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mään. Suurella vaivalla saivat hänen y stä
vänsä hänet Vörösmartyn luokse onneansa
koettam aan; jos täm ä mainio runoilija puhuisi
hänen puolestansa, niin olisi hän kyllä saava
kustantajan. T ältä toiselta koetusmatkaltaan
palasi Petöfi ricmuten takaisin. Vörösmarty
oli lukenut hänen runoelmansa j a vielä lisäksi
osoittanut hänelle sitä kunnioitusta, että oli
lukenut hänen kuultonsa muutamia omia runo
jan sa sekä paitsi sitä luvannut hankkia hänen
runoelmillensa kustantajan. — Vörösmarty täyttikin lupauksensa oivallisesti; sillä hänen puoltosanansa perustuksella otti „Ncmzcti kör"
(kansallisklubbi) kustantaaksensa Pctöfin ru
noelmat, j a meidän kertojamme kirjoitti ne
puhtaaksi kirjapainoa varten. — Juuri tähän
aikaan otti Emcrik Vagot Petöfin aputoim ittajaksi eräälle „D ivatlap“ nimiselle kaunokirjal
liselle aikakauskirjalle. Siksi aikaa, kunnes
täm ä lehti rupesi ilmestymään, matkusti Pe
töfi kotiinsa vanhempiensa luo — ricmuten,
että hän nyt oli saanut jonkunlaisen aseman
j a elinkeinon j a voisi saavuttaa kunnista. —
T ä stä alkaen paistoi hänen tähtensä kirkkaana,
eikä koskaan tule himmentymään. Hänen sydämmcnsä «lämmittää kaikki lailla auringon".

Muutamin Kiven runojen toisintoja.

Kiven teosten nyt ilmestyvän toisen osan
alkulauseessa on mainittu, miten useista hänen
runoistaan löytyy monta eri laitosta, jotka to
distavat, kuinka ahkerasti j a huolellisesti hän
koetti niitä parantaa ja muodostella. Paraan
ymmärrykseni mukaan olen Suomalaisen K ir
jallisuuden Seuran toimittamaan kokoelmaan
pyytänyt valita ne toisinnot, jo tk a mielestäni
ovat paraiteu luonnistuneet. Näitä runoja ta r
kastellessani joskus kuitenkin tapahtui, että oli
tarjona kaksi eri laitosta, jo tk a runollisen ar
vonsa puolesta tuntuivat niin yhtäläisiltä, jotta
oli vaikea ratkaista, kumpiko niistä oli otet
tava. Niin oli erittäin kahden runoelman
laita; kenties siitä syystä, että mieleni ennes
tään oli kiintynyt vanhempaan laitokseen, pää
tin kuitenkin ne painattaa entisessä muodos

saan ; vaan koska toisinnotkin ansaitsevat huo
miota ja lukijakunta mielellään nähnee, miten
runoilija ne 011 uudestaan muodostanut, sopi
nee nännitkin saattaa julkisuuteen.

Pieni matkamies.
Kauhalliseen kotihinsa kulkee
Pitkin tietä poika pienoinen;
Yö on tullut, pyhät loimot syttyy
Taivaan korkeass’ linnass’.
Silloin nukkuu lapsi väsyneenä
Kuusen kohisevan suojahan,
Kuulee unissansa emon äänen,
Kehtolaulun hän kuulee.
Mutta poistuu yö ja päivä nousee;
Lapsi läiilee taasen kulkemaan;
Siintää viimein kodon kantokumpu,
Aho armahin siintää.
Tupahan jo poikahinen astuu;
Leipoo pöydän ääress’ cmonen,
Tulihohtavana uuni leirauu,
Päivä akkunast’ paistaa.
Kohta kohden matkamiestä pientä
llosilniin rientää cmonen.
Kehtoon istuu, lapsi helmoissansa;
Päivä paistavi kehtoon.
Sisar Vehniäisiltä vainioilta
Lelitovilikoansa kantain käy,
Tuopi tuomisia Metsolasta
Pienen veljensä riemuks’.

