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a rakonczátlan új ország ügyeit, s valószínű, 
hogy az ő életében sikerül is a békés helyzetet 
fentartani, de a trónörökösödési viszály az ország 
fenmaradására nézve is veszélyes lehet. A gyer-
mektelen király azért már korán gondoskodott 
törvényes utódról. Testvére, Hohenzollern-Sig-
maringen Lipót herczeg s ennek idősebb fia, 
Vilmos herczeg, nem akarván a még nem nagyon 
szilárd trónra reflektálni, a fiatalabb lierczeget, 
Ferdinándot választotta utódjának s mihelyt ez 
a német egyetemeken tanulmányait elvégezte, 
magához vette, hogy a román nyelvet és társa-
dalmi viszonyokat alaposan megismerje. 

A vőlegény 1865 augusztus 24-én született s 
így még fiatal ember, bár menyasszonya tíz 
évvel ifjabb, 1875 október 29-én született. Igen 
nevezetes dolog, hogy a menyasszony anyja, az 
edinburghi berezegné, III. Sándor orosz czár 
nővére ; s így a romániai orosz-párt is megnyug-
vással, sőt valóságos rokonszenvvel fogadta a 
házasság hírét, mely által Románia egykori 
királya nemcsak a hatalmas angol udvarral, de 
a Komániában oly annyira kegyelt orosz udvar-
ral is közel rokonságba jut . Nem lehetetlen, 
hogy ez a magas rokonság nekünk is hasznunkra 
lesz az által, hogy a forrongó szomszédságban 
a békés hangulatot komolyabb irány elő fogja 
mozdítani. 

A vegyes költeményeknek, legalább terjedelemre, 
nagy részét ballada- vagy románcz-féle versek teszik, 
a minő a Szűz Szent Margit, Serédyné, Forgách Éva, 
Tanulságos ének, Ivornis Kata, Bánffy Dénes. Nem 
valami sokat érnek ; hiányzik belőlük a cselekvény 
költői alakítása ; legjobb az «Ezred fia» czímü, mely 
bár kissé emlékeztet is Berangerra, egészen sikerült 
költemény. A Történetek (szintén egy külön cziklus 
a kötetben) értéktelen apróságok, a humor és komi-
kum helyét az ízetlenség foglalja el. Például a A'agyra-
vágyás czímú'ben elmondja, hogy volt egy gazdag 
kefekötő, hírre, dicsőségre vágyott, fájt neki, hogy 
az órással a polgármester is kezet fog, sőt a képviselő 
is «tegeződik», felcsapott órásnak, de a pénze elfo-
gyott s most dühöng, mint Ariosto Orlando Furio-
sója. Ez csak egy a sok közül, de a többi is, csekély 
kivétellel, egy húron pendül vele. A kis kötetet dalok 
zárják be ; jobbak a történeteknél, de erősebb költői 
tehetség ezekben sem nyilatkozik. 

Mutatványúl itt közöljük a fentebb említett kis 
verset: 

Eva. 

Eljött a doktor bácsi egyszer, 
Megkarczolá két kis karát — 
És beteg lett a baba tőle, 
Es sírt egy hosszú héten át. 

Beoltá, a mint ő beszélte. 
Hogy a himlő ne szállja meg, 
S ha éri is, piczinyke arczát, 
Ne szántsa, ne rútítsa meg. 

Hát oltsd be doktor, a szívét is, 
Miként beoltád a kezét, 
Hogy gond, nyomor és *ors csapása 
Ne rontsa meg szivét, eszét! 

S redőkbe gyűl a doktor arcza, 
Már nem nevet, mint azelőtt; 
E négy rövid szóval fizet ki: 
Tanítsd meg imádkozni őt! 

Petőfi összes müveinek új kiadása. Petőfi ösz-
szes költeményei első végleges, teljes kiadásának 
10—17. füzetét most bocsátotta közre az Athenaeum 
könyvkiadóhivatala. A 11 -ik füzettel az első kötet és 
elbeszélő költemények véget érnek és megkezdődnek 
a kisebb költemények. Föl van véve Petőfi minden 
eddig ismert költeménye, az újabban kinyomozott 

változtatások is, s Havas Adolf tanár rendezi sajtó 
alá, minden kötet végén irodalomtörténeti és kritikai 
jegyzetekkel. A díszes kiállítású füzetekből egynek 
ára 30 kr. Az Athenaeum-társaság egyszersmind 
elhatározta, hogy kiadja a nagy költő összes müveit, 
prózáit, leveleit. Erről az első kötet borítékán követ-
kező értesítést tesz közé: 

