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Wilt Mária. 
A mult napokban valóságos tolongás volt 

tapasztalható a nemzeti színház körül az ope-
rai estéken. A színházi liabituék, a szinliáz 
törzsközönsége pedig még nincsenek is teljes 
számmal együtt a fővárosban s már is ostrom 
alatt állott a szinház pénztára s megtörtént, 
hogy az előadás napján már nem volt jegy kap-
ható, s mi megismerkedhettünk a Párisban, Bécs-
ben s más szenvedélyes színházlátogató városok-
ban rendkívüli előadások alkalmával űzetni szo-
kott beléptídij-agiotage-zsal. 

Benn a színházban a taps, a tetszés koron-
kint oly viharosan tört elő, hogy párjára a 
legrégibb színházlátogatók is alig emlékeznek. 
Talán még csak a Patti-láz ragadta meg ily 
ellenállhatatlanul a közönséget. 

Ez estéken, melyeket a nemzeti szinház 
operája a legfényesebbek közé számithat, Wilt 
Mária asszony lépett föl a primadonna-szere-
pekben. 

Sajátságos tünemény e nő. A legtöbb éne-
kesnő ebben a korban, melyben ő most van, 
romjait sem birja már egykori hangjának. Wilt 
Mária, — a színésznők korát bizonyos időpon-
ton tul pontosan tudni és följegyezni nem szo-
kás, — már nagymama, hanem annyi bizonyos, 
hogy mint énekesnő még fiatal, mert csak 
1865. óta énekel a szinpadon. Alakja, 
megjelenése sem oly természetű, mely 
megvesztegesse iránta a nézőt. Hatalmas, 
drabális termet, ki mellett eltörpülnek 
nemcsak a nemzeti szinház primadon-
nái, a kikre pedig az irigység sem foghatja 
rá, hogy valami sylphidi alakok, de még a 
primo amoroso is ugyan tagbaszakadt 
legény legyen, hogy tul ne haladja egy 
fejjel. Magasságával arányban van a ter-
jedelem. Kolosszális idomok s a bécsi 
humor meg is csinálta rá a maga élczét, 
mikor a Carl-szinházban a,,Reise um die 
Welt in 80 Tagen" („Utazás a világ kö-
rül 80 nap alatt") czimü színdarabot 
adták, ráfogván, hogy egy betű különb-
séggel az operánál is ugyanazt adják: 
„Reise um die Wilt in 80 Tagen." Mond-
ják, hogy az ünnepelt primadonna maga 
nevetett e szójátéknak legjobban, mikor 
meghallotta. 

Ily alakkal, melynek súlyától meg-
rendül a színpad s inognak a kulisszák, 
kilépni, nem kis bátorság kell. S mégis, 
ha elkezd énekelni, senkinek nem jut 
eszébe a test rendkívüli méretein csodál-
kozni, mert az a hang, melyet kiereszt, 
tökéletesen arányban van vele. Tüne-
ményszerű egy hang ez, mely érczesen 
zeng, mint a harang s a legmagasabb re-
giszterben trillázik és csattog, mint a fü-
lemile. Több igazsággal, mint hízelgéssel 
mondták rá, hogy ez a nő „elefánt, mely 
csalogányt nyelt el". Régi tagjai mond-
ják a nemzeti színháznak, hogy ily ter-
jedelmű és erejű hang még nem volt 
hallható e szinpadon s Hasselt-Barth és 
Alboni, kiknek emléke fönmaradt, csak egy bi-
zonyos, de nem minden tekintetben állják ki vele 
az összehasonlítást. 

Hogy a művésznő mai évei mellett is 
ennyire megőrizhette hangját, nem képzelhető 
másként, mint hogy későn kezdett az éneklés-
hez, mikor már nem kellett félnie, — mint az a 
fiatal kezdőknél oly gyakran megesik — hogy 
hangja megtörik. 