Tuoksunassa vihdan liepeen lehden,
Ifultakirkkaan uunin leimuissa,
Aurinkoisen paistellessa nukkuu
Lapsi äitinsä helmaan.
Äiti keinuu, kiikkuu, laulclevi, —
Kasvoilla on paiste päiväsen, —
Laulaa, kuinka unissansa lapsi
Kulkee taivallan maahan.

Myrsky.

Merta aavaa haaksi viiltää, tarkoittaen
Kodon satam ata kohden, johtamana
Lujan, vakaan perämiehen käsivarren.
Kannella, jot’ ei nyt kallistele laine
Laivan herra käyskelevi; miehistönsä
Keulan partahalla seisoo, tähtäellen
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Nähdäksensä kotorannan siniviivaa;
Sillä kierrellyt on laiva retkcllänsä
Kolmen kesän, talven kolmen kestäessä.
Mutta vitkoin tie nyt joutuu, väki Ainien
Lepoon käynyt onpi, aurinkoinen vaipuu
Alas läntehen ja laineen kehtoon nukkuu.
Yö on tullut, pilvi etelästä kohoo
Pimeä ja purjeen kohdun tuuli täyttää.
Leimahtelcc pilven alla. ukon nuolet
Lentelevi. jymy humajava kuuluu.
Meren aalto, aina heräymään virkku,
Kuohuen jo loiskii vasten haahden laitaa,
Koska tuuli hirmumyrskyksi jo muuttuu.
Valtaisessa kaaress-, ulettucn kauas
Idästä päin läntehen, nyt ukkospilvi
Karkaa tulen iskulla ja pauhinalla.
Kihisten ja pyrskien kuin louhikärmcet
Aallot kiiriskclce laivan ympärillä,
Kuiskaili mielien korvaan kuolon kylmää kieltä
Laivan herran ääni mahtavasti kaikuu.
Pimeässä kaikuu yli haahden kannen.
Nousee hälinä ja liike. Kiivetäänpä,
Hinataanpa; mastoista ja raakapuista
Kuulet narinan ja purjehista paukkeen.
Mutta korkeus ja syvyys aina riehuu;
Tulen leimahtaissa näet hurjan laineen
Laivan kyljelt' ammahtavan maston huippuun,
Sieltä alas lankeevan taas raskahasti;
Tulen leimahtaissa näet miesten kasvoin
Kalvehina kajastavan, vääntäminä
Epäilyksen kolkon, näet synkän varjon
Asettuvan kuoppiin heidän silmiensä
Ympärillä; sillä kuolo heitä uhkaa.
Mutta kaikuu taasen ääni laivan herran.
Virittäen kerran vielä toivon liekin
Miehistönsä poveen sanoill’ mahtavilla.
Kiintyy vielä kerran miehen hammasrivi,
Jännittyy vicl’ kerran hänen käsivartens’.
Teline hurja! Kiivetäänpä, hinataanpa;
Mastoistapa kuulet, kuulet raakapuista
Narinan ja purjehista paukkeen tuiman.
Toki purjeet viimein, kokoon-käärittyinä,
Vaikenevat eivätkä niin nopeasti
Kumartele cnään kohden kylmää hautaa.
Mutta syvyys aina huokaa; korkuus pauhaa
Rankkasatehena vettä ammentaen
Kohtuun öisen meren, joka nousee, vaipuu,
Kohisee ja kuohuu pieksemänä myrskyn.
Vielä haaksi, mastoill’ ehkä riisutuilla,
Kotkana päin kiitelevi kerkeästi,
Karallansa teropoellen laineina.
Nenä hyrskyy, roiske ammahtacn lentää
Ylös korkuuteen ja loiskimalla taasen
Alas lankec, kantta vahtoisena valaa

