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M A G Y A R  K Ö N Y V E S H Á Z .
Abati Lajos : Mikes Kelemen.......................60 kr.
— Szerelmi népdalok . .  ....................... 40 kr.
— Tréfás népdalok ............................................40 kr,
— Göcseji n é p d a lo k ....................................40 kr,
Ányos Pál költem ényei...............................40 kr.
Aristophaues : A b é k á k .................. ; . . 20 kr.
Arnóthi: A föld alatt . . . . . . . .  60 kr.
Bayer F.: Czuezor Gergely............................ 20 kr.
Bolgár M.: A régi arabok . . . . .  ■ 20 kr.
Brankovies : Shakespeare jellemkepei . . 40 kr
Caballero: Elbeszélések . . ' ..................... 20 kr.
— Előítélet és felvilágosodás..................... 40 kr.
Castelar : Byron élete . - . ..................... 60 kr.
Collins : Két beszély .  20 kr.
Czakó Zs.: L eo n a .....................................  . 20 kr.
Éjszaki K. : A cydoni a l m a ....................... 60 kr.
Erekmann-Chatriau : Franeia életképek . .20  kr.
Ferenczi Zoltán: Báró Eötvös József élete és

művei .................................  . . . .  60 kr.
tiaskell: Mély titok........................................ 40 kr.
bfozlan: A ki egy halottba szerelmes . . .4 0  kr.
Grillparzer: A szegény muzsikus................ 20 kr
írmei F.: Az aranypróba ..............................40 kr.
Katona József: Bánk-bán * .....................60 kr.
— Luca széke . . . ' . ..........................20 kr.
— Jeruzsálem pusztulása..............................40 kr.
Kerékgyártó E : Tompa M........................... 60 kr.
Kvassay: Megtörték egymást . . .  . . . 40 kr.
Makróczy: Becsület szegénye .' . . . . 60 kr.
Margitay D. : Föltámadás után . . . . . .  60 kr.
Márkás "József: Egy ballépés.....................40 kr.
Moller: Arany Tetemre h í v á s a ................20 kr
Neményi A.: Kortörténelmi rajzok. 2 köt. 1 frt 60 kr

A  P E T Ő F I - T Á R S Á 8 A G
kiadványai.

Abonyi Lajos. Itt a szép Alföldön. Népies
elbeszélések 1.60, k ö tv e .............................. 2.60 j

Balázs Sándor. Tarka képek. Beszély- és 
rajzgyüjtemény 2 kötet 3 frt 20 kr., kötve 4.80 

Balázs Sándor. Yig elbeszélések 1.50, kötve 2.40 
Bartók Lajos költeményei 1.20, kötve 2 frt,

diszkiadás fűzve 2 frt, k ö tv e .................... 3.—
Bulla János. Humoros elbeszések 1.60, kötve 2.40 
Endrödi Sándor költeményei 2 frt, kötve - 3.— 
Endrödi Sándor újabb költeményei 2 forint,

kötve ......................... .................................. 3 —- |
Jókai Mór. Észak honából Muszka rajzok

1.20, kötve . .............................................2.20 j
Lanka Gusztáv. A múltról a jelennek. Em

lékjegyzetek 1 60, kötve . . . . . . .  2.40 |
Mikszáth Kálmán. Kavicsok. Elbeszélések

1.20, kötve . ......................... 2.20'

Papp Miklós. Itt is ott is 2.50, kötve . - 3.40 
Petőfi évkönyv. (A cidoni alma. Éjszakig 

tói stb.) 1.40, kötve 2.40
Szana Tamás. Moliére élete és müvei 1.50,

k ö t v e ...............................................................2.50
Szász Gerő újabb költeményei........................1-50
Szász Gerö. Rolandné. Tragédia 5 felvo

násban - - - - - - - - ........................ 150
Teleki Sándor gróf. Emlékeim. 2 köt. 3.80, 

két kötetbe kötve 5.30, egy diszkötésbeu 5.50
Váradi Antal. Az én világom. Költemények

1 frt, k ö tv e ..................................................2.
Vértesi Arnold. A nyomorúság iskolája.

Regény 1.50, k ö t v e ...................................2.50
Zichy Géza gróf költeményei 1 frt, kötve . 2.—

: Obernyik beszélyei . . . . . . . . . .  20 kr*
Phaedrns aesopi. m e s é i ............................ . 20 kr.
Poutmartin : D’Aurebunne marquisné . . .20  kr.
Réuyi R : Petrarca ...................20 kr.
8acher-.\lasoch : Holdas.éj . . . . . . .  20 kr.
— Hitelezők mint házasságszerzők................ 20 kr,
— A szerelmes szerkesztőség .........................40 kr.

j .Schiller : Don Caríos. Ford E. Kovács Gy. 1 frt 20 kr.
I Sealslield : Túlvilág) adósság .....................20 kr.
| Sheridan : A ragalom iskolája........................40 kr.
Simienski: A visszatért ...................................20 kr.
Strueusee G.: A W a lü sb ó l......................... 20 kr.
Szaua: A két Kisfaludy.............................. 40 kr.
Szathmáry K.: Képek a középkorból . . .  40 kr.
Tennyson: Enid .....................................  . . 20 kr.
Tibullus elegiái . . . . . . . . . . 00 kr.
Tolnai: Somvári Fényes Ádám * . . . .20  kr.
Torkos L .: A kigyóbőr , . . . . . .  . . . 40 kr.
Tóth Ede: A to lo n c ....................... ....  . . 40 kr.
— A falu roszsza . . . . .  . . . . .40  kr.
-- Á kintornás család . . . • . . •. , . 40 kr.
— A névtelen hősök ■ ...................................40 kr.
— Költeményei  40 kr.
Tóth Kálmán : Irka-firkák . . .  . , 60 kr.
Tóth Lőrinc: Sötét időkből . . . . . . 40 ki.
Turgenyev : Az óra . . . . . . .  . 20 kr.
— Á fatalista . . • •   40 kr.
— Boldogtalan...........................   40 kr.
— Három ta lá lk o zás................................  20 kr.
— Költemények prózában .  40 kr.
Vakot Imre: Petőfi emlékezete....................40 ki.
Váradi A.: Szív örvényei .   20 kr

I Virághalmi F. : A cserepár naplója . . . 60 kr.
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T A R T A L O M .

Elbeszélések, rajzok.
Szám

Beniczkyné Bajza Lenke : Az első vihar 10—11 
Carmen Sylva : Falevél a viharban . 21—23 
Catulle Mendés : A szerelmes gyermek . 16—18
Darvas Aladár: A miskolci kakas . . 17
Jakab Ödön: A kakukkos óra . . . .  20
Jókai Mór : Barak Hageb asszonyai . . 2
Joly Viktor : Ikerpár................................  20
Karcag Vilmos: A Csöreg .István hi

testársa ..............................................  21
Lanka Gusztáv: Bálok negyven év előtt 22
Margitay Dezső : A b a b a ....................... 23—26
Poe Edgár: Az áruló sziv j . . . . 6
Prosper Merimée: B o s s z ú ..................  19
Szintanoff: Tavaszi hullámok . . , . . 24 — 26
Tolnai Lajos: Az oszlopbáró (regény) . 1 — 19
Tony Revillon : Az elvált assszony (re

gény)................................  . . . . 1 -15  !

K öltem ények.
Ábrányi Em il: K érd ő je lek ................... 26 ■
Ábrányi Kornél : A király és a költő , 2
Halász Aladár: Imádságom . . . . .  16
Margitay Dezső: Kerecsendi örzse . . 20
Mátray Lajos : Juhász legény . . . .  6
Palágyi Lajos : A halálhoz . . .

— Nem k a p o k .......................  18 1
Pap Gyula: E lő s z ó .................................  24
Petrikás Mór: Az é jfe le t .......................  22
Szabó Sándor: Nagy M ózes...................  12
Szalad Fruzinka : N apó leon ................... 4
Tóth Endre: Mecénhez (Horác) . . . .  14
Varsányi Gyula: Szőke Maris . . . .  6»

Ismeretterjesztő cikkek, vegyesek.
Bihari Péter: A középkor zenészete . . 11
Echo: Csevegések a francia zenekarból . 12 !

A hegedű-király múltjából . . .  18 i

Snám
Echo: Az öreg Dumasról ..........................  26
Egervári Ödön: Petőfi, mint pápai ta

nuló 1840—1841-ben . • . . .  c  C  W

Fanfaron: Tanulságok az ötvösmíí-kiállí
tásról ......................................................... 12

Findura Imre: A palóc népköltészetről 14—15 
Dr. Jámbor Jenő: Volkmann zenéje.. . 1
Dr. Kransz Jakab: A görög tragédia

jellemeiről . . . 5—6
— Az antik komédia

néhány jelleméről......................16—17
Lázár Ádám : Petőfi életéből.......... 4
Ifj. Nagy György: Petőfi életéből . . .  10
Naménji Lajos : Goethe magyar fordítói 21
Palágyi : Darmay V ik tor .............  26
Prém József: Tárlat a műcsarnokban . 13

— A műcsarnokban . . . .  IS
\  Radó A ntal: »Marionette«.........  9
1 Tolnai Lajos: B. Eötvös József, mint re-

| \ . « < ‘gényiró ....................................................  3—4
xurgenyev : Hamlet és Don Quixote . . 7—8
Diri Vfersónyi György: A madarak Pe

tőfi költészetében ....................................22—25
Név nélkül: A Petöfi-társaság közgyűlése 2

— Petőfi é le téb ő l.....................  5
— Hugo Viktornál.....................  7
— Heine emlékiratai . . . .  8
— Zsidó oltárkép keresztény

templomban . . . . . .  15
— Még egyszer Hugo Viktor . 17

Turgeuyev és Viardot asszony 18
A művész-életből . . . .  1,;

— Horvát-ünnep.......................... 20
— Az iró-világból..................... 21
— Egy szerkesztő életéből . . 23
— Flaubert J. barátai . . . .  24

Bírálatok, ismertetések,
Mikszáth uj könyvei . . .. . . . . .  1
»Esztike kisasszony professzora« P á 1 f f y

A lberttól................................. 2
i Vajda János uj kötete.................. 3



Szám

»Utolsó szerelem«, D ó c z t  Lajostól . . if-
Tárca uj könyvekről . ............................ 4*-
»Mese a varrógépről«, Ki s s  Józseftől . . 5—
»Olga«, ifj. Á b r á n y i  Kornéltól . . .  6-
Egy visszautasított szinm ü.......................  9'"
»A vasgyáros«............................... ...... 10
»Szerencsétlen furulyások«............  11
Egy n a tu ra lis tá ró l....................  11—.
»Sötét pontok«, K u n  Melániától . . .  12
Kvassay regényéről.......................  13
»Ruth«, B. B a j z a  Lenkétől . . . . .  14

Szám
Dömötör Pál újabb v e rse irő l..................  15
Petöíi-fordi tások ..........................................  15
»Magyar H e lik o n « ........................... ....  . 16
»Első kötet« . . . : ...........................  17
Csiky uj vigjátéka 17
»Magyar S á lo n « .........................................  18
>A sors kegyencei« . . . . . . . . . .  ly
Két életrajz . .......................................... 20
Egy naturalista népszínműíróról . . . .  24 >
»Az oszlopbáró«, T o l n a i  Lajostól . . 2 5 -

Bufopeat. W eieimaim testvérek köryvDyomáítf *-
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T A R T A L O M:

Az oszlopbáró. (Regény.) Irta T o l n a i  Lajos.

Az elvált asszony. (Francia elbeszélés.) Irta Tony R e v i 11 o n. 

Volkmann zenéje. Irta Dr. J á m b o r  Jenő.

Mikszáth nj könyvei. Irta T ó t h  Sándor.

Irodalom. — Művészet. — Vegyesek.

ELŐFI ZETÉSI  AKAK

Egész é v r e .....................8 frt.
F é l é v r e .......................... 4 frt.

N egyedévre.....................2 frt.
Egyes lap ára . . . .  16 kr. 

Az előfizetési pénzek a kiadóhoz (IV. váci-utca 1) küldendők.

Szerkesztőség; IV. bástya-utca 11.

A l a p  k ö z l e m é n y e i n e k  u t á n n y o m á s a  t i l o s .

BUDAPEST
A I G N É R  L A J O S  K I A D Á S A

IV. vftci-utca 1. szám.



A  „ P  E  T  6 F I - T Á R  S A S Á G “
YIII -dik ü n n e p é l y e s  k ö z g y ű l é s é n e k  

tárgysorozata.
1884. évi január Sió 6»dik napján.

1. Elnöki megnyitó beszéd ............................... ..... K o m ó c s y  József másodelnöktől.
2. Titkári j e le n té s ........................... : . . . S z a n a  T- mástól.
3. Eötvös József, mint regény ió , . . . . . T o l n a i  Lajostól.
4. »Mentsvár« (költemény) . . . . . . . R e v i c z k y  Gyulától.
5. Az első vihar (elbeszélés) . . . . . . . B e n i c z k y  né  B a j z a  Lenkétől.
6. >Á király és a költő« (költemény) . . . . Ifj. Á b r á n y i  Kornéltól.
7. Barak Hageb asszonyai (elbeszélés) . . . . J ó k a i  Mórtól.
8. Elnöki zárszó.

A közgyűlés kezdete d. e. 10 órakor.

Előfizetési felhívás a „K0SZ0RU“-ra. tei-áa*

A »Koszorú« iránya, beosztása jövőre is a régi marad. Mint a Jókai M ór . vezetése 
alatt álló »Petöfi-társaság« hivatalos közlönye azon törekszik, hogy a legjobb szépirodalmi 
erőket gyűjtse maga körül, s ne csak élvezetes, de egyúttal tartalmas és választékos olvasmány
nyal is szolgáljon a művelt magyar közönségnek.

A lap elbeszéléseit, költeményeit vonzón és tartalmasán irt fejtegetések követik, a bírálati 
rovatok pedig az irodalom, színház és művészetek újabb jelenségeiről nyújtanak kellő tájékoztatást.

A lap ez évi közleményei közül elég legyen fölemlítenünk Jókai Mór egy hosszabb 
elbeszélését és Tolnai Lajos »Az oszlopbáró« című egykötetes regényét, mely úgy költői szép
ségeinél, mint irányánál fogva bizonyára nem közönséges feltűnést fog kelteni.

Hisszük, hogy a lap eddigi barátai a »Koszoru«-t, mint a magyar szépirodalom egyetlen 
komolyabb közlönyét, jövőre is rokonszenvükre, pártfogásukra méltatják, sőt részére újabb híveket 
is igyekeznek szerezni ismerőseik között. A vállalat felvirágzása a jobbak buzgalmától függ; azért 
egész bizalommal tesszük le kezükbe a »Koszorú« sorsát.