Genzbacher bécsi énekmester és hang-
versenyi énekestől kezdett tanulni s rendkívüli 
hangjával annyira feltűnt, hogy szerződtetése a 
bécsi operához kétségtelenné vált. A finnyás 
bécsi közönség azonban már csak a perfekt mű-
vésznőkben találja gyönyörét, neki a hanganyag 
önmagában nem elég, bármennyire csodálatos 
legyen is az. Az ilyeneket el szokták elébb kül-
deni kisebb színpadokra a kellő színpadi ottho-
nosság megnyerese végett. Wilt asszony is Grácz-
ban lépett föl legelőször szinpadon, bár a hang-
versenyek és műkedvelői előadások, melyekben 
közreműködött, széthordták hírét. A stíriai fővá-
rosban koczkáztatott első föllépése szépen sike-
rülvén, a művésznő lement Velenczébe s ott a 
Fenice-szinliázban lépett föl. Itt is rendkívül 
megtetszett a fiatalnak már akkor se nevezhető 
kezdő. 

Bécsben azonban csak 1867-ben állapította 
meg rendületlenül művészi hírnevét, miután 

óriási hangjának drámai erejével tökéletesen 
meghódította a közönséget. 

Hogy némi fogalmunk legyen az énekesnő 
sokoldalúságáról és zenei tehetségéről, elég tud-
nunk, hogy képes volt hétfőn Valentinet, ked-
den a királynét (a ,,Hugenották"-ban), szerdán 
Ophéliát, csütörtökön az éj királynőjét (a „Va 
rázsfuvolá"-ban), pénteken Erzsébetet („Tann-
hiiuser"-ben), szombaton Donna Annát („Don 
Juan"-ban) elénekelni s ezt igy folytatni szünet 
és fáradtság nélkül akár minden nap. Lanka-
dást, akadályt nem ismer s az énekesnők mi-
grainjei s egyéb nagy bajai távol voltak tőle 
mindenkor. 

A bécsi operában kétféle állást töltött be, 
az első drámai ós a koloratur énekesnőét. Csa-
ládi viszály tette lehetetlenné Bécsben maradá-
sát. Elvált férjétől s százezer forintot kötött le, 
hogy többé Bécsben nem lép föl soha. Az ösz-
szeg kamatait férje — épitészeti tanácsos — él-
vezi, unokáit is abból neveltetvén. 

Budapestre Lipcséből és Hamburgból ér-
kezett s itt „Don Juan"-ban, „Normá"-ban, 
„Trobadour"-ban és a „Hugenották"-ban lépett 
föl. Minden föllépte egy-egy diadal volt, a hír-
lapok alig győztek szavakat találni, melyekkel 
elragadtatásukat kellőleg kifejezzék. A nemzeti 
színháznál 400 forintot kapott egy-egy föllép-
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teért, a mi, ha meggondoljuk, hogy pl. Donáti io 
kisasszony kétszerannyit kapott, nem is oly sok. 
Ebből látjuk, hogy igényei nem tulcsigázottak, s 
mivel ő is megszerette a magyar főváros közön-
ségét, a nemzeti szinház igazgatóságának nem 
volt őt nehéz rábírni, hogy a szerződtetésére aján-
lott föltételeket elfogadja. E szerződés értelmé-
ben két éven át négy-négy hónapig fog énekelni 
a nemzeti szinpadon a saisonban, de azonkívül 
is többször fogjuk hallani mint vendégei. 

Tőlünk most Frankfurtba utazott, hol a le-
égett szinház helyére épített uj szinház megnyi-
tásában részt vesz s néhány hónapig ott marad ; 
a tavaszszal márcziusban nzonban ismét vissza-
tér hozzánk hosszabb vendégszerepre. A buda-
pesti közönség bizonynyal örömmel látja vi-
szont. 

A ferenczvárosi uj templom. 
A főváros gyorsan emelkedő és terjedő pa-

lotasorai közt diszes és nagy templomokat nem 
találunk. Pest nem régen nagy város, s a templo-
mok nagyon is szorosan a lelki szükséghez 
mérve épültek, minden pompa nélkül. A belvá-
rosnak van elég temploma, mert itt zárdák vol-
tak már régebben, de a nemrég keletkezett kül-
városoknak (noha mindenik nagyobb a belváros-

nál) csupán egy-egy templom jutott. A Lipótvá-
rosban voltaképen még egy sincs. A főváros 
díszéül itt épülő bazilika evtizedek óta küzd 
mindenféle viszontagsággal, és sok idő fog 
elmúlni, mig valóban meg is kapja benne Bu-
dapest legdíszesebb templomát. A Ferenczváros 
17,000 katholikus lakosának évekig nem volt 
temloma, mert a régi egyszerre oly omladozó 
állapotba jutott, hogy be kellett zárni, s csak ak-
kor kezdtek uj templom építéséhez. 