Viimein toki ascttuvi hurja myrsky,
Aalto masentuva maininkina kiirii,
Ilman rantoihin pois pakenevat pilvet,
Taivas kirkastuu ja nousee aurinkoinen,
Myhäellcn niinkuin isä lapsillensa.
Ilo, riemu haahden kannelta nyt kuuluu,
Koska huomaa ihastuen kaikkein silmät
Kotosataman jo helnians’ aukaisevan
Heidän etehensä pohjoisessa tuolla.
Jopa laiva kuni ilmaisella tiellä
Sisään rientää porteista sen kultaisista.
Seisoo vuori oikealla, seisoo vuori
Vasemmalla; mutta vuorten kiirchillä
Tuolla täällä mänty palleroinen seisoo,
Punertaen aamuruskon purpurassa.
Alutta vuorten välistä päin satamahan
Salmi viittaa hopeekiiltäväuä tienä;
Haaksi komea jo tiellä kiiltävällä
Astuu sisään metsäisien vuorten kohtuun.
Niin se kulkee, ajamana emäpurjeen,
I Pitkin kallioista kujaa, kunnes taasen
Ilma laajenee ja näkyy toivon ranta:
Näkyy niityt, näkyy lainehtivat pellot,
Kylä kaunis näkyy. Mutta kauemmaspa
Isäin maan nyt aukenevi helma vielä;
Katso, tuolla harmaat kalliot ja metsät
Pilviks’ raukencvat pohjan taivahalla.
Alutta laskettu on ankkuri jo laivan
Ja päin rautaan vene kohinalla soutaa
Luoksi ystävien. Seisoopa jo siellä
Joukko, iloisesti tervehtien mieliii
Venosessa, joka laiturille laskee.
Tuossa lapsi ilon kirkunalla rientää
Isän syliin, tuossa miehen syliin vainio ;
Tuossa taasen nuori, ihanainen impi
Soman kainouden punertavin poskin
Kohden urheata kuhastansa hiipii.
Suloinen on tämä kohtaamisen hetki,
Ilon kyyneleitä vuodatetaan viljoin.
Vaeltavat riemuiten he halki niityn
Tuoksuvan ja halki armahiminan pellon;
Kohden kotokylän kunnasta he käyvät.
Haahden miehet, mennytt’ yötä muistellessaan,
Merta kohden vielä katsahtavat kerran:
Siellä väikkyy pyhä tyyneys ja rauha.
Taasen toisialle heidän katsantonsa
Kääntyy kohden mannermaata, jossa näet
Yhteen käyvän metsän tutkainten ja taivaan.
Autuas on hetki meren sankareille!
Merello lie katsahtavat, meri hymyy;
Katsahtavat pohjaan, maa ja taivas hymyy;
Ja tiin aamun kutsuvat he onnen aamuks’,
Myrskyn menneen kutsuvat he onnen myrskyks’.
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laveampi kuvaus merimiesten kotiin-tulosta ja 1877.
vastnan-otosta on lisätty.
Tämä kirjekokoelma 011 ajalta, joka Saksan henki
D. F. G..
sen elämän kehkiäinisessä on varsin merkillinen, ja
selvittää monessa kokden sen aatoksia ja tarkoituk
sia, erittäinkin noiden molempain etevien filosofien
Ulkomaan Kirjallis» ulia.
L, Feuerbaclnn ja G. Kapp'in osan ottoa tämän ai
Saksan kirjallisuulta.
kakauden pyrintöihin.
..Homo sum u. Uuman von Georg Ebcrs.

