 
országhoz alkalmazva Vállas Antal 
által. 15 színezett földképpel az egész 
munka 10 füzetben jelenik meg. Egy 
füzet’ ára 40 kr cp.

Kilián ’s társánál Pesten kaphatók
Bajza* versei. A’ szerző’ aczél- 

metszetű apczkepével. Fűzve 48 kr. 
K ritikai lapok’ I, II, III, IV.

és V. füzete (a’ VI. és VII. füzet 
az Athenáeum’ hivatalában kap
ható). Kiadta Bajza, Fűzve 1 frt 
pengő péuzb.

K isfaludy K ároly’ m in
den utilmkái 6 kötetben. Ne
gyedik kiadás. Előfizetési ára 7 frt 
pengő pérjzb.

Thalia, eiedeti színdarabok’ gyűj
teménye (Kovács Páltól. 2 kötet 
fűzve 48 Jer.

Továjbbá megjelent a’

TllDOMÁSYTÁR’ .
f. évi augustusi és septemberi füze- 
zetei. — Előfizethetni e’tudományos 
folyóiratra Jüggenberger és fiánál 5 
frt, postán 6 frt 36 kr.

Megjelent a’
MAGYAR ÉLETKÉPEK’

II. kötetének III. füzete.
Szerkeszti (Frankenburg. Tartalma : 
Az utolsó Korondy. Szabó Richard- 
tól. — Természet’ szava. Jámbor 
Páltól. — A’ váltó. Ney Ferencztől. 
— Az utolsó alamizsna. Petőfitől. 

Áraj 2 ezüst huszas.

Geibel Károlynál megszerezhető:
A’ VÉW SAS.

Bohózat 4 j felv. Irta Gaál József. 
Borítékba fcötve fűzve 40 kr. peng.

—
Épen most jelent meg 's kapható 

minien könyvárusnál:
J á n o s  g a z d a , v a g y  a ’ f a lu  

b a r á t ja .
Peregriny Elektől. Borítékba fűzve 

ára 12 kr. ez.

NYOMATOTT BUDÁN a ’ M. K .  EGYETEM’ BETŰIVED.
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II. KÖTET' IX. FÜZETE.

November \h-kén 1843.

T A R T A L O M .

Lap
Irodalom. Gemzseytől . . . .  . 325
K ifejlet , engesztelodés Sophocles’ drá

máiban. V ége. Gondol Dánieltől . 339 
’ színműíró. Francira beszély . . . 346
ö lte m é n y e k ............................................352

TARCZA : Népkegy. 355. L — L iteratú
rai mozgalmak V I . S. F .-tő l. 357 1.

KIADÓK SCHEDEL ÉS VÖRÖSMARTY. SZERKESZTŐ B A J Z A
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JELENTÉS AZATHENAEUM IRÁNT.

Az Athenaeum , hét esztendei megjelenése vitán, a’ jelen 
félévi XII. füzettel bezáratik. Mit minden következhető té
vedések’ elháritására ezennel jó korán jelentvén, kérjük ed
digi tisztelt olvasóinkat, ne méltóztassanak a’ jövő félévre 
lapunk iránt előfizetési rendeléseket tenni, sem postahivata
loknál , sem azon magános tisztelt pártfogóinknál, kik eddig 
szivesek voltak előfizetéseket elfogadni. Pest, oct. 31. 1843.

. i n a s ü i  .x i  't íit o íÍ  .i i

A z  A thenaeum  kiadói és szerkesztője.

•M O JA T 11A T

fcOHJÍN YTJIAMöÖa IJdHfpH JÖCI/  IA



I r o d a l o m .

Magyar Életképek. Szerkeszti Frankenburg. V. és VI. Füzet. Pesten 1843. Kiadja He- 

ckenast Gusztáv. N.8r. 96. és 100 lap. Ára e g y  füze tnek  40 kr. cp.

A z  V . f ü z e t ’ 1 - s ő  c z ik k e : „  Utazás a ’ h a z á b a n V a j d a t ó i .
A z  é r d e m e s  s z e r z ő n e k ,  m in t a ’ 9 d ik  la p o n  m o n d ja  * e z e n  u t a z á s 1 

b an  t e r v e  v o l t : a la p o t  g y ű j t e n i  b i z o n y o s , r á  n é z v e  fo n to s ,  m u n k á h o z ; 
lá t n i  a ’ h o n i tá ja k a t  ’s  a ’ k ü lö n b ö z ő  e m b e r fa jo k a t  f o g la la t o s s á g a ik k a l  
e r k ö lc s e ik k e l : n é z n i , h o l  é s  m ib e n  v a g y u n k  h á t r a ; m in ő  r i tk a s á g o k a t  
m u ta t a ’ t e r m é s z e t  ’s  em b e r i s z o r g a lo m  m e g y é in k b e n ;  m e l ly  m a ra d v á 
n y a i  v a n n a k  a ’ l ia r c z o s  m ú ltn a k  a ’ j e l e n b e n , a z  a z ,  o s  a p á in k ’ ro m la d o zó  
f é s z k e i  m in t  b e s z é ln e k  j e l e n l e g ; lá t n i  a k a r á  h a z á n k ’ fö ld ta n i m in ő s é g é t  
a ’ b á n y a v id é k e k e n  ’s  a z  ó r iá s i  T á t r á n á l , a z o n  f ö lü l  m in d  e z e k ’ l á t á s a  
’s  v iz s g á la t á v a l  m u la tn i a k a rt. —  E z e n  s z é p  é s  h a s z n o s  c z é lo k ’ e l é r é 
s e ’ t e k in t e t é b ő l  j ó  h á r m a t  l é p e t t  s z e r z ő  a ’ h a z á b a n ,  ’s  m in t j e l e n  r ö v id  
v á z la tb a n  g y a k r a n  e lő fo r d u ló  r ö v id , d e  i g e n  h e l y e s  é s z r e v é t e le k b ő l  l á t 
n i  l e h e t ,  t ö b b  i s m e r e t t e l ,  e s z m é lü d é s s e l  é s  h a s z o n n a l ,  m in t i g e n  s o k  
h o n f itá r sa in k  tö b b  s z á z  m é r fö ld n y i k o c s iz á s a ik k a l .  —

A z  e lő a d á s  k e d v e s , m u la t ta tó ,  é s  h a  e z e n  u t a z á s i  v á z la t  k i s z é le -  
s f t t e t n é k ,  j ó  m a g y a r  é le t k é p  v á la n d n a  e ’ c z i k k b ö l , m e l ly e t  a z é r t  i s  k ü 
lö n ö s e n  k ie m e le n d ő n e k  t a r t o k , m e r t  a ’ s z e r k e s z t ő  e g y  k i s s é  f e lh a g y o t t  
a z  ö r ö k ö s  v e r s  é s  b e s z é l y ’ E d u a r d - K u n ig u n d á j á v a l .— A ’ s z e r k e s z t ő i  t a 
p in ta t ’ k i t ü n t e t é s é r e  a z t  i s  m e g j e g y z e n d ő n e k  v é l e m ,  h o g y  e z e n  c z ik k  
17 la p r a  t e r je d ,  ’s  a ’ s z e r z ő  helyszűkéről panaszkodik, h o lo t t  a’ „ H á r o m

ATHEN. H. KÖT. 1843. c, pr
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városbiró“, és „Hollós Mátyás az álkirály’ udvara“ hatvan hatvan lapo 
kon nyújtóznak keresztül £  több apró itt ott, már látott hitelt vesztő si
lányságok pedig több kevesebb drága szép papirost tesznek liaszonve- 
lietlenné. •— Azonban legyen kinek kinek az ő hite szerint,

2-dik czikk: „ Roesel Borbála“ (Történeti beszély.) Pongrácz L a 
jostól.

Tartalma ennyiből áll: Roesel Erasmus II. Ulászló király alatt 
kincstári elnök volt- Igen egyszerű életet élt ’s ollykor ollykor tett 
kölcsönei némellyektöl a’ ,szegény1 gúny nevet szerzék neki. 1520-ban 
meghalt ’s két gyermekére, Lörinczre és Borbálára, sok kincset ha
gyo tt.— Borbála hosszú évekig első és egyetlen szerelemmel viselte
te tt Siegelberg Rudolf irá n t , azonban ez, miután a’ Borbála’ atyjaköz- 
benjárása és ajánlatára titoknokká le tt, lemondott a’ Borbála’ kezéről. 
— Lürincz e’ feletti búvában elhalt, Borbála pedig fényűző és fesletté- 
letre használta kincseit; az akasztófa’ helyén pompás várat építtetett, ’s 
vendégeket hívott és tobzódott, mind a’ mellett legkedvesb barátja ku
tyája vo lt, melly később, egy nagy lakománál a vendégek közt asszo
nya mellett-ülvén, halszálkától m egfult’s pompásan, harangszó, fák
lyás zene mellett eltemettetett; mígnem 1575-ben egy nagy zivatar’ dü
höngése alatt, maga húzván meg magának a’ halálcsengetyüt, a’ ha
rang alatt meghalt.

Jelen czikk történeti beszélyként áll a’ magyar Életképekben. De 
hol van ebben a’ történet, hol a’ beszély? — A’ történet ennyi volna, 
hogy Roesel Erasmus II. Ulászló alatt kincstári elnök volt, és hogy a’ 
selmeczi várat Roesel Borbála építtette. — Tegyük fel, de nincs is okunk 
benne kételkedni, miután szerző ezeket classicus történetírója, Rich
ter után mondja, tegyük fel, mondom, hogy a’ fentebbi két történeti á l
lítás igaz, — de olly nagyszerű történetek érdekes, mulattató, tanitó 
történetek-e azok, hogy azokat mulliatlanúl történeti beszélybe kelljen 
foglalni, ’s magyar életkép czlm alatt az olvasó’engedékeny türelmét ve
le megkísérteni ? — Vagy nincsen-e már meg nem énekelt érdemes tárgy 
történeti múltjainkban, mellyeket jó tapintattal kiválasztani, jó törté
net, kor és idöszellem’ ismeretével történeti beszélylyé alkothatni? —■ 
Valóban nagy történettani szegénység kell ahhoz, illy csekély és érdek
ben nyomoru történetet választani beszély’ tárgyául.— De

Lássuk ezen czikkben a’ beszélyt: Roesel Borbálát kedvese, Siegel
berg Rudolf, megcsalja, ezért ö a ’ legelvetemiitebb kicsapongásokra 
adja magát ’s végre, mintegy kiégett Aetna, elhal. Hol vannak itt a’ be
szély’ lényeges kellékei, mellyeket csak ismernie kellett szerzőnek, ha 
beszélyiró kíván lenni; de hol van itt  a ’ következetesség azon egyet-
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len jellemben is, mellyet szerző, erkölcstelenségében festeni érdemes
nek tartott. Hiszen abból, hogy Borbálát kedvese megcsalja, erkölcsileg 
nem következik, hogy fesle tt: életre adja magát, ha pedig még is a’ 
felidézett Richter szerint ollyan volt, akkor nem volt érdemes ezen fő
személyért beszélyt írni. — Szükséges és jó a’ vétket példaként rajzol
n i , de ngy hogy az erény diadala , a’ jobbulás kitüntessék. Borbálá
ban pedig a’ jobbulás, vagy bünbánat csak annyiban van motiválva, 
hogy halála’ óráján feszületet tart kezében és a’ zivatar’ zúgása közt 
maga harangoz halála e lébe, de ekkor is úgy van rajzolva, mint bo
szorkány , kitől minden jó lélek összeborzad. — Bátran kimondhatjuk 
tehát, hogy jelen czikk akármi egyéb csak történeti beszélj nem; de mi 
hát tulajdonképen? — Én egyelőre azt gondoltam, hogy jelen czikk 
életirás lesz elbeszélési modorban, mellyröl tudniillik a’ Programm’ érde
mes írója Ígéretet tön, hogy a’ Magyar Életképekben illy czikkek is 
fognak megjelenni, azonban F. ur’ szerkesztői minősége egészen kü
lönbözvén Programm-irói tulajdonságától, meglehet, hogy mint sok más
ról, úgy erről is még eddig megfeledkezett; — azt gondoltam, mondom, 
hogy jelen czikk éle tirás lesz, de a’ czim is, a’ tartalom is egészen 
mást, tudniillik sem történeti beszélyt, sem életirást, mutatott, mert Íri
szen életirásnak nagyon költői, költőibeszélynek nagyon prózai, tör
téneti, mint ezt minden olvasó könnyen átláthatja. — De ha már jelen 
czikk sem történeti beszély, sem életirás, ugyan micsoda hát?
— Véleményem szerint, egy a’szerző' beszélyirói tehetségét mutató „Pro 
m e m o r ia mellyet örök rendeltetése’ helyéről, a’ beirt papirosok’csomójá
ból , a’ Magyar Életképek' szerkesztője, szerkesztői tapintatának kitün
tetéséül, kinyomtatásra méltónak talált. — Végül

Az előadásra nézve meg kell jegyeznem, hogy valamint az egész 
czikk’ tartalma, úgy az előadás is a’ gyöngéd erkölcsi érzelmeket sérti.
— Ugyanis a’ 29-dik lapon áll: „ Erről azonban (mond Borbála) bővebben 
szólhatunk a' mellékteremben, hwá észrevétlenül veszítsd e l magad, köl
tőm ! ’s én követni foglak. Az idommal élni kell mig szabad és lehet. 
Ezen csábító meghivéis“ stb. — Mit mond ehhez az Előszó’ kegylet- 
geniusa, mit mondanak a’ Programm’ gyöngéd érzelmű hölgyei? —

3-dik czikk: ,,A ’ n a g y ra vá g y ó N a g y  Ignácztól.
Vázlata e z : — 1837-ben Pesten a’ Terézia város’ liget felöli ré

szén, kis házikóban lakott egy vén, gazdag zsidó, Dávid. Ennek volt 
egy fia Móricz, kit ő orvosnak neveltetett ’s többféle nyelvekre tanít
tatott. Móricz csinos külsejű és ügyes ember, de nagyravágyóba’mel
lett Donner, gazdag arany műves, özvegye’ leányába, Jankába, szerelmes 
volt, kit nőül venni ’s e’ miatt keresztény hitre térni eltökélte magát

2 5  *
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s ezen szándékét zsidó ó hitű atyjának előadta, de vallásához szer
felett ragaszkodó vén atyjától ezen szándékáért borzasztóul elátkozta- 
ték. — Móricz azonban a’ rettentő átokkal fején, még azon estve egy 
szabadszellemű ur’ tánczvigalmába ment, hol Janka is jelen volt, de 
ott, bár középosztályunkkal vegyes volt a’ társaság, ö benne csak a’ 
zsidót tekintették ’s általánosan keserű gúnynyal fogadák, sőt még Jan
ka i s , egy gróf’ elménczkedései m iatt, nem mert vele szóba ereszked
ni , hogy vele való ismeretsége észre ne vétessék ’s gúny’tárgya ne le
gyen. — Móricz feldúlt kedélylyel, sértett hiúsággal ott hagyja a ’ tár
saságot s mintán még az inasok’ gúnyos észrevételeit is végig hallgatá, 
a’ szabadba ért ’s czéltalanul bolyongott a’ Kerepesi-úton , a ’ mint egy 
roszúl öltözött, didergő asszony segélyre szólítja és kéri, hogy uta
sítsa öt egy orvoshoz , kit nehéz beteghez kell vezetnie— Móricz kije
lenté , hogy ö orvos, és az asszony’ reménykedő kérelmeire elindúl 
a’ beteg’ fölkeresésére az asszony’ vezérlete után. Mindig szőkébb ut- 
czában érnek ’s Móricz gyanakodni kezd, majd két útonálló állja utját^ 
de az asszony’ titkos szavára azok félreállnak ’s ók bántatlanul tovább 
mennek, — majd beköté az asszony szemeit ’s úgy vezette egy föld
alatti nedvespiűczébe, hol egy ember töltött pisztolylyal kezében, bun
dába takarva, szalmaágyon feküdt. — Az ember minden szavát főbe lövés
sel végzé ’s Móriczot kényszerítette, hogy számára orvosságot rendel
jen , mit Móricz meg is te tt, rajzónnal írván egy darab papirosra a’ re
ceptet, ’s azzal az asszonyt patikába kőidé. — Magok maradván, a’ beteg 
követelte, hogy esküdjék hallgatást és kényszerítette, mind addig vele 
maradjon, míg föl nem gyógyul, különben megöli vagy társaival meg
öleti öt. — Ezek után elbeszéli a ’beteg, hogyö gazdag rablott kincs’bir
tokában van, mellyért két embert ölt meg s fölfedeztetéstölretteg, de 
ha öt meggyógyítja, felét neki adja ’s valóban egy börladikából nagy 
hecsii ékszereket osztott meg vele, mellyek kétszáz ezer forintnyi érté
kűek lehettek. — •

Azonban az asszony késett ’s a ’ beteg’ türelme fogyott, sőt az 
asszony’ kimaradásából az irat miatt fölfedeztetéstöl rettegvén, minden 

. pillanatban főbe lövés fenyegette az orvost. — Illy állapotban részint az 
önvédelem , nagy részint pedig a’ kincs - szomj miatt, Móricz végsőre 
határozza magát, megragadja a beteg’ kezét, ez elsüti az egyik pisz
tolyt ’s a ’ golyó Móncz’feje fölött repül, ekkor a’ pisztolyt kiragadja ke
zéből ’s  a’ gyilkos beteget főbe lövi, alatta a’ szalmát meggyujtja, 's 
magához vevén a' kincset, a ’ pinczéböl megszabadúl.

Füreden már, mint Giklrey Jenő, egy gazdag angol családdal je
lent meg Móricz, még pedig minta’ gazdag angol’ egyetlen, szépleá- •*«is

' >.



329

nyának Euiminek jegyese. — Történetesen Dornerné is megjelenik ott 
leányával, Jankával, és mielőtt Güdreyt látták volna, Emmi mellé ül
n e k ’s Dornerné annak ujján, a férjétől elrabolt drága gyűrűre ismer. 
Ebből lárma támad, mire Güdrey, ki jegygyűrűkében adta Emminek a’ 
megismert gyűrűt, előjön ’s Janka benne Móriczot, egykori kedvesét, is
meri meg. — Az angol család felbontja Gödreyveli szövetségét, öpedig 
Janka és anyja előtt igazolja magát, hogy a’ gyűrűt Párizsban vette- 
Janka’ kétsége eloszlik, de anyjáé nem. Vissza jönek Pestre, ittGöd- 
rey Janka’ kezét kéri, de az anya mindig halogatja a’ végválaszt, míg 
nem tanukra talál, t.i. az éjjelikét útonállóra és a’ rongyos asszonyra 
kit ö patikába küldött.— Ekkor erős gyanú alá jön Móricz ’s Dornerné’ 
házából számkiüzetik. Majd az angol, ki megsértettnek hitte magát a’ 
gyűrű’ történetéért érkezett meg Pestre, magával hozván Párizsból azon 
embert, ki által Móricz a’.drágaságokat eladatta. — Ekként minden vilá
gosságra jővén, Gödrey szökni akart, azonban az atyja hivatja azon 
estve magához. Töltött pisztolylyal látta el magát éjszakai útjára, ’s mi
dőn apja háza’ kapujába belépne, egy ember megragadja, kést tart felé 
’s pénzét kéri, Gödrey rásüti pisztolyát ’s az elesett emberben atyjára 
ismer, ki átkának azon részét, hogy fia apagyilkos legyen, maga esz
közölte készakarva. — Gödrey futni akar, de két ember ragadja meg: az 
ismért útonállók, és a’ boszu után lihegő rongyos asszony parancsol
ja , hogy fojtsák meg , de ez alatt a pesti árvíz már hatalmasan zúgott 
a’ pinczébe, oda lökték tehát, ’s ott Gödrey, mintáz asszony is, sírját 
találta fel.

A’ köz kedvességü szerző jelen munkájában is kimutatá beszély- 
irói szép tehetségét. — Ő csínnal és szorgalommal dolgozik, nem e- 
pheineri hatásért, de maradandó benső érdekért. — Jelen igen jó beszély’ 
szövedéke, mint szintén a’ helyzet ésküriilményleirás a’ szerző’terem
tő lelki erejének gazdagságára mutatnak. —

4-dik czikk: „ F érk ő  cxigány‘‘ Szem ere M iklóstól. — Szeszélyes, mu
lattató kis versben, czigány életkép.

Mint a’ többi öt füzet, úgy a’ VI. is tiszta, szép ’s elég hibát
lan nyomtatással ’s általában igen csinos külsővel jelent meg. —

1-SÖ czikk: „Két hölgy“ Frankenburg Adulf-tól.
Ismét találkozunk a’ Magyar Életképek’ szerkesztőjével s a’ mi 

előttem fontosabb, a’ Programm’ érdemes írójával. — Valóban, ne ve
gye rósz néven a’ szerkesztő őszinteségemet, én sokkal érdemesebbnek 
tartom öt a’ Programm’ közrebocsátásáért, mert abban igen jó tapintat
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tál irodalmunk’ nagy hiányát ’s a’ női közönség’ nagy szükségét szán
dékozott ’g Ígérte betölteni’s íróinkat e’ nagyon lényeges tárgy iránt föl- 
éhresztette, sőt felhívta, — hogy aztán íróink milly lelkesedéssel fogad
ták fölhívását ’s mennyire tettek eleget a’ Programm’ lelkes szavainak, 
az más kérdés, de az iránt, hogy a’ Programúiban adott szavát, álta
lánosan elismert szép tehetségei mellett, mikép váltotta ö maga he , 
örökké felelős marad. — „Egy estvély“ czimft czikkének okokkal támoga
tott bírálatából látni lehetett, hogy ez a’ Programm’czélja’ tekintetéből, 
de különben mint beszély magában sem volt szerencsés.— Most lássuk 
a’ Programm’ érdemes irodának második magyar életképét.

Hol volt, hol nem volt, szerző valóban nem mondja, egy magas rangú ifjú 
hölgy, és egy, a’ mennyire kivehető, külföldi, húsz éves föstész. Adolf, az 
ifjú föstész, ábrándozásig szerette Bellát, a’ nagy rangú hö lgyet, de 
nem merte szemeit fölemelni hozzá, ki olly szédelgő magosán állt fö
lötte és nem eléggé bátor megvallani neki, mit égő szivében titkolt 
vala, hanem csak panaszos sóhajra nyiltak ajkai, hogy az egész ter
mészetben egybeolvadó harmónia van, csak ö áll egyedül. Erre a ’ cso
daszép Bella, lá g y , édes, behízelgő szavával azt kérdé, ki annak oka? 
az egoista-e, vagy a’ húsz év? — A’ kérdésre neki bátorodik Adolf, ’s 
bátran és elhatározottan feleli, hogy ,,a’ viszonszerelem“. Ezen themát 
fölfogják mindketten, bőven kifejtik, majd magokra alkalmazzák ’s 
végre tisztába jönek kölcsönös szerelmük felöl.—-Ekkor Adolf ügyetle
nül a’ Bella’lábaihoz borúit, de nyelve megakadt ’s hő szerelmét ezen 
egyetlenegy szóban lehelé k i: „Bella.“ — Itta ’ Bella’ agghajadon nagy 
nénje hirtelen belépvén, megzavarja ugyan a’ pásztori jelenetet, de a’ 
Vörösmarty’ .hableánya’ minden zavart helyre hozott, ’s ők elváltak 
ugyan, de még azon estve ismét öszvejöttek ’s nyakába borulva egy
másnak, kimondák, hogy egymás nélkül nem élhetnek, különösen Bel
la, miután felrántá szekrényeit’s felhalhalmozá kincseit ’s drágaságait 
megvallá, hogy őraind ezek mellett koldusnö, ha Adolfot nem bírhatja, 
kész veleakárhová menni Styriába vagy Schweitzba, neki mind egy .—

Több napig éltek ezután szerelmi boldogságban, midőn Adolfhoz 
azon szomorú hír érkezik, hogy anyja beteg ’s öt látni óhajtja. Adolf 
nehéz szívvel elszakadt Bellától, arczképét ’s egy emlékgyiirüt magá
val vivén.

Haza érvén Adolf, anyjának ápolását’s az ágya fölötti éji virrasz
tást Luizával, egy szüléi által örökbefogadott távolabbi szép rokonával 
osztá meg, ki öt némán, de forrón szerette, Adolf azonban e’ szerelmet 
Bella iránti viszonya miatt, csak testvéri érzelemmel viszonozta. Luiza 
Adolfnak Bella iránti szerelméről mind addig semmitsem tudott, mig
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Bellától az Adolf' anyjához egy fonó szerelmet lehelő levél nem érke
zik. A’ heteg anya, Adolf’ távollétéhen, Luizának adja e’ levelet felol
vasás végett. Ezen levél’ tartalma Luizát mindenről felvilágosítja ’s 
mély bánatba merül. Adolf iránt egész lénye m eg v á lto z o tt.E z  után 
az Adolf’ anyja meghal ’s temetés után Adolf útra készül Bellához. El
utazása előtt azonban egy Irsay nevű derék, vagyonos férfi megláto
gatja öt ’s a’ Luiza’ kezét kéri. Adolf előterjeszti Luizának Irsay’ kérel
mét ’s ajánlja annak elfogadását. — Ekkor Luiza fájdalmak közt lemond 
Adolf iránti szerelméről ’s vele együtt boldogság iránti reményeiről ’s 
Irsaynak feláldozza magát.

Ezek után Adolf útra indúl ’s másnap délután a’ regényes Styria’ 
határszélén erdős hegyvidékbe ért ’s kocsia kereke a’ rósz utón eltör
vén , egy közel levő falucska’ fogadójába beszállni ’s kocsia helyreho
zását bevárni kénytelen. — Itt a’ fogadóstól megtudja, hogy egy héttel 
az előtt egy fő rangú hölgy jött e’ vidékbe ’s hogy ott bizonytalan időre 
egy hegylakót kibérelt, ’s harmad napra azután egy aranypaszományos 
inas kérdezősködött azon urhölgy u tán .— Adolf, nem tudni micsoda tit
kos sejtelemnél fogva, kitalálja, hogy az említett hölgy nem lehet más, 
mint épen Bella. — A’ hegylak felé indul tehát, ’s abban két ölelkezőt 
lát ’s dicsöült arczaikban Ledényire, egy Belláéknál ismert földes úrra 
’s barátjára és Bellára ismer; benyitja az ajtót, a’ salonhölgy hirtelen 
elsáppad, de hamar rendbe szedvén magát, üdvözlésre nyújtja neki ke
z é t ; Adolf egy szót sem bírt kimondani, csak egy megvető pillantat vil
lám olt feldúlt szivmennyéböl a’ nőre’s azután kifordult a’házból, a’sza
badba ért, Luiza után sóhajtott, ’s e’i pillanatban vig nevetés hangzott 
ki a’ lakból. — Egy pár hét múlva kicserélték leveleiket ’s öt év múlva 
Bella a’ p-i apácza zárdában halt meg. —

Taglaljuk már most az előadottakból jelen czikket m int magyar c -  
leik epet, mellynek a’ Programm, non plus ultra szavai szerint: „m agyar 
sz ív b ő l, m agyar lélekből, e re d e ti to lla l kell írva  lenni ’s n em ze ti érzel
met és jellem et v is e ln i , hogy a z  olvasóban hasonló érzelm eket és je llem et  
é b r e s z th e s s e n — Nemzeti jellemet e’ beszélyben hasztalan keresünk , 
mert Bella említi ugyan egyszer Vörösmarty’hableányát ’s igy azon ke
serű tudatnál fogva, hogy költőnket csak e’ hon’ határiban is
merik, ’s igy a’ Vörösmarty’ nevének Bella által említése miatt úgy lát
szik, mintha ö magyar leány volna, de egyébként nem is gyaníthatjuk 
őt magyar fő ur’ leányának. A’ Bella’ nagynénje néma szerepet viszen; 
annyit mond róla szerző, hogy olaszországi útjával szeret dicsekedni, 
de ezt épen úgy teheti a’ franczia, német vagy angol vén leány, mint 
Bella’ nénje ’s így ö is kétséges melly nemzetbeli. Ledényinek ne
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ve magyarosan hangzik, de ö is néma szerepet vivén, Bellávali Ölel
kezéseiből ki nem vehető, olasz, német, franczia vagy magyar ember-e. 
— Hogy Adolf külföldi, mégpedig ábrándos természetéből ítélve, né
met, onnan gyaníthatjuk, hogy midőn anyja’ temetéséről vissza fele jött, 
Styria’ hegyei közt utazott, hol kocsia’ kereke eltört és Bellával talál
kozott.— Ila pedig ö külföldi, úgy anyjának és Luizának is annak kell 
lenni, hanem itt megint írsa y , szinte néma szereplő, neve’ hangzása 
után magyarnak látszó ember jön közbe, ki tudniillik Luizát megkéri ’s 
elveszi. — Mind ezen kétségeket eloszlathatá vala szerző, ha legalább 
a’ történet’ helyét, ’s a’ személyek’lakását megnevezi, de ezt nem tet
te, valamint azt sem, hogy beszélye’ személyeit ismerhetöleg jellemez
te volna. —

Mi okból nevezhetnénk tehát jelen czikket magyar életképnek, mi
dőn még személyeiről sem tudjuk meghatározni, hogy milly nemzet
beliek? —

De vegyük a’ dolgot egy kissé tágabb lelkiösmerettel ’s szokjuk 
meg a’ szerkesztő’ által te ltleg  magyarázott magyar életképek’ értelmét, 
hogy t.i. azok valóságban eredeti magyar munkákat jelentenek, ’s igy 
tekintsük e’ jelen czikket, mint pusztán eredeti leszélyt. — Ezen be- 
szély’ fő jelleme a’ salonliülgyek elleni gyűlölet, gúny, boszu. Adolfban 
egy füleg szerelmes, de némán ábrándozó, talán a’ ma született gyer
meknél is ártatlanabb, becsületes német, siránkozó ifjút állított elő 
szerző.— Yoltak-e szeretette méltó külső és belső tulajdonai, nem tud
juk, mert maga beszéli a’történetet ’s talán szemérmetessége miatt hall
gatta el az olvasó által minden esetre tudni kívántakat. Elég az hozzá, 
hogy öt néma szerelmesként állította elő szerző, ki csak turbékolja a’ 
lombok közt Bella iránti szerelmét, de megvallani a’ világért sem mer
te volna.— Miért? ez szerző’azon politicájához tartozott, hogy Bellá
ban , a’ szép, fő rangú salon hölgyben, egy ügyes, szerelem-gerjesz
tő salonhölgyet állíthasson elő a’ kin aztán azért, — hogy a’ jámbor, 
kegyes Adolfot szerelmi vallomásra hozza, s cselekvöleg áll a’ szen
vedő Adolf ellenében, mégis megcsalja azt — kitölthesse boszúját.

Lássuk csak azon veres fonalakat, mellyekböl szerzőnek a’ fő ran
gú hölgyek elleni haragja vörösük: A’ 21-dik lapon ez á ll: saloti-
hölgy hirtelen elsápadt . . de azon ,esprit sublime1, melly osztályosainál le
győzi a’ szívnek hollózugias ( ? )  érzelmeit — azon ,essor du genie1, melly 
az elet minden rendes viszonyain ledér gőggel emeli túl m agát— azon f ő 
n e m e s i  s z e m t e l e n s é g  (holló!) melly a' ,la canaille‘-a l  szemközt 
gyöngeségeit fitogtatn i inkább dicsőségnek, mint imdokságnak ta rtja , e’ 
jelen pillanatban sem hagyd el öt stb, stb.
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Szerző talán azt gondolja, hogy minden főrangú hölgy oil yan, mint 
ezen agyában termett Bella ? Igen téved. —

A’ mi a’ beszély’ történetét ’s szövedékét ille ti: az nagyon cse
kély, mint a’ vázolatban látni lehetett, csupán ennyiből áll: egy fő
rangú hölgy, az ég tudja miért, miért nem, hirtelen szerelmes lesz egy 
ügyetlen festészbe, ’s neki borzasztó szerelem-vallomásokat teszen.— 
Meg kell jegyeznünk, hogy ezen szerelem semmivel sincs motiválva.— 
Az ifjú hiszen neki, ’s egy sorsához illő ’s iránta szerelemmel viseltető 
lány’ kezéről, a ’ fő rangú hölgy’ szerelme miatt, lemond, azonban ké. 
söbb észreveszi megcsalatását, ’s ezen egész történetet maga elbe
széli. —

Ezekből világos, hogy je le n  czikk m agyar életképnek sem m it, be
széltn ek  keveset ér. —

2- dik czikk: „ M á té  G yilkos.'1 (Néprege.) Tarkanyi Bela-lúl.—Tar
talmát ezen igazság’ allegóriája teszi: ,,A’ legnagyobb bűnösnél is meg
tenni a’ szíves bünbánat kivánt gyümölcseit. — Véleményem szerint, a’ 
népregéknek, különösen pedig a’ Magyar Életképek’ számára írottak
nak, egészen másszerüeknek kellene lenni. Egyébiránt a’ vers folyé
kony ’s meglehetős.

3- dik czikk: „ Ä  N ő v é r e k V a s  A ndor-tú l.

Tartalma ez: 1840-ben egy nyári estvén Anday Sándor és Kövy 
Endre, két pesti ifjú, a’városligeti tón csónakáztak, ugyan ezt tette egy 
gazdag öreg ur i s , Méley Sándor, de ügyetlenül kormányozván, kidőlt. 
Az ifjak csónakjokba veszik, partra szállítják ’s hazafele kisérvén, a’ 
Király-utcza’ végén egy nagyobbszerü épület előtt, hol Méley lak o tt, 
tőle búcsút vesznek. Méley meghívja őket látogatásra, ’s már épen 
menni akarnának, a’ mint az épületben nagy robaj történik, az ajtó ki
nyílik, egy rettegő czicza ugrik ki azon, utána egy porczelán edény 
repül ’s ezen elöposták után , nem épen gyöngéd lebegéssel, egy fiatal, 
kedves alakú leány tör elő, ’s daczos természetének még több jelei’ nyil
vánítása után végre bemegy. — Az ifjak mind ezt végig néztek ’s An
day Sándor, a' Zugligetben egyszer l á to t t ’s tüstént megszeretett szé
pét isméié meg a’ daczos szép lányban. —

Másnap Anday Kövyhez megy ’s feltárja szive’ titkai. Kövy pedig 
előadja, hogy ö a’ lány’ családját, Szelödyéket, ism eri, mert nálok ne
velő volt, ’s Szelödy’ nagyobbik elkényeztetetett lányát Vilmát szeret
te , ’s általa viszont is szeretteték, de Szelödyék megtudván, a’ sze
relmi viszonyt, öt elbocsáták ’s Vilma is megszűnt őt szeretni. — Zsó
fiát, a’ kisebbik leányt, pedig akként ismerteié meg, hogy öt a’ szüléi sze*
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retet’nélkülözése elégíiletlenné, daczossá, elzárkozottá te tte , de szí
ve’ mélyében a’ szelíd érzelmek’ szép magvai rejteznek.

Később meglátogatják az ifjak M éleyt, a’ ki Szelödyvel épen ak
kor egyezett meg az iránt, hogy Vilmát nőül veszi. — Szelödy Köveyt 
gűnynyal fogadta, de midőn megtudá tőle, hogy Anday Sándor, a’ gazdag 
Andaynak fia, azonnal szelídek!) alakot öltött arczvonalma. — Anday lá
togatását Szelödyéknél azon határozottal ismételte, hogy szerelmét Zsó
fiának tudtára adja; közelített ezokért felé, megvallá szerelmét ’s ke
zébe csúsztatott egy verssel beirt papiroskát. Zsófia ezen szókkal: „En
gem senki sem szeret“ ott hagyja Andayt, a’ papiroskát pedig egy ké- 
regetö embernek adja. — Azon estve Anday egy vendéglőben vacsoráit 
barátjával, a’ ki épen arról gondolkozott, miképen adatná búcsúlevelét 
Vilma’, most már Méley’ mátkája’ kezébe, a’ mint egy ifjú nyers otho- 
niassággal közéjük ül ’s ajánlja szolgálatát. Kövy Lórom Benczét, haj
dani korliely tanulótársát isméié meg a’ tolakodóban. — Ez elbeszéli, 
hogy Miskolcznál egy színésznővel szökött el ’s míg pénze tartott, sze
rette is, de mármost a’ leány szerelem-féltéssel üldözi. Több kalandjai 
mellett elbeszéli azt i s , hogy egy szép leány szerelmes levélkét adott 
neki, mellyetkihúzván zsebéből, darabjával szivarra gyújtott. Anday 
a’ lángok közt ismert saját versére. — Végre Kövy csakugyan rábízza 
Lórom Benczére a’ levél’általadását, a’ki is azt a’ szobalánynak, ez Vil
mának, ez az anyjának, ez Méleynek adta, a’ ki e’ miatt boszúragyu- 
ladt és Anday előtt rágalmazta Kövyt. Anday ezért párbajra hívta Mé
leyt, ez pedig, a’ határozott időre podagráját vette védokúl ’s maga he
lyett történetesen Lórom Benczét bérelte ki. A’ vívásnál Anday győzött. 
A’ vívás alatt Lórom Bencze’ színésznő kedvese megjelenik, ’s azt gon
dolván szerelemféltésében, hogy Benczéje Zsófiáért ví, fenyegetőzé
sek közt, boszúval távozik. Anday titkos sejtelemmel utána megy ’s 
épen azon pillanatban , midőn ez Zsófiát kénsavanynyal akarná leönte
ni , megfogja ’s Zsófia’ veszélyeztetett szépségét megmenti. — Ezután 
Méley összeeskiiszik Vilmával ’s Szelödy a’ menyekzö után csődület 
alá esik, és ügyeit ügyvédére bízván, családjával együtt eltűnik.

Más fél évre a’ történtek után Anday egy orvossala’ Kárpát’vidé
kére utazott ’s egy falucska’ fogadójában megszállván, ott története
sen Zsófiával találkozik és ismeretségüket kölcsönösen megújítják; 
Anday megkéri kedvese’ kezét ’s mind attól mind szüleitől jó választ 
nyer, ’s néhány hétre haza viszi a’ daczos, de szüléi jobb bánás mel
lett angyaljóvá lett Zsófiát.—

Kövy Endre egy Andayhoz irt levelében említést teszen Méleyröl, 
ki igen elaszott, Vilma pedig a’ hajdani korhely Lórom-, most már csil-
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lógó öltözetben járó Lorányi Benczével titkos barátságban ledér- 
kedik. —

Ezen czikk’ minden személyei a’ valódi életből vannak véve’s min
den helyzetben kellőn jellemezve.— Az egész előadásból a’ szerző’ vi
lág- ’s emberismerete bizonyos férfias erőben tűnik ki ’s különösen a’ 
Zsófia’ psychologiai nehéz jellemének következetes kiviteléért dicséretet 
és méltánylást érdemel.— Anday’ szerepében van még is egy kis hiány, 
az ö minden nyers daczon keresztül törő szerelmét, valami előbbi ok
kal, nem csupán a’ zugligeti első megpillantással kellett volna motivál
ni , mert az csakugyan sok a’ mit ö Zsófia’ daczoskodásainak eltűr: elő
ször, hogy szerelmes sonettjét egy csavargó ficzkónak löki, a’ki azzal 
később, az ö szeme’ lá ttá ra , szivarra gyújt; másodszor, hogy szerel
mi vallomásait a’ zongorán ledörömböli. Illy tettek után más ifjúnak 
benső büszke önérzete ébredt volna szerelme fölébe, Anday azonban 
minden legszebb érzelmeivel való paczkázásokat juh-béketüréssel szen
ved ’s e’ miatt az olvasó’ rokonszenvét nem igényelheti. — Zsófiában 
igen szerencsésen van a’ szerelem és dacz’ küzdelme ’s minkdettönek 
tettbeni nyilvanulása rajzolva, — azért is kedvesebb emléket hagy az 
ö szerelme az olvasóban, mint az Anday’magát teljesen megadó ábrán
dossága. — Szelödyék’ nevelésében egyik az életben gyakran előfordu
ló és nagyon káros következményű hiba van kimutatva, az t. i. midőn 
a’ szülék egyik gyermeküket a’ másik felett kiválókig szeretik vagy is 
kényeztetik. — Sok szülének kellene ezen tisztán mutató családi tükör
be bele pillantani!

Az egészről véleményem az, hogy Vas Andor közelítette a’ Pro
gramm és Előszó’ összes feladatait. —

4-dik czikk: „ A z  első k i r á l y I l e m e l l a y  G u sztáv  tól.

Vázlata ez: Azon időben, mikor Simonytornyai, Kont és társaik’ 
lemészárlásáért, Bebek Detrik nádor és több fő urak Visegrádra kiildék 
a’ fogoly Zsigmondot, az álnok Garák pedig Siklósra szálllttaták, kö
zel e’ várhoz, csinos póriakban lakott egy szép leány, Bojdacsi Ilka, a’ 
falu’ elhalt éneklőjének egyetlen leánya, kire sok uracs vágygyal te- 
kingete, de Ilka büszkén utasított vissza minden kódolást. — A’ többek 
közt a’ falu’ bírája, Király Péter, is szerette volna Ilkát nőül venni, de 
ajánlata kinevet te te tt.— Ezért a’ bíró szerelemféltö és boszuvágyúlett 
’s midőn egyszer az éji őrtől meghallotta, hogy minden éjjel egy nyú
lánk alak sompolyog a’ vár felöl Ilka’ lakja felé, ’s ott eltűnik: el. 
határzá magában, lesbe állani ’s valóban látta éjjel, hogy egy sötét alak 
lopódzik a’ vár felöl, Ilka pedig tárt karokkal elébe siet- Ez Jenő volt 
Zsigmond'kíséretéből. — Ekkor nem győzte kivárnia’ kalandort Ilka’ há*
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zából ’s haza ment. Másnap é jje l, míg Ilka a’ fa alatt ült, belopódzott 
a’ házba ’s Ilka’nyoszolyája alá feküdt, reményi vén, hogyigy mindent 
megtudhat. — Azonban Jenő azon éjjel nem jö tt, mert a’ Garák azon éj
jel szöktették el Zsigmondot ’s Jenőnek is vele kellett menni.'— A’Be- 
bekek pedig ugyanazon éjjel megérkeztek Siklósra ’s megtudván a’ szö
kést, gyors lovakat akartak rendeltetni, hogy a’ szökevényeket elfog
hassák, — e’ végetta’ bírót kerestették, de sehol sem találták, mialatt 
sok időt elvesztettek, csakugyan be nem érhetvén a’ Garákkal futó ki
rá ly t,—ekképen Zsigmondmegszabadult, ’s szabadulásának örömére Bu
dán nagy ünnepélyt tarto tt, mellyen minden híveit megjutalmazó, Hor
váth Jenöt, ki Ilkát elvette, lovas kapitánynyá, Király Péter siklósi 
bírót pedig, minthogy azt gondolta, hogy a’ biró készakarva bújt el a ’ 
Bebekek előtt, hogy azokat üldözési tervükben ne segíthesse, Szent- 
György’ falvának örökös uráva tette ’s innen lett a Szent-Györgyi Ki» 
rály család. —

Méltánylandó érdeme szerzőnek a z , hogy ö a’ magyar történetek
kel foglalkodik. Ez annál kitünübb, minél jobban elhanyagolják Íróink 
honi történeteinket.— Ezen kis, anekdotából alakított beszély, csinos, 
könnyű folyású, és mulattató. Magyar élet és jellem, kivévén a’ histó
riai részt, nincs benne rajzolva, de azt az anekdota’ történetének kis- 
szerüsége sem engedé. — Egyébiránt óhajtandó volna, hogy élő 
családok’ nevei illy comicus leszármaztatás által nevetség’ tárgyává ne 
tétetnének.

5-dik czikk: „K?í  örökös.“ Lukács Lajostól.
Tartalma ez : Szelényi negyvenedik évében, rokonai, különösen 

pedig kincsre és rangravágyó testvére’ ellenére , ki a’ fortély’ minden 
ágait megfeszilé, nőtlenségben tartani bátyját, hogy igy gyermekeire 
szállhassanak annak birtoki ’s családjára menjen az első sziilöttségi 
jo g , — megházasodott és szép nejével igen boldog életet élt, különösen 
midőn egy fla, birtokainak leendő örököse, született. — Azonban egy 
reggel a’ dajkát mély álomba merülve , a’ bölcsöt pedig üresen találják. 
— A’ gyermek elraboltatott, ’s e’ miatt Szelényiné buvában elhal, fér
je pedig gyermeke’ fölkeresésében, rablója elleni bosszúval két évig 
hasztalanul fáradozik, mígnem egy nyári nap’ alkonyatán szőke szép 
gyermeket lát egy éltes asszonynyal, a’ gyermek hozzá megy, ’s 
kéröleg veti rá szemeit, hogy venné fel; ö hevesen karjai közé veszi 
a ’ gyermeket, melléhez szorítja, ’s már épen a’ gyermek’ nyakán füg' 
gö tekercset akará megvizsgálni, a’mint az éltes asszony feláll’s a’gyér 
meket átvevén, bizonyos szorongattatások közt néhány szót vált s tá
vozni akar, ’s á  gyermeknek valamit súgván fülébe, ez visszaszalad,
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kérvén, hogy ne haragudjék ö reá ’s egy darabka papirosba tekert ége
tett czukrot nyújto ttá l neki, ’s ezzel eltávoztak.

Szobájába érvén Szelényi, mély gondolatokba merőit’s különös sej
telemnél fogva kibontván a’ gyermek által adott papiroskát, azon e’szó
kat olvasá: „Atyám! nem ismersz engem? — Az örömtől megragadtatva 
szaladt Szelényi a’ szabadba, egy szögleten megállt ’s az ott elrobogó 
kocsikat nézé, a’ mintegy négy lovas utazó hintó mellette elrobog, si
koltást hall; oda n éz , és a’ szőke fürtűi gyermek’ gondviselünéjét pil
lantja m eg,— hirtelen bérkocsiba ül ’s a’ négy lovas hintónak utána haj
ta t .— Már sötétedni kezd ’s ő mind inkább közelíti a’ hintót, mellynek 
lovait egy az asszonynyal benn ülő vörös férfi lehető legsebessebb menés
re ösztönzi. — A’ szél fű , az út veszélyes, de a’ két kocsi vetélked
ve sebesen halad.-— Egyszer az első hintó a’ viz’ partja mellett halad
ván , feldúl, a’ benne ülők a’ vízbe hullnak, Szelényi segélyre ugrik’s 
az éviczkélö férfiban egykor elűzött szolgáját ismeri meg. Töprenkedve 
néz a’ gyermek u tán , — a’ viz partra hányta az t, — keblén melengeté, 
de nem tudott bele életet lehelni. —

Nem találtam még a’ Magyar Életképek-ben olly czikket, melly
nek tartalma érzékenyebben hatott volna reám , mint e’ jelené. Talán a’ 
korán elhunyt szerző iránti bánat vegyül öszve a’ történet’ igen szomo
rú szövedékével. — Véleményem szerint nem is kellett volna e’ beszély- 
ben olly végsőkig üldözni az ártatlanul, ön bűnén kivül szenvedő atyát; 
az ő szenvedéseinek jutalmat kellett volna készíteni az á lta l, hogy fiát 
a’ vizbeesés után életre hozhassa, vagy előbb mint az vízbe esett meg
szabadíthassa.—-H a ez így lett volna kivive, akkor elégtétetik azon ben
ső érzetnek, melly ezen igazságszolgáltatást követeli. — Az nem elég 
még, hogy a’gyermekrablás1 büneszközei, az elűzött szolga és nejeviz- 
befulnak ’s igy bűneikért meglakolnak, — mert a’ bűntett’ eszközlöje, a’ 
Szelényi csak említett, de ki nem állított, rang és kincsvágyó testvé
re , kire minden átoknak és büntetésnek szállani kellene, czélt ér, meg- 
jutalmaztatik bűntettéért világilag, mert elnyeri a’ kipusztult szeren
csétlen Szelényi család’ birtokait, pedig épen azt nem kellett volna az 
álnoknakmegengedni, hogy ezen czélját elérje, mellyért illy borzasztó 
bűnre vetemedni képes vala. —

Ezen beszély , mint fenebb is mondám, sokkal jobb hatású és sze
rencsésebb kivitelű leend és igen sokkal többet erővé lesz , ha Szelé- 
nyi gyermekét életben megszabadíthatja. — így csak benső elégületlen- 
séget és borzadást okoz az egész.

Az előadás, szövedék, kifejtés, ’s az egésznek erötetés nélküli fo
lyókon vitele azon szép és egykor nagyra fejlendett tehetségre mutat-
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nak, mellyet a’ 22 éves korú elhunytban irodalmunk sajnálandólag el* 
vesztett. —

6-dik czikk: „ K e ttő s  halál.“ L akn er Sándor-tól.
Vecséry Lajos, november 12-kén, haldoklik, barátja, ki ezen törté

netet elbeszéli meglátogatja, a’ haldokló közelebb inti magához, ’s 
egy haldoklótól nem várt testi erővel elbeszéli, hogy ö nyolcz éves 
korában szüléivel Stájerországban utazott, ’s egy temetőben ujonan 
felhányt sirdomb’keresztjénél egy térdelő kis leányt látott. — Másnap 
ugyan ezen kis leányt egy vak öreget vezetve látja. A’ negyedik napon 
pedig ismét a’ sirkertben sírva találja ’s megtudja, hogy előbb anyját, 
most pedig öreg vak apját veszté el ’s árván ’s egyedül maradt e’ vilá
gon. Szüléi örökbe fogadják a’ leánykát ’s magokkal Magyarországra 
hozzák. Tíz év múlva a’leánykából viruló szűz le tt, kit a’haldokló sze
retett, szüléi azonban a’ leányt, fiók tudta nélkül, kolostorba vitetik. 
E’ miatt a’ haldokló vigasztalhatlan lett ’s egész testében és lelkében 
elgyöngült. Szüléi látván kora’ hervadását, megegyeznek, hogy Ma
rit elvegye , de akkor már az letette az apácza-esküt. E’ miatt fájdal
mában Vecsey csakugyan november 12-kén éjfélben meg is halt. — Szüléi 
eljöttek temetésére ’s ezen elbeszélő barátnak nyújtanak egy leve le t, 
mellyböl kiviláglik, hogy Mari is akkor halt meg midőn kedvese. —

Az egész tartalom sokszor hallott és olvasott tárgyakból, mint: árva 
felfogadott leány, abba szerelmes édes fiú, szülei ellenzés, apácza-es' 
k i i , ’s mind ezek miatti bú , hervadás, halál, van össze szerkesztve. 
— Az előadás nehézkes, akadozó, csupán ott folyékony, hol nem termé
szetes, tudniillik a’ haldokló Vecsey’ szájában, ki olly költői leíráso
kat használ, mellyeket egészséges korában is alig használt vala. —

G E íM Z S E Y .
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*11

K ife j le t , engesztelődé» Sophocles’ drá
máiban.

(V ege.)

E’ műben némellyek hibának tartják azon körülményt, hogy a’cso
mó nem magától végződik be, hanem Heracles’ megjelenése által mint
egy ketté vágatik. Jegyezzük meg, hogy azon színműben, hol a’ cse- 
lekvény nem magától végződik b e , hanem valami úton módon ketté vá
gatik, hogy befejeztessék, a’ kifejletnek lehetlen ki nem elégítönek, 
meg nem nyiigtatónak, botránkozatosnak és sértőnek nem lenni. És Phi
loctetes’ kifejletéről leliet-e az állítani, hogy illyen ? A’ kifejlet csak 
bírjon a’ föle bb meghatározott tulajdonokkal, t. i. legyen kielégítő, meg
nyugtató, ne legyen botránkozatos és sértő , az átért és módért, melly 
által ez eszközöltetik, én részemről hibásnak mondani sohasem fog
nám. Ezen kiviil ha gondolára veszsziik, hogy Sophocles a’ nép’ száján 
forgó regével, melly e’ mu cselekvényének alapját képezi, ellenmon
dásba jőni nem akart: úgy el kell ismernünk, hogy a’ kifejlést ezen az 
úton kellett eszközölni. Melly tény által egyszersmind azon elvre ve
zéreltetünk , hogy a’ történetből és népregékből alakult drámai cselek- 
vényekben, az összeütközés’ eszközlése ’s a’ küzdés’ menetele körött, 
ha szabad is a’ valólag megtörtént eseményeken némi változtatást és 
módosítást tenni; de a’ cselekvény kifejletében a’ történet vagy rege’ 
való kimenetelétől eltérni nem szabad.

Azonban vannak e’ tragoediának ollyan tisztelői i s , kik ezt So
phocles’ legtökéletesebb müvének tartják. És e’ méltánylat nincs min
den alap nélkül, ha a’ költői tehetség’ zsinórmértékéül azon ügyességet
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veszsziik, melly az egyszerű és meddő történetből is tud figyelemébresz 
tő ’s várakozást függőkén tartó cselekvényt teremteni. Philoctetesnél 
épen ezen körülmény fordái elő , ’s bámulnunk kell á  költő’ tehetségét, 
hogy azon egyszerű regéből, mellyben több nincs csak ez: ,,a’ Hera
cles’ nyilait biró Philoctetes a’ görög táborba menni nem akar“ , három 
jellem’ mesteri alakítása és kifejtése által olly meglepő , és az abba u- 
ralkodó pathoshoz képest olly szivrehatö cselekvényt tudott előállítani.

A’ fönebb kimondott elvre vonatkozólag, történetileg az nem bizo
nyos, hogy Odysseus, Neoptolemos csakugyan olly ravasz tervhez 
nyaltak volna Philoctetes’ megszédítésében; hanem az benne van a’ re
gében , hogy Heracles az egekből leszállóit és Philoctetesnek meghagy
ta a’ görög táborba való menetelt.

Ezen külső kifejletnek és engesztelődésnek ellenében, a’ két Oe- 
dipusban egészen bensüleg, egészen szellemileg történik a’ dolog. Oe
dipus nem tudva megöli apját ’s anyjával összekel, megnyervén keze 
által a’ tliebai koronát is- E’ nem tudott bűnök öt boldogtalanná még 
nem teszik, mert magát nem ismeri; az öreg jós azonban benne gya
nút támaszt, minek hitelt adni nem akar, ’s az ártatlanok ellen sértő 
zúgolódásra fakad, ’s mikor a’ talány a’ körülmények’ befolyására kifejle- 
nék, irtózat és rettegés között ismeri meg magát, mi által boldogsága 
elenyészik, büszkesége porba aláztatik’s magát szelíden megadva ron
csolt szivének megmaradt kincsével az apai szelíd érzelmekkel üsszeros- 
kadt boldogságának helyétől megválik. ,,A’ talány felbomlása által, mi
ként Ádám, midőn a’ jónak és gonosznak tudására jött, boldogságát el
vesztette. Most mikor már szemei megnyíltak, magát vaksággal veri 
meg, ’s a’ gyámoltalan öreg megválva koronájától és városától, mint 
száműzött bolyog hontalan.“ *)

A’ megbántott, de kiengesztelödött istenségek azonban végre meg* 
szánják a’ boldogtalanná lett királyt, ’s szenvedéseiért mintegy kárpót
lásul, azt ígérik neki, hogy nyomorral teljes életét dicsőséges halállal 
fogja végezni, hogy t. i. majd ha vég órái közelednek, őneki, egyet
len egynek minden halandók közöl, az Eumenidák’ szent berkében pihe
nésre hely fog engedtetni; azon ország pedig , mellynek földe tetemeit 
magába fogadja, ő miatta az istenek’ áldásában és pártfogásában fog 
részeltetni. — E’ kettős isteni jóslat a z , melly az „Oedipus Colonos- 
ban“ czimü tragoediának szellemi alapját képezi.

A’ világtalan királyt vezeti lyánya Antigone, ’s a’ nélkül hogy tud
nák, Colonosba, az Eumenidák szent berkéhez, az alvilág’ érczkapujá-

)  Lásd H e g e l A esth et. 3. k ö tet 558. 1.
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lioz, Oedipus’ szenvedésinek végczéljához, jutnak. Ismene a női gyengéd
séggel bíró bátortalan leány megérkezik, és hirt mond a’ fivérek’ meg- 
hasonlásáról, az oraculum’ jóslatáról, és Creonnak azon szándékáról, 
miszerint a’ száműzött Oedipüst azoraculumi jóslat’következtében The- 
bába vissza akarja vinni. De a’ megkeserített öreg, kit a’ szenvedések 
bár kora aggastyánná tettek i s , de férfias szellemét még nem törhet
ték meg, fölteszi magában hogy Colonosból mozdulni nem fog. A’ meg- 
alázódás, a’ szelíd magamegadás, mellyek rettentő sorsának első kö
vetkezései valának, már elmúltak;érzi, hogy tán mégsem érdemié azon 
szenvedéseket, mellyeknek m artalékaiéit, hogy a’ csapás, melly öt 
érte, tán igen is sanyarú. Creon és fiai ellen zúgolódik, vádolja őket 
hálátlansággal, hogy számkivetésének és nyomorúságának azok okai, 
’s zúgolódása közt illyen szavakra fakad :

„Midőn a’ szörnyű fájdalom keblemet szaggatá, midőn a’ halál vagy 
megkövezés jótétemény lett volna, kivánatomra senki sem hajolt. Mikor 
pedig idő múlva fájdalmán’ égető tüze megtikkadott, mikor megismerem, 
hogy, a’ harag féktelen dühétől elragadtatva, vétkemhez képest igen 
nagy büntetést vettem magamon; akkor vertek ki alattvalóim tulajdon 
országomból, és a’ fiák, kik apjokat megszabadíthatták volna, nem te
vék gyermeki}kötelességüket; csak egy szót kellett volna mellettem 
szólniok, nem tevék ’s száműzni hagytanak.__ Pártjokra engem meg
nyerni nem fognak, ’s hasznukra válni nem fog az, hogy Cadmus’ or
szágában ők az uralkodók“ stb.