A Ferenczváros régi temploma egy darab 
történet volt e városrészre nézve. A ki látta e 
falusi templomnak is oly dísztelen, alacsony 
négyszögletű épületet, idomtalan, törpe tornyá-
val, — mely sehogy sem bírt felülemelkedni az 
emeletes házak gerinczén, — annak könnyű volt 
kitalálni, hogy ez a városrész gyorsan emelked-
hetett, a mért igy túlhaladta templomát. Egyéb 
történetet azonban nem ért meg a szegényes 
templom. Csak 1822-ben épült négy hónap alatt, 
hogy az akkor még összevissza levő, de már 
valahogy városrészt tevő Ferenczváros híveinek 
legyen hová menni isteni tiszteletre, ha a távoli 
belvárosba vagy Józsefvárosba vezető utak jár-
hatatlanok a sár és por miatt. A templomot az 
1838-iki árviz annyira megrongálta, hogy a 
külső falakhoz gyámolokat kellett építeni egy-
más mellé, nehogy összeroskadjanak. E bordák 

összetartották még egy darabig, hanem 
1865. elején a rozzant épületet elzárták, 
nehogy tetőstül, falastul a hívekre zu-
hanjon. 

Uj templom építésére elkerülhetet-
len szükség volt, még pedig a gyors 
emelkedésben levő fővárosba illő diszes 
templomra. A ferenczvárosi plébánia va-
gyona összesen 52,000 frtot te t t ; Pest 
városa, mint patrónus, 50,000 frtot sza-
vazott meg, az akkori polgármester Rot-
tenbiller Lipót buzgó közbenjárására. 
Adakozások is történtek, de a gyűjtések 
csak akkor fordultak kedvezőbbre, mikor 
a királyné elfogadta az építendő templom 
védnökségét. 

Az u j templom tervének elkészítésé-
vel Ybl Miklóst, e kitűnő építészt bízták 
meg, kinek műizlését annyi középület és 
magán palota hirdeti. Ybl terve szerint 
a belső berendezésen kivül még százezer 
forintra volt szükség, hogy a román 
stylű és 3000 ember befogadására alkal-
mas templom fölépülhessen. Folytatták 
tehát a gyűjtéseket, s 1867 márcz. 9-én 
hozzáfogtak az alap kiásásához. Azután 
folyt is az épités, lassan bár, de állan-
dón, kivéve az 1873-iki nagy pénzválság 
idejét, melynek következményeit az isten 
házától sem lehetett elfordítani. 

Az uj templom azon a téren épült, 
hol a régi állt, de ez a régi térnek csak 
egyik sarokrészét foglalta el ; az ujat 
épen a tér közepére építették, s a régit 
azalatt a szerszámok raktárának hasz-
nálták. Végre 1877-ben annyira haladtak 
a kőművesek, hogy a belső fölszereléshez 
is hozzá lehetett fogni. A város, mint 

patrónus, a tizenhárom év alatt 220.000 frtot 
adott az építésre; a vallásalapból 40,000 frtot 
fordítottak rá, s adakozásokból 33,500 frt gyűlt 
be. Történtek azonban természetbeli adomá-
nyok i s : épitési anyagok, fuvar, műdarabok 
készíttetése. Az egész templom, mikorra föl-
szentelték, 345,500 frtba került. 

A fölszentelés ez év ápril 24-én történt, a 
királyi pár ezüstlakodalmának napján. Az egy-
házi szertartást maga a bibornok-primás végezte. 
De az ünepély után még nem nyílt meg a temp-
lom, mert belső földiszitése még folyvást tart. 

A ferenczvárosi templom a főváros egyik 
legkiválóbb és Ízléses épülete. Nem valami 
impozáns, nagy mű, mert csak külvárosi temp-
lom, de a jó izlés és styl müve, a miben az 
előkelő művészre azonnal ráismerhet mindenki. 
Az épitest Ybl csaknem a legapróbb részlete-
kig maga vezette. Az épitő bizottság elnöke Piupp 
István városi tanácsnok volt. 