A »Koszorú« előfizetési ára : egész évre 8 frt, félévre 4 frt, negyedévre 2 frt.

Aigner Lajos,
kiadó.

V E G Y E S E K .
* (A mait év) az irodalom, tudomány cs 

művészet képviselői közül is többeket látott 
sírba szállani. Ebben az évben hunytak el Bu- 
1 y o v s z k y Gyula több évtized óta ismert, ked
velt tárcaíró és szépirodalmi lapszerkesztő, M i r- 
c se  János legszorgalmasabb történetbuváraink 
egyike, hazai történeti irodalmunk kitűnősége, 
Fe s t  Imre, Petőfi lelkes ismertetője, Ha l mi  
Ferenc, a nemzeti színház kitűnő bonvivant és 
jellemszinésze, Dr. Montedegoi A l b e r t  Ferenc, 
magyar csillagász, Heves megye tanfelügyelője, 
R e i t z Frigyes, a magvar földtani társulat elnöke, 
S t o c k i n g e r  Tamás, nyug. egy. tanár, az or
vostudomány veteránja, P e t z v a l  Ottó egye
temi tanár s akadémiai tag, K a s z t o v s z k  y

Iván lapszerkesztő, Tűr e  s á n y i  Gyula, volt 48 
—49-iki honvédfőhadnagy és lapszerkesztő, Vol k-  
m a n n Róbert, jeles zeneszerző s az orsz. zene- 
akadémia tanára, B o g n á r  Ignác, zeneszerző s 
volt operaénekes, B e n k ő Dániel, az akadémia 
lev. tagja, gazdasági iró, Z s i v 0  r a György, az 
akadémia jubiláris tagja, a volt hétszemélyes tábla 
tanácselnöke, 9 É r k ö v y  Adolf, a legjelesebb 
magyar mezőgazdák egyike s az akadémia lev, tagja.

* (Árpádkori tölgyfa.) Diós-Jenőről írják, 
í hogy az arra utazók nagyon megbámulnak ott egy 

hatalmas tölgyfát. Báró Pírét tulajdona s alsótörzse 
15 lépés kerületű, lombárnya nyáron 60 lépésnyi kört 
képez, magassága 22 öl. A nép száján forgó hagvo- 

1 mány szerint a tölgy még Árpád korából származik.
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AZ O S Z L O P B Á R Ó .
Regény

Irta TOLNAI LAJOS.

í .  ;.-V* .

A s z o m s z é d o k .
Valamikor az én édes szüleim is jó 

módban voltak; látni ugyan ebből a szép 
és kedves állapotból én már mit sem láttam, 
de hogy a dolog a legtisztább valóság: onnan 
mondhatom, mert anyám, mikor varrt, s 
egyszer-egyszer holmi jó kocsi pompás lo
vakkal el-elsurrant a lakásunk előtt — le
tette a vásznat, vagy paraszt kacabajkát s 
hirtelen a lovak után nézett, egy kissé el
gondolkozott, azután vagy sirt, vagy dalolt, 
vagy nevetett, de rendesen a múltra tért, 
és számos fényes részletet beszélt el éle
tükből.

Csakugyan úgy kell lenni, hogy ne
künk is voltak olyan szép lovaink. Lehe
tett házunk, kertünk, szőlőnk, rétünk de sőt 
malacunk is az erdő alatt a patakon. Ügy 
látom teheneink is voltak, borjasok és nem 
borjasok, magyar és hollandi teheneink, 
nagyszerűen tejelők. Annyi túró, tejfel, aludt
tej, sajt, hogy ki se lehet mondán! Ritka 
fajú sertésekről is hallottam; különös tyú
kokról, nagy selyem-ludakró 1, két hires 
vizsláról, s egy olyan hamuszin agárról, a 
milyen egy, de vakon a Ladár báróék már
vány pitvarában is heverészgetett.

Nem mondom, hogy ezek a történe
tek ne hatottak volna reám, különösen a 
gőgös tót Subick vaskereskedő fiaival szem
ben, kik úgy fenláttak a nemzetségükkel, 
holott, — de maradjanak! Nem mondom, 
hogy almaéréskor ne vágytunk volna visz- 
sza a tágas gyümölcsös kertbe, melyben 
anyám szerint csak körtve több volt öt
hat fajtánál, hát még szilva, kék szilva, fe
hér szilva, sárga szilva, kirátyszilva. Te
remtő jó isten! Azt se mondom, hogy szü-

! rét idején ne vágytunk volna vissza a nagy 
! szőlőbe, hol egy hatalmas kőprésház is lé- 
! tezett, ebédlő és lakószobával. De én jelen 

helyzetünkben is boldognak éreztem maga
mat, — jóllehet most már a más házában 
laktunk mindig, hol ide, hol oda költözve, 

! — és udvarunk, kertünk ha volt is : szűk 
és másokkal közöa. Mindamellett a mienknél 
vidámabb, megelégedettebb család nem igen 
hiszem, hogy élt volna akkor Erdőháton.

— Légy becsületes, fiam. Ne lopj, ne 
csalj, ne hazudjál, váltót soha alá ne irj, s 
bátran szeme közé nézhetsz a világnak. Soha 
ne szomorkodjál, mert az olyan ember ki- 
állhatatlan, a panaszolkodást pedig még a 
csirájában is elfojtsd. Dalolj, nevess, táncolj 
s a cukrot nem keresik jobban a legyek- 
mint téged fognak keresni barátaid.

Körülbelül e szavakkal búcsúzott el 
apám, idősb Illyés Sándor a világtól, épen 
mikor én a tizenharmadik esztendőmbe fo r 
dúltam.

Utolsó napjaiban emlegette, hogy ha 
majd felnövök : mindent elmond az életéből, 
mert nem érdemelné meg, hogy követ dob
junk a sirjára, ha ült is nehány hónapot a 
börtönben. Le fogja írni mitől őrizkedjünk, 
és ha lesz hozzá pénzünk, hát akkor okve- 
tetlen, hogy indítsuk meg a pert, mert ha 
van isten (a mit egyik erdőháti professzor 
régóta nem hisz), hát akkor igazság is lé
tezik a földön.

Megmutatott egy csomó váltót, ok
mányt.

— Ezekre Sándor; mint a szemed vi
lágára úgy vigyázz. Akkor behajthatlanok 
voltak, a furfang olyanokká tette őket, de 
bizonyosan el fog jőni az ő idejük is. Anyám 
megígérte nekem esküvel, hogy soha nem

! szól rólok: ne is bolygasd. Meg fogom ne- 
| ked mutatni azt az embert, — most még 
j nem szabad, mert lakat van a nevén — a 
i kinek minden nyomoruságomatköszönhetem
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Egyébiránt siess, hogy anyádat és testvéreidet 
minél előbb magadhoz szedhesd. A hivata
lokban ne válogass, mindegy a kenyér az 
éhezőnél akár fehér, akár fekete, csak le 
gyen a ki adja. Tudod {Sándor, a jó agár 
ne kergesse jobban a nyulat, mint te űzd 
azt az embert, mikor az isten rászabadít. 
A pokolba sülyedjen a koporsóm, ha gyáva 
találnál lenni.

És Szent János nap estvéjén kilenc és 
tiz óra között meghalt apám, hosszan, hosszan 
tartó nevetés között.

Az egész falu igen csodálkozott ezen 
és meg nem tudta magyarázni.

Öten maradtunk, három fiú és két 
leány. Mind kisebb mint én.

Nem azért mondom, — bár látom én 
most kéjenc uzsorásoknál is divatba jö tt - 
hogy emléktáblával jelöljék meg azt a házat, 
a hol laktunk, de legalább ott laktunk a 
gymnaziummal szemközt, a Wagner csiz
madia házában, abban, a melyiknek az ele
jét egy magas cserfaoszlop védi a szelek
től és őszi viharoktól. A csizmadia, mivel 
fő gyönyörűsége volt a pénz : a két első 
jobb szobát nekünk adta, ő maga majdnem 
a part alá a pincébe költözött, azt állitván, 
hogy ez nyáron hűvös, télen pedig meleg 
és hogy hosszú életét is ennek az alkalma- 
osságnak tulajdonithatja leges-legfőképen.

Hol állhat e tárgyban az igazság — 
soha sem kutattak.

Anyám a halál-eset után nem adta át 
szivét a bánatnak, még többet dolgozott, 
nehány szegényebb kosztos fiút tartott és 
időről-időre malacokat hizlalt. Esténként 
pedig nekünk történeteket mesélt.

így következett el lassank int az a 
szomorú és kedves idő, hogy az erdőháti 
hat osztályú gymnaziumot szerencsésen el
végeztem. Mi módon ? közben-közben mennyi 
bajjal? óh azért a jó isten ellen sem akkor, 
sem ma egyetlen panaszszót is nem tét 
tem és nem tennék,

A bizonyítványomat latin nyelven 
adták ki. Innen van, hogy mikor anyám 
nagy dicsekedésekkel a szomszédoknak mu
togatta és magyarázta, milyen fiú vagyok, 
azok egyszerűen nem hitték, azt mondván: 
Hohó Ilyésné asszony, deákul sokat lehet 
hazudni. Az urak rendesen ezen adják el 
a szegény embert.

Fájt, hogy egyszer-egyszer anyám is 
kételkedett. Nem hazudom-e? Beszélt tör

téneteket a francia regényekből, a hol a 
gyerekek gyilkolnak, hamisítanak és bor
zasztó gonoszságokat követnek el.

Mivei sok mindenhez értett szülei után 
is, de apám után is: megtapogatta a feje
met, elmondta, hogy mely csúcsok, dudoro- 
dások mutatják a részegest, a csalót, a ve
rekedőt, a nagyevőt, az erkölcstelen életűt 
és némileg megkönnyebbedett, hogy az én 
koponyámon csak két forradás volt, melyek 
közül az egyiket apám okozta a lineával. 
a másikat egy kő valami játékban.

Bizonyítványomat, egyéb szükséges és 
nem szükséges írásaimmal jól elzártam és 
többet senkinek sem engedtem mutatni.

Szerencsésebb, gazdagabb tanulótár
saim mind beszélgették már jóval a vizs
gák előtt: no én Kőrösre megyek, ott van 
Arany ; én Kecskemétre, ott van Tatay ; 
én Pápára, ott van Tarczy; én Patakra, 
ott van Erdélyi; én Debrecenbe, ott van a 
száz mázsás harang.

Én sokkal kisebb haranggal is meg 
elégedtem volna, csak lehetett volna vala
hova mennem.

Mekkora munkával, dallal, serénység- 
gel voltak nővéreim; hogy készítettek, mint 
egy urfit; fiútestvéreim osztakoztak az el
nyűtt ruháimon és szinte jól levetkőztettek, 
hogy már ez se jó, az se jó; ez is kicsiny, 
az is kurta.

— Hát akkor nekem mi marad? — 
kérdém.

S erre mindnyájan a legvidámabb ne
vetésben törtünk ki.

Anyám újra vizsgálat alá vette az 
egyes darabokat s mindezeket jól össze
vissza foltozták, ott is, a hol még marad
hatott volna, különösen a térdeimen. A gom 
bokát háromszorosan is megerősítették, ne- 
hogy vagy elszabaduljon.

Én is készültem. Mivel? Hova? Minő 
pályára ?

Volt egy aranyom »A b o l d o g s á g «  
című versemért és három tallérom » J u l i us  
C a e s a r  életéért«. S remélhettem, hogy 
egy malacot is eladhatunk az őszi búcsúra, 
mely Erdőháton nagyszerű szokott lenni.

Tanáraim adtak ajánló leveleket, egyik 
Pápára, másik Nagy-Kőrösre. Kaptam egy- 
egy latin klasszikust is és egyik tanárom
tól összes költeményeit, a legszebb aranyos 
szélű diszkötésben.
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— Három pengőt bátran megér — 
raondá — vigyázz reá.

Anyám, mivel nem ösmerte föl a 
könyv értékét: két pengőt készpénzben 
örömestebb vett volna azért a sok Írásért, 
a mit ennek a tanáromnak végeztem.

A tisztelendő ur sok keresés után, 
mely mutatta, hogy mily örömest adna 
valami segítséget, de egyik zsebében se ta
lált: megajándékozott egy még egészen jó 
magas tetejű cilinderkalappal. Mindjárt a 
fejembe is nyomta s benne kellett haza
mennem.

Otthon óriási nevetéssel fogadtak. — 
Anyám, hogy a kalaptól ne vegye el a ked
vemet, fölment a padlásra, de onnan is le- 
kallatszott a harsány nevetése.

Közeledett sebes léptekkel az utazási 
határnap : a Szent-Mihály napja.

Már láttam egy-egy boritós kocsit, 
melyen baranyai és somogymegyei rektor- 
és papfiuk mentek Kecskemétre nagy ládák
kal és vidám kurjongatásokkal. Az én leg
fontosabb ajánló-levelem Ö r e g - T e l e k r e  
szólt, tehát az odavaló gymnáziumba kellett 
mennem. Reménylettem, hogy a papnál, 
ki egyik tanárom bátyja — alkalmazást 
kapok.

— Csak eredj Sándor bízvást — mondá 
tanárom — ha ott vagy, ne félj, éhen meg 
nem halsz. Kezdjed a csontokon s majd 
végezheted a sülteken Lesd meg, hol nem 
verik ki a kutyákat: ott gazdag és jószivü 
emberek laknak. Aztán meg az országban 
sincs olyan temető, mint a teleki temető. 
Csak az megérdemli, hogy Öreg-Telekre 
menj.

Ilyen bátorítások után mi volt termé
szetesebb, mint hogy Öreg-Telekre vágytam.

De messzecske esett tőlünk, vagy tizen
öt mértföldnyire.

Kocsin ekkora utat lehetetlenség volt 
megjárni, gyalog kellett hogy megtegyem. 
Csak tudnám merre menjek ?

— Elmegyek én veled fiam — ajánl
kozott anyám — én jártam már Teleken. 
Hisz elhalt öcsém is ott tanult. Milyen ha
talmas három sárgán vitte be apám Eleket! 
De foghattunk voina be négyest is — 
egészité ki anyám nagy büszkeséggel — 
mert volt.

S észre se vette, hogy megint sir, ho
lott a három ló azt nem érdemelte meg.