Ezen mű cselekvényében ezen vezéreszme vagy pathos van kifejt
ve: „RagaszkodásAttica’ földéhez, és a’Creon és Polyneices ellen ki
törő szilaj harag“ , kik t. i. öt onnan el akarják vinni; mire az öreg 
királynak imént felhozott nyilatkozatán kivűl e’ következő parodos is 
mutat:

A’ földkerekség’ legkiesb nyugovó helyére, a’paripatenyésztö vi
dékre, a’ napviiágitoftaColonosba léptél, ó jövevény! oda. hol a’ szép- 
szavú csattogány leginkább mulat, ’s a ’ zöld bokrok között, búsan zen
gi dalát, rakván fészket ez ezergyiimÖlcsü berekben a’ sötétzöld levelii 
repkényen, mellyetsem a’nyári nap’ heve, sem az őszi viharnak fuval- 
ma nem fonnyaszt el soha, hol az édes mámorba szenderűlt Dionysos 
ábrándozva m ulat, kinek körében isteni Nymphák lejtenek.

Az ég harmatától megujúlva virúl itt szüntelen a’szép koronája nar- 
czis, szent koszorú végett a’ nagy istennők’ számára, és az aranyszínű 
crocos. Itt ered az ürökbuzgásu forrásból Cephissus, melly termékeny
séget árasztó tükör-vizét kígyózva viszi a’ messzeterjedö ligeteken és 
pázsitos rónákon keresztül, hol a’ Musák körbe fonódnak, ’s hol Aphro-
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dite, tartva aranyos gyeplőjét, sohasem hajt úgy e l, hogy meg ne ál
lapodnék.

itt tenyész az a’ fia, mellyet nem hír sem Ázsia, sem a’ nagyha- 
táru Doris, sem Pelops’ szigete, az a’ fa buján, minden ápolás nélkül 
magától tenyész, mellyet még az ellenség’ fegyvere is kiméi; e’ terje
delmes ligetekben, a’ kékeszöld levelii olajfa, és gyökeréből mindig 
uj meg uj hajtások sarjadzanak. Nem bántja azokat sem liarczfi, sem 
ifjú, sem öreg; mert Zeus az olajfa-védő, és a’ kékszemü Athene áll 
fölöttük őrt.

A’ nagy istenek’ ajándékáért is kell magasztalnom szülőföldemet, 
t. i. a’ világszerte elterjedt hírnévért, a’ délczeg paripák’ tenyészteért és 
a’ biztos liajókázatért. Ó Chronos’ nagy fia! a’ hírnév tőled származik; 
és te uralkodó Poseidon, te tetted a’ paripát a’ zablázó kantár’ hatalma 
által e’ virányokon először szelíddé. ’S ó csoda! az evezőkkel ellátott 
hajó a’ tengerek’ árjain fel ’s alá vitorláz, fölszárnyazva evezők kezé
től , és rajként kisérve a’ Nereidák’ százlábú karától.

Testére nézve Oedipust igen elhagyatott helyzetben találjuk, Ín
ség és nyomor közt, rongyban, vakon, sovány és csekély táplálékát 
kolilulgatva; de a’ szellemi Oedipust még meg nem tört királyi méltó
ság jellemzi. Creon, az oraculum’ jóslatáról értesülvén, jő és a’ szám
űzött királyt szép szavakkal arra akarja bírni, hogy Tlieba’ városába 
térjen vissza. A’ véráldozathoz tettetett alázattal sima szavakat intéz , 
de tőle megvettetik és szemrehányó szavakkal fogadtatik. Creon a’ raj
ta ejtettkudarezért boszut áll, a’ mennyiben az elhagyatott aggastyánt 
vég gyámolától, szeretett lyányitól, megfosztja, kiket azonban a’ fe
jedelmi hős barátság’ egész fényében festett Theseus, az atticai király, 
visszahozat, és Oedipust Creon’ megtámadása ellen védelmezi. E’ zor
don jelenést egy szelíden megható váltja fel, mellyben az egyedül ma
radt apa és a’ Creon’ kezei közöl kiszabadított lyányok közt, a’ viszont 
egyiittlehetésen való buzgó örömnek hangjaitól ihlettetiink meg. Ezt 
ismét egészen ellenkező szellemű váltja f e l , mellyben a’ megkeserített 
apa, nagyszerű átkokkal utasítja el magától fiát.

A’ trónból kiforgatott Polyneices t. i. apja elé akar járulni, hogy 
kegyének megnyerése által a’ trónba ismét bele ülhessen , mivel őket 
viszálkodó fivéreket illetőleg az oraculum azon félnek Ígért győzödel- 
m et, a’ mellyik’ részére Oedipus állani fog. Polyneices iránt, mind a’ 
mellett, hogy illy önző szándékból j ő , nagy részvéttel viseltetünk, és 
sorsában szánakozattal osztozunk, mert az apján elkövetett hálátlan
ság miatti törödelmes bánaton és önnön vádolásán kívül, benne nemes 
méltóság és harczias természet is nagy mértékben mutatkozik. A’ meg
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bántott apa értesülvén a’ fiú szándékúról, őt a’ hálátlant nem akarja 
maga elé ereszteni; Theseus és Antigonnak, Polyneices mellett emelt ké
relmére azonban mégis hajlik maga elé bocsátani, de midőn megjelen
ni észreveszi, tőle elfordul és nem méltatja a rra , hogy hozzá szólana. 
Polyneices meglátván a’ nyomoréit helyzetben levő apát, sanyarú sor
sán megindúl, önnön magának szemrehányásokat tesz , az öreg előtt 
bocsánatért esd , a’ többek közöl illyen szavakat intézvén hozzá:

Zeus mellett is ott ül a’ kegyelem trónusán, miért ne lennehátaz 
melletted is, apám! egykori bűnömet akarnám letörleni. ’S te hallgatsz? 
ó apám! csak egy szót adj nekem és ne fordítsd el tőlem arczodat stb.

De az öreg nem szólal meg, Polyneices kéri újólag, ’s magairánt 
részvétre akarván bírni, elbeszéli, hogy Eteocles milly álnokúl megcsa
ló. Említi az argosi segédseregeket is, és igéri apjának, hogy hajdani 
lakába fogja visszaültetni, csak bocsásson meg neki és álljon kérelmé
re. A’ még mindig hallgató Oedipust kéri a’ kar i s , hogy mondaná ki 
szándékát, ’s ekkor megszólal, önnön állítása szerint leginkább The
seus iránti tiszteletből; de szavait megrázó hallani, mert azok olthat- 
lan haragjának közepette szemrehányásokkal és fiait sújtó átokkal 
telvék:

Gaz fiú! midőn a’ trónus és királyi pálcza tiéd volt, mellyet Theba' 
városában mostan öcséd b ír , elvertél engem , apádat; hontalanná tet
té l , hogy legyek kénytelen illy rongyban já rn i, inellynek csak láttára, 
midőn e’ balsors téged is utóiért, könnyek hullanak szemedből. — Én 
sírni nem fogok, tűröm, míg élek, sanyarú sorsomat, gaz hálátlansá
godat forgatván eszemben. Te juttatói ezen ínségre engem, te űztél 
el , miattad kell hontalan bolyganom és kéregetnem idegenektől a’ min
dennapi kényért. ’S ha nem voltak volna lyányaim, kik engem ápol
nak, várván, hogymajd megszánod sorsomat, rég el kellett volna vesz
nem. Ők tartottak meg engem, ők ápolónak, ők, kik a’ kitartásban 
férfiakhoz és nem hölgyekhez hasonlók; de ti nem az én magzatiul vagy
tok , ti nem tőlem vettetek származást. A’ hoszu’ istenének még nem 
fordulónak feléd szemei, de meg fognak azok találni, majd ha az emlí
tetted sereggel Theba’ falai felé húzódok Nem fog történni, hogy a’vá
rat bevedd, hanem véredet kiontja öcséd, kit megölsz. Ezen átkot szán- 
tam fejetekre, mellyet most újra felhívok, társúl, megtanítani benne
teket a rra , hogy miként kell a’ szülőket tisztelni, nem pedig megvet
ni ; ha ugyan, illy érzelmeket mutatvátok, a’ világtalan apától vevétek 
származást, mert lyányaim másként viselik hozzám magokat stb. — 
Takarodjáll szemeim elöl, apahagyott, átkozott gazember! vidd el az 
útra magaddal átkomat: fegyverrel hazádat bevenni nem fogod, de Ar-
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gosba sem térsz vissza; nem, mert öcséd’ keze által, véredben hörög
ve, ér utói halálod. Ez átkom, és ezen kívül még a’ pokolbeli gyűlölt 
sötétséget is felhívom, hogy borítson e l ; fölhívom az isteneket, föl s 
különösen A rest, ki meggyujtotta közietek a’ viszálkodásnak vadul lo
bogó szövétnekét. Menj el e’ felelettel, ’s add tudtára Cadmus’ népének 
és hü cziinboratársaidnak, hogy Oedipus illy áldást adott fiára.

Polyneicest e’rettentő apai átok megdöbbente ugyan, de azért nem 
tér nötestvérének Antigonénak azon kérelmére, hogy Theba ellen forralt 
ellenséges szándékával hagyna fe l, és a’ segédsereget Argosba bocsá- 
taná vissza. Bátor kebelét megilletödés és szomorúság tölti e l , ’s An
tigonét megáldván, azon kérelemmel távozik el, hogyha elesik, holttestét 
ne hagyná temetetlen.

A’ kar énekhez fog , az alatt megdördül az ég, és Oedipus megér
ti , hogy ezen természeti tünemény hírnök, inelly öt az árnyak’ vilá
gába hívja- Theseust magához szólítja, kinek tudtára adja, hogy élte 
már vége felé közelget, hogy sírját halandónak ö kívüle megtudni nem 
szabad, és az ezt illető titkot, majd ha haldoklik, ö is csak első szü
lött magzatával tudassa, mert teteme ezen országra nézve bűbájos ta
lizmán leend, erős védelem ellenség ellen. A’ világtalan öreg azonban 
már e’ földön megdicsöiil, szemeiből mennyei világ sugárzik, ’s nyugo
vó helyét megtalálni minden vezető nélkül indul el.

Csodateljes kimúlásáról a’ kar’ utósó stasimonja után fellépő hír
nök tesz tudósítást, ki beszéli, hogy az egekből mikor lehangzott az 
isteni szó, hogy ne késedelmeznék, kérte Theseust, lenne gondja sze
retett lyányaira, s ne hagyná őket magokra. E’ kérelem’ teljesitését a’ 
nemes Theseus midőn megígérte volna, igy szólott lyányihoz : „Kedves 
gyermekeim! vegyetek erőt magatokon, meg kell válnunk, mert nem 
szabad látnotok, mit szem nem láthat, ’s nem szabad hallanotok, mit 
fül nem hallhat. Távozzatok el hát innen, csak Theseus á  király marad
jon i t t , mert csak ö neki szabad meglátni a mi történni fog.“

E’ tudósítás után a’ hírnök igy folytatja szavait:
Ezek valának utósó szavai, mellyeket tőle hallottunk; mi pedig a’ 

hajadonokkal sírva és zokogva távozónk. Egy kis idő múlva visszanéz
tünk , és az öreget már sehol sem láttuk, a’ király pedig ott álla, sze
meit tenyerével árnyékolva, mintha valamelly borzasztó esemény miatt 
nem bírna fölfelé nézni. Azután nem sokára láttuk , hogy térdre esett, 
és az olympusi istenekhez imát lebegett. De az, hogy Oedipus miként 
múlt k i, a’ felséges Theseuson kívül, egy halandónak sincs tudtára. 
Nem Zeus’ dörgő villáma égette öt hamuvá, nem is vihar sodorta el,
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hanem vagy isten’ angyala ragadta fel, vagy az alvilág’ sötét kapuja nyilt 
meg alatta stb.

Illy fenséges és benső kiengesztelődéssel bír e’ tragoedia, a’ sokat 
szenvedett Oedipus’ titokteljes és megdicsöitö halála által. A’ siránkozó 
két árvaliajadont Theseus vigasztalja és inti hogy „bűn lenne azok’ ha
lálán siralmas panaszra fakadni, kiknek sírjára kegygyei teljesen néz
nek az istenek“ , ’s miután pártfogását megígérte volna nekik, Antigo
ne’ akaratához képest Thebába visszatérnek, hogy a’ két fivér közt for
rongó viszálkodást, ha még lehető, lecsillapíthassák.

Némellyek azt mondják hogy 6 7 , mások pedig az t, hogy e’ müvet 
80 éves korában írta volna Sophocles, szóval azon korban, midőn a’köl
tői tehetség fellengö repülésében mármár lankadozni kezd; mégis sok 
ollyan tökélylyel hír, miilyennel egyik szinmüve sem dicsekedhetik. A’ 
cselekvény minden egyszerűsége mellett is igen érdekes és figyelmet 
függőben tartani tudó. Nem bír ugyan sem Antigone, sem Oedipus király’ 
nagyszerű rettegtetésivel, de szelid és szívhez szóló érzésekben azok
nál dúsabb. A’ tragoediai fönséget jellemző ünnepélyes komolyságban 
és nyugalmas méltóságban pedig mind a’ hat társnak felette áll. Benne 
a’ haragos indulatok’ szilaj kitöréseit, szelid és gyengéd érzést lehe
lőjelenések váltják fel. Midőn zúgolódását a’ liűtelen alattvalók és fiák 
ellen az öreg végezte volna, a ’ nemes Theseus’ fellépése által az előb
bivel érzelmekben egészen ellenkező szellemű jelenés következik , mi
kor a’ kétszínű Creon’ megérkezése által történt boszus felháborodás 
megcsillapszik, a’ megszabadított hajadonok’ érzékeny öröme lepi meg 
az olvasót; mikor a’ háládatlan fiúra megrázó átkát kizugta volna a 
gyöngéd érzelmű nővér és a’ törödelmes bánkódást mutató Polyneices 
közt, a’ testvéri szeretet’szelid érzelmeitől áthatott beszélgetésnek le
szünk tanúi. E’ mű az emberi élet’ gyarlósága és viszontagságai fölött 
egy búsan és melegen ömledező elegia. Ki ínségben és nyomorban szen
vedett , halálban megdicsőülés lett jutalma.
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A* s z i ii m ii í r ó .
F r a n c z i a  b e s z é l  y.

1772-dik évi november’ 30-kán Párisbah az udvar’rendes színészei 
,,a’ kénytelen orvost“ , és „Essex grófot“ szomorújátékot Corneille-töl, 
adák, mellyet egy századon át egyetlen szép vers tarta meg színpadon. 
Ezen előadásnál, úgy látszék, mintha a’közönség ama’ verset már meg
állta volna, és a’ kis színmű, mellylien Préville kitiinöleg jól játszók, 
több látogatót csalt a’ házba, mint a’ nagy. A’ földszin tömve volt, ’s 
azon mozgás és szózagyvalék lebegett felette, melly rendesen a’ füg
göny’ fölvonását előzi meg. Mindenki egy szomorújáték’ bonczolásával 
foglalkodék, Lear királylyal, mit Ducis úr Shakespeare után lefordít
ván, a’ színészeket, és a’ közönséget szép reményekkel kecsegteté. Ek
kor a’ zenész kar’ ajtajánál 35—36 éves, felindúltnak látszó férfiú je 
lent meg, pillanatnyi csendet kérvén, minden szem, minden távcső a ’ 
szónok felé fordúlt.

„Uraim — szóla ez, gyors, de tiszta beszédével, a’ földszín felé for
dulva— nevem Billard Ferencz. Nancyban születtem, hol atyám tekin
télyes gazdag kereskedő. A’ jó Stanislaus királynak, Lengyelország’ 
Titusanak, titoknokavoltam—Éljen a’ király! Szerencsém volt levele
zéseit, éltének, ’s halálának történetét közre b o csá tan i.....“

E’ szavaknál kendővel fedezé szemeit, ’s minthogy az előzmény 
mulattató a’ közönséget, ekként folytató :

„Dicső pártfogóm’ halálakor királyi adószedővé neveztettem.... “
,„Dc mi közünk ehhez?1“ kiálta egy hang.
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„(inöket nem illeti ugyan ez, uraim, de engem igen, mert tizen
két ezer francot jövedelmez. Tovább ! szabad időmben a’ szép irodalom
mal foglalkodom, egy színmüvet irtain, ’s midőn bevégezém, családom’ 
esdeklései’ daczára végrendeletet tevék, fogattam, ’s Párisba jövék, 
hogy felolvassam a’ színészek előtt müvemet: ,,Á’ csábitó“ vígjátékot 
öt felvonásban, és kötött beszédben — magamnál vannak bizonyítvá
nyaim kereszt ’s adószedői oklevelem__ és végjátékom’ kézirata.“

Billard Ferencz öltönye alól iszonyú irat tekercset vön elő, ’s az
zal mint fővezért pálczával hadarászott.

„Nem képzelhetik magoknak, uraim, mit kelle szenvednem azon 
uraktól, kik udvari rendes színészeknek nevezgetik magokat. Halálos 
tiz hold’ lefolyta u tán , melly idő alatt gyakran kísérteiben valék szín
müvemet tíizbe, magamat fölyóba vetni, ma sikerült egyesítenem a’ vá
lasztmányt .. ..Jó l van! .. .. Mit gondolnak önök, mi volt véleményük ? 
Egyhangúlag vissza veték a’ vígjátékot. Nem akarom el mondani, mi szem
telenségre vetemiiltek a’ színész urak. Egyik, mielőtt olvasni kezdék, el
aludt, első szótól utolsóig hátat fordítva felém; a' nők susogtak, és el- 
torziták arczaíkat; Leeain úr nem szűnt meg ifjabbSatuval 1 kisasszony
nyal csendesen beszélgetni, és Brizard úr nagy léptekkel járt fel alá 
székem megett. Mind ez nem kiált - e koszáért? Igazság-e, hogy hat 
bohócznak szeszélye illy nyomorúan, véd, segéd nélkül,nyomja el négy 
évein’ fáradozásait? Nem uraim, ez undok visszaélés, és önök, k ik a ’ 
színészek, ’s Íróknaklegfensöb biráik, bizonyosan segítni fognak e’bo- 
szúállásomban__“

Tapsdörgés szakasztá félbe a’ szónokot. A’ franczia nép élénken 
ragaszkodik mindenhez, mi az eredetiség’ bélyegét viseli: és egyéb
iránt a’ visszaélés, melly ellen Billard szót emelt, többször adott pa
naszra okot-

„Uraim! — folytató a’ költő — köszönöm önöknek e’ tapsot; felet
te bátorító. Látják önök „Essex gróf“ derék színmű, de unalmas, ’s 
kész vagyok tizenkétszer elmondani az egyetlen helyeslést érdemlő so- 
rocskát:

„Le crime fait la honte et non pas l’échafaud’. Egyébiránt bátor 
volnék ajánlani önöknek, méltóztassanafc megparancsolnia’ színészek
nek, hogy hallgassanak, és figyeljenek vígjátékomra. ítéljék meg, ér
demibe müvem visszavettetni, ’s ha nézetö’c a’ színész urakétól külön
böző , parancsolják meg nekik, hogy játszák: ,,A’ csábítót.“

A’ terv’ újdonsága ’s a’ szokatlanság sikert szerze. Számos helyes
lés hangzott minden felöl. Olvassa! Olvassa! kiálták egyhangúan. Bil- 
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lard sugárzó arczczal oldá meg kéziratának kötelékeit, midőn két test- 
őrségi osztály jelent meg a’ zenészkar’két oldalán.

,Urain! — mondá a’ tiszt — a’közönség azért jött ide, hogy színi elő
adást lásson, s nemhogy önnek vigjátékát hallgassa végig! Legyen 
szives engem követni.*

,Ön meg legyen szives leülni, ’s hagyja olvasnom. ,,A’ csábítót“ 
válaszolt Billard.

,Uram! ne kényszeritsen erőszakra !*
„Erőszakra! hogyan! ön merészlené illetni személyemet?“
,Igen, uram, ha kényszerit reá.*
„Menjen az ördögbe! Látja, hogy a’ közönség hallani akarja szín

müvemet.“
A’ földszin közbe szólott.
„,Ki a’ katonákkal! Olvasson! olvasson !*“
„Néni hallja ön?“ — kiáltá magát védve Billard.
.Tökéletesen! mondá az örök’ tisztje, a’ költőt lerántva állásáról. 

Holla! Picard, Larose, fogjátok meg, a’ királ>’ nevében.*
Biliárd Ferencz négy izmos kar által megragadva, kivezetteték, mi

előtt a’ földszin segítségére jöhete. A’ függöny föllebbent, Essex gró
fot kezdék játszani; de a’ feligazgatott közönség nem könnyen csilla
púi , és az említett sorocska elvété hatását. Ez volt e’ szomorújáték’ 
végső előadása.

A’ szerencsétlen költő izmosán védé magát, rugdalva a’ környező 
katonákat.

.ördögbe! kiálta a’ tiszt. — Őrhelyem előtt a ’ folyam hullámzik, vi
gyázzon , uram !*

Elgyengülve egy tábori ágyra hűli ott.
„Uraim ! — kezdé pillanatnyi szünet után — hiba volt nem fékeznem 

magamat; de haragom menthető: a’ földszintöl igazságot vártam, mit 
a’ színészek inegtagadának, és önök nem tudják mi az: kéziratban szín
müvet hordani, mi előadását nem vívhatja ki. Megvagyok győződve, 
hogyha önök ezt éreznék, sajnálanák, hogy gátiák a’ felolvasást. De... 
igen . . .  de miért nem olvashatnám fel önök előtt, úgy van, önök meg fog
nak hallgatni.“

jEngedelmet kérek — szóla meglepetve a’ tiszt — részemről ment
sen fel ettő l, mi pedig katonáimat ille ti, azok nem müértök.*

De Biliárd Ferencz újólag kiterjesztő kéziratát. A’ harczosok cso
dálkozva állottak körötte.

,,A’ csábító, vigjáték öt felvonásban, és kötött beszédben, melly
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a’ színészek által egyhangúan visszautasíttatott, kiálta dörgő hangon. 
Személyek__ “

E’ pillanatban lépett be a’ rendőrök’ felügyelője.
,„Urani ön az, ki a’ Theatre - Francaisbani zavarnak okozója

volt.
„A’ színházban zavar?“
,„Igen, uram; a’ közönség minden színészt kifütyült; Vestris asz- 

szony ájulva rogyott le!“‘
„Nemes földszin! inegboszúlál!“
„,Sőt színmüve’ felolvasását nagy zaj között követelik.'“
„Kész vagyok a’ közönség’ kívánatét teljesíteni."
„,lgen jó ! De legyen szives, kövessen!'“
„A’ színházba ?“
.„Lakásomra!“'
„Mindent jól meggondolva, uram, inkább szeretném az éjt ez őr

helyen tölteni: — Felolvasnám színm üvemet....“
De a’ felügyelő könyörületlen maradt, ’s a’ diihösségig felinger- 

lett költőt magával vivé.
„Uram, ez undok m éltatlanság__ Én Lengyelország’ királyának

egykori titoknoka, és kormányi adószedő vagyok. . . .  El akarják nyom
ni színmüvemet,... de nem fog sikerülni.,.. Én is ott leszek. . .Tudom 
mi oka üldöztetésemnek . . .  müvemet „Csábítónak" czímezém . . .  a’ ki
rály nem akarja , hogy elöadassék !“

,„Ne nehezítse szükségtelenül helyzetét“ ' — mondá kísérője. 
„Nehezíteni? mittehetnek velem ?... Fejemet akarj ák ? .. .Vegyék! 

Ön gátlani akart szinmii vem’ felolvasásában, most önmagának kell meg
hallgatnia !“

A’ bérkocsi megállóit. Biliárd a’ felügyelő’ szobájába vezetteték. 
».Legyen nyugodtan — mondá ez —azonnal visszatérek! Marry! 
Egy kövér normand nő jelent meg, kezeit kötényébe törölgetve. 
„Vigyázz ezen emberre!“ mondá a’ rendőr!
.Nincs veszedelem ?'
„Nincsen !“
Billard egy székre hanyatlott. Mély elgyengülés követé dühét, ’s 

csak lassanként tért magához.
„Hol vagyok? Sohajtá.
.Sauval úrnál a’ rendőrség’ felügyelőjénél.'
„Szerencsétlen!“
,Ne essék kétségbe ! De miről is van szó ? Legfelebb egy óra vagy 

kendőről. Tizenöt hónapi fogság lesz csak büntetése.'
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„Nem több ?“
,Ön eztkevésli? Isten! De mondja meg, mit csinált ön?‘
„Egy vígjátékot öt felvonásban.“
,Micsoda ez ?‘
„Ön nem tudná mi egy öt felvonásos vígjáték?“
,Soha sem liallám!‘
„Kedves barátnőm ! azonnal tudni fogja—kiálta Billard visszanyer

ve élénkségét — Gyorsan fáklyát! Egy pohár czukrosvizet! Perczigse 
késsünk!“

A’ felügyelő’ visszatértekor hangosan szavalá színmüvét a’ mély á- 
lomba merült Marry előtt.

,„Ez sok. Hogyan! Uram, könyörüljön a’ szegény leánykán !“ ! 
„Moliére szolgálójával tanácskozott, uram! De még csak a’máso

dik felvonásnál vagyok, hagyja folytatnom...“
.„Minek ez esztelenség? kövessen!1“
„A’ leány alszik!“ kiáltá a’ megsemmisült költő.
Bérkocsiba ültek, melly körülbelül két óráig haladt.
„Hová vezet — kérdé Billard — a’ Bastillébe, a’ vincennes-i bör

tönbe ? M i! minő kaland!“
A’ költőt tágas épület előtt keser-savanyú arczú kapus fogadá. Az 

éj hollósetét lön, ’s Billard kis szobácskába vezettetek.
„Úgy van — kezdé — nem csalódtam; lm status-fogoly vagyok. So

káig maradok az ?“
,„Ez viseletétől fiigg.“‘
Néhány nap múlvaBrizard — egy a’ legjobbik színészek közöl -Cha- 

renton felé hajtatott. Útközben Ducis úr’ új szomorú játékjábani sze
repét ismételgető, ’s megérkezésekor a’kormányzóhoz vezetteté magát.

„Uram — mondá neki — Itt van a’ rendőri minister’ parancsa, melly 
ön’ házának látogatását megengedi. Én Brizard vagyok; egy örült ki
rály’ szerepét kell játszanom, és jövék, hogy a’ természet után ta
ndíjak.“

Charenton’ kormányzója a’ hires színészt tisztelettel fogadá.
,IIol kezdjük szemlénket? — kérdezé — A’ nyugodt, vagy dühös 

őrülteknél ?‘
,,A’ nyugodtaknál!“
Tágas terembe léptek, hol négy tisztes külsejű egyén az ötödik

nek heves szavalására figyelt. Az olvasó és a’ színész meglepetve ál
lottak :

„És mit csinál ön i t t , Billard úr?“
,És mit akar ön tenni, Brizard uram?“
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„Ön tegnap előtt szép botrányt okozott.“
,Ön pedig gyönyörű ítéletet hozott-'
„Hogyan, inég sem nyugodott meg színmüve’ hatástalansága fe

lett?“
.Vegyen egy széket az úr és Ítélje meg, mi hatást eszközlök hall. 

gatóimra. Tanúja lesz kaczaj - kitörés - taps - tombolásoknak! . . . .  Di
csértessék az ég! Itt találok először bölcs embereket e’ fővárosban!*

„Nem tudja ö n , hogy örültek’ házában él ?“
E’ szóknál Biliárd’ hallgatói a’ színész ellen zudúltak. A’ szeren

csétlen költő kezeivel fedezé arczát.
„De mit gondolnak felőlem ! Panaszlá !“
Blúzaidnak arczain nevetés miatt könnyek omoltanak — néhány 

szót váltott a’ felügyelővel, és elvezető a’ költőt.
„Istenem! kiáltáez! Ezen urak’ agyában fenséges részecskék van

nak. Miért nem hallhaták az ötödik felvonást!“
Billard’ sorsa Párisban közbeszéd’ tárgya lö n .. .  mindenki ismerni 

kívánta.
„Billard ú r , szóla egykor Duras maréclial hozzá — a’ színészek a’ 

Csábitó’ érdemét illetőleg csalódtak. Hallom, hogy másodszor keilend 
müvet felolvasnia. Készüljön.“

Billard Ferencz mindenfelől dicsőítve, tisztelve, kevésbbé bölcsen 
viselte magát szerencséjében, mint a’ balsors között- Újra felolvasá a’ 
Csábítót; az egyhangúan visszautasított mű felkiáltás mellett elfogad
tatott- 1773-dik martins’ 7dik először adatott, Mólé a’ Csábitót játszá. 
Iszonyú sokaság tolóit a’ színházba: az előadás’ kimenetele mindenkit 
érdekle; mindezek’ daczára a’ vígjáték bámulatos dörgéssel. . . .  megbu
kott. A’ színészek nyilvániták, miként első nézetökhelyes volt. MiBil- 
lard Ferenczet illeti, ö Nancyba visszatért, és adószedői hivatalának 
békésen megfelelve tölté el hátralevő napjait.

— R T —
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K ö l t e m é n y e k .

B e d ő.

,Hosszú az est, kis házikóra, 
Csendes, mint a’ szomjú malom: 
Én istenem, bizony megöl 
Elébbutúbb az unalom!*

Kiált fel álmosan Bedö ,
A’ negyven éves agg legény ;
’S hatalmas ásitás után,
Nyikorgó ajtaján kimén.

Meddig, hová? előtte is 
Sötét titok; de csak halad —  
Mig egy ház’ ólmos ablakán 
Ő kandisága fennakad.

Benéz —  a’ kandalló körül 
Vígan zeng a’ leány - dana;
’S zenét, illy furcsa hangszeren, 
Kedvetlenül, ki hallana?

Bedö a’ víg fonóba lé p ,
Körben ül a’ leánysereg ;
Holott a’ fürge újjakon 
Dal mese közt orsó pereg.
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’S ha szál szakad — sokszor nem is —
Elejtik a’ pajkos kacsók,
’S a’ macska - gonddal elleső 
Legény’ váltság-jutalma : c só k .

Bedönek tetszik a’ világ ...
Jár a’ fonóba rendesen,
De oh siréni csáb - zene!
Torkára forr keservesen.

Mert hogy Kató fortélyosan 
Nyakába varrta jó  magát:
A’ fergeteg bérelte ki,
A’ jó Bedö’ csendes lakát.

Most durczás; majd szörnyen darál...
A’ pürnek vége hossza nincs.
Nem-zsémbes asszony, istenem,
Beh csókolandó házi kincs!

Bedö hajnalba’ már szökik,
Könnyül ha a’ mezőre hajt;
De len- ’s kendervetés előtt 
Méregbe j ő . . . .  ’s szörnyüt sóhajt.

Százszor tekint kötél után,
Végét óhajtva untalan;
De véle — tán a’ len miatt? —
Borzasztó ellenszenve van. —

TOMPA MIHÁLY.

P e t ő f i  S á n d o r h o z .

Jó Petőfi, te sem félhetsz,
Hogy két vállad valahogy 
A’ Szerencsé áldásának 
Nagy terhétől üsszerogy.
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Adománya mindössze is:
E’ lantocska és a’ dal,
Mit belőle búsan, vígan 
Érzelmid’ játéka csal.

Hát ha így találna szólni 
Egy tündérvilági hang:
„No’s , fiain, mi kell ? jó kedvem 
íme mindent megadand.“

Mondaná, hogy: „Rád ruházom 
A’ bubáját, a’ varázst:
Daljaid, mivé kívánod,
Azzá testesülni lásd.

Hogyha kell h ír : minden hangod 
Egy borostyángally legyen,
Míg Petrarca’ koszorúja 
Nem vet árnyat fürtiden.

. . . .  Hisz’ Petrarca és Petőfi 
Félig meddig már rokon;
Annál inkább osztozhatnak 
A’ borostyánlombokon. —

Hogyha kincs kell, mind meg annyi 
Gyöngygyé válik éneked,
Mígnem gyöngygyei rakhatod ki 
Gombod’, sarkantyúszeged’ !“

Mit felelnél mindezekre,
Mit felelnél, jó fiú?
Tudom én szíved’ bibéjét!
Tudom, a’ szél honnan fú!

Te bizony csak ezt felelnéd:
„Szép a’ hír és jó a’ kincs;
És hogy őket ne kívánnám,
Abból ugyan semmi sincs.
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Do ha már ezer mesterré ,
Engeded, liogy válhatom:
— Yan a’ hírnél, van a’ kincsnél 
Egy igézöhh hatalom ;

Mint csillagfüggés az égen 
Változatlan, végtelen,
Úgy függ rajta, és csak rajta 
Vágyban égő kebelem! —

Hadd legyen hát egy lépvessző,
Egy kalitka énekem,
’S a’ legszebb inadárt....egy lyányka’
Szívét fogja meg nekem.“

Pönögei KIS PÁL.

§  z é  p  n  e  in.

Mit ? ti szépneminek nevezétek e l , édes utódok, 
Azt mi fehérnépnek hitük elődeitek?

Úgy is jó; nem irigyeljük haladástokat: éljen
A’ szépnem, ha magyar jelleme hószinü még!

PILISI ZÁRKA.
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N é p le e g y.

Minden változó és múlandó az 
életben. Csak rövid ideig tart az if
júság’ tavasza és a’ szépség’ rózsái 
elhervadnak. Szerelem , melly örök 
állandóságról lelkesülten álmodik, 
gyakran még sebesebben eltűnik, mint 
a’ barátság , mellynek hűsége és áll
hatatossága olly ritka. A’ gazdagság’ 
kincseit gyakran látjuk birtokosától 
eltűnni ’s a’ szerencse egész világon 
mint szeszélyes istennő ismeretes. 
Ama’ tünedékeny javak közé, mely- 
lyekre az emberek még is olly kevé- 
lyek , tartozik a’ népkegy is. Ez leg
inkább szereti a’ változást és nem so
káig marad kegyeltjei mellett. Ő a’ 
maga idegenségei, vagy vonzalmai 
iránt soha sincsen tiszta öntudattal, 
hanem a’ divatot hagyja magán ural
kodni , szenvedélyektől indittatik, 
és az önzés kormányozza. 0 legö- 
römestebb a’ széles országúton jár, 
és a’ tömeg’ zaját ’s ábrándjait köve
ti. Nem elvek, hanem szeszély sze
rint cselekszik és színeit igen gyak
ran változtatja. Épen olly hamar kész 
kedvenczét megkoszorúzni, mint leg
kisebb alkalomra megkövezni. A’ tör

ténetkönyvek’ minden lapjain találunk 
példákat ezen ingatagságra ’s ámbár 
az emberiség évezredekkel korosabb 
lett, ezen tekintetben még mindig 
gyermekkorát éli. Nézzétek ama’ köl
tőt, ki erővel és lelkesedéssel for
gatja kora’ kedvencz eszméiért tolla’ 
fegyverét; nézzétek mint fogadtatik 
mindenütt diadallal, mint készíttet
nek tiszteletére lakomák, mint ürít- 
tetnek üdvözletére kelyhek , ’s mint 
vannak vele telve minden hírlapok. 
Egyszerre valami meggondolatlansá- 
ságot követ el, vagy a’ hatalmasok
kal összeütközik , ’s ím megváltozik 
a’ jelenet, elidegenednek tőle és rá
galmazzák a’ volt kedvenczet. A’po
hár -  köszöntések gúnybeszédekké 
változnak, kő kőre hányatik rá, sza
badság vagy haza’ árulójának nevez
tetik és a’ legbecstelenitőbb módon 
bánnak vele. Nézzétek ott ama’ mű
vészt! Kevés nappal előbb elragad
tatással hallgatták hangjait és csodá
lattal szemléltetett arczképe, sokan 
nem átallották magokat egész az őr
jöngésig kitüntetni megtisztelésében, 
győzödelmi kapukat épitének számá
ra, fáklyás zenékkel köszöntetett és 
emberiség’ jóltevőjének nevezteték. 
De csak hamar változik a’ vélemény.
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Birálgatások kezdődnek felette; úgy 
találjak, hogy ő nem is válódi mű
vész sajátképen, hanem csak genia
lis torzkép; összehasonlíttatik má
sokkal , kik sokkal kitiinóbbet mu
tattak ; a’ kedvezés egy új istenség 
felé fordúl, és csak hamar el van fe
ledve az első kegyencz. Nézzétek ama’ 
korinányférfit! A’ nép őt barátjának 
nevezi, ’s magasszivű, szabadelmű 
közbenjárójának nép és fejedelem 
közt; ő az ország’ javát akarja, ’s 
ehhez mindig hú; ő érdemli a’ pol
gárkoszorút. Most ecy reudelményt 
bocsát ki, melly a’ nagy tömeg’ma
gányhasznának nem kedvező. Ekkor 
elfordúl tőle mindenki. Milly zaj a’ 
képmutató ellen ! Minden népszerűsé
ge egyszerre elenyészett, ő fejdelem’ 
rabszolgája , minden nemesebb érze- 
ménytcsak szinlett, és soha sem volt 
egyéb mereven aristocratánál. Háta’ 
politicai szónokok ! ezeknek sikamlós 
pályájáról nem is szolunk. A’ példák 
mindennapiak előttünk. Havalamely- 
lyik magához még olly következetes 
is, a’ népkegy iránta változandó. 
Könnyű volna az itt megnyitott kép
csarnokot meg igen számos arczrajz- 
zal szaporítani, de abba hagyjuk , 
azon rövid észrevétellel, hogy igen 
tanácsos a’ népkegyre nem sokat épí
teni, és miatta nagy képzeletekben 
nem merengeni. Ki jót és szépet 
akar eszközleni, ki érzi tiszta szán
dékait, azt ne zavarja a’ sokaság’zaj- 
gása. Szilárd és biztos léptekkel ha
ladjon előre pályáján, keveset törőd
ve azon, zajos örvendéssel fogadja-e 
vagy elfordúl tőle a’ sokaság. mert 
a’ szellő nem könnyebb és változé
konyabb a' nepkegynel.

—  mi —

I  A t  e r ű t  u r a i  im o z g t t h n a k .  

VI
Budán, a’ m. k. egyetem’ műhe

lyében, az academia’ költségein ineg-
A TU EN . II. K.ÖT. I8M .

jelentek: 1. R é g i  m a g ya r  nyelvem 
lékek. Kiadta a’ ni. t. társaság. D iib- 
r e n te i  G ábor' . . . .  felügyelése alatt. 
Harmad(ik) kötet: Tatrosi másolat 
1466-bol, és vegyes tárgyú régi ma
gyar iratok 1540—1600. N4r. Ösz- 
vesen 633 lap, 8 köiratu, részint szí
nezett , táblával, pompás kiadás, ke
mény táblában vászonnal bevonva 7ft 
50 kr, papirossal bevonva 7 ft 40 kr 
cp.— A’ magyar nyelvtudomány ün
nepet űl, valahányszor ezen arany
bányából, értjük az academiai nyelv
emlékgyűjteményt, egy egy nyaláb 
kincset vészén. A’jelenvaloban nyer
jük meg végtére a’ Fejérváry Mik
lós által 1834-ben Münchenben föl- 
fedezett’s ugyan akkor a’Tudomány
tárban először kihirdetett („m ünche
n i“ ) c o d e x e t , melly a’ négy evangé
listának hihe őleg 1437—1441 között 
készült fordítását, Németi György ál
tal 1466-ban Tatrosou Moldvában má
solva, foglalja magában; bevezetve 
Döbrentei Gábor és Jászay Pál aca- 
demicusok által, kiknek utóbbika a’ 
maga ,, Észrevételeiben“, paralle- 
láiban és criticai lexiconában a’ ma
gyar n y e l v t u d o m á n y ’ k ö r é 
ben i dőszakot  alkot.  A’ kötet’ 
második szakaszában közlött 114 kü
lönféle tartalmú magyar irat a’ Jegér- 
dekesb közlések’ egyike, nyelvünk
nek mind belső mind külső történe
teit tekintve. A’ gyönyörű hasonmá
sok nem csak nagy díszei hanem egy
szersmind fontos kiegészítői is e’ 
nemzeti munkának. — 2. A’ Turlo- 
m ánytár' VII. VIII. IX. és X. füzetei, 
illy tartalommal: 1) Népnevelés, es 
2) Korunk’ mivelfsegi áljapotja, Győ- 
ry Sándor r. tagtól. 3) Az észjogtu
domány’ fejlődése ’s jelen állapoija, 
folytatva. Pauler Tivadortól. 4) Cse
pel’ történetei es leírása, Bognár Jo- 
zseftőj 5) Kolosvári régiségek. Nagy 
ajtai Kovács Istvántól. 6) Az Erdély
ben talált fakönyvekről, Jeiney J. 
r. tagtól. 7) Még valami a’fogházak
ról, Zsoldos Iguácz r. tagtól. 8)()k-
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leveles toldalék Biiedl Fidel 1. tagtol 
A’ literatúrai rész’ czikkelyei; l) 
Chevalier Mihály’jellemzése. 2)Sis- 
inondi ’s a’ genfi iskola. 3) Átnézete 
a’ nemzeti - gazdászati irodalomnak. 
4) Grandville’ rajzai Sw ift, Lafon
taine és Béranger’ munkái mellett. 5) 
Criticai szemle a’ régiség - tör
ténettan’ nép- és földleírás és stá
tustudomány’ körében. 6) Bibliogra- 
phia. — 3. M a g y a r  és K é m e t Z s e b -  
szó tá r . Közre boesátá a’ m. tudós tá r 
saság. Második kötet: Német - ma
gyar Zsebszótár. M ásodik  k iadás. 
Ára borítékba fűzve 2 ft 30 kr cp. Fi
gyelmessé teszszük a’ közönséget, 
hogy e’ német-magyar szótár k ile n -  
c ze d fe ls zá z  la p u t tölt be, ’s így töb
bi, leggazdagabb  szótárainknak is 
legalább duplum a , ’s ára még is az el
ső kiadásénál is csekélyebb. Jelen
leg az első füzet jelent meg , a’ 2dik 
december 1. adatik k i, a’ harmadik 
január’ 1-jén.

Ugyanott, a’ Kisfaludy-Társa- 
ság’ költségein elkészült a’ Nemzeti 
Könyvtár’ első folyama’ vagyis K is 
fa lu d y  K á ro ly ' M in d en  M u n k á i’ ne- 
gyedrétii kiadásának n yo lczadik  és 
utolsó fü ze te , mellyel ingyen kedves
kedik a’ kiadó társaság , előfizetői 
nek. Foglalja az magában a’költő’űj, 
aczélmetszetű képét, aláírása hason
másával téti szülőháza’ rajzát, a’ meg
holt költő’ szakasztott mását, miké- 
pen az halálos ágyán fekve gipsz
ben vétetett le, síremléke, úgy a’ 
Nemz. Museumban felállítandó emlé
ke’ rajzát is, mind ezeket Hőfel Ba
lázs által fába metszve, továbbá a’ 
költő’ életének vázlatát, ’s végűi még 
némelly kiadatlan Írásait, jegyzése
ket ’s tartalomlajstromot. Ekképezen 
diszkiadás, mellyből többé nincsenek 
példányok áruban, végkép be vanfe- 
jezve.

Ugyanott a’ szerzők’ költségein 
megjelentek: 1. P ropylaeum oka tá r 
s a sá g i ph ilosojth iához, tekintettel ha
zánk’ viszonyaira. Irta S zo n la g h

G usztáv, a’ m. acad. rendes ’s a’ Kis- 
faludy-'I’ársaság’ munkás tagja. N8r. 
243 lap, finom velínen , kemény táb
lába kötve 1 ft 20 kr ep. ,,Hát ismét 
valami száraz philosophiai étek!“ ki- 
áltandják a’ political levegőben élők; 
— „Hát ismét valami politicai étek!“ 
kiáltandják a’ tudomány’ baráti, kik 
a’ jelen politicai láztól eredő sorva
dásán tudományos irodalmunknak bán
kódnak. Vigasztalódjatok philosophus 
és politicus olvasóim ! ez úttal min- 
deniteknek jut valami. A’ Propylaeu- 
mok’ hamar és méltán elhiresűlt szer
zője a’ so c ia lis  ph ilosoph ia ' , azaz a’ 
politica’ előcsarnokát rakta itt le ; ’s 
nektek philosophusoknak jó leszen illy 
tapasztalt barát’ vezér kezén a’ gya
korlati vliágba szállni; nektek poli- 
ticusoknak pedig nem lesz kevesbbé 
jó valahára egyszer egy, általános 
elvek’ álláspontjára fölemelkedni tudó 
philosophus’ segedelmével — elhagy
va országos dolgokban a’ prókátor) 
szűk nézettért— magasb álláspontra 
vergődni fel , hogy egyfelől az örök 
alapigazságok’ talpkövén választván 
állomásíokat, másfelül a’ h is tó r ia ’ fák
lyája mellett tekintvén mege’ roppant 
chaost, tisztább ’s szabadabb nézetek
kel barátkozzatok meg. A’ munka’ fő 
czikkjei: 1. A’ társaság’ czélja; 2. 
A’ történetírás’ philosophiája ’s fő 
pontjai; 3. az emberiség’ történetirási 
kifejlődése ; 4. A’ társasági philo
sophia’ rendszerei, névszerint a) po
liticai rendszerek: állandóság, for
radalom, reform’ rendszerei;b) egyhá
zi (vallási) rendszerek: catholicisinus, 
rational isimis, protestantismus’ rend
szerei; 5. A’ keresztény- világi társa
sági élet’ törtenetirási kifejlődése; 6. 
futó pillanat nemzetünk’ történetére. 
Ezek után szerzővel egy terjedelmes 
toldalékban, mintegy a’ munka’ máso
dik ’s alkalmazott részében mellynek 
czíine: H azán k’ je le n  v iszon ya i d  Pro- 
pylaeum ok' szem p o n tjá b ó l, már egé
szen polit, mezőn találkozunk. Alkot
mány, nemzetiség, műveltség, anyagi
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erdekek, egyházi viszonyok : minit 
ezek a’jelen conjuncturák alatt philo- 
sophusunknak felette érdekes tárgya
kat nyújtanak, ’s hogy semmi se hiá
nyozzék’ a’ nagy nevezetességíí Szé
chenyi - Kossuth - per is bírálat alá 
vétetik. ’S ekképen, mondhatni, nincs 
semmi, a’ nap’ kérdéseivel összefüg
gő , mi itt független ’s alapos vizsgá
lat alá ne jőne. Ezeket, ’s a’ szerző’ 
kellemes , élénk ’s világos előadását 
véve, e’munka szintolly hasznos mint 
kedves jelenet leszen olvasóink előtt. 
—  2. Ä  szeri) zsupánok , királyok e's 
czárok’ pénzei. Irta Lnczenbucher 
János. XXIII, réznyomattal. N8r. 
721. velinen, fűzve 2 fr cp. A’szép 
hírű szerző , kinek mint a’ magyar 
tud. társasági pénzgyűjtemény’ őré
nek ezen gyűjtemény’ jelesen dolgo
zott leírásáért az academia több Ízben 
dicséretet szavazott; kinek „Rupp 
Jakab“ néven ismeretes ’s az értők’ 
köz helyeslését is megnyert ntagyar- 
pénzíudoinánya alkalmasint idősza
kot alkot hazánk’ pénzismeretében, 
a’ pénztudományi magyar irodalmat 
pedig szerencsésen megkezdte ; ki a’ 
Tudománytár’ külön köteteiben annyi 
érdekes és új pénztudományi közlé
sekkel örvendeztette meg ’s örven
dezteti meg folyvást a’ történetek’ ba
rátit ; 's ki, e’ tudomány’ mostani ál
lásához képest azt folyvást a’ törté
netekkel karöltve vezeti fel, mint a’ 
melly hol ezeket támogatja, hol ezek 
áltál támogattatik, de nálok nélkül min
den esetre nem csak száraz és érdek
telen , hanem érthetetlen esjelentés- 
telen is: e’ szép érdemű ironk, mon
dom, a’ Magyarországgal olly sokféle- 
kep összeszőtt szerb tartomány és nép’ 
eddig hiányosan és elszórva leirt pén
zeit zsupánjai, királyai es czárjai’ ide
jéből (1165—11189), először össze
állítva ismerteti meg, szigorú bírá
lati szellemmel ’s megvetve elébb a’ 
történeti alapot, mellyen aztán e’ kis
ded emlékei a’ hajdankornak értelmet 
és érdeket nyernek. A’ huszonhárom

rézmetszeten kívül a’ szerb uralko
dók’ netnzékrendi táblája becses hoz
záadás. Hadd mondjuk ki azon óhaj
tásunkat , bár e’ jeles történetbuvá- 
runk, oklevél-’s pénztudósunk hason
ló módón ismertetné meg a’ többi ó- 
magyar tartományok’ pénzeit is, mert, 
hogy Magyarország pénzei tudomá
nyos kidolgozását, melly nagy mun
kánál az academia" pártolásara is szá
molhat kétség kiviil, szinte megnye- 
remljük tőle, nem kételkedhetünk, 
kik készületeit, buzgoságát ’s szak- 
szeretetét ismerjük. — 3. Nagy Ig 
nácz’ Színműi ára’ 46. 47. és 48. 
füzetei, mellyekkel e’ tartalmas gyűj
temény’ negyedik kötete, ’s egyelőre 
magae’ vállalat is, be van fejezve. E’ 
három fűzet tartalma: A ’ zulnmeai 
b ír ó , dráma öt felvonásb. Calderon- 
tól, Gries után ford. Gaal J.; A ’nagy
ravágyók , dráma ötfelv. Seribe után 
ford. Remellay Gusztáv; és: Az ik
rek, vígj. 4 felv. Schneider után ford. 
Nagy Ignácz, Megyeri K. képével. 
Mindenik fűzet’ ára 40 kr cp. — 4. 
Munkálatai a’ pesti növendék-pap
ság’ magyar iskolájának. Tizedik kö
tet. N8r. XV., 344 ’s ismét XXXIV 
lap. kemény tábl. kötve 1 ft 20 cp. A’ 
fordítmányok közt ismét egy pár egy
házatyából közöltéinek darabok, név 
szerint Tertullianusnak elidősiilési 
könyve az eretnekek ellen, 's sz. 
Vazulnak a’ sz. lélekről irt könyvé
nek első fele, ez görögből, amaz 
deákból, ’s életrajzzal is bevezetve. 
Ezeken kívül különös érdekű még 
„Abeilard ’s a’ fanjai által okozott 
theol. ’s political mozgalmak“ ’s az 
eredeti dolgozatok közt: a’ catholicu- 
sok’ sanyargattatása Orosz- ’s Len
gyelországban, a’görög és orosz sza
kadást tárgyazó előzményekkel, és b. 
Andrássy Antal rozsnyai püspök (sz. 
1742. j” 1799.) életrajza. —■ 5. Romai 
keresztény katolika egyházi jogtan. 
Irta Udvardy Ignácz, Veszprémben 
egyházi jogtanító. Két kötet. N8r. I. 
IV és267. II. V lllés339.1. fűzve 2 ft
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40 kr cp. — 6. Cximbalom, mellyen, 
a’ ki olvasni tud, negyven uj dalt ver
het. Az ifjú köznépnek készítette és 
kiadta Szakái Lajos. K12r. 73 1. fűz
ve 12 kr cp. A’ szerző, kijeién fo
lyóírásunkban is közlött egyket nép
dalt, úgy hiszsziik . emlékezetében 
lesz még olvasóinknak, mint kineka’ 
népköltéshez hivatása van. Ő lelkét 
’s hangját visszaadja népdalainknak, 
de nemesítve, 's így Czimbalma ked
ves ’s egyszersmind hasznos ajándék 
magyar népünkre nézve. — 7- Magyar 
eleiképek 1843-ból. Rajzolva egy Za
la megyei adózótól. N8r. 161. fűzve 
20 kr. — 8. Emlékvirágok Rutkay E- 
miIliik NI 2r. 47 1. fűzve 24 krcp. — 
9. A’ democratic Amerikában.. Toc- 
qtieville Elektől. A’ franczia eredeti
ből ford. Fábián Gábor, a’ m. acad. 
r. tagja. III. kötet 2301. IV-d. 2521. 
fűzve 3 ft. E’ két kötettel be van fe
jezve Tocqueville’ megbecsülhetetlen 
munkája, mellyet minden a’ politicai 
érdekek által érdekeltek’ figyelmébe 
ajánlunk. — 10. Fény és árnytan. 
Mer-épitészeti tárgyak, az illető épí
tő mesterek, festők és más rajzoló 
művészek’ számára, meily után min
den előjövő körrajzi rajzolatokat ha- 
lározott szabályok szerint, természet- 
híven , fény- és árnyalattal egyben ki
ki magátol is elkészíthet, előkészü
letül a’ távrajzi árnyéktanra (melly 
később jelenend meg). XII táblában 
több mint 250 példákkal a’ magány 
tanulásra , valamint iskolát’ számára 
is alkalmazva, minthogy a’ táblákat 
egyszersmind előrajzul is használhat
ni. Rajzolta és kiadta Landau Leo
nard. Háránt ivrétb. XII tábla és 6 
tv. Magyaré! és németül, fűzve 3 fr 
20 kr.— 11. Prolusio acalemica de 
celeberrimis ut /mnis r. scient, uuiv. 
hung. Dixit cum exordio anni sehol. 
1842./3. quinta non. octobris in palatio 
majori Stephanus Horvát...ordinis phi- 
los. h. t. decanus. N4r. 12 I. — 12. 
Dreizehntes Buch der jüdischen An- 
U'quitaeten des Flavius Josephus,

enthaelt die Geschichte der Juden seit 
der Schlacht von Aza, in welcher Ju
das Makkabaeus fiel, bis zum Tode 
Alexandra’s. Ubers, u. durch Anmer
kungen erlaeutert von Dr. M. Hor- 
schetzky. Gross Kanizsa , Verlag von
J. Woidits. N8r. 107 1. fűzve 40 kr cp.

Hartleben K. A. pesti könyv
árusnál megjelentek : 1. Nemzeti
könyvtár, a’ Kisfaludy - Társaság’ 
pártfogásával kiadja Schedel Fe- 
rencz. Második folyam tíz füzetben. 
Második füzet: Fanni Hagyományai 
befejezve , és Csokonai’ Minden 
Munkái megkezdve, uévszerint en
nek Elegyes Költeményeivel, I. és 
II. könyv. Csokonai’ arczképe, kézí
rásának hasonmása , síremlékének 
rajza és életirása az utolsó füzettel 
adatik ki. A’kiadó e’geniális költőnk’ 
munkáit számos kiadatlanokkal kiegé
szítve, készülés szerinti idősorban’s 
az első nagy részt már igen ritka kia
dások, részint kéziratokhoz egyen
getve adja, a’ szerző’ és saját jegyze
teivel együtt; ’s reményű, hogy a’ kö
zönség e’ hajdani kedveltjét ez első 
teljes és becséhez mért pontosságú és 
szépségű kiadásban újra figyelemmel 
és méltatással fogadandja. Minden fü
zet’ ára csak 40 kr cp. (nyomt. az e- 
gyet. bet.) — 2. Külföldi Regénytár, 
kiadja a’ Kisfaludy-Társaság. XV. 
Xvi. és XVII. kötet: Ej és korány, 
Bulwertől, angolból ford. Vajda , 2 
és 3-d. rész; Ä’ koros hölgy , Ber- 
nardtol, ford. Petőfi Sándor. Minden 
160 lapos, sűrű nyomatú kötet’ ára 
szinte csak 40 kr cp. (nyomt. az egyet, 
bet.). — 3. Gallelti J. Gy. Auguszt’ 
Egyetemi Világismerete, vagy föld- 
irat i , statistical és statustörténeti en
cyclopaedia, minden országok’ fold— 
irati, statistical és történeti rajzával, 
mellyben fekvesök , nagyságok, né
pességűk , miveltségök, legneveze- 
tesb városaik , alkotmányaik és nem
zeti hatalmok ’s a’ régiebb és újabb 
történetek’ vázlata foglaltatik. A’ki- 
lenczedik, földirati—statistical részé



ben Cannabich J.G. F . , ’s a’ történe- 
ben I). Meynert Hennáim által meg- 
bővitett és újjá dolgozott kiadás sze
rint Magyarországhoz alkalmazta 
Vállat Autu.1 phil. Dr... in, tud. társ. 
r. tagja. Tizenöt színezett földképpel 
szép 4r. tíz füzetben ; egy egy füzet’ 
ára melly 4 iv tömött szövegből ’s 1 
—2 abroszból áll, szinte csak 40 kr 
cp. Megjelent két füzet, (nyomt. Bécs- 
ben, Strauss bet ). — 4. Magyaror
szág’ története az első ifjúságnak. 
Iita Rajcsányi János. K8r. Vili és 
1661. kemény tábl. kötve 40 kr cp. 
(nyomt. Kőszegen, Reichard’ bet.) 
Valahára ismét egy jo tankönyv, nem 
vásári munka, mint annyi sok. A’ szer
ző olly könnyű, érdekes, ’s a’ gyer
meki kedélyre inelegítőleg ható módón 
beszéli el a’ történetet mint valamelly 
regényt; nem komoly tanítóval talál
kozunk benne: ő úgy szólván társai - 
kodik kis olvasóival, hozzájuk kérdé
seket intézget, eszökhöz, szívükhöz, 
miképen a’ tárgy alkalmat nyújt, s 
mindenütt nyájasan szövi be erkölcsi 
’s hazaliúi tanácsait ’s oktatásait. 
Hogy pedig az elmondott történetek 
jobban betapadjanak a’ fiatal emléke
zetbe, minden király’ czikkelyét egy 
többnyire felette jól írt emlékverse- 
zet előzi meg, mellyfigyelemgerjesz- 
tö jeligéül, a’ czikk’ gondos elolvasá
sa után pedig emlékeztetőül szolgál. 
Üdvözöljük a’ derék szerzőt , ki e’ 
munkájával a’ hazai történetek’ ha
szonnal tanulásának bizonyosan kel
lemes rugót adott, ’s köszönjük a’ 
buzgó kiadónak hogy azzal ifjúsági 
irodalmunkat gazdagítani nem vona
kodott. Bár gyenge szavunk képes vol
na minden tanító , nevelő és szüle’ fi
gyelmét reá fordítani: az egyike a’ 
legjelesb munkáknak, miket literatu- 
ránk e’ nemben előmutathat.—5. Ma
lerische R eise  a u f  dem IV nugflasse 
in Ungarn. Zweite vermehrte u. ver
besserte Ausgabe. Mit 16 Ansichten.
1844. N8r. VI és 2411. pompás kia
dás kötve 5 fr cp. — 6. Nordlichter,

Erzaehlungen, Novellen u. Phanta
siestücke. 12r 6 kötet együtt 14251. 
fűzve 5 ft cp. — 7. Bericht über die 
Ergebnisse einiger dioptrischer Un
tersuchungen , von Jos. Petzval. 8r. 
43 1. fűzve 48 kr cp. — 8. Kriegssce- 
nen als Beispiele d. Felddienste, von 
J. B. Schels. 4 Theile. 32r. együtt 
7971. fűzve 3 fr 45 kr cp. — 9. Noel 
et de la Place, Lecons franQaises de 
littérature et de Morale. Premiére édi- 
tion á 1’ usage de la jeunesse alleman- 
de par E. J. Hauschild. 5 livraisons. 
12r. fűzve 2 ft 30 kr. cp.