A hol a templom épült, valamint átalában 
a Ferenczváros, alacsony fekvésű a feltöltött 
Dunaparthoz véve. A templommal szemközt 
pedig egyenes utczát nyitottak a közel Duná-
hoz. A templomnak mindenesetre jóval maga-
sabban kellett emelkedni, tekintettel a későbbi 
feltöltésekre, sőt az árvizveszedelemre is. A tért 
azonban nem lehetett feltölteni a nélkül, hogy 
az ott levő épületek és az oda szolgáló utczák 
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ne szenvedjenek. A templom körül emeltek te-
hát kőszegélylyel körülvett terraszt, s ez által 
még ujabb diszitést nyert a „Bakács-tér", mely 
a templom elkészültével egészen fölfrissült és oly 
csinosodásnak indult, hogy a ki félév előtt látta, 
most alig ismer rá. 

A templom falai vakolatlanul vannak 
hagyva, a téglák természetes szine szerint. 
Nagy középtornya 33 ölnyi magas; ezenkí-
vül két kisebb nyúlánk torony emelkedik mel-
lette ; ezek a lépcsőzeteket foglalják magok-
ban. A főbejárathoz lépcsőzet vezet föl, s osz-
lopos nyilt kapuzat alá lépünk, mely egész 
csarnokká egészül ki. Itt ez előcsarnokban lesz 
elhelyezve az emléktábla, mely a templomba 
lépőnek tudtul adja, hogy mikor épült és mi-
kor szenteltetett föl. Jelenleg még csak a falra 
festett betiik jelentik: „Épült Erzsébet cs. és 
királynő védnöksége, Budapest főváros kegy-
urasága alatt, Ybl Miklós terve szerint 18G7— 
1879. Felszenteltett Ferencz József cs. és ap. 
király és Erzsébet es. es királyné nászün-
nepük negyedszázados évfordulója alkalmá-
ból 1879. évi Sz;. György-hava 24. napján 
Simor János bib. herczeg prímás esztergomi 
érsek által." 

Innen nyílik a közvetlen bejárat a temp-
lomba. Jobbról és balról mellékhajók, középen 
a főhajó, azon tul a kereszthajó és végre a szen-
tély a keresztelő kápolnával. Egyébiránt most 
meg nem lehet teljes képet adni a belsőről. A 
falfestések még nem készek, s az áttekintést 
létrák és állványok zavarják. 

A falfestményeket és két olajfestményt 
Thán Mór ismert művészünk készité s részben 
még most is működik. Scholz Róbert a szentély-
nek, valamint oratóriumnak kifestését teljesité ; 
ezenkívül többen foglalkoztak mázoló munkával. 
Ipolyi Arnold beszterczebáuyai püspök szent 
Gellért püspököt ábrázoló ablakfestményt ké-
szíttetett Storno soproni művész rajza után 
Kratzmann budapesti műtermében. Trefort köz-
oktatási miniszter nyolcz ablak számára készít-
tet üvegfestményeket. A szobrászati művek kö-
zül Szász Gyulától származik a bejárat fölötti 
szent Ferencz, s a templom belsejében két an-
gyal. Jungfer Gyula a kovácsolt vasnemüeket 
(rácsozat, légszeszcsövek) vállalta el ; Slavek 
Venczel az oltárt (Trieszt), a főoltárt és szószéket 
karsti márványból készítette. Egyéb szobrászati 
müveket teljetitettek még Dittmann és Kessler 
Leo. A bronzöntvények Schlick gyárából valók, 
az asztalos munkák Thék Andrástól. 

A belső berendezésről és választékos díszről 
különben ma még nem lehet teljes képet adni, 
mert nincsenek befejezve. Az isteni tiszteletet 
most is a templom katakombájában tartják, mely 
az épités alatt is a ferenezvárosiak ájtatoskodó 
lielye volt. 