— Elmegyek, anyám, magam. Sötér 
Pista bácsi elhozza a nehezebb holmimat, 
a kisebbet majd viszem én. ügy elmegyünk, 
mint a madarak, még port se verünk. Er
dőkön, réteken, búzaföldeken, a hol senki 
se lát.

— Jaj Sándornak — szólott közbe 
nagy örömmel Juliska nővérem — mondok 
én valamit.

— Mit ? — támadónk reá mindnyájan.
— A Bévárdi Sárika mondta, hogy 

az ifjú bárót is most viszik iskolába és épen 
Öreg-Telekre, maga a kasznár ur viszi.

— A nevelő . . .
— Az nem megy, csak a kasznár ur« 

Nagy már a báró.
— És hát akkor ? — kérdék kisebb 

testvéreim.
— Ezzel Juliska semmit se mondtál 

— fordultam felé hirtelen támadt remény
séggel.

— A kocsis mellett talán . . .
— Hát a bagázsiám ?
— Igaz, nem lehet — volt a szomorú 

megegyezés.
— Majd a kevély Ladár báró — jegyzé 

meg anyám lángvörös arccal, inkább tér
den csúszva mennék a világ végéig. Kapuuk 
meszes szekeret fiam.

— Én ettem a báróék udvarában ep
ret s nem vertek le a fákról — mondá 
Károly öcsém.

— Te ettél Károly ? — fordult villogó 
szemekkel anyám öcsém felé — azt mon
dom, oda többet be ne lépj — ha szent 
előtted apád emléke, koldulj inkább.

— A bárónét nagyon jó lelkűnek mond
ják — állott elő Juliska testvérem.

— Sokszor láttam én is ott papokat, 
tanítókat, vármegyei urakat szekerestől 
együtt — anyámnak rosszul mondták, hogy 
a báró kevély. Nem kevély.

Anyám hol pirosodott, hol meg sápadt 
és nyers szavakat mondott a báróékról. De 
én semmit sem értettem.

Tehát Sötér Pistához kellett fordul
nunk. Ez egy erős, katonaviselt, mindenre 
vállalkozó, de részeges ember volt. Oda
ígérte a talyigáját, a mit persze én se- 
hogyse fogadtam el. Kijelentettem, hogy a 
gyalogolástól semmit se félek.

— Hát megyünk gyalog — nyugodott 
a dologba Sötér Pista bácsi, tettem én már



száz mértföldeket is Taliánországban, polák 
földön . . .

S még azon estve, vacsora után; tet
tünk egy kis próbapakolást és egy sétát a 
Dobogó felé. Meg sem éreztem a terhet. 
Adtam néhány hatost Pista bácsinak do
hányra és pálinkára s azzal, holnap hajna
lig elváltunk.

Mekkora bánat ért azonban bennünket, 
mikor eljött a négy óra, öt óra, hat óra, 
már hálámon volt négyszer-ötször is a ta
risznya — és nincs Sötér.

Leitta magát, verekedett és a rendőr
ség becsukatta.

Másnap hajnalban elindultunk anyám, 
Juliska és én, mintha csak a szomszéd heti
vásárra mennénk, a mit igy már sokszor 
megtettünk.

Pompás gyalogösvényre bukkantunk 
a szőlők között, úgy hogy mire megvirradt, 
ott voltunk a pálfalvi hídnál. Pálfalván túl 
már egy lélek sem ösmert bennünket

Milyen erdő a pálfalvi erdő ; gyönj  ö- 
rüség benne utazni. Csillogott a harmatos 
leveleken a nap, ugrándoztak a pintyikék, 
kalapáltak a harkályok, búgott a vadgalamb, 
sivitott a rigó s a nagy terebély cserfákról 
reánk hullott a fényes, zsiros gubics. Juliska 
minden lépten-nyomon le lehajolt, hogy egy ! 
szép erdei virágot szakítson, mig anyám 
folyvást tartotta a tanításokat, hogy milyen 
legyek, össze ne veszszen ám senkivel, mert 
a kit az ember egyszer megbántott: az meg 
nem bocsát soha.

— Anyám se bocsátana meg senkinek ? 
— kérdém.

— Mindenkinek fiam, csak egynek
nem.

— Kos tanár urnák ugy-e, a kinél 
ősztől fogva egész tavaszig dolgoztam a 
telekfölvételeknél, sokszor éjszakán egy 
óráig s a végén reám fogta, hogy én ron
tottam el a munkát s egy krajcárt sem adott?

— így járhatsz még sokszor, de azért 
ne is haragudjál.

— Törhetek a mákosból anyám?
— Törhetsz fiam. Addig egyél, mig 

az én sültemből, főztemből ehetek
S egy szép bokros helyen, az utszélén 

leültünk.
Észrevettem, hogy mig én jóízűen fa

latozok, két hintó vágtat felénk.
Nem volt időnk, hogy beljebb húzód

junk, mert Bévárdi ur hozzánk kiáltott.

— A báróné ő nagysága kérdezted : 
igaz-e, hogy Öreg-Telekre mennek?

— Igenis, oda megyünk — állottam 
fel rögtön és feleltem.

Anyám elvörösödött és haragosan meg
rántotta a kabátomat.

A báróné, ki egy fölötte kövér, szőke
piros asszonyság volt, megálíittatta a két 
hintót s magához intette anyámat.

— Jöjjön, jöjjön Ilyésné.
A báróné kinyújtotta a kezét a hin

tából, de anyám nem csókolta meg, hanem 
én odaszaladtam és megcsókoltam. Valami 
odavonzott hozzá.

— Hova megyen igy asszonyság? — 
fordult a báróné elkomorodott arccal anyám
hoz, mig az én kezemet kezében tartotta.

— Fiamat viszem iskolába. Öreg-Te- 
lekre. S elfordult a bárónétól.

— De igy ? Hát a szekér hol van ?
— Mi nem vagyunk szekérhez szokva. 

Verje meg az isten, a ki . . .
— De ha Telekre megy — oda gyalog 

nem mehet. Messze van az.
— Elsegit a jó isten. S anyám meg 

fogott, hogy menjünk. Jertek.
— A pakkjukat feltehetnek a kasznár 

ur szekerére.
— Nem hagyhatjuk el magunktól, ab

ban van mindenünk.
— De ha maguk is felülnének? Mit 

gondol, édes szomszédasszony?
Anyám oda szegezte szemeit a báró

néra, egy darabig gondolkozott, aztán mintha 
megbánta volna, hogy olyan nyersen beszélt. 
Láttam, itt van valami.

—- Köszönöm Nagyságodnak, de mi 
igy is elmehetünk — mondá szelidebben.

— Üljön ide hozzánk maga — szólt 
hozzám az ifjú báró, halavány sárga arcán 
élénk pirossággal. És nyújtotta felém a 
kezeit.

Fel kellett ülnöm, bár anyám erősen 
húzott visszafelé.

— No lássa, édes szomszédasszony, 
ez már itt van s én le nem eresztem. 
Tudja?

Anyám mosolygott is, sirt is. És le 
akart huzni a kezemnél fogva.

— Csak tegyék fel a bagázsiát is. Bé 
várdi kérem intézkedjék.

(Folyt, köv.)
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AZ ELVÁLT ASSZONY.
(Francia elbeszélés.)

Irta TONY REYILLON.

I.
Bajeux izgatottságban volt. A mozga

lom a vaspályaudvarnál kezdődött, a mely 
előtt Bellamy orvos zöld c-abrioletje állt, az 
«Európa« és »Achard« vendéglők omnibu
szai mellett. Mezei gazdák, fuvarosok ácso- 
rogtak posztó zubbonyaikban s részben 
ingvállban, mellényesen szekereik mellett 
Vörös szoknyás, fehér fejkendős pórnők, 
borostyán kereszt nyakékkel, a vasúti pá- i 
lyaház felé bámultak. Leginkább mutatko
zott azonban a kíváncsiság a város szélén.
A vén rozzant faházak küszöbén s ólomba 
foglalt apró ablakain, a padlások nyílásain, 
létrákon s minden sarkon egy-egy arc volt 
látható, mindannyi a várakozás kifejezé- | 
sével.

Az Aure hidján, mely a nagy utca 
két részét köti össze, egy csapat normandi 
suhanc szétterpesztett lábbal, tarkóra ki
nyúló gyapot sapkában, meresztette a sze
mét Amodább Férőn Benedek, a cipész, ki
nek cégtábláján aranyszegélyü, vörös csizma 
pompázott, Chapdelainevel, a szatócscsal be
szélgetett, kinek ajtótábláit kezdetleges fest
mények diszitették. Despollieres, a törvény 
szolga, egy csomó iratot tartott hóna alatt, 
megállt Gombault-Lacouture a jegyző ab
laka alatt, melyen ez. két Írnokával könyö
költ. Toustein-Dumoutier ur mosolygó pil
lantást vetett Desovies Agarithe kisasszony 
felé, ki pipereüzletének kalapmintái közül 
nézegetett ki. Az első emeleteken élénk 
szőke és barna fejecskék integettek át egy
másnak a szemközt eső ablakokból.

Még a Cloitre városnegyed is, hová a 
csöndes paloták közé, nem igen szokott el 
hatni a közönség zaja, részt vett az átalá- 
nos mozgalomban. Sietős léptek tapodták 
a kövezet közt nőtt füvet; a földszinti ab
lakok rácsozatán át vaskos nőcselédek, csí
kos mellényü kocsisok kandikáltak ki. A 
tágas erkélyeken a családok tagjai csopor
tosultak, A felső emeletek ablakain, melyek
nek párkányzatái fölött a fecskék rakták 
fészkeiket, pofók pesztonkák bámultak alá, 
a gondjaikra bízott gyermekekkel.

Végre, a székesegyház csókái, elhagyva 
a térdén majmot tartó kőembert, a kígyót 
széttaposó püspököt, a kőoroszlánokot, grif-

feket, sasokat, csoportosan kerengtek a lég
ben, vissza-visszatérve a torony felé, mintha 
híreket hoznának s lármájukkal, szárnycsat 
fogásukkal sajátságosán járultak a földön 
járófe-kelők bangzagyvalékáboz . . .

Bajeux város népe a hires sebészt 
Chambard Claudiust várta Párisból, honnan 

j kartársa, Bellamy ur hívta őt meg orvosi ta- 
j nácskozásra özvegy Esnault-Descloriéresné 
| asszonyhoz, ki Bessin leggazdagabb birto- 
I kosai közé tartozott.

Három érát s tizenkét percet jelzett a 
pályaház órája, mikor Bellamy orvos, a rövid 
homloku, gömbölyű arcú, arany pápaszemes, 
fehér nyakkendős emberke a pályaházhoz 
érkezett, fogadni a párisi sebészeti egyetem 
hires fejét, ki könyvekkel s röpiratokkal 
telt vaggonból szállt ki.

— Tegyék el ezeket számomra vala
melyik zugban. Két órakor visszautazom. 
Van önnek kocsija?

—- Itt van az én cabrioletem.
Chambard Claudius gyorsan lépdelt 

át a pályaudvaron. Bellamy ur kíséretében, 
ki közömbösséget színlelt, hogy felindulását 
elpalástolhassa.

— Mi bizony csak igy egyhangúság 
bán töltjük itt az időt . . . Alig látunk idegent 
. . . De nagyon el vagyunk foglalva! . . .

A zöld cabriolet Bayeul felé robogott.
— íme ! — Ez ő ! — Mily széles 

vállu ! Legalább hat láb magas ! — Bellamy 
urat akár a zsebében hordozhatná! Orra 
lapos; ez oroszlán-külsőt kölcsönöz neki!
— Ni, a haja fehér s a szemöldöke fekete.
— Hogy lehet az? - -  ügy, hogy bizony
nyal festi. — Mily sajátságos ! Azt beszélik 
kétszázezer frank évi jövedelme van. — 
Legalább is; de el is költi. — Talán kár- 
tyás? — Az is ; aztán szórja a pénzt jobbra- 
balra s örökösen utazgat, még pedig első 
osztályban. — Én, mikor Párisba utazom, 
a harmadik osztályon megyek s ép oly gyor
san megérkezem ! — Mondják, hogy csak 
rá kell pillantania a betegre s rögtön elta
lálja a baját. — Hiszik önök, hogy Es- 
naultné asszony megengedi, hogy a műtét 
alá vegyék? Az az orvosi tanács határoza
tától függ. — íme. most megszólalt; Bel
lamy ur válaszol neki. — Nemde, érdekes 
lehet a társalgásuk ? Úgy látszik, ők nem 
ügyelnek senkire. — Tudják önök, mi lenne 
a legérdekesebb? jelen knni ez orvosi lá
togatásnál. — Részemről, nem szeretnék az
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Esnaultné asszonyság helyén lenni. Mindezek 
a hires sebészek hóhérok ; azt lehetne mon- j 
dani, hogy az egész mütészet nekik csupa ! 
mulatság ! — Hát mit akar ön édesem ? hi
szen az az ő hivatásuk.

Esnault-Desclosiéresné asszony fölkelt, 
hogy fogadja az orvosokat. Társaságában 
volt egyik szomszédnője, Mériel Klára asz- 
szonyság, öreg barátjának, Le Testű elnök
nek a leánya.

Mi sem meghatóbb, mint e két nőnek 
a látása. A fájdalom kettős alakban látszott 
i t t ; a dacban és ernyedtségben. Az időseb
bik, hosszú, sovány ujjaival a karszék kar
jait morzsolgatva, egyenesen, csaknem me
reven ü lt; vonásai erősek voltak ; arccsontja 
kiállott, arca beesett s barna szemének 
zord fénye volt. Arcát, kezét egyenlően 
citromsárga szin boritá. Ama szörnyű be
tegséggel szemben, mely őt pár év óta kí
nozta, oly erélylyel dacolt, hogy a szenve
dés nem volt képes őt legyőzni. Az éles 
fájdalmak alig csaltak ajkára panaszt. Arca 
összehuzódott, ujjait görcsösen szoritá ösz- 
sze; de nem nyögött, nem jajgatott; szilár
dul tartotta magát.

Mérielné asszony ellenben, szinte meg
hajolni látszott valamely szigorú végzet 
súlya alatt, mint a liliom ha a zivatar le
hajtja. ő  szép asszony volt. Gesztenyeszin 
baja vörösesbe játszott s a verőfényen úgy 
látszott, mintha aranyszálak lepték volna 
el a halántékát; kékes szürke szeme igé
zőén ragyogott; föl lehetett abban találni 
az ábrándot és az életet egyaránt. Tiszta, 
nyílt homloka, finom vonásai, arcának fehér 
színe, a nélkül, hogy az öszhangot megron
tanák, ellentétet képeztek magas termetével, 
széles, domború mellével.