Kilian Gyiirgy és társánál Pes
ten megjelent : Kisfaludy Kisfaludy 
Károly’ Minden Munkái. A’ Kisfa- 
dy - Társaság’ megbízásából szer
kesztő Sckedel Ferencz. Negyedik 
kiailás. Negyedik kötet. N12r. 3821. 
finom velínen, szép aczélmetszettel. 
A’ jelen kötet’ foglalata; 1. A’ bete
gek , vigj. 1 felv. 2. A’ leányőrző , 
vígj. 3 felv. 3. Hűség’ próbája, vígj. 
1 felv. 4. Kénytelen jószívűség, vígj. 
1 felv. 5. Szeget szeggel, vigj. l  
felv. 6. Csalódások, vígj. 4 felv. 7. 
A’ fösvény , vigj. 1 felv. 8. Ál tudó
sok , vígj. 1 felv. 9 Három egyszer
re, vígj. 1 felv. Sajtó alatt az V-dik 
kötet, melly Kisfaludy Károly’ min
den elbeszéléseit foglalja magában. 
A’ hat kötet’ ára 7 fr. cp.

Heckenast Gusztávnál Pesten 
megjelentek : 1. Jósika Miklós’ Re
gényei. XVI—XIX. kötet illy tarta
lommal: Zrínyi ed? költő. Regényes 
krónika a’ XVII-dik századból. Négy 
részben. 18rétben I. 253 1. II. 274 1.
III. 266 1. IV. 255 1. Ára fűzve 4 fr 
cp. Regény, melly hőse, kora’s szer
zője’ hármas érdekével vonz ’s kielé
gít. — 2. Néhány nevezetesebb darab 
gróf Dessewffy Aurélnek hátraha
gyott eredeti magyar Munkáiból és 
országgyűlési beszédeiből. Össze
szedte gróf Dessewffy Emil. N8r.
VIII. és 259 1. finom vei. fűzve 1 ft 
40 krcp. Érdekes tartalma az elhunyt 
szerző’ önéletrajzi adatai; 1832—6-



iliki országgyűlési beszédei; észre
vételek az országgyűlés’ rendezését 
illető újabb küldöttsegi javaslatra; já- 
tékszin-épités, 1834.; 1839 — 40ki or
szággyűlési beszédek.— 3. Aus den 
Papieren des Grafen Aurel Des- 
*e,c.fFy, gesammelt und herausgegeben 
durch einige seiner Freunde und 
Gleichgesinnte (n)N8r. I. Bd. Ver
mischte Aufsaetze und Bruchstücke 
aus Briefen. 1835—42 LI és 141 1. II. 
Bd. XYZ-Büchlein. Aus d.Ung. über
setzt u. mit Noten versehen. 172 1. 
finom vei. fűzve 3 ft cp. Az első kö
tetben bevezetésül Dessewfl'y Aurél’ 
bővebb életírása áll; mind ennek , 
mind a’ többi nem magyarból fordított 
ezikkelyeknek, a’ „Hátrahagyott mun
kák“ közt is közlését méltán várhatta 
a’ magyar. Általában nehezen meg
fogható mi czéljok volt ,,a’ barátok
nak ’s rokonérzésüeknek“ azzal, hogy 
a’ külfölddel kaczérkodnak. Sőt in
kább D. A. minden kibocsátható mun
káit óhajtottuk volna egy  magyar 
gyűjteményben együtt látni, holott 
most azok szét vannak. Illy emléket 
a’ magyar lelkű I). érdemlett volna 
a’ „rokonérzésüektől“. — 4. A' ma
gyar nyelv’ szelleme. Első kötet : 
Müveit magyar nyelvtan' elemi ré
sze. iVünden eddigi magyar nyelvta
nok’ kiegészítése ’s megigazitásaul, 
született magyarok ’s más jártasbak’ 
számára. Irta Alsóviszti F'ogarasi 
János. Kiadja Heckenast G. N8r. XII. 
és 3971. és 15 lap kótával. Pompás 
velin kiadás, fűzve 3 fr cp. A’ szer
zőről véleményem e z : Fogarasi a’ 
szükséges philosophiai (különösen lo
gical) előkészülettel látott a’ nyelv
vizsgádhoz; ő lelkiösmerefesen fog- 
lalkodott az általános nyelvtudomány
nyal (nyelvphilosophiával) ’s az ösz- 
szehasonlito nyelv tudományt (nyelvei’ 
philosophiáját) bizonyos terjedelem
ben szorgalmasan űzte; ekképen nyert 
elvei’ világánál sok önállósággal—né
ha nem minden különködő hajlam nél
kül, mi többnyire kísérője az önálló

ságnak — vizsgálta saját nyelvét, ’s 
elég erővel bírván kételkedni a’ ha
gyományos tanok’axiomaságán, eze
ket— bár néha további vizsgálat nél
kül minden kétségen kívülieknek tar
tattak gondolkozó emberek által is 
—szigorú bírálat’tárgyaivá tette; más
félül bátor volt ott, hol elődei min
den szabályszerűség’ fonalát elsza
kadjak vélték ’s a’ tudni vágyót a’ 
bitang szokásra utalák , tovább nyo- 
mozódni, ’s elvekre, ’s így szabály
ra vezetni vissza a’ nyelv’ eddigi ugy- 
vélt rendetlenségeit; Végre— miben 
az academia adta az első impulsust 
— mellőzvén a’ nyelvtudományokba 
belopult idegen, és pedig európai 
nyelvtani módszert, melly a’ magyar 
nyelvalkotás’ helyes ismeretét egye
nesen gátolja, a’ nyelvtani formákat 
is a’ magyar nyelv’ alkotásához ido
mítja. Illy nyelvbuvárnak mutatko
zott Fogarasi már ,,A’ magyar nyelv’ 
Metaphysicájában“ , de még az aprio- 
rismus’ ködei közt; illyennekaz A- 
thenaeum ’s Figyelmezőben közlött 
czikkelyeiben ’s némelly academiai 
előadásában, hol a’ csüggedhetetlen 
és igen sokszor szerencsés vizsgá
lóval találkozunk. Jelen munkája mél
tán viseli sokat ígérő cziinét; ’s ben
ne több új szabály és nézet található, 
mint Révai óta talán minden nyelvta
nokban együtt. Olvassa tehát, és ol
vassa gondolkodva minden nyelvét 
szerető mívelt magyar e’ nyelvészi 
munkát ; ki nyelvének több mint em
piricus ismeretét óhajtja. A’második 
kötet nyelvtani szótárt adand, azaz 
a’ m. nyelv’ alkotrészei, a’ gyökök, 
ragok és képzők’ összehasonlító ma
gyarázatát— ha a’ részvét megjele
nését lehetővé teendi. Bár! — 5. Terv 
a’ kisdedovó - intézetek' terjesztése 
iránt a’ két magyar hazában. Irta 
JVargha István . a’ m. acad. 1. tagja. 
N8r. VIII és 1581. fűzve. A’ szerző 
nem invita Minerva hanem belső hi
vatásból működik a’ nevelés’ pályá
ján. Midőn ő ez úttal a’ kisdedóvás-
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rol szol. benne* a’ haza legtapasz
taltabb és miveltebb kisdedovójaszól, 
’s azért iratát a’ hatóságok, papok, ok
tatók, nevelők és szülék’ figyelmébe 
ajánljuk. Az utóbbiak sokat találau- 
danak a’ házi nevelés körül is ha
szonvehetőt ; az elsőbbek fel fognak 
e’ fontos (első-nevelési) ügy mellett 
buzdúlni, ’s útmutatást nyerni annak 
elősegélésére. — 6. Parlagi észtnek, 
igénytelen nézetek, szerénytelen ter
vek a’ függő kérdések ’s az ország
gyűlése körül. Irta egy conservativ. 
Első füzet (Diéta, kir. előadások, 
Deák; prolegomena; vallás és magy. 
nyelv; megyei zavar; kereskedési 
politica; önálló kereskedés körüli u- 
topiák; védvámi ábrándozások; utak; 
simile ; pénz). 8r. 92 1. boríték nél
kül összevarrva 30 kr. cp. Sok okos 
szó a’ maga idejében.—7. A z á la la -  
pok. Első közlés. Kiadta és nyom. 
Länderer és Heck. 8r. 23 1.20krcp.
— 8. Gyermeklant. Irta Károlyi Ist
ván. Egy képpel. Heck, sajátja. 12r. 
285 1. vei. kemény tábl- 1 ft 20 kr ep. 
Énekek, beszélyek versekben , egy 
pár vígjáték, mind gyermekek szá
mára. —. 9. Emlény. Karácsoni, uj- 
esztendei és névnapi ajándék. 1844. 
Hat aczélmetszettel, köztök b. Med- 
nyánszky Alajos’ arczképével. 8r. 
2471. selyembe kötve 5 ft, amúgy 4 
ft. Elbeszélő tartalma Ney F ., Nagy 
Ignácz, Kovács Pál, Jósika Miklós, 
Frankenburg Adolf, Császár Ferencz 
és Tóth Lőrincztől van. -— 10. Iris, 
Taschenbuch f. d. Jahr 1844. He
rausgegeben von Johann Grafen Mai- 
lálh. 8r. 393 1. hat aczélmetszettel, 
selyembe kötve 5 fr cp. — 11. Unga
rischer Unterricht in der Kleinkin
derschule oder Elementarknrses der 
ungarischen Sprachlehre, von Mo
ritz Bloch. 3te verbesserte Auflage.
1844. 12r. 1231. 24 kr cp.—12. A z  
v világ' történetei, vezérfonalul a’ 
legelső történettani oktatásban. Irta 
Kiss Lajos. 8r. 77 1. fűzve 20 kr cp.
— 13. ö n ta n u ló t  gvakorlatian tár

gyalva. A’ felserdült honi tanuló és 
kitanult ifjúság’ kedvéért irta Edvi 
Illés Pál' 8r. 169 1. fűzve 40 kr cp. 
— 14. A ’ sz. kir. városok' szavazat-  
joga országgyűléseken. Irta Jászay 
Pál, m. kir. udv. fogalmazó és ni. 
tud. társ. r. tas. N8r. 54 1. vei. fűzve 
30 kr cp. Történeti új adatokkal tel
jes röpirat, melly ha nem bizonyít is 
annyit mennyit a’ szerző akar, a’ vá
rosi kérdés ’s az országgyűlési szer
kezet’ történetére bizonyosan vet némi 
világot.— 15. Neuer merkantilischer 
p'inanz-und Rentencalcul, oder die 
zinsmaasstaeblichen Werthbestim
mungen von Privat u. Staatspapieren, 
von Staatsanleihen und Actienge- 
schaeften, so wie von Zeitrenten u. 
solchen Capitalvverthen überhaupt 
stb. N8r. 55. 1. 1 ft cp. — 16. Nuch 
dem Gewitter. Gedicht von Betty 
Paoli. I2r. 1811. fűzve lfr20krcp. 
— 17. Neueste Dichtungen von J. 
N. Vogel. 12r. 222 1. fűzve 1 ft 20 
kr cp.

Eggenherger József és fia acad. 
könyvárusoknál megjelentek : 1. Cor
nelius Nepos' f enmarudt minden mun
kái. Fordította, jegyzetekkel Czu- 
czor Gergely; az eredeti szöveggel,
C. Nepos’ életével, az általa megirt 
dolgok’ idősori tábláival, történeti mu
tatóval 's abroszokkal bővitve kiadá
D. Schedel Ferencz. Második javí
tott kiadás. 8r. (18 és) 250 1. kemény 
tábl. kötve 1 ftcp. Az első kiadás’egy 
észt. alatti elkölte , a’ fordito’ neve ’s 
az olcsó ár ajánlják a’ jelen fordítást, 
melly azonkívül mind azon segédesz
közökkel el van látva, mellyeke’re
mekíró’ teljesb értésére szolgálnak. 
— 2. Tetszhalál, megéletésés egyéb 
rögtöni életveszélyekről, mentősze- 
reikkel együtt. Irta.ifj. Bene Ferencz. 
az orvosi rendőrség ’s a’ törvényszé
ki orvostudomány’ helyettes tanitjóa. 
8r. (10 és) 101 J. fűzve 30 krcp. A’ 
szorgalmatos szerző a’ czimbeli tár
gyakról vasárnaponként tartatni szo
kott népszerű leczkéit adja itt orvosi
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előkészületek nélkül bíróknak is vilá
gos, népszerű előadásban; a’ miért 
azt altaljában ugyan minden ember
barátnak, különösen mindazonáltal fa
lun lakok, papok, gazdatisztek, jegy
zők’ stb figyelmébe ajánljuk , és pe
dig annál inkább, mert nagyon is szá
mos esetben még megmenthető tetsz- 
holtak vagy rögtöni életveszélyben 
levők a’ körűlállök’ tudatlansága ’s 
bal rendszabásaik által lesznek a’ ha
lál’áldozataivá.—

f íe ib e l Károly pesti könyvárus’ 
legújabb kiadásai: 1. Új kimerítő m a
g y a r -n é m e t és n ém e t-m a g ya r  Z seb
s zó tá r  , minden ranguak’ használatá
ra. A’ legújabb helyesirat szerint, 
minden elfogadott uj magyar szavakkal 
bővítve, irta B loch M ó r ic z , a’ in. tud. 
társ. tagja. Nemet-Magyar Kész. Első 
füzet N16r. 192 lap. szép velinen, fűz
ve 2 ft 40 kr cp. — 2. F á y  A n drás' 
szép iro d a lm i összes M u nkai. Nyolcz 
kötetben. Első kötet (mesék és alle
góriák’ első kötete) 12r. XXII és 256 
1. a’ szerző’ aezélba metszett igen 
hasonló képével, velinen csinos bo
rítékba fűzve. Előfizetés az egész 
gyűjteményre 8 ft, kötetenként az u- 
tolsonak előleges kifizetése mellett 1 
ft 20 kr cp, bolti ára 12frcp. A’ta
lálékony, elmés, kedélyes és életböl- 
cseségben gazdag szerző munkáinak 
e’ teljes kiadásával a’ vállaló bizo
nyosan számos hazafi’ óhajtásait előz
te meg. — 3. A ' véti sas. Bohózat 4 
felv. Irta t ía a l  J ó zse f. 1844. N8r. 
80 1. fűzve 40 kr cp. — 4. R oh im on -  
C ru so é  tö r té n e te . Foe és Geiger 
szerint kivonatban adja V ajda P é ter . 
Négy színezett képpel. 1844. 18r. 
158 1. veimen, kéregbe borítva 54 kr 
Cp _5. A ’ csudaszéf) bábu viszon
tagságai. Kis leánykák’ mulattatásaul. 
A n ln a y  L n iza  kisassz. Mémoires d’ 
une poupée elbeszélése után Loinni- 
czy Endre. 1844. 18r. 182 1. hat szí
nezett képpel, velinen, kéregbe bo

rítva 1 ft 30 kr cp. — 6. Szünförg és 
Mertn’ története gyermekek’ haszná
latára, D é  Tamástól, angolból ford. 
Szilvágyi József. 32r. 188 I. egy kép
pel, fűzve 36 kr cp..— 7. Elmélet és 
szemlélődés. (A’j Propylaeumok' bí
rálatául. Irta Térey. N8r. 591. fűzve 
30 kr cp.—

Emich Gusztáv pesti könyvá
rusnál megjelentek: 1. Kimoss ver
sei. Második bővített kiadás. N12r. 
2741. finom velinen, borítékba fűzve 
csak 1 ft cp. Többször volt alkalmunk 
a’ szerző’ egyes költeményeiről olva
sóink előtt dicsérve emlékezni. Má
sodszor veszsziik most két rövid év’ 
leforgása alatt összegyűjtött verseit, 
’s ha mondjuk, hogy a’ magyar lyra’ 
nehány felette szép darabja köztök 
találtatik, eleget mondtunk a csinos és 
olcsó könyv’ dicséretére..— 2. Me
zőgazdaság’ népszerű kézikönyve. 
Schlipf’ pályadijt nyert munkája után, 
nemi hasznos jegyzetekkel bővítve , 
szabadon fordífá Maunó Alajos. 80 
fametszettel. N8r. XVIII és 3761. vei. 
fűzve 2 ft 30 kr. — 3. Erényképző 
hasznos olvasókönyv a’ haza’ mindkét 
nembeli ifjúságának számára. N8r. 
831. fűzve csak 12krcp. — 4. Mér
tun tanmódszerüleg előadva. Első fü
zet. Elemi számtan. Irta IVargó Já
nos prof.’sin. acad. 1. tag. N8r. 761. 
fűzve 30 kr cp. — 5. Kuthy Lajos’ 
Munkái. Második kiadás. I. II. kötet : 
Novellák. 32r. együtt 483 1. bor. fűzve 
1 ft 20 kr.— 6. Kalászul a’ legjelesb 
német kathol. hitszónokok’ egyházi 
beszédeikből. Több pestbudai t.e.pap, 
társai’ segédmunkálata mellett szer
keszti Sujánszky Antal. I. kötet. 8r. 
225 1. fűzve 1 ft. 20 kr. Négy kötet, ára 
előfizetve 4 ft. — 7. Néhány szó Ma
gyarhon’ ásványvizeiről. Irta Tognio 
Lajos. 8r. 38 1. fűzve 20 kr cp. (az e- 
gész jövedelem a’ tűzkárvallott ková
csiaké). (  Folytatjuk.)

s. F.



A Kisfaludy-Társaság’ pártfo
gásával kiadja Sehedel Ferencz. Má
sodik folyam, tiz füzetben. Megje
lentek : I, és II. füzet: Kármán írá
sai. — Fanni hagyományai. — Cso
konai’ elegyes költeményei I. és II 
könyve. Kármán’ és Fanni’ arczké- 
peikkel.

E’ közkézen forgó két füzetből 
megítélheti a’ közönség , mennyiben 
érdemié meg a’ már rég elfeledett 
K á r má n  nevének feltámasztását 
’s méltó volt-e F a n n i ’ hagyomá' 
nyait, múlt századi irodalmunk’ e- 
gyik legszebb emléke gyanánt újra 
világ elébe bocsátani. Valamennyi 
hazai lapok kedvezőleg nyilatkoztak 
e’ kérdésre: és számos miveit olva
só , kiknek ítélete a’ kiadók’ tudomá
sára jutott, teljes méltánylással fo- 
gadá a’ mélyelmü Kármánt, ’s rész
véttel és elragadtatással a’ széplelkü 
de szerencsétlen Fannit.

’S iin megkezdetett CSOKONAI 
is. Melly név a’ literaturában közel 
félszázad óta! ’S ha eddig Csokonai 
irodalmi felekezet’ dicséreteinek tár
gya volt, ezen túl, reményijük sőt 
hiszszük /felekezetien tisztelet ’s ré
szint esodálás’ tárgya lesz. Ő egyike 
azon kevés magyar irók és költők
nek, sőt az újabb korban sorra ta
lán első , kinek homlokára a’ ge
ni u s nyomta csókjait; kebel, kép
zelem , és észerő rokonulva hatottak 
össze, midőn ő énekelt: az első mély, 
a’ második gazdag , a’ harmadik ön-, 
tudatosan uralkodó a’ kebel’ heve ’s 
a’ képzelem’ játékai felett. Ki halad
ta meg ő t, Kisfaludy Károly on kí
vül mind e’ napig, szellemének sok 
oldalú erejére nézve? őt, ki a’sze
relem dalaiban olly kedélyes , ódái
ban hatályos, leiró költeményeiben 
olly festői, a’philosophiaiakbangon
dolatteljes és mély,a’ szeszélyesek
ben viszont dévaj és éles, minden
kor pedig és mindenekben, még al
kalmi verseiben is, tartalmas és tö
mött ; ő t, ki olly szerencsésen ve
zette be a’ népi elemet a’ költészet
be , ki némelly műágaknak kezdője

másoknak, mint a comical epos- 
nak , legszerencsésebb mivelője volt, 
ki poeticánkat legtöbb sehemákkal 
gazdagította, ’s a’ nyelv’ eredeti 
használatát, valamint a’ költés tech- 
nicáját tekintve, első jeleseink’egyi
ke ! minél többször forgatjuk és ol
vassuk őt — (ez elsősége az erős 
elméknek) — annál nagyobb gazdag
ságot fedezünk fel benne gondola
tok- és képekben, annál több’s min
dig uj szépségeket; ’s kevés Íróknál 
találandunk könnyebben példákat a’ 
fenségestől kezdve a’ naivig ’s a’ ke- 
délyszinezet’ minden árnyalataira, 
mint nála.

Az olvasó e’ kiadásunkban föl- 
lelendi Csokonai’ mi nden  a’ kiadó 
által megszerezhetett m u n k á i t :  a’ 
már megjelenteket a’ készülés’ idő
sora szerint, ’s a t első eredeti kia
dások, egy részt hiteles kéziratok’ 
nyomán is kiigazitvá; a’ k i a d a t 
l a n o k a t  részint.Csokonai’saját, ré
szint más számos kéziratok’ gondos 
összevetése után a’ légjobb olvasás 
szerint szerkesztve. Kiadásunk ezek
kel együtt fe l ény  i v e i  meg fogja 
haladni a’ bécsi n é g y  k ö t e t e s  
kiadást, ’s nemcsak gazdagságával, 
hanem a’ szö v é g ’ hű gége  ’s cor- 
rectségével, a’ szükséges felvilágo
sító jegyzetek , úgy a’ költő élete, 
némelly levelei ’s díszesen készült 
arczképe’ hozzáadásával megfogja a’ 

n e m z e t i  k i a d á s  
czimét érdemelni, ’s e’ korán elhunyt 
lángelmü költőnknek maradandó em
lékül szolgálni.

Kedves jelenés lesznek irodal
munk’ barátjaira nézve kétség kívül 
philosophus-poetánk K is  J á n o s ’ 
k ö l t ő i  mi nden  mu n k á i  i s,  
mellyek Csokonait követendik, ’s 
mellyekről máskor lesz alkalmunk kö- 
zelebből emlékezni.

Ismételjük, hogy a’ Ne mz e t i  
K ö n y v t á r ’ ezen folyama öszvesen 
tiz füzetből, ezeknek mindenike 7-—8 
ívből állami, ’s több rajzokkal, név- 
szerint Csokonai és Kis’ arczképeik- 
kel, amannak sirinléke, ’s ennek

NEMZETI KÖNYVTÁR,



szülőháza’rajzaival ékesítve leszen; 
’s füzetenként — noha mindegyik 
egy tetemes kötet’ tartalmát hozza — 
ára csak J-0 kr. e. p. Minden hat 
hétben egy füzet jelenik meg. Pesten, 
nov. 1. 18*3.

Hart l eben K. Ado l f ,  
vállaló.
S c h e d e l  Fe r e n c * ,  

kiadó.

A s v á n y - g - y ü j te m é n y i  j e 
le n t é s .

Ha korunk’ szükségeit elmél
kedve vizsgáljuk, valamint önkény
telenül élőnkbe ötlik a’ népnevelés, 
nevezetesen: az állandó iskolák’ he
lyes elrendezése; úgy kihagyhatat- 
lanul kellőnek látjuk, a’ természet
tudományoknak mindjárt az elemi 
iskolák’ tárgyai közé sorolását, ’s 
hacsak némileg, t. i. mennyire az 
alig gondolkozó elme nem terhelte- 
tik, sőt élvet talál a’ szép változé
konyan csillámló kövek’ szemlélésé
ből) ; annyival inkább felsőbb tanodák’ 
rendes tanultnánynyá avassák, adják 
elő bővebben elméletileg, és azon
nal szorosan gyakorlatilag is , azaz : 
szembesítve minden kőpéldányt , 
mellynek sajátságai einlittetnek. — E’ 
gyakorlat nem volta szalma-száraz
zá tévé a’ legszebb tudományt, és u- 
natkozva ásított a’ tanuló csupán 
nyelvtörő neveit hallván a’ száznemű 
köveknek, ritkán, vagy épen nem lát
ván ollyanokat.

Ezen bajnak szükséges elhárí
tása’tekintetéből kötelességem e’ la
pok igen t. közönségének, és minden 
e’ tárgy’ érdekét szivén hordozónak 
tudomásul adni : miképen nyi l 
vános  i skolák,  és m a g á n y ok- 
tatók’ s z ámár aás ván  y-g y ü j- 
te » l ényeket  s z e r k e s z t é k  
öszve az ásványtan' szabályai szerint 
elrendezve, és tisztán kivehető pél
dányokban előállítva.

A’ kisebb példányokból álló 
gyűjtemények iskátulába rakvák,

minden kőpéldány elkülönözve név
vel , és számmal ellátva.

Egy illy iskátulába 100, 200 
s. t. példány vagyon, és pedig a’ 
példányok’ nagysága, és minőségé
hez képest száz példány 6 , 10, 12, 
15 , 20 pengő forint. Nagyobb példá
nyokból álló gyűjtemények iskátula 
nélkül szerezhetők meg. Egyébként 
a’ rendelkezők’ kívánsága szerint fá
ból készített ládikákbanis kaphatók.

Bővebb felvilágosítás, vagy 
rendelkezés végett hozzám irt bér- 
mentes levelekre a’ legszívesebb vá
laszommal igérein. Lakom Üllői utón 
Mendef-ház 210dik szám földszint. 

M i h á 1 k a Antal ,  
a’ h. kir. természettudományi 

társulat’ rendes tagja.

Megjelent 's minden hiteles könyv
árusnál kapható:

P r o p y la e u in o k  a ’ t á r s a 
s á g i  p l i i lo s o p l t iá l io z ,

tekintettel hazánk’ viszonyaira. Irta 
Szontagh Gusztáv. Budán 1843.

Tartalom : I. A’ társaság’ czélja. 
II. A’ történetírás’ philosophiája ’s 
főpontjai. III. Az emberiség’ törté
neti rási kifejlődése. IV. A’ társasági 
philosophia’ rendszerei. 1. Political 
rendszerek, a) Az állandóság’ rend
szere. b) A’ forradalom’ rendszere, 
c) A’ reform’ rendszere. 2. Az egy
házi (vallási) rendszerek: a) A’ ca- 
tholirisinus. b) A’ rationalismus. c) 
A’ protestantismus. V. A’ keresz
tény-világi társasági élet’ történet- 
irási kifejlődése. VI. Futó pillanat 
nemzetünk’ történetére. Toldalék: 
Hazánk’ jelen viszonyai a’ Propylaeu- 
mok’ szempontjából. Kötve 1 frt 20 
kr. cp.

Továbbá minden hiteles könyvárus
nál kapható:

A ’ s z e r b  z s u p á n o k ,  k i r á 
l y o k  é s  c z á r o k ’ p é n z e i .

Irta Luezenbacher János. XIII. réz
nyomattal. n8r. velinen, fűzve 2 f. ep.
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JELENTÉS AZ ATHENAEUM IRÁNT.

Az Athenaeum , hét esztendei megjelenése után, a’ jelen 
félévi XII. füzettel bezáratik. Mit minden következhető té
vedések’ elhárítására ezennel jó korán jelentvén, kérjük ed
digi tisztelt olvasóinkat, ne méltóztassanak a’ jövő félévre 
lapunk iránt előfizetési rendeléseket tenni, sem postahivata
loknál , sem azon magános tisztelt pártfogóinknál, kik eddig 

szivesek voltak előfizetéseket elfogadni. Pest, oct. 31.1843.

A z  Athenaeum  kiadói é t szerkesztő je .
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E g y k é t  a d a t  M a g y a r o r s z á g "  e t i l  t a r á j a ’ 
tö r té n e té h e z . .

_  /I • y 19 in '/'■

Jen áb an  töltött időmet többek között m agyar régiségekkel) ismer
kedésre is használtam. Kiírtam az ottani tudományos egyetem’ anya
könyvéből mindazon magyarok’ neveit, kik elejétől fogva Jenában 
gyűjtögették a’ lelki kincset. Öszvehasonlítás végett hasonlót cselek
vőin azon ifjak’ neveivel is , kik a’felséges urunk’ koronájához kapcsolt 
tartományokból eredvén, Jenát, egyeteme’ felállítása óta, tudományos 
czélból látogatták, ’s az ottani anyakönyvben feljegyezve találtatnak. 
A’ puszta kijegyzéssel pedig meg nem elégedvén, a’nevek mellett álló 
egyéb jegyzésekből, a’ hon’ ’s születési hely’, látogatás’ idejének , stb 
eíf. tekintetbe vevésén, a’ rajtok tett észrevételeken alapuló öszveha- 
sonlitásokon, statistical számításokat építgettem. Sajnálva kell azonban 
előre megjegyeznem, miképen ezen adatok föképen két okból hiányo
sak ; 1-ször: mivel az egyetem’ hét darabból álló anyakönyvének máso- 
dika, az 1615-től 1651-ig bejegyzett tanulókat magában foglaló, elve
szett; ’s minthogy 2-szor: nagyobbrészint csak a’ „hungarus“ áll a’ 
magyarok' nevei mellett, ’s ritkán egyszersmind vármegye és születé
si hely. Hogy pedig az egyetem a’ XVII-d. század’ elején pusztító gyá: 
szos harminezéves háború’ daczára is fenállott, bizonyítják az 1615

ATHEN. II. KÖT. 1843. c
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előtt 1-sö, ’s az 1651. után 3-d. számmal jelelt anyakönyvek. E’ két 
hiány miatti fogyatkozás fosztja meg föképen a’ következő adatokat 
teljesen biztos alaposságtól. Hiszem azonban, hogy mind e’mellett nem 
leendnek érdek nélküliek.

A’ több Ivet elfoglaló neveket itt egyenként közölni, tiltja a’ 
hely’ szűke; helyettük kénytelen vagyok a’következő kis táblával ki- 
elégiteni szives olvasóimat:

A.) M a g y a r  t a r t o m á n y b é l i  i f j a k  J e n a ’ t u d o 
m á n y o s  e g y e t e m é n .

Magyarorszá
giak. Erdélyiek.

1574 — 1600 — 10 (1565-től—3
1601 _  1614 — 9 — 0
1652 — 1700 — 198 — 74

n t l t r >  S í 1701 — 1750 — 202 — 299
1751 — 1800 — 439 — 242
1801 — 1832 — 238 — 66

Öszvesen, 1574 — 1832 — 1096 — 684

B.) N é m e t  ö r ö k ö s  t ar t  o m án y b e l i e  k.

•

i
Ausztri

aiak :
Csehek. Steie-

rok.
Mor
vák.

Carin-
thiai-

ak.

Car-
nioli-
aiak.

1558 (stb.) 1600 — 95 — 42 — 43 — 5 — 11 — 5
1601 — 1614 — 41 — 48 — 19 — 8 — 6 — 2
1652 — 1700 — 19 — 9 — 1 — 0 — 3 — 0
1701 — 1750 — 5 — 5 — 2 — 0 — 0 — 0
1751 — 1800 — 4 — 5 — 0 — 3 — 0 — 0
1801 — 1832 — 2 — 4 — 0 — 0 — 1 — 0

Ossz. 1558 — 1832 — 166 — 113 65 —16 — 21 — 7

Felséges urunk’ elődeinek minden alattvalói közöl Austria’ ifjai 
használták legelőször, ’s szinte 1502-ig legtöbben, Jena’ tudományos 
egyetemet. Mar 1558-ban, egyszersmind az intézet felállásával, ot 
austriai irta be magát az anyakönyvbe; ’s ezeken kiviil Carinthia, Car- 
niolia, Illyria tartományokból egy-egy. Mit kelljen itt Illyria alatt ér
teni , nem tudom. Illy képen csak kettő nevezte honát az anyakönyvben,

■ • " 'n' '
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az egyik (1562)ifjabbFlaciusMátyás, a’ hasonló nevű Siónak, a’ mag- 
deburgi Centuriák’ szerzőjének, alkalmasint rokona. Legtöbb austriai 
Íratott be 1590-ben (15); 1589-töl 1610-ig minden esztendőben legalább 
egy. Ez adatról következtetve, az említett időben virágzott leginkább 
a’ Protestantismus Austriában, ekkor valának e’ kis országnak Jena’ 
egyetemén legtöbb, alkalmasint csupa, protestáns tanuló ifjai. Ellen
ben többen Írattak b e , mint austriaiak, más német örökös tartomá
nyokból 1576-ban (2 cseh); 1582-ben (egy, ugyan cseh); 1586-ban (3 
carinthiai, 1 cseh) 1588-ban (3 steier). 1593-tól fogva csehek folyvást 
veísenezni kezdettek az austriaiakkal, számra, szinte 1614-ig. Senki 
sem érkezett a’német örökös tartományokból: 1559, 1564, 1567, 1572, 
1579, 1584 , 1585-d. észtén dökben.

Méltán sajnálható, hogy elveszett az anyakönyv’ második darabja, 
mellyaz 1615-től 1651-ig beirtacademicusokat foglalhatta magában. Ezen 
időszakra esvén a’ liarminczéves háború, már most nem határozhatom 
meg .^mennyire vala alkalmazható Németországnak ama’ siralmas idejé
ben , az: „inter arma silent Musae“ példabeszéd. Különösen azt sem 
mondhatom meg e’ veszteség miatt: mennyire valának kénytelenek za
bolázni tudnivágyásukat hazánk’ akkori akkori ifjai, kik, elődeik’ pél
dájától buzdíttatva, Németország’ egyetemein kívántak 1618 ’s 1648 
esztendők között merítni a’ tndoinányok’e’ forrásából. Azonban valószí
nűnek tarthatjuk, hogy a’fejérhegyi ütközettől fogva sok austriai’s cseh 
ifjak másutt kényszeríttettek béavattatni a’ fensöbb műveltségre segítő 
tudományos ismeretekbe. Ugyanis 1652-től fogva szinte korunkig igen 
kevés német örökös tartománybéli aeademicus’nevét találom Jena’egye
temének anyakönyvében. Ellenben a’ két magyar hazából épen ez idő
től fogva kezdettek megjelenni Jenában több tudományos hallgatók, an
nyira, hogy ezután épen megfordított arányt találunk a’ felséges urunk’ ma
gyar ’s német tartományaiból eredett ’s Jenában tanult ifjak’ száma kö
zött, az 1614 előtt, ’s az 1651-től fogva, Jena’ egyetemi anyakönyvi
be bejegyzettek’ tekintetében. 1614 előtt, 1558-tól fogva, tehát 57év 
alatt, szüntelen austriaiak tanultak Jenában többen, mint magyarok, 
mindöszve 136 a' tulajdonképeni Austriábúl; 62 Steierországból; 17 Ca- 
rintliia; 7 Carniolia herczegségekből; 90 Csehországból: 13 morva; 2 
illyriai: egy tyroli; tehát mindössze 327; míg magyar csak 22 (3 erdé
lyi). Ellenben 1651-től fogva szakadatlanul' emezek valának többen am
azoknál. 1652-től 1708-ig, tehát a’ felébb említettel megegyező hosz- 
szuságu időszakig: 306 magyar (közöttük 85 erdélyi); ’s a’ német örö
kös tartományokból 59. Még sokkal tetemes!) leszen e’ fonák arány a’ 
későbbi időkben. A’ 18-d. század’ első felén találunk a’ bei róttak kö-

28 *
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zott t 501 magyart (299 erdélyi), ’s csak 13 austriait stb; e század'má
sik felén, magyart: 682-öt (242 erdélyi, 1 tótországi); austriait 11-et. 
Folyó 19-d. századnak pedig első harmadán, 1801—1832; 303 magyar 
6̂6 erdélyi, 1 tótországi), ’s csak 7 austriai, látogatta Jena’ tudomá

nyos egyetemét. A’ két magyar haza múlt század’ végén szolgáltatott 
Jenának legtöbb tanulót, 50 év alatt 682-öt (1786—1800-ig, 16 év alatt 
439-et); de a’ két hazát kiilönvéve, úgy találjuk, hogy Erdély még az 
említett század’ első felén küldött legtöbbet (299); ugyanazon század’ 
második felén (1751—1800) már csak 242-öt (az első 34 éven 145-öt,az 
utolsó 16-on, 97-et); e’ folyó század’ első 32 évén ismét csak 66-ot. 
Legszorgalmasb látogatói valának tehát Jena’ tudományos egyetemének 
a’ két magyar hazából, múlt század’ végén (16 év alatt 354, közöttük 
90 erdélyi) Az első magyar’ nevet találtam az 1574-ki beiroitak között, 
az első erdélyit már 1565-ben. Semmi magyar sem érkezett: 1575, 1576, 
1579-től 1588-ig, 1590, 1594-től 1598-ig, 1600—1602, 1606, 1608 — 
1611, 1613,1652, 1653, 1655, 1668, 1682, 1704, |l?29 ,1759, 1765,1785, 
1800, 1811, 1813, 1819 — 1824, 1826, 1827-d. esztendőkben. Erdély
ből senki sem jött: 1567, 1568, 1570—1614 (45 éven át) 1652—1656, 
1658, 1662, 1665, 1667, 1668, 1670, 1672—1674, 1676, 1677, 1679, 
1681, 1684, 1685, 1687, 1688, 1691, 1694, 1701—1705, 1757—1759, 
1771, 1776, 1778, 1788, 1799, 1800, 1807, 1808, 1809, 1813, 1819 
—1929, 1832. Legtöbb magyarországiak írattak be (39) 1798-ban, leg
több erdélyiek (21) 1721-ben; legtöbb austriaiak (15) 1590-ben. Az el
sőt onnan magyarázhatjuk, hogy 1798 körül Schweiz ’s Hollandia el
lenség’ martalékai lévén, az addig odajárt helvetiai vallástételii ifjak’ 
nagy része Jenába szivárgott.

Említést érdemel, hogy midőn a’ németországi egyetemeken tanu
ló ifjak majdnem kivétel nélkül evangelicusok, ’s a’ két magyar hazá
ban a’ XVII-d. század’ közepétől fogva ezen egyház’ hívei tovább száz 
esztendőnél folyvást fogytak, mégis Jenában tanuló ifjaink’ száma u- 
gyanazon időben, szinte e’ század’ elejéig , folyvást szaporodott, nem 
annyira ugyan az erdélyieké, mert az idevalók múlt század’ közepétől 
fogva annyira fogynak, hogy azóta 1685-ig magyarországi honfitársaik
hoz rendszerint úgy állnak, mint 1: lU iez ; 1786—1808-ig, mint 1: 3 
hoz; 1809—1832, mint 1; 4hez. Ezen lefelé menő arány annál neve- 
zetesb, minthogy 1701 — 1757-ig megfordított viszonyú vala; mert 
l7 o i—1729-ig 113 magyarországi ’s 124 erdélyi; 1730—1757-ig 118 ma
gyarországi s 210 erdélyi tanuló ifjat látott Jena. E’ szerint azt kelle
ne hinnünk, hogy Erdélyben még inkább fogyott a’XVH-d. s 18-d.szá
zad körül a’ protestánsok’ száma, mint Magyarországban; ha ellent nem
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mondana illy felvetnek a’ valósa«. Tudományok hanti szeretet pedig, 
kivált szász lakosai között ínagyobbrészint szász ifjak látogatják Er
délyből Jenát) az említett időszakban melegebbet mutatott Erdély, mint 
Magyarország. E szerint csak azon körülményben találom e’ tünemény 
kulcsát, hogy Erdélyben a’ Németországból behozott tanulmányok ko
rábban átmentek az életbe, ’s korábban gyökeret vervén, ha
marább tanították az eddig külföldről hozott kincset otthon teremteni. 
Bizonyságával ez állítmánynak, említhetem az erdélyi szászoknak ide
jén tűrhető állapotba hozott iskolai rendszerét; ámbár az is igaz, hogy 
nálok még mindeddig egy fensőbb iskolai intézet sincs, ’s áltáljában. 
Erdély’ evangelico lutheránusai csak egy lyceununal bírnak. Mellékes 
oka lehet a’ Jenában tanuló erdélyi ifjak’ száma említett fogyásának, 
hogy talán más egyetemeket kedveltek meg az alatt erősebben, p.o. 
Tiibingát, az ottan időközben magyar ifjak’ számára, de erdélyiek’ el
sőségével felállított convictus miatt. — Magyarországban pedigazon em
lített idők alatt a’ mindkét vallástételüevangelicusok’ iskolái hanyatlás
nak indulván, a’ tudományszeretet pedig nem gyengülvén, kettős ru- 
gonya lehetett ugyanazon időben, a’ magyar ifjak’ szaporodásának Je
nában.

Erdély’legsiralinasb korszakára emlékeztet azon nagy szünet, mely- 
lyet e’ magyar haza’ tudományos ifjai’ részéről tapasztalt Jena, 45 esz
tendeig szakadatlanul, 1570—1614-ig. E’szünet annál bizonyosabban az 
akkor Erdélyt sajtoló Ínségnek tulajdonítható , minekutána Erdély’ifjai 
a’ magyarországiaknál előbb, már 1665-ben, megkedvelték Jena’ tudo
mányos egyetemét; míg amazoktól csak 1574-ben jött az első látogató. 
Gyanítom, hogy e’ siralmas idők miatt még 1614 ’s 1651 között is zár
va valának Németország’ egyetemei az erdélyieknek, ha csak Bethlen 
Gábor’ dicséretes uralkodását ki nem veszsziik; mert még 1652—1656- 
ig sem látott Jena’ egyeteme erdélyi vendéget. Az 1614—1651-ig ter
jedőit anyaköny vböl lehetne itt szólóbb bizonyságot találni, de ez az, 
melly el van veszve.

Próbálgassunk végre arányt jelelni a’ Jenában tanult magyarhoni 
ifjak között, az ország’ különféle vidékei’ tekintetében. Itt is sajnálva 
kell említenem, minő bizonytalan az egész’ számítása, minthogy azon 
1096 magyarországi ifjak közöl, kik 1574—1832-ig, tehát 259 eszten
dőn át, Jenát látogatták, nem mindeniknél, ’s kevés hiján épen csak 
felénél, 535-nél találtam feljegyezve születésük’ vármegyéjét, vagy 
helységét. Azonban minthogy a’ szülőföld’ közelebbi feljegyzést, vala
mint más részről annak elmulasztása, nem bizonyos időben, ’s hazánk
nak nem valami különös tájáról jöttek által gyakoroltatott; bízvást fel
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vehetjük, hogy azok szerint, kiknek nevénél a’ „magyar“ (hungarus) 
szó mellett vármegye’ vagy város neve is ál l , valószínűleg meghatá
rozhatjuk: l azánk’ minő tája küldött Jenába legtöbb tanulót. Kővetke
ző tábla ni ratja azok’ számát, kiknek neve mellett vármegyét, vagy 
várost is találtam feljegyezve :

Mag y a r t a n u l ó k  J e n á b a n. 1 5 6 5 -  1832.

Sopron városából Soprony várm. 13 Komárom várm. 5
96 Veszprém várm. 13 Zemplin várm. 5

Szepes vármegyé Nógrád várm. 12 Szabolcs várm. 3
ből 89 Győr várm. 11 Békés várm. 2

Pozsony városból Nyitra vánn. 11 Mosony várm. 2
• ' 49 Pest várm. 11 Kunságból 2

Zólyom várm. 40 Abauj vánn. 10 Tótországból 2
Vas várm. * 21 Liptó várm. 10 Belgrádbúl *) 2
Pozsony várm. 21 Trencsin várm. 10 Csanád várm. 1
Gömör várm. 17 Bihar várm. 9 Csongrád várm. 1
Honth vánn. 17 Tnrócz várm. 9 Tolna várm. 1
Körmöczhányárál 16 Borsod várm. 6 ------ :---------- :---
Sáros vármegyéi). 15 Árva várm. 5 Öszvesen . . 535

A’ felel)I) említett hiány miatt csak egyké t statisticai ’s históriai 
észrevételt. Legtöbb ifjat küldött Magyarországból Soprony-város, majd
nem annyit Szepes vármegye, legkevesebbet Csanád, Csongrád’s Tol
na vármegyék. Senkit sem találtam feljegyezve : Bács-Bodrog; Szala, 
Esztergom, Fejér, Somogy, Baranya, Torna, Ung, Heves és külső 
Szolnok, Bereg, Ugocsa, Marmaros, Szatmár, Arad, Temes, Krassó, 
Torontál vármegyékből, Jászság’ ’s Horvátországból. Legelőbb meg
kedvelték Jenát minden magyarok között a körmöczbányaiak , ide való 
vala az első magyar ifjú (Paulus de Rosa), a’ ki Jenában tanult. De 
ugyanezek lassanként egészen abba hagyták Jena látogatását; 1750- 
től fogva semmi körinöczbányai’ nevét sem találom az egyetemi anya
könyvben.— Ellenkezőleg cselekedtek Sárospatak s Debreczen’ neven- 
dékei, kik csak a’múlt század’ végétől fogva kezdettek Jenában meg
jelenni.

Kitiinöleg szorgalmasan járnak Jenába, szinte a’ jelen időkig, 
Sopron-város’ ifjai. Alig hat ezer népség, egy milliónak alig W ed

*) Ide számítom, mert ígv írták he mainkat: „Beáradó -  hungarus.“



371

része, a’Magyarországból Jenába jött tanulók’ y6-odát szolgáltatta.Leg
könnyebben is lehet eljutni, Pozsonyt kivéve , minden magyarországi 
város között, Sopronból Jenába.

Általában sokkal többen jöttek Jenába felső Magyarországból, 
mint az alföldről. A’ Dunán ’s Tiszán inneni kerületekből 360 jött, ’s 
esak 173 a másik kettőből. E’ 173-nák pedig több felénél, 89, Sopron 
városi.

Tanulmányaik szakmányára nézve igen ritka kivétellel mindtheo- 
logusok valának

** *

É’ statistical adatok után méltán helye lesz itt S e g n e r  A n d r á s ma
gyar academicus' em lékkönyverölszólnom, mellyet Jena’ egyeteme’ könyv
tárában találtam, említést érdemlő több olly férfiak’ kézvonatai miatt, 
kik az emlékkönyv’ birtokosának korában nyilvános ügyek’ intézői valá
nak. Származott Segner Pozsony vármegyei Szentgyörgy szabad kirá
lyi városból, a’ hol nevét még most is viselő több férfiak alkalmasint 
az ö utódai. Jenában 1619-ben tartózkodott. Emlékkönyve alkalmasint 
sokkal későbben, nagy kerülgések után, kerülhetett vissza Jenába, ’s 
leve a’ könyvtár’ sajátjává, mert még 1665-ki kézvonat is jön elő ben
ne. Segner 1621-ben Beszterczebányárúl (Novizoliun), mint követségi 
társ, az ott öszvegyiilt „Szövetséges magyarokétól a’ Portához uta
zott, Konstantinápolyira, magával vivén ezen emlékkönyvét. A’könyv 
4-ed rétií, áll 297 levélből, mellyeknek mintegy fele van beírva. Leg
eiül Segner’ unokájának, ugyan Segner Andrásnak , neve, ’s mellette: 
A. O. R. CpjCLXV (egy D alkalmasint kimaradott). A’ 2-d. lapon : 
„Philippi Melanchtonis judicium de albis“ , ’s alul: „Symbol. Erős vá 
rom az isten.“ A’ könyv levelei között sok képek találtatnak, rész 
szerint akkor élt ismeretes férfiak’ mellképei, ’s festett családi czime- 
rek. Neveiket többek között következő, részint históriai emlékű férj 
fiák, írták be :

Idősb Jón. György, brandenburgi markgróf, 1621. — Ifj. Iktári 
Bethlen István, Hunyad’ ’s Marmaros’ főispánja, 1622. — Az angol kö
vet \ „in portu constantinOpolitano.“ — Bethlenfalvai Thurzó Imre, 
1623. — Lippay György, esztergomi érsek, Pozsonyit. 1665. — Hol
landi követ Perában. — Az anslriai u. o. — C y r il l , constantinápolyi 
patriarcha. — A’ cseh ’s morva követ. — Mohi la M ózes: „ Haeredita- 
rius Princ. Moldáviáé. (A’ jó Mohila igen nagy bizodalmát vethetett er
szényében, hogy ha magát Haereditarius-nak merészelte Írni). R im á i
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János: „ad portam Ottomanicam Ungariae Ablegatus“ , 1621. — Boca- 
tius Ján .: „Gabrielis (princ. Bethlen) ah historiis, ablegatus Bob. Mor
et Austriae ad diaetam Novizoliensem.“ — Katona István , Kolosvá- 
rótt. — Itevay László, Constantinápolb. „quondam condiscipulus.“ — 
Armpruster Verenas ( Segner’ utitársa). — Mariassi Ferencz. „quo 
Magn. Sultanus contra Regn. Poloniae potentes suas vires pararet.“— 
Roth György, Beszterczebányán, 1620. — „de Kürth, Ppis Valachiae 
Transalpinae Cubicularius“ (Ppis Raduly) „Ejusd. Secretar. Mich. Vá
sárhelyi, Transilvanus,“ 1621. (Tehát akkor Oláhországban magyarok 
is viseltek fő hivatalokat).

A’ rajzok között méltó említeni Jena’ 1619-ki képét.

HRABOWSZKY DÁVID.
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A’ serto fejedelem’ beiktatást ünnepélye 
’s néhány szó Belgrádrál.

Enilékezendik a’ tisztelt olvasó az Athenaeum’ múlt évi számaiban 
„Serbia 1837 óta“ czim alatt közlött czikkemre,mellyben röviden elöadám, 
miként monda le 1839. trónjáról a’ Wucsics által vezérlett ellenzék’ 
ingerkedései következtében Milos, mint fondorkodék fia ellen is a’ neve
zett párt, inig elvégre 1832-iki September’ elején nyílt lázádás törvén 
ki, Michael Serbiát elhagyá, ’s Zimonyba, onnan pedig a’ bánságba, el
végre Újvidékre vonult, — míg Serbiában a’ forradalmi párt tüstént Ka- 
rageorgevics Sándor, az első szabadsági harcz’ megkezdőjének, Czerni 
Karageorginak, fiát emelé Serbia’ trónjára.

Érintett czikkemben én e’ választást törvénytelennek tartám, mert 
az a’ nemzet’ valódi képviselőinek hozzá járulta nélkül a’ forradalmi párt 
által, tehát forradalmi erőszak által vitetett véghez ’s mert, az Obreno- 
vichok öröklési joggal ültek Serbia’ trónján. —

Azonban bár egyelőre keményen tiltakozott a’ pétervári cabinet 
Sándor’ ezen törvénytelen elválasztatása ellen, bár ebből azt hittük, 
hogy az Obrenovichok’európailag biztosított jogát fogja a’ czár védeni, 
ez évi junius’ 30. történt választás ellenkezőről győzött meg. —

Ugyan is a’ porta, bár nem sokára a’ múlt évi választás után meg
erősítő Sándort, kényteleníttetett egy új választásban megegyezni, 
mellynek történésekor Wucsicsnak, ’s Petronievicsnek az orosz udvar 
kedve szerint el kellett vala távozniok Serbiából.
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A’ forradalmi választás’ törvénytelenségének oily erőteljes kije
lentése, az új választás’ szigorú kívánása, ’s a’ forradalom’ két fő hőse 
eltávoztalása iránti kívánat után az Obrenovich pártiak azt reményltek, 
hogy ez által az ellenük fondorkodó párt’ meggyengítése czéloztatik, 
azonban korán sem ez volt a’ péterváriak’ terve, ők ezen wucsicsféle 
forradalomban ’s a’ fejedelemnek az ö befolyásuk nélkül lett elvá- 
lásztásában, bizonyos nemzeti függetlenség utáni vágyat láttak ’s az 
által, ha a’ portát arra kényszeríthetik, hogy az általa megerősített fe
jedelem’ válásztását törvénytelennek nyilatkoztassa, ennek hatalmát 
gyöngíthetni, ’s a’ török birodalom’ beliigyeibe tettleges, ’s eldöntő be
folyást reményltek nyerhetni.

’S ez volt egyedüli oka, hogy olly szilárdul ragaszkodának ezen 
a’ serbek’ függetlenségi reményeit ’s a’ porta' tekintélyét semmivé teen
dő tervhez. — Azonban b. Lieven Serbiába jővén, átlátta, hogy ezen kö
vetelés által nemcsak Sándor’ pártjának, de a’ követelő s parancsoló 
hangulat miatt az egész nemzetnek is ellenzését idézték elő, mi Orosz
országnak Serbiárai befolyását végkép megdönthetné, mi okból Lieven 
ügyes politicájával egyszerre minta’ wucsics-párt’ kegyelöje lépett föl, 
nem csak ama’ visszaéléseket, ’s erkölcsi, sőt itt ott tettleges erősza
kot, melly által a’ wusics-pártaz Obrenovichok’hivei’ kizárasával ön te
remtményeit választatá el képviselőkké, némán nézte, nem csak az Új
vidéken 's másutt mulató mintegy 900 serb visszaeresztését nem esz- 
közlötte, ’s ez által azt, hogy csak a’ képviselők’ választásánál az 
Obrenovichok’részére befolyást gyakoroljanak, lehetetlené tette, de ab
ban is megegyezett, hogy Wucsics s Petronievics, kiknek Serbiábóli 
eltávolítását épen az orosz udvar’ sürgetésére kötötte ki a’ stílfán, az or
szágban , ’s pedig a’ választó hely’ közelében maradjanak.

Illy előzmények után ’s mivel nemcsak Wucsicsék, de mások is in
gerlék a’ nemzetet az öreg Milos ellen, Michael pedig az elválasztha- 
tási képességtől meg volt fosztva, s a’ választók mind sándor-pártiak 
valának, ’s Lieven, ’s természetesen a’ basa is (kinek a’ porta ál
tal megerösitett Sándort kellett pártolnia) e’ mellett nyilatkoztak, ö 
lön, ha nem a’ nemzet’ valódi képviselőinek, de ezen választóknak egy- 
akarata által elválasztva.

A’ választás után Lieven elhagyá Serbiát, ’s Bécs felé haza indult, 
de mindenek’ nem kevés bámulására Varsónál vissza fordult, ’s Ser- 
hiában termett. Ezen véletlen megjelenés több véleményekre adott okot; 
némellyek azt hitték, hogy a’ pétervári cabinet roszalni fogja megbízott
jának Wucsicsék iránti engedékenységét, ’s mivel ez által s a’ kép
viselők’ választásánál történt visszaélések miatt, a’ Sándor választá
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sát is törvénytelennek lehetett keresztelni ’s öt mint a’ törvénytelen
ségekben megegyezőt vádolni, az ismét követelendő új választásnálö 
is ki fog az elválaszthatási jogból záratni, ’s ekkor egy bizonyos, az 
orosz házzal rokon fejedelem léphetne Serbia’ függetlenné leendő trón
jára.

Azonban, ha ez volt is a terv, az egy bizonyos erőteljes ellenzés 
miatt hozaték szóba ’s J.ieven egyedül Wucsics s Petronievics’ eltá
vozását sürgeté, mi valóságos nevetségnek tetszének most a' választás 
után, ha meg nem gondolnék, hogy az által, ha Oroszország képes a’ 
legnépszerűbb két férfit még hazájából is száműzni, olly hatalomra teend 
szert, hogy ellene senki sem merend Serbiában nyilatkozni s ö vagy 
inkább Belegrádban lakozó képviselője, leend a’ valódi uralkodó.

Miután Wucsics ’s Petronievics Serbiát elhagyák , s a’ határhoz 
közel fekvő widini várba vonultak, a’ sultáni megerősítő berát meg
érkezett.

Tudjuk, hogy az Obrenovichok’ örökösödési joggal ’s  a’ nemzeti 
belfiiggetlenség'biztosítása mellett uralkodtak, ’s a’ forradalom’ gyü
mölcse az lön, hogy Sándor nemcsak nem nyert örökösödési jogot, sőt 
a’ berátban az is nyíltan kimondatik, hogy még éltében is letehető; ha 
a’ porta’ kegyét elvesztené, ’s a’ nemzet ellene panaszkodnék.

Előbbi czikkemben említőm, hogy a’ Serbustáf’ egy rendelése sze
rint a’ mindenható senatus’ tagjait csak úgy fosztathja meg a’ fejedelem, 
bár mi vétkükért, hivataluktól, ha ebben a’ porta megegyezik ’s már 
most csak egy senátort kell fellovalni Sándor ellen, ’s ha ez öt ki mer
né tenni, a’ porta vagy Oroszország pedig a’ senátor’ pártját fogná, 
nincs-e alkalom egy új forradalomra, vagy legalább arra, hogy Sán
dor is Milos’ , ’s Mihály’ sorsáfa jusson. —

Ezen megerősítő berát f. évi September’,, hó’ 14. liirdettetett ki , 
melly ünnepélyre Mosa Sámuel úrral Újvidékről én is átrándulék. —• 
Zimonyba, az őseink által, Nándor fehérvár’ falaiból épített ’s egy Ár
pád házi király ’s a’ nagy Hunyadi’ haláláról nevezetes városba 13-án 
délután értünk. — Roppant néptömeg gyűlt itt össze a’ szomszéd’vidék
ről , sőt távolról is.

Ez nap a’ helybeli, ’s eszéki cs. kir. tábornagyok’ jelenlétében az 
itt állomásoló gyalog zászlóalj (gyakorlatot tartván, a’ belgrádi vezér, 
Hafiz basa, is átjött kíséretével.

Másnap a’ nép több’kompon, a’ tábornagyok ’s a’ tisztikar cs. kir. 
sajkákon mentünk le a’ Dunán , az alább fekvő Belgrád felé, s ennek 
aljában a’Szávába, melly itt ömlik a’ Dunába, kanyarodván be, a’török 
ágyúk, ’s sajkai taraczkok’ durrogása közt a’ Száva-partra léptünk.
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A’ török, 's seil) Belgrad (mert a’ v á r 's vidék a’ töröké) egy
aránt hemzsegett a’ sok néptől, s a’ vár előtti Kaleineydan nevű tér 
egészen el volt emberektől borítva.