A szép templom egész terve, beosztása és a 
részletek kivitele egyöntetű. Kellemes hatású 
már az első pillanatra is, s a gondosabb szemlé-
letnél egymásután tárulnak ki a szép idomok, a 
műgonddal fejlesztett alakzatok, és az ízléses 
diszitmények ; Ybl e templommal épitő művé-
sze ének emlékeit ismét egy szép alkotással gaz-
dagitotta Teljes ambiczióval alkotta meg terveit, 
K a legpontosabb felügyelettel őrködött a létesí-
tésen. A híres magyar építész csekély kivétellel 
a magyar iparosokkal kötött szerződést, s azok 
közreműködésével emelte a templomot, mely a 
legszigorúbb szakértő igényeit is kielégíti. 

A villámfogók történetéből. 
A vihar-förgetegek minden légköri jelenség 

közt minden időben a legnagyobb hatással vol-
tak az emberekre, sőt az állatokra is. 

Az őskor, meglepetve a jelenség nagyszerű-
ségétől, azt őszintén a haragvó istenség nyilat-
kozatának tartotta. A villámos mennykő Jupiter 
bűntető fegyvere volt, melye c Vulkán kovácsolt s 
mely ellen semmi védhely oltalmul nem szolgált. 

Elég átalános a vélemény, hogy ilyen ma-
gyarázatot az égi háborúról a régi papság adott 
először, mely habár hirdetője s terjesztője volt 
e babonának, maga sem hitte azt igaznak. Van-
nak történelmi adatok nagy számmal, melyek 
nyilván bizonyítják, hogy e felvilágosodottabb 
népek áldozó papjai a villámról (fűimen) jóval 
tisztább fogalommal bírtak, mint első tekintetre 
vélnők, s igen jól föl tudták azt használni a tu-
datlan közönség fékentartására. Ismerték, ugy 
látszik, a módot is, hogy lehessen kifogni a vil-

lámsugárt (fulgur); de az erős tilalommal őrzött 
titok, mely a myszteriumokat leplezte, avatatlan 
szemeknek nem engedte meg a kandiságot, s a 
tudományok története semmi bizonyost nem 
mutathat fel a régiek e tárgyra vonatkozó isme-
reteiről. Itt is tehát csak tapogatások és követ-
keztetések utján sikerül a sötét múltban némi 
világot gyújtani. 

Servius latin iró, ki az ifjabb Theodosius 
idejében élt, Hesiodus és Aeschylusról irt ma-
gyarázatában azt állítja, hogy Prometheus tudta 
a módját, hogyan szállítsa le a tüzet az égből 
s hogy ily módon szokott volt ő meggyújtani az 
isteneknek szentelt áldozatokat. 

Egy, a régi krónikaírók által igen sok-
szor ismételt szájhagyomány a híres Zoroasz-
ternek, a mágus-vallás alapitójának tulajdonítja 
azt a tehetséget, melynél fogva ő az égi tüzet 
saját rendelkezésére tudta tartani. A tüzimádók 
hiedelme szerint ő szerezte meg az égi szikrát, 
melylyel a szent tüzet meggyújtotta, s melynek 
megőrzését híveinek örökül hagyta, s végül is, 
mikor Ninustól az asszyr királytól ostromoltatva, 
minden ellenállást hiábavalónak látott: életé-
nek egy fejére vont villámmal vettetett véget. 

Hasonló módon — irja Ovidius — Numa, 
Bóma második királya, megtanitotta az etruriai 
főpapokat, íuikép lehet a villámokat szolgála-
tukra tartani; és Livius Pliniussal együtt beszé-
lik, hogy Tullus Hostilius király a Numa utóda, 
vigyázatlanságból, magára vonta az ég villámait. 

A régi tudósok átalában igen könnyen tud-
tak segíteni magukon, valahányszor megfejthet-
len természeti jelenségekkel állottak szemközt. 
Elég volt erre annyi, hogy azokat csodáknak 
hirdessék s hogy ezzel minden további vizsgáló-
dás alól fölmentsék magokat. 