Azonban végtelen lankadtság látszott 
e szépségen uralkodni; az arc meghalavá. 
nyodott, kékes kör rajzolódott szeme körül 
s a szemteke elvesztette átlátszó tisztaságát- 
Koronkint egy-egy villámot lövelt ugyan ki, 
mely azonban csakhamar kialudt. Mivel 
sem törődő arca, lehajtott feje, előre hajlott 
dereka s viaszszerü ujjai e huszonnégy éves 
fiatal nőnek, a halál költészetét idézték föl-

Boyeux, az ő tornyaival, egyházaival, 
zárdáival, palotáival, történetével és legen
dáival, megtestesülni látszott a szenvedés 
eme két eszményi alakjában. Az idősbik 
nő a Duguesclinek, a Thuite, Tesson, Cing- 
lais urak erős városa volt, mig a fiatalab

bik a zárdák, egyházak búskomorságát 
képviselte, a szívnek elvesztett szerelmét, 
az emésztő szenvedélyt,, a bánatot, melyet 
az ajk be nem v̂ tll . . .

Midőn Chambard Claudius belépett 
Esnault-Desclosiéresné asszonynak a szobá
jába, ő, a ki egy pillanat alatt fölismeri a 
beteget és betegségét, zavarba jött .A nagy
ság előtt meghódol a lélek. A lángeszű 
orvos meghajolt az agg polgárnő méltóságos 
magatartása előtt, aki fejedelemnőhöz hason
lított s meghajolt barátnőjének kiváló szép
sége előtt.

Bellamy ur érszrevette azt.
— Mérielné asszonyság! — mondá, 

bemutatva a fiatal nőt kartársának.
Chambard Claudius ur meghajtotta 

magát s arca amaz óhajt látszott kifejezni, 
hogy a beteggel egyedül akar maradni.

Midőn Klára visszavonult, Chambard 
követte őt szemével, mig el nem tűnt az 
ajtó mögött. Azután Esnaultné asszony felé 
fordult.

— Legyen szives magát leleplezni.
A daganat láthatóvá lett a bal mellen.
A seborvos megtapogatta kezével kö- 

1 öskörül a daganatot, a legnagyobb figyelem
mel megszemlélte azt s ujjával arról igyeke
zett magának tudomást szerezni, nincs-e a baj 
egyéb részekkel összeköttetésben. — Majd 
nehány kérdést intézett gyorsan egymás 
után :

— Mióta szenved kegyed ?
— Két év óta.
— Mikor kezdődött a kelés?
— Körülbelül egy éve.
— Nagyok voltak-e az első fájdalmak ?
— Rendkívül nagyok, különösen éjje- 

lenkint; alig tudtam a karomat megmoz
dítani.

— Nagyon megfogyott kegyed ?
— Bizonynyal.
— Szenvedett-e vérbajban ?
— Nem.
— Öröklött-e a baja ? Vagy talán meg 

sértette magát? Avagy véletlen ütést ka
pott ?

— Sem egyik, sem másik körülmény 
nem fordult elé.

— S mit gondol kegyed, mitől támad 
hatott a baj ?

— Nem tudom.
Chambard Claudius újra kartársa felé 

fordult:
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— A műtét sikerülni fog.
— Meg van ön győződve, hogy sike

rülni fog? — kérdé Esnaultné asszony.
Az orvos, ki már oly sok nőt gyógyí

tott s számos szerencsés műtétet végzett, 
merően szögezte szemét az agg nőre, mint
egy a leikébe akarva látni.

— Másnak azt mondanám, igen. Ke- j 
gyednek azt mondom : talán.

— Köszönöm — mondá Esnaultoé 
asszony.

Dupuytren, egy este a bálban egy 
fiatal nő vállán egy lencsét pillantott meg.

— Én eltávolítóm ezt innen, — mondá 
nevetve.

A műtét másnap véghezment és sike 
rült; azonban két hét múlva orbánca tá- , 
rnadt s a fiatal nő meghalt. Mi csaknem 
mindig jótállhatunk a máról; de sohasem 
vállalhatunk felelősséget a holnapért.

— Jól van — viszonzá az agg nő — 
én várni fogok.

Ebben az esetben a szerencsés esélyek 
abban a mérvben csökkennek, a mily soká 
a várakozás tart.

— Tudom ; Beilamy orvos ur is mondta 
ezt már nekem. De nekem egy fiam van. 
a ki keleten utazik; nem akarok addig 
meghalni, mig őt újra nem látom.

— Akkor mindaz, a mit tehetünk, 
hogy kegyednek néhány óráig tartó álmot 
szerzünk.

A daganatot az orvos a szokott gyor
sasággal kötözte be.

— A mikor kegyed óhajtja, vissza
térek.

— Midőn a két orvos az Esnaultné 
asszony szobájával szomszédos szalonban 
volt, Ohambard Claudius kérdezte kartársát:

— Irt ön az ő fiának ?
— írtam. Ha számításom nem csal, 

a levelet Jeruzsálemben kapja meg s akkor 
egy hónap alatt itthon lehet.

Mérielné asszony megjelent.
— Engedjék meg, uraim, hogy öreg 

barátnőmet képviselhessem.

tisztét teljesíteni egy ízletes kis lakomán, 
melyet a híres orvos szívesen fogadott.

Mérielné igéző kedvességgel szolgált 
fel. Minden mozdulata némi erőlködésébe 
került. De mosolygott, nehogy ernyedtségét 
észrevegyék, Szolgálatkészsége erélyének 
kifolyása voit. A két orvos közelebb hajolt

egymáshoz, egymással néhány szót váltva, 
mialatt a fiatal asszony újra szórakozott lett.

Beilamy ur egy kérdést intézett hozzá :
— Mi tetszik? — viszonzá a fiatal nő, 

mintha valamely határozatlan nesz ébresz
tette volna föl egyszerre.

Koronkint némi ideges, száraz köhö
gés szakadt föl kebléből. Két-három pohár 
vizes bort mohón hajtott föl.

Egy tál cseresznyével kínálva meg az 
orvost, igy szólt :

— Az év első termése.
Chambard Claudius átvette a tálat s

ő kínálta meg Mérielné asszonyt:
— Kegyed vegyen előbb, szólt ne

vetve.
A fiatal nő vett a tányérjába s egy 

gyermek mohó élénkségével evett.
Az orvos figyelemmel tartotta őt. Egy

szerre elővette óráját s fölkelt.
— Még csak egy fél óránk van.
— Bízza rám ön a dolgot — mondá 

Beilamy, kimenvén megtekinteni, vájjon 
cabrioletje ott áll-e a kijelölt kelyen.

Az öreg Claudius két-három Ízben 
végig sétálta az ebédlőt. Aztán újra leült, 
aztán Mérielné asszony felé fordulva, kérdé:

— Ozvegyasszony kegyed ?
A nő nem felelt, de gyönge pir futá 

el arcát.
— Volt egy leányom, ki körülbelül 

ilyen korú volna, mint kegyed; szép volt, 
épen mint kegyed. Rögtön fölébredt rokon- 
szenvem kegyed iránt. Egészen megle
pett. Van kegyedben valami eszményiesség : 
Bayeux-t kedvelte gyermekkorában. Azóta 
kegyed Párisban, Rouenban, Lyonban, szó
val valamely nagy városban lakott s ez az 
oka, hogy kegyed most itt oly nyomott 
hangulatban van. Én ismerem a kis váro
sokat, hol az értelmiség nagy része bizo
nyos mennyiségű ódon eszmét képvisel, a 
melyhez időről-időre egy-egy újkori eszme 
csatlakozik, melyet azonban nem fogadnak 
el elébb, mig legalább egy éven át közösen 
meg nem vitatták ; hol a társalgás közben 
szünetlenül ismétlődnek ugyanazok a szavak 
s úgy hatnak a fülre, mint a tenger hullá
mainak egyhangú csapkodása, mint üres 
viszhang. Atyja bizonynyal szereti kegyedet 
nagyon ; azt képzeli, hogy a séta üdvös 
hatással lesz kegyedre; fölajánlja karját, 
hogy megsétáltassa kegyedet. Anyja imádja
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s áradozóvá teszi. Van-e kegyednek gyer
meke?

— Van, három éves leánykám.
— Három éves; nos, itt a bökkenő. 

Ha ő kegyedhez közeledik, karjai közé 
zárja s csókjaival borítja el; aztán leteszi 
őt a földre s nem törődik vele többé. Ér
kezéskor ímelyt érez, almát és cseresznyét 
eszik, vagy rosszul alszik. E pillanatban 
lankadtnak érzi magát . . . Adja ide csak a 
kezét, Gyakran szokott ez ily nedves lenni, 
mint most.

— Nem tudom.
— A nyár nemsokára elérkezik. Kérje 

meg kegyed atyját, vigye el Arcachonba, 
hogy ott a tenger partján szívhassa a fe
nyők gyantás illatát. Vagy pedig keressék 
föl az Alpokat. Állapodjanak meg Aix-les- 
Bainesben; menjen a belélekzési terembe. 
Kegyednek utaznia kell; szórakozásra, lég
változásra van szüksége. Kegyed érzelmes 
nő; legyen erős és ne ernyedjen.

Bellamy ur visszatért.
Chambard Claudius egy lépést tett felé.
— Mindjárt indulhatunk.
Aztán visszatért a fiatal asszonyhoz.
— Kegyed a leányomot juttatja 

eszembe. Azt akarom, hogy egészséges le
gyen és szép maradjon!

Megfogta a fiatal nő kezét, megszori- 
ritotta azt s ezt súgta a fülébe:

— Menjen férjhez kegyed ismét!
Mérielné elsápadt.
Útközben a két orvos újra beszélge

tésbe eredt egymással.
— Miért engedi ön e bámulatos te

remtést elveszni ? — kérdezte kartársától 
Chambard Claudius. — Hát nem veszi 
ön észre homlokának szalma színéről, sze
mének bágyadtságáról, köhögéséről, szóra
kozottságáról s egész lényének lankadtságá- 
ból az emésztő bajt? Nehány hó alatt a tüdő 
is meg lesz támadva.

— Hiszen én is vettem ezt észre, — 
szólt Bellamy ur. — De hát mit tegyünk?

— Mit tegyünk? Hát nem tudja? Én 
már megmondtam neki, mit kell tennie.

— Mit mondott ön neki? — kérdezte 
a vidéki orvos meghökkenve.

— Azt, hogy menjen férjhez.
— Menjen férjhez . . . De ez lehetet- j 

lenség !
— Oh, az nagyon is lehetséges, mivel- j 

hogy e fiatal nő özvegy !

— ö  bizony nem özvegy !
— Micsoda? Hát csalódtam volna?
— Nem, ön nem csalódott, uram.
— Magyarázza meg nekem ezt a dolgot.
— Mérielné asszony elvált a férjétől.

II.
Midőn Mérielné asszony visszatért aty

jához, a nap még magasan járt s megvilá- 
gitá a kert virágos ösvényeit; gyönyörű, 
üde tavaszi délután volt. A gyöngélkedő nő 
tekintete a rezgő lombokon révedezett. 
Majd bement a nagy terembe, mely családi 
képekkel volt díszítve s leült egy ablak
fülkébe. Ez volt az ő szokott helye. Az 
előtte levő kerek asztalkáról fölvett egy 
könyvet, megnyitotta azt, de csakhamar 
ölébe ereszté. Gondolatokba merült. . .

Az órák múltak egymásután.
A város felé, a tenger irányában s a 

mezőn még világosság volt, de a fallal kö
rülvett kertben már beállt a szürkület. A 
hold is megjelent már az ég keleti részén 
s nehány csillag is megcsillant a kék bol
tozaton. Távoli zajnál, morajnál egyebet sem 
lehetett hallani.

— Mily nyugodt minden ! Vájjon visz- 
szatér-e valaha' a nyugalom az én lel 
kembe is ?

Le Testű elnök, nejével a terembe lé
pett. Komoly, szelíd alakok voltak ezek; 
büszke, méltóságos külsejűket jóságuk, patri
archális modoruk mérsékelte.

Le Testuné asszony, férjének intve, 
Klárára mutatott.

— Szegény gyermek! Örökké csak 
ábrándozik!

— Beszélj valami újságot Esnaultné 
asszonyról — szólt az elnök a leányához.

Mérielné asszony fölkelt, hogy vála
szoljon. A család odahagyta a nagy termet 
s az ebédlőbe ment át, hol már föltálalták 
a vacsorát.

Mérielné asszonynak a leánykája már 
ott ült dajkájával, az öreg Katalinnal, a ki 
anyjának a pesztonkája volt s most kissé 
hátrább vonva székét, karját a gyermek 
székének a karján nyugtatta.

Az asztalnál való szolgálatot Le Testű 
ur egyik bérlőjének a fia, egy auge-völgyi 
izmos suhanc teljesité.

(Folyt, köv.)
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VOLKMANN ZENÉJE.
|

Volkmanu Róberttól, korunk egyik 
legkitűnőbb zeneköltője szállt sirba. Uj j  
irányt, uj iskolát nem alkotott, de müvei- | 
nek oly eredeti jellege van, eszméi oly í 
nemesek, combinátiója oly meggyőző és erő | 
teljes, hogy őt csupán a classicai irány vagy 
a Schumann-iskola epigonjának tartani — 
mint azt némelyek tevék — igazságtalan
ság volna.

Annyi bizonyos, hogy Volkmann a 
classicaif irány elveit vallotta s formáit hasz* 
nálta; az is tény, hogy stylusa modern, 
^zmeköre romantikus színezetű s ebben i 

nlit Schumannhoz; de mindez egyik 
nézetet sem indokolja teljesen, mert Volk 
mann a classicus formákat nemcsak felhasz
nálta, hanem inventióinak megfelelően mó 
dositotta, alakította, stylusa és romanti- 
cismusa pedig annyira elüt a Schumann 
irányától, hogy vele vonatkozásba hozni 
épen nem lehet. Röviden szólva, Volkmann 
inkább modern, mint classicus, de viszont 
classicusabb, hogysem tisztán romanticusnak 
volna tekinthető. Mindkét irányból vannak 
benne vonások, s ezeknek az ő egyéniségé 
ben való sajátszerü egyesülése képezi ere
detiségét, melynélfogva magosau túl emel
kedik az egyszerű epigonság színvonalán s j 
megérdemli, hogy korunk legkiválóbb zene 
költői közé sorozzuk.