A’ fejedelem’ laka előtt egy osztály dsidás ’s lovas nemzeti őrség 
állt, ’s nem sokára lejött Sándor három igen ékesen öltözött segéd, ’s 
több országnagyok által kisérve, kik szinte lóháton vonultak a' Kale- 
meydan felé.

Sándor orosz egyenruhában volt öltözve, fejét fez boritá, mellén 
a’ török muschir ékszer’ gyémántjai ragyogtak , a’ haladót élénk öröm- 
lárma iidvözlé.

A’ nevezett téren szép látvány tűnt elünkbe. A’ népképviselők ve
res fezeikben, szép szeszélyes szabású, ’s tarkázott öltözeteikben, a’ 
vendégek ezrei, a’ serb gyalogság, a’ szerte csapatokban álló lovasok, 
meglepő látványt nyujtának, míg a’ háttérben Nándorfehérvár’ bástyái 
’s fehér miüaretjei, balra a' Duna ’s Száva, odább Zimony, ’s bánsági 
róna tűnt elő.

Az egyik sátorban a’ fejedelem b. Lieven, a’ zimonyi’s eszéki cs. 
kir. tábornagyok , Wacsenko az orosz, úgy az angol, ’s franczia consu- 
lok, a mi consulatusunk’ föirnoka (nekünk jelenleg nincs Serbiában con- 
sulunk ) ’s a’ császári királyi tisztikar Joannovics Péter metropolita 
szeréin megyei Újlaki fi, ’s több vendégek, a’ másikban a’ mintegy 
30 éves szép fejedelem asszony ’s több helybeli, ’s vidéki úrhölgyek 
foglalának helyet. Itt alkalmam volt a’ fejedelmet jól közelről látni; ö 
magas férfiú, barna kifejezés - teljes arczczal, nagy eleven szemekkel, 
’s tömött fekete bajuszszal; a’ mellette iilö Lieven, igen fekete arczú; 
mellét mintegy 10 rend boritá, mi az oroszoknál épen nem ritkaság, mi
vel a’ czár igen bőkezű rendjeivel, példáulmikor Cseh-országban a’ne
vét viselő magyar huszár ezred felett vizsgálatott tartott, kapitánytól fel
felé minden tiszt rendet kapott.

A’ sátor előtt Serbia’ senatorai ’s egyéb fő hivatalnokai állottak, 
kik közöl az egyik, Simics, erős termete ’s férfiasán szép arcza által 
tűnt k i, a’ szabadság liarczban nagy részt vett, jelenleg nyugpénzes 
Lukács apát (Proto Luca) szinte jelen volt; az ö, mint több, sőt mond
hatni igen sok serb mellét ékesítve a’ török Nischani Iftichur’ rendjele.

Az alatt a’ várfelöl élénk hadi zene hangzott, s egy török ezred 
közelite felénk— A’ katonaság’fejeit veres fez boritá; öltözetök kék, de
rékig érő köntösből ’s fehér paníalonból állott. — A’ zenészek’ melle e- 
ziist zsinúrzattal volt ékítve, a’ többnyire fiatal suhanczokból álló ka
tonaság szép renddel halada előre, a’ zene a’sok sip, ’s trombiták miatt 
igen sivitó s kellemetlen volt.
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A basa, kiért küldöttség mene, lóháton érkezők kíséretével, raj
ta dús arany hiinzetii atilla, ’s kék pantallón volt, fején fez, mellén a’ 
muschir ékszer; az ö ’s fejdelein’ fezén is, a’ homlokzaton, vert aranyhói 
diszjelek ragyogtak. ^Tolmácsa’s tisztjei szinte atillákat, egy itt mula
tó konstantinápolyi ezredes dúsan zsinúrozott, sötét kék huszár dol
mányt, viseltek.

A hasa megérkezvén, a’ sultáni berát elövétetett, mire a’ fejede
lem, hasa s vendégek a sátor elébe mentek, hol egy veres szőnyeg
gel bevont szónokszék vala felállítva- A berát roppant nagyságú okle
vél volt, ’s kibontatván a’ basa’ egyik fő tisztje által felolvastatott, mi
re egy serb fő tisztviselő azt serb nyelven is ismételő; felesleges meg
említeni, hogy a belátót a’ basa, ’s kiséréte tisztelettel csókolták meg.

Az illykép megerősített fejedelem a’ nép’ öröm-lármája által iid- 
vözöltetvén, mindnyáján a’ sátorba tértek viszsza, minekutána a’ serb 
katonaság vidám zene’ kíséretében vonult el előttünk, azután a’ török 
katonaság lépdelt el a’ sátor előtt ’s fegyvergyakorlatot tarta. Éneket 
reményein felett ügyeseknek találtam. Az ágyúk szinte durrogtak. E’ gya
korlatnál kettő tinit, leginkább f e l , — először, hogy az ágyúk nem lovak, 
de emberek által vonattak, ’s hogy a’ katonaság’ rendei megett cselé
dek álltak hosszú pipaszárakkal a’ tisztek’ számára.

a ’ fegyvergyakorlat’ végeztevei a’ képviselők, ’s katonák, ’s utá- 
nok a’ herczeg, ’s fő urak is a’ fő templomba vonultak, hol hála-áldo
zat mutattaték be az ég’ urának, melly alatt a’ lelkes metropolita hév
szónoklattal szavalt e l , egy hivségre intő beszédet a’ néphez.

Míg a’ mise tartott, én, úti társam, ’s Szőilosy Ferencz zimonyi 
cs. kir. tolmács, a’basával sátorába maradónk, hova nem sokára Unger- 
hofer, zimonyi tábornagy, is elérkezék. A’ basa mindnyájunknak hosz- 
szu szárú jó török dohánynyal tömött pipákat nyujtata cselédjei által, ’s 
Szőilosy úr, ’s én tolmácsa által igen nyájasan társalgánk vele ’s kucs
mámon országunk’ czimerét látván, azt elkérte s gondosan nézegette; 
kár hogy nem tuda a’ törökön ki vúl más nyelvet. — Ezen Hafiz basa vesz
té el a’ nevezetes nisai csatát Ali Mehmet’ fiával szemközt.

Míg a’ sátorban iilénk, egy tatár érkezett, ki egyenesen Konstan
tinápolyból jött, némi oklevelekkel, mellyek közt egy nagyvezéri ren
delvény ’s török újság is volt. — Az utóbbi finom velinre igen szépen 
volt nyomtatva. A’ tatár, erőteljes magas férfiú, háromszor borult földre 
a’ basa előtt.

Az alatt elmúlt az isteni szolgálat; a’ basa, ’s kíséreté a’ várba lo
vaglónak, a’ fejedelem a’ nép örömzaja közt haza ment ’s míg a’ kölcsö
nös tisztelgések tartottak, mi a’ várat néztük meg.
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Ez tavai óta tetemesen szélűik, ’ s benne majd minden épületek 
kijavíttattak.

Legyen itt (néhány szó Nándorfehérvárról, az örökös csaták’ ezen 
véres színteréről, melly honunk’ történetiben olly nagy szerepet ját
szik, ’s mellyet olly nagyra becsültek őseink, hogy Zsigmond’ korában 
roppant uradalmakat adának érte cserébe Brankovics György akkori serb 
fejedelemnek.

Belgrád nem fekszik szemközt Zimonynyal, hanem jóval alább a’ 
Duna’ ugyanazon, az az budai partján, azonban mivel a’ Duna itt egy 
nagy kanyarodást csinál, Zimonyból nézve, úgy tetszik, mintha a’ túl
parton feküdnék- — A’ Száva Belgrád’ aljában omlik az ősz Dunába, ’s 
ennek partjain terül el a’ serb Belgrád, inig a’ vár egy a’ Dunafelé 
benyúló begyen fekszik. — A’ vár ’s város messziről meglepöleg szép 
látványt nyújt: de közelről tekintve a’ török rész igen ronda, a’ serb 
pedig csak most kezd szépülni." Mint már egy helyen ínegjegyzém, a’ két 
városrészben sajátságosán tükrözi magát vissza az itt lakó két nemzet’ 
jelleme. A’ török nem javit, nem épít semmit, mintha érzené, hogy ő 
csak rövid ideig fog itt mulatni, mintha tudná, hogy utódai itt nem fog
nák már használni, mit apáik emeltek ; a’ serb ellenben minden felé 
ép ít’s újít, ’s pedig nem a’ jelen’ szükségéhez, hanem egy jövendő’ 
nagysághoz méri épületeit, mint ha érzené, hogy a’ jelen csak csirája 
egy nagyszerű jövőnek.

De kezdjük a’ leírást a’ Száva’ partján.-— Itt több szép épület áll, 
mellyekben az osztriai, angol, ’s franczia consulok laknak, a’ két utób
bi lakásánál nemzetük’ zászlói lobogtak; a’ partról balra egy élénkút- 
cza nyúlik , hol sok kereskedést látánk ’s átaljában hemzsegő életet. 
— Ez utczán majd fél óráig menénk a’ város’ végére, hol hegyek emel
kednek, többek közt, a’ magas Havala, hol Hunyadi’ tábora tanyázott 
a’ hős’ utólsónagy győzelme után. — Ezen begyek’ aljában két szép é- 
piilet emelkedik a’ senatus, ’s ministeriumok’ hivatalbeli épülete’s a’ ka
tonai laktanya, mindkettő Milos alatt épült.

Innen egy más utczán a várhegy’ oldalában fekvő serb város - rész
be mentünk, hol a’ Lyubicza fejedelem asszony által építtetett új nagy 
v e n d é g l ő ,  több szép épület, az orosz consul'laka s az igen mii vészi fes
téssel ékített fő templom tűnnek elő. A’főtéren több szép ház van, egyi
ke Sándor fejedelem’ lakhelye.

Innen a’ török város-részben vagy inkább váraljba léptünk, itta' 
hosszú Pitt-bazar nyúlik , hol élénk kereskedés van, minden nemii el
ső sziikségbeli tárgyakkal. — Feltűnő itt a’ házak’ sajátságos keleti é-
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pitési modora; az elöfal legtöbb helyütt hiányzik, úgy hogy mindazt,mi 
benn az épületben történik p. o. a’műhelyeket, látni lehet, de természe- 
sen ez csak a’ földszintről ál l , az első emeletben, hol a’ valódi lakhely 
van, már mind a’ négy fal megvan.

Ezen útczán keresztül értünk a’ várba, melly itt a’ hegyen, ’s a’ 
Duna-parton levő erősségekből áll, ha kellő gond fordittattnék reá,Eu
rópa’ legjelentősebb várainak egyike lehetne, de igy igen el van hanya
golva, a’ bástyák, inellyek egy építési modornak a’ péterváradiakkal, 
rósz karban vannak, ’s itt ott több öszvedölt várfalakat lehet látni. — 
E’ vár úgy mint most van, az osztriaiak által építtetett ’s igen sokban 
hasonlít a’ péterváradihoz. — A’ kapuk közöl több igen jó karban 
van még ’s valamint Péterváradon, úgy itt is, sánczok vannak a’ kapuk’ 
némellyike előtt.

Azonban én, mint a’ hadi erösitési tanban avatatlan, e’tekintetben 
részletes leírást nem adhatok, ’s a’ vár’ falait illetőleg csak azt jegyzem 
meg , hogy azok közöl csupán egy a hegyről lefelé nyaló falazatot mon
danak Hunyadi’ korából maradinak ’s hogy sem a’ teremnek, hol Hu
nyadi László Cyllei’ gaz éltét elölé, sem a’ toronynak, mellyröl Dugo- 
vics a’ tart magával együtt lerantá, helye nem tudatik.

A’ várban egy terjedelmes tér van, hol a’ basa’ háza áll; semmit 
sein jelentő faépület, ámde igen kényelmes elrendezéssel; az előte
remben több koldulót látánk várni, mert a’ basa igen bőkezű jótévöje 
a’ szegénységnek. E’ téren áll még egy terjedelmes mecset i s , melly 
ez napon tárva nyitva állt; belseje igen egyszerű, padok nincsenek, a’ 
föld durva szőnyegekkel volt beborítva, a’ fal' festése közönséges mázo
lás, felül egy párkányzaton allah,a’ próféta’s több koráni nevek van
nak felírva. — Az ajtóval szemközt levő oldalon két szónokszék áll, az 
alacsonyabbról a’ rendes imádságot mondja el a bit’szolgája; a’magosab
ban a’ sultánért imádkozik.-— Midőn a’ mecsetben valánk, egy török ve
lünk semmit sem törődve térdelt ’s imádkozék allához ’s prófétájához. 
A’ mecsetből kilépve, egy a’ váraljban lévő minaretből épen imára intő 
kiáltásait hallatá egy harsány torkú dervis.

E’ téren van a’ basa’ istálója is, ronda elhanyagolt épület, de tar
talma belül 8 szép mén; köztük párarab, tombola. — Feltűnő volt, hogy 
a’ lovak’ mind a’négy lába a’ földhöz volt peczkelve.

Szinte gzen téren áll még két sírbolt is, az egyik Ami Ali basaé, 
ki Budát elvesztő.— A’ másik egy ifjú szűzé, kit a’ törökök szentként 
tisztelnek, mint hogy osztriai fogoly lévén, inkább mérget vön mint 
hogy hitünkre tért volna , noha egy ifjú tisztért szerelemre heviilt ke-
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bele. A’ nőt, ki keble’ üdvét, éltét tudá feláldozni a’ koránnak, nagy 
tiszteletben tartja a’ nép; sírjánál most is többen imádkoztak.

E’ térről a’ vár’ Dunafelé dőlő alsó részére mentünk le ; itt egy 
élénk útcza nyúlik, jobb oldalt boltokkal, balra egy nagy katonai lak
tanyával , melly az előbbi Sultán' uralkodása alatt építtetett, ’s hom
lokzatán kék mezőben arany felírást hord. Ezen épület a’ vár’ felső ré
széről nézve igen szép tekintetet ad.

E’ laktanya mellett egy más hosszú épület nyúlik, inellyet még az 
osztriai kormány emeltete, ez jelenleg fegyver ’s agyú-tár gyanánt 
szolgál, azonban mint az ablakon át kivehettem, mindezen szerek igen 
elhagyatott állapotban vannak, ’s a’ falon künn álló agyúk is csekély 
kivételekkel igen durvák ’s idomtalan , nehezen mozogható kerekekkel 
vannak ellátva.

A’ katonai laktanya’ belseje szinte rendkívül ronda , ágyúk nincse
nek, a’ földet durva pokrúczok fedik, ’s a’ ruha-batu szolgál fej’aljául. 
— A’ katonaság’ öltözete szinte igen ronda, foltos, ’s rongyos is ’s bár 
együtt véve jól néznek k i , egyenként igen rósz benyomást tesznek.—

A’ katonai fegyelem szinte rósz lábon á ll, mert az örök nem csak 
görnyedt állapotban állnak oda támasztott fegyvereik mellett, de gyak
ran ülve , a’ félrébb eső bástyákon heverve, ’s dohányozva is lehet 
látni, sőt egy (ezt távol láttam) fegyverét télre téve fehér pamutból 
olly nemű háló sapkát köte, minőt a’ fez alatt szoktak viselni.

A’ török hadseregnél, a’ káplártól kezdve felfelé minden rang- fok, 
különböző ezüst, arany, ’s gyémánt mell-ékkel van összekötve, ’s a’ 
fez’ magossága is a’ rang’ nagyságával növekszik.

Ezen épületektől egy kapun ki ismét a’ Száva’ partjához értünk, 
oda, honnan elébb megindulánk, ’s csónakra ülvén Zimony felé vissza 
evezénk. — A’ folyam’ hátáról mutatám társamnak a’ hires Nebojsze 
tornyot, melly a’ Duna’ partján áll, hol sok rabot öltek el előbb éhen- 
lialással a’ törökök.

Este felé Zimonyba értünk, ’s miután a’ város felett emelkedő he
gyen egy pár sóhajt szentelénk az itt ehunyt nagy Hunyadi’ emlékének, 
Szöllösy úrhoz menénk, kinél Ízletes thea s csemegék mellett tölténk 
el egy vidám estét, mert hiszen ki ne mulatna jól a’ lelkes, ’s annyi 
kalandon túl esett Szőllősi, ’s szép miveit neje’ körében !

REMELLAY GUSZTÁV.
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M c n y e k z ő  e l ő t t i  é j .

O l a s z  b es z é 1 y.

.Francziska , szeretett gyermekein, hallgasd-meg anyád’ kérését, 
ki kerten kér atyád’ éltének , sőt az életnél is többnek, becsületének 
megmentésére ’s házunk’ büszkesége’ helyreállítására. Tudod, Fran
cziska, hogy egy év előtt tönkre tévé vagyonúnkat a’ rósz lelkű ame
rikai pénztözsér: e’ pompás siciliai kastélyon kívül, mellyet becsü
lettel tovább fenn nem tarthatunk, egyebünk nem marada. Naponként 
tátongóbb vesztünk’ örvénye ’s feldúlva volna minden reményünk, ha 
te nem volnál, kedves Francziska! De te élsz ’s az isten kelletnék és 
erénynyel áldott meg, áldása ’s öröme légy tiéidnek, kik nélküled csak 
gyalázatot és nyomort várhatnának.. .*

Pelazzi marquisnö forró könnyeket hullatott e’ szavak után ’s át
karolva leányát, félelem ’s aggódás közt szemléié öt, mintegy szemei
ből olvasandó, szabad-e mindent kimondania a’ nélkül, hogy ha nem is 
tagadó választól, legalább fájdalmas beleegyezéstől félnie kelljen.

Francziska, kinek lelke semmit sem mert sejteni, legott gyerme
ki hűség ’s őszinteséggel válaszolt:

„Az istenért, hogyan használhatok én önnek ’s atyámnak máskép, 
mint ha mindkeltejüket folyton szeretem ’s könnyítésén törekszem sor
suknak, vidám szívvel osztozva abban, legyen bármi sanyarú! Ah 
mért meg nem enyhíthetem azt, vagy inkább miért nem te letem kedves 
szüléimet ama’ szerencsés, fényes állapotba, mellyböl nekik soha. ‘

A TH EN , 11. KÖT. 1843. ’/ v U
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,Azt teheted, kedves gyermek, azt teheted! vágott szavába 
az anya; egy szó ajkaidról s mi ismét olly szerencsések, olly nagy- 
tekintetiiek leszünk, mint valánk! De e’ szó egész élet fűlött hatá
roz ! . . .  ‘

„Szólj, anyám!“ monda Franeziska, ki mozdulatlan álla rémülté
ben , mintha öt villám sújtandó vala.

,Ama’ gazdag, derék Garden báró, folytató a’ marquisnö, kivel 
egy hónap óta bensüleg összebarátkozánk, kezedet kéri, leányom; ha 
öt ajándékozod meg vele , szüléid’ sorsa szerencsés leend ismét; férjed 
velünk fo *i)a maradni Olaszországban.“

„Ele/g, kedves anyám! sújtott hangon rebegé Franeziska. Hu
szonnégy órára van szükségem, hogy megbarátkozzam a’ gondolattal, 
avagy

,0  szeretett leán y , gondolj atyádra, ki minden nélkülözés’ daczá
ra is nem sokáig lesz kiállni képes az övéiről gondoskodás’ súlyait ! 
Gondold meg nevünk’ digzét, gondold meg a’ hajlandóságot, mellyel 
Garden báró irántad érez, gondold meg fiatalságát é s . .

„Ah, anyám! válaszolt Franeziska visszatartva könnyeit; én csak 
atyámra, csak reád akarok gondolni’s minden mást! elfelejteni. Húszon 
négy óra alatt tudtodra adom határozatomat. Add rám áldásod’ , anyám, 
mert ha igent kell mondanom, szintúgy van bátorságra szükségem 
mint h a “

„Ki ne mondd, gyermekem! félbeszakitá öt a’ marquisnö fölkelve 
helyéről. Korodban aligha fölébredtek még a’ s z ív ’ hajlamai; a’ tiéd 
Franeziska, meg nem szólalt még, t e , ha komolyan akarsz, mindent te 
hetsz

Franeziska egy szót sem fe le lt; miután sokáig tartá öt karjaiba] 
anyja, ez eltávozott, gyakorta visszanézve, gyermekét még széniéivé 
ölelendő.

„Emilio! Emilio! kiáltott Franeziska, mihelyt egyedül vala, tér 
deire borulva; szegény Emilio !“

Mert rég megszólalt már a’ leányka’ szive ’s pillanatig sem hall 
gatott az első elválasztó szó óta, de a’szülék vonakod; ak hallgatni szú 
lására. Hallgatnak-e valaha a’ szülék szózatára a’ szívnek ? Mindig az 
vélik ök, hogy leányuk hat éves . . .  ’S ö már is tizenhat éves, ahhoz méj 
olasznő, kinek életnapjai: szerelem ’s költészet!

Közelebbi fel világítást adandunk a’ szomorú fordulatról, melly vesz 
tét okozá a’ Pelazzi családnak.

1836. b. Pelazzi gróf még honában, Milanóban, lakott, hol tete 
mes vagyont bírt ’s legfényesb viszonyokban élt. A’ grófnő salonol
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kitűnő hölgye vala’s a’ kis F ranciska , ki tizennegyedik évébe lépett, 
a’ nélkül hogy sejtené, tárgya lett sokak’ titkos tiszteletének.

Egy nap kiviláglott a’ marquisnak political tiltott irányokban rész 
véte. A’ kormány, kivált Milanóban, e’ részben tréfát nem ért. Erről jó 
korán értesiték a’ grófot, ő sietett tehát eladásával birtoka-, palotá
ja-, bútorai- ’s föstvényeinek, mik elkohoztatván, a'kormányra szállan- 
dók valának. Egy barátja magára vállalá a’ vagyonból bejött két mil
lió frank’ letevését a’ hires Schmitt pénztözsérnél, ki kevéssel azelőtt 
Új-YorkbúlMarseillebe jővén, becsületesség’ ’s pontos fizetés’ tekinte
tében álla, mi 300mföld kerületben hozzá csödité a’ töpénzeseket. Na
gyobb biztosság végett a’ két millió frank Pelazzi’ barátja’ neve alatt 
tétetett le Schmitt ur’ bankjába; az egész ügy mellett nem is lön em
lítve a’ marquis, ki illy esetben megkivántatú egyezést kötött barátjá
val. Kívánság szerint folytak eleinte az ügyek: a’ letett tőke tetemes 
kamatot gyümölcsözött, mit a’ barát pontosan szolgáltatott a’ marquis’ 
kezeibe, kinek azon fölül bizonyos kilátása volt tőkéje’ visszanyerésé
hez a’ political mozgalom’ megszűnte után. A’ fenyegető vihar elvonult 
csakugyan a’ marquis’ feje fölött a’ nélkül, hogy azt megcsapta volna. 
Ö ismét birtokába kívánt lépni kedvezőbb körülmények közt visszavált- 
hatás’ föltéte alatt eladott javainak, de levelére, mellyet ez ügyben ba
rátjának ir t , azon borzasztó hirt vévé , hogy a’ tisztes pénztőzsér a’ 
két millióval ’s mindennel, mit üsszekapkodhatolt, elillant, pelengérre 
érdeme szerint kitett képén kiviíl Marseilleben zálogul egyebet nem 
hagyva.

Villám nem sújt meglepőbben, egyszersmind borzasztóbban. Ösz- 
szeszedvén a’ marquis vagyona’ utolsó maradványát, haladéktalanul eve
zett Palermóba, a’ marquisnö’ sziiletéshelyére, hol az még egy palo
tát bírt, inellynek márványoszlopai gúnyolni látszának Pelazzi’ mosta
ni lealacsonyultát. Egyetlen szolgául magokkal Beatrix fiatal leánykát 
vivék, ki Francziskával egykorácsu ’s ifjú parancsnoknéja minden sor
sában osztozni kész vala, nagyobb jutalmat ezért nem kívánva, csak 
hogy szabadjon neki segíteni a’ kedves Francziskát öltözködésinél ’s 
kellemei nagyoblátásában. A’ márványpalotába lépvén a’ Pelazzi csa
lád, nyommasztó, kinos érzemény szállta meg sziveiket szemléltekor 
a’ fönséges, gazdag építészetnek, melly kegyetlen ellentétben álla a’ 
birtokosok’ mostani viszonyaival. Meglepő volt ez ellentét kivált egy 
jaspis és porphyroszlopokon nyugvó mosaiklépcsö’ ’s két karyatíd’, az 
olasz kévését’ mestermüve’ szemléleténél. A’ pompás lépcsőn, melly 
csupán császári lábak alá alkotva látszék, most egy boldogtalan eset’ 
szegény áldozatai haladtak lesütött fejeikkel fölfelé. Franeziska elma
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radt a ’ többitől, szemeivel a’ classfrai Idő’ emléke’ szépségén és nemes 
stíljén legelészendő; lelkünk’ gondolatai fölemelkednek s nemesidnek 
a’ kévését’ merész boltozatai ’s jelentésteli ékesitvényei által. Franczis- 
ka visszagondolt a’ korra, midőn mint kis leány Siciliában utaztakor 
meglátogatván e’ palotát, számtalan szolga zsibongva járt fel ’s alá e’ 
fejdelmi lépcsőn pelazzii cselédrubában; most nem látott azon más cse
lédet, mint a’ jó , kis Beatrixet, ki az első lépcsőn letérdelve a’ sz. 
szűz- ’s minden szenteknek könyörge a’ szerencse’ ’s öröm’ visszatéré
séért az elárvult csarnokokba.

Pelazziék év óta laktak már a’ palotában, szegényül és szükség
ben a’ hajdankori dicsőség’ képei közt; e’ szomoridő alatt néhány tüne
mény mutatkozott a’ political égen. Schmitt pénztözsér gályákra lön 
nyakasságaért elitélve; a: marquis’ barátja eltikkadás ’s boszúság mi
a tt, hogy hasztalanul törekvék felfödni nyomát a’ vétkesnek, meghala. 
Francziska tizenhatodik születésnapján megpillantá a’ templomban Bal- 
di Emiliót. Ő védangyalát hivé lá tn i, ki érette imádkozék az iidvezí- 
töhöz.

Emilio fiatal florenczi, költészet-és szerelemteljes, utazás’ szen
vedélyes barátja ’s kalandorlelkft vala , nagy részét vagyonának, melly 
egykor rászállandott, Német-és Francziaországok- ’s Angliában utaz
takor elkölté. Utazását Siciliában folytatva, Malta-, Görögország-, 
Ázsiába ’s isten tudja még hova hajózni szándékozott. De nein, ö mind
ebből semmit sem — ö többet nem akart, csak Francziskát. Egy tekin
tet éltének más irányt ada; szerelme’ álmai, ábrándképei Francziska’ 
megláttával éltet ’s valót nyertének. Ö minden éjjel három hangzatkát 
költö tt’s ezeket rendeltetésük’helyére utasítandó naponként három mér- 
füld/iyire zarándokolt.

Palermóban a’ fiatal leányok nem tudják, mint nálunk, a' csaták’ 
’s világtörténeti házasságok’ évnapját; de van a’ helyett élénk érzésük 
az irán t, a’ mi szép a’ természet- ’s művészetben s Moliere köztük nem 
lelt volna .Precioeuses ridicules’- vagy ,Femmes savantes’-eihez eredeti 
képeket. Emilio’hangzatkái varázshangokként zenéidének megFranczis- 
ka’ lelkében; a’ leányka’ egy uj Petrarca’ uj Laurájának tartá m agát; 
reményié, hogy uj szemként fog edzetni a’ nagy költészek’ szép és szűz 
hajlandóságaik’ dicső lánczához. Mi magasb szerencse felé törhetett 
pliantasiája’ legmerészebb röpte! De mi sok akadály tornyosul a szeren
cse ellen? Ezt kelle Francziskának is tapasztalni.

Emilio csak húsz éves és sem vagyona’, sem tettei’ ura nem vala ; 
ö távolról sem reménylheíé, hogy atyja, ki pazarlásáért már is felette 
elégületlennek mutatkozott, megegyezését adná olly házassághoz, hol



tékozlással bukás kelendne össze. Csak a’ szerelmesek magok jöttek 
tisztára szerencséjük kilátása iránt. Hol és mikor? Ki mondhatná ezt 
meg? holott Francziska anyja’ kísérete nélkül soha ki nem ment- A’ 
marquisnö elalvék néha a’ predikáczió alatt; ekkora’ leány aligha hall
gatott szavára a’ hitszónoknak, holott hangosan ’s erőteljesen beszélt 
hallgatóihoz. Bármint legyen is e z , Francziska a’ templomból egykor 
a’ következő levéllel,jött k i, mellynek szavai könnyektől csaknem el
töröl vék valának:

.„Francziska, én elutazom; visszatérek Florenezbe, mint neked 
megmondám, magamat atyáin’ lábaihoz vetendő’s öt kérendő, engedné 
meg , hogy lábaidhoz tehessein anyai vagyonon»’ egy részét ’s e’ cse
kély áron kaphassam kedves, szeretett lényed’ birtokát. Tán nem fogja 
már dőreségnek mondani irántadi szerelmem’, ha megtudó, hogy az en
gem okosság-’s rendhez vezetend vissza. De mindeneknek előtte őrizd 
meg számomra szerelmed’ azon napig, midőn kiszabadulok az atyai ha
talom alól ’s megkapom teljes szabadságomat; tudod, mire akarom azt 
fordítani. Tudod-e már, mi édes mondhatni: van a’ világon ember, ki
nek nappali gondolata, éji álma én vagyok; kinek szenvedélyes akara
ta elháritand minden akadályt, hogy enyémhez kösse éltét ’s istensé
gének, legszentebb tisztelete’ tárgyának nevezzen haláláig! Mondd 
meg, tudod-e mi édes e’ bizonyosság? O ki tudná azt a’ földön, ha 
nem imádott Francziskám? ístenhozzád, deli hölgy, istenhozzád, rövid 
idő múlva reményiem.. .  Akkor szerelmi boldogságban kéjelgend örök
re a’ te Emiliúd.“

A’ kedves elutazott, hő ígéretei, az óhajtott szerencse’ bizonyta
lan reménye, a’ szerelem’ első kiömlése utólsó szavaiban a’ levélnek, 
mellyet saját vérével irt alá Emilio • ..Hogyan állhatott volna ellen egy 
fiatal olasznö’ szíve mindezen aggasztó ’s boldogító érzeménynek. Fran
cziska sem teheté azt; ö szerelemtől hevülve lépett ki a’ terassra, 
honnan pompás kilátás nyílt a’ tengerre ’s a’ szélre, melly kedvesétto- 
vavivé, ezer esküt, csak őt szeretni, ezer képtelen fogadalmat bízott. 
Azután kebléhez rejté a’ levelet, mellébe könnyeit ’s a’ terembe ment 
kötésével, mellyen nagy szeretettel és szorgalommal dolgozott anyja 
mellett. Néhány perez múlva Garden bárót jelenték.

Ez negyvenöt éves, igen nagy, igen vastag’s kövér, nyilt ábrá- 
zatu , örökké vidám férfi v a k , kék öltönyt, vakító fejérségü fejérne- 
müt, arany lánczokat visele ’s egy 1500 fr. értékű szelenczét horda, 
inelly nyitva állt az egész világnak mindenkor; egy szóval Garden ur 
egyik volt azon jó , testes németek közöl, kiknek csak mutatkozniok 
k e ll, hogy bizalmat ébreszszenek magok iránt ’s kik tüdöszárnyaik'lia-
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talmas hatásával egész légtéren uralkodnak egy 20 lábnyi magas ’s 50 
négyszög» lábnyi terjedelmű salonban. A’ tervezett báró csak órane
gyedig mulatott, majd szót sem szóla, igen szeretetreméltó volt ’s el
távozta előtt engedelmet kért más nap a’ grófnénak ’s Francziska sig- 
nnrának udvarolhatni.

Garden báró ur csak három hét óta lakott Palennóban, hol nagy, 
szembetűnő költekezéssel legegyszerűbb szokásokat egyesített. Hon
nan jött ’s tnlajdonkép mivel foglalatos, arról semmi bizonyosat, csak 
azt tudták, hogy dúsgazdag; ezen egyetlen ajánlás inegnyitá neki Pa
lermo’ legelőkelőbb, leginiveltebb köreit- F.’ szerint Pelazziéknál is , 
hova öt hatalmas varázs vonzá, szívesen fogadtaték. Gazdag lévén 
egyedül arra vágyott, hogy olly előkelő családból házasodhassák, melly 
balesetek által elszegényült ’s azzal hozhassa helyre a’ balsors’ sanya- 
r á t , hogy egy szeretetreméltó kisasszonyt szerencséssé tegyen. A’ vas
tag báró, ha tán éltében nem is először, de ntólszor bizonyosan, sze
relmes vala csakugyan. ő  tudta a’ Pelazzi család’ megbuktát, ámbár 
annak o k á t’s közelebbi körülményeit nein isméré; e’ részben a’ gróf 
senki előtt sem nyilatkozott, mert vannak helyzetek, mellyeknek fáj
dalmas!) ’s nyomasztóbb az érzése, hogysem valaki előtt panaszra fa
kadhatnánk ellenük; vannak sebek, mellyek ingerlékenyebbek, hogy
sem valakinek megengednék a’hozzájok nyulhatást. ’S valamint Garden 
báró nem nagy zajt ütött vagyona’ honnan származtával, úgy kimélé 
minden lehető tisztelettel Pelazziék’ szerencsétlensége’ titkát is. Ő, 
hogy röviden megmondjuk, már első látogatása utáni reggel megjelent 
Pelazzi marquisnál, hogy részéről lekötelezendő két millióért megkér
je Francziska leánya’ kezét, egyszersmind tetemes ajándékokat, mely - 
lyeket utóbb adand iinádottjának, Ígérve.

A’ marquis ’s marquisnö álmodni véltenek, mert a’ kétmilliót épen 
olly ritka nagylelkűségnek köszönök, mint gyakorinak látszék a’ pénz- 
tözsér’ alá valósága, ki őket nemrég hasonló öszvegtöl megfosztó.

Legott közelebbről tudakozódtak a’ báró’ pénzbeli állapotja iránt 
olly személyeknél Németországban, mellyeket maga nevezett mega’bá
ró. Hírnök hírnököt ért a’ minden várakozást fölülmúló, igenlő tudó
sításokkal. Azonkívül a’ báró’ föllépte ’s magaviseleté Olaszországban 
legkiel égi több bizonyitványúl szolgált. Rendén volt minden, csak az 
odaígért’ megegyezése kivántaték még. De miért nem akarna ö szeren
csés lenni? Nem legszerencsésb, legdúsabb kilátás nyilt-e előtte! Leg
alább e’ kilátást törekvők anyja a’ beszélgetésben , mellyel történetün
ket kezdők, mennyire lehetett, kecsesnek lefösteni, hogy Francziskát 
a’ családvpénzérdekeibe vonhassa. Meggondolásra a’leány huszonnégy
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órát kért, a pénzt:kintetés szive' igényei közt határozandó. O leirha- 
latlanul szenvedett szíve a’ megengedtetett huszonnégy óra alatt! Foly
ton ismétlé: ,Szivem Emiliónak van áldozva, öt attól meg nem fosztha
tom a’ nélkül, hogy büntetésre méltó vétséget elkövessek’s Emiliút két
ségbe ejtsem.1 — Azután ismét: .Eltökélésemtöl atyám nyomort vagy 
szerencsét, dicsőséget vagy gyalázatot vár. Mondhatnám-e neki: ma
radj nyomom ’s alacsony helyzetben? De ha Emilio m eghal... ’s ő meg
hal , bizonyosan! .. Átkozzon-e atyám halála’ óráján?.. Ah Emil iónt, 
minek utazál el? Eltávozás még soha jót nem tön. Ha itt volnál, hoz
zád men vén mondanám: „döntsd el sorsomat“ ’s parancsodnak gyerme- 
kileg engedelmeskedném. . . ’s ölelkezésünkben bátorságot lelnénk tán 
egymástól örök elválhatásra ! A’ legnemesb erények’ szikrája nem két, 
egymást imádó s z í v ’ hö érintkezéséből fakad- e ? . .  De egyedül, magad
ra hagyatva ’s mi legyen szerelmed-vagy erényedből, mit kell kezde
ned, magad’ mire határoznod, nem tudva! Oh én oka leszek vagy Emi
ljein’ vagy atyám’ halálának! .. Miért nem halhatok meg e’ gondolat
ta l? . . .1

Csaknem hannincz óra folyt le s Francziska’ lelke félelem ’s re
ményközt folyvást hánykódék, midőn atyja lépett a’szobába búfölleges 
homlokkal, lenyomott léptekkel, oily fájdalmasan esengö tekintettel, 
hogy egy pillanattal megemlékezheték a’ kedves leány, hogy ö magza
ta a’ grófnak’s meglátván atyját, nyakába borult felkiáltva: .Vegye el 
szivemet, vegye el kezemet, vegye el egész éltemet, mik ön’ szeren
cséjének legyenek szentelve!1

Öröm- ’s hálakönnyek folyának a’ marquis’ kiszáradt szemeiből, 
Francziska pedig szent gyönyört, mellyetki nem fejezhet halandó nyelv, 
érzett lelkében. Ő azt hivé, hogy visszaadd atyjának az életet, mellyet 
egykor tőle nyert. A’ marquis nejéthivá ’s mindketten, kiknek nyelvét 
leköté az öröm, csókokkal tetézék szabaditó angyalukat.

Mindez jun.’ 10-kén történt 1838-ban; Garden bárónak Franczis- 
kávali összekelése jul.’ 3-kára’ határoztaték. Egészen elragadtatva szü
léivel ama’ jelenet’ hatásától Francziska következő levelet ir t , mely- 
lyet más levelekkel, midőn anyját némi bevásárlásra követé, a’postá
ra adott:

„.Emilio, Emilióm, halld még egyszer e’ nevet Francziskád’ ajki- 
r ú l ... azután a’ halált. Atyám’ éltét az enyém’ feláldoztával meg kelle 
mentenem. Egy hónap’ lefolyta előtt Garden gazdag báró’ neje leszek. 
Egy hónap alatt, ha kihallgatja imámat az isten, túl várandlak örök me- 
nyekzöhöz! Élj az alatt szerencsésen, nagygyá tegyenek talentumid s
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engem égben vigasztaljon hired a’szerelemért, mellyröl lemondék a’föl
dön .. . Szivein közel van a’ megszakadáshoz. . . .  Istenhozzád““

A’ háló minden nap jött ’s Francziska minden nap tátongóhhnak 
látta a’ nyoniorörvényt, mellyhe öt lemondása sodrandó vala. A’ Gar
den háló ’s F.milio közti ellenkezetre szükség sein vala, hogy amaz 
épen ne tessék a’ leánynak. Én nem tudom, mi gonosz-’s nyugtalanság 
látszék lebegni a’háló’ örökké mosolygó ajkai körül , mellyek meg nem 
egyezének szemei’kifejezésével. ’Smulattatásaolly nyomorának tetszék! 
tréfái olly komoraknak! módja ’s nézetei olly kölcsönzőiteknek !

Komoran ’s vészszel fenyegetöleg tűnt fel a’ viszályteljes nap. A’ 
násznépet szünetlen égdörgés kiséré a’ templomba ’s vissza a’ palotá
ba; ugyanazon dörgés vegyült a’ nászlakouia’ toastai közé. Francziska 
régen kikéré magának, hogy a’ lakomához csak a’ legsziikségesb sze
mélyek hivassanak ’s *z  ebéddel vége legyen mindennek. Fölkelvén az 
asztaltól, förgeteg ’s tikkasztó liöség okozta nagy bágyadtságról panasz- 
kodék ’s engedelmet kért az ara, hogy szobájába mehessen ’s estig ott 
nyugodhassék. Anyja is vele akart menni, a’ marquis pedig a’ nászko- 
zományt elfogadni a’ bárótól, ki fiatal nejét homlokán megcsókolva 
mondá:

,Menj , kedves Francziskáin ; éj’ leszálltakor hozzád jövök/
Fél óra múlva leánya’ szobájában volt a’ marquis, nápolyi bank

jegyekben átadván neki a’ két milliót.
„Vedd el, atyáin, szólt a’ leány ’s váltsd vissza családunk’ ja" 

vait. “
,Igen, kedves gyermek, azt megteszem; előre tudtam válaszodat 

’s beszéltem iránta férjeddel, a’ ki mindent akar , mit mi. Ő tökéletes 
férfi ’s mennyire szeret téged . . .  valódi bálványozással! Ő tisztítótűz
ben levő lélekként szenvedend azon órákban, mellyek alatt egyedül óhaj- 
tál lenn i; ö most cabrioletben hajtat végig a’ város’ utczáin, idejét rö
vidítendő . ..D e  feküdjél le nyugalomra, gyermekem; én ’s anyád eltá- 
vozandunk; ha zörejt hallandasz éjjel a’ lépcsőkön , meg ne ijedj ; az 
karjaidba siető férjed’ léptei’ zöreje lesz.1

„,’S én, tévé hozzá az anya, vele jövendek. Istenhozzád, gyerme
kem; úgy áldjon meg a’ sz. szűz, mint mi egész szivünkből/“

Francziska, míg egyedül volt, rejtek-almáriomához ment, belőle 
egy] szekrénykét vevén ki tele papirosokkal, mellyek közt Emilio’ leve
le és hangzatkái valának’s tartalmukból utoljára akart iidvgyönyörtme
ríteni a’leány. A’ szerelem’ ollyan élete, lángszavakkal leírva ..!  egy 
egész öröklétet ki nem kívánt volna újra kezdeni? két óra óta volt már 
amaz életre visszaemlékezésbe mélyedve Francziska, midőn hatalmas
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zaj távol és fenyegeti! lárma , a: népsokaság’ ama' vad rival gása, melly 
pokolzenéhez liasonlilható, felrezzenté öt kejálmaiból.

Rendkívüli valami történt az ntcza’ egyik végén. Ha valamelly ha
talmas érzemény erőt vesz rajtunk minden, kiilmozgalom titkos viszony- 
han látszik lenni kedélyünk’ belinozgalmaival.

Francziska becsengető Beatrix’ derék szobaleányát s kéré, menne 
ki ’s tudná meg honnan van ’s mit jelent a’ zsibaj; azután felnyitá abla
kát. Éj vala már; az ég visszanyerő tisztaságát a’ zivataros nap után; 
a’ csillagok megaranyozák fényükkel az égbolt’ barna földeiét. ..A ’zsi- 
bongás folyton tartott, a’ néptömeg mindig szaporodott. Beatrix, mint
egy szárnyakon, odasietett. Határozatlan tagmozgatáson és zavartza- 
jon kivid Francziska mitsem vehetett ki, gyönyörködött mégis szemlé
letében a’ látványnak, melly öt különben megrezzenté vala; képzele
tében szerette volna általános fellázadásig élénkíteni azt, mert nem egy 
láncz oldathatik fel, nem egy lét megváltozatható ollyankor. A’ fellá
zadt s z í v  egyszersmind nemzetek’ fellázadását óhajtja ; maga sem tudja, 
mit kiván, minden változásnál mégis reménylhetni látszik, bár a’ fen- 
állónak közfelforgatása alatt magának is meg kellene szakadnia — an
nál jo b b !— Beatrix visszajőve. De, fájdalom, nem forradalom’hírét ho- 
zá ; a’ zsibaj, mennyire megtudhatá okát a’ leány, csak onnan szárma
zott, hogy egy fiatal férfi, ki épen most érkezék Palermőba, egy kávé
házban híres rablót, kit régóta hasztalan nyomozónak, fedezett föl; a r  
ifjú galléron ragadá ö t .. .Élénk tusa keletkezők ; sok jelenvolt hazug
nak nondá a’ jövevényt, ki azonban állításához ragaszkodott ’s fegyve
res erőt híva, kívánván, hogy mindketten tisztviselők’ elébe vezetes
senek; a’ nép élénk részt vön a’ dologban, az őrizet megérkezék ’s az 
egész iigy rendőrség elébe viteték.

,Egyébiránt, tévé hozzá a’ fiatal szobaleány, a’ marqnisnö siestáz még 
’s mitsem hallott; én azonban megtudám, hogy épen most érkezik a’ 
marquis ur’ egy barátja ’s elmenének mindketten, ök tán bizonyosabb 
liirt hozandnak . . .  Sz. szűz! mennyire van ön , jó urnétn, leveretve!.. ‘ 

„Semmit sem tesz; menj, kedves Beatrix, hagyj e g y ed ü l...“
’S a’ szegény Francziska agyrémes reményei’ tetejéről kegyetlen 

valóságba siilyede. Sokáig a’ báró már ki nem maradhatott, az ítélet’ 
pillanata közeledett.

„Mit véték! k iálto tt'... 0 ,  a’ kolostor, a’ szökés, maga a’gyalá
zat, minden többre volna becsülendő sorsomnál. . .  Hogyan! e’ láncz- 
hoz örökre kötüzütten . . .  Nem, soha! Ha van világ’ szabályai, van isten 
végzése szerint kötött házasság is . .. rokonérzelmii lelkek’ önkénytesi 
szövetsége!.. J e r , Emilio, jer láthatatlan, szellemi összeköttetésedhez
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aráddal, ki megőrizd örök hűségét. Szerelmem ólalmazója, Rimini Fran- 
cziska ! halálod engem nem rettent, mivel olly kéjt érezhetői élted’ vég
ső pillanatában ! .. Mit beszélek én , igy kezdé szünet ntán , megpil
lantván a’ tükörben fris arakoszorúját. . .  Bocsáss meg, örök isten r De 
nem közeledő léptek’ zörejét hallom-e? Igen, ö az! El ti szerelmet lán
goló hangzatkák, el te imádott levél; vissza a’ szekrénykébe, hallgat 
az, mint a’ sir. Csak én fogom azt felnyitni éji óráimban. . .  J ő ! . .“

Ő visszarogyott székébe, egyik kezét asztalra támasztva, hol a’ 
becses szekrényke álla , másikat erőtlenül kiterjesztve; komor, az aj
tóra merevenen szegzett tekintetével márványhalványságu vonásival 
fiatal holttesthez hasonlíta, mellynek arczárói félrevonjuk a’ leplet, 
még egyszer csodálandók azt. Az ajtó felnyílt.'..

,Francziska , Francziskám ! távolról hangzók Emilio’ szava, ki lá
baihoz sietett a’ kedvesnek, azokat csókok- ’s forró örömkönnyekkel te
téző. Ő férjed nem lehetett, te még enyém lehetsz!*

„Igen, igen, kezdé a’ marquisnő, kevés perez múlva néhány ba
ráttal lépvén a’ szobába; igen, egyediii ő mentett meg mindnyájun
kat. “

Francziska magán kiviil lévén öröm ’s kéj miatt, semmire semlát- 
szék ügyelni.

Emllio Francziska’ levelét vevén Florenczben, maga is Siciliába szán
dékozott utazni atyja’ megegyezésével, mellyet egy jó nagynénje eszköz- 
lő tt ki nnokaöcscsének Ígért tetemes ajándékért. Meghatva a’ levél’ szo
morú foglalatától,Emilio elmulasztott nyilvános hirdetményt közrebocsá
tani , mert kellő időben megérkezhetni reményle. ’S csakugyan a’ me- 
nyekzö’ napján lépett szárazra Palermóban , de egy órával az esketés 
után. Ő őrültként futosott az utczákon ezer tervvel lelkében. A’ sietés- 
és felindulástól ellankadva, eszmélet nélkül rogyott le egy elhagyatott, 
magányos utczában. Csaknem éj vala, midőn a’ mellette elhaladók föl
emelek s egy kávéházba vivék öt. Felnyílván szemei, több piperöcz egy 
vastag urat kisért egy kocsihoz, mellynek tulajdonosa személyesített 
egészség-’s vidámságnak látszék. Emilio Garden báró’nevét hallá; nyíl
ként rárohanván borzasztó hangon rivalia: ,önök, uraim, gazfit, csalót 
kisérnek! Garden báró volna ö ? Ő pribék, Schmitt pénztözsér, rabló, 
ki a’ gályákról illant e l . . .Rám ismersz, nyomom! Azt véled, úgy fo
god kikerülni a’ szerelem’ vizsga szemeit, mint a’ tötvényekét! Én nem 
kivánoin vissza ama’ néhány ezer frankot, mellyeket Marseilleben el- 
lopál tőlem azon perezben, midőn veled találkozáin; csak add vissza pa
lermói kincsemet, a’ szépség’ virágát, mellyet gyalázatos lehelleteddel 
megfertőzni szándékozál. Ha lopással meggazdagodtak az illyen pribé-
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kék, ti (ól só martalékul becsületes emberekkel! társalkodást’s összeköt
tetést keresnek orczátlanul. Ezen ember, uraim, polgárilag bolt; há
zassága semmi, semmit nem érő. Je r, szerencsétlen, hogy leleplezze
lek a’ tisztviselöség előtt.*

Ez adott alkalmat a’ forrongásra, mellynek okát nem értheték ele- 
jén te; a’ sehonnai’ elfogatása után a’ marquis liivaték, lefoglaltatván az 
alatt az ál báró’ irományai. így jö tt egész borzasztóságában napfényre 
az igazsága’ marquis” sEmiliúnak—kit rósz szelleme vagy inkább védan- 
gyala vezérlett Schmitt’ bankjához Francziaországban utaztakor — ta
núbizonysága által.

A’ marquis éjfél tájban tért palotájába.
.Barátim, kezdé rémület miatt reszketve, a’ szörny, miután lelep

lezve állt egész undokságában, méreg által szabadult meg a’ bakó- 
bárdtúl!‘

Az örökké mosolygó báró előre nem látott eseteken mindig hordott 
magával elegendő mákonyadagot.

,A’ gondviselés akará, tévé hozzá a’ marquis, hogy törvény érje 
utói a’ gaztettet. . .  Ennek kell köszönnöm, hogy a’ hála-adót, mellyel 
neked tartozom, leróhatom. Öleld meg hitvesedet!“

így lön kihallgatva Beatrix’ imája ’s Olaszországban most egy uj 
szerencsés Petrarca él Laurája’ körében!

Csodák- ’s tüneményekkel gazdag században élünk.

GARÁDY.
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K ö l t e m é n y e  k.

E s k ü .

Csattogány, tavasz, ’s a’ rúzsa 
Eskiivének, hogy nem válnak el, 
Esküvének, hogy csak addig élnek, 
Míg az erdő illatot lehel,
És ha elhal rózsának tavasza, 
Csattogánynak is haljon panasza.

És lm a’ tavasz repült először 
E l, sziilöttit a’ nyárnak hagyá,
És a’ völgy is éjjel csendesei)!) lett, 
Csattogány dalát nem csattogá ,
A’ rózsán is a’ szirmok fonnyadtak 
S esküjük szerint mind elszunyadtak.

Kedvesemnek én is esküvém, hogy 
Addig élek míg szeretni fog ; 
Kedvesem viszonzá: ö is elhal 
Hogyha szíve értem nem dohog. 
Eskünk’ csók követte, és örülve 
Véltük álmainkat teljesülve.

És szerelmünk távozott először, 
Kedvesem szent esküjét szegé;
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Halnunk kellett volna kedvesemmel,
De ö kedvét abban nem leié,
Ő nevet, hogy szegve esküvésiink,
És én könnyezek. . . .  de halni késünk.

S A M A I U A Y  K Á R O L Y .

A z  é l e t b ő l .

Domb alatt ül, kínos énekével,
Úti porbanV világtalan;
Hosszú éj, a’ vaknak éjszakája!
A’ nagy éjben nyájas álma van.

Nyájas álom, hogyha alkonyaikor 
Oldalán a’ lányka megjelen,
És lehajíik fájó homlokához,
És köszönti jámborédesen.

Kosarat hoz áldott kis kezében,
Jó szivében hoz vigasztalast —
Mérlhogy ember napsugárt nem adhat? — 
A’ szegénynek ö nem hozna m ást!

’S mint beszólal tompa éjjelébe,
Hangja elhat lelke’ léikéig. —
Koldushoz csak fillérrel beszélnek:
A’ meleg szó ollyan jól e s ik !

Szürke kunyhó’ keskeny ajtajából 
Jött a’ koldus’ nyájas álma le:
Annyi ház van szép fehér a’ dombon 
De lakója szívben — fekete.

V I D O R  E M Í L .



T Á R  C Z 1

K o n *  * e a  u.

Dussaulx következő anecdotá- 
kat beszél Rousseauról.

Diissaulx egy napon Piron- 
hoz vitte Rousseaut. Píron épen név
napját ünnepelte, ’s néhány barátjá
val az asztalnál ült. Mihelyt Rous
seaut meglátta, így kiáltott: Ha ! a’ 
bölcseség látogatást tesz a’ dőreség
nél. Ezután kényszerűé őt oldala mel
lé ülni, megsímogatá, megölelte őt, 
megfogta kezét és szivére tevén , sze
meit ég felé függesztve igy szólott: 
Most bocsátód el uram szolgádat, és 
elkezdett olly sebesen , annyi elméncz- 
séggel, annyi szeszélylyel csevegni, 
hogy Rousseau elfáradva,fölkele, hogy 
távozzék. Píron visszatartá: Csak 
meg fog engem ismét látogatni ? — 
Nem, válaszolt Rousseau, az ön röp
pentyűi (rakétái) megvakitnak és si
ketének ; nem ittam bort és még is 
részeg vagyok.

Dussaulx vitte meg az első 
hírt Rousseaunak XV. Lajos’ halálá
ról. A’ genfi bölcs könyekre fakadt. 
Barátja kérdé, miért szomorkodik 
olly nagyon? Nem tudja-e, válaszolt 
Rousseau, hogy ezen monarcha és én

egyképen gyűlöltek valánk' a’ frau- 
cziáknát ’s hogy most már az ő egye
sített gyűlöletük rám magainra fog 
esni.

Más ízben meglátogatá őt Dus
saulx és épen ebédnél találta; rövid 
beszéd után , melly egyik’ részéről 
sem vala igen élénk , eltávozék. 
Rousseau lekisérte őt egész a’ lép
csőkig ’s így szóla : Ne vegye rósz 
névén, hogy nem kértem meg önt ve
lem ebédelni. En a’ közönségnél an
nyira gyűlölt vagyok, hogy ha ön 
történetesen asztalomnál megbete
gednék, minden bizonynyal azt mon
danák : Rousseau mérgezte önt meg.

’S miért volt Rousseau an
nyira gyűlölve a’ francziáknál ? Kér
di az olvasó. Azért, mert soha nem 
mondott és írt egyebet, mint a’ mi
nek igazságáról lelkében meg volt 
győződve, ’s jelszavához; „vitam im
pendere vero“ mindig hű maradt.-—Ez 
így marad míg a’ világ fenn áll, az 
igazság’ apostolának inartyrrá kell 
lennie. De azért minden koroknak vol
tak igazsághirdető apostolai ’sebben 
van az igazság’ istennőjének legfé
nyesebb diadala.

Tihamér.
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V ä la sz  l to r v a th  H i Italy
ur' É szrevé te le ire .

Olvasó társaságunk az Athe
naeum’ füzeteit folyó év’ második fe
léről— bár postai utón kellő időben 
történt az előfizetés , — csak Octo
ber’ havában kaphatá meg, ’s hoz
zám a’ köztünk megállapított kör sze
rint, csak azon hó’ legutolján jutá
nak azok. Ekkor olvasám H. M. úr’ 
Észrevételeit, e’f. félév’ I. és II.füzeté
ben, miket bírálatomra ingerült tollal 
és sértőleg írt,

En amaz iratomban, mielőtt ke
zemből kibocsátám , gondosan mér
legre raktam minden szavat, ha ne
talán élesb mondatokra találtam, kí
méletlenül elszedtem fulánkjaikat: ’s 
reményiem , e’ tekintetben , H. ur
nák panasza ellenein nem lehet. Mik 
hát vétségeim, inellyek ingerült in
dulatot fuvalltak tollába? — Egyik: 
hogy én nem szaktudós , 's ismeret 
len nevű, őt, magyar történetírót, 
és magyar tudós társasági rendes ta
got, bírálni mertem; — olly magyar 
történetírót, kinek fagyos tolla alatt 
e’ tüzvérű keleti faj’minden tetteiből 
kiszikrázó lánglélek kínosan haldo
kolva sir , — olly magyar academiai 
rendes tagot, kinek e’ kis munkács- 
kája is magyar grammatical hibáktól 
hemzség. — Másik: hogy én 0 és Pé- 
czely közt egyenvonalt húzni, ’s ez 
utóbbinak mivét övének fölébe emelni 
bátorkodtam. Mondja meg nekem H. 
u r : mi joga van önnek , vagy bár
kinek ahhoz, ha én, például, két bol
ti kirakvány között hasonlítást te
szek, ’s tiszta meggyőződésen ala
púit ítéletemet felettök szabadon nyíl
vánítom? ’s méltányos lesz-e, ha a’ 
tulajdonosak közöl az , ki ke- 
vesb ízlést tanusita eljárásában, mél
tó- hátrább tételéért, ellenem boszus 
szavakkal felzúg? l\i ítéltetni nem kí
ván , ne álljon színpadra, hol róla 
nem ítélni lehetetlen; és ki kerüli az

összehasonlítlatást, keressen olly pá 
lyatért, hol kívüle nincs senki más. 
— Harmadik vétségeim közöl: hogy 
a’ könyvben létező némelly időszaki 
hibákat megróttam. A’ hol számok a’ 
kiáltó tanúk, ott hiú minden okosko
dás, ’s higye el H. ur, hasztalanerő- 
ködés volt, e’ hibákat az én fejemre 
vissza tolni akarni, mert ki vérünk’ 
történeteiből sejt valamit, ’s H, ur’ 
könyvébe tekinteni nem res t, híven 
ott lelendi azokat.

Ezeken kívül H. ur hosszas Ész
revételeire semmi mondani valót, mi 
hozzám illő lenne, nem látok, — ki 
kötve még ez egyet: Észrevételei 
reáin olly hatást épen nem tettek, 
hogy mi ve’ legújabban kijött 2dik kö
tete felől véleményemet bátran ne 
nyilvánítsam, ha ugyan nekem tet
szeni fog. liaksay D.

L ite r a tú r a i  mozgalmaié.
VI.

(Folytatás).