Hosszú a sora a történelmi följegyzésekben 
megemlített villanyos jelenségeknek, melyek kö-
zül itt csak a következőket hozzuk fel: 

Tiberius harczi lova a rhodusi csatában, a 
szőrét simitó lovag keze alatt, szikrákat hányt. 
Theodorik apja s némely katonák hasonlót 
szemléltek saját testükön. — Seneca beszéli ter-
mészettani kérdéseiben, hogy Gilippus, Sziczi-
liába utazva, lándzsáját lángolni látta. Procopius 
hasonlót mond a Belizár kardjáról a vandalok 
elleni liarczban. — Titus Livius irja, hogy egy 
liajitó-dárda több mint két óráig lángolt a nél-
kül, hogy a tűz megemésztette volna. Plutárkh 
és Plinius írják, hogy néhány katona dzsidája 
Szicziliában lángot vetett. Julius Caesar beszéli, 
hogy egy éjjeli zivatar alkalmával az ötödik 
légió dzsidái, ugy tetszett, mintha lángba lettek 
volna borulva. Ennyit az ó-korból. 

A XV. század végén a bolognai Aldobránd 
s a velenczei Barbarus mondják, hogy szemtanúi 
voltak némelykor, hogy a zivatarral szembe re-
pülő hollók csőréből láng lövellett ki ; később 
okosan jegyzették meg más természetbúvárok, 
hogy talán hasonló látvány következtében adták 
a régiek a sasnak a melleknevet, mint a villám 
darabontjának. (Alata ministra fulminis.) 

Igen különös egy tény az, a melyről Bian-
chini tudós a párisi akadémiához intézett levelé-
ben említést tesz, hogy t. i. a trieszti öbölben levő 
Duino nevü kastély egyik bástyájára emléke-
zet előtti idők óta föl van tűzve egy hosszú 
lándzsa. Mihelyt a körülötte sétáló őrkatona ala-
bárdját alioz érintve látja, hogy szikrákat lövel: 
tüstént félreveri a vészharangot a végre, hogy a 
lakosok jókorán értesüljenek a zivatar közel-
géséről. 

Mindezek megannyi egyes természeti tü-
nemények valának s csak a képzelődés s a ba-
bona élénken tartására szolgáltak. A tudomány 
nagy mestere a theologia volt; ki merészelte 
volna bonczolgatni az ég haragját s kiserlet alá 
vonni a villám csapásait! 

Mikor Európa először megismerte a puska-
por hatását, nemi távoli hasonlóságot képzelt 
fölfedezni ez és a villáin között. E szembeszökő 
hasonlatosságot igen jól föl is használták a Ko-
lumbusok s Pizarrók az amerikai vademberek 
visszarettentésere, kik a puskacsattanásban a 
mennydörgést látták kicsiben fölidézve, s az 
európaiakat félisteneknek tartották. 

De az esetleges hasonlóságtól még nagy 
lépés van két természeti jelenség okainak a ki-
ismeréseig! 

A híres Cartesius (Des Cartes) volt az első, 
a ki némileg megközelitette a tünemény okát, 
de még ő is jó távol maradt a valótól. Szerinte 
az egymásra eső felhők közti lóg összenyomásá-
ból származik a villám és a csattanás. De hogyan 

magyarázni meg az esőfelhők szükségességét? ő 
azt nem mondta. 

1708-ban az angol természettanár Walt, 
kísérletek után következtette, hogy a fény és a 
hang, melyet mesterségesen villanyossá tett 
testek adnak, némi tekintetben ugyanazonosak 
a villámmal s a mennydörgéssel. Grey angol 
s utána Nollet franczia tudós, kik sok kísérletet 
tettek a villanyosság körül, kijelentették, hogy a 
mennydörgés a légkörben az, mi a villany a ki-
sérlő természettudós kezében. 

De mindemellett is még hiányzott a gya-
korlat terén a döntő kísérlet. Ezt megtette 1752-
ben a híres Franklin Benjámin, tizenhetedik s 
utolsó fia Franklin Józsefnek, a bostoni patriar-
kának. 

Fölöslegesnek tartván odább fűzni a villá-
mokról szóló ismeretek különben igen érdekes 
fonalát, annyival is inkább, mert a Franklin 
története most már iskolásgyermek előtt is 
ismeretes, én is megelégszem itt a tőlünk távo-
labbi időszakra eső fennt leirt történelmi em-
lékezésekkel. . 

Bodola Lajos. 