Volkmann Szászországban Lommatsch- 
ban született 1815-ben. Az első zenei ok
tatást édes atyjától nyerte, ki ugyanott kán- 
tor-tanitó volt. Rendkívüli tehetségénél fogva 
gyorsan haladt s már mint gyermek kitü
nően játszotta a zongorát, orgonát és hege
dűt, ami lehetővé tette részére a classicai j' 
zeneirodalom korai megösmerásét. Atyja ( 
tanítónak szánván őt, a freibergi akadémiába 
adta. Itt áldozott először a múzsának s 
kísérletei által csakhamar magára vonta 
Anacker zeneigazgató figyelmét, ki pártfo
gásába vette és buzdította, hogy a zené- 
szeti pályára lépjen. Volkman azonban ekkor 
még nem határozott 3orsa felől s paedagó 
giai valamint zonészeti tanulmányait foly- i 
tatandó Liöcsébe ment. E város nagyszerű 

enészeti élete gyakorolt aztán reá döntő | 
befolyást s tette őt szivvel-lélekkel zenész- 
szó. Lipcséből utóbb, mint teljesen kikép
zett zenész Prágába ment 1889-ben s onnan 
mint zenetanár hazánkba jött s Budapesten 

gkép megtelepedett. Itt alkotá remekmű

veit csendes elvonultságban, melynek egy
hangúságát azonban olykor-olykor szívesen 
cserélte föl csekélyszámu barátainak nyájas 
családi körével.

Volkmann hetvennél több müvet hagyott 
hátra. Kétségkívül lesznek kiadatlan müvei 
is, de ezekről még most nem szólhatunk. 
Müveinek száma, nincsen arányban zene
szerzői pályájának tartamával, mely negyven 
éven túl terjed, de ennek oka nem tehet
ségének meddőségében, hanem egyedül egyé
niségében rejlik. Volkmann ugyanis tenné* 
szeténél lógva lassú, nehézkes ember volt 
s azonfelül tulszigoru önmaga iránt ; lassan, 
hosszadalmas megfontolással dolgozott s szer
zeményeit igen sokszor saját maga birálta 
agyon s nem bocsátotta kiadásra. Ez okból, 
kiadott müvei a formai bevégzettség s a 
pregnáns logicai kifejezés bélyegét viselik 
magukon s noha minutiosus gonddal készül
tek, szerkezetük mégis oly természetes, rész
leteik oly átlátszóak, mint a legegyszerűbb 
zenei alkotásoké.

Volkmann tehetsége igen sokoldalú 
volt, amennyiben felölelte az összes zenei 
műfajokat, a daltól kezdve a symphóniáig, 
sőt a drámai zene terén is nagyjelentőségű 
alkotásokat hozott létre. Müveinek egyik 
főérdeme, hogy bennök az emberi s z í v  érzel
meit s a kedély hangulatait mindenkor meg
kapó igazsággal jellemezte. Egy forma erővel 
festi a bánatot, örömöt, tud megdöbbenteni, 
megnyugtatni, egy szóval zenéje uralkodik 
a szivén s imponál az észnek. Különösen 
értett ahoz, mint kelljen kevés hangjegyek
ben sok zenét adni; egy némely tételének 
elemzésénél bámulat fogja el a tanulmányo
zót, mint volt képes a mester nehány igény
telen ütemben annyi szépet kifejezui. Ez 
képezte költői egyéniségének egyik vonását.

Másik feltűnő vonása Volkmannak, 
hogy költészetét soha semmiféle érdeknek 
vagy mellékes célnak alá nem rendelte. 
Csak akkor alkotott, ha múzsája arra fel
hívta s akkor alkotott úgy amint azt költői 
ihlete megkívánta. A hatásost nem kereste, 
a különlegest nem hajhászta, mert a költé
szet becsét nem az ujságmondásban, hanem 
egyedül a tökéletesen kiképzett alkotó erő 
eredetiségében vélte rejleni. Ehhez tartotta 
magát alkotásai közben s noha elve ellentét
ben állott a mai zenevilág ama meggyőződé
sével, hogy a zenemüvek fő kritériumát a 
külsőségekben nyilvánuló divatszerü kü
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lönlegesség képezi/ alkotásai — bár lassan 
— de teljesen kivivták magoknak a nagy 
közönség és szakértő-körök elösmerését és 
bámulatát.

Volkmann valamennyi alkotása mes
teri kézre vall, mi azonban müvei közül 
legnagyob jelentőséget vonósnégyeseinek és 
serenádjainak tulajdonítunk. Ezzel távolról 
sem akarjuk azt mondani, hogy egyéb szer 
zeményei másodrangu dolgok volnának, ha
nem csak azt, hogy egyéniségének; a ka
marazene eme formái felelvén meg legin
kább, ebben a genreben nyilatkozik leg- 
pregnansabbul typikus eredetisége és költői 
önállósága. Feltűnő ugyanis, hogy eme mü
veiben, sehol semmi nyoma sincs annak, 
hogy alkotásuknál valamely mintát követett 
volna, holott rendszerint minden zeneszer
zőnek van egy-egy ideálja, mely után első 
müveiben indul. Még Beethoven első hat 
négyesében is tapasztaljuk, hogy a styl és 
irány Mozarttá, noha a szellem már sejteti 
az óriást. Volkmann azonban négyeseiben 
egészen önálló; csak a formát használta fel, 
de a tartalmat saját egyéniségéből merítette, 
serenádjaiban pedig a formát is maga al
kotta saját inventiói szerint. Méltán állíthat
juk tehát, hogy Volkmannt leghelyeseb
ben négyeseiből és serenádjaiból ösmerhet- 
jük meg.

Mindössze hat négyese és három se- 
renádja van, melyek ma már általánosan 
ösmervék. Főjellemvonásuk a dallamosság, 
tiszta, mesterkéletlen conceptió és hangu
lategység. Az egyes hangszerek kezelése 
ugyan kissé nehéz, de háládatos. Ha a köz
vetlen hatás szerint osztályozzuk őket, úgy 
a G-moll négyes első helyen említendő, mely
ben szebbnél szebb eszmék fordulnak elő. 
Az egészen végig vonuló bánatos hangu
lat majd szenvedélyes kitörésben, majd 
csendes busongásban nyer kifejezést, mig 
közben a vigasztalódás és megnyugvás 
fel-felujuló hangjai, komoly befejezésre ve
zetnek. E mü egyik legnépszerűbb alko
tása a mesternek és kedvenc darabja a 
művészeknek.

Második a sorban az E-moll négyes. 
Alaphangulata szintén komoly, sőt a negye
dik tétel végén egészen pathetikussá lesz, 
de közben vidám, kedves részletek vannak, 
melyek sokszor feledtetik az alaphangula
tot. Az A-moll négyes szintén bánatos, a 
G-dur négyes azonban már teljesen derült,

vidám, s telve van üde, játszi gondolatok
kal. Ezekben Volkmann ép oly gazdag 
és eredeti, mint a komor eszmékben ; s 
amily mérvben megkapja a hallgatót bá
natosságával, ép annyira felvidítja s el
bájolja azt örömével és humorával. Az 
Es-dur négyes neutrális jellegűnek mond
ható, a F-moll négyesben azonban a mester 
ismét visszaesik komorságába, mely úgy 
látszik, kedélyének fő vonása volt. Ez a 
müve talán legkevéabbé ösmert, mert a leg
nehezebb is.

Serenádjai — a C-dur-serenád kioseq 
lével, mely csak kísérlet akart lenni —JáTtíf 
tén kiváló alkotások s mintegy folyttu^. 
a négyeseknek A különbség köztük csak 
az, hogy öt szólamra irvák s a szólamok 
vonós zenekar által adatnak elő. Ezek
ben a müvekben Volkmann egy fokkal 
előbore haladt, mert nemcsak uj és eredeti 
tartalmat adott, hanem formát is újat alko
tott, mi általa serenádot, mint műfajt, a nagy 
zenekari hangversenyek keretébe emelte. 
De haladás az is, hogy mig négyeseiben csu
pán bizonyos alaphangulat szövődik át, a 
serenádokban a hangulategység mellett egy 
határozott alapeszme lép előtérbe. Ezt az 
eszmét ugyan a mester nem árulta el, de 
annál feltűnőbben nyilatkozik az önmaga a 
mü szerkezetében s kivitelében.

Az F-dur serenád önkénytelenül föl
idézi képzeletünkben a jelenetet, a mint 
a szerelmes ifjú a kisvárosi zenekarral 
kedvese ablaka alatt éjeli zenét ad. A 
banda rá is kezdi egy komoly darab
bal, mintha azt akarná kifejezni, hogy az 
ifjú komolyan szerelmes, s méltó, hogy ko 
molyán szeressék. — Erre egy titokzatos 
izgatott tétel következik, mely, az éji ho
mályban hallgatva, még meg is döbbent
heti a figyelő leánykát. Közben az esti szellő 
el-elkapja a hangot, amint ezt a hirtelen 
pianissimók oly gyönyörűen festik. Ez a 
részlet mintegy azt jelzi, hogy az ifjú komoly 
szerelmében kétségbe esnék s elzüllene, mint 
a szél által elkapott hang, ha viszont nem 
szerettetnék. Miután azonban az ifjú egész 
bizonyossággal tudja, hogy szerelme viszon 
zásra talált, felhagy a fölösleges búsongással 
s víg nótára ad jelt. A banda erre egy ke- 
ringőt kezd, mel}- oly bájos, oly behízelgő 
dallamu, hogy a legkeményebb leányszivet 
is vajjá puhítaná. Eközben az éj előre 
haladt s az itju re beue gesta egy de-
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rült hangulati’, takarodó kíséretében haza 
ballag.

A D-rnoll szerenád egészen más képet 
tár elénk. Itt egy szerencsétlen flótással 
állunk szemben, ki tudja, hogy ' nem sze
reti őt az imádott leány és reménye sem 
lehet ahoz, hogy valaha szeretni fogja. El
jön tehát éjjel a kedves ablaka alá, talán 
épen csikorgó hidegben s egy szomorú dal
ban önti ki szive keservét. Egyszerre azon
ban félbeszakitja őt a közeli csapszékből 
kihangzó zene vig zaja; ez először bántó- 
lag hat reá, utóbb azonban, fájdalmas fel
jaj dulás után, maga is belátja, hogy jobb 
lenne vigasztalódnia; később ismét vissza
esik bánatába, de azért nem feledheti, hogy 
még magányos fájdalmában is háborgatják. 
Ez a sors gunyja. Hevesen k itör ellene, de 
utoljára is megadja magát s keserves sóha
jok közben eltűnik az éji homályban.

Mondanunk sem kell, hogy e sere- 
nádoknak rendkívüli hatása volt mindenütt 
s azt meg is érdemelték, mert valóban ge- 
niális alkotások. Különösen megkapó ben- 
nök az egészséges humor, mely egyes rész
letekben nyer életteljes kifejezést. Ha Volk- 
mann egyebet nem ir, már ezekért a serená- 
dokért is megérdemelné, hogy elsőrangú zene
szerzőnek tekintessék ; ő azonban nem állapo
dott meg s nagyobb alkotásokat is adott a 
zenevilágnak symphoniáiban és III. Uichard- 
hoz irt zenéjében.

Nem bocsátkozhatunk e művek rész
letes méltatásába, s csakis azt jegyezzük 
meg, hogy kitűnő alkotások s méltán sorozha
tok a korunkban irt legjelesebb hasonfaju 
müvek közé. A D-moll symphonia komor 
kezdetű szerzemény, közben vigasztaló rész
letekkel s hatalmas, hymnussá fejlődő bevég
zéssel. A B-dur-symphonia hangulata egé
szen derült; sok helyt a szó teljes érteimé 
ben pezseg benne a vigság. Különösen kiemel 
kedik részei közül a második tétel, melyet 
túlzás nélkül lehet aBeethoven F dur-sympho- 
niájában levő hires allegretto mellé állítani.

Mindkét symphoniának conceptiója 
nagyszabású és gazdag magasan szárnyaló 
eszmékben. A hangszerelés mesteri s a ki
dolgozásban bámulatos logikai erő szövet
kezik a költői inventióval. A foima ugyan, 
némi változtatásokkal, a classicai iskolá 
ból van átvéve, a tartalom azonban egészen 
eredeti s benne semmi nyoma az utánzás
nak. A kritika véleménye szerint a máso

dik symphonia nem érte el az első szín
vonalát. Mi nem osztozunk e nézetben, mert 
szerintünk nem lehet ily értelemben össze
hasonlítani a két symphoniát. Az első ko
mor irányú s erős lelki küzdelmek ered
ménye; megvan benne a keserűség, a bánat, 
vigasztalódás, megnyugvás, végre fellelke- 
sülés hangja, miért is hatása kö vetlenebb 
és sokoldalúbb, mint a másodiké, mely a 
nyugodt és derült költői kedély gyöngéd 
alkotása s igy nem rezegted meg a s z í v  

mélyebb érzésű húrjait. De mindezek da
cára belbecs tekintetében nem áll hátrább 
az elsőnél, sőt méltó társa annak. Elneve
zése *) nem áll vonatkozásban a tartalom
mal; vele a mester csak elismerését akarta 
kifejezni az orosz nemzet iránt, mely első 
symphoniáját nemcsak hódoló lelkesedéssel 
fogadta, hanem a szerzőt elismerése jeléül 
tiszteletdijjal is meglepte.

Nem szándékozunk Volkmannak többi 
zongorára, énekhangra és hangszerekre irt 
müveit behatóan jellemezni, csupán azt je
gyezzük meg, hogy közülök a legkisebb je
lentőségű is félreismerhetlenül magán viseli a 
mester költészetének specifikus jellegét, egye
sek pedig phaenomenalÍ3 jelentőségűek. E 
müvek ma már általánosan ismertek és meg
dönthetien alapjait képezik a mester nagy
ságának. így nevezetesen a híres B moll trió, 
a mester fényes tehetségének első hírnöke, a 
»Visegrád« című zeneköltemény, melylyel ha
zánk s nemzetünk iránti szer-tétének akar 
kifejezét adni s a magas röptű »Kará
csonyi ének«, ez az ihletteljes mű, melyet 
a lipcsei Tamás-templom híres énekkara 
is méltónak talált a bemutatásra. Végre a 
remek zongoraverseny.