Budán, a’ m. k. eg ye tem ’ műhe
lyében, az academ ia’ költségein meg
jelentek : 1. A ’ m agyar szókat es’ főbb  
szabályai. A ’ m. tu d ■ tá rsaság ’ külön 
használatára. N8r. 129 1. borítékba 
fűzve 20 kr cp. íme végre egy munká
lat a’ szókötésről , melly alapul, ki
induló- és támpontul szolgálhat min
den ezentuli elmélkedéseink- és vizs
gálódásainknak nyelvünk’ szókötése 
körül, ’s mellyet igazítni, határozot- 
tabbá tenni, mellyhez adni ezen túl 
könnyű leszen: mire az academia fel 
is szólítja előszavában a’ nyelv’ ba
rátit, ’s e’ lépésével újra azon érde
met vívja ki magának, központositó- 
ja lenni a’ honi értelmiség’ e’ tárgyra 
magaáltal fordított figyelme’ eredmé
nyeinek. Véleményem szerinte’mun- 
kálődásmód az , mellyel az academia 
nem ragyogón, de annál behatóbban



felelt meg már eddig is hivatásának, 
’s e’ részben gyakorlatilag kimutatta 
azon állást, mellyet az academiáknak 
mai napéi kellene foglalni a’ tudomá
nyos világban. — 2. Törve'nytndomá- 
nyi Mnszólár. Közre bocsátja «’ ma
gyar tudó» társaság. N8r. XII és 444 
1. vei. színes borit, kötve 1 ft 50 kr 
cp. E’ szótár, melly nem új javasla
tokat, hanem az academia által kiadott 
philosophiai és mathematical műszó- 
tárak’ módja szerint a’ törvénytudo
mányi műnyelv’ történetét ’s jelen ál
lapotát adja, nem lehet nem kedves 
jelenet mind azokra nézve, kik e’ tu
dományt űzik, kik magyar nyelven 
űzik az t, ’s örömmel követik nyel
vünk’ egyes agai’ fejlődését. Együtt 
lelvén itt az előzményeket, az írókra 
nézve is tetemesen könnyebbítve le
szen új jobb műszók’ készítése. — 3. 
Magyar es Nemet Zsebszótár. Köz
re boesátá a’ m. tudós társaság. Má
sodik vagyis német-magyar rész má
sodik kiadásának második fü ze te , 
305.—624 1. A’ harmadik füzet, mely- 
lyel e’ munka be leszen fejezve, ja
nuár’ 1. jelenik meg. Ára a’ három 
füzetnek csak 2 ft 30 kr cp.

Ugyanott a’ kiadók’ költségein: 
1. Emlékbeszed Körösi Csorna Sán
dor Jelelt. Elmondd a’ m. tud. társa
ságnak 1843-oct. 8. tartatott közgyű
lésén b. Eötvös József  Pesten, Hart
leben K.A. bizománya. N8r. 311. vei. 
fűzve 20 kr cp. A’ munkából leendő 
haszon lleguly Antal éjszakon utazó 
academicus’ segélésére van szánva. 
—- 2. Őrangyal. Vallási almanach , 
honunk’ gyöngéd hölgyeinek szentel
ve. 1844. Szerkeszti Szabó Imre, 
veszprémi áld. pap. Pesten. kiadja 
Emich G. N12r. 257 1. négy rézmet
szettel, vei. papirostábl. 2 ft., selyem
be borítva 3 ft cp. írói közt Csajághy, 
Császár, Sujánszky, 'Párkányi stb 
jeleskednek; a’ kiállítás igen szép. — 
3. Taxa medicamentorum. Gyógysze

rek’ árszabása. Magyarország és 
hozzá kapcsolt tartományaihoz alkal
mazva , latin, magyar és német nyel
ven. 4r. 90 1. fűzve 1 ft cp.

Budán, H ágó’ műhelyében meg
jelent : Pénz. Újévi ’s névnapi aján
dék növendékeknek, vagy hasznos és 
mulatságos értekezése egy atyának 
gyermekei előtt a’ pénzről. Irta ’s 
kiadta Hoicsy Miksa. 8r. 70 1. vei. 
borit, fűzve?

Pesten, Hartleben K. A. kiadó
könyvárus’ költségein megjelentek: 
1. Nagy Ignácz’ Munkái. Harmadik 
és negyedik kötet. Nl6r. Budapest,
1844. Torzképek. Irta Nagy Ignácz. 
I. rész 315 I. II. rész 334 1. finom 
vei., két igen jellemes fametszetű 
genre rajzzal, díszes szinnyomatuké
pes borítékba fűzve 2 ft 40kl'Cp. A’ 
két kötetben húsz illy torzképet talá
lunk áz életből mellyeknek egy része 
ismeretes ugyanazÁth.olvasói előtt, 
de vegyítve újakkal , miilyenek: Elő
ítélet, A’ kalandvadász, Családi ün
nep, Farkas tírfi’ indítványai, Sa
vant úr’ szenvedései stb. Az elhire- 
sűlt Zajfay úr tehát túl adván pseu- 
donymitásán, most már saját neve 
alatt adja ezen epe és méreg nélkül, 
sőt szeretetre méltó bonhomievel 
(nem találunk hirtelen megfelelő ’s 
kimerítő szót nyelvünkben) rajzolt sa- 
tirai képeit, melly ekoen a’ társas élet’ 
számtalan ferdeségeit, gyengéit, ez 
apró szenvedéseket, mikkel magunk 
gyötörjük magunkat, öntudatunk elé
be vezeti, de korunk’ néinelly vét
keit is, hol sóval, hol csalánnal bün
tetve. Kiki találand magának szóló 
leczkét e’ czéizásokban gazdag lapo
kon , ’s igy mind jó kedvvel, mind 
haszonnal fog rajtok mulatni. Á’ kiál
lítás ritka szépségű, ’s az Ízlésben 
gazdag ’s firmája mellett szívesen ál
dozó kiadónak becsületére váló. —

(  Vege köv.)
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Lapjaink’ múlt éveki folyamataiból következők kaphatók még 
nálunk:
1 8 3 7 . I. félév’ 2. negyede (első negyede nincs) 1 fit — kr.pengő.

II. „ t e l j e s e n .....................................— „ 4 8  „ „
1 8 3 8 . I. és II. félév te lje se n ...................................2 „ — „ „
1839 . I. félév’ 2. negyede (1-ső negyede nincs) 1 „ — „

„ II. „ t e l j e s e n .......................................— „ 4 8  „ „
1 8 4 0 . I. és II. félév te lje se n .................................. 2 „ — „ „
1841 . I. félév’ 2. negyede (első negyede nincs) — „ 4S  „ „

„ II. „ t e l j e s e n .......................................— „ 48  „ „
1 8 4 2 . I. félév te lje se n ............................................... 5 „ — „ „

•* II* »* ,» . . . . .  . 3 ,, ,, „
Múlt é v e k i  egyes számok G ezüst krajczáron kaphatók.

A’ Figyelmező 4  évi és az Athenaeum G évi ezen folyamai 
csaknem minden kitűnő magyar Írói elmétől adtak czikkeket. Köl
csey , Czuczor, Fáy, Eötvös, Jósika, Szontagh Gusztáv, Pulszky 
Szemere Pál és Bertalan, Húnfalvy, P éczeli, Nagy Károly, Foga- 
rasi, Horváth Mihály stb. más becses irói név váltogatja egymást 
e’ lapokon, mellyeket ez irók’ munkái a’ magyar irodalomban ma 
radandó becsiíekké tesznek.

A’ s z e r k e s z t ő s é g .

Hanleben Konrád Adolf köny város
nál megszerezhető:

Galetli’ egyetemi világ« 
ismerete

vagy földleirati, statistical, státus
történeti encyclopaedia’stb. Magyar- 
országhoz alkalmazva Vállas Antal 
által. 13 színezett földképpel az egész 
munka 10 füzetben jelenik meg. K^y 
füzet’ára 40 kr. ep. — KJdig három 
füzet jelent meg.

Megjelent a*
MAGYAR ÉLETKÉPEK’

II. kötetének IV. füzete is. 
Szerkeszti Frankenburg. Tartalom: 
Házassági kaland, Pityefoki Jung

Mórieztól, — Az arszláunő , torzkép 
Nagy Ignácztol. — Isten’keze, Fran- 
kenburgtol, — Temetetés , ballada, 
Tárkányi Bélától.—t’soktolvaj, íVla- 
ties Imrétől.

Ára egy füzetnek 2 ezüst huszas.
• - w éi h l  , notfilsb moftil , vi fb  Hab-

Továbbá minden hiteles könyvárus
nál kapható:

A’ szerb zsupánok, kirá
lyok és ezárok* pénzei.

Irta Luczenbacher János. XIII. réz- 
nyomattal. n8r. velinen, fűzve 2 f. ep.



Geibel Károlynál Pesten ’s általa’ sírásó. — A’ két kötet’ ára 2 írt 40 
ininilen magyar könyvkereskedésben kr. pengőben, 

kaphatók:

F á y A n d rá s ’
S Z É P IR O D A L M I Ö SZ - 

SZ E S M UNK AI.
I. Kötet. Mesék és allegóriák. — 
Előfizetési ára a’ munkának köteten- 
kint 1 frt 20 kr pengőben. Ki az 
egész ( 8 kötetben megjelenendő ) 
munkára előfizet, 8 pengő forintért 
megszerezheti. De ez előfizetési ár 
csak decemb. 20káig tart. Későbbi 
bolti ára kötetenként 1 frt 30 krra 
’s igy az egészé 12 írtra pengőb. fog 
emelkedni.

Ugyanott megszerezhető:

O r szá g -g y ű lé s i  
A  I  M A  I  A  C H.

Szerkeszti ’s kiadja Vachotfalvai Va- 
ehot Imre. Első kötet. Az alsó táb
lai terem’ kőrajzával. Finom velinen, 
díszes allegóriái kőuietszetű kemény 
borítékba kötve 12-rét. Ára 2 frt 24 
kr. cp.

Most jelent meg Haitiében’ költsé
gén ’s minden könyvárosnál kapható:

T O R Z K É P E K ..
Irta Nagy Ignáez. I. és II. kötet; kis 
8drét 41 iv , finom velinen , famet
szésekkel ’s kőnyomatú allegóriái 
borítékban. Tartalma : Házi úr. A' 
kaland-vadász. Allatvílági mozgal
mak. A’ művésznő. Állatok’ közgyű
lésé. Zöld mulatság. Előítélet. Jele
netek a’ munkás életből. Az agg le
gény. Róka ur' kalandjai. Esti séta. 
A’ mészáros. Farkas inti’ indítvá
nyai. A’ varróleány. Savant ur’ szén- 
védéséi. Családi ünnep. Az uracs. 
A’ szolgáin. Az 'orvos növendék. A’

Épen most jelent meg:

A ’ D EM O K R A TEN  AM E
R IK Á B A N

czimű ismeretes jeles munkának III 
és IV. kötete folytatólag fordítva To- 
queville után Fábián Gábor . magyar 
academiai rendes tag által. Ára e’két 
utóbbi kötetnek, mellyek az I. és II. 
kötettől külön válva is áruitatnak ’s 
mellyek mellett az első két kötet hi
bás lapjainak megigazított új nyoma
tai is az illető t. ez. vevőknek ingyen 
kiosztogattatnak, 3 frt, mind a’ 4 
kötet pedig összesen 7 frt pengőb. 
Kapható a’ munka Eggenberger, He
ckenast és Emich könyvárusoknál.

Megjelent ’s minden hiteles könyv
árusnál kapható:

PRO PYLA EILM O K  A ’ 
T Á R SA SA I-1  P H IL O SO 

PH I i  BE O Z ,
tekintettel hazánk’ viszonyaira. Irta 
Szontagh Gusztáv. Budán 1843.

Tartalom : I. A’ társaság’ czélja. 
II. A’ történetírás’ philosophiája ’» 
főpontjai. III. Az emberiség’ törté- 
netÍrási kifejlődése. IV. A’ társasági 
philosophia’ rendszerei. 1. Political 
rendszerek, a) Az állandóság’ rend
szere. b) A’ forradalom’ rendszere, 
c) A’ reform’ rendszere. 2. Az egy
házi (vallási) rendszerek: a) A’ ca- 
tholicisinus. b) A’ rationalismus. c) . 
A’ protestantismus. V. A’ keresz
tény-világi társasági élet’ történet- 
irási kifejlődése. VI. Futó pillanat 
nemzetünk’ történetére. Toldalék: 
Hazánk’jelen viszonyai a’ Pívpylaeu- 
mok’ szempontjából. Kötve 1 frt 20 
kr. cp.

NYOMATOTT BUDÁN a ’ M. K. EGYETEM’ BETŰIVEL.
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JELENTÉS AZ ATHENAEUM IRÁNT

Az Athenaeum , hét esztendei megjelenése után, a’ jelen 
félévi XII. füzettel bezáratik. Mit minden következhető té
vedések’ elhárítására ezennel jó korán jelentvén, kérjük ed
digi tisztelt olvasóinkat, ne méltóztassanak a’ jövő félévre 
lapunk iránt előfizetési rendeléseket tenni, sem postahivata
loknál, sem azon magános tisztelt pártfogóinknál, kik eddig 

szívesek voltak előfizetéseket elfogadni. Pest, oct. 31. 1843.

A z Athenaeum kiadói és szerkesztője.
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A ’ n é p k é p v i s e l ő ’ i d e á l j a .

A z  egyes választottak általi népképviseleti rendszer mindenfelé 
lio buzgalommal pártolAtik, hitelt nyer, ’s nyilvános szerződések által 
sok helyt szentesítve is van. Ezen fontos ügygyei azonban éjien ugy van 
a dolog, mint az evangéliumi tannal. Valamint az evangélium csak 
egy, de az ezen egyhez tartozó egyházak, külalakjok’ sokféleségével, 
egymástól mégis különböznek: ugy csaknem minden európai nemzetek 
megegyeznek a’ kéjiviseleti rendszer’ szüksége felett, ha még olly kü
lönböző módosítással i ö , mellynek meghatározása minden egyes állo- 
dalomtól függ.

Minden népképviselet’ czélja, egy ollyan rend’létezése, melly meg
tisztelve közbizodalominal, a’ nép’ igazságos kivánalait ’s követeléseit 
bátran a’ trón elébe terjeszsze; a’ nyilvános hatalmat törvényes korlá
tái között tartsa ; ’s a’ kormány’ lehető önkényének hathatósan ellen
szegüljön. A’ legfőbb hatalom könnyen elmellözi a’ félénk igazságot; 
ministerek, kegyenczek, udvariak, kiknek érdekei inkább az udvaré-, 
mint a’ népével egybeszövék, könnyen kísérteibe jöhetnek, uroknak 
tévutakra vezetésére, s megakadályozására, hogy az elnyomott nejt’ 
szava valaha füleibe hasson; maga a’ fejedelem, legjobb akarata mel
lett is — népének valódi szükségeit kevéssé ismerhetvén — olly tettek-

ATHEN. II. KÖT. 1843.



re csábíttatliatik, mellyek a ’ tőle üdvét váró országot a’ veszedelem’ ör
vényébe vezethetik: e’félre nem ismerhető jótétemény tehát minden or
szágra nézve, ha vannak törvényes állású férfiak, kiknek, ha a’főha
tóságok valamit a’ fenálló országos alkotmány ellen rendelnének, a’ 
közakarat’ k ijelentése’s a’ szerény, szabadelmü ellenszegülés tisztök- 
hen áll. Kit a’ haza ezen helyre állít, annak jogai mindaddig sértlietle- 
nek ’s tiszteletesek, mig a’ népnek hív eszköze marad, melly öt válasz
tó , ’s a’ tilos követelések ellen védőül állitá. Mint a’ népnek sajátsze- 
rii embere, szeghetetlen hűséggel ragaszkodik a’ nyert meghatalmazás
hoz , ’s az adott utasításhoz; választói’ igazságos kivánatinak pontos 
megfelelés, törekvései’ föczélja. Egészen a’haza’ javának é l , ’s nem is
mer tisztább örömet, mint önhaszon nélküli szolgálati buzgósággal vi
szonozni a’ benne helyzeti bizodalmát. Felfedezni a’ sérelmeket, mely- 
lyek miatt a’ nép jogosan panaszkodhatik: ellenök czélirányos eszkö
zöket javalni; az ország’ közjaváról — a’ különös rendek’ vagy osztá
lyok’tekintetbe vétele nélkül—benső meggyőződése szerint tanácskozni; 
rendületlenül ellenszegülni mindennek, mit a’ közjó ellen a’roszakara- 
túak ármánykodnak; az alkotmány’ fenállásaért minden lehetőt véghez 
vinni; a’ honi szabadságot aláásni vakinerösködőkkel kérlelhetlenül da- 
czolni: erre van minden hatása kiszámítva. A’ karok’ ülésében mondott 
minden szava nyilván kifejezi a’ közügy iránt viseltető részvétét. Be
csületessége megvesztegethetlen; magát kellene megvetnie, haa’ kép
viselte nép’ javát áruba bocsátana. Világért sem tartana azokkal, k ika’ 
népjogok’ korlátozásával tekintetük’ terjesztésére vetemednek. Hazaá
rulóvá, felebb ju tásért, csak a’ legelvetemültebb gonosztevő lehet.

Fő gondja, hogy a’ polgárok’különböző osztályai — a’ nélkül, hogy 
egyik a’másik fölébe emelkednék— egymás közt a’ súlyegyent fentar- 
ts á k ; egyik rendnek igen nagy túlnyomósága a’ többit könnyen elta- 
podná. Á’ jó köztársaságnak ne legyenek édes és mostoha gyermekei. 
Hol egyik rend kitiinőlegkegyeltetik, ’s a’ többieket jóval is felülmúl
ja , ott pártszellemnek út töretett, mellyen nem soká a’ közszellem vi
tetik sírba. A’ polgárok’ különböző osztályai egyformán hasznosak az 
országnak: mindegyiknek kell tehát jogának lenni, hogy a’ karok’gyű
lésében tulajdon szószólói által védhesse magát, hogy egyik rend se 
emelkedjék a’ másik kárával. A’ súlyegyen’ megzavarása múlhatlanúl 
boldogtalan ezivódásokat okoz, mellyekben fejedelem és nép vesztenek. 
Hol egyik a’ másik mellett háborítlanúl hivatásának élhet; hol egyik 
rend sem idegen a’ másiktól; hol mindnyájan bizalmasan fognak kezet 
a’ jóra; hol a’ nemes a’ kézművest becsüli, a’ közpolgár a’ nemesnek 
igaz utón szerzett elsőségeit tiszteli, a’ nagybirtokos, vagy gazdag ke-
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reskedö a’ szegény kézművesnél, vagy napszámosnál nincs többre jo
gosítva; hol a katonának nem szabad az ö rendéhez nem tartozókat ke- 
vélyen lenézni; hol a’ tudósok’ érdeme méltányoltatik; hol a’ papnak 
szabad a’ polgárok sorába állani, és szükség’ esetében hivatásának 
szent ügye mellett felszólalni; hol általában mindnyájan a’ törvénynek 
egyenlő ótalma alatt állanak, ’s egyik rendnek sincs oka bizalmatlan
nak lenni a’ másik irán t; ott mindnyájan a’ legszebb egyességben tűn
nek fe l, ’s ott a’ hon’ java erős alapon nyugszik. Ezen meggyőződés
től vezéreltetve, a’ hív népképviselő , erejét és idejét egészen az álta
la elfoglalt magas állás’ követeléseinek szenteli, ’s állhatatosan töre
kedik , a’ személyére esett választásnak lehetőleg megfelelni.

Hazájáhozi hűség, törvény iránti engedelmesség, a’ fenálló orszá
gos alkotmány’ fentartásában buzgóság, semmi jogtalanságot érintet
lenül nem hagyó nemes szabadelmiiség, ’s a’ legkeményebb zivatar közt 
is rendületlen becsületesség, képének fő vonásai. Legmelegebb hon
barát, ’s a’ képviselte népnek, mellynek szószólója, boldogságát min
denek felett munkáló. Azért nem is ismer fenségesebbet, az ország’kor
mányát okos gondossággal ’s atyai erővel vezető ’s a’ közjóban fárad- 
hatlanul munkás fejedelemnél. Erre nézve a’ nép’ és fejedelem’ jogai 
előtte egyképen tiszteletesek és szentek. Bár milly közel érintik is ezen 
jogok egymást, még is van közöttük óvó határvonal, hogy egybe ne 
folyjanak ’s veszélyes forradalmi anyaggá ne fajuljanak. Bár mint gyű
löli a’ népnyomást, még sem nyújtana segédkezet a’ fejedelem’ kisebbí
tésére ’s hatalmának olly szűk határok közé szorítására, hogy mozdul
ni is alig legyen képes. Tehetetlen fejedelem, népe’üdvére semmi nagy
szerűt nem vihet véghez. Hatalmát egyedül a’ törvénynek kell megköt
hetnie. Csak hol ezen korlát áttöretik, ’s a’ törvény’ helyébe önkény 
tolakodik; csak hol a’ hízelgésnek sükerül, kiemelni a’ fejedelmet hatal
mának törvényszabta határai közöl, ’s őt tilos, erőszakos csapásokra 
csábítani, mellyek alatt ártatlanul vérzik a’ szegény nép: csak ott tar
taná ö véteknek hallgatni, ’s mindent el nem követni, hogy a’ fonákul 
használt hatalom megtöressék ’s a’ jog’ határai közé visszautasíttassék. 
Fedeztetve a’ törvények’ pajzsával ’s védelmeztetve a’ fejedelem’ ésnép’ 
szent esküivel megerősített országos alkotmány által, bátran léphet fel 
a’ népnek meghatalmazottja, ’s tétovázás nélkül és szabadelnüilegemel- 
hetifel panaszát, ha erőszak nyomja el az igazat. Ila okos szerénység
gel teljesíti kötelességét; ha a’ fejedelem’ méltóságának tartozó tisz
teletről az ellenmondásnál sem feledkezik meg; ha a’ nép’ nevében elő
adandó panaszokat és sérelmeket úgy tudja intézni, hogy csak a’ törvé
nyeket érvényesekké tenni akaró tiszta czélját meg nem ismerni lehetet

3 0  *
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len , ha sikerül neki, előadásaiba szőni jól talált rajzát a’ veszélynek, 
melly a’ folytatott cselekvésmóddal fejedelmet és hazát fenyeget: ak
kor alig fogja a’ fejedelem roszalni, hogy szavát fölemelni bátorkodott; 
sőt inkább tisztelni és csodálni fogja hivatalhiiségét, férfias bátorságát 
és becsületességét, ’s talán okainak nyomossága által, alattvalóival ki- 
méletesbb bánásra téríttetik. Ha váratlanul az ellenkező történnék; ha 
a’ fejedelem— felbújtogatva kegyenczi által — a’ szabadelmü s '.ónokra 
mérgelődnék, mivel ez az önkény ellen a’ törvény’ részére hajolt, ’s a’ 
népért a’ kormány ellen szót emelni bátorkodott: mindez nem tántorít
ja  élőt. Tudja, hogy a’ szabadelmftség idegenséget ébreszt, ’s hogy az 
ellenszegülés’ következése, néha fejedelmi kegyvesztés: de ez nem ren
díti meg kötelességbeli hűségét. Választása’ okát tudva, erősen ragasz
kodik az erényhez. Legyen ez gyakran veszélyes ’s tegye ki a’ hivata
lából semmit elmulasztani nem akaró , lelkiösmeretes férfiút a’ hízelgők’ 
gyiilölségének, tétovázás nélkül többre becsüli azon gyávaságnál, melly 
jót cselekedve fél sérteni; drágább előtte az erény minden mellékes 
utakon szerzett kedvezésnél. Hirdessék bár öt hajthatlannak, ki még a’ 
trónhoz legközelebb állókkal is szembe száll; nevezzék bár elveit gú
nyosan elavultaknak, ’s vessék szemére , hogy a’ népjogok’ porba ta- 
podásának megkisértését tűrni nem akarja: ö nem gondol vele; bátor
ságának erőssége felülmúlja ellenségeinek ravaszságát. Mint becsü
letes tisztviselő , szembe száll minden alattomossággal, s kötelesség
érzete minden más hajlamot legyőz. Mondják bár neki százszor: „Ma
gáról is kell gondoskodni; az erénynek is vannak határai; hasztalan a ’ 
folyam ellen úszni, vagy erejét ollyan hegyre mászással kímerítni, 
mellynek csúcsa el nem érhető; hogy oktalanság a’ fejdelemnek csak 
kész engedékenységgel megtartható kegyét ellenszegüléssel koczkáz- 
tatni; hogy az erény sokszor gyülöltetik; ’s hogy elveinkhez szoros 
ragaszkodással, ’s a’ népszabadságért igen is hő buzgalommal gyakran 
magunknak és a’ jó ügynek ártunk“ ez, és hasonló ellenvetések el nem 
tántorítják öt az igazság’ ösvényéről, ’s el nem csábítják állása’ fele
désére. Ragadják el tőle a’ mi kitüntetésnek tartatik, erénye nem vál
tozik ; ugyanaz marad a’ legzavartabb események, a’ legkeményebb zi
vatarok, a’ legkeseriibb sértések között. Sem félelem, sem remény meg 
nem törheti férfias érzetét, ’s nem teheti öt hajlékonynyá, hogy hitsze- 
göleg, a’ rá legdrágább kincsét bízott nép ellen pártoskodjék. Még
ha sikerülne is az irigységnek, öt megdönteni, ’s ijesztgetéssel,vagy 
Ígérettel , arra bírni a’ népet, hogy öt vissza hívja, ’s egy más, több 
engedékenységet Ígérőt válaszszon: nemes büszkeség fénylik homlo
kán, ’s nem esik nehezére, szerényen visszavonulni a’magányos élet-
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b e , hol jutalmát a’ szigorún teljesített kötelesség’ érzetében feltalá- 
landja. Mint a’ közéletben, úgy csendes elvonultságában is , olly fér
fiúként viseli magát, ki soha sem feledi, fejedelme ’s hazája iránti tar
tozását , ’s ki szintolly változhatlan hűséggel teljesíti most a’ közren- 
dii polgár’ kötelességeit, mint egykor a’ közhivatalban álló férfiúét. 
(Németből.)

KEMENESY MÁRTON.
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t

m a l  Uten on' a s s z o n y .

Nem csak Francziaország, hanem egész Európa’ erkölcsi romlá
sára befolyó uralkodását XlV-dik Lajosnak a’ több számtalan roszak 
közt az a’ fö rósz is bélyegzi, hogy alatta az ágyasok a’ belső és kül
ső igazgatásba, az ország’ dolgaiba határtalan hatalommal bírtak. De 
ezen hatalom olly hosszasan, ’s oily korlátlan erőben soha senkinek sem 
vala kezei közt mint Maintenonnak, egy felfejthetlen jellemű szöve
vényes asszonynak, kinek eddigelö csak részrehajló dicséröi, vagy 
gyalázói találkozónak. — Francoise d’ Aubigné (ez volt családi neve) 
született 1635-ben a’niorti fogházban, hová atyja több bűnt ételek miatt 
záratott, kit anyja önkényt követett oda. Miután báró Aubigné szabad
ságát vissza nyerte, nejével, ’s gyermekeivel Martinique szigetbe 
ment, ’s egyike lön a’ leggazdagobb ültetvény-birtokosoknak, de ha
mar eljátszó vagyonát, ’s szerencsésnek mondá magát, hogy egy kis 
hivatalt nyerhete, inellyböl nyomorúan tengődhessék. Illy nagy Ínség
be bukását nem soka élte felül a’ vesztegető , ’s háznépét legsanya
rúbb szegénységben hagyá. A’ gyámoltalan özvegy gyermekeivel meg- 
tére Francziaországba, ’s leányát, kinek nevelésére legtöbb gondotfor- 
dita, néinelly fizetetten adósságokért zálogul adá. A’ kiváltás lehetet
len volt, ’s ig y a ’ lyányka eggyik ápoló kézből másba szállt, kik 
közt Nevillant asszonyé legmostohább volt.

Ez a’ tizen négy évii lyánykát Párisba vivé, ’s ott a’ szint ollyrút, 
mint elmíncz költő Scarron’ házába vezette, kinél az udvar, és főváros’
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leglelkesbb személyei naponként össze szoktak jöni. — Francoise d’ 
Aubigné, csak hamar s z é p  i n d ia i  h ö lg y  név alattion ismeretes; 
’s a’ szenvedő Scarront is annyira elbájolá, hogy ez 1651-ben őt nőül, 
választó. A’ társalkodási gyülekezetek még zajongóbbak, ’s csoporto
sabbak lőnek Scarron’ házánál, mint eddig, ’s ezeknek csillogó köré
ben jó módja vo lta’ szép házi asszonynak lelkét, a’ finom és szép vi' 
lág’ izlete szerint kimivelni. Scarron 1660-ban elhalt. Özvegyét köriil- 
dongák imádói, kik iránt lehetetlen, hogy mindig kérelhetetlen makacs 
maradt volna; de mégis ezeknek kedvezései nem biztathaták olly ké
nyelmes léttel, hogy tovább Párisban maradhasson, ’s már elhagyni ké
szült hazáját, ’s Nemours herezegnével Portugalliaba utazni, midőn a’ 
sors Montespan grófnéval liozá ismeretségbe, ki a’ királytól számára 
nyugpénzt csikart ki.— Közte, és Montespan grófné közt napról napra 
bizalmasabb lön á  barátsági viszony, mellyet tetéze az is, hogy őt a 
grófné’ első gyermeke’ (kit a’ királynak legszorosbb titokban szüle) ne- 
velönéjének nevezé ki. — Montespan’ termékenysége a’ Scarronné’gond
jai alá bízott gyermekek’ számát háromra neveié — ’s ö ezeket a’ leg- 
nyájasbb anyai ügyelettel dajkálta. Montespan több órákat tölte napon
ként Scarronné’ lelkes társalkodásában, annyira, hogy sokszor XIY-d. 
Lajosnak utána várakoznia kellett; ebből némi gyűlölet kelt a’ király’ 
keblében ez özvegy irán t, ki szerelmesét tőle olly soká elragadozza. 
Ez a’ gyűlölet nőttön nőtt annyira, hogy Montespannak minden tekin
tetét, ’s a’ rábeszélés’ minden fortélyait, elő kelle vennie, hogy a’ ki
rályt a’ maintenoni uradalomnak, gyermekei’ hű és gondos nevelönéje’ 
számára, leendő megvételére rábírhassa. Több okok azonban marquise 
Maintenon iránt, ki a’ maintenoni uradalom’ átvétele óta vévé e’ nevet 
fel, lassanként lágyultabbá tevék a’ király’ szivét, kivált midőn a’mai- 
nei herczeg—mint Maintenon nevendéke—a’ legcsillogóbb reményekkel 
biztató királyi atyját. De Montespan’ többszöri borús kedve is késztető 
a’ királyt vigasztalást keresni szeretője’ barátnéjánál, ’s azt lelt is. Ma- 
intenonnak jó alkalma volt illyenkor lelke’ magas tulajdonait, szive’jó- 
ságát egész szeretetre méltó voltában kitüntetni. Szavai tündéri bájjal 
hátának a’ két összeháborodott szerelmes felforrt érzékeire, ’s szép ölén 
nyújtók egy másnak békecsókjaikat. így lön , hogy a’ király mind 
inkább becsesnek leié Maintenoni, ’s a’mint ez haladott kegyében, úgy 
kezde hanyatlani Montespan, kire nézve 1680. végén iite a’ királyiud- 
várbóli eltiltás’ órája. — Maintenon első palotahülgynek nevezteték a’ 
danphinné, született bajor herczegné, mellé, ’s a’királymegtérerégmel- 
lözött n e jé h e z k i áldá Maintenont, hogy általa férje* szivét, mellyet
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Montespan elragadott vala, ismét bírhatja. — De nem soká élhete ez ö- 
röinmel, mert 1683-ba elhúnyt. —

Ekkor új pálya nyílt fel Maintenonnak. Nem lön elég neki ágyasi 
név, tettetett buzgúlkodási lélekszorongatást színéivé, a’ király’ sze
relmét ’s buzgólkodását annyira tudá gyújtani, hogy 1685-be vele az 
ötven évessel titkos házasságra lépett, inellynek szertartásait a’ pári
si érsek vivé végbe. E’ házasság ugyan titokban ment véghez; de 
1689-en innen az udvari körökben nem vala többé titok, ’s Maintenon 
asszonyság magasb tekintetet vevén fel, befolyásai csak nem minden 
dolgokban eldöntő hatással birának. Nagyravágyása ez által nem volt 
kielégítve. Magát közönséges nyilatkozat által királynénak akará ismer
tetni. Louvois, a’hires hadminister, megtudá, hogy azta’ király mégis 
ígérte, ’s merész elszántsággal akadályoztatá meg. Egy napon ebéd 
után alig kelt fel asztaltól XLV. Lajos, ’s Louvois, egy papiros csomó
val hóna alatt, a’ királyi lakszobába rohant- Az illy szokatlan óráni meg
jelenés’ okát tudakoló királynak hirtelen feleié; „Valami igen sietős és 
fontos a’ dolog, miért jött?“ A’ cselédség eltávozék — de az ajtók nyit
va maradtak, ’s a’ kíváncsiság mindent láthata’ és halhata. Louvoisolly 
hatással támadá meg a’ királyt, hogy ez cselédei közé akara vonulni 
tűrhetetlen ministerétől nvenekvendö. Ekkor Louvois térdre hullt, ’s ki
vont kardját nyújtó a’ királynak illy szókkal: „Szúrjon át felséged; ne 
érjem meg a’ gyalázatot, mire magát Európa’ szemei előtt kiteendi.“ Az 
elfogult király ünnepélyesen fogadó, hogy maintenonnali házasságát so
ha nyilvánosan tudatni nem fogja. Maintenon megtudá, ki miatt nem le
bete királyné, ’s bosszúja bastilleba záratta volna Louvoist, ha egy sze
rencsés szélütés vagy méreg ki nem kapja gyalázata elöl. Királynéság- 
ra nem juthatása sok kedvetlen pillanatokat okoza Maintenonnak egész 
ezutáni életében, kivált midőn némellyek úgy viselték iránta magokat 
mint ágyas iránt.

A’ név ha hibázott is , de tettlegesen semmi sem a’királynéság- 
ból, sőt soha egy királyné sem bírt nagyobb hatalommal, mint Main
tenon.— A’király neki az egész udvar’ szeme előtt, sőt a’ nép és sereg 
előtt is kitűnő tiszteletet adott. A’ királyi ház’tagjai mindnyájan csak 
nem imádták. Ő soha egy királyi herczegnéhez sem ment.—Ha beszél
ni valója volt, magához hivatá. A király’ leányai reszketve, ’s aggo
dalommal jelentek meg előtte, mert féltek mosdatásától. Szobájában 
egy nagy karszékben a’ király mellett ült, a’ királyi hölgyek pedig csak 
tábori székeken. Senki előtt fel nem állott; néha a monsieur vagymon- 
seigneur e lő tt, kik ritkábban szoktak hozzá menni.- A királyi család 
akánnelly tagját csak nevén einlité, minden czimzet nélkül, például
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„la Duchesse de Berry“ stb. Udvarolhatásra hozzájárulni szint oily ba
jos volt, mint a’ királyhoz, ’s udvarlási ünnepei St. Cyrben szint oily 
pompások, mint a’ királyé. Az előszoba volt a’ h a tá r, mellyen belül 
senkit el nem fogadott. Csak néhány avatott kedveltek voltak szeren
csések belszobáiba juthatni, ’s még kevesebben voltak, kiket látogatá
sával boldogba, ’s kikhez ebédelni lealázá magát. — De ünnepélyes a l
kalmakkor szelíd alázattal viselé magát, ’s a’ főbb csaladokbeli höl
gyeknek elsőséget engedett. ’S illyen helyzetekben szerény, szemér
mes , ’s minden követelés nélküli vala. Nem-számos cselédsége , kocsia 
öltözőié mind olly szerények , mint magaviseleté. Mind e’ mellett még 
is parancsolúi szin ömlött el egész valóján, ’s kegyetlenül tudá kószál
ni , ha valaki a’ neki kellető hódolatot meg nem adá. —

XIY-dik Lajos ritkán tarta statustanácsi gyűlést, mert minden vi
tatkozást gyűlölt. Mindenik minister egyedül, ’s meghatározott órán 
jö tt hozzá, kivévén Torcyt, ki azon ürügy alatt, hogy dolgai bizonyos 
határidőhöz nem köthetvék, ritkán jö tt, ’s igy Maintenontól némi füg
getlenségben tartá magát. A’ király, midőn ministere jö t t , nem enge- 
dé Maintenont távozni; sőt miután ministerei ezen újitáson zagolódtak, 
nem maga, hanem Maintenon’ szobájába fogadá el őket, hol két kar
szék, egyik a’ király, másik Maintenon’ számára, ’s két tábori szék 
a’ minister és papirosai’számára állának. A’király’ Maintenont tanácsa
dásra szólitá f e l ; ’s a’ ravasz asszony elébb elvonulni szándékozván, 
s a' király’unszolására csakugyan helyt maradván, dologhoz nem ér- 
lési mentegetödése után hozzávetőleg szólott, de mindig eldöntöleg a 
királyra nézve. — A’hivatalra nevezések, ’s kegyelem-osztogatások csak 
nem mind tőle függőitek. A minister, előre egyetértőié j vele, elömon- 
dá a’ hivatalra vágyók’ szám át, mindenik nevet annyi dicsérő jegyze
tekkel, hogy a’ léha ismeretit király nem tuda választani közölök— ’s 
újból ministere’ véleményét kérdé, ’s most a’ pártfogoltatott ajánltaték, 
ki mellett végre Maintenon is szólván, binevezteték. így mindent ki
vitt, a’ mitakart, ’s a’ király ollykori makacskodása’ idején tudáa’leg- 
siirgetösb dolgot is kedvezőbb pillanatra halasztatni. — A’ küldő!golfra 
nem tudott olly határtalan befolyást gyakorlani, mert itt, vagy status- 
tanács határozott, vagy pedig Torcy olly időben járult elő, midőn ő 
nem vala jelen. — Csakugyan a’ spanyol udvarnál általa kapott Uersi- 
ni herczegné olly határtalan hatalmat, millyennel Francziaországban ö 
Lirt. A’ vallás’ dolgába, hogy egy vakbuzgó asszony, milly Maintenon, 
be ne elegyedjék, állitani képtelenség volna. De itt csak ugyan a’ je- 
suiták, ’s a’ király’ gyóntató pap ai, La Chaise és Telhies miatt nem 
lehető képes mindent kivinni. Ezeknek sokszor kemény liarcz után en
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gedett, sőt ön kedveltjeit Is, kardinál Noaillesí és Feneion ér
seket, fel kelle áldoznia. A’ királyi hatalom, a’ köz és nyilvános imádta- 
tá s , a’ ministerek és hadvezérek, az egész királyi család, szóval min
den, az ö láhai eléhe vala hukva; minden csak általa lehete boldog és 
szerencsés, ’s minden megvetésben nélküle. Emberek és foglalatossá
gok, fény-’s hivatali helyzetek!, törvényszeres, és kegyelmi dolgok, 
’s maga a’ vallás is az ö kezében valának—.’s a’ király és ország az ö 
áldozatai..—Milly csoda erejű tündér! Mi szakadatlan ’s akadály nélkü
li felhőtlen uralkodás liarmincz évig! — Olly néző já té k , mellyhez ha
sonlót Európa soha sem látott. —

Bajosan volt valaha asszonyi uralkodás rendíthetetlenebb, ’s egy
szersmind veszedelmesebb, mint Maintenoné. Az általa fénypolczra e- 
melt ministerek mindnyájan kivétel nélkül azon fontos hivatali kör’ be
töltésére, mellyben állának, alkalmatlanok’s ügyetlenek valának, ’s 
a ’ hadvezérek is többnyire a’ ministerekhez hasonlók. Ezen ministerek 
’s hadvezérek által az ország kimerittetett, ’s megnépteleníttetett, a’ 
közjövedelmek megcsökkentek, ’s kiilellenségek megszaporodtak 's fel- 
ingereltettek, szükségtelen , ’s hosszas háborúk okoztattak, ’s sze
rencsétlenséggel folytattattak, hadsereg és tengeri erő feláldoztattak, 
’s az egész birodalom egy veszélyteli örvény’ szélére vitetett. ’S ha a’ 
protestánsok, janzenisták’ és quietisták’ véres üldöztetéseinek nem ő volt 
is fő oka, de legalább semmit sem tett arra, mi által az ország e’gyógyít
hatatlan seblietéseit meggátolta volna. A’ bastárdoknak a’ törvényes ki
rályi gyermekekkel egy rangba helyeztetését parancsoló híres királyi 
végrendeletnek kicsikarója egyedül Maintenon vala. Ezen végrendelet’ 
átadásakor a’ parlament’ követeinek igy szóla XIY-dik Lajos: „Ez nyu
godalmam’ váltsága — ; ezt tőlem erővel csikarták ki, ’s itt azt valék 
kénytelen tenni, a’ mit, úgy hiszem, nem kellett volna tennem.“

Maintenon birt mindazon tulajdonokkal és kellemekkel, mellyek ál
tal szép asszony a’ férfiak’ szivét meghódítani, ’s a’ legfinomabb tár
sasági kört elbájolni képes. Ritka tulajdonai a’ veszélyek és kisértések 
álta l, mellyeket kiállott, ’s azon körökben, hol é lt, bámulatra méltú- 
lag művelődtek és fejlődtek ki. Szép izletii, munkás és miveit lelke őt 
a’ legszigorúbb és sanyarúbb helyzeteken keresztül az akkor Európá
ban legnagyobb király’ trónjához vezeté. De nagyravágyása mégisna- 
gyobb volt észtehetségeinél, ’s épen azért, olly dolgokba elegyitéma
gát, mellyekhez nem értett, következőleg csak zavart! és veszélyt oko
zott.— Buzgólkodása nem ismere határt, kivált midőn lá tta , hogy álta
la előmehet, ’s annyira el tudá a’ királyt ámítani, hogy ez ott is vallás
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iránti buzgúságból Ilivé Maintenont cselekedni, hol üt nagyravágyás 
bosszitszoinj, ’s más nemtelen indulatok vezérlék. Buzgólkodása nem 
vethete gátot uralkodási vágyának, ’s szintolly kevéssé szeliditheté 
meg féltésre és gyanakodásra hajlandóságát, valamint jelleme és sze
szélye’ változékonyságát, melly miatt barátjai és barátnői sokat szen
vedtek , ’s mellyet csak a’ király előtt tuda titkolni. Takarékos vala, ’s 
mértékletes, minden érzéki gyönyör-éldeletben. Adakozó a’ szegények
hez, ’s kivált azok irán t, kik aljas sorsában vele jót tettek, legbővebb 
kezüjóltévö. Csak legnagyobb jóltevöje, a’ király, iránt lön hálátlan. Ő, 
ki a’ nyomom Scarront végleheltéig hűn apolá, oda hagyta a’ haldokló 
királyt négy nappal halála előtt; ’s vele együtt elvonultak a’ gyóntató 
pap Fellier, ’s legkedvesb fia XTV-dik Lajosnak, a’ mainei herczeg. A’ 
király hosszas halálos vonaglásában keserűn érzé hálátlanságát azok
nak, kikért lelkiüsmeretét, családját, és országát feláldozd. — Kirá
lyi méltósággal komolyan parancsold, hogy jőjön Maintenon. Ez jö tt, 
de csak néhány pillanatra. ’S a’ helyett, hogy haldokló királyi férjét, 
kinek egyedül benne vala bizodalma, végpillanataiban vigasztalná, St. 
Cyrbe szaladott, és a' korában leghatalmasabb király egész világtól el
hagyatva adta volna ki lelkét, ha néhány hu szolgái emberibb szívvel 
nem bírnak, mint felesége, fia és gyontatója. —

Maintenont tisztelték, félték, de soha nem szerették, ’s nem is 
volt méltó szeretetre. Ő azon emberek’ sorába tartozott, kik szeretet' 
nélkül ellehetnek, csak tiszteljék és rettegjék őket. M égis érzé olly- 
kor öis a valódi szeretet’ hiányát, ’s egy illy pillanatban mondá de la 
Kivién grúfnénak: „Milly boldog ön, madame, hogy olly szeretette mél
tó, ’s egész világtól szerettetik; arczán mindig elégedés’ képe iil!“ 

Maintenon szintolly szerencsétlen vala, a’ mint nem szerettetett. 
Többször vallá meg, ’s ismétlő telhetetlen bátyja e lő tt , hogy ők mind 
ketten többet értek e l, mint valaha reméltek. De nem élte el azt, mire 
legforrúban áliitozék, a’ királynéi koronát, ’s e’ ki nem elégített vágy 
annyira gyötré, hogy minden tisztelkedési özöntöl, melly körülte hul
lámzók, csömörlött, s ez iszony’ elfojtása szörnyű lélek-kinjába ke
rült. Azon kiviil a’ sok gúnyversek és rágalmak , mellyek fökép a’ dau
phin’ meudoni udvarából áradénak ellene, keserű .tüskékkel szurdalák 
szivét. Maintenon a’ királyt a’ kéjhölgyek’ öléből kiragadta, az udvari 
innepléseket és mulatságokat megszorító, ’s csak nem minden ember 
előtt, bízottjait éskedveltjeit kivéve, hozzá járulhatatlanná tévé a- ki
rályt, hogy annál biztosabban körmei között maradjon. A’ királynak ez 
elszigetelt helyzetben tarthatása a’ legnagyobb terhet nyoma Mainte
non’ életére. Olly férfiúnak mulattaíást és időtöltést szerezni, kinekar-
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ra legnagyobb szüksége, de legkisebb fogékonysága vala, valóban 
nem kis munka. Lajos’ lelke silány’ és üres volt, mint minden tudomá
nyos miveltség nélküli fejedelmeké, ’s ezért egy pillanatot sem ülhe
te tt magában. Gyönyörködést nem vadászott többé, csak az unalom’ ke
rülésében találhatván fel már azt. Elegedetlensége sziinteleni helyvál
toztatásra kiszté. Hideg képzelő ereje, könyvekből többitett semmi is
meretekkel nem lévén gazdag, társalkodása száraz, ’s vissza taszitó 
vala. Csak arról beszélt, mit látott; és a’ fejedelmek’ nagyravágyás 
vakította szemeik keveset szoktak látni. Ha vadászatról jött meg, nem 
talált semmit csak ürességetés léhaságot maga körül és magában, ’smá- 
sok’ elébe sem tuda egyebet tüntetni; kimerült, vásott szívű, rendetlen 
szeszélyig elálmosult, vagy igen feszes lelkű lévén, mindig elszoródást 
’s gyönyörködést esengett; ez volta’ fejedelem, kit Maintenonnak éb- 
resztgetnie ’s mulattatnia ke lle tt, a’ fejedelem, kinek vagy az európai 
körülmények, vagy semmi voltak agyában. Semmi tiszteleti hódolat vagy 
közimadtatás nem valának elegendő pótlékok Maintennonak egy illy fe
jedelem körüli örökös rabszolgai életnél keserűbb szerepvitelért. Egy 
napon leverve találá a’ király Maintenont: „Hogyan? hát szomorú asz- 
szonyságod?“ kérdé. Ez órától fogva nem lehete többé Maintenon’ ar- 
czán kedvetlen vonásokat látni. Mindig elégedett, ’s vidám alakban je
lent meg a’ király előtt. Csak a’ király’távoztaután hagya szabad folyást 
kényeinek, ’s ollykor keserű zokogások között ágyára borúit. „Sokszor 
láttam, igy ir róla d’ Aumale kisasszony, midőn kifáradva, nyugtalan, 
békételen , ’s beteg volt, hogy mosolygó, ’s nyugott arczulattal a’ ki
rályt ezerszeresen mulattatni, ’s vele ismétlés, rágalom ’s ásitás nél
kül csupán egyedül időt tölteni képes volt. Csak estve, midőn lefekvék, 
’s ágyfüggönyeit elöhuzám, monda sóhajtva: Nem soká mindennek vé
ge lesz. Sorsom a’ titkos, ’s csendes-szenvedés. A’ király szelíd és jó 
természetű. Mindig biztat, hogy kérjek valamit tőle. De a’ fejedelmek 
nem szoktak azon tűnődni, hogy másoknak öröm-órát szerezzenek. Oh 
bár elhagyhatnám ez országot! de nem lehet. Istenem, miért lánczo- 
lál úgy ide? — Melly zsarnokok a’férfiak! semmi valódi barátságra nem 
alkalmasok. — Oh mi lenne belőlem a’ közimadtatás’ hódító tömjénfelle- 
gében, e’ szédítő helyzetben, hol állok, ha nem bírnék elegendő epé
vel. Ott kell állni, hóién vagyok, hogy megtudjuk: inilly keserű az 
élet.“

Minél korosabb lett a’ király, annál inkább nehezült Maintenon' 
sorsa. XIV-dik Lajos ministereit szokásból, kertjeit kedvtöltésböl > 
Maintenont tiszteletből szokta látni — ’s azon hosszas ’s gyakori láto
gatások , mellyeket Maintenonnál teve, ezzel mindinkább éreztetek a/.
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elvesztett szabadság’ becsét, ő  társalkodás’ kedvelője volt — 's örök 
raboskodásban élt. Gyűlölte a’ fényt és pompát ’s szüntelen attól kör- 
nyezteték. Nyíltszívű volt, ’s örökös tettetésre valakárhoztatva. „Ezt 
tovább ki nem állhatom“ mondá egykor d’ Aubignénak, „bár meg hal
nék.“ — ,Hát tán bizonyos ígéretet kapott, feleléaz unokaöcs, a’ felöl, 
hogy az atyaisten nöiil fogja önt venni!‘ —

XlV-dlk Lajos’ jelleme különböző ’s egymással ellenkező szenve
délyek és tűnődések’ forrása vala. Ő sokat várt, ámbár keveset kívánt. 
Mint sok férfiak kemény volt az asszonyok irán t; tehetetlen azon gyen
géd nyájasságra, mit a’ nőnem olly jól szokott ismerni, ’s erősen haj
landó azokkal rabszolgálók gyanánt bánni, kiknek a’ házassági kötés’ 
első pillanatja után barátnéknak kell lenniük. A’ házas férfiak ritkán 
szokták nőiket boldogítani, királyok pedig soha.

„Nincs sanyarúbb láncz, sohajtá Maintenon, mint a’ raellyet isten’ 
nevében kell hordanunk.“ XIV. Lajos borús kedvét, ’s bőszeit» midőn 
közlátomásra megjelent, el tudá fojtani, de ezen erőltetésért házi kö
rében bő elégtétett vett. Illyenkor Maintenon, ki a’ királyt kiviil belül 
jól ismeré, ’s rajta rabszolgai alázatot színlelve határtalanul uralkodók, 
e fellegeket most zenéveli gyönyörködtetésekkel, majd a’ Richelieu’ 
loteljébeni járdalás’ kellemeivel oszlatá el. „Milly kin.“ mondá Main
tenon Bolingbrocke asszonyságnak, „olly embert gyönyörködtetni, ki 
többé nem gyönyörködik.“

A’ király’ haragos kitörései Maintenon ellen gyakoriak, ’s igen ke- 
seritök valának, ’s ollykor ellenmondók. Néha félbeszakaszía a taná
csadás közben, mellyért felszólította volt, e’ szókkal; „Asszonyom 
miért vegyül e’ dologba?“ — Bizodaloin vonzá öt Maintenonboz; hírvágy 
távolitá-el. Mindketten vakbuzgók. Maintenon régen, a’király csak né
hány év óta. Mindketten szemrehányást tevének egymásnak a’ leg
ártatlanabb gyönyörködésért, Maintenon szigorúságból, a’ király tu
datlanságból. Egyik sem lehete el a’ másik nélkül, s még is unalmat 
okozónak egymásnak. Nem is lehete máskép ez olly királynál, kiről
III. Vilhelm angol király azt szokta mondani : ,,A’ franczia király sem
mi részben nem hasonlít más királyokhoz; az ö ministerei 18, kéjhöl
gyei pedig 80 évesek; “ olly királynál, kit Jenisch e’ három szóval 
fest: „Magni nominis umbra.“

XIV. Lajos’ halálát Maintenon nem sok évvel élte túl. St. Cyr- 
ben, hol egy leány-nevelő intézetet, az előkelőbb nemesség’ leányai’
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számára, alapított vala, elvonultan, a’ malntenoni jószág’ jövedelmé- 
l)öl é l t , azon 40,000 livre évenkénti dijpénz, mellyet a’ király’ élté
ben kapo tt, már most megszűnvén. Idejét a’ leány - nevendékek’ okta
tásában, táncz, ’s egyéb mulatságaikbani részvétben töltötte.'—Meg
halt 1719-dik évben. Halálát nem sirató meg a’ franczia nép , kikese- 
riien érzé súlyát olly uralkodásnak, mellyben: „Regni prostibula reg
ni praesides. “

F . J .
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Az 18 0 7 . jul. 22 . lengyel alkotmány.
W y b í c k y  e m l é k i r a t i b ó l .

A’ tilsiti béke után Napoleon, ki alig várliatá, hogy népének győ
zőül mutatkozzék, Lengyelországon keresztül, megállapodás nélkül, 
sietett Dresdába. Maga meggyőződök, hogy a’ lengyelek, annyi adott 
Ígéret, olly sok és nagy áldozat után, azzal meg nem elégedtek, hogy 
hazájokat varsói herczegséggé változtatá. Nekünk való alkotmányt 
adandó tehát, magához lilvatá a kormányválasztmányt, hogy ezt ki
hirdesse vagy is inkább, talán tévedés’következtében, varrói minister- 
ülnökével tudatta, hogy Potocki Szaniszló és én(Wybicki) tüstént hoz
zá Dresdába menjünk. Nem maradt titokban előttem tiszttársaim’ elégii ■ 
letlensége ’s esdém Potockinak, hogy illy fontos ügyben az összes vá
lasztmány szólittássékfel; Malachowsky elnöknek kijelentve, hogy Na
poleon csak tévedésből nevezhete bennünket, mert legjobban ismert.

Miután tehát elhatároztatott, hogy összesen induljunk e’ political 
útnak, m'nden rúgót mozgásba tettem, hogy kész alkotmánytervvel je
lenjünk meg Napoleon előtt. De, megvallom, kevés egyetértés ’s kevés 
munkakedv volt közöttünk. A’ tiszteletes Malachowsky, mint a’nekünk 
olly dicsteljes alkotmányi országgyűlés’ niarsala, Napóleont az 1791d. 
május’ 3-dikai alkotmányért akarta megkérni. Szerényen elöadáin, hogy 
ez alkotmány a’jelen korszellemhez nem illik többé, hogy mostaz egész 
népet képviselőségre kell juttatni ’s a’ személyrabságot végkép eltör-
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leszteni, mit a május’ 3-dikai alkotmány mind nem teve, mert a’nép még 
igen elfogult volt korábbi eszméi iránt. A’ kívánt munka’ fő eszméit ma
gam iigyekezém tervezni; Potocki mindenben megegyezett; de szeren
csétlenségre megbetegült ’s ágyából mintegy erőszakosan kiűzni ’s 
Dresdába vinni kénytetém. A’ többiek már megelőztek.

Későn érkézéin Dresdába, betegemmel igen gondosan ’s vigyázva 
kellvén utaznom. Napoleon, ki már türelmetlen lön, tüstént magához 
hivatott. Azon különféle alkotmányjavaslatok, miket, mint már említve 
volt, Varsóban Potockival tervezék, űt közben általunk még gyakran 
átvitáztattak’s megbővittetének. De mikor a’császár’ elébe kellett vol
na lépnünk, tisztársaink nem egy értelembe voltak velünk. Mikor is 
volt Lengyelországban egyet-értés!

A’ várba értünk; Napoleon csak engem és Potockit hivatott maga 
elébe. Mihelyt megjelentünk, szemrehányásokat tön elkésésiink miatt. 
A’,világ’ akkori ura előtt igen finom tapintat és sok türelem kellett. A’ 
szemrehányásokat elhallgattuk ’s kevés szóval hálánkat kezdőnk mon
dani az adni szándéklott alkotmányért. — „Jól tudom — felele — a’ len
gyelek’ elégiiletlenségét, hogy csak a’ varsói herczegséget bírják; de 
miattatok Francziaország’ érdekeit compromittálnom nem szabad.“ — 
Nemzetünk’ nevében újólag hálánkat nyilvánítók; Napoleon kalapját vé
vé , széttörte kezei közt ’s így szólt: „így fog egykor minden széttö
retni.“ ’S kérdezte, ha alkotmányjavaslatot liozunk-e magunkkal? Po
tocki azt, mit röviden föltevénk, olvasni kezdé. Napoleon félbesza- 
kasztá: „Ma más képviselő alkotmányra van sziikségtek“ — mondá ’s 
Bassano lierczeget hivatta, neki illyet dictálandó. Akkor elébe adni bá
torkodónk, hogy a’ kormányválasztmány’ elnöke a’ többi tagokkal az elő
szobában van. Beléptető; mindnyájokat heves szemrehányásokkal fo
gadta egyenetlenségök, anarchiái hajlamok stb miatt ’s végre így szólt: 
,„A’ személyrabságot megszüntetem nálatok ’s a’ szász király és dynas- 
tiája’ kormánya alatt képviseleti alkotmányt adok.“

És most azon alkotmányt kezdé dictálni, mit, mint a’ történetek
ből tudva van, július’ 22. 1807. a’ varsói herczegségnek adott. A’ szo
bában lel ’s alá járva , olly sebesen beszélt, hogy Bassano herczeg, ki 
csaknem térdein kényteíett írni, alig követhető. Időről időre kérdeze 
bennünket: ha meg vagyunk-e elégedve; a kész válaszról bizonyos le
hetett.

Egy óra alatt kész volt a’ mii; de, sétaközben támadónként, meg 
rendetlenül. Rendezetét Napoleon Bassano herczegre bízta, ki, valamint 
mi, szótlanul hajlék meg. Milly benyomást tett rám ez az óra! An
nyi századig szilárd kormánytörvények nélkül vaíánk; csak az utolsó,
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négy évig tartott országgyűlés létesite egy tiirlielőt: Napoleon az ak
kori viszonyokra s népünkre nézve igen czélirányost egy óra alatt 
adott! —

A’ díszterembe tértünk, hol a’ szász királynak, mint herczegiink- 
nek, beinutattatánk. Itt sem hagyott föl Napoleon keserű szemrehányá
saival ellenünk. Sőt alkotmányunk’ visszahúzásával fenyegetett, mi
helyt korábbi szokásainkra visszatérünk. így kellett s a já t , vagy in 
kább eldödeink’ tévéiért bűnhődnünk!