Stuttgart und Leipzig, E duard Ilallbergcr.
1878.
Taas vicpi „Egyptiu kiiniiikaantyttärcn“ ja „Uarda’n “ mainio kirjoittaja meitä sille alalle, jota hän
niin suurella menestyksellä hallitsee sekä oppineena
että runoilijana, ja itämaa 011 tämänkin kertomuksen
tapahtumapaikka; eipä kuitenkaan viljava Niilinlaakso ihmeineen, vaan kivinen erämaa ja sen sala
peräinen pyhä vuori. Me olemme Sinai'n niemimaassa
edessämme on ScrbaPin ruskeat, auringon kuumen
tam at graniiti-kalliot, alastomat vuoret rotkoineeu
luolilleen, päälliimme tummansininen pilvetön taivas,
jalkaimmc alla lännessä ruokomcren viheriän-sinincu
kaistale, ympärillämme erämaa ja sen keskellä kos
teikon palmumetsät ja tummat tainariski-pimcnnot.
Tähän luontoon vastaa se ihmis-elämän kuva, jonka
runoilija loihtii silmiemme eteen. Se ci esitä enää
vanhan kultuuri raikasta aamuhctkcä, vaan muinais
ajan vanhettunutta, raukeavaa sivistystä, johon liit
tyy syvemmäksi, vaan samassa synkemmäksi käynyt
maailman-katsomus. Voitolle päässeen kristillisyyden
niku, johon, Konstantinon aikana, yhtyivät kivulloiscn askeesin ensimäiset oireet, antavat kirjailijalle
aihetta tchokkaasen sielu-elämän kuvaukseen. Kristillis-evankclisen pyhyyden ja munkki-askeesin itsekidutuksen tärkeä vastakohta on yhtä jännittävän
kuin yksinkertaisesti nivotun toiminnan keskuksena
jonka kannattajina on useat oivallisesti kuvatut luon
teet, etupäässä Sinai’n molemmat cräkkäät, Paulus,
muinoin palestran ja hekumallisten pitojen kuningas,
ja entinen soturi Stcphanus, jälkimäisen poika Hermas, joka erämaassa kasvatettuna, kaipaa raittiimpaa elämän henkeä, nuori taiteilija Polykarpus, Gal
lian hilpeämielinen tytär Sirona, eräs suloisimpia ja
omituisimpia naishenkilöltä, joita tavataan Saksan
kirjallisuudessa, ja kuvan varjopuolen edustajana
ccnturioni Phoebicius, Sironan puoliso y. m. m. —
..Homo sum“, vaikka kokoonpanonsa puolesta vähän
epätasainen, on ihmeen kaunis ja mahtavasti vaikut
tava kuvaus maailmanhistoriallisella pohjalla, jolla
on oleva pysyvä sija Saksan kirjallisuudessa.
I

Corn Bon z u r Don au. Neue Culturbilder uus Dallasien, f on K a r l Emil F ra n zos. 2 Bile. Leipzig, D im cker n. Hum blot.
1878.

Me olemme onnen maininneet enshuäiscn kokoel
man tämän kirjoittajan kuvauksia ..Puoli-Aasiasta1'.
Sisällyksen ja kokoonpanon puolesta osoittaa tämä
loinen osa pikemmin peräytymistä käin edistymistä.
Vaikka tekijä on ylimalkaiu sangen perehtynyt nii
hin oloihin, joita hän kuvailee, ja hänellä en erinomai
nen kyky niitä lukijoillensa selvästi ja hauskasti
esittää, estää kuitenkin jonkunlainen pintapuolisuus
häntä käyttämästä tätä taitoaan niin hyvin, kuin
kenties olisi mahdollista. Hän voisi olla oivallinen
tapojenkuvailija, jos tahtoisi ottaa selkoa kaikista
asiaan koskevista suhteista: mutta hän esittää ku
vauksensa mieluisemmin novellien muodossa, jotka
eivät vaadi niin suurta tarkkuutta. Eipä ne kuiten
kaan ole varsinaisia novelleja; vaan missä kertomuk
sen säie katkeaa, siihen liitetään yleisiä maantie
teellisiä, historiallisia tai valtiollisia mietelmiä täyt
teeksi Eikä hän myös valitse ja sovita aineitansa
niin, että ne antaisivat johonkin määrin täydellisen
kuvan esiteltävistä oloista. Se käsitys niistä, mikä
hänen teoksestaan saadaan, jääpi siis vaillinaiseksi.

G e sc h ic h le der B e v o lu tio n szc it von
1180— 1105. Von H e in r ic h von S y b c l.

Vierte, enveiterte und vervollständigte Auflage,
Dr ei Bände. Dilsseldorf. Verlagsliaiidlung von
Julius lSuddeus. 1877.
II. v. SybePin ..Vallankumous-ajan historia" on
tunnettu teos, josta nyt jo neljäs painos ilmestyy
alkukielellä ja jota käännettynä yleisesti luetaan sekä
Hanskassa että Englannissa. Jo kolmanteen pai-