Befejezésül áttérünk Volkmann utolsó 
nagyobbszabásu alkotására, a III. Ríchard- 
hoz irt zenére, mely fölötte érdekes már 
csak azért is, mert egyik kísérlete a mester
nek a drámai zene terén s mert vele Volk
mann fényes jelét adta annak, hogy nem
csak az absolut zene, hanem a drámai zene 
körében is tud nagyot és rendkivülit alkotni. 
Volkmann hosszasan tanulmányozta Shaks- 
pere tragoediáját, mig égre egészen eltelt 
vele s megirá a nyitányt s egyes jelenetekhez 
az intermezzokat oly drámai erővel, oly meg
győző igazsággal, mely páratlan a modern 
zeneirodalom hasonnemü termékei között.

*) »Russische Symphotiie.«
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A nyitányban a tragoedia minden döntő i 
mozzanata kifejezést talál s valóságos zené
szed prológjává lesz a költő müvének. Már j 
az első a kordok borzalmat keltenek. Csak- ! 
hamar halljuk az ártatlan áldozatok kö- j 
nyörgését, halálsóhaját, közben meg-meg- 
kondulnak a vészharangok, majd élesen ki
válnak a dráma sötét hősének megdöbbentő, 
vérszomjas vonásai, melyek dacolnak éggel, | 
lölddel és pokollal. Megdermed, megiémül 
minden s egy hosszú percre a rettegés né
masága áll be. Egyszerre halkan, vészt- 
jóslólag megindul a kérlelhetlen megtorlás 
mozgalma, mindinkább erősbödve, végre dob
pergés és tárogatók hangja közben fölhang
zik a régi britt csatadal és szinte látjuk a 
hadak felvonulását s összecsapását, melyből 
élethalálharc fejlődik, yőzelemre juttatván j 
az elnyomottakat. Erős harsonák jelzik a győ
zelmet, majd a hálaadó hymnus hangjait ! 
halljuk, mig végre a nyitány a kibékülés, 
a megnyugvás szelid hangzataival ér véget, j 
Csak igazságot mondunk, midőn ezt az al
kotást egyenesen Beethoven »Coriolánja« 
mellé helyezzük.

Hátra volna még. hogy néhány szót 
szóljunk Volkmann egyéniségéről is. Ez 
irányban azonban nem kívánunk ismédé- j 
sekbe bocsátkozni s csak lelkületének egy ' 
fővonását érintjük meg, mely úgyszólván ! 
egész valójának alapja volt. E jellemvonás 
az, hogy Volkmann a szó legnemesebb s 
legteljesebb értelmében zenész volt. Soha- ; 
sem vágyott előkelő, jutalmazó állásokra 
vagy fényes kitüntetésekre, melyeket bizo
nyára elért volna, mint nagyhírű ember; 
nem kívánt gazdagságot, s mindezeknél J 
többre becsülte költői szabadságát s a füg- i 
getlenséget. Ez az erős szabadság- és füg
getlenségi érzet hozta magával azt, hogy 
soha senki kegyét, barátságát nem haj- 
hászta; hajlongani, hizelegni nem tudott s 
inkább tűrt méltatlanságot, mellőzést, inkább 
nélkülözött, semmint bármi irányban is en
gedett volna önállóságából.

Ezért kellett hosszasan s rendkívüli 
kitartással tűrnie és küzdenie, mig végre 
általános elismeréshez juthatott. Elve volt 
müvei érdekében semmit sem tenni, mert 
úgy gondolkodott, hogy: ha müvei rosszak, 
nem érdemesek arra, hogy ő magát miattok 
kegykeresésre alázza, ha pedig jók, akkor 
meg nincs szükség a hajlongásra, mert ma
gok is kivívják magoknak az elismerést.

r
Es úgy is lett. Müvei maguk szereztek ma - 
guknak érvényt, igaz hogy lassan, igen las
san, de teljes diadallal.

Dr. JÁMBOR JENŐ.

MIKSZÁTH UJ KÖNYVEI,
Nemzete» ux-aimék. (M'á c s i k  a n a g y -  

e r e j ű . )  Regény. Á képeket rajzolta Gyulai László. 
Budapest, Révai testv. kiadása, 1884. Ára díszes 
kiállításban 3 frt, kötve 4 frt.

Az apró gentry és a nép. Negyven kis 
elbeszélés. Cimképpel Gyulai Lászlótól. Budapest, 
Révai testv. kiadása, 1884. Ára 1 frt 50.

Mikszáth Kálmán két uj kötete a leg
helyesebben hagyta el egyszerre a sajtót: 
egyik a másiknak magyarázója. A magyar 
gentry szokásai, gondolkodásmódja, érzülete 
egy idő óta légkedvesebb forrásául szolgált 
ez írónak; s mi, kik a »Pesti Hirlap< Scar 
ron álnevű tárcáit vagy Mikszáth regény- 
kísérletét: »Mácsik, a nagyerejű« címűt a 
»Magyarország és Nagyvilágiban olvasgat
tuk, természetesnek találtuk az utat, hova 
múzsája átcsapott s örvendetesnek a sikert, 
mely költő-erének erősbödését jelezte. Ma 
teuát nem a rajzok lázkeltő emberével van 
már dolgunk, a kit méltán féltettek sokan, 
légióra menő utánzóival együtt, hogy na
gyobb alkotás híján ereje modorosságba 
veszhet : a neki való világba lépett, mely 
csakugyan reális szépségű és mindenek fölött 
igaz. »Az apró gentry« képei még csak 
vázlatok, modellek, szén- vagy krétarajzok, 
itt-ott kivillanó szellemmel, találó helyzet
tel, adomaszerü csoportosítással: a Jókai 
lelke, mely tulajdon munkáiba nem fért 
bele. Nem kicsinylés e nyilatkozat, hanem 
jelzése a messzebbvivő tanulmánynak. Mik 
száth hamar átlátta, hogy kedves palóc 
idylljei nem a k i m e r í t h e t e t l e n  idyll- 
világ apró képei, meg a természet együgyü 
jelenségei sem azok az anyagok, melyekben 
reális gondolkozásunk folyton gyönyörűsé
gét leli : mi több, észrevette rajzaiban az 
árnyalatok mögött elmosódó vonásokat és 
a dús colorit dacára szembeötlő egyforma
ságot is. A miről a bírálat nem szólt, meg
mondta neki a saját érzéke vagy a közönség 
maga, mely hirét szeretettel fölkapta és 
mindenkinél igazabb ítéletet hangoztatott 
fölötte : átcsapott abba a körbe, melyhez 
vére, rokonszenve és ismeretei, mint leg
illetékesebbhez vezették, a hajdani neme6 
emberek közé.
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A »Nemzetes uraimék« e l s ő  regé-  í 
n y e  a költőnek s mostanság — alig csa
lódunk — a legolvasottabb müvek egyike, j 
A bíráló tehát nehéz munkát végez, mikor ! 
a tetszés zaja közt disharmonikus hangok 
adására vállalkozik. Mert a kit két-három 
év óta oly osztatlan rokonszenv környez, 
hogy a megrovás szinte ismeretlen valami 
alakjával szemben, az méltán megérdemli 
a behatóbb elemezést, mikor már nem ér
tékének bizonyításáról van szó, hanem jö
vőjéről. Mikszáth regénye ép a válaszutat 
jelzi úgyis: cáfolat azoknak, a kik nagyobb 
mű megírásához nem láttak Lenne elég ta
lentumot; de oly mű is egyúttal, mely gyen
geségeit és irói jelességeit egyformán elárulja. 
Olvassuk és nem bírjuk letenni kezünkből ! 
képeit, mígnem a fejezetek vége újabb él- i 
vezetr<j hív. Vagy tízszer-tizenkétszer gyö
nyörködtet igy. Mikor aztán az olvasást 
elvégeztük, egy egy töredék kép, vonás, 
szín, hang stb. visszazsong nagygyorsan 
emlékezetünkben; de az összbenyomást 
hasztalan akarjuk érzeni: eltűnik a nagy- 
erejü alakja, a rokonszenves Chalupka, a 
Gábor gyerek ő fensége, el egy is, más is, 
hogy újra visszakerekedjenek képzelmünk 
tárházában ; de aztán haragudjunk is meg 
a szinképváltó mesterére, miért hogy azok 
a szép üvegapróságok az előbbi képekbe 
összeszökkenni nem képesek ? Aztán, a mi 
a nagy és kis alkotások fénypontja: a frap
páns befejezés szintén ottvesztette-e erejét 
az aprózás művészetében, hogy ellaposodva, 
csaknem közönyössé tegyen a főhős szo
morú vége iránt ? Avagy az a z ö l d  szem,  
az a szellemes joujou — hiszen mi volna 
egyéb ? — nem kavicsok közé hullt apró
ság-e, mely csak arra szolgál, hogy mester
kélt antithesiet létesítsen ?

Valóban, mikor egyik birálótársunk a 
a tizenötödik kép mesteri voltát emlegeté; 
nekünk az a gondolatunk támadt, hogy 
Mikszáth nem oly hegy előtt állott-e inkább, 
melyen ha már egyszer nem lehetett átre
pülnie hát nekifogott, egy csapásra leron
totta : a hős szivébe botlott golyóbis igy 
feiszabaditájaztán mindenkorra a gondok' 
tói. A befejező két-három rajz kelletlen 
beváltás a sok Ígéret után : a fáradt génius 
tapogatózása.

Ki rajzokat élvezett, a regény ki-isise 
után drámai elevenséggel perdülő katastro- 
phát kíván, a mikor az előkészített hangú

lat találó fordulatokra számíthat és azok bán 
is megnyugtató igazságra. Ma már a regény 
aprózásait más valaminek tartjuk közönsé
ges mesterségnél; s ha Goldsmith, Daudet 
vagy akár Erckmann-Chatrian kis képei bá
mulatot keltenek, nem a festés maga az 
egyedül bűvölő bennök, hanem a lélek vi
lágának természetes utánzása. Azt látjuk 
t. i., hogy az észrevétlen kibontott cselek- 
vényszálak végtelen biztosan szövődnek 
újra össze, s a mi más költőben a képzelem 
kapcsa, az náluk az élet kérlelhetetlen lo
gikája. Nagy mesterünk, Kemény Zsigmond 
sem utolsó példa, bár pessimizmusa sokakat 
elriaszt. A Scott Walter-i szétfolyó mesék, 
igazságuk dacára sem nyugtatnak meg úgy, 
mint azok a képek, melyeknek való megol
dását reális nézetünk is megköveteli.

Mikszáth az ape^uk, a pointe-k mes
tere : a mi nehézség munkába kerülne, nem 
veszi számba. íme a n a g y e r e j ü alakja, 
a magyar gentry, a magyar előitélet epi- 
gonja, kit a modern világ szele készül meg
csapni : remek alak a történeti festőnek, 
kit a problema-megoldás lelkesít! Mikszáth 
úgy bánik el vele, mint mi a becével : pá
lyázzuk, tatarozzuk ; de bizony csak ma
gának kell azért lábra kapnia. Leereszti 
hát hősét a földre, s aztán csak egyszer 
segít rajta, mikor már menthetetlenül pusz
tulnia kell. Jókai, — kinek szelleme sohase 
kisértette jobban, mint e helyt, — úgy segít 
ilyenkor, hogy képzelmének csodálatos vilá
gából előszed megindító, kápráztató fordu
latokat. vagy ex absurdo-fogással contrastot 
épit; az olvasó pedig elhiszi neki, hogy a 
hős bukása vagy megdicsőülése, ha nem vág 
is össze száraz combinatiójával. de olyan 
bűvös-bájos ajk meséli a dolgot, hogy 
kész akár a meggyőződését is feladni vele 
szemben.

Meséje nem regény-bonyolatu, alig el
beszélésnek való. Eppeü azért nem is illet
heti a költőt nagyobb vád, mint az, hogy 
a rajztól a regényt tartotta természetes át
menetnek. Az elbeszélés feltételei ugyanazok, 
a miket egy regényíró is tisztel; de a Mik
száth elbeszéléseire átalán illik a »Budapesti 
Hírlap« egyszeri ítélete, hogy r o s s z  m a- 
te r i á k. Rajzon túl sohasem vitte ; de re
gényeiben se lehet szerencsésebb, ha puszta 
rajzirónak marad; a problémák tisztelete 
és az esemény drámaisága ellenben talen
tummá fejleszthetik e téren is. ügy vagyunk

IS
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a >Nemzetes uraimék«-kai, mint a mesterek 
odavetett modell-rajzaival ; egyik esemény
részletet a másikhoz a véletlenség, alkalom- 
szerűség, á propos vagy találomra való ka
pocs köt ; az expositió megalkuszik szép 
szerén a lebonyolítással; mivel pedig az 
emberi élet foly, az események is cserevi
szonyba lépnek, mig a tetszős megoldás 
határt nem szab a képsorozatnak. Szervi 
összefüggés alig itt-ott tűnik elő; az ala
kok, ha nincs szükség rájuk, nyugalomra 
térnek, kivált mikor a Gábor gyerek ő fen
sége lassan kegyeskedik a 10—15 tanuló
évét eltölteni. Szép dolog is az, gondolom; 
excentrikus gyerekbőlszinészkirályt faragni, 
álmodozó gentryből (Mácsik) pedig tétova, 
a nagyság átka alá került vén bolondot! 
Amannak botlásai, csalódása és szenvedése 
valóban szép mozzanatok, kivált ha egynél 
több motivum játszik át belőlük a másik 
alak terveibe; s ez viszont a váratlan for
dulat elé teljesen hibái révén jut, nem pedig 
akkép, mint kinek a legjátszibb sors egy
szerű keresztvonással pillanat alatt semmi
síti meg emberöltőn át kovácsolt terveit. 
Mindennek megvan a maga logikája, az 
életnek a legnagyobb : ezt fölfedni, és nem 
sejtetni vagy messze ködképben megvillan
tani, tiszte az elbeszélőnek

A raeseterv hibája kizárja a jellemkép 
egységességét. Főhősünk is oly emberi vo
násokkal van fölruházva, melyek nagyré- 
szint igazak is, illők is, egyéniek is, von
zók is; de egy közös emberré nehezen tö
mörülnek. N a g y e r e j ű-nek mondja Mik
száth. mondja a falu, mondják büszkén a 
Laczkók (kiknek dicsőségéért buzog) ; de 
csak az álmodozó, gyenge, bizakodó, sze
relemre gyüló s a  v i r t u s t  tisztelő stb. 
alak kerekedik ki belőle. Hogy szeretjük-e 
mindennek dacára, hogy bukása részvé
tünkre érdemes, abban — úgy vélekedem 
— nagyobb része van a szerencsés inven- 
tiónak és a Mikszáth-ecsetnek, mint a ta
nulmánynak és logikai érzéknek. A többi 
alak szintén e szabású; a reális élet jól 
látó embere adja őket, ki azonban nyugodt 
tervet szőni s a mindenfelé dobbanó szivet 
meghallgatni nem talált elég időt. Mókázó, 
szeretetreméltó, naiv csoportjai aztán, mikor 
tableau-kká kerekednek össze, megint a 
rajzok és apróságok mesterére vallanak : 
igazi élvezet szülői.