Mennyire tisztelteték a’ császár, itt egy példa rá. Dictálása köz
ben egy kamarás a’westpliáliai királyt jelenté be. „Várakozzék!“ kiálta 
elébe Napoleon. A’ szász király nem kevesbbé tiszteletteljes volt irán
ta , mint mi. Midőn később a’ császártól búcsút vevénk, így szólt: „Tu
dom, hogy a’ szász király nem nektek való uralkodó ; ő nem katona; de 
magatok választottátok országgyűlésieken.“

K.

ATHEN, II. KOT. 1843, 3 1
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I.

,Te csodálod ezen képet, Gitilio?“ kérdi Tiziano Vevzelli, a’ nagy 
velenczei festő , Giulio Mantoni tanitványától.

„Igen, signor; de ki’ arczképe az ? mikor festetett ? ’s hol volt az 
egész eddig ?“

,Te nem kérded, ki festé azt? Nem vagy kiváncsi —• nem óhajtod 
öt megismerni?“

„Kíváncsiságom volna elég, mint te jól tudod, signor, származá
somat egész amaz Éváig kifürkészni, ki minket egy paradicsomtól fosz
tott meg; de felesleges volna még kérdezni, ki festé ezt, mert itt csak 
egy van ollyan, ki úgy tud festeni. Csak egy ecset van e’ világon, melly 
olly gyönyörű szlnvegyíilést, olly merész rajzolással kapcsolhat ösz- 
sze. Signor maestro, ha festésidet megismertetni nem akarod, akkor hadd 
el inkább egészen mesterségedet.“

.Hízelgés, Giulio, túlságos hízelgés! De én hiszem, h o g y  azt iga
zán is gondoltad, a’ mit mondái. A’ mi ezen arczképet itt illeti —  ‘

„Igen, signor, ki másolatja az?“
, Azért hogy kiváncsi lettél azt megtudni, kedves Giuliom, és mi

vel te is gyakran csínt ejtél mestereden, én helyesnek tartom azt ne
ked meg nem mondani. Nézz mogorván, a’ mint tetszik, de én azt né
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ked meg nem vallom — most. Hidd ide gondolásomat; az idő kellemes, 
kedvem jött agg testemet egy keveset a’ csendes Lidon átringatni. Ad- 
dio, addio!

A’ képiró átszállt a’ lagúnán. Arczát vidám mosoly futá át, mintha 
egy jó gondolat ötlött volna eszébe; ’s midőn kéjelmesen kinyújtózott 
a’ sajkában álló kereveten, e’ mormoló magánybeszéd hallatszott kö
zelében :

„Ö derék ifjú, és különös hajlandósága van művészetemhez, ö se
rény is , lelkes, nemesviseletü, jó erkölcsű, és forró vér dobog szi
vében. Beatricém szelíd galamb, és jó lesz ha ótalmat találhat olly erős 
keblen. Mint nézett ö a’képre ! Ha eredetiét csak félig csodálandjaúgy, 
akkor nem sokára lángba jön mind a’ kettő.“ Illy gondolatok játszottak 
Tizián’ elméjében, míg gondolája a’ Lido felé haladott.

Az alatt tanítványa figyelmesben mint ezelőtt kémlelé ki a’ kép’ 
egyes szépségeit, ’s közelebb vizsgálata bebizonyítá annak jelességét. 
Nem csak a’ kép maga mesterileg ki vala dolgozva, de az eredeti i s , 
mellyet az ábrázolt a’ női szépség’ ideáljának mondathatott. Az arczkép’ 
egy az ifjúság’tavaszában viruló gyönyörű leányt mutatott, ki kezében 
csinos kis szekrényt tartván, kedves mosolylyal a’ bámúló nézőre tekin
tett. Az arcz ritka szépségű volt, de az ártatlan nyájas kifejezés, a’ 
lángszemek’ csintalan eleven beszédével egy nemében a’ lelkes kelle
mességnek, melly túlhaladta minden úgy nevezett szabályos szépség’ 
hideg idomait, olvadott össze.

A’ fiatal művész egy ideig csodálta a’képet, azután mély gondol
kodásba merült — mi csak ritkán történt rajta — mert ö, ámbár spanyol, 
még is vidám véralkatú’s élénk képzeletű ifjú volt, ésillyenekben nincs 
hajlandóság, máraz érettebb férfikor előtt, mély elmélkedés’ tömkelegébe 
merülni. Ö gondolt, míg Tizian, visszaérkeztekor, lefiiggö fővel, ecsetét 
kezébe tartva ’s az arczkép előtt ülve, lelte öt. A’ mester közelebb lé
pett, Giulio nem mozdúlt; még közelebb, ’s Giuliót’ nehezen lélekzení 
hallá; kezével megillette vállát — az ifjú ijedten ugrott fel! Ő szunya- 
dott volt az arczkép előtt!

Ez eset nem hasonlít egy szerelmes’ állapotjához! De a’ siesta 
boldogsága a’ spanyolnak; és a’ nap tikkasztó meleg volt, és unalmas’ 
is vala úgy egyedül ülni — és , ha az igazságot meg kell vallanunk — 
Giulio, ki, a’festők’szokása szerint, kedvező szemmel nézett minden szé
pet, átvirrasztó a’múlt fél éjt, átvirrasztó, egy szerelmes esti zenét 
tartva egy szép hölgynek, kinek ragyogó szempárja mély behatást 
tett vala rá, midőn egyszer ablaka alatt ment el.

Giulio Mantoni hat hónappal ezen eset előtt lett Tizian’ tani tványa
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Ő minden bevezetés és ajánlólevél nélkül jött hozzá , de egy nagy sum 
ma pénzzel vette meg a’ nagy festőtől tanítása’ kiváltságát. Rövid idő 
múlva szelíd magaviseletével, művészet iránti szeretetével s abbani se
bes elömeneteivel, annyit nyert Tiziano előtt — ki magányos s özvegy 
ember vala — hogy ez vágyott, öt laktársává tehetni. Tiziano elhagyat
va volt mindenkitől kit szeretett; fia vad természetű ifjú volt, k iel 
szökvén Velenczéböl ’s jó atyja hatalma alól, Cyprusba ment az admi
ral’ kíséretében; leánya Beatrice a messze Friaulban neveltetett fel egy 
klastrombán, hol anyja’ nénje fejedelemasszony volt. Giulio Mantoni el
fogadta a’ meghívást, és három hónaptól fogva a’ nap előtt, hol törté
netünk kezdődik, nyájas és szófogadó vala Tizian iránt, mint tulajdon 
fia. ü olly szorgalmas is volt ecsetével, hogy serénysége’s lelkesülése 
által vissza liívá Tizian’ emlékezetébe azon napokat, hol a' nagy mes
ter is utóbbi jelessége’ alapját vetette meg.

Csendesen múlt el néhány nap és az arczkép mindig ott fiigüttmég 
Tizian műhelyében Giulio gyakran tekintgetett rá, de semmit nem szólt 
felőle, és Tizian nem csalatkozott, midőn azt hitte, hogy ezen hallga
tása valamit jeleni

I I

Következett Velencze legfényesebb ünnepe: urunk’ feltámadása 
napja, mellyen a’ dogé egy arany gyűrűt Adria’ hullámaiba vetvén, azon 
esztendönkénti szertartást vitte véghez, melly által a’ „signoria“ ten
gerfeletti hatalma jelentetett. Ezen büszke ünnepély’ tartása minden la
kosokat kicsalt a’ városból, és bizonyos volt hogy ez alkalomnál Velen
cze’ legszebb leányai sem liibázandnak.

lllyenkor a’dogé’ rövid utazása a’ herezegi palotától a’ Lido ésMa- 
lamoeca’ határáig, mindig egy pompás hajón történt, melly Bucentaur 
nevű s egykorú volt ezen tengeri menyekzüvel. E’ nagyszerű hajó min
dig nevezetes terhet hordozott, inert a’ dogén, a’ tanácson, a’ köztár
saság’ legfőbb tisztein, és az adinirálon kívül mindenféle tartományok’ 
követei is foglaltak rajta helyet, néha a’ nobilissimik mellett nagyobb ran
gú ’s tekintetű polgárok is mutatkoztak, és a’ dogé szívesen látta min
dig magánál a’ nagy festő Tiziano Vercellit, ki ecsetével több díszt hoz
hatott Velenczére, mint Velencze minden dicsőségével áraszthatott őrá.

Giulio több ifjakkal követte a’ hosszú sajkasort, mert ez olly je- 
enés volt, melly méltó egy képiró’ szeméhez. A’ Bucentaur lassú mél
tósággal úszott a’ habokon, és Giulio közel tolakodott hozzá, a’ nemes 
társaságot, melly rajta aranyozással terhelt bársony kereveteken ült,
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megszemlélni akarván. Áhnélkodva látott ö Tizian’ ‘oldalánál egy fiatal 
hölgyet iilni, kiben, mikor arczát felé fordítá, megismerte az arczkép’ 
bájos eredetiét.

A’ szertartások kezdődtek. Gritti Andor a’ dogé, mennyasszonyáúl 
jegyezte el a’ tengert, e’ szokott szavakkal: „.Ezzel, mint jelével hű
ségünk, ’s örökkévaló uralkodásunknak jegyzőnk el tégedet!“ a' pil- 
laníatban, mikor e’ szavak mondattak, és a’ gyűrű a’ tengerbe vette
tett, a’ tenger egészen behintetett virágokkal ’s zöldelö ágakkal, a’ 
mennyasszony’ megkoszorúztatása’ jeléül.

A’ pompának vége lön; Giulio Tizian’ házába sietett. ft a’ nagy 
mestert a’ fokpolcz előtt le ié , foglalatoskodva mint mindig. Különféle 
tárgyakról beszéltek, de Tizian egy szóval sem érinté azon signorát, 
ki olly bájlón tűnt valaaz ifjú szemébe. Giulio emlité, hogy Tiziánt lát
ta a’ Bucentaur’födözetén, de ez is, ámbár eszébe hozhatta volna Tizian- 
nak szép szomszédnöjét, semmi nyilatkozásra nem bírta öt, úgy hogy 
végre az ifjú kifogyván türedelinéböl, kimondá, hogy neki úgy tetszék, 
mintha a’ sign óra hasonlítana az arczképhez, mellyet ö olly igen Iramúit 
azon pillanattól kezdve, mióta az szemeivel legelőször össze találko
zott.

„Te bámúltad azt, signor Giulio Mantoni ? És csupa bámulástól 
elaludtál előtte! Úgy, úgy; nincs szükség hogy elpirulj, ft leányom, 
Beatrice, kit te nem sokára látni fogsz ismét. É s, signor, akár meg
fessék ö neked akár nem , jó lesz ha siestádat látása előtt végzed 
el, mert a’ leányok, mint te jól tudod, nem szeretik az álmos caval- 
liérokat;— de én még el nem beszéltem azt neki.— ft is észre vett ám 
téged, és kérdé, ki légy; és én, Giulio, megmondtam neki, — de nem 
azt, hogy képe’ bámultában szunnyadál el. Most menjünk be hozzá. 
Te kedvelni fogod szelíd Beatricémet. Ő engem arra emlékeztet, mi szép 
és szeretetre méltó anyja volt.“

És Giulio igen is megkedvelte Vercelli Beatricet, kiviszont cso
dálta a’ spanyol’ férfias szépségét és nemes magaviseletét. Csodálta? 
oh, be erőtlen e’ szó! a’ hölgyek alig ismernek egy középutat nemünk’ 
iránti hajlandóságukban, a’leghidegebb részvétlenség és legforróbb sze
relem közt. Rég az előtt, hogy azt észrevehető, Beatrice mély indú- 
lattal volt Giulio iránt. Atyja látta azt és nem akadályozd. Ö Giuliót 
szerette mint fiát, és örömest érzé előre, hogy igazán az is leend még 
az idő és körülmények’ természetes folytával ’s Beatrice’ megegyezé
sével.
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Giulio csodálta Beatrice’ kedves gyöngédséget és ártatlanságát, 
de nem szerette öt tüld) mint testvéri szeretettel. Igazságot mondván 
róla, ö semmit nem tudoítazon érzelmekről, miket kegyessége a’leány- 
szelid szivében ébresztett. Ő úgy beszélt ’s bánt vele mint szeretett hú
gával. De a’ leány azon hibás gondolatra jutott, mintha őszinte, nyá
jas, ’s udvarias viselete valami nagyobbraczélozna. Úgy a’signora sze
relmes lett.

Két hónap folyt el Beatrice' atyja’ házába visszajövetele után, és 
ez idő alatta' szűz mindig szebben, virágzóbban fejlődött ki, növő szen
vedélyével, és azon szép reménynyel, hogy szerettetik. Ekkor történt, 
hogy atyja ama’ képet végzé, melly, mint mestermíve az arczképfestés- 
nek, számtalan ecse t’s véső által szóratott szét a’ világban. És ez egész 
idő’ elfolyta alatt Giulio is boldog volt, bár nem szerelmes.

A’ forró július’ egyik napján nyájasan enyelgve ültek ők együtt a’ 
puha pamlagon. A’ kellemes tengeri szellő enyhítőn fút be a’ terem’ 
nyílt ablakán, és mint könnyű sajkavitorlát dagasztá föl a’ selyemfüg
gönyüket. A’ nap épen a’ délvonalba lépett, és néma csend uralkodott 
Velenczében, mint éjfélkor más városokban, merta’ dél’ tikkasztó mele
ge mindenkit beüzütt a’ hűvös falak közé. — Hűvös volt ama' szobában 
is, hol Giulio és Beatrice ültek. A’ leány éjien egy dal’ utolsó rímeit 
éneklé: és ekkor arcza’ pirulása, ’s hangja’ gyöngédsége előszűr áru
iá el az ifjúnak, szerelme’ titkát. Ez volt a’ dal:

„Ne óhajtsd ah hogy a’ csalárd szerencse 
llád öntse fénylő adományait,
’S barátid’ hű köréből ki-kivágyván 
Ne kérj hatalmat, melly nem boldogít!

’S ne kívánj a’ vészterhelt harczi síkon 
Hajadba fűzni vérengző babért:
Maradj, maradj ! halld forró esdeklésem’!
’S szeress engem viszonszerelmeinért.

Emésztő bű ha kebled’ belsejében 
Felütné gyásztanyája’ sátorát,
És mint a féreg illatos virágban 
Vérző szivedben lelné kinlakát:
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Az éried égő szívnek dobbanásán 
Derülne ki élted’ borús ege. —
Szeress híven, és messze elröpül a’
Fogyasztó gondok’ sűrű fellege!“ —

A’ dal elhangzott. Melódiája egyszerű volt, de benne kifejezése a ko
moly bánatnak uralkodott, melly fájdalmasan hatott Giulio’ szívére. Egy 
ideig némán ült ö , azután e’ szavakkal fordult a’ bájteli enekesnöfelé: 
„Tedd félre manduládat, kedves Beatricém, — fecsegjünk inkább. Te 
soha nem kérdéd még én tőlem, kicsoda ’s]mi legyek? Én mint testvé
remet tekintlek, ’s így jó lesz ha sorsomat megtudod.“

„Nem,“ felele Beatrice édes mosolylyal ’s elpirulva „én testvé
red lenni nem akarok, és én nem szeretem a’ titkok’ unalmas kinyilat
koztatását. Halld inkább e’ sajkadalt. . . .  “

„Beatrice“ , szólt az ifjú komoly ábrázattal s szomorú hanggal, 
melly mindjárt lecsillapítá a’ lányka’ jó kedvét, „Beatrice, és még is 
itt most az idő, hogy azokat kimondjam. Én nem vagyok egészen az, ki
nek lenni látszom; egy szóval, én a’ spanyol királyi családból szárma
zom ; anyám egy németországi nemes’ leánya volt, atyám Vdik Károly 
a’ császár. Szivem ’s kezem is régóta nem szabad már, és hogy egy 
atyámtól rámtolt házasságot kikerüljek, azért szöktem el Spanyolor
szágból , ’s azért jövék ide ’s atyádhoz, hogy nála üres óráimnak illen
dő ’s kellemes munkát szerezzek.

De ö olly fiilekhez beszélt, mellyek szavait nem haliák; mert már 
beszéde’ vége előtt Beatrice elveszté eszméletét ’s most ájultan rogyott 
össze. Azonban csakhamar összeszedte erejét ’s komoly hanggal Iinigy 
szólt:

„Én nem tudtam, nem tudhattam, hogy herczeg laknék alacsony 
födelünk alatt; de legyen bár k i, önnek el kell menni innét — Velen- 
czéböl. Múlt este haliám signor Barberigo’ háza előtt, hogy a’ prove- 
dittorik parancsot kaptanak egy spanyol királyfit, ki itt álnév alatt rej
tőzik, azonnal elfogni. Én azt történetből haliám csak, midőn két nobili 
mellett mentem e l, kik együtt beszéltének és mondák, hogy elfogatása 
holnapra határoztatott.— Hirtelen el kell távoznia, signor; sem biztos
sága, sem becsületünk nem engedi további ittmaradását. Yelencze liarcz- 
ba van keverve a’ császárral; atyám, Yelencze’legtiszteltebb polgára, 
sok kegymutatást nyert már ö felségétől, és a’gyanú, hogy ö önt tudva 
rejté e l , könyen börtönbe , sőt talán életveszélybe dönthetné.“

Giulio, vagy is inkább Antonio a’ Leoni herczeg, rémülten állott 
o tt, e’ hír’ hallása után.
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„És hova, hova siessek, e‘ súlyos vészcsapással fenyegető órá
ban?'•

„Ön, ha jól emlékezem, valakit említett, ki szivét ’s kezét is lmja 
már ; ö roszúl érdemlené hűségét, ha e’ veszedelemből ki nem segítené.“

„Te okosan beszélsz, Beatrice, ö a’milánói fejedelem’ leánya, a’ 
Sforzaé’ és nála én talán ótalinat találandok. És te Beatrice?“

„Rólam semmit — szót se mostan — gondolatot se ezután ! — Sies
sen, élte’ kevés perczei meg vannak már számlálva. Itt,“ folytatá, egy 
drága karpereczet feloldván, „itt, adja el ezt, ha tehetsége nincs útját 
Milánóig folytatni.“ —

Ez áldozat el nem fogadtatott, mert a’ lierczeg elég drágakövei 
hirt, az úti költségek’ födozésére. Ő látta a’ gyors menedék’ sürgető 
szükségét. Egy rövid köszönő levelet írt Tiziannak, ’s azután vissza- 
fordúlt, Beatricetöl búcsút veendő. Az ifjú észre nem vette , hogy a’ 
szűz’ ajkai sápadtak mint a’ halál, hogy szemfénye elhomályosodott, de 
aggódó reszketés futá át tagjait, midőn ő kezét megszorítá, ’s midőn 
gyöngéden, mint egy alvó gyermeket, megcsókold a’ szép hideg hom
lokot. Ezek után eltávozott — örökre !

És vele elhagytaa’ leányt mesterkélt ereje ’s hidegvérűsége; szép 
reményképe eltűnt, és szelíd szive megrepedt a’ kimondliatlan fájdalom’ 
súlya alatt. Jól tudta ö , hogy szerelme nem változandó, hogy az egy 
örökléten építtetett. Ő nem mozdult, nem beszélt és atyja’ hazatértekor 
merevíilten állott ott, fehér márvány szoborhoz hasonló! Csak néhány 
hétig íartottméggyöngeéletszikrája, azután elaludt örökre. Vele együtt 
szánandó atyja’ reménye ’s mindene halt el. Ezután — és ö öregkort ért 
el — Tizian csak művészetének élt, az volt nője, gyermeke, mindene.

A’ királyfiról semmi hirt nem hallottunk; Velencze’ évkönyvei nem 
említik elfogatását. Úgy azt hihetjük, hogy e’ veszélyt szerencsésen ki
kerülte.

Nincs több mondani valónk. Ez mind, a’ mi ismeretes Tizian leánya’ 
szomorú történetéből.

M. G.
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Ü  ö 1 t e m é it y e k.

V nyugalomhoz.

Szent nyúgalom,
0 jöj az éj’ lengő szelében!
’S kit úgy epeszt késő felében 
A’ fájdalom:
Sápadt arczát öledbe rejti, 
Fájdalma yéle szunyád el;
Úgy is , ha ég a’ reg' sugára, 
Csak álmait siratni kel.

Vagy o , ne hozz
Még álmot a’ bús szenvedőre?
A’ szív, olly hu most és jövőre, 
Fájdalmihoz.
Múltam’ vidékin andalogva 
Virasztni jól esik nekem ,
Ah, hisz emlékét annak, éber 
Álmimmal bár, ölelhetem !

Sárgult haraszt
Borúi kertem’ fonnyadt füvére; 
Az ősz után ki ujlag éré 
Derűs tavaszt:
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A’ hű barát, kit szíve elhoz:
Örömre jö , de bút talál; . . . .
Mert kínos a’ szív’ érzeinénye 
Barátunk’ síri álminál. —

Zöld színbe’ még
Tán sárga lombon pár levél áll t
De a’ borongó holdvilágnál,
Gyász a’ vidék,
És így tanít e’ kép: jövömben,
Ha nyílna tán egyes virág:
Virágos tőle még se’ lenne 
Az életvesztett pusztaság.

Végny ágálom,
Te jöj az éj’ lengő szelében!
S kit úgy epeszt késő felében 

A’ fájdalom:
Öledbe dől fájó szivével,
S szelíd álomra szendéről.

És álmodik, nem háborítva 
A’ földi lét’ keservitül. —

TOMPA MIHÁLY.

S z e g e t  s z e g g e l

Jaj a’ hátam , jaj a’ hátam 
Oda van!
Szomszéd bácsi kiporozta 
Csúfosan.
Átkozott a' görcsös fütykös’ 
Somnyele!
Melylyel engem olly pogányúl 
Csépele.

Mért is tart hát kertet, ’s benne 
Körtefát ?
És az isten rá gyümölcsöt 
Minek ád?
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Csábitólag kandikált a’
Körte rám;
Csákjait ki már sehogysein 
Állhatám.

Átugortam a palánkon, — 
Átesém!
Hogy megingott bele májam 
És vesém.
Nem elég e z ; szomszéd bácsi 
Rajta kap,
S akkor jött még a’ valódi 
Hadd el liadd.

Én teremtöm! mért is értem 
E’ napot?
Megrakott, hogy minden csontom 
Ropogott.
Nesze ! monda , nesze másik ! 
Harmadik!
És csak a’ manó tudná, hogy, 
Hányadik.

Jelen volt a’ holdvilág a’
Lakzinál;
Búsan nézte : szomszéd bácsi 
Mit csinál.
Fellegekböl vett magára 
Gyászmezet,
És megosztva szenvedésem’ 
Könyezett.

Ő, csak ő nem könyörüle 
Egyedül;
Három a táncz! monda ’s egyre 
Hegedült;
Hegedült a’ bottal hátam’
Közepén;
Keservesen, siralmasan 
Jártam én. —
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Dt* ’szén jól van! kiheverem 
Én e’ hajt ,
'S visszakapja még a’ kölcsönt, 
Vissza majd.
Tudjak, hányat vert az óra, 
Tudjuk ám;
Ön is rak a’ tűzre rósz fát, 
Bácsikéin.

Ablakunkhoz estenként mért 
Sompolyog ?
Vettük észre : hányadán van 
A’ dolog! —
Más’ szemében ő a’ szálkát 
Megleli:
S az övében a’ gerendát 
Feledi.

A’ deákné’ vászonénál 
Ő se’ jobb!
Engem dönget a’ lopásért,
’S szinte lop:
Lopni jár ö, csókot lopni 
Nénihez,
Míg anyánk a’ bibliában 
Levelez.

Tegye lábát ablakunkhoz 
Ezután:
Fogadom , nem nézek által 
A’ szitán!
Megugratni vagy anyánkat 
Hívom át,
Vagy leöntönjlézsavizzel 
A’ nyakát.

PETŐFI.
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Ő s i d ő b ő l .

Hős ifjú élt a’ völgyben,
A’ várba’ fönn leány.
Szép barna volt az ifjú,
A’ lányka szőke tán.

A’ lány gyakran kinézett 
Várának ablakin;
Az ifjú gyakran állott 
Hegyláncznak ormain

A’ szem' sugára bűvös ,
S a’ két hő kebelen 

Eölgyult, mint nap’ koránya,
Az első szerelem.

A’ szerelem mi égi,
Mi nyájas indulat!
De baj! fönn áll az ősvár,
S a’ völgykunyhú alatt.

Elmondjam, el ne mondjam,
A’ gyászos végzetet. . . .  ?
Szent földre ment az ifjú 
S a’ lány apácza lett

GVULAI PÁL.

É 1 v e s y.
Élvesynek kikiáltott arczszépsége, miért hogy 

Kedves mindene volt, bánáti’ kútfeje lett. 
Homloka’ sik mezején az öröm’ keze bosszú barázdát 

Vont; feje bércze fölött áttelel a’ buvirág.
A természethez, meliy bájos képeket adhat,

El ne feledj, ifjú, tenmagad adni erényt.
PILISI ZARKA.
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Ax e lte m e te tt igazság .

Egyedül, ’s kizárólag csak isten 
olly hatalmas ’s mindenható, ki a’ ha
lottakat föltámasztja; hacsak e’ cso
daadományt kedvesei’ egyikének vég- 
hetlen kegyénél fogva nem nyújtja. A’ 
mi kötelességünk a’megholt szenteket 
tisztelnünk, ’s őket mint annyi pél
dányait az isteni kegy, ’s ajándéknak 
követésül másoknak ajánlani.

Egykor a’ hagyomány után hir- 
detteték, hogy bizonyos helyen el 
volna az igazság temetve. A’ föld 
azonnal szorgosan fölkotortaték, ’s 
többnapi fáradalmas ásás után végre 
egy csekély értékű koporsó találta
tott, mellyen csupán e’ szavak látszá- 
nak olvashatólag: „Az én koromban.“

Midőn a’ koporsó' földe levéte- 
ték, egy rongyos, majd szétdarabolt, 
tisztátalan, olly tárgyakkal, mellye- 
ket itt megnevezni az Hiedelem, és 
szemérem is tilt, födött tetem talál- 
taték benne; nyilvános bizonyítvá
nyul arra: hogy a’ test nem fűszeres 
balzam, hanem szemét és gazzal bo
rítva téteték a’ koporsóba, és eresz- 
teték le a’ mély sírba.

Miután végre a’ test csekély 
gond, és fáradsággal megtisztittatott;

fejénél egy csinos réztábla födözte- 
tett föl e’ fölirással :

„Én az igazság, istennek szü
löttje ; a’ sátán’ csábításai, a’ világ’ 
ragályos mérge, a’ zsarnokok’ ha
talmaskodása , a’ kormányférliak’ 
cselszövénye , a’ történetírók’ kö- 
nyelmüsége, a’ tudósok’ balgatag
sága, ’s a’ népnek butasága által 
meggyilkolva itt fekszem, a’ hazug 
ságok’ mély iszapjában, száz év’ le- 
folyta után látand ismét a’ nap. Légy 
üdvez utókor!“

Köztudomásúvá válván e’ siri- 
rás; fájdalom ’s öröm kezde egymás 
közt küzdeni. Az élőkor általánosan 
szitkokkal ílletíeték; ellenben a’ je
lenkor égig magasztaltaték, ’s dicső- 
itteték. Egy fényes márvány sírbolt 
emeltetett az igazságnak, mellyben 
tetemei ismét legnagyobb pompa, ’s 
költséggel eltakaríttatának. A' talált 
réztábla fölfüggesztetett, ’sa’sirirás 
a’ következő kevély szavakkal tolda
ték meg:

„Éltünk volna mi eldődeink’ , ’s 
atyáink’ korában, nem veszünk vala 
részt az igazság’ meggyilkolásában.“

(Andrea’ irataiból.)
Briedl Fidél.
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L ite r a tú r a i  'mozgalmaié.
VI.

(Vége.)

Hartlebennél megjelentek. 2. 
Külföldi Regénytúr. Kiadja a’ Kis
faludy - Társaság. XVIII-dik kötet: 
Hortensia grófnő, Mérytől, ford. 
Horváth Mih. 49—258 1. befejezve; 
finom vei. fűzve 40 kr cp. — 3. 
Entw urf einer Waldpolizey und 
Waldstrafordnung für Ungarn u. d. 
Nebenlaender. Oder: Auf welche 
Art kann der IX. Gesetzartikel des 
ungr. Reichstages v. J. 1839/40. 
welcher von d. Feldpolizey handelt, 
bezüglich d. Waldungen dem Zwecke 
entsprechen. Von Jos. Hubeny. 8r. 
119 1. fűzve 1 ft. cp. — 4. Das 
Pinzgau, von F. Freiherr v. Augu
stin. Mit 14 Ansichten in Thondruck.
1844. N8r. 162 1. kötve 5 ft. cp. —
5. Montegre über die Erkenntnisse 
Behandlung d. Haemorr/ioiden. Nach 
d. Französischen f. prakt. Aerzte u. 
Haeinorrhoidal-Patienten deutsch be
arbeitet u. mit Anmerkk. versehen 
von Dr. F. J. Wittmann. Neue Ausg. 
12r. 190 1. fűzve 48 kr cp. — 5. Die 
Umgangskunst, oder der Mensch 
in gesellschaftlichen Verhaeltnissen 
nach den Regeln d. Weltklugheit u. 
d. prakt. Lebensweisheit. Nach Knig
ge Heidenreich, Montaigne u. A. be
arbeitet. Neue Ausg. 12r. fűzve 40 kr. 
cp. — 6. Neuer Plutarch stb. XH-dik 
szállítvány, ismét huszonnégy aczél- 
metszefü arczképpel: Doria András, 
Coligny , Destouches , Gresset , 
Mohs, Werner, Galvani, Arago, 
Erasmus Rotterodamus, Joann. Lug
dunensis, Grey, Holland, Rollin, 
Vertot d’ Auboeuf, állhatatos János 
és i nagylelkű Fridrik szász választó 
fejdelmek, Grabbe és Immermann, 
Hebel és Zschokke, Hogarth és Flax- 
man , ’s nehogy a’ hazai érdek hiá
nyozzék, Feszler és Pray. Az élet

rajzok Zschokkéig mennek. Ára e’ 
füzetnek is csak 1 fr cp.

Heckenast Gusztávnál Pesten 
megjelentek: 1. Jósika Miklós’ R e
gényei. XX. és XXI. kötet: Visz- 
hangok. 2 kötet. 16r. vei. borit, fűz
ve 2 fr. Szerény czím egy illy ere
deti iró* illy tartalmas munkáinak, 
mellyek’ némellyike becsben egy egész 
regénynyel ér fel. — 2. Magyar uj- 
donszavak’ tára, inelly magában fog
lalja a’ hírlapokban, könyvekben és 
társalgásban előkerülő új és műszava
kat. Összeszedte Kiss Mihály. 32r. 
1161. 1844. borít, fűzve 40 kr cp. —
з .  Mittermaier a’ magyar büntető
törvénykönyvi javallatról. N8r. 371. 
borit, fűzve 30 kr. cp. A’ német föld’ 
egyik legnevezetesb criminal istájá- 
nak figyelemre méltó szózata. — 4. 
Néhány szó általánosan megalapult 
(irtalmas gyermeknevelési hiányok 
körűi magyar szülőkhöz. IrtaSchoepf 
Auguszt, orvos . . .  dr.. és prof. 1844. 
N8r. 35 1. fűzve40 krcp.— 5. Neuer 
merkantilischer Finanz u. Renten- 
kalknl, oder die zinsmassstaeblichen 
Werthbestimmungen von Privat- u. 
Staatspapieren, von StaatsAnleihen
и. Actiengeschaeften, so wie von 
Zeitrenten u. solchen Kapital Wer- 
then überhaupt stb. von N. F. Packh. 
N8r. 55 1. fűzve 1 ft. — 6. Neueste 
Dichtungen von J. N. Vogl. 12r. 
222 1. fűzve 40 kr cp.

Pesten , Tratiner-Károlyi' mű
helyében elkészültek: 1. Országgyű
lési almanach. Szerkeszti ’s kiadja 
Vachotfalvai Vackot Imre. Első kö
tet. Az alsótáblai terem’ kőrajzával. 
12r. 283 lap. vei. kéregbe kötve 2 fr. 
24 kr cp. Fő czikkelyek : Néhány al
sótáblai szónoknak jellemrajza (sze- 
mélynök és hét követé) a’ kiadótól, 
Nemzetiségünk és szlávság, Szeme
re Bertalantól, ’s A’ political szó
noklat Magyar-, Franczia- és Angol
országban Irinyi Jóseftől, szintolly 
való mint bátor czikk, fő dísze a’ 
könyvnek Jászay Pál’ történeti érte-
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kezesével a’ sárospataki országgyű
lésről 1708-ban. Beszélyek (itt a’ked
velt Kovács Pál) és hazafiúi versek 
egészítik ki az érdekes jelenést. •— 
2 .  A' magyar nemes jószág' termé
szete Verböczy' koráig, tekintettel 
a’külföldi jogokra. Irta Krajner Im
r e ,  . . .  a’ m. tud. társ. 1. tagja. N8r. 
306 1. fűzve 2 ft cp. — 3. Gottlieb 
és Vilmos, vagy Luthert követő két 
férfiúnak türelmes beszélgetései a’ 
kath. vallás felől. Jung L. újabb át
dolgozása után magyarosítva és jegy
zetekkel kísérve. (Adatéi korunk’ föl- 
világositásához). Emich G. könyvá
rusnál, 1844. 8r. VI és 1451. fűzve 
36 kr cp. —-4. János gazda , vagy a’ 
falu’ barátja. Irta Peregriny Elek. 
8r. 62 1. fűzve 12 kr cp. — 5. Ma
gyarország' Stalistikája. Irta Fé
nyes Elek, hites ügyvéd ’s a’ magyar 
tudós társaság lev. tagja. Harmadik 
és utolsó kötet. N8r. 146 1. velínen, 
ára 1 fr. 50 kr cp. E’kötettel a’jeles 
munka befejeztétett; egyszersmind 
pedig német fordítása is megindult :
6 . Statistik des Königreichs Ungarn 
von Alexius v. Fényes. Erster Theil. 
N8r. vei. fűzve 2 ft 45 kr. cp, —-
7. Székfoglaló beszéd, mellyet oct.
9. 1843. a’ pesti orvosi kar’ termé
ben fényes gyülekezet előtt tartott 
Balassa János, orvos-sebésztudor, 
a’ gyakorlati sebészet’ tanára stb. 8r. 
141.

Beimel J. bet. és költs. Juhá
szat. Juhászat-gyakorlók’ közhasz
nára. Kiadta Lauka Gusztáv. 12r, 
50 1. fűzve. 30 kr cp.

Pozsonyból érkezett W igand
K. Fridrik költs, és betűivel: Hel
len olvasókönyv magyarázó szótárral. 
Szerkesztette Lichner Pál, pozso
nyi lyceumi tiszt. prof. Első és má
sodik rész. 1844. N8r. VIII és 2401. 
fűzve 1 ft 20 kr cp. E’ munka a’ szer
zőnek általunk a’ maga idejében jelen
tett „Hellen nyelvtan’ elemei“ czí- 
mü ’s illetékes bírák által helyeslett 
munkáját egészíti ki. Mellesleg em

lítjük, hogy e’ könyvnek, nyomtatási 
szépségét illetve, nehezen van párja 
a’ magyarországi sajtó mívei közt.
•— Ugyanott készült: Szózat a ' ma
gyar váltótörvények' ügyéhen. (A’ 
szerző’ tulajdona, ’s a’ befolyó jöve
delem’ egy része a’ miskolczi, más 
része a’ fejérvári leégetteknek szán
va). N8r, 76 1. velínen fűzve 30 kr 
cp. —

Ugyanott készültek Schmid An- 
tal’ bet. 1. Az úrbéri telkek' örökös 
megváltásának terve és hasznai. 
Deák Férencz, Klauzál Gábor, Beö
thy Ödön, Szentkirályi Móricz és 
Bezerédi Istvánnak ajánlva irta Zá- 
borszky Alajos. N8r. XXX. és 72 1. 
fűzve 40 kr ep. — 2. Kolossváry 
Sándor volt vásárhelyi apát, vesz
prémi kanonok ’s a’ m. tud. társa- 
ság’igazg. és tiszt, tagja’ EgyháziBe- 
szédei. Kiadja Kolossváry Ferencz, 
győrmegyei püspöki szertartó. Első 
évi folyam, első kötet. N8r. XII.és 
1991. vei. fűzve 1 fr. 10 kr. Koloss
váry egyike volt legjobb egyházi szó
nokainknak. Az előrebocsátott élet
rajz Szabó Imrétől van. Az arczkép 
középszerű munkáu ’s már kopott réz
tábla nyomata, de hasonló.

Ugyanott, Weber S. Lajos’bet. 
és költs, megjelent: 1. A z  1843. 
évi országgyűlésen jelenlevő szabad 
kir. városok’ követeinek külön tar
tott tanácskozási üléseiben a’részük
ről előlegesen készített elrendezési 
vázolatnak, a’ kerületi választmány’ 
munkálatával lett egybehasonlitásá- 
vál készült és megállapított javasla
ta a’ sz. kir. városok' belszerkezelét 
tárgyazó törvényczikkely iránt. ív
rétben 58 1. 36 kr. cp. — 2. Vor
schlag über einen, die innere Ver
fassung d. kön. Freistaedte betref
fenden Gesetzartikel. stb—’Ugyan
az németül, föl. 87 1. szinte 36 kr cp.

Nagyszombatban , Spanraft 
Mihály’ bet. a’ szerző’ költs, megje
lentek : Magyarföld' egyháztörténe
tei. Austria-házi korszak. 1842-ben
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jutalmazott pályamunka. Szerző Dr. 
Lányi Károly, Esztergom főmegyei 
áld. pap, világ- ’s in. történetek’ ly- 
ceumi n. r. tanítója Nszomb. Első 
kötet. Egy század 1526-tól 1604- 
ig. Első szállítvány, n8r. XVI és 
112 1. Második szállítv. 113—240 1. 
velinen, fűzve egyegy illy fűzet’ ára 
40 kr cp. Eddig egyházi történeteink 
illy terjedelemben feldolgozva nem 
volak. A’ szerző helyes felfogás’ je
léit adta az által, hogy az állodalom’ 
állapotjait is vázolja koronként, mi
nél fogva az egyház és vallás’ pha- 
sisait is jobban lehessen érteni. A’ 
munka három kötet leszen. Minden öt 
hétben jő egy nyolcz íves fűzet. — 
Ugyanannak bet. és költs.: História 
urbis Tirnaviensis, breviter adum
brata per devotum ejus filium Franc. 
Aug. Ocskovszky, archidioee. Strig. 
presb. stb. 8r. VIII és 210. E’kis ma
gyar Róma’ történeteinek elég érde
kes leírása. Sajnáljuk, hogy (tudtunkra 
legalább) könyvkereskedésbe e’ mun
ka nem ment, valamint egy más, tár
gyánál fogva sokakat igen érdekel
hető , mellyet meglepetve leltünk a’ 
jelen történeti egyedirat’ 50- lapján 
felidézve, u. in. Incunabula typogra- 
phiae in ven. capituli e. m. Strig. Bi
bliotheca praefulgentia, in quadrise- 
cularem inventae artis typographicae 
memoriam per Franc. Fribelyitheol. 
prof. et bibi, praefatae eostodem Tir- 
naviae 1840-edita. Ivét rendes dolgot 
kell itt kiemelnünk: 1. hogy a’melly 
város egykor magyar nyelven adá u- 
tasitásait országgyűlési követeinek, 
annak most a’ hazafi lelkű ’s magyar 
ajkú Ocskovszky nem meri munkáját 
magyarul bemutatni. 2. Hogy a’ nagy- 
szombati urak véka alá rejtvén fák
lyáikat , könyveiket mintegy magok
nak írják, ’s még csak a’pesti könyv
boltokat sem örvendeztetik meg velők.

Ugyanott Wächter Bódognál 
megjelent: Das Naturgrundgesetz d. 
Einheit u. Harmonie als allgemeines 
Princip wissenschaftlicher Systeme.

ATHEN. XI. KÖT, 1843.

Ein Bruchstück, verfasst von Jos. 
Krieger, k. k. Hauptmann. (Nyomt. 
Schmidt A. Pozsonyban). N8r. 72 1. 
velinen fűzve 48 kr. cp.

Szombathelyen , Reichard Ká
roly’ bet.: Magyar Nyelvtan, készí
tette Kesxler Ágoston , praemonstrá- 
ti szerzetes kanonok ’s a’ keszthelyi 
kir. gymnasiumban költészettanító. 
12r. 80 1. 12 kr cp.

Pápán, a’ r e f  coll. betűivel ki
jött: A ’ magyarok' története. Irta 
Horváth Mihály, phil. D ., ’s m. tu
dós társ. rendes t. Második szakasz. 
A’ magyarok története a’ vegyes há
zakból származott királyok alatt 1301 
—1526. N8r. VIII és 391. szép posta
pap. fűzve 1 ft 40 krcp. Az ismeretes 
szerző, a’ kútfők’ önálló használata 
mellett folytatja hazánk’történeteit itt 
is állandó figyelemmel követvénazon 
különféle külső ’s belpárti befolyá
sokat, mik azokat intézték, az okok’ 
fonalát, mik az eseményeket össze
kötik, a’ főbb egyediségek’jellemeit 
is igyekszik kielégitőleg festeni, vala
mint a’ törvényhozás , kereskedés és 
műveltség’ menetelét is. Erőt és sze
rencsét kívánunk neki az utolsó há
rom század’ kidolgozhatásához is.

Kecskeméten, Szilády Károly 
betűivel: 1 . A' Pesten felállítandó 
protestáns főiskola' tanítási rendét 
tervező Pályamunkáik, a’ dunamel- 
léki helv. hitv. egyházkerület’ köz
gyűlése által 1841. jul. 1. kitűzött 
jutalomkérdésre. Második kötet. N8r. 
3701. lftcp. E’ kötetb. Péterfy Albert 
tiszteletdíjas pályamunkája egészen, 
Szabó György zilahi professoré ki
vonatban , Vajda Péteré egészben , 
Spiller P. poseni professoré kivonat
ban (’s németből fordítva) közöltéi
nek: raktára a’ nevelés és oktatás 
körüli hasznos eszmék- , javaslatok- 
’s ismereteknek, mellynek figyelmes 
olvasását minden a’ közoktatásba be
folyó , bár melly vallásu , férfiaknak 
ajánlhatjuk. — 2. Hű lelki barát. Aj- 
tatos elmélkedések és imádságok ke

li 2
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resztény katholikusok’számára. N16. 
215 J. 21 kr cp. A’korhoz mérsékelt 
szellemben és csinosabb nyelven ké
szült népi imádságos könyv.

Szegeden, Grunn J. bet.: Kí
sértetek. Rövid történetek az igaz
ság’ országából, Wagner Sáin. Ma
gyarra ford. Gaal Dániel által 32r. 
128 1. fűzve 16 kr cp.

Erdélyből érkeztek: 1. Észt mi 
kezdők’ számára. Irta Aranyos-Rá
kosi Székely Mózses , az unit. kolos- 
vari főoskol. bölcselkedés’ köztanára. 
Kolosv. a. k. lyceuni’ bet. N8r. 108 1. 
fűzve 1 fr cp. Olvasóink emlékezni 
fognak, hogy a’ derék szerző még 
1840-ben Gondolkodástant (logicát) 
adott; itt a’ meíaphysicát nyerjük 
tőle, vázolva csak, de azon szoros 
rendszerben és szabatossággal, mely- 
lyel amazt. — 2. Korteskedés es el
lenszerei. Irta Kemény Zsigmond. 
Első füzet. Kolosváratt (a’ kir. lyc. 
nyomdájában), N8r. 120 1. vei. fűzve 
1 fr cp. Szívre veendő szózat a’ ma
ga idejében. — 3. Követjelentés az 
1841 /3-beli erdélyi hongyülésről Ko
lozsvár sz. k. városa’ törvényhatósá
gához Grois Gusztáv és Méhes Sá
muel követek részéről, ez utolso ál
tal 1843. febr. 7. tartott közgyűlés
ben előadva. Kolosv. az ev. ref; anya
oskola könyv- és kőnyomó intéz. 8r. 
19 1. — 4. Számító Socrates. Fejbe
li számvetés, gyakorlati kérdések
ben. Angol mintára, hazai tárgyak
hoz és viszonyokhoz alkalmazva. 14 
képtabl. Kolosv. özvegy Banáné és 
Steinnál. 12r. XVI és 194 meg 391. 
fűzve 40 kr cp. (az ismeretes Kék 
Könyvtár’ 3-dik szállítványa). —- 5. 
Pálinkaveszély és a’ mérsékleti egye
sületek. Egy szó a’ maga idejében. 
Ismertetésül ’s buzdításul a’ valódi 
honbarátoknak. Irta Nagy Ferencz 
tanár. Kolosv. a’ kir. lyc. bet. N8r. 
82 1. és csak két garas cp. Törvény
hozók , földesurak, papok , faluna- 
gyok! ime egy szó, nagyon a' ma
ga idejében-, hallgassátok meg, ’s

tegyetek szerinte! — 6. A z eleven 
gyepű galagonyából. Der lebendige 
YVeissdorn - Spalierzaum. Brassó , 
Gött János bet. és költs. N8r. 71 1. 
5 kőrajzzal, fűzve 24 kr cp, — 7. 
Szentivám Mihály' Munkái. Kiadták 
Kemény Zsigmond és Kriza János. 
Első kötet. Kolozsv. a’ kir. lyc. bet. 
Tilsch és fia’ bízománya. 12r. 205 1. 
vei. fűzve 1 ft cp. A’ „Remény“ ko
rán elhunyt lelkes és sok eredetiség
gel megáldott szerkesztőjének mun
káit mi igen becses és sajátságosak
nak tartjuk, ’s azért mint köz figye
lemre méltókat ajánljuk. A’ jelen kö
tetben öt beszélyt találunk: Minden
ütt rósz , de legroszabb otthon ; Et- 
vivő leány ; Meglátogatom az atyák
nak vétkükét a’ bakban ; A’ víg tár
sak ; Nászkaland. A’ második kötet 
a’ szerzőnek többi részint még vilá
got nem látott beszélyeit, verseit, 
vegyes dolgozatait, ’s életét b. Ke
mény Zsigmondiéi hozandja ; a’ har
madik , ha a’ közönség’ részvéte en- 
gedendi, annak Erdélyi utazását. A’ 
tiszta haszonból „fejkő“ állitafik az 
elhunyt’ sírhalmán. — 8. Tündért á r, 
vagyis báró Demanx.’ gondüző kaland
jai. 99-dik kiadás 22 képpel Verner 
után. Ugyan annál. 8r. 145 1. fűzve 
50 kr cp. — 9. l rlázás Springrőlho
morúéi borrizig 1842-ben Gyulafe
hérvári ifj. Farkas Dániel ns Also 
Fehér megye’törv. igtatója ’s ülnöke 
áltál. NEnyeden , a’ coll. bet 8r. 40 
1. fűzve 45krcp. „rezgőben.“— 10. 
Der Geldmangel und die Verarmung 
in Siebenbürgen, besonders unter 
den Sachsen. Von dem Verf. d. Zünf
te u. des Sprachkampfes. U. annál. 
N8r. XV I és 112 1. vei. fiizve 50 kr 
cp. — „

B ecsbő l érkeztek: 1. Urkunden 
u. Aetenstücke zur Geschichte der 
Verhaeltnisse zwischen Oesterreich, 
Ungarn u.d. Pforte im XVI. u. XVII. 
Jahrhunderte. Aus Archiven und Bi
bliotheken. (N eu nt e  L ie fe r , dritten 
Bdes drittes Heft). Gesandtschaft
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König Ferdinands I. an Sultan Su
leiman I. 1540 — 1511. Wien, in 
Cominiss. bei Schaumburg u. Comp, 
gedr. bei A. Strauss ’s sei. Witwe.
1842. Nlr. 148 1. postapap. fűzve 
ára? E’ füzet Laski Jeromos’ má
sodik konstantinápolyi követsége’ iro
mányait hozza, most legelőször a’ cs. 
levéltár’ fiókjaiból világ elé bocsátva 
Gévay Antal cs. k. titkos levéltárnok 
és m. acad. tag’fáradozása’s áldoza
tai által. Meg nem szőnünk történe
teink’ barátit e’ jeles oklevélgyűjte
ményre figyelmeztetni, melly ama’ 
nevezetes korszak’ titkait olly érde
kesen fejti fel. Adjon isten egészsé
get a’ beteg kiadónak, hogy a’meg
becsülhetetlen munkát minél seré
nyebben folytathassa. — 2. Magyar 
irodalom. Irta Zimmermann Jakab. 
cs. kir. Ter. lev. intéz, magyar neve
lő stb. Bécsben , Benko Antal’ bet.
1843. 8r. (8 és) 231 1. vei. főzve lit. 
40 kr cp. A’ szerző az első részben 
nyelvünk’ rövid vázlatát adja; a’ má
sodikban az írásbeli előadás’ nemeit 
ismerteti ’s azokhoz példákat sorol 
jobb íróinkból; a’ harmadikban végre 
irodalmunk’ történetét kísérli meg.

Lipcsében , Wigand Ottónál 
megjelentek: 1. Szózat a’ magyar 
es szláv nemzetiség’ ügyében. Báró 
Wesselényi Miklóstól. N8r. Vili és 
3721. vei. fűzve 2 ft 40 krcp. —- 2. Né
hány észrevétel b. Wesselényinek 
ezen munkájára: Szózat stb., és a’ 
magyarokhoz és szlávokhoz intézett 
tanács egy idegen buráitól. L’ union 
fait la force. fsí8r. 591. vei. fűzve 30 
kr cp.

Lemberg és Czernowiczban , 
Winiarz Edvárdnál: Nouvelle Gram- 
maire Hongroise contenant les régies 
admíses par la Société de savants, 
et d’ aprésle dictionnaire de 1’ Aca
démie hongroise. Cetouvrage destiné 
aux personnes qui voudront appren- 
dre le hongrois aumoyendu francais 
a été composé par 1’ abbé Jean E i
ben, aumönier du régiment du b.Má-

riássy Nro 37- 8r. 330 1. vei. fűzve 
3 fr. 20 kr. cp. s. v.

M agyar já té k s z in i  
krón ika.

Octob. 24. Elkelné’ javára bér
szünettel először: Or s z á g g y ű
l é s i  s zá l l ás .  Ered vigj. 4 felv. 
Vachot Imrétől.

Octob. 25. Bál -éj .  Nagyope
ra 5 felv. Zenéje Aubertől.

Octob. 26. Bérszünettel : Pá
ri s i  nap lopó.  Vigj. 2 felv. Ba
yard és Wanderbuch után ford. Nagy 
Ignácz. — Ezt követték Dö b l e r ’ 
opticai i'oszló képei.

October’ 27. Bérszünettel: 
Tudtán k í v ü l  kém. Vigj. 2 felv. 
Mellesville és Duveyrier után Csep- 
regi Lajos a’ m. acad. költs. — Döb
ler’ képei.

Octob. 28. Norma.  Nagyope
ra 2 felv. Zenéje Bellimtől.

Octob. 29. Bérszünettel: H u- 
m o r i s t i c a i tanul  in ányo k. Vig- 
át. 2 felv. Lebrün után Egressy G 
és Benj. — Döbler’ képei.

Octob. 30. B e a t r i c e  di  
Ten da. Nagyopera 2 felv. Belli
mtől.

Octob.31. Bérszünettel: Char
l ot t e  kapi tány.  Vigj. 2 felv. ír
ták Bayard és Dumanoir. Franeziá- 
bol ford Egressy Benj. — Döbler’ 
képei.

Nov. 1. O r s z á g g y ű l é s i  
sz ál lás.

Nov. 2. Szünnap.
Nov. 3. Bor g i a  Lucret i a.  

Nagy opera 3 felv. Zenéje Donizet
titől.

Nov. 4. Bérszünettel: Pszt .  
Vigj. 2 felv. Scribtől. Ford. Lukács 
Lajos a’ in. acad. költs. — Döbler’ 
képei.

Nov. 5. Bérszünettel : T ü n 
dér k a s t é l y  Ma g y a r o r s z á g -

32 *
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ban. Vigj. 2 felv. Hirschfeldtől. — 
Döbler’ képei.

Nov. 6. Eskii .  Nagy opera.4 
felv. Mercadantétól.

Nov. 7. Bérszünettel: T u il - 
tán kí vül  kém. — Döbler’ ké
pei.

Nov. 8. O r s z á g g y ű l é s i  
szál lás .

Nov. 9. Bérszfinettel. F ö l d 
s z i nt  és lebúj.  Vigj. 1 felv. 
Francziából szabadon Diósy. — Ezt 
követte először : Egy nyugodal 
mas nap. Vigj 1 felv. Angolból sza
badon Petrichevich Horváth Lázár.—• 
Döbler’ képei.

Nov. 10. T isz  túj i t ás. Ered. 
vigj. 4 felv. Nagy Ignácztól.

Nov. 11. Charlot te k a p i 
tány.  Döbler’ képei.

Nov. 12. O r s z á g g y ű l é s i  
szál l ás .

Nov. 13. Bál -éj .
Nov. 14. Én vol tam.  Vigj.

1 felv. — Döbler’ képei.
Nov. 15. O r s z á g g y ű l é s i  

szál lás .
Nov. 16. Zo l ky  a’ vén diák. 

Színmű 2 felv. B. Maltitz után Fe
kete Soma a’ in. acad. költs. — Döb
ler’ képei.

Nov. 17. A’ székesfej érvári és 
lublói égettek’ felsegélésére műkedve
lők által bérszünettel először: Vál tó  
gyakor l at .  Ered.népszínmű3felv.

Nov. 18. Bor g i a  L u c r e 
tia.

Nov. 19. Nőm és  h i va t a 
lom. Vigj. 3 felv. Bayard és Wailly 
után francziából Tompa Imre. — Döb
ler’ képei.

Nov. 20. Öz v e g y ’ férje.  
Vigj. 1 felv. Dumastól ford. Keresz- 
tury. — Döbler’ képei. ■*»

Nov. 21. B e a t r i c e  di  
Ten da. ü  f  bili §

Nov. 22. A’ t i ze  n n y o] CZ(

évű ezredes .  Vigj. 1 felv. Mel- 
lesv.ille_ és Angely után Tompa Imre 
a’ in. acad. költs. — Döbler’ képei.

Nov. 23. Vadon’ fia. Drama 
5 felv. Halm Fridrik után Hemellay 
Gusztáv.

Nov. 24. Az ördög’ n a p 
lója.  Vaudeville 3 felv. Arago és 
Vermond után Egressy Benj.

Nov. 25. Bérszünettel először : 
S z ö k ö t t  katona.  Eredeti szín
mű népdalokkal. 3 szakaszban. Irta 
Szigligeti. Zenéje Szerdahelyitől

Nov. 26. Sz ököt t  katona.
Nov. 27. S e v i l l a i  borbély.  

Vig opera 2 felv. Rossiniból.
Nov. 28. S z ö k ö t t  katona.
Nov. 29. Charl ot te  k a p i 

tány.
Nov. 30. Ti sztuj í tás .
Dec. 1. A’ v e l e n c z e i  k a l 

már. Drama 4 felv. Shakespeartől. 
Szabadon ford. Lukács Lajos.

Dec. 2. Sz ököt t  katona.
Dec. 3. Szököt t  katona.

Egyveleg.
(Angol  nők.) Az angol bör

tönökben a’ nók mindig kitűnő szerepet 
játszának. Az 1842-oen elfogott 65, 
704 személy közt 20,266 nőegyén 
volt; 30. pct. Ha a’ nő botlik, fér
finál mélyebben botlik. Verekedések-, 
tivornyák-, feltörések- ’s gyilkossá
goknál női gazcseléd hősködik ’s a’ 
hatóságok’ megtámadásánál ő vezér- 
kedik. A’ szolgáló osztályban, jele
sül, Londonban , a’ nők sokkal ro- 
szabbak, mint a’ férfiak, mert az 
1842-ben befogott 2004 szolga közt 
1133, nő- és csak 871 férfiegyén va- 
la ; gyakrabban részegednek le és 
gyakrabban lopnak; 284 egyszerű 
lopás közt 204-et nőcseléd követett 
11
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Lapjaink’ mult éveki folyamataiból következők kaphatók még 
nálunk:
1837. I. félév’2. negyede (első negyede nincs) 1 írt — kr.pengő

II. „ t e l j e s e n .............................. ff 48 „ ,,
1838. I. és II. félév te ljesen ........................ 2 „ ' ff ff
1839. I. Jelév’ 2. negyede (1-ső negyede nincs} * „

„ II. ,, t e l j e s e n .............................. ft 48 ,, „
1840. I. és II. félév te ljesen ........................ 2 „ ' ff ff
1841. I. félév’ 2. negyede (első negyede nincs) “ * if 48 „ „

„ II. „ t e l j e s e n .............................. ' »i 48 „ ,,
1842. I. félév te ljesen ................................... 5 „ " f> ff

„ H m ................................... • 3 „ — »> »>
Mult éveki egyes számok 6 ezüst krajczáron kaphatók.

A’ Figyelmezö’ 4 évi és az Athenaeum’ 6 évi ezen folyamai 
csaknem minden kitűnő magyar írói elmétől adtak czikkeket. Köl
csey, Czuczor, Fáy, Eötvös, Jósika, Szontagh Gusztáv, Pulszky 
Szemere Pál és Bertalan, Húnfalvy, Péczeli, Nagy Károly, Foga- 
rasi, Horváth Mihály sth. más becses Írói név váltogatja egymást 
e lapokon, mellyeket ez írók’ munkái a’ magyar irodalomban ina 
radandó becsűekké tesznek.

A’ s z e r k e s z t ő s é g .

Az Athenaeum’ szerkesztő-hivatalá
ban megszerezhető:

VÖRÖSMARTY MIHÁLY’
arezképe

finom aezélmetszeíben, 4-edrétbeu. 
Ára 30 kr pengőben.