Irodalom és művészet. 
A Franklin-társulat uj kiadványai. Egész sereguj 

és becses kiadványt vetünk egyszerre, a Franklin-tár-
sulat könyvkiadó-hivatalából. Érdemre és érdekes-
ségre az első helyet Gyulai Pál „Kmlékbeszédei" fog-
lalják el köztük, mint átalában irodalmunk legbecsesb 
termékei közé tartozók. Kölcsey két emlékbeszéd-
del lépett föl az akadémiában s vált annak első nagy 
szónokává. Örökségét • . Eötvös vette át, épen fölötte 
tartott emlékbeszédévt'l, melyekhez aztán a kitűnő s 
nagyszabású emlékbeszédek egész sora járult. Gyulai 
méltó utódja e kettőnek. Az emlékbeszéd formai tö-
kélyében, a szónoki, kritikai és életrajzi elemek 
vegvitési arányának eltalálásában, s az emlékbeszéd 
tárgyának egyénisége rajzában talán felül is múlja 
elődeit. Gyulai emlékbeszédei, melyek közül egyet a 
Kolozsvártt tartott Kazinczy-ünnepélven, hármat az 
akadémia, s hármat a Kisfaludy-társaság ünnepélyes 
közülésein mondott, nemcsak az irodalmi korszak 
történetéhez nyújtanak becses jellemrajzi és kritikai 
adalékok, hanem nagy szónoki erőről is tesznek ta 
nuságot, mely — bizton mondhatjuk — mit sem 
vészit az által, hogy az élőszóból s hallásból nyom-
tatásba van áttéve. Csupán a szónoki forma, de nem 
a szónoki hév hiányzik azokban a nekrologszerii 
irodalmi czikkekben, melyeket Gyulai a két emlék-
beszéd toldalékául ad; tárgy és tárgyalás rokon 
bennök az emlékbeszédekkel. Az első Széchenyi 
utolsó éveiről szól, s Kecskemétliy Aurél ily czimű 
könyve alkalmából Íratott; Jósika Miklósról három 
kisebb, de mind becses, közlemény szól: egy mele-
gen irt s tartalmas nekrolog, egy emlékiratairól, s 
egy Jósika nézeteinek a kritikáról a bírálata. „Mé-
száros Lázár emlékiratairól," „Kossuth levele Deák 
haláláról" czim alatt egy-egy cziltk s végre a „Va-
sárnapi Újság" 25 éves jubileuma alkalmából a szer-
kesztőhöz intézett levél egészíti ki a husz tömött 
ivre terjedő szép kötetet, melynek irodalmunk egy 
barátja asztaláról sem kellene hiányozni. Gyulai — 
nem is szólva költői munkásságáról — prózájával 
legkitűnőbb íróink sorában áll s Heine szerint „a 
kor legjobb neeeit említve, az övé közte lesz" : méltó, 
hogy a mit annyi műgonddal s oly eszmegazdagság-
gal, mint nemes érzéssel ir t : kiváló figyelmére 
méltassa s tanulmány tárgyává tegye a közönség is. 
A diszes kiállítású kötet ára 2 frt. 

A Franklin-társulat kiadásában megjelenő s 
szintén Gyulai Pál által szerkesztett „Olcsó könyv-
íaV"-ból a 79—88. füzeteket veszszük, s az egyik fü-
zethez mellékelt jegyzék már a 89—92. füzetek elké-
szültét is jelenti. Csak e füzetek is tanúsítják e vál-
lalat nagy változatosságát, csupa érdemes művekben 
gazdagságát's a gyorsan növekedő szám — életrevaló-
ságát. E füzetekben egy kitűnő magyar költő versei-
nek teljes kiadását (81. füzet: Berzsenyi Dániel ver-
sei), két eredeti színművet (82. f. Kisfaludy Károly 
„Csalódásai", 85. f. gr. Teleki László „Kegyencze"), 
két forditott színmüvet (83. f. „Az ördög naplója", 
Arayo és Vermondtöl s 87. f. „Ne fogadj fel soha sem-
mit," Müsset Alfrédtől), öt kis külföldi regényt (80. f. 
Merimée Prosper „Colombája", mely nemcsak ottho-
nában, de mikor a negyvenes évek elején nálunk a 