A »Nemzetes uraimék» tehát a regény-

j compositio törvényeit alig érinti; korrajz 
vagy életkép inkább, melyben a humornak 
is sikerült egy-egy hangját észrevennünk. 
Rajzai szebbek Mikszáth akármelyik raj
zánál ; természetesebbek is, s mi több, vál
tozatosabbak is. Ezek a tulajdonok jelen- 

i tősen ellensúlyozzák müve egyéb fogyatko
zásait; sőt az ügyesen induló cselekvény, 
a remek expositio stb. még azt is hinnünk 
engedik, hogy az újabb phasis emelkedését 
fogja jelezni a költőnek ez újabb irányban 
is; csak a problémák nehézségeitől ne riad 
jón vissza és ne egvátalán a tervszerű, 
nyugodt és biztos alkotás utjától. Ma még 
ő is forrong; mint ilyennek pedig köteles
sége a forrást nemcsak felismerni önmagá
ban, hanem tiszteletben is tartani. így fog 

| eljutni aztán az irói harmadik fokhoz, mikor 
a modort egyéniségnek látjuk, mindenütt 

i ma g a  jelentkezik, mindenkor biztosan jel 
lemez és korát túlszárnyalva, az örök em 
bérit örök időre hirdeti Ezért az egyéni
ségért azonban sokat fel kell áldozni: fel 
az extravagantiát, az a propos-i hajlandó
ságot és mindenekfölött a lelkes közvéle
mény tömjénfüstjét. írunk a má n a k ,  hogy 
a h o l n a p  tiszteljen, a h o l n a p u t á n  
megtapsoljon. Erről a dicsőségről álmodoz
hatott egyszer a jó Horatius . . .

Bírálatom végén szokás szerint a mii 
jelességeiről kellene szólanom. Hagyom azt; 
jobban dicséri Mikszáthot a közelismerés, 
melynek jóakaró zavarói az én soraim. De 
azért haszonnal járhatnak : úgy szaporodik 
majd a mi kis Olympusunk.

Hanem a k i a d ó c é g (Révai testvé
rek) külön is szép szóra méltó; fényesen, 
pazarul állította ki a könyvet. Magyar re
gény i l y  k ö n t ö s t  m é g n e m  k a p o t t ;  
tizenhét tollrajz díszíti Gyulai Lászlótól, e 
szellemes illusirátortól, kinek magának is 
örömest adózunk teljes elismerésünkkel.

TÓTH SÁNDOR.

I R O D A L O M .

A P e t ő f i  társaság múlt hó 27-én 
tartotta meg tagválasztó-ülését a magy. tud. 
akadémia egyik földszinti termében. A 
Kertbeny Károly és Fest Imre elhunyta 
által üresedésbe jött két helyet kellett be
tölteni. A társaság tagjai ezúttal kiváló ér
deklődést tanúsítottak a választások iránt,'
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s tagajánlások is nagyobb számmal érkez
tek, mint az előző években. A társaság tit
kára mindjárt az ülés elején tizenhárom 
jelölt érdekében olvasott föl ajánló levele
ket s a vidéki tagok közül is többen föl 
rándultak erre a választásra. Az első sza
vazásnál csak is D ó c z i Lajos nyert 
absolut többséget, mig a többi ajánlott kö
zött nagyon megoszlottak a szavazatok. A 
második szavazásnál már csak J a k a b  
Ödön és Szépfaludy Ferenc közt folyt a 
küzdelem, mig a harmadik szavazás után 
J ó k a i  Mór elnök Jakab Ödönt jelentette 
be a Petöfi-társaság újonnan megválasztott 
tagja gyanánt. Dóczi Lajosban régóta ismert 
kiváló tehetséget. Jakab Ödönben számot
tevő fiatal erőt nyert a társaság,

Bánkházi Ács Károly, szépirodalmunk 
egyik régibb, ismert nevű munkása, száz forinttal 
a Petöfi-társaság alapitó-tagjai közé lépett.

Csernisevszky, a hires orosz regényíró, 
kinek nehány müve magyar nyelvre is le van for
dítva, a cári koronázás alkalmával kegyelmet ka
pott, s szibériai száműzetéséből hazatérvén enge
délyt nyert, hogy Asztracbánbau letelepedhessék. 
Másutt nem szabad neki lakni, s ez mutatja, hogy 
az orosz kormány még mindig tart tőle. Asztra- 
chánban a »Daily News« tudósítója meglátogatta, 
s a vele folytatott beszélgetésről hosszabb levelet 
irt lapjának. Mivel Csernisevszky folyton rendőri 
felügyelet alatt áll, természetes, hogy Csernisevszky 
nyilatkozatai nem olyanok, mint a milyeneket kor
látozatlanul, biztonságának tudatában tett volna. 
Csernisevszky különben nem megtört aggastyán, 
mint a hogy a lapok írták, hanem 55 éves, hatal
mas vállu, erős ember, a ki sokkal fiatalabbuak 
látszik koránál. A 7000 kilométernyi utat Wil- 
minszktól Asztrachanig minden baj nélkül tette 
meg Saját vallomása szerint nem művészeti és 
philosophiai cikkeiért, nem is »Csto gyelatij'?« 
(Mit tegyünk ?) regényéért ítélték el, melyet fog
ságában irt, hanem egy csomó politikai és nem
zetgazdasági cikkért, melyet Nekraszof hírlapjá
ban a »Szovrjemennik«-be irt. A legtöbb leírás, 
mely száműzetéséről szól, hiányos vagy túlzott. 
Sohasem volt Kolymszkban, hanem 1864-től 1871-ig 
Keleti-Szibériában, azután pedig Wilminszkben, 
Jakuczkban élt. Bár tizennégy évi bányamunkára 
volt elitélve, bányákban azonban sohasem dolgo
zott, s csak egy hétig volt láncokban. Úgy bán
tak vele — ahogy magát kifejezte, — mint hadi 
fogolylyal, mert a kényszermunka úgy rá, mint 
számos lengyel számüzöttre csakis papíron léte
zett. 1871-től kezdve jelentékeny pénzbeli támo 
gatásban részesült Nekraszof részéről, később pe
dig, mint települő, a kormánytól kapott évenkint 
200 rubelt Száműzetésének első periódusában egye
düli társasága orosz és lengyel számüzöttekből 
állt. Wilminszki tartózkodása alatt pedig parasz
tokból, Száműzetése alatt sokat irt, de semmit sem 
őrzött meg; újságokat is mindig kapott, s külö

nösen az angol irodalommal foglalkozott sokat. 
Csernisevszky biztosító'ta a levelezőt, hogy az ő 
nézeíei távolról sem oly szélsőségbe csapók, mint 
ahogy állítják. Másutt, hol orosz rendőrök nem 
ügyelnek rá, nem igy beszélne, Azt monda, hogy 
fiatal korában az irodalommal nem izgatás cél
jából, hanem inkább kenyérthozó mesterségből 
foglalkozott. A legelső lény, akivel, száműzetésé, 
böl hazatérve, európai földön találkozott, neje volt.

Rákosi Jenő zinmüvei közül füzetes ki
adásban öt jelent meg, a »Budapesti Ilirlap« ki- 
adóhivatalában. A jeles írónak »A s z e r e l e m  
i s k o l á j a «  (színmű 5 felvonásban) és »Ida« 
(vígjáték 4 felvonásban) darabjai a nemzeti szín
házból ismeretesek. A » S z é l h á z i a k «  (énekes 
bohóság), »T i t i 1 1 a h a d n a g y «  és »Tem-  
p e f ö i« mint operette-szövegek a népszínházból . 
E két utóbbi ára 30 ki\, az előbbieké pedig 50 kr.

Kót szépirodalmi hetilap indult meg Er
délyben, mindkettő jóravaló irodalmi erők támo
gatása mellett. Az egyik » É l e t  és i r o d a l o m «  
címen Kolozsvárit jelenik meg; ezt Korbuly Jó
zsef szerkeszti és adja ki, íomunkatársa pedig 
H e g e d ű s  István, az irodalmi komoly működé
séről is jól ismert tanár. A mutatványszámba J ó- 
k a i irt rövid elbeszélést, Szász Béla költeményt, 
lleöthy Zsolt széptani fejtegetést, Sámi Lászlóné 
(Amica) angol beszélyt fordított, stb. Egyes róva. 
tai is jól vannak összeállítva. Az erdélyi irodalmi 
és társas élet közlönye kíván lenni. Előfizetési ára 
egész évre 6 frt, évnegyedre 1 frt 50 kr. — Maros- 
Vásárhely tt pedig » F i g y e l ő «  eimü heti lapja 
lesz a Kemény Zsigrnond-társaságuak és T o l n a i  
Lajos ismert iró fogja szerkeszteni. Az első szám
ban b A p o r  Károly intéz néhány szót az olva
sóhoz a Kemény Zsigmond-társaság nevében, L a- 
k a t o s Sámuel egy székely dalnokot (Gyújtó 
László) ismertet, költeményeket B e d ő h á z i  Já
nos, Kinizsy István közölnek, T o l n a i  Lajos pe
dig elbeszélést kezd meg a »A falu urai« cim 
alatt. Előfizetési ára az uj vállalatnak egész évre 
6 forint.

Kiss József uj kötete: »Mes e  a v a r r ó 
g é p r ő l «  már küzelébb második kiadásban fog 
megjelenni. Az uj kiadás kisebb alakú lesz, de 
szintén hozni fogja Baditz Ottó szép illustratióit,

»Hazánk« címmel történelmi folyóiratot in
dított meg Abafi Lajos. Az uj vállalat július és 
augusztus hó kivételével minden hóban megjele
nik. A történelmi társulat által kiadott »Száza
dok« az újabb idők történelmi mozgalmaival nem 
foglalkozik, a magyar történelem feldolgozásánál 
az 1711-ik év lévén a bezáró időszak. Abafi fo
lyóirata pedig épen a XVIII. és XIX század ese
ményeire vonatkozó adatokat kívánja összegyűj
teni és publikálni. Előfizetési ára egész évre 6 
forint, mely összeg Aigner Lajos könyvkereske
désébe küldendő.

Uj ifjúsági lapok Kürthy Emil irótársunk, 
Győry Vilmos és Mikszáth Kálmán közreműködé
sével » Ma g y a r  I f j ú s á g «  cimü lapot indított 
meg, melynek igen változatos és gazdag tartalmú 
első füzetét pár nap előtt vettük. Van benne regé
nyes rajz a törökök kiűzetése idejéből (Győr bevétele 
Pálffy Miklós által) J ó k a i  Mórtól; kis drámai köl-
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temény C s i k y  Gergelytől; Vöröskő váráról szóló 
rajz (»Magyarország várai« cimíi cikksorozat első 
része) T o r s  Kálmántól, »Gyermekek, mint vá- 
rosmentök« cikk G y ő r y Vilmostól, vers B a r- 
tó k  Lajostól, fordított elbeszélés Mayne Readtól 
és ifjúsági lapba való apróságok. A lap a Révai 
testvérek kiadásában jelenik meg minden második 
vasárnap, nagyobb füzet alakjában, illustrátiókkal. 
Ara negyedévre 1 frt 50 kr. — A »Magyar Ifju- 
ság«-nak versenytársai lesznek a »Magyar ifjúság 
lapja« és a »Leányvilág«, ez utóbbi, mint cime is 
mutatja, kizárólag a serdülő leánykák számára 
szerkesztve. Az előbbinek összeállításáról dr.
T o 1 d y László, ez utóbbiéról ismert írónőnk K a- 
1 o c s a Róza gondoskodik. Mindakét vállalat csi
nos külsőben, gondosan megválogatott tartalom
mal köszöntött be olvasóihoz. Mint a mutatvány- 
számból látjuk, a »Leányvilág« a gyakorlatiasságra 
is nagy súlyt ak ar fektetni, mert a szépirodalmi 
olvasmányokon és apróbb vegyes közleményeken 
kívül női kézi munkák rajzaival is kedveskedik 
közönségének. Előfizetési ára úgy a »Leányvilág«- 
nak, mint a »Magyar ifjúság lapjá«-nak egész 
évre csak 3 forint. Az előfizetési pénzek Dobozi 
István kiadóhoz (koronaherceg-utca 3. sz ) kül- j 
dendők.

A magyar tud. akadémia almanachja
1884-re 360 lapnyi terjedelemben, csillagászati és 
közönséges naptárral ellátva megjelent. Tartal
mazza az akadémia alapszabályait ügyrendét, a bi
zottsági és pályázati szabályokat, az akadémia va
gyoni kimutatását,a tagok névsorát és munkálatait 
sat. Érdekes adat, hogy az akadémia tiszta vagyona 
a múlt év végén 1.889,797 frt 14 kr. volt. Ebben az 
akadémia palotája egy millió forinttal szerepel, 
értékpapírokban van 633,612 frt, kinn levő alapít
ványokban 295.415 frt stb. A bevételek összege 
153,205 frt volt, a kiadásoké 115,276 frt s igy 37,929 
frt felesleg marad, melyet a tőke gyarapítására 
fordítottak.

»Sarah Barnám emlékiratai«, Marié Co- 
lombier ama botrányos könyve, a melyért Sarah 
Bernhardt megkorbácsolta, egyedül Párisban száz
ezer példányban kelt el eddig, s a megrendelések 
még mindig nagy számmal érkeznek a külföldről.
A botrányirodalom mégis csak jó üzlet !

M Ű V É S Z E T .
Jankó János jeles genrefestő művészünk 

» L a k o d a l m i  d r á m a «  eimü nagyobb fest
ménye, mely a müncheni kiállításon úgy tőrülmet- 
szett magyar typusai, mint a kompozíció drámai 
ereje által feltűnést keltett, fényképsokszorozás- 
ban is megjelent Bruckmannál Münchenben, s már 
Budapesten is kapható Lébei dorottya-utcai mű- 
kereskedésében. A fényképek igen sikerültek s 
egy példány ára 4 frt 50 kr.