T u d ó s ít á s ,
Kötelességemnek ismerem tudatni 

a’ t. ez. olvasó közönséggel, jele
sül pedig előfizetőimmel, hogyOk- 
t a t á s t a n o m’ első füzete , hatal
mamon kívül eső akadályok miatt az 
ígért időre meg nem jelenhetett. De 
immár Szilády urnái sajtó alá kerül
vén, azt a’jövő évben január’ köze
pével elhagyandja, mikor előfizetőim 
Emich ur’ utján példányaikat meg

fogják kapni, kinél, valamint Eggen- 
berger urnái is , ’s általok minden 
hiteles könyváros uraknál munkám 
kapható leend. Szükségesnek látom 
még tudatni azt, hogy az Okt a t á s 
tan mint a’ N e v e l é s t a n ’ II. kö
tetkéje 3—4 füzetet teend. A’ s z o
ros ér t e l mű N e v e l é s t a n  mint 
I. kötetke 2—3, a’ t ársadal mi  
n e v e l é s t a n ,  ’s a’ n e ve 1 é s t a n’ 
t ö r t é n e t e ,  mint Illik, szinte 2—3 
füzetből állandóak. Egy füzet, miként 
jelentéin, 5 tömött ivet teend. Az 
egész munkát, ha isten segít, és 
részvét mutatkozik egy év alatt be- 
végzendem. Költ N. Kőrösön , nov. 
22.1843. VV a r g a  J á n o s ,  

professor.
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A. hosszu liarcz után várva várt béke’ következtében új korány 
kelt a’ művészetek’ gyakorlására ’s éldeletére. Bár a’ következett első 
évek nüiipari ’s különösen statusgazdasági szempontból dúsak voltak 
utófájdalomban, mégis azonnal kitünék, bogy legtöbb európai kormány 
komolyan eltökélte magát buzgón munkálni a’ szépmiivészetek’ ügyében. 
Azon műkincsek’ visszakövetelése, mellyek 1815-ig ékiték a’ Louvret, 
örömmel iidvözöltetett mindenütt, s akkor political jogok sem lehettek 
idegenek azon kitüntetett kegylet iránt, mellyben a’ képző miivésze
tek részesítettek. Miután minden erő kizárólag a’ hadakozásra fordit- 
tatott, az ember érzékiebb jeleit kívánta a’ békés állapotnak’s azon bi
zalomnak, mellyet tartósságában helyeze. E’ jelenség egész Európában 
ismétlé magát.

Németország a’ háborúk által kevesebb kárt vallott a’ remek mü
vekben, mint Olaszország és Németalföld, de annál nagyobb örömét 
találta a’ visszatérítésben és szivéből kesergé a’ vissza nem kapott mü
vek’ elvesztését.

Mostmár a’ meglevő gyűjtemények jobb karba helyeztettek, elren
deztelek , kiegészíttettek ’s a’ látogatásokra nézve hozzáférhetőbbek
ké téttettek. München, Bécs és Drezda’ régi hirtí gyűjteményeihez 
Berlin, Darmstadt és Frankfurt csatlakozának; minden főváros becsii-
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letbeli dolognak tartá műgyiijteménynyel vagy, legalább illyenek’ kez
deményével bírni, és sok látniméltó hozatott napfényre, az osztályok’ 
külön választása által tanulságosan állíttatott fel, tisztogattatott meg, 
egészíttetett ki ’s íratott le.

A’ magángyűjtemények ellenben megritkultak, ’s efféle új gyüjte- 
íemények sokkal későbben keletkezének, midőn a’ nyilvánosak új élet
re ébredeztek. Mert a’ háborús időkben a’ nevezetes remekművek, mely- 
lyek azokban találtattak, sokszor szükségből eladattak és szűk kezek
be kerülvén, a’ nagy, független birtokosok’ számára csak kevés ma
radt hátra, ’s m ára ’ korlátoltabb lakás csaknem lehetlenné tévé a’ tör
téneti föstvények’ felállítását.

A’ remekművek’ gyűjtőit három osztályba tehetn i: sajátképi mű
kedvelők (Kunstliebhaber), müismerök, ’s gazdagokéba, kik azért ala- 
pltnak gyűjteményeket, hogy a’ közönség által első osztályba tartozók
nak tekintessenek.

A’ műkedvelők egyéni nézetök szerint gyűjtenek, végtelenségig 
szeretnének szerezni, ’s annál szerencsétlenebbeknek érzik magokat, 
minél kevesebb szükséges tulajdonival bírnak a’ műkereskedőnek. Ke
délyük összefüggésben tartja őket birtokukkal; erszényükkel gyakran 
zavarba jő nek , ’s drágán fizetik a’ tanitásdijt végső életéveik’ müértö- 
ségéért. „

A’ műértök miijártassági szempontból indúlnak ki, ’s rendszerint 
olly eszélyesek, hogy gyűjteményeiket specializálják. Kereskedés és 
csere kevésbbé fáj nekik, mint a’ műkedvelőknek, ’s valamelly meggaz
dagodott műkereskedő, sokszor osztályukba küzdi fel magát.

A’ gazdagok végül rendszerint szükséges előképzést nélkülöznek, 
tanácsadók által vezettetik magokat, kik aztán néha visszaélnek bizal
mukkal, birtokukat drága bútornak, magasabb műveltség’ jelének né' 
zik, mit különben igényleni szoknak magoknak a’nélkül, hogy valóban 
műveltséggel bírnának, miután erejüket leginkább egy irányban feszí
tik meg, hogy felküzdhessék magokat; mert rendszerint az új gazdagok 
azok, kik mütapintat által tekintélyt törekszenek szerezni egyedisé
gőknek.

A’ nyilvános gyűjteményekkel ’s magán-emberekkel, kiknek -ked
vük ’s pénzük van a’ vételre , szemközt állnak azon műkereskedők, 
kik világpolgárilag gondolkodván ’s élvén, gyakran utazni szoknak. Ne
kik sajnálkozniok kell, s mi velük sajnálkozunk, hogy sok első jeles- 
ségii gyűjtemény valami el zártnak, teljesnek tekintet k ’s e’ gyűjtemé
nyek alárendelt képek’ cserélése által nem akarnak megválni valamelly 
művész’ remekeinek fölöslegétől mint p. o. München van der Werfs- töl 
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Továbbá a' képcsarnokok’ felügyelőinek bizonyos mesterek iránti elősze
retetével , a’ festésieknek régi képek iránti utálatával kell küzdeniük; 
mert a’ csarnok-felügyelők rendszerint festészekböl választatnak, ’s 
ezek teljességgel nem kegyelhetik a’ régi képeket. A’ magányosak’ el
lenében pedig a’ mii- kereskedőknek nagyon sokszor hosszadalmas okát 
kell adniok utazás, olvasás és divat által sokfélekép szerzett fél müis- 
merésöknek.

E’ műkereskedők nagyon ritkán hoznak hozzánk antik márvány- 
’s érczképeket, mert a’ szállítványozás ’s kivételi tilalom csak nem min
den országban, hol azok találtatnak, szerfölötti bajokkal ’s nehézsé
gekkel jár. Valóban csak a’bajor koronaörökös’ müszeretete, rendithet- 
len állhatatossága ’s takarékossága szerkesztő egybe olly rövid idő alatt 
azon antik gyűjteményt, melly jelenleg München’ tulajdona. Azon for
radalom nélkül azonban, melly több hithizományi sajátot teve magáévá, 
’s W agner M. lovag, böismeretü, munkás és szemes római ügyvivő nél
kül hason gyűjtemény nem volt volna lehetséges, miután efféle birtok 
megszűnt volt kereskedésben forogni.

Némileg jobban el van látva a’ vásár metszett kövekkel. A’ jeles 
azonban itt csakhamar kapós kezekbe kerül ’s annyi a’ csalás, utánzás 
és átdolgozás, hogy még a’ legnagyobb uüiismerök is egészen ellen
mondatos ítéletekkel kelnek ki egymás ellen, és sok műkedvelő jól meg
gondolja, mielőtt tetemes pénzt koczkáztatna, hogy birtoka fölötti örö
me mindjárt az első által, kinek azt elömutatja, megrontatik. Biztosabb 
v o lta ’ kereskedés az antik üveg pastekkel (tészta-kövekkel). Tanülmá- 
nyuk nagyon sokáig elhanyagoltaték , és több csak római ’s nápolyi kő- 
metszők által másoltaték előbb, azután megsemmisitteték. Azonban már 
ebben is csalás és hamisítás játszák a’ főszerepet.

Hasonlót, de még erősbet tizének az úgynevezett lieíruriai dísze
dényekkel, mig-nem Campo Scala és Bulci’gazdag kincsei elárasztók a’ 
vásárt.

E’ díszedények ’s az aegyptusi gyűjtemények által az antikok’me
zeje nagyon kiterjesztetett, ’s az árak’arányos jutányossága több tekin
télyes cabinettnek olly teljességet szerze hirtelen, millyet előbb alig 
reménylhetett volna az ember.

A’ pénzcabinettek, mellyek szinte a’ mükereskedés’ ágába tartoz
nak , szaporodott tudakozódás és tudományosan kiképzett utazók’ nagy 
száma által örvendetes növekvést nyertek, ’s azon könnyűség á lta l , 
hogy kicsinyben és egyenként megszerezhetők, leghamarabb életben 
maradnak.

De ha hallja az ember, mikép csalatott meg egy műkedvelő német
33 *
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gróf nevezetes nüibirák’ kíséretében egy előkelő angol által úgy mon
dott görög féldombormüvel; a’ metszett kövek az á lta l, hogy olasz ka
kas’ gyomrán hagyják átmenni, mikint téttetnek hasonlókká azokkal, 
mellyek két ezredévig hevertek a’ föld’ mélyéhen; inilly szép módon 
készít Ruspi Rómában herculanumi falfestvényeket, Gargiullo Nápoly
ban hetruriai díszedényeket, milly ügyesen hozott Becker saját gyárá
ban készült nagy pénzeket Smyrnán át a’ mannheimi vásárra, mikép ké
szíttetett két hitvány pénzdarabból egyetlen új pénz, miután t.i. az 
egyik pénzdarab’ előlapja a’ másiknak hátlapjával forrasztatott össze , 
— akkor az ember még a’ legértelmesebb régiségbuvár’ óvakodásáról is 
le fog mondadi,, ha új vagy már fenálló gyűjtemények’ számára történ
nek vásárlások.

Mielőtt a’ német mükereskedés’ legszámosabb tárgyait felsorolnék 
t.i. a’ festvényeket, itt is a’ kiegészítők’ számos mesterségeire kíván
juk figyeltetni az olvasókat. Gyakran valamelly kép sok művészettel 
egészen újra van festve, de valamellyik szögleten szántszándékosan 
elrontva, vagy szembeötlöleg javítva, sőt ahhoz is nagyon jól értenek, 
hogy reszelékek (Feilspaene) által az olajfesték-rétegek’ kisded repe- 
dékeit tudják adni az egészen új képeknek, ’s ez által a’ másolatnak ré
gi eredeti kinézését kölcsönzik; erre egészen régi fatáblákat használ
nak , s hátul utánozott régi pecsétet nyomnak. Róma, Milano és Ve- 
lencze virtuózokat mutatnak ezen eljárásban, nohamindenik sajátirány- 
ban , mi néha nagy titokban tartatik, és színlelt nyíltság ’s fogárdtalan 
(unverfaenglich) kijavítás nyilvánítása által ismeretes olasz finomsággal 
födöztetik. Sőt bizonyos iskolát is vesznek észre eíféle fogások’ alkal
mazásában, ’s illy művészek a’ hegyeken innen részenként már jól elö- 
haladtak e’ művészetben, de említett collegáik’ tökélyét még koránseni 
érték el.

Azért az ember minden régi képekkeli kereskedésben észreveszi, 
hogy a’ nevek mind pompásabbak, minél tovább halad éjszak felé, mert 
minél inkább gyérül a’ részletes ismeret, annál biztosabban összefoly 
az egész iskola a’ leghíresebb nevekben.

Szükségtelen, hogy az ember régi mesterek’ müveinek nagyon 
részletes ismeretével bírjon annak megértésére . miszerint physicai le- 
lietlenség, hogy minden kép, melly nevük alatt csatangol, tölök eredt 
legyen, ha mindjárt olly hosszú életet éltek volna is , mint Tizian, ’s 
oily hihetlen gyorsasággal dolgoztak volna i s , mint Rubens. Csak a’ vá
sáron újonnan megjelent, p. o. a’ spanyol iskola’ fajaiból, a’ tizenötö
dik század’ képeiből nem szivatott ki még teljesen a’ valódi az együtt 
czimborálás á lta l. ’s a' nevezetes nem ment még szorgos kezekbe át.
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A’ rézmetszetek szinte hihetlen mesterséggel egészlttetnek ki nap
jainkban. Itt nyílik mezé a’ leggazdagabb gyűjtőnek, itt töltheti meg 
mappáit a' rajzolás vagy metszés’ mesterei után. A’ gyűjtemény már 
az által is becsessé kezd lenni, hogy a’ kőnyomás minden felöl túlha
ladja a’ rézmetszet’ mesterségét, mígnem ez is tökélyesitett daguerro- 
typpé olvad á t, mi legalább idővel lehető , mig ezen elmés műszernek 
csak mint a’ tárgyak’ világossága és homályossága’ biztos mértékének 
van valódi becse a’ művészetre nézve.

A’ műkereskedésnek egészen meg kell változtatnia működési alap
já t , a’ mint t.i. a’ gyűjtőkkel áll szemközt, kik tudományos történeti, 
academiai czélokra, vagy saját műéldelet, vagy fitogatás végett sze
reznek. Sokszor azonban csak a’ már meglevőnek tökélyitése miatt is 
üzérkednek.

Academiai gyűjteményeknél a’ megvételek inkább a’ hézagok’pót
lására, ritkaság, ’s oktatásra szolgálandó anyag’ tekintetéből történ
nek, mint hogy igen jeles művek’ bírálása által kívánnának fényleni, no
ha ezek is nagyon kedvesen fogadtatnak, ha jutányos áron szereztet
hetnek meg. Az oktatásnak ’s műtörténeti vizsgálatnak sokkal többet 
kell magában foglalnia, mint hogy elég erők volnának egy szak’ tökéle
tes kiképzésére.

Ki saját műélvezet végett gyűjt, ’s a’ pillanat' sugallatára nyúl 
erszényébe, annak leginkább szolgálnak új képekkel, noha ezek arány
lag sokkal drágábbak a’ régieknél, ’s gyakran ki nem állhatják az idő’ 
viszontagságai. Fájdalom, hogy az élő művészek’ legjobb képei gyak
ran műkereskedők’ kezébe mennek á t, kik aztán hasznukra fordítván a’ 
készítők’ pénzzavarát, nagyon olcsón veszik meg ’s nagyon drágán ad
ják el, mire a’ leggörbébb utak, megvesztegetés stb eff. használtatnak. 
Páris és London több illy műkereskedőt hirtelen láta meggazdagúlni, ’s 
hasonló jelenséget tanúsít néhány német főváros.

A’ maga-fitogató műgyűjtők csak a’ csattanó hatást (Knalleffect), 
e lhirült, drága, oklevelekkel ellátott képeket, mellyek a’ hajdan hires 
cabinettek’ leltáraiban nyegléskedíek, vadászszák inkább mint a’saját
képi műélvezetet. A’ vevők’ ezen osztálya annál kedvesebb a’műkeres
kedésnek, minél kevesebb sajátképi ismerettel bir ez , ’s minél gyakrab
ban szóról egy harmadik’ tanácsára.

Hol a’ már meglevőt alkalmilag szaporítani, 's valamelly új szer
zemény által még azt is meg akarják m utatni, hogy a’ képcsarnokkal 
nem bánnak épen úgy mint zsibkamrával, ott nyílik mező, mellyen a’ 
csere aztán főszerepet játszik ’s gyakran ’s legjobb üzletek tétetnek.

A’ mondottakból elgondolhatni, milly tetemes öszveg pénz ’sisraere
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tek vannak szolgálatára’s parancsára valamelly ügyes műkereskedőnek 
nagy üzletügyesség mellett; mert, hogy mindenütt eladást eszközöljön, 
’s kellő helyeken ajándékozgassan, beszerezhessen ’s becserélhessen, 
minden tárgyat ismernie kell a’ mükereskedésnek, mindenből elömutat- 
nia valamit, zsibárusokkal, practices aggastyánokkal, fejdelmekkel ’s 
komornyikokkal kell társalogni tudnia. Gondolkoznia kell a’ fuvarbérek, 
lakások, biztosítások, küljelenség, hitel felöl, hogy előjövő esetekben 
tetemes és jelentékeny bevételeket, tehessen’s a’pillanatot használhas
sa , valamint azon lehetőség felől i s , miszerint a’ vevőket háború vagy 
háború hire által egyszerre eltűnni ’s elszéledni lássa.

Még egy körülményt akarunk megemlíteni, melly annál huzamo
sabban üldözi a’ müveit ’s tudományos műkereskedőt, minél inkább e’ 
hivatásra született- Ő kedélyével a’ legszebben szokott csiiggni, mit 
hír. Szerfölött műkedvelővé lett, és mégsem szüntetik meg kereskedő 
lenni.

Ha azonban ö tökéletes kereskedő, az az mindent csak átmenő 
portékának tekint, mellyen nyernie, vagy, mint az üzleti nyelvmond
ja , valamit érdemelnie k e ll,— akkor nehéz lesz neki megtartani a’ be
csületes kereskedés’ finom határvonalait, ha szenvedélyes műkedvelők
kel vagy tudatlan birtokosokkal áll szemközt.

Ki a’ remek müvek’ tisztogatását ’s javítását alaposan érti ’s egy 
helyen van letelepedve, végül mégis biztosabban ’s óvatosabban fog 
kereskedést űzni, mint mindig vándorló collegái. Ez azonban mégsem 
gátolja, hogy olly esetek is ne jöjenek közbe, mellyeket alig tartana 
az ember lehetségeseknek. Csak egy pár példát hozunk fel óvásszabá
ly ól.

Egy festész Olaszország’ valamelly magánképtárában másol. A’ 
felügyelő csaknem mindig, vagy sok órára, egyedül hagyja öt. Ő hasz
nálja idejét, hogy egy dicső Ráfaelt ketté fűrészelhessen, mi által a’ 
deszka elörészét, tehát a’ föstvényt elorozhatja ’s Angliában eladhatja, 
’s e’ helyett másolatot fest a’ hátrészre, hol pecsét, bélyeg stb még bő
ségben találtatik.

Továbbá: egy irsziiletésü műkereskedő Rómában háromszor ad el 
egy másolatot eredeti helyett következő módon. Guidotól egy vakrámá
ba foglalt Caritát, togadhatlanúl eredetit, vászonra festve, nagyon ju
tányosán tart, ’s aztán megkéri a’ vevőt, hogy pecsétjét hátúi á  vá
szonra nyomhassa; ez azonban valamelly másolaton volt, melly a’ föst- 
vény alatt ugyanazon rámán találtatott.

Számtalan illy vonást, példát hozhatnánk még fel, hogy óvatos
ságot, vigyázatosságot ajánljunk a’ birtok' megőrzésében, valamint a’
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vétel általi szaporításban. Valami egészen sajátságos inger látszik rej- 
leni a mííkereskedés ezen irányában, mint a’ házaló kereskedés-, ló- 
’s vadcserélésben. Csakhogy amannál nem annyira fenyegető a’ veszély, 
a’ nyeremény tetemesebb ’s a’ jó hírnév a’ tartózkodás’ gyakori válto
zása által kevésbbé veszélyeztetik. Ha azonban két utazó műkereskedő 
jelenik meg egy helyen, leginkább bizodalmukat iigyekezzék megnyer
ni az ember ’s jól figyeljen, mikép beszél egyik a’ m ásikról: bizonyo
san olly dolgokat fog hallani, mellyeken csodálkoznia kell.

A’védrendszabályokra nézve, mellyek által az ember a’ méregdrá
gaság, csalás ’s őrtelen oldalakróli'megtámadások ellen óvhatja meg 
magát a’ nélkül, hogy elszalaszsza az alkalmat’valóban becses szerze
mények’ becsületes útoni megszerzésében, vagy végképen felhagyjon a’ 
vevéssel, — mindenekelőtt nagyon kívánatos, hogy a’ vevők, legye
nek műkedvelők vagy müisinerök, intézetek vagy fejdeletek, legelőször 
tisztába legyenek magokkal, a’ megnevezett irányak’ mellyikében kí
vánják, gondolják szerkeszteni, felállítani gyűjteményeiket. Minden 
osztályban egyszerre akarni gyűjteni valamit, mi egyszersmind tökéle
tesen fényes és tanulságos is volna, ezt egyetlen pénztár sem bírja meg. 
Azonfölűl a’ mííkereskedés vételnél még gyakran azon bajjal is já r, hogy 
a’, helyzetszerü öszvegekkel azért jönek zavarba, mert kívánatos szer
zeményekre sohsem ajánlkozik egyenlő alkalom, ’s gyakran egész gyűj
teményeket kell megvenni egyetlen becses kép’ megszerzése miatt. Igaz 
ugyan, hogy az ember későbben újra kicserélheti vagy eladhatja azt, 
mit nem kíván megtartani, a’ helyzeti visszatartóztatás’ gátjának azon
ban mindig károsan kell hatnia minden gyűjtemény’ alapítására.

Ha az ember a’ művészetnek határozott ágára , ’s a’ vevésnél uta
sítás szerinti czélra szorítkozik, többnyire boldogul ’s leghamarább 
czélt ér. Igaz ugyan, hogy egyik miirendtartás másiknak folytatását 
vagy legalább közelebbi ismeretét gyakran parancsolniag idézi elő, mi 
korunkban sokkal gyakoriabb mint hajdan, e’ felől azonbanliterariaiélő- 
készültség által eléggé gondoskodhatni.

Legyen szabad példával világitnunk fel a’ dolgot. Bírjon valamelly 
academia egy kisded pénzgyüjteménynyel ’s néhány metszett kővel kü
lönféle időkből, mellyekben e’ mesterség virágzik. Itt már elégséges, 
ha minden je le s , minden másutt meglevő kénpastekkel hozatik a’ nézők’ 
szeme elébe. Mű - academiákban a’ gipszek épenigy helyettesítik az 
antik márványokat, ’s ki kell mondanunk óhajtásunkat, hogy a’ gip
szek’ kölcsönös kicserélése által olly becses antikok is használatosak
ká téte thetnének , mellyek egyenként találtatnak a’ fejdelmi paloták-
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ban ’s fővárosokban, mellyeket a’ művész ifjoncz ritkán látogat, pél
dáéi Madridotés Stockholmot.

Az ifjú, virágzásnak indúlt éjszakamerikai szabad statusok jobban 
fognak járni a’ szép gipszek ’s hires festvények szerinti régi másolatok’ 
megszerzésével, mint magával a’ meghalt Fesch bibornok' képcsarnoké" 
nak megszerzésével; mert ez, minden ritka tökéletessége, teljessége 
mellett is, magában semmi világos fogalmat nem ad a’ legnagyobbról, 
mit a’ művészét rajzolás, compositio és szín’ tekintetében képes volt 
véghez vinni.

Ki üresen álló széles falakat akar kidiszíteni csarnokszerűleg, vagy 
a’ képekbeni bölcs gazdálkodással mit legjobbnak tartunk — az köny- 
nyebben czélhoz jut, mint ki szép, jól gondviselt cabinetti darabokat 
keres, mert legtöbb vevő éjszaki Európából való , hol a’ laktér kicsiny, 
a’ nap többnyire borús, e’ szerint a’ képet közelről kell a’ néző’ szeme’ 
elébe terjeszteni. Azért állnak a’ tiszta, jól gondviselt, épen inaradtné- 
inetalföldi képek olly szörnyű magas áriban minden vásáron. Az ember 
meggyőződhetik, hogy, ha Fesch’ képcsarnoka egyenként adatnék e l , 
benne a' németalföldi képek’ megváltása kerülne legtöbbe.

Metszett kövek, pénzek, rézmetszetek ’s kézrajzok’ gyűjteményei 
csak idő, türelem által, szakismeret-’s kész pénz-öszvegbölkeletkezett 
műkedvelés által küzdhetnek fel némi nevezetességre, ha olly idők, 
mint a’ franczia forradalom’s háborúk’ korszakai, példátlan módon nem 
kedveznek a’ vevőknek. Úgy vagyunk a’ föslvényekkel is mint a’ gyé
mántokkal. A’ legjelesebb nagyon drágán fizettetik , ’s rendszerint sem
mi árigérés mellett el nem adó, a’középjó gyakran nagyon jutányos áron 
sem talál vevőt, ’s a’ csekély mintegy bizonyossággal fölemészti a’ 
tökét.

Legtöbb gyűjtemény azonban a’ palotákban csaknem történetesen 
keletkezők , 's keletkeztöknek e’ hibájában sinlik ’s nyavalyog. Szerze
mény, örökölt, jó mesterek által készült családi képek, történetesen 
kézbe jutás, múlékony műkedvelés vetik meg az alapot, a’ birtok gyak
ran pompaszoba’ kidiszitésére, gyakran műkamrára szolgál, sokszor 
padlásokon, roskadozó mezei lakokban fedeztetik fel valami, mi a’kincs’ 
gyarapítására szolgál. Mindezeket mostmár sem kevesbitni, sem gya- 
rapítni nem akarják, mi a’ leltárban van, maradjon benne, czélszerü 
kiállításra többnyire sem tér, sem kedv, gyarapításra sem pénz, sem 
műkedvelés; mindenből van valami, néhány jeles, de csak egyenként 
’s használatlanéi, sok középjó , gondosan számozva, lajstromozva, ’s 
öröklési esetekben átadva, gyakran dicsőén hangzó nevekkel, vala- 
melly fölismerő’ feljelentése szerint. ’S most képzeljen az ember'magá-
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nak egy hö műbarátot, alapos ismerőt a’ családi kincs’ birtokosában; ti 
legfölebb tisztittatni ’s megtartani fogja azt; mit pedig már előbb is birt 
’s azután örököl, az mint magánbirtoka külön választatik a’ többitől ’s 
valószínűleg nehezen lesz hozzáférhetővé, halála után azonban elörö- 
költetik, felosztatik, elluirczoltatik. Iszonyodni fog a’ rokonokkali vég
telen árszabásoktól, becsiiltetések- ’s körülményességektől a’helyett, 
hogy a’ hitbizományos birtok’ műkincseivel lényeges! változhatást szán
dékoljon.

Hol azonban az említett körülmények hiányzanak ’s komolyan ar
ra gondolnak, hogy a’ már meglevő gyűjtemény tökéletesittessék, vagy 
az iránynak csak most javasolt különösségében új szerkesztessék, ott 
következő figyelmeztetések nem volnának sikeretlenek.

Antik bronszok vagy márványok’ gyűjteménye jelenleg magában 
Rómában vagy Nápolyban is csak nehezen ’s lassan létesíthető ’s e ’pon
tokon kiviil csak értelmesen vezetett utánásások által, roskadozott váro
sokban s falvakban, volna képezhető, hol a’ jelesnek semmi kiviteli ti
lalma nem áll fen.

A’ hetruriai ’s nagy görög díszedények ellenben déli Hetruria’ ne- 
cropolisainak sohanem sejtett gazdagsága által minélelőbb közjóvá siet
nek lenni. így keletkezett p. o. kevés évek alatt München’ teljes gyűj
teménye, ’s minthalljuk ehhez hasonló fog felállittatni Stockholmban egy 
párisi műkereskedő’ hagyományából szerkesztve. Carlsrnhe is szándé
kozik egy gyűjteményt ezen osztályban.

Pénzgytijtemények szinte könnyebben szerkeszthetők, mert a’ x ä -  
sár mindig el van vele árasztva.

Átinenvén a’ festvényekre, azon sokévi tapasztalásán alapúit ész* 
revételünket hiszsziik előre bocsátandúnak, hogy London-és Párisban 
hasonlatlanúl olcsóbban vásároltatnak, mint O lasz-’s Németországban, 
’s hogy az említett helyeken nagyobb mennyiségben, jutányosabb áron 
kaphatók különösen azon képek, mellyek javítást igénylenek. Csakhogy 
a’ vevőnek alapos szakismerettel kell bírnia, egyszersmind talpig be
csületes embernek lennie ’s türelemmel várakoznia. Soha se tekintsen 
a’ jegyzék’ neveire, hanem egyedül a’ képre, valamint a’ mesterért áta- 
lában csak legritkább esetekben kezeskedhetik ’s kezeskedjék az ember. 
Tanácsos továbbá, hogy művészi javítások’gyanújánál a’ vétel csak elö- 
leges legyen ’s a’máznak a’ vevő’ jelenlétében megvizsgálandó levételé
vel végeztessék. Új másolatok, bármilly művészileg utánozzák is az
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eredetinek korát, arról könnyen megismerhetők, hogy a’ festék varró- 
tő-szúrás alatt nem recseg , hanem enged; azért azonban nem kezesked
hetni, hogy itt is ne találtassák valamelly, a’ festék-rétegnek csakha
mar kívánt szilárdságot adandó eszköz.

A’ hefestések vagy újra festések’ levétele, a’ ^hiányzónak kiegé
szítése, az áttétel fáról vászonra, romladozott vászonról újra, elha
nyagolt képek’ tisztítása — mind e’munkálatok most hasonlatlanúl töbh 
ügyességgel, jártassággal, vigyázattal’s csellel űzetnek, mint Goethe’ 
korában, ki az akkor e’ szakban egyetlen velenczei iskolát olly elta
lálva írja le. Mind e’mellett is a’ jeles restaurátorok mindig gyéren ta
láltatnak , ’s valamelly képgyűjtemény’ kormányzójának nem legköny- 
nyebb feladata elhatározni, kire bizassék valamelly újítást kívánó kép 
kijavítása ?

Minthogy számos kormányok ’s egyesületek bnzgólkodva használ
ják a’ boldog békeéveket a’ meglevő remekek’ kiállítására ’s közhasz
nálatra ’s azok’ számára czélszerübb helyeket épitnek, itt kell elmon- 

/  dánunk azon észrevételünket, hogy az alapítók elegendő térről gondos
kodjanak a’ szerzemények’ szám ára, miután a’ művészetek s mütanúl' 
mány mindinkább terjednek, ’s a’ szemlélgető mind rendszeresebb elren
dezését óhajtja a’ tárgyaknak; mert a’ túlbuzgó mftkedvelés’ helyébe tu
dományos!! ismerés lép.

Megjegyezzük egyszersmind, hogy a’legczélszerftbb alak erre néz
ve a’ régi thermek’ alaka volna, felülről világított tanodák’s képcsarno
kok’ változatossága miatt.

Korunkban minden esetre nagyon jelentékeny lépés, hogy min
denütt gyűjteni, felállítani, ’s hasznot iparkodnak előidézni. Tán ez 
hasznot hozand egykor egy későbbi jövendő elhidegült, teremtésre ke
véssé alkalmas időnek.

Bármilly szegények legyenek e’ gyűjtemények’ kezdeményei, meg- 
ónak legalább az elfecsérléstöl és elhanyagolástól; néha valamelly ol
csó szerzeménynyel, hagyománynyal, ajándékkal gyarapodnak, az ér
dek ébren tartatik, ’s legalább tudják, hogy mit csináljanak olly tár
gyakkal , mellyek máskor mint helyfoglalók a’ leggyorsabban elkótya- 
vetéltettek vagy végkép veszendőbe mentek.

Kíméletet ’s elnézést reményiünk azonban, ha a’ vevő’ hibáit, sok
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eladó’ kereskedelmi módját tán vastag, szemszuró ábrázolatokban ter
jesztők elő. Pedig mennyi buzgalom, milly jténzerök több helyen! csak
hogy a’ buzgalom nem vezéreltetik, a’ források nem használtatnak 
ligy mint lehetne ’s kellene. A’ szirtek vagy nem kerültetnek ki, vagy 
mentegetjük magunkat velők, ha renyheség miatt nem akarunk kimoz
dulni a’kényelem révéből. (Deutsche Vierteljahrschrift.)

FEKETE SOMA.

/
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I r o d a l o m
Nemzeti iparunk. Irta Erdélyi János. Bővítve ?s jegyzetekkel kísérve kiadta Fényes Elek. 

Pesten Heckenast Gusztáv' sajátja. 1 8 4 3 . 8dr. 4 2 4  lap.

írói köteleségemnek tartom a’ tisztelt közönség’ figyelmét egy 
munkára fordítani, mellynél korszerűbb ’s hasznosabb alig jelent meg 
irodalmunkban. Political hírlapjaink eddig haladási kérdéseinket egymás 
után fejtegették, de egyenként, tehát összeköttetés nélkül; a’ nemze
ti élet pedig organicus egység, mellynek minden részei egymással ösz- 
szehangzó egészet képeznek; publicistának azért nem elég csupán egyes 
tárgyak iránt eligazodni, neki ezek’ belső léteges összeköttetését ’s vi
szonyaikat az egészhez át kell lá tn ia , az egészre nézve tájékozva len
ni , ha zenebonás rendetlen újítás helyett, rendszeres kifejlődést esz
közölni akar. Egyes ember’ kedvéért az igaz egy nemzet nem fog élni 
systematice; de ha ezt önmagáért sem teendi, ám lássa, hogyan boldo
gul; Ítéletem szerint vagy reménye meghiúsul, vagy végre a’zavar-okoz- 
ta szenvedések azon útra kényszerítik, mellyet soha sem kellett volna el
hagynia: a’rendszeres fejlődésre. Legyen szabad ennek bebizonyítására 
egy köztudomású példát előhoznom. Senki sem kételkedik, hogy a’ hi
tel’ megalapítására váltótörvény szükséges; de elszigetelten kiállítva, 
mint az köztünk létesült, következései véget nem érő csődök. Bank, 
bank! kiáltunk, ’s hogy ez tartózkodás nélkül földbirtokra pénzt hitelez-
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hessen , az ösiséget akarjuk eltörleszteni. Ez ellen nincs kifogásom. 
De a’kérdés itt megint az, hogyan fizesse a’ földbirtokos a’ felvett pén
zeket vissza, ha eddigi körülményei nem változnak? olly magas nap
szám ’s a’ földtermékek’ olly csekély ára mellett ez lehetetlen. Hogy 
tehát visszafizethesse, a ’ belső fogyasztást kell elösegítniink ipar és 
belkereskedés által. Ha így azután a’ föld'termékeinek nem csak illő ára, 
hanem bizonyos vevői is lesznek, akkor a' földbirtokos kötelezéseinek 
megfelelem! ’s földművelés ipar és kereskedés gyarapnlandnak. Illy bel
ső összeköttetésben vannak egymással minden haladási kérdéseink, 
minélfogva feladatának megfelelni igyekező publicista, politicai bölcse- 
séget pusztán a’ hírlapokból nem meríthet, hanem ahhoz rendszeres 
munkák’ komoly tanulmánya szükséges, olly munkáké,-mik az egészet 
rendszerben ’s léteges összeköttetésben egymással állítják elő.

’S ime Erdélyi János fent nevezett munkája illyfontos tartalmú. Az 
állodalini gazdaság nálunk eddigelé majd nem terra incognita. A’ ki er
ről meg akar győződni, látogassa megyegyüléseinket. Ha jogkérdés kerül 
szőnyegre, a’ tekintetes RK. és RR. nagy-sándori bátorsággal kelnek 
fel egymás után feloldására, pedig bonyolódott jog viszonyainknál fog
va nem egy valóságos gordiusi csomó. De hozzatok iparkérdést indít
ványba ’s az egész gyülés;|felett azonnal Tacitusnak nem szelleme, de 
ominosus neve látszik lebegni, niinn nem is lehet csodálkozni, mert 
művelődésünk kirekesztöleg jogi, megyei gyűléseinkben pedig az ipar 
nincs képviselve. Erdélyi János’ munkája tehát járatlan pályán utat tör. 
Ref. legalább eddig irodalmunkban nem ismer munkát, melly az állodal- 
mi gazdaságot hazánkra alkalmazva egészben állította volna elő, ’s ö e ’ 
feladathoz teljes elméleti és gyakorlati készültséggel nyúlt. Ifjúságá
ban , mint munkájából kitetszik, katonatiszt volt, évekig’ a’ külföldön 
tartózkodván; honnan származtatom, hogy feje a’ hazai előítéletek’ chi- 
nai gőzéből kitisztúlt, minek következésében öt munkájában minden
ütt európai állásponton találjuk. Édes olvasóim, szomorú látvány az, ha 
az embereket, a’ magokat müveiteknek tartó embereket, egyedi állás
pontjaikon elfogúlva úgy szólván megkövülve szemléljük, ha a’pap, kö
rébe mintegy belé bűvölve, egyházán kiviil e’ világon semmi mást nem 
lá t , a’ nemes táhlahiró, semmi mást rendjénél és megyéjénél, mintha 
az ország és birodalom nem is léteznének; a’ katona csak a’ sereget, 
mellynek tagja ’s nem egyszersmind a’polgári társaságot és hazát. Köz
vetetten kötelességei ugyan kitkit legközelebb azon testülethez csatol
nak , mellynek tagja, de a’ mellett tudnia kell, hogy az egésznek orga- 
nisatiojában a’ részek’ érdekeinek ott véget kell érni, hol az egésznek 
érdeke kezdődik. Kolomposkodás illy alacsony állásponton tapsot ger-
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jeszthet ugyan pártja’szűkkeblű embereinél, de az el nem fogúit illyféle 
nézeteket félszegeknek mondand ’s éleslátásukat kabátjok’ harmadik 
gombján túl nem érőnek. Ezen félszegségtől Erdélyi János, mint mon
dám, ment, sőt ö tárgyát gyakorlati oldaláról is ismerte, mert jószág- 
igazgató volt, utóbb azonban betegség által lábai’ használhatását el
veszítvén , nyolcz évet ágyban ’s székben tölte. Ez időnek köszönhet
jük fontos munkáját ’s bár az rá nézve keserves lehetett, a’ hazát te- 
kintöleg, alkalmasint életének legközhasznúbb szakát képezé. Dehogy 
ezt mondhassuk, munkáját használnunk ke ll, mint megérdemli.

Dús tartalmának taglalatját olly röviden, mint azt ismertetésem’ 
szűk köre engedi, majd csak nem lehetetlen adni. Csak a’ föszakaszokat 
érintendem tehát: bevezetésében az állodalmi gazdaság’ föelveit fejte
geti ’s az eddig fölkerekedett rendszereket; azután nemzetgazdaságunk’ 
mibenlétét ’s akadályait részletesen ábrázolja, átmegy ezen akadályok’ 
elhárítására vezető útak ’s módok’előadására, ’s végre nemzeti iparunk’ 
erkölcsi akadályai ’s segédeszközeiről szól. Ne higyiik azonban, hogy 
szerzőnk csupán iparról, tehát földinivelés miiszorgalom-’s kereskedés
ről szói. Ennek haladása lehetetlen, ha részére alkotmányiíag szabad 
tér nem nyittatik ’s a’ nemzet’ értelmisége előmozdítására teljesen ki 
nem képződik. E’ munka ennélfogva úgy szólván minden átalakulási 
kérdéseink’ fejtegetésébe beleereszkedik, a’ reformnak egészét alloda- 
lomban s iskolában tünteti élőnkbe, tudnivaló, bogy az ipar’ álláspont
jából, mert ez főtárgya, minélfogva minden publicistának ’s egyáltal- 
jában mind azoknak, kik hazánk’ napirenden lévő ügyei felett felvilá
gosítást óhajtanak, nélkiilezhetlen.

Erdélyi János lialadasi ügyeinket három részre osztja: ollyanok- 
r a , mellyek pénz nélkül a’ törvényhozás’ útján létesíthetők, továbbá 
ollyanokra, mellyek pénzzel egyesek vagy egyesületek által létre hoz
hatók s végre ollyanokra, mik egyedül országos pénzbeli hozzájárúlás- 
tól várhatják teljes valósításukat. Ez utolsók’ teendő sora nála követ
kezendő : gazdasági intézet, polytechnicum, gyárok és pedig: gyap- 
júszövö-, szőnyeg-, tímár- és festett bőr-, gyolcs-, aczél-, gyapott-, 
selyem szövet- és szalag - gyárok, továbbá: gyapjú-osztályzó intézet, 
nemzeti bank, tiszáninneni és tiszántúli gazdaképző intézetek, mint 
már illyenek dunáninnen és túl léteznek ’s közlekedések: utak, 
csatornák, vaspályák. Mindezeket az előadott sorban húsz év alatt 40 
millióval pengőben létesíthetni reméli, a’számításokat részletesen hoz
zá mellékelvén. De honnan a’ pénzt? kérdezzük.
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„Hogy e’ 40 millió forint, felel szerzőnk a’ 408. lapon, egy város’ 
vagy vármegye’ erejét felülmúlja, az igen természetes, de 4894 □  
mérföldnyi országra, melly 11'2 millió lakost számlál, valókan cse
kélység, ha meggonduljuk, mennyi summát költöttek már illy vál
lalatokra Angol ’s Francziaországok és az éjszakamerikai statusok. 
De csak vegyük a’ kis, 500 □  mértföldnyi nagyságú, Belgiumot. Ez 
már vasutakra ’s más közlekedési intézetekre többet adott ki 10 év 
alatt 150 millió franknál, ’s csupán a’ Brüssel és Mecheln közti vas
útra 10 millió ft. szavazott!

„Ila a’ fentebbi 40 millió, mond továbbá, az ország’ összes la
kosaira fejenként egyformán osztatnék e l , ekkor rövidebb számolás 
végett kerek számmal csak 10 millió lakost vevén fe l, egy sze
mélyre 4 ezüst forint esnék, az az 5 személyt számítván egy csa
ládra, illy család egyenkint 20 forintot tartoznék fizetni. Mivel azon
ban e’ vállalatok’ végrehajtása több id ő t, névszerint 20 esztendőt 
kívánna , tehát e’ summából egy család által évenként csak egy 
forint lenne .fizetendő. Hogy ez. az adózás az utólsó favágótól kezd
ve , a’ hon’ legelső birtokosáig, csakugyan senkit nem rontana meg, 
azt tán senki sem fogja kétségbe hozni stb.“ Ha a’ hazafisággal bi- 
ró olvasó e’ munka’ első szakaszában honunk’ nyomorult ipari álla
po tá t ábrázolva látja , szive’ mélyében elszomorodik; második sza
kaszában elöadatván az orvoslási módok, kedélye valamennyire fel
deríti ’s csak a’ felett aggódik: hol vegyük a’ szükséges pénzt. ’S 
ime a’ munka’ végére jutván kitűnik, hogy ennek előszerzése csak
ugyan nem boszorkányság ’s a’ dolog könnyen létesülhet, ha bun- 
kocratiai előítéletekből kivergödve, önmagunk’ kárára el nem halasz- 
tandjuk azt a’ mire idő, ész, méltányosság, sőt az elmellözhetlen 
sziiksé’ , int ’s kényszerít. Saját érzésemet zsinórmértékűi véve 
nem hiszem, hogy e’ munka’ olvasói közt találkoznék sok , ki an
nak végén szörnyű kedvet az adózásra ne élezne. ’S valóban, lí
raim, czifra szónoklatokkal a’ zöld asztal körül már eleget boldogí
tottuk a’ h azát, ideje, hogy egyszer már nem csak puszta szóval, 
hanem teljes értékű pengő pénzzel bizonyítsuk hazafiságunkat.

Nyelvbeli előadása szerzőnknek átgondolt, tömött tartalmú, vi
lágos , nyugodt folyamú , jól szerkezeit, egyike legjobb didacticai 
prosánknak. Ezen általános typusától azonban két helyen eltér. Elő
ször, hol a’ puszták’ gazdaságáról értekezik. Neki, úgy látszik, mint 
igazgatónak, alföldi pusztákkal sok baja lehetett, mert e’ gazdaság’ 
hiányait itt drámai formákra emelkedve, metszöleg tünteti ki. Má-
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sodszor midőn a’ tudomány’ befolyásáról szól. E’ helyen dictiója a’ 
magasztossal határos. Nyolcz éves szenvedéseiben a’ tudomány vala 
egyedüli vigasztalója ’s itt szive leteszi ennek hálaadóját.

Kiadója e’ munkának Fényes Elek. Szükségtelen mondanom, 
hogy e’ munkával nagy szolgálatot teve a’ hazának. Jegyzeteiért is 
köszönettel tartozunk, ámbár e’ tekintetben tartózkodóbb lehet ’s egy 
pár ki is maradhatott volna.

Végre figyelmessé kell ftennem academiai társaimat , mikép 
a’ jelen munka, a’ jövő évi nagyjutalom’ kiosztásakor, jelenjék meg 
bár ez év’ végéig akármelly kitűnő dolgozat, a’ pályázástól semmi 
esetre el nem maradhat.

S Z O N T A G H  G U S Z T Á V .
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A .’ p e r i ’ r á l t s á g d í j a .

Hi n d u  r e g e .

— — - -

Ki azon női alak amott, ki fölegyenesedve áll a’himalayahegység’ 
legmagasabb ormán ? Szépsége, tartása, alakja és öltözete’ fényében 
valami nemföldi van, és ama’ csillag elöl, fmelly fejét ékesíti, maga a’ 
sas is, ki szokva van a’ napba nézni, lesitné  szemeit. Ő egyike ugyan 
a’ p e r ík n e k , de ágy látszik fájdalomtól van elborítva. Tehát maga
sabb szellemek, isteni lények is éreznek fájda m at?.... Lábai épen most 
hagyják el a’ földet; ö fölemelkedik ’s átszárnyalja a’ levegőt, mint ha 
felhő volna.

„Ah, mondó sóhajtva, meg akarom még egyszer nézni ama’ kérlel 
lietlen a jtókat, mellyek számomra többé nem nyílnak fel.“

Az ég alatt, messze a’ csillagokon túl, van lakja visnunak, gin- 
nistanban *) mellynek viszsugára a’ téjút. A’ távolság melly e’ paradi
csomot a’ földtől elválasztja, végeden, és ismeretlen érczböli kapuinál 
a' viharzó ocean’ ereje, a’ volkánok’ dühe, az onderah’ zuhatagjai, ha 
egyszerre ezer lángot okádnának is , sikeredének volnának.

Ezen kapuhoz jött mosta’ p e r i , sokáig nézte azt némán, könybtn 
ázó szemekkel.

*) A’ paradicsom, visnunak, a’ megtartó istenségnek, laka; vele s/.emkoit 
siwen van , a’ rontó, kinek laka a’ pokol (onderah). Brama a’ legfőbb isten, 
alkotója mindennek.
A1UEN, II. KOI. 1843. 34
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„Isten hozzátok, szólt, kik előttem örökre bezárvák, szigorú de 
igazságos ítélete szerint visnunak. Örökre isten hozzátok. Én szegény 
száműzött, megyek, hatalmamtól megfosztva ugyan, de nem isteni ter
mészetemtől; azon alanti tartományokba1 lakozni, az emberi nemmel fo
gok ezentúl élni, boldogtalanabb mint ők, mert engem emlékezet üldöz 
és solia meg nem halhatandok.“

Ezen szavakkal eltávozott, midőn, hirtelen ginnistan’ ajtajából 
egy fennséges szózat hallata magát.

,„Altahir, ne essél kétségbe; száműzetésed nem tart örökké. Menj, 
járd be a’ világegyetemet és keresd a’ kincset, melly eléggé nagy ér
tékű, hogy visnu által váltságdíjéi elfogadtathassák.1“

„Kincset? válaszolt Altaliir, és micsoda aranyak, micsoda gyé
mántok fognak valaha legkisebb értékkel bírni isten előtt? Mi magunk, 
gyenge lények, megvetjük ezen emberi hiú csillogványt. A’ csillagok 
elsáppadnak a’ mi fényünktől ’s a’ nap csillagnak tetszik előttünk.“

De a’ szózat hallgata, nem válaszolt többé semmit.
Habozva remény és aggály közt, száll vala a’ peri alá a’ csilla

gokhoz. Útjában egy fekete óriás jött elébe. Egyike a’rósz nemtöknek. 
A’ peri megborzadott, mert nem volt kezében többé ama tüzes dárda, 
mellyel az előtt siwen’ fiai ellen védé magát.

,Ne rettegj, szóla amaz, én mint jó barát jövök hozzád. Ne ámítsd 
magad hiú reményekkel, ne kísérts lehetetlent. Nem, ginnistan sóba 
sem fog előtted többé megnyílni és aztán ginnis an egyetlen laka-e az 
istennek? Nem lakik-e onderali-ban is isten? Jer, kövess engem, oszd 
meg hatalmunkat és akkor kinevetheted visnu’ hatalmat.*

„Sivennek fia! felelt a’ peri, mit mersz te nekem tanácsiam? 
Lemondjak-e isteni hivatásomról, mellyre teremtve vagyok, azon hi
vatásról miszerint fenntartsak és ápoljak. Én a’ romboló nemtök’ húga 
legyek-e? — Soha!“

.Vonakodol? — Legyen tehát! Menj pályádon! De száműzetésed’ 
nyomorai között meg fogod nem egyszer bánni, hogy engem eluta- 
s»tál.‘

A’ két szellem különböző irányban eltávozék egymástól.
Mint a’ hahobab’ *) hosszú ágai törzsökiikröl a’ nap felé emelked

nek, úgy terjed Himalaya’ két hegytöltsére egész a’ tengerpartokig. 
Itt egy munkás nép lakik, hegyek közt, elszórt varasokban, mellyek
közt Sadras a’ legnevezetesb.

Abdelazis, sadrasi raja, még gyermekkorában elveszté a ty já t; de
oI»v J í i i  1 ',  Jtan**i«flsie! Aru,iss/n V  irnvntÍT f

*) Egy különös óriási fa.
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Trewenor, az értelmes vezér, mind maga, mind országa számára má
sodik atyja lön Ennek szilárd jelleme’ következtéken elüzetteka’ ha
tároktól a’ nagyravágyó szomszédok, a’ benső csend biztos állapotban 
volt és egész Coromandel, melly Trewenort csodálá, irígylette az ifjú 
i ájának e’ bölcs ministert. Midőn a’ herczeg’ érettebb kora megengedő 
az orszá kormányát kezeibe venni, Abdelazis, hálából, egészen ve- 
zíre által engedé magát vezettetni, ki ha név szerint nem is, valódilag 
uralkodója volt az országnak. Egyetlenegyszer látá Trewenor akadá
lyozva a’ maga befolyását. Igen magasztaltatek t. i. az ifjú Moliawinak 
egy kitűnő nemes’ leányának szépsége; annyira, hogy Abdelazi kiván
csi lön öt látni. Fölkeresé a’ leányt és szerelemre gyúladt iránta. Tre
wenor, ki ezen szép és erényes leány’ befolyásától félt, mindent el
követett, hogy a’ rája’ szerelmét elfojtsa. A’ herczeg Mohawival már 
házassági szövetségbe is lépett.

A’ szárnyaló peri Abdelazi palotájába szállott le. A’ fiatal herczeg- 
nö puha cashmirra dőlve szunnyadóit. Hosszú fekete hajfürtéi szép ar
czára folytak le. Lelrliatlan báj terült el lényén. Altaliír’ könyektöl ki
fáradt szeme elragadtatással függött a’ tiszta arczon, mellyen Moliawi' 
ártatlan lelke vala visszatükrözve, midőn a’ selyem kárpitok, mellyek 
a’ szoba’ ajtaját fedezték, lassan felnyilának. Két férfi közeledett ki
mért léptekkel az ágyhoz. Egyik a’ rája’ kedvencz rabszolgája, másik 
Trewenor volt. Ez tőrrel fegyverzett kezét fölemelő. Midőn a’ láthat- 
lan peri ezt meglátta, megrettenés’ hangján kiálta fel, de ah szava 
emberi füleknek nem volt hallható. Ezen pillanatban megjelent Abdela
zis maga, rabszolgáitól kisérve, és lefegyverzé Trewenort.

„Hitetlen! kiálta ö , Mohawit átölelve, ki megrémülve einelé fel 
szemeit, hü rabszolgám, ki téged ide vezete, kit te magadnak megnyer
ni gondolái, tudósita engem gyalázatos szándékodról; de, én nem aka
rók neki h inni, míg saját szemeimmel meg nem győződtem, hogy a’ mit 
mond igaz , te nyomorít!“

,Balul ütött ki, mond a’ vezír fejét fölemelve. Én meg fogok tud
ni halni. Nagyravágyás volt csupán, mi engem ösztönze neked nagyot 
és hasznosat tenni. A’ helyett, hogy koronádat elrabolnám, jobbnak 
láttam , neved alatt uralkodni. Ezt én mindig határtalanéi tehetőm, ha 
ezen nő nem jött volna, ki megfoszta befolyásomtól. Rajta Adriéi *) 
végezz be mindent.

Abdelazis egyet inte és a’ rabszolgák késziilének a’ vezírt halálra 
hurezolni; az ifjú királyné azonban esdekle férjének, engedné neki a*

) A’ halál' szellemé»
34
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vétkest. A’ raja megegyezett, megesküvén, hogy a mit a’ királyné ha
tároz, teljesülni fog.

„E’ szerint tehát, szólt a’ királyné, én arra kárhoztatom Trewe- 
no rt, hogy vezlr maradjon, szolgálja a’ királyt, s hékét és boldogsá
got terjeszszen e’ hazára.“

Ezen nemes szavakra fölébredt Trewenorban a’ ielkiösmeret. Nagy- 
ravágyás és gyűlölet egyszerre eltűntének] szivéből, kényeket hullat
va borult uméja’ lábaihoz.

A’ peri egy szmaragd "edényt vön‘elő Övéből, felfogó bele a’ vezír’ 
Kényeit és túlszárnyalván a j magasságba, megnedvesité vele ginnistan’ 
küszöbét. Az ajtó megmozdult, a’ nélkül még is , hogy megnyílnék, és 
a’ szózat, mélly egyszer már hallata magát, beszélt.

,„A’ megbánás’ kényei kedvesek visnu e lő tt, de ezen kincs nem 
elegendő v á l t s á g d í j é i . -,i

Altahir komor vígasztalhatatlanságba siilyeüt, a’ midőn egyszerre 
észrevevé a’ gonosz nemtöt, melly rá  akara öt .beszélni, hogy onde- 
rahba kövesse.

,Még is reményied -e  a’ kérlelbetlen visnut megengeszte]ni?mon- 
da ö. Hidd nékem, legjobb jleszen magadat elszakasztani attól, ki elűzött. 
Jer vélem siwenliez. Ott örök hont találsz; ezen istenség’ gyermekei 
testvéreiddé lesznek és te visszanyered régi hatalmadat. Je r!‘

De Altahir nem hallgatott r á ; hanem' szomorúan leszálla ismét a’ 
földre, és a’ szigetekkel Ibeiiltett óceánon hajózott. Egyike ezeknek, 
Báli nevű, egy muskotályfaj erdő’ közepénjlakkal kinálkozék, melly dí
szes volt ugyan, de benne rendetlenség és iszony látszottak uralkodni. 
A’ ház’ tulajdonosa ̂ haragtól remegve nagy léptekkel járt fel ’s alá ker
tében. Lelke sötét szándékkal látszott kiizködni. Fegyveres szolgák 
állottak á  terem’ ajtajánál ’s benne egy [halovány ellankadt fogoly nő 
epedett. Djeli, az fiinak fiatal lánya, jö tt esengeni atyjának, de mi
előtt ez még meglátta volna őt, megállapodék inerevenen az iszonytól, 
és következő parancsot ada a’ szolgák’ főnökének:

,Menj és hozd el nekem fejét a’ boldogtalannak, ki magát egy ide
gen által megláttatá.1

„Engedelmeskedem“ válaszolta’ szolga és eltávozék.
Djeli csak egy pillanatig maradt mozdulatlanul; gyorsan, mint gon

dolata, futott haza, s a’ hárem’ ajtajához érve, élénken kiálta a’ szol
gára:

„Én anyámat akarom meglátni; neked nincs parancsolva , hogy 
anyám’ látásától visszatarts.“

0



A’ szolgák vonakodának: ile vak engedelmességhez lévén szokva 
urok’ szeretett lánya irán t, engedek azt menni.

Alig lépett be, anyja’ kaijaiba veté magát é s , szivükhöz szorít
ván egymást , az érzéstől nem szólhatának. De csakhamar léptek’ zöre
je hallatott, melly Djelit az anyját fenyegető veszélyre emlékeztette.

„Rejtsd el magad, mond ö, rejtsd el magad, én könyörgeni fogok 
atyámnak, időt nyerendünk, míg haragja lecsillapít. De rejtsd el ma
gad hamar.“

Átadva magát az utolsó reménynek, elrejté magát"a’ szegény nö 
egy függöny mögé. A’ szolgák’ főnöke megjelent; a’ fiatal lányka elébe 
lépett, és, a’ nélkül hogy csak egy szót szólna, befödé magát, karjait ki
terjesztve, fejét lehajtva, fátyoléba. Elámíttatva ez esengö mozdulat 
által, a’szolga megülé ö t, de kiáltásáról, midőn elesnék, megismervén, 
félelem és borzadástól meglepetve elfuta. A’'szomorít esemény’ híre 
csakhamar elterjedett egész háznál. Az ur a’ helyre siet ’s ott leli ne
jé t haldokló lányára borulva.

„Kegyelem, nyögi Djeli utolsó leheletével, kegyelem anyám
nak ! “

A’ szerencsétlen apa megkövültén áll ezen rettenetes pillanatnál. 
Midőn a’ nö magához tért és szemeit felnyitó, így szólt hozzá férje:

,„Te élni fogsz, mivel ö kivánja. Jaj nekem! nincs többé bátor
ságom büntetni.“

„Anyám, megmentettelek !“ susogá a’ fiatal lányka és meghalt.
A’ gyermeki szeretet’ nagylelkű áldozatának vére még folyt. Al- 

tahir fölszedő az utolsó cseppeket szmaragd edényébe, fölemelkedők az 
égbe és megnedvesité vele ginnistan’ küszöbét. Erre megnyílt az ajtó; 
a’ peri látta a’ boldogok’ lakhelyét, mellyet egykor jól ismert, látta a’ 
virágos fák’ hosszú s o rá t’s a’ csillogó fény palotákat, de az ajtó’szár
nyai ismét becsukódtak és ama’ szózat hallata magát:

„,Az igen ritka kincs, a’ mit liozsz. Kevés leány adná oda életét 
anyjáért, azonban a’ ki teszi, az csak kötelességét teljesíti, míg sok 
anya áldozta már fel életét gyermekéért. Ezen kincs még nem elégséges 
visnut megengesztelni.'“

A’ vigasztalhatlan perinek ismét megjelent a’ gonosz nemtő.
,Altaliir, mond ö , neked kifogyhatlan tiirödelmed van, de a’ miénk 

már kimerül és most utólszor teszek neked ajánlást. Valaszsz ezen per- 
czenethen, örökre akarsz-e isteni hatalom nélkül élni, vagy a’ mién
ket elfogadni ’s az emberek, perik és visnu’ keménységéért boszút 
állni?'
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Altahir pokoli eszméket érzett kebelében feltámadozn', tie azon
nal elfojtván őket, lerőpiilt a’ földié.