Ezen régóta hiába várt összkiadást az Athenaeum-
társulat, azon kötelességének tudatában, melyek reá, 
mint Petőfi költeményeinek tulajdonosára a nagy 
közönséggel és az irodalommal szemben hárultak, 
ime — nem csekély anyagi áldozatok árán — lehet-
ségessé tette. Nagy költőink mindegyikének művei 
összegyűjtettek és kiadattak már teljesen ; csak épen 
Petőfi összes munkáinak egy kiadásba való össze-
olvasztása maradt eddig puszta kívánság. A « Vegyes 
müvek» 1863-ban megjelent kiadása ugyanis magá-
ban véve sem mondható teljesnek, minthogy a czen-
zura befolvása alatt készült és ennek következtében 
igen sok érdekes részlet és adalék elmaradt belőle. 
Most ezen «Vegyes müvek» kiadásának jogát meg-
szerezvén az Athenaeum, gondoskodni fog azoknak, 
valamint az elszórva megjelent munkáknak és az 
irodalmi becsű leveleknek teljes kritikai kiadásáról, 
az eredeti kéziratok és kiadások nyomán, úgy, hogy 
az «Összes Költemények» ezen kiadása után a « Ve-
gyes művek és levelek» is megjelennek három nagy 
8-rétű kötetben ; ezzel tehát Petőfi összes művei végre 
napvilágot fognak látni. A «Vegyes művek és leve-
lek» kiadása még ezen ősz folyamán megindul s ép 
úgy mint az «Összes Költemények», füzetekben, va-
lamint egyes kötetekben külön is kapható lesz. 

A Budapesti Szemle juniusi kötetének tartalma 
a következő : «Az Iszlám világi fejlődésének korsza-
kai», Goldziher Ignácztól; «A Gróf Széchenyi István-
hoz intézett levelekről,» Zichy Antaltól; «A gyüle-
kezési és egyesületi jogról» (első közlés) Vadnay 
Andortól; «A háromszögű kalap,» Álarcon spanyol 
beszélyének fordítása: «Egy iró emlékkönyvébe,» 
költemény Lévay Józseftől; Heine-tői:«A walkürök,» 
Vargha Gyula fordításában ; «A vasúti személydíj-
szabás reformja» (második közlés) Heltai Ferencz-
től; «Statisztika és logika» Pisztóry Mórtól. Az «Ér-
tesitő»-ben következő könyvek ismertetései vannak : 
Heller Ágosttól «A physika története», Makai Emil 
könyve «A zsidó költők,» León Walras franczia 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Sebesi Jób. Költemények. Kolozsvártt 1892. 

Sebesi Jób már régebben, mint a székely népdalok 
és balladák buzgó gyűjtője, nem csekély érdemet 
szerzett magának a magyar irodalomban. Kötetén 
meglátszik a népköltészet termékeivel való beható 
és szeretetteljes foglalkozás, elleste a népdalok hang-
ját és formáját s legtöbb verse ezeken és ezekben 
szólal meg. Csakhogy Sebesi Jób a népdaloknak 
inkább csak a külsőségét leste el, a népdalok lelkét, 
a népi naiv költészet szellemét nem igen tudja meg-
szólaltatni. 

Kötetének első részét «Otthon» czím alatt csalá-
dias költemények képezik; négy kis verset szentel 
anyja emlékének ; ezek a legjobbak. Az asszonyhoz 
(feleségéhez) 18 kis verset írt, ezek között is vannak 
csinosak, de vannak ízetlenek is, mint például az 
utolsó, mely pathetikusan kezdődve, elmondja, hogy 
nem szépségéért szereti hitvesét, s így végződik : 

«Ha himlőhely kaczérkodnék 
Rózsás arczodról velem ; — 
Én akkor is szeretnélek, 
Mindörökké—végtelen !» 

A családias verseket kis leányához, Évához írt 
tizenkét apró vers fejezi be. A legtöbb az Éva név-
vel s az ehez kötött reminisczencziákkal évődik, nem 
sok szellemmel s kevés gyöngédséggel, de azért ezek 
között is akad, melyet az igazi költői ihlet sugalt, 
például az, melyet alább bemulatunk. F E R D I N Á N D ROMÁN T R Ó N Ö R Ö K Ö S , M I N T A V A D Á S Z - E E R E D KAPITÁNYA. 
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