Művészeti rövid hirek. B l a h a  L u i z a ,  
ki véglegesen megválik a népszínháztól, közelébb 
Németországban fog vendégszerepelni. — J u- 
d i c u é  a s s z o n y ,  ki, mint említettük, jelenleg 
Berlinben időz, egy odavaló hírlapíró előtt váll- j 
vonással felelt arra a kérdésre, hogy vájjon föl 
lépne-e a berlini közönség előtt. A diva tudvale

vőleg francia patriotizmusból nem akar Berlinben 
játszani s a német fővárosban csak mint utazó 
tölti idejét. — P o p p e r ,  a Budapesten is jól 
ismert gordonka-virtuoz, visszatért skandináviai 

j utazásából s e hó közepén Bécsben rendez hang- 
; versenyt. — R  i c h e p i n ur a »Nana Sahib« szer

zője, a ki tevékeny részt vett a Sarah Bernhardt- 
Colombier botrányban is. legközelébb maga já t
szotta el darabja címszerepét a Porte-St.-Martin 
színházban A kísérlet sikerült; Kichepin ur hév
vel szaval, Ízléssel mozog s oly nagy tetszésben 
részesült, hogy ezentúl is az ő kezében marad a 
szerep, melyet eddig Marais játszott — A p r á 
g a i  c s e h  n e m z e t i  s z í n h á z  ez év elejétől 
fogva országos tulajdonba ment át. A cseh színház 
jelentékeny országos subvenciót kap, nagyobbat 
mint a prágai német színház. Ezt a németek, ter
mészetesen, sérelmesnek találják s közelébb folya
modtak az országos választmányhoz, hogy legalább
is annyi subvenciót kapjanak, mint a csehek : a 
választmány azonban visszautassá a kérelmet, oly 
megjegyzéssel, hogy azt csak a tartománygyülés 
adhatná meg. — A m i l á n ó i  S c a l a - s z i n -  
h á z a t  villamvilágitásra rendezték be; 1893 
Edison-lámpa áraszt fényt a színpadon és néző
téren. Egy-egy lámpa tizenhat gyertyaféuyü s a vil- 
lamáramot hat dynamo-elektrikus gép szolgáltatja.

Zenemüvek. T á b o r s z k y  és  P a r s c h  
mükereskedésében Gerő Károly » Túr i  B otos  ;»« 
népszínművéből tiz dal jelent meg, melyeket ének
hangra és zongorára Herczenberger István, a nép
színház zenekarának tagja alkalmazott. Ara 1 frt 
50 kr. — Ugyané cég kiadása : »Tiszavidéki han
gok«, énekre és zongorára. Huber Sándortól. A 
következő hat dal van benne: A mi házunk felett 
csak egy csillag van. Csicsóné galambom. Kala
pom, kalapom csurgóra. Nefelejts az én nevem. 
Csomódi csősz. Erre gyere galambom.

Nieves Emília hirneves portugall színésznő 
halálát jelentik a portugall lapok, melyek őt ko
runk legkiválóbb művésznőivel, Rachellel, Ristori- 
val és Sarah Bernhardtal helyezik egy színvonalra. 
1838-ban kezdte meg művészi pályáját és öt évvel 
ezelőtt a magánéletbe vonult vissza. Azt mondják, 
hogy ő neki és Carret költőnek köszönhető a por
tugall színészet ujjáteremtése.

Az orosz Makart. Nagy feltűnést kelt je- 
jenleg Péterváron Makovszki festésznek — kit 
honfitársai az orosz Makartnak hívnak — »A bojár 
lakodalom« cimü festménye. Az orosz bojár család 
a menyegzői lakománál ül Épen most hozzák az 
ünnepi ételt, a hattyút, mely ősi szokás szerint 
jeladás arra, hogy a jegyesek egymást »conspectu 
omnium« megcsókolják. Az asztali vendégek a 
mátkapárra tekintenek, mely a szent kép előtt áll 
és a leány zavarában gyönyörködnek. A menyasz- 
szony lesütött szemekkel, biborpiros arccal, ha
bozva áll ott, mig a vőlegény türelmetlenül lát
szik sürgetni a csókot. Az alakok nagyon élet
teljesek és jellemzetesek. Az edények és drágaszö
vetek kivitele mesteri: ez Makovszkinak legerősebb 
oldala. A képet 30,000 rubelért megvásárolták a cári 
palota számára.

Felelős szerkesztő: SZA'NA TAMÁS.

Budapest. Waiszmaua t«»tv»r«k konyrujoindája.
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AIGNER LAJOS kiadásában
30 frt (Budapest, váci-utca 1. sz.) 2 0  frt
helyett megjelent helyett

2 0  frt! IR O D A LO M TÖ R TÉN ET I M Ű V E L 15 frt!

*Figyelő. Irodalomtörténeti közlöny. Szer
keszti Ahafi Lajos. I—XII. Egy-egy 4 frt — kr. 

Pályáin emlékezete. Irta Kazinczy Fe
renc. 1 frt 50 kr. k ö tv e ...................2 frt 10 kr.

Kazinczy Ferenc és Guzmies Izidor le
velezése. Közli Gulyás E le k . . . . 1 frt 50 kr. 

Erdélyi levelek, Irta Kazinczy Ferenc.
1 frt 50 kr, k ö tv e ............................ 2 frt 10 kr.

^Kazinczy Ferenc mint szabadkőműves
Emlékbeszéd. . . - ........................— frt 30 kr.

*Vitkovics Mihály levelei (Kazinczy-,
Kölcsey-, Döbrentei-, Szemere-, Horvát 
Istvánhoz stb.) 1 frt. kötve . . . . 1 frt 60 kr. 

*A múltról a jelennek. Emlékjegyzetek 
(Petőfimé Szendrey Júlia, Kuthy Lajos 
stb.) Irta Lanka Gusztáv. 1 frt 60
kr, k ö tv e ................... .......................2 frt 60 kr.

Moliére élete és művei. Irta Szana 
Tamás. 1 frt 50 kr, kötve . . . . 2 frt 50 kr.

*Emlékeim (Petőfi, Liszt̂  Bem, Boka,
Feleki stb.) Irta gróf Teleki Sándor,
2 kötet 3 frt 80 kr, diszkötésben . . 5 frt 50 kr. 

*Itt is, ott is. Irta K. Papp Miklós
(Petőfi, Gyulay Ferenc, Vörösmarty,
Beák Ferenc stb.) 2 frt 50 kr, kötve 3 frt 50 kr. 

Vallót Imre emlékiratai (és Petőfi em
lékezete) 2 frt, kö tve........................2 frt 60 kr.

^Csokonai Vitéz Mihály. Irta Haraszti 
Gyula. 1 frt 60 kr, kötve . . . . 2 frt 20 kr.

*KöÍc8ei Ferenc élete. Irta Vajda Vik
tor, (előbb 2 frt 50 k r . ) .................. 2 frt — kr.

^Dugonics András. Irodalomtörténeti ta
nulmány. Irta Endrödi Sándor . . 1 frt 20 kr.

Uj magyar Athenás. Ujabbkori magyar 
protestáns egyházi Írók életrajz-gyüj- 
teménye. Gyűjtik Sz. Kiss Kálmán,
Kálmán Farkas és masok. 1—4. fűzet.
E g y -e g v ............................  . • • — frt 50 kr.

*6 aal József élete és munkái. Irta Dr.
Badics F ere n c .................................1 frt — kr

A magyar doctrinairek. (Csengery,
Eötvös, Kemény, Szalay, Trefort.) Irta
Beksics Gusztdr . . ...................1 frt 20 kr.

Irodalmunk története 1711—1772. Irta 
Dr. Szinnyei József. . . . . .  1 frt 20 kr.

Petőfi kötészetének nemzeti idomairól.
Irta Erödi D á n ie l............................— frt 60 kr.

Kisfaludy Károly Irénéje. Irta Peterdi
Prém József .................................1 frt — kr.

*A két Kisfaludy. Irta Szana Tamás
1 frt 50 kr, kötve ............................ 2 frt 40 kr.

^Költészetünk uj népies iránya. Irta
Haraszti G y u la ................................— frt 60 kr.

Uránia, Kármán és Pajor. írta Bodnár
Zsigmond,..........................................— frt 60 kr.

A lyrai álláspont és Arany János. Irta
Tóth Sándor , ...................1 frt — kr.

Petrarca és Kisfaludy Sándor. Irta
Rényi Dezső . . .............................— frt 50 kr.

A kurucvilág énekei Tanulmány. Irta
Ferenczi Zoltán .................................— frt 60 kr.

*Shakespeare jellemképei. Irta Bran-
kovics György. 2 k ö t e t ...................2 frt 40 kr.

*FJgyeid. Szépirodalmi és kritikai heti
lap. Szerkeszti Szana Tamás 1871 — 76. 
évfolyam. Egy-egy 8 frt helyett . . 5 frt — kr. 

*Nagy szellemek (Leopardi, Poe, Burns,
Tegner, Heine. Lenau). Irta Szana
Tamás 1 frt 50 kr, kötve . . . . 2 frt 20 kr.

—— A ki aa itt felsorolt és *»gal jelölt 
müvek közül egyszerre 30 írtért megrendel, 
a bolti éránk csak 2 3 -át, 20 frtórt esak 3/4-ét 
fizeti. Egyes müvek csak a kitett áron kap. 
káték ——

AIGJíER LAJOS kiadványai.

M agyarország függetlenségi harca
1848—49-b en .

Irta GELICH RIKHÁRD tábornok.

2 kötet, színes képekkel, térképpel
2 köt. vagy 17—18 füzet. Előfizetési ára 6 frt, 

fttzetenkint 40 kr.

' Ezen sok évi tanulmányozás és kiadatlan for- 
| rások gondos feldolgozásából eredt munkának főfel

adata a magyar függetlenségi harc történetét az ak
kori honvédelem önálló és kimerítő leírásával szak
szerűen és sokszor új szempontból előadni. Az eddig 
megjelent jelesebb katonai munkák többnyire csak a 
függetlenségi harc hadműveleti részével foglalkoztak 
és a honvédelem szervezését csak felületesen érintet
ték. A történelemre azonban még nagyobb érdekkel 
birnak azon módok és eszközök, melyek a magyar 
nemzet csodaszerű ellentállási képességét 1848-49-ben 

I fejlesztették, mint az azokból származó nemzeti had- 
| seregnek a harcmezőn történt fölhasználása. Ezen had- 
j sereg harcképességét a függetlenségi harc valamennyi 

stádiumában, valamint a hadműveleteket és azoknak 
tényezőit csak a honvédelem szervezésének tökéletes 
ismerete alapján lehet megítélni a szerint, a mint azok 
a hadműveletekre gátló vagy előmozdító befolyással 
bírtak. Mindezeknél fogva e munka nem kireke3/.tőleg 
katonai tartalmú, hanem a legfontosabb politikai moz
zanatokat és eseményeket is kronológiai rendben fog
lalja magában. Ezekhez sorozvák u.inden azokra vo
natkozó okmányok, u. m. királyi leiratok, kiáltványok, 
miniszteri rendeletek, polgári és katonai hatóságok s 
más társulatok hirdetései, országgyűlési tárgyalások, a 
hadjáratok pontos leírása stb. stb.

Szabadságharcunk történetéhez
Visszaemlékezések 1848— 49-re

írta  JAKAB ELEK, a m. t. akadémia 1. tagja.

író államszolgálatát s hírlapíró szép állását el- 
! hagyva gr. Batthyány fölhívására, mint Kossuth-huszár 

közharcos 9 hónapon át szolgait, a Piski mellett vívott 
két napi harc után 1849 febr. 12-én lett hadnagy, a 
sorban, ágyufedezeten szolgálta végig a nagy nemzeti 
harcot, Bemtől érdemjele, a nemzeti kormánytól di
csérő oklevele van. Csak azon csatákat Írja le, melyek
ben részt vett, a miket látott, vagy résztvevőktől, baj
társaitól hallott, vagy hiteles adatokból olvasott. Bem 
irodájából, Kurtz Írásai közül, Vetter altábornagytól, 
gr. Mikó és a kir. főkormányszék titkos levéltárából, 
b. Vay, Csányi, gr. Batthyány és Szemere, több kor
mánybiztos hagyatékából oly iratokat bir, a miket soha 
senki nem használt. Ily gazdag anyagkészlettel volt 
képes amaz évek politikai és harci eseményeinek oly 
titkos okait fedezni tol, menetét, válságos ford-ufatait s 
a vezérférfiak közötti viszonyt úgy állitni ele, a mi 
dicső korszaknak oly hű és a következetlenség jellegét 
magán viselő kepét adni, ama másoknak egyáltalában 
nem állott módjában. E műben sok oly résziét van. 
mely egészen új s a szereplők maguk meg vallották, 
hogy nem tudták. 8 mert, hiteles, beesők annál nagyobb, 
Az előadási modor könnyű, természetes, világos, irálya 
tiszta, magyaros, vonzó, a műven átvonuló szellem sza
bad, hazafias, mégis kímélő és méltóságos, az ítéletek 
igazságosak és indokolva vannak. A könyvet 9 jeles 
hadvezér és államférfi hű arcképe díszíti: Bem, Klapka, 
Gál Sándor gr.,, Bethlen Gergely, gr. .Mikó, Vetter 
A nta l, Gábor Avon és Csányi Ferenc.

Az egész mű 36 iv, a kiállítás elegáns. Ár.» 
4 'oriut.
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AIGNER LAJOS kiadásában
3 0  fr t

(Budapest, váci-utca i. a.) 2 0  fr t

helyett megjelent helyett
2 0  f r t ! T Ö R T É N E L M I M Ü V E K . 1 5  fr t  t

Anglia művelődésének története. írta
Buekle H. Tamás. 10 kötet fűzve 13 frt 
20 kr. 5 vászonkötésben . . . . . 16 írt 40 kr 

A felvilágosodás keletkezésének és be
folyásának történelme Európában. Irta 
Leeky W H. E. 2 kötet kötve . . 7 frt 60 kr

♦Szabadságharcznnk történetéhez. 
Visszaemlékezések 1848—49-re. Irta 
Jakab Elek. Vaskos kötet 9 fénykép- '
pel 4 frt, kötve................................ 5 frt 20 kr

♦Archaeologiai értesítő. Szerkesztik 
Rómer, Henszlmann stb. II—IX. év
folyam. E g y -e g y ............................3 frt — kr

*K ortörténelmi rajzok. Irta Neményi 
Ambrus. 2 kötet 1 frt 60 kr. Velin-
k iadás....................... .......................3 frt — kr

* Vázlatok a, magyar emigratíó életé
ből. Irta Áldor Im re....................... 1 frt 20 kr

♦Szarvas város történelme és jelen 
viszonyaink leírása. Irta Zsilinszky
Mihály ..........................................1 frt 20 kr

♦A Templáriusok titkos statntumai.
Irta Barack Benedek ...................— frt