Midőn egy gazdag virágzó mezőn menne , látta a’ sudrákat *) n’ 
reggel hűvösségét élvezve, nagy számban kunyhóik előtt ülni vagy sé
tálni. Férfiak és nők, különbség nélkül, énekelve végezték közös mun
káikat. Gyümölcsöt szedtek a’ gazdagon megrakott fákról; rist és érett 
borsot, selyeiűpupákat azt perfa’ ágairól; puha kecske vagy birka-gyap- 
jat fontak, azonban hogy körültök a’ nyáj bégett.

,„Mért nem vagyok én is illy boldog mint e’ nép ? gondolá a’ peri. 
Én, ki örök ifjúsággal és magasabb szellemmel vagyok megajándékozva, 
ki láthatlan és aetheri vagyok és semmi veszélytől nem kellene tarta
nom.

Az elveszett paradicsomra gondolva, inellyet nem régiben ismét 
láto tt, végetlen búval tölt el lelke száműzetésén.

„De ezen csillogó örömek áinitók , szóla végre, valódi boldogság 
nincs a’ csillagok alatt.““

Ezen pillantatban, mintegy válaszúi sötét gondolataira, egy igen 
fiatal lánykát pillanta meg, kinek selyem ruhái és ezüst ékszerei gya- 
nlttaták, hogy a’ vidék’ leggazdagabb családjához tartozik. Szépsége 
olly rendkívüli volt, hogy még a’ perit is meglepte. De nem volt szük
sége a’ perinek isteni élés lá tására , hogy azon mély fájdalmat észre
vegye , melly a’ bájos arczon kifejezte magát. Egy öreg szolganö kö
rül karolá őt ’s bánata okát fölfedezni és vigasztalni akará.

„Nem, nem, szólt a’ lányka, e’ titok velem fog meghalni. Te ma
gad i s , jó dajkám, te magad is elidegenednél tőlem, ha megtudnád.

De a’ dajka nem hagyta magát elutasittatni, liánéin tovább is kér
te öt, gyöngédsége’ egész hatalmával.

„Legyen tehát, mondá Daginah végtére, legalább egy lélek tud 
ja meg és szánjon engem; de csak te,'csupán csak te. Te tudod, dajkám, 
mi szent barátsággal szeretett engem Lollah nötestvérem. Kevéssel ko
rosabb mint é n , ezen jogát csak arra használta, hogy engem gyöngéd 
gonddal őrzött. Szenvedéseim az övéi is valának , és minden örömeiben 
engem is részt hagya venni....... “

,Miért voltál hát bús boldogsága’ napján, midőn Amirral, a’hegyek’ 
legügyesb lövészével, a’ legszebb ifjúval’, jegyet váltott.“

„Hallgass, o hallgass! — Szégyen és vétek ! Ezen boldogság te 
ve engem roszszá — én is szerettem Amirt.“

*) A’ földmivelők, kik saját néposztályt képeznek-.
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A’ dajka elsáppadott. Ezen rémítő gyónás után mindketten efne- 
mulának, midőn egyszerre zörej támada a’ cserjében és Ainir meg
jelent.

Daginah egy balk felsikoltást'el nem fojthatott, de ismét össze
szedvén m agát, csaknem vidor hangon szólott: „Hogyan, bátyám, ta
lán elveszitéd Lollaht, hogy öt itt keresed?“

„Nem, Daginah, felelt Amir, de téged kell elveszítenem és azt nem 
tehetem........én szeretlek téged.1“

„Engem?“
.„Téged Daginali; te szép vagy! Ah miért kelle hinnem, mielőtt 

téged láttalak, hogy testvéredet szeretem. Igen későn, igen késönlát- 
talak meg téged. Erősen harczolék, meg ákaráni tartani ígéretemet 
testvéred irán t, de most már tudom, hogy búmban te is osztozol, hogy 
te engem szeretsz. Nincs erőin többé ezen rémítő kettős áldozatra. Én 
atyád’ lábaihoz borultam, könyeim meglágyiták öt, és megegyezett ben
ne, hogy a’ nász ünnepély, melly testvéred’;számára készül, minket 
egyesítsen örökre.“

Öröm és meglepetéstől elfogódva, Daginah egy nemét a’ mámor
nak érzé, a’ midőn egy keresztül ható sikoltás hirtelen fölébfeszté öt- 
Nötestvére ájul tan, mozdulat nélkül fekiitt előtte. Nyugtalan, jegyesé
nek hosszas kimaradása miatt, Lollal) utána ment és mindent kihall
gatott.

Daginah’ fájdalmas sikoltása és a’ dajkáé az egész családot ösz- 
szecsödíték. Sokféle segély által végtére életre hozatott Lollah. Ő Da- 
ginahra olly fajdalomteli pillanatotvetett, hogy az azt ki nem állhatván, 
elfordult. Ekkor reszketve foga meg Amir’ kezét, és kérte mindenekre 
ö t, ne hagyná el azt, kit nejéül választa. Kérelmei olly meghatók valá- 
nak, hogy mindnyájan könyekre fakadtak. Daginah maga is keservesen 
sírt, de csakhamar vissza nyervén erejét, hangosan kijelenté, hogy ö 
soha nem fogadand el olly szerencsét, mellyet testvére’ boldogságán 
kellene megvásárolnia, hogy ezen szerencse csak örök szemrehányás 
fogna lenni rá nézve , és örök biinsúly. Amir azonban kinyilatkoztató, 
hogy ö a’ szép Daginah nélkül nem élhet és hogy magát szemei’ láttára 
meggyilkolandja, ha tovább is ellenkezni fog. Ezen szavaknál kezébe 
fogta to ré t; Lollah néma maradt a’ fájdalom és borzadásnak közepette. 
Daginah ellenben a’ fiatal ember’ kétségbeeséséből erőt látszott meríte
ni. Merően ránézvén testvérére és Amirra, így szóla méltósággal:

„Várjatok rám itt e’ helyen; én azonnal küzlendem veletek vála
szomat.“

Hirtelen eltávozott. Egy negyedóra aggodalom-teljesen folyt le,
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’s Daginali visszatért. Lépései lassúak és szilárdak voltak, arcza gondn
kán vala fátyolba leplezve.

„Ainir! mondö, fátyolát hátra vetve, én el vagyok tökélve veled ösz- 
sze kelni, ha kívánod.“

Rémülés’ hangja hallatszott minden ajakról. Daginah hosszú szép 
haját levágta, arczát és egész testét egy mérges növény’ égető nedvé
vel hinté he. Vonásai fakók valának, mintha halál lehelt volna rajok, 
és bámulatos szépsége a' levegő’ érintésére egyszerre eltűnt, kísérle
tes színt és alakot hagyván maga helyébe. De a’ peri felfogá edényébe 
a’ lányka szépségét és felvitte magával ginnistáuba.

Megjelenésekor megfordulának a’ kapuk sarkaikon, zeneszerii han
got adva. A’ perik’ szózatai elragadtatva iidvözlék testvérüket, kinek 
most ismét szabad volt helyét elfoglalni közöttük, és Altahír visnu' trón
jáig ment és ott létévé hozományát.

.„Altahír, szóla az istenség, váltságdíjad le van fizetve. Nincs sem
mi ritkább, becsesebb, mint olly nő’ lemondása, ki magát áldozza fel. 
hogy vetélytársa’ szerencséjét megalapítsa. Foglald el helyedet a’ bol
dogok közt, és elvesztett hatalmadat újra.

„Irgalommal teljes, jó 'istenem, felelt Altahir, édes könnyeket sír
va, Mohawih királyné szerencsés, D jelia’ te paradicsomodban van , de 
Daginah szenved és tűr testvére mellett, ki a’ boldogított Ainír’ szeren
csés férje lön. Engedd meg nekem, hogy a’ hatalommal, mellyet visz- 
szanyerék, a’földi létből elhívhassam öt, hogy váramban a’ paradicsom’ 
boldogságát vele megoszthassam.“

Visnu jelét adá megegyezésének és Daginah elhagyá halandó tes
tét , az égbe emeltetek, és ott visszanyeré szépségét, mellyet a’ földön 
elvesztett volt;

T I H A M É R .
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A ’ f e e s  K é h e z .

El -  kiszálltak a’ kicsinyek , 
Hült a’ fészek és üres ;
A’ vándor - madár magához, 
Útitársakat keres;

Búcsút mond a’ távozóknak
Fenkerengö tábora ----
Jó utat, te légi pálya’
Kétliomi kis vándora!

Egy fedél adá lakunkat,
Mint te vendég, én is a z ;
Tán te megtérsz; engem itten 
Nem talál az új tavasz.

Nem tudod:fhogy ajkaidnak 
Fel - felcsattanó dala,
Sokszor áthatá magányom' ,
’S felderültem általa.

M o s t  e s e n g ö  p e l y h e s id d e l , 
N y á j a s a n  b e s z é lg e t n i :
Majd a ’ kémény’ szűk nyílásán 
K is u h a n t á l ,  m in t  a’ szél.
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Kurta volt az ism eretség.........
Isten áldjon, kis madár!
Elkísér szemem, ködével 
Míg behúz a’ láthatár.

Szállj, te boldog! szárnyaidnál 
Magzatiddal; én helyet 
Isten tudja hol találok,
Hol lerakjam fészkemet.

Ah, pedig — ki lenne párom 
Holtaiglan tiszta, h ív ;
’S magzatimnak édes anyja:
Megtalálta már e’ szív!

És azért, bár volna szárnyam:
Nem röpülnék én veled:
Ád az isten egy helyecskét:
Hol lerakjam fészkemet! —

T O M P A  M IH Á L Y .

I! g y Ir o  n I» a ti o sí r r ó 1.

Mért nem jön a’ iiú el,
Ki nektek gyakran énekelt,
\S zöld kelteinkbe’ lantján 
A’ szív lágy érzelmekre kelt?

Tudjátok-e még a’ dalt?
— Olly édes-fájdalmas vala — 
’S a’ szép arcz’ néma búját 
A’ mellyel mindig járdala?

És szivének szerelmét,
Mit mély bánattal szenvedett, 
Te barna hölgy, miattad,
H o g y  n e m  n y e r é  e l  s z ív e d e t?
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’S tudjátok-e fen a’ sírt?!
Bérczen van , zöld fenyvek fedik ,
És a’ havas’ virága 
Fölé árván emelkedik!!!

A D O R J Á N  B .

V i r á g é r t .

Hoztam estve’ szép virágot!
Rúzsabimbó közepén ;
A’ virágot egy piczinke 
Gyermeklánytól kaptam én.

Rózsabimbó felpiroslik 
Még talán ez éj a la tt;
Míg a’ lányka dalt szerethet 
Évek’ éve elhalad.

S mást nem adhatok cserébe —•
Megzengem ! hisz egykoron,
Felsarjadva bimbajából,
Rátalál a ’ hajadon!

i  t  , .  1 I p  i . i  ; ,  . . 4 V  •» i 4,1

Most adom meg, mert hisz addig,
Ifjúságom szélbe vesz —
És e’ szívnek és e’ lantnak 
Legjobb húrja halva lesz.

V I D O R  E M I L .

Igliooi

.vh



T Á  R  C I  A .
M agyar J á ték sz in i  

krón ika .
Dec. 4. Á r m á n y  é s  s z e 

r e  1 ein.
Dec. 5. T i s z t u j i t á s. Ere- 

deti vígjáték 4felv. Nagy Ignácztól.
Dec. 6. O r s z á g g y ű l é s i  

s z á l l  ás. Ered. vigj. 4 felv. Va
ckot Imrétől.

Dec. 7. S z ö k ö t t  ka t ona .  
Eredeti színmű népdalokkal 3 sza
kaszban Szigligetitől.

Dec. 8. P o r t i é i  néma.  N. 
opera 5 felv. Zenéje Aubertöl. — 
Paksi Amália szül. Mochottuky mint 
vendég Elvira’ szerepében.

Dec. 9. Éder Luíz’ javára bér
szünettel : S z ö k ö t t  ka t ona .

Dec. 10. Az á r v a  f i ú é s  
l o n d o n i  k o l d u s o k .  Drama 5 
felv. Dinaux és Lemoin után Egres- 
sy Benj.

Dec. 11. L á z á r  p á s z t o r .  
Drama 4 felv. 1 felv. előjátékkal. 
Bouchardy után Sarlay Ferencz, a’ 
m. acad. költs.

Dec. 12. Szigligeti’ javára bér
szünettel: S z ö k ö t t  ka t ona .

Dec. 13. G r i s e l d i s .  Dráma 
5 felv. Halm Fridiiktől. Ford. Fán- 
csy Lajos.

a*' logllii'/ t\

Dec. 14. T i s z t  ú j í t á s .  — 
S /in / F m ncxiska  Párisba utazása e- 
lőtt ma utolszor lépvén fel, koszorú
kat kapott. Azon koszorúkra nézve , 
mellyek a’ nézők közöl röpittct- 
nek a’ színpadra, lehetnének szinte 
észrevételek, miket azonban ezúttal 
mellőzünk, de az olly koszorúra, 
melly zsinegen bocsáttatik le a’ szín
padra, el kell mondanunk, hogy a’ 
koszorúzás e’ neme gyanús ’s úgy 
jő ki, mint ha a’ színészek ma
gok koszorúznak magokat, pedig 
a’ koszorúzás, azt hiszszük, csupán a’ 
közönség’ jogaihoz tartozik. Nem a’ 
mai esetről szólunk, hanem szólunk 
általában, mert a’ koszorúzás’ e’ne
me divatba kezd jőni. ***

Dec. 15. B á t h o r y  Már i a.  
Ered. nagy opera 2 felv. Zenéje Er
kel Ferencztöl.

Magyar játékszini krónikánk
nak nincs egy sora is, mellyet olly 
benső örömmel irtunk volna meg, 
mint e’befejező szavakat, mikben sze
rencsénk lehet jelenteni olvasóinknak, 
miképen lapunk még megérte azon 
időpontot, mikor a’ magyar színhzá- 
ban a’ magyar szellem kezd túlnyomó 
lenni, megérte azt, miért sokat kiiz-
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«lütt, miért sok rövidlátó* rágalmai
nak , kisebbítéseinek kitéve , egy fe
löl vak enthusiasták, más felöl fonák 
bölcselkedők’ ostromait kelle kiálla
nia. Mert sokan fognak még emlékez
ni olvasóink közöl amaz éles viták
r a , házi körökiglen beható gyűlöl
ködésekre, az Athenaeum’ szerkesztő
jének pörbe idéztetésére, stb illy kel
lemetlen körülményekre , mellyekbe 
keveredve valánk csupán a’ miatt — 
mert minden innen eredt volt — hogy 
kimondottuk, miképen magyar szín
házban a’ nemzetiség a’ fő czél, kö
vetkezőleg német és olasz operák fe
lett általánosan színmüvek, ezek kö
zött ismét különösen és főkép a’ ho
ni tárgyú eredetiek pártolandók. Ez 
állításban sokan láttak akkor ön ha
szonlesést , pártoskodást ’s ég tudja 
mit nem. Az ingerültség egy párszor 
illetlen kicsapongásban fejezte ki ma
gát, mellyeket senki józan, tartozott 
legyen bár melly ik véleményhez, nem 
javalhatfilt; míg utoljára egy fiityölési 
catastrojphával végeztetettbe. A’vi- 
tázó felek lassanként elnémultanak, 
egy pár kisebb szóváltás utána’harcz 
megszűnt ’s egy két év múlva keve
sen fogják tudni csak azt is, kik vol
tak a’ vitázó felek, de ne higye va
laki , bogy ama’ súrlódások sikeret- 
lenöl tűntek legyen el. A’jó mag, ha 
viharok közt szóródott is ki, nem vész 
e l ; felsarjad az , és meghozza gyü
mölcseit. Az igaz szó, melly tiszta 
forrásból vette származását, nem 
hangzik el eredmény nélkül. Beszéd 
a’ közvélemény’ előkészítője ’s mint 
szélvész a’ levegőjét, úgy a’ tartal
mas szoharcz sietteti a’ fogalmak’ 
tisztulását. Mi hiszsziik erősen, hogy 
ama’ czál'olhatlan igazság, miszerint 
színházat nekünk , körülményeink 
közt, csak nemzetiségünk’ érdeké
ből szabad és illő országos akarattal 
pártolni és — a’ mi ebből foly — hogy 
nem olasz opera, hanem eredeti színmű 
az, mire figyelmünket főkép fordítani 
kell, hiszszük, hogy ez igazság előbb

utóbb kivita volna diadalát, de nem 
hiszszük, hogynlly hamar vita volna 
ki, hogy olly sebesen terjedtek volna 
el az e’ részbeni helyesb eszmék a’ 
nagy tömegben, ha lapunk e’ miatt 
meg nem támadtatik és ez ügyben fi
gyelmet gerjesztő vita nem ébred. 
Égy időben valósággal már elnyo
mással fenyegette a’ magyar színház
ban az opera a’ drámát; minden pár
tolta amazt: közönség, sajtó, igaz
gatás ’s nem tartatott volna czélelle- 
ninek — mint egyik igazgató ki is 
mondotta ezt — a’ drámát az opera 
miatt kiküszöbölni ’s íme, néhány év 
alatt mi nagyot fordult a’ koczka. Olly 
nagy közönséget becsődíteni, olly 
feltűnő tetszést folyvást, sűrű előa- 
datások után is, gerjeszteni, minta’ 
Ti s z t  ú j í t á s ,  S z ö k ö t t  k a t o 
na,  O r s z á g g y ű l é s i  szállás, je
lenleg sem opera, sem a’ valaha nagy 
kedvességben állott német bohózat 
nem kepesek többé. Nem czélunk 
semmit mondani ez eredeti szépmű
vek’ belső értékéről — volna talán 
sok, mit nem helyeslenénk; el kelle
ne talán mondanunk figyelmeztetésül, 
hogy e’ müvekbe sok, nézőket csá
bító elem van keverve, mi néma’ szín
mű’ belsejéből forrott ki ’s hogy ily- 
lyesmitől még kell idővel tisztúlnia 
drámánknak — csak azt akarjuk e’ 
helyt örvendve kiemelni, a’mitagad- 
hatlan tény , ’s a’ mit eddig nem <a- 
pasztalánk , hogy színházunkban , a’ 
nemzeti elem kezd mindenek közt túl
nyomó lenni. Ez igen jó jel ’s e’ jel
ben intve vagyunk, hogy diadalmas
kodni fogunk, ha e’ kedvező fordu
latot használni tudván, czélszerűen 
munkálkodunk, hogy a ’ nagyközön
ségben fölébredt hazafiúi szép láng 
ki ne aludjék többé. Igen is világo
san kifejezte magát a’ gondviselés, 
melly e’ nemzet felett hosszú időkön 
át őrködik, hogy nekünk mindenben 
sajat magunkból kell kifejlettünk, 
hogy minden kiilföldieskedés nálunk 
csak ideiglen diszlő növény ’s hogy
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csak az tenyész nem hervadnndolag, 
ntelly saját vérünkből sarjadott fel. 
Írok, színészek, igazgatok! íme nyíl
ni kezd előttetek a’ pálya, mellyen a’ 
koszorúk’ legszebbikét nyerhetni el 
értsétek meg a’ kor’ intését. Miau
nak reményében zárjuk beM. J. Kró
nikánkat, hogy a’ Tisztújítás pesti

színházunk’ életében, egy új korszak’ 
kezdője volt, inelly nemsokára eszkö
zöket idézetni elő, miknél fogva szí
nészetünk az leszen, minek rendelte
tésénél fogva lennie kell, egyik ha
talmas támoszlopa lételiink’ legfőbb 
eszközének, a’ nemzetiségnek.

A’ szerk.

V  é  g- s  z  ó.

Valamint keletkezése az Atbe- 
naeumnak ez előtt több évvel, úgy 
megszűnése most, nem maradt figye
lem nélkül. A’ magyar lapok’ nagy 
része, mondhatnék többsége, sajnál
kozva vette annak hírét. Még a’Hon
derű is „irodalmi visszaesésnek 4 nyi
latkoztatja; a’ Nemzeti Újság pedig 
példás őszinteséggel gyónik ’s „kény
te len  (!) megváltani, hogy az Athe
naeum irodalmunkban sok jót és hasz
nosat terjesztett.“ Maga a’ Hírnök, 
inelly egykor annyi érőt vesztegetett 
e’ lapok’ megdöntésére, most is némi 
EÚnynyal jelentvén azok’megszünését, 
iulánkjait némi sajnálkozásba takar
ja. Van lap, melly — ámbár állan
dó rovattal bir minden kisszerű kó
sza hírecske’ fölszedésére— mint fi
gyelmet nem érdemlő dolgot hallga
tással mellőzi, hihetőleg azon okból, 
nehogy szavain észrevétessék a’ kár
öröm, mellyet elfojtania ez úttal «»Ily 
nehéz volna. Néha a’ hallgatásban 
nagy ékesszólás rejtezik.

Mi ez előtt hét évvel békessé- 
gesen kezdők meg az Athenaeumot, 
úgy folytattuk más fél évig és úgy 
fogtuk volna tovább is , ha mások ne
künk hasonlólag békét hagynak; most 
is csendben fejeznőkbe, ha bizonyos 
polémiától iszonyodó urak nem mes
terkednének némi az Athenaeum által 
képviselt ügyeket gyanúsakká tenni 
’s azok hitelét lerontani, de igy kény
telenek vagyunk egy kis szóváltás

között bezárni lapszerkesztői pályán
kat.

Két, szinte sajnálkozó, lap’ szer
kesztője ugyan is , kik sehogy sem 
bírták megállnni, hogy az Athenaeum 
fölött még életében ne parentáljanak, 
crocodilusi könnyeik közt el akarnál 
hitetni olvasóikkal, hogy az Athe
naeum részvetlenség’ áldozata, ’s 
hogy e’ részvétlenséget mi szerkesz. 
tők idéztük elő részrehajló szenve
délyeinkkel. Meg fogjuk majd nevez
ni a’ maga helyén ezen nyilatkozá
sok’ kútfejét, addig tekintsük e’sziv- 
gyónásokat közelebbről.

Vádoltatik az Athenaeum’szer
kesztősége, hogy a’ polém ia iránt 
k iir t hat a t lan szen tiedelylyel viselte
te t t ,  hogy mások' örökös kisebbíté
séve l és lap  va g y  irá tá rsa i sziin le-  
leni m egtám adásával h itt rem élt ol
vasókra sze r t te n n i, hogy az Á tk e
li nemié összeállítása és szerkesztéséin, l 
azon ta m lsá g u l vonhatni ki, miké)) 
nem kelljen lapot szerkeszteni, melly 
közkedvelésre szám ítan i törekszik. 
A’ másik parentáló úrnak az baja , 
hogy az Athenaeum  bíráló modorja 
nem felv ilágosítás, hanem szertezu -  
zásra  tö rek ed e tt. hogy az A thenae
um, m ihelyt valaki nem szolgált zász
lója a l a t t , va g y  ez  a ló l jónak látta, 
magát fe lszabad ítan i, er nyeltei lenül 
ostorozd, ellenben, kik sub umbra ala
rum folyam odénak (?) azok literu tori 
vétkeik  iránt is lapasztalák csökö-



463

nyösségél (?) s/l>. Megunja az olva
só ,  ú g y m o n d  e g y i k ,  «2  örökös bun- 
kó-firgidást, főleg a’pártos bunkó for
góiéit. *) — Az emberi természet
ben meg van ugyan, í g y  b ö lc s e lk e d ik  
a’ m á s i k , azon dicséretünkre nem 
való viszket eg mások’ bajai es har- 
czaibau mulatságot találni, de csak 
akkor,  ka az az illőség’ bizonyos kor
lát in titl nem terjed és főleg ka 
pénzbe nem kerül. Ha az A. szer
kesztői magokat « ’ polémia’ szenve
délyétől annyira elragadtatni nem 
engedik, okvetlen a’ nagy közönség’ 
kegyébe kell vala jutniuk.“

Tehát, a’ polémiái szenvedély, 
bírálati modor ’s részrehajlás azon 
nagy okok, mellyekaz Athenaeumot, 
véleményük szerint, megbuktaták.

A’ polémiái vádat illetőleg meg 
kell mondanunk, hogy valóban az 
Athenaeumban gyakoribb volt a’ po
lémia mint egyéb lapjainkban , de ki 
ezt csupán a’ szerkesztők’ szenvedé
lyének tulajdonítja, annak ítélő tehet
sége nem igen mélyen bir hatni. Az 
Athenaeum, mint tudva van, mel
léklapjával a’ Figyelmezővel critieai 
irányú lap volt ’s mint illyennek tisz
tében álla, ’s programmja szerint ma
ga elébe szabott kötelessége volt, 
egyes irók, valamint szinte hírlapok’ 
mozgalmairól, ezen mozgalmak’ he
lyes vagy helytelensége felől férfias 
szózattal, az az olly egyenességgel, 
jnelly becsületes criticának tiszte, 
koronként véleményt, bíráló nyilat
kozatokat közölni. Hogy nyilatkoza
tai sokszor nem voltak hízelgők az 
érdeklett felekre nézve, ez igen ter
mészetesen következett a’ beszéd’ e-

*) Itt az nevezetes, hogy pártról és 
biinkóforgatásról ezen úr beszél , 
kinek lapja egyike a’ legpártosab
baknak és számról számra tele van 
a’ legdurvább mocskokkal a’ derék 
Kossuth’ személye ellen, ’s ugyan
azért Kossuth, igen helyesen, rég
óta még csak egy szóra sem tartja 
öt és lapját méltónak.j

gyenességébői, de következett nem 
kevésbbé természetesen abból is, hogy 
irodalmunkban, mint minden fejlődő 
nép’ irodalmában, sokkal nagyobb a’ 
gyarló és készületlen irok’ száma az 
alaposan készültekénél, miből ön
kényt foly aztán, hogy a’ részrehaj- 
latlan criticának többször kell gán- 
csolólág, mint javalólag föllépnie. 
Gáncsoló critica, mint tudva van, 
igen könnyen von maga után antieri- 
ticát, anticritica pedig polémiát, még 
olly irodalomban is, melly a’ kifejlő
désnek már magasabb pontján áll, 
mert minden ember szereti saját gyer
mekét, minden iró — szerző és cri
ticus egyképen — saját eszméit’s az
ért hamar kész azokat igazolni, ha 
kétségbe hozatnak, védeni, ha meg- 
támadtanak. Minél készületlenebbek 
pedig az irók , annál jobbnak tartják 
elineszüleményöket, ’s annál érzéke
nyebben veszik a’ critica’ szigorúsá
gát. A’ termékeny elme is inkább tűr 
roszalást, mint a’ szűk körű, a’ par- 
lagabb; amaz minduntalan tényleg 
czáfofva léphet fel újabb és talán jobb 
művek’ készítésével bírálója’ ellené
ben, a’míg ez, sok izzadásba került 
egyetlen egy , talán silány munkája 
gáncsoltatván , mindenétől képzeli 
magát a’ critica által megfósztottnak 
’s kétségbeesésében minden fegyvert 
jónak vél bírálója ellen. Innen van , 
hogy kezdő irók közt , és fejletlen 
irodalomban mindig nagyobb a’ criti
ca iránti türelmetlenség , gyakoribb 
az anticritica és polémia, mire elég 
bizonyító példa maga a’ magyar iro
dalom, menyben, mióta Kölcsey ’su- 
tána mások szigorúbb és férfiasabb 
critieai hangot emelének, egymást 
érte a’ szám nélküli tollharcz.

Az Athenaeum ’s Figyelmezó’ 
szerkesztőségének kezdetben erős 
föltétele volt kerülni a’ tolcsatákat, 
de e’ föltételnél nem sok ideig—csak 
más félévig — maradhatott meg.Más 
fél év múlva meg kellett nyitnia a’ toll- 
hareznak a’ sarampókat, mert — és
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ezen pontra vonható végtére minden 
— e’ lapok programmjoknál fogva 
criticai irányúak voltak é s — a’ mit 
szinte nem kell feledni — fejlődni kez
dő irodalomban futották pályájokat, 
olly irodalomban, hol kevés év előtt 
is még megjelent irataink’ nyolez ti
zed része czéltévesztett volt ’s így 
a’ criticáiiak, ha csakugyan nyilat
kozni akart, csak kettő között ma
radt a’ választás, vagy dicsérni si
lányságokat is, vagy egyenesen kár
hoztatni , a’ mi másra méltó nem volt. 
Mi ez utóbbit követtük. Illy körül
mények közt ini vala természetesebb, 
mint az a’ mi történt ? mi vala ter
mészetesebb, mint hogy e’ lapokat 
mindjárt kezdetben egy egész sere
ge az íróknak megtámadja, hogytoll- 
viták keletkezzenek szűn és végnél
kül és ellenségek a’ magyar Írók 
közt, kik minden alkalmat használ
tának ellenünk , szerkesztők ellen , 
föllépni. Ez ellenséges indulat tartott 
mind végiglen 's ki fog csodálkozni 
rajta, — mi legalább nem— haazA- 
fhenaeum felett még akkor is fognak 
ellenséges szózatok emelkedni, mi
dőn az már nem leszen. Egy egész 
kis dandár van a’ magyar irodalom
ban , melly ha szerét tehetné, minden 
pillanatban kész volna az Athenaeum 
ellen táborba szállani. Ez azonban 
nekünk sem váratlan, sem sznmoritó, 
sőt az előzményeknek természetes 
következése. De van benne egy ránk 
nézve örvendetes tünemény is; az, 
hogy lelkesebb íróink közöl alig van 
egykettő , ki ezen dandárhoz tartoz
zék. íróink’ készültebb, alaposabb 
része elejétől végig kedvelője, pár
tolója, munkatársa maradt áz Athe- 
nueumnak és nekünk személyesen is 
barátunk , a’ mi világos je l, hogy az 
athenaeumi critica többnyire csak ott 
idézett elő ellenséges feljajdulást, hol 
beteg testet érintett, az egészsége
sek türelmesen kiállották criticai mű
tételeit.

Es ime illyesekben van oka,

hogy az Athenaeumban több volt a’ 
polémia. Nem a’ szerkesztők’ szen
vedélyéből eredt az, hanem a’ vas 
szükségből. Ha e’ vas szükség nem 
idéztetik elő a’ körülmények által, 
ha criticánk, mint mondatik, köz
k e d v e l t  e té tre  szá m o lva , nem tart ő- 
szinte és egyenes Ítéleteket, hanem 
hizeleg minél többet, vagy ha íróink 
nem olly gyarlók és turödelinetlenek 
szigorúbb megiféltetés iránt, akkor 
mi szerkesztők hét évet húzhattunk 
volna ki polémia nélkül, mint kihúz
tunk más felet. Csak rövidlátás ma
gyarázhatja tehát azt szenvedélyből, 
mit a’ körülmények’ egymásból folyó 
lánczolata tön szükségessé. Egyéb
iránt , ha a’ polémiái szenvedélynek 
annyi szerepe lett volna is ez ügy
ben , mint vádlónk hiszi, mi bizony 
nem tartanók szükségesnek egy szó
val is védeni magunkat, mert pole- 
miázni czélszerűleg, az az igazságok’ 
fejtegetése miatt, nem csak nem vét
kes, hanem a’ legdicséretesebb em
beri szenvedély ’s e’ szenvedélynek 
a’ lélek’ mivelődése sokkal többet kö
szön, mint azon szenvedélynek, melly 
érezve saját nyomorát és gyávaságát, 
minden áron csendet iigyekszik esz
közölni maga körül’s hogy maga sze
mélykéjét bajoktól menten tartsa, min
denkinek hizeleg, jót roszat magasz
tal ’s még a’világosan kártékony el
len sem mer egy bátor szót emelni.

Criticával nálunk még most a’ 
polémia egy lépést tart ’s az kikerül- 
hetlen. Ám kisértse meg valaki ’s fog
ja látni, hogy igazunk van. Mi leg
alább, kik elég huzamos ideig foglal- 
kodánk a’ magyar criticai iigygyel, 
sok évi tapasztalásból mondhatjuk ezt 
’s óhajtanuk ugyan, hogy egy jól szer
kesztett criticai lappal valaki meg- 
czáfolna bennünket, de azt nem igeu 
reményijük. Maga azon úr, ki a’po
lémiától mint ragálytól irtózik ’s min
denkép ügyekezett azt kikerülni, vi
lágos példa és bizonyítvány állítá
sunkra. Ő, egy éves szerkesztősége
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alatt, csaknem minden laptársával, sőt 
még a’ német lapokkal is súrlódásba 
jött már, ’s miért? mert egy és más 
alkalommal véleményeket mond mun
kák ’s dolgok felől, tehát — ámbár 
gyakran kevés alappal i s — Ítél, bí
rál ’s íme, ez apró vélemény - nyilvá
nításokkal magára zudita az anticri- 
ticát, polémiát , ’s úgy hiszsziik, mi
nél inkább fog eskiidözni, hogy nem 
akar polemiázni, annál inkább meg
gyül baja, mert annál jobban felbáto
rodnak , kiket szava egyszer’s más
szor nemkedvezőleg fog érinteni.

Abból azonban , hogy az Athe
naeum criticái által ellenségeket tá- 
maszta az Írok’ seregében, hibásan 
foly a’ következtetés, hogy egyszers
mind az olvasókat is idegenítette ma
gától , ’s hogy most ezek’ részvétlen
sége miatt keilend megszűnnie. Mi 
épen ellenkezőt tudunk bebizonyítani.

1837-ben, midőn az Athenaeum 
megindult, meglehetős részvét mutat
kozott iránta az olvasó közönségben; 
előfizetői’száma azezeret haladta. E’ 
szám félévenként csökkent, mert a’ 
három negyedrészben komoly tartal
mú lapokban nem találtak elég mulat
ságot, léhaságokat kedvelő olvasóink. 
E’ csökkenés mind addig tartott, mig 
az Athenaeum a’ polémiának megnyi- 
tá hasábjait. A’ hirnökkeli szakadat
lan és hosszas polémia nem csaknem 
idegenité, hanem százakkal nevelte 
az Athenaeum’ előfizetői számát. A’ 
mint e’ szakadatlan tollharczokat üd- 
vesebb dolgokkal fölcserélve meg
szüntettük, kevesbűlt az előfizetők’ 
száma is, de mivel ezentúl ki nem 
zártuk, mert ki nem zárhattuk la
punkból a’ polémiát, soha sem ke- 
vesbült annyira, mint volt a’ polémia 
nélküli időszakban. A’ rövidebb de 
amaz elsőnél talán hasznosabb polé
miái czikkek folyvást részvétét esz
közlék az olvasóknak lapunk iránt, 
melly részvét csak akkor kezde csök
kenni, midőn a’political érdekek oily 
hatalmasan fölébredtek. 1841dikéven

innen két ok munkált az Athenaeum 
olvasói’ számának csökkentésére; 
egyik , hogy a’ polémiát lapunkban 
gyáritok, másik, hogy az olvasók’ 
komolyabb tárgyakat kedvelő egész 
seregét csaknem a’ Pesti Hírlap csá- 
bítá magához. De meg vagyunk győ
ződve, hogy ha az Athenaeum foly
vást olly nagyban űzi a’ toll vitákat, 
mintelőbb,méga’PestiHirlap iránt föl— 
ébredt érdek sem árt annyit lapunk
nak , mint a’ mennyit ártott. De mi 
kevesbítők a’ tollvitákat, mert a’bé
két, hol az nem kártékony, magunk is 
igen kedveljük, ’s úgy hittük positi- 
vnsabb hasznokat eszközlendiink ér
tekezés és criticákkal, mint polémiá
val az irodalomban. Ha előfizetők’ 
csőditése volt vala ezélunk, vagy 
szenvedélyünk a’ polémia, akkor a’ 
hirnökkelihez hasonló tollvitákkal 
tölténk vala el hasábjainkat. Számok
kal bebizonyítható tény az, hogy az 
athenaeumi polémia iránt mindig volt 
részvét, következőleg, hogy levegő
ben éptilt állítás miszerint az Athe- 
naeumot a’polémia döntötte meg. *) 

Általában felette szomorú tüne
mény is volna, ha igazságok’ fejtege
tése — legyenek azok nagy vagy kis
szerűek — miatti elmesurlodások 
nem bírnának érdekkel emberek előtt.

*) Az Athenaeuinnak előfizetők'tekin
tetében csak a’ politica ártott, egyéb 
semmi nem. Divatlapok soha nem ár
tottak. Miitőn Mátray’ Regélője meg
szűnt 's félévig egy divatlap sem 
volt, az Athenaeumnak semmit nem 
szaporodtak előfizetői. így Garay’ 
Regélője ’s a’ Honderű’ megjelené
se , nem voltak igen észrevehetők az 
Athenaeum’ előfizetői’ számára néz
ve : de nagy mértékben a’ Pesti Hír
lap , ’s általában a’ political ébre
dés , melly ébredésnek egyébiránt, 
mind a’ mellett senki sem örvendett 
őszintébben mint mi. Ez ébredés 
megtermendi gyümölcseit idővel még 
az olly tartalmú lapokra nézve is 
mint az Alhenaeum. Egyes károk 
nem jöhetnek tekintetbe o tt, hol az 
egész nyer.

ATHEN. II. ROT. lS43. 35



kik olvasni és gondolkodni mind szok
tak. mind tudnak. Ez psychologia el
leni jelenet volna. Tollvitáknak, mel- 
lyek többek puszta szószátyárkodás- 
nál, mindig voltén mindig lesz érde
ke , míg az emberi lélek tökély után 
törekedni, kétségből bizonyosságra, 
homályból világra vergődni szeret ’s 
óhajt, szóval, meddig szivünk a’tisz
ta igazságokért heviilni megnem szű
nik. Kiveszszük azonban e’ szabály 
alóla’ merő szóvitákat, vagy pusztán 
személyék miatti súrlódást, inelly u- 
nalmas és érdektelen lehet, kiváltba 
lelketlenül is folytattatok.

Az Athenaeum’,,bíráló modora“ 
ellen is tétetik kifogás „az nem felvi
lágosításra, hanem szertezuzásra töre
kedett“ úgy mondatik. Véleményünk 
szerint lapunk’ bíráló hangja, vagy 
ha úgy tetszik m odora , férfias egye- 
nességű volt, hogy a’ szigorú egye
nességből , melly készebb nem szól
ni , mint meggyőződése ellen , szer- 
tezúzás is következhetett, nem akar
juk tagadir. De nem kell soha feled
ni , hogy a’ eriticának csak egy vég- 
czélja van ugyan: az irodalom’ java, 
de e’ Ciélra több eszközei és neve
zetesen két fő : egyik közvetlenül 
hasznot hajtó, áldás-hozó, az t.i. melly 
a’ szerzővel kezet fogva, a’ munká
ban letett alapokon igazítva, ma
gyarázva tovább éjiit; másik közvetle
nül romboló, melly a’ szerzővel tel
jesen ellenkezőleg, annak alapjait ro- 
szaknak, építményét kártékonynak 
tartva, irt és pusztít’s e g y e s n e k  
közvetlen kárával, az e g é s z n e k  
közvetve használ, nem engedvén a’ 
meggyőződése szerint kártevőt ter
jedni, harapozni; illy critica hason
ló a’ viharhoz , melly mentében zúz 
és tör és femet, de maga után tisz
ta egészséges levegőt hagy. Hol fel
világosítani lehetett ’s epiteni való 
volt, felvilágosított és épített az athe- 
iiaeumi critica, hol csak rombolás ál
tal remélhetett hasznot, rombolni 
iigyekezett és törekvése szertezu-

zás — ha e’ szó tetszik ,— volt ; 
a’ minthogy alkalmasint sikerült is 
szerte zúznia egy pár irodalmi 
szörnyeteget. E’ modor hibás csak ak
kor leszen , ha előbb meg fog mutat- 
tatni, mit most nem hiszünk, hogy 
nincsenek soha esetek, mikor építe
ni csak rombolás által vagy után le
het.

A’ critical részrehajlásnak azon 
kézzel fogható vastagságát, melly 
szemünkre vettetett, kereken tagad
nunk kell. Tökéletes részreh aj lat lan
ságot nem igénylünk, mert emberek 
vagyunk, szeretni és gyűlölni szti let— 
vék, de hogy barátinkat csak magasz
taltuk , nembarátinkat csak ostoroz
tuk volna , ez megmuíathatatlan ál
lítás és igen bölcsen tévé maga ré
szére vádlónk, hogy a’ bizonyító pél
dákat nem idezte. Mi az ellenkezőre 
egy pár példával csak a’ legújabb idő
ből is szolgálunk, (iául, barátunk és 
lapunknak folyvást munkatársa, több 
Ízben megrovatott az Athenaeumban, 
legújabban pedigszigorúbbanGemzsey 
által (Ath. 1843. II. 257. lap) és a’ M. 
j. krónikában (Ath. 1843. 11.323. 
lap.) Horváth M ihály, barátunk és 
lapunk’ munkatársa , megrovatott. 
(Varga János, barátunk és lapunk’ 
munkatársának T e r mé s z e t t a n a  
kímélet nélküli szigorral biráltatott 
(Ath. 1843. II. 6 ’s köv. lap). Uras
sal', Tóth Lörincz, Vajda barátink, 
munkatársaink megrovaltak. Ellenben 
Henszlmanu Imre, lapunk’ ocsárlója, 
Verőczey által (Ath. 1843.1. 291.1) 
dicsértetett. Vachót Imre, ellensé
günk és lapunk’ gyalázoja, védetett 
es dicsértetett Verőczey által (Ath. 
1843. I. 574 és II. 172. lap). Garay 
János több ízben dicsertetett, pedig 
nincs az irodalomnak embere, ki iránt 
annyi oka volna az Athenaeum’szer
kesztőjének neheztelni mint ő. Ezek 
beszélő tények , mellyek nem hagy
ják magokat általános szónoklatokkal 
ezáfoltatni. Hogy azon úrnak , ki e’ 
vádat elmor.dá , az Athenaeumból sok
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általa úgynevezett ostor jutott vala
ha, ezt épen nincs szándékunk tagad
ni, de erről tehet-e az Athenaeum ? 
Ama’ sok írói bukás, mellyeken ezár 
czifrábbnál czifrább módon keresz
tül esett, nem azt bizonyítja-e, hogy 
nem volt benne dicsérni való,’s hogy 
bukásainak senki más nem, hanem sa
ját feje oka, melly szédelgései közt 
soha nem birt az irodalomban súly- 
egyenre vergődni. *]

Azon észrevételre, mi szerint 
lapunk’sze rk esz téséb ő l azon ta n u lsá 
g o t  von h a tn i k i,m ikép nem k e lljen  la 
p o t s z e r k e s z te n i , m e lly  közkedvelés
r e  s z á m íta n i  tö r e k s z ik , meg kell 
jegyeznünk , hogy ez lapunk’ czéljá- 
nak a’ legfonákabb felfogása, mind 
azok közt a’ mellyek felőle hét év 
alatt nyilváníttattak. Crificai irányú 
lappal közkedvelésre számítani való
ban csodálatos gondolat. Äa'skedve- 
lést mi teljességgel nem vártunk, bal
gaságnak tartottuk volna csak remél
ni is ’s e’ czélra nem is dolgozánk, 
hanem törekedtünk arra, hogy hasz
náljunk , józan eszméket, igaz néze
teket terjeszszünk, ha talán ezek ked- 
veltetni igen sokak által nem fognak 
is. — Jól vagy roszúl volt-e egyéb
iránt lapunk szerkesztve, nem mi dol
gunk megítélni. Sejtjük azonban, hogy 
még is jobban lehetett, mint hogy 
csak azt lehessen belőle tanulni, m i
kép nem  k e ll lapot sze rk e s z te n i, mert 
több hírlapunk dicsérve nyilatkozik 
felőle és mert e’ lapok hét évig éltek 
’s élnek tovább is ha akarjuk , míg 
sok, részint, vagy egészen hason tar
talmú lapok támadtak ’s rövid élét u- 
tán megszűntek mellettük. De végté
re maga ezen vádlónk úgy nyilatko

*) Mulatsá gos egyébiránt ezen urat 
okoskodva látni ’s tanácsokat osz
togatni, mit kell valaaz Athenaeum 
nak tennie hogy magát fentartsa , 
ezen urat, ki annyiszor bukott meg 
’s maradt adós hitelezőjének, az ol
vasó közönségnek, a’ hányszor iro
dalmi vállalatba kezdett.

zik , hogy az Athenaeum m in d en k ét
ségen  k ívü l a ’ m a g a  nemében legjobb 
lapunk vo lt és m egszűnése iro d a lm i 
visszaesés. Hogyan lehessen egyba- 
lúl szerkesztett lap irodalmi visszae
sés, ezen arszlángondolatalig fog va
lakinek emberi fejébe férhetni.

A’ felhozott vádak e’ szerint még 
csak igazak sem lévén , nem lehet
tek és nem voltak okai az Athenaeum’ 
megszűnésének. Az Athenaeumnak 
nem is k e ll megszűnnie, hanem meg
szűnik, mert meg akarjuk szüntetni, 
mert elégnek tartjuk hét évig folytat
ni egy lapot, melly nekünk annyi ál
dozatba , nem pénzbeli, hanem idő
munka- és egészségi áldozatba kerül. 
Nincs erő és kitartás, melly sokára 
bele nefáradjon irodalmunkban komoly 
tartalmú lap’ szerkesztésébe, melly 
nem pártoltatván nagyon a’ közönség 
által, nem nyújt anyagi eszközöket, 
mikkel a’ szerkesztőség munkája’ 
könnyítésére segédkezeket szerez
hessen. Illy lapnál a’ szerkesztőnek 
magának kell munkához nyúlnia ’s 
végeznie sokszor olly dolgokat, mik 
a’ lap’kiadásának nem tartoznak szel
lemi részéhez , holott más lapoknál 
a’ szerkesztő néha évekig is alig te
szem valamit, ’s még isiapja foly sza- 
kadatlanúl. Szerkesztési terheinket 
nehezité az is, hogy programmunk 
nagy terjedelmű lévén , igen sok és 
különböző nemű kéziratokkal valánk 
megtisztelve ’s ezek olvasása és az 
irókkali értekezések által egészen el 
valánk halmozva, annyira, hogy figyel
münket szünet nélkül mások’ munká
latai foglalták e l ; nehezité továbbá 
az , hogy nyelv és sajtóhibák’ tekin
tetében kényesebbek valánk sok szer
kesztőtársainknál. ’S így ne csodálja 
senki, hogy az Athenaeum’ három 
szerkesztője közöl kettő négy, egyik 
pedig hét év után,bele fáradván a’szer- 
keszfői foglalkodásokba , pihenést o- 
liajtva, megszünteti e’ lapokat ’s mun
kálkodását más neműekkel akarja föl
cserélni.

%35
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És ime fölfedeztük az Athenae
um’ megszűnésének titkát, ’s nem 
szükség többé azt olly körülmények
ben kutatni, hűl föl nem lelhető. Tud
juk, hogy ama’ két úrnak, kik polé
miában, critical modorban ’s ebből kö
vetkezeit részvétlenségben stb kere
sik az okot, felette jól esnék és eny
hítő ir volna sebeikre azt elhitethet
ni , hogy az Athenaeumnak a’ neve
zett okok miatt kell megszűnnie, mert 
ezen uraknak az Athenaeum’ critical 
és polémiái gyakran megborsolták le
vesét: azonban, ha szomoritó is rá- 
jok nézve a’ dolog, meg kell monda
ni, mert igaz, hogy az Athenaeum, 
ha akarjuk, tovább is élhetend a’nél
kül, hogy kiadóinak anyagi kárt te
gyen , mert, ámbár e’ lapok pénzbeli 
hasznot nem hoztak is, de mindig, 
még legmostohább idejükben is, kifi
zették a’ rajok szükséges költségeket.

Ezeket szükségesnek véltük el
mondani, nem lapunk’ mentségére, 
mert megszűnendő lap, mellynek jö
vendőre hitelre nincs szüksége, nem 
szorult mentségre, hanem azért, ne
hogy a’ részvétlenség miatti megszű
nés’ emlegetése ijesztőleg hasson a- 
zokra, kik az Athenaeum után tudo
mányos vagy criticai lapnak — inelly- 
re olly nagy szükség volna irodal
munkban— kezdésére akarnák mago
kat elszánni. Mi hét évi tapasztalás 
után bizonyossá tehetünk mindenkit, 
hogy ha czélja nem anyagi haszon ’s 
időt ’s munkát nem sajnál ’s ügye- 
kezendik és sikerűi neki maga körűi 
Írói tehetségeket összegyűjteni, bátran 
kiadhat’tudományos és criticai lapot, 
megbukni vele nem fog.

Egyébiránt visszatekintve hét 
évi pályánkra, megkérdvelelkiösme- 
retünket, szabad legyen itt nyilvání
tanunk, hogy erőnk lehetett gyenge, 
készültségünk, belátásunk kevesebb, 
mint a’ mennyit vállalatunk igénylett, 
de szándékaink’ tisztasága, és szor

galmunk’ csüggedetlensége iránt leg
kisebb szemrehányást sem tehetünk 
magunknak. A’ lapunk’ szerkesztésé
ben követett elveket, irányt illető
leg , ha tán még egyszer valaha fel
támasztanék az Athenaeumot, némi 
változtatásokat fognánk tenni, de a’ 
mi a’birálati modort,állítólágos részre
hajlást ’s polémiát illeti, azokra néz
ve meggyőződésünk’ teljéből mond
juk el halhatatlan Berzsenyink’ sza
vait : ha azt újra elkezdenők, ismét 
a’ multat köretnők.

Ezek után nincs egyéb hátra, 
mint még egy pár végszót mondani 
jó barátink ’s ellenségeinkhez, jó ba
rátink közt nevezetesen lapunk’olva
sóihoz és iró-társainkhoz , kikkel az 
Athenaeum hét évig összeköttésben 
tartott. Ezennel szives búcsút mond
va hozzájok, kérjük tisztelt olvasóin
kat, fogadják legforróbb köszönetlink’ 
hogy vállalatunkat gyáinoliták, nőtár
sainkat, hogy megbecsülhetlen szí
vességgel segédkezeket nyújtónak 
nehéz pályánkon ; ők adáuak létet e’ 
lapoknak, ’s ha mi kis hasznot talán 
tettek irodalmunkban, az aző érdemük. 
Tartsanak meg bennünket ezentúl is 
megbecsülhetetlen barátságukban ’s 
maradjanak jo emlékezettel az Athe
naeum’ egykori szerkesztői iránt. 
Ellenségeink, jól tudjuk, számosán 
vannak, a’ mit igen sajnálunk, de ró
la nem tehetünk. Lelkiösmeretünk 
nem vádol, hogy valaha valaki iránt 
rósz szándékot hagytunk volna szi
vünkben meggyökerezni, hogy akar
va tettünk volna valakit ellenségünk
ké , hogy tudva bántunk volna vala
kivel méltatlanéi, sőt inkább mi ta
pasztaluk e’ súlyos hét év alatt sok 
méltatlanságot ollyaktol is, kiktől egy 
kis hálát is várhattunk volna, és igy 
a’ tehetségünkig teljesített köteles
ség’ érzetében valódi lelki csenddel 
teszszük le szerkesztői toliunkat.

A’ szerkesztő.

Vég-e a’ második kötetnek.
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„ II. „ t e l j e s e n ....................................— „ 4 8  „
1 8 4 2 .  I. félév te ljesen ...................................  5 „ — „ „

II 3  _
Múlt éveki egyes számok 6 ezüst krajczáron kaphatók.

A’ Figyelmezö 4 évi és az Athenaeum’ 6 évi ezen folyamai 
csaknem minden kitűnő magyar Írói elmétől adtak czikkeket. Köl
csey, Czuczor, Fáy, Eötvös, Jósika, Szontagh Gusztáv, Pulszky 
Szemere Pál és Bertalan, Húnfalvy, Péczeli, Nagy Károly, Foga- 
ra s i, Horváth Mihály stb. más becses irói név váltogatja egymást 
e’ lapokon, mellyeket ez irók’ munkái a’ magyar irodalomban ma 
radandó becsííekké tesznek.

A’ s z e r k e s z t ő s é g .

KISFALUDY - TÁRSASÁG.

Minden hiteles könyvárusnál a’ két 
hazában kaphatók:

A’ líisfaludy-Társaság’ É v 1 a p j a i 
I. Ii III. köt. 4 frt 48 kr.

A* Kisfaludy-Társaság által jutáim, 
és kitüntetett Pá l yamunkák
1842. 30 kr.

K i s f a l u d y  Ká r o l y ’ Minden 
Munkái. Négy. kiad. hat köt. 7 frt.

K ü l f ö l d i R e g é n y t á r .  Eddig 19 
kötet, egyegy 40 kr.

Ne mz e t i  Könyvtár . !  Második 
folyam , 10 füzet, egyegy 40 kr.

L e g ú j a b b :
A’ Kisfaludy-Társaság’ jÉ v 1 a p j a i 

1842—3-ról. Tartalma : I. tagok’

munkálatai (Erdélyi, Gaal, Gftray, 
Jósika, Kiss K., Lukács, Nagy 
Ign.,Schedel , Schedius, Székács, 
Vacholt S ., Vajda); II. Jutáim, 
pályairatok Gondol D. és Lanka 
G.tól. Ára 1 frt 48 kr.

A’ műf or dí t ás okr ó l ,  előadta 
a’ Kisf. Társaságban S c h e d e 1 
F. 10 kr.

A z o r s z á g g y ű lé s i
A  1» M A  M A  C H

Ilik kötete iránit.
Buzdítva azon részvéttől, mellyel 

t. olvasó közönségünk az Országgyű
lési Almanach I. kötete iránt visel- 
teték, alólirt elhatározá a’ Il-ik k ö- 
tetet  is ugyanazon irányban és



szellemben, de sokkal díszesebb és 
tömöttebb alakban kiállítani. Azon 
tisztelt irók tehát, kik e’ vállalatot 
részint politicai, részint történeti, 
vagy szépirodalmi müvekkel előmoz
dítani akarják, szíveskedjenek be
cses dolgozataikat Iliinél előbb — 
legfölebb jövő évi február’elejéig — 
akár az alólirt kiadóhoz, akár Gei- 
bel károly ur’ könyvkereskedésébe 
küldeni, az írói díjra nézve minden 
beküldőnek fenhagyatván az előleges 
szabad egyezkedés. Pest, december’ 
7-én 1843.

Vachot  I in re,  8. k.
. (Országút’, Kunewalderház , 1051.)

Geibel Károlynál Pesten ’s általa 
minden magyar lúinyvkereskedésben 

kamatok:

F á y A n d r á s’
SZÉPlR O D A im  ŐSZ- 

SKES MUMK.ÁI.
I. Kötet. Mesék és allegóriák, — 
Előfizetési ára a’ munkának köteten- 
kint 1 írt 20 kr pengőben. Ki az 
egész ( 8 kötetben megjelenendő) 
munkára előfizet, 8 pengő forintért 
megszerezheti. De ez előfizetési ár 
csak decemb. 2()káig tart. Későbbi 
bolti ára kötetenként 1 frt 30 krra 
s igy az egészé 12 írtra pengőb. fog 
emelkedni.

Az Athenaeum’ szerkesztő-hivatalá
ban megszerezhető:

VÖRÖSMARTY MIHÁLY
arczkepe

finom aczélmetszetben, 4-edrétben. 
Ára 30 kr pengőben.

Most jelent meg Hartleben’ költsé
gén ’s minden könyvárusnál kapható:

TORZKÉPEK.
Irta Nagy Ignácz. I. és II. kötet; kis 
8drét 41 ív, finom velinen , famet
szésekkel ’s kőnyomatú allegóriái 
borítékban. Tartalma : Házi úr. A’ 
kaland-vadász. Állatvílági mozgal
mak. A’ művésznő. Állatok’ közgyű
lése. Zöld mulatság. Előítélet. Jele
netek a’ munkás életből. Az agg le
gény. Róka ur’ kalandjai. Esti séta. 
A’ mészáros. Farkas úrfi’ indítvá
nyai. A’ varróleány. Savant ur’ szen
vedései. Családi ünnep. Az uracs. 
A’ szolgáló. Az orvos növendék. A’ 
sirásó. — A’ két kötet’ ára 2 frt 40 
kr. pengőben.

Megjelent ’s minden hiteles könyv
árusnál kapható:

p r o p y l a e iim o k  A’
TÁRSASÁGI P1IIL090- 

PHIÁHOZ,
tekintettel hazánk’ viszonyaira. Irta 
Szontagh Gusztáv. Budán 1843.

Tartalom : I. A’ társaság’ czélja. 
II. A’ történetírás’ philosophiája V  
főpontjai. III. Az emberiség’ törté- 
netirási kifejlődése. IV. A’ társasági 
philosophia’ rendszerei. 1. Politicai 
rendszerek, a) Az állandóság’ rend
szere. b) A’ forradalom’ rendszere, 
c) A’ reform’ rendszere. 2. Az egy
házi (vallási) rendszerek; a) A’ ca- 
tholicismus. b) A’ rationalismus. c) 
A’ protestantismus. V. A’ keresz
tény-világi társasági élet’ türténet- 
irási kifejlődése. VI. Futó pillanat 
nemzetünk’ történetére. Toldalék: 
Hazánk’jelen viszonyai a’Pívpylaeu- 
mok’ szempontjából. Kötve 1 frt 20 
kr. cp.

NYOMATOTT UUDAN a ’ M. K. EGYETEM* BETŰIVEL.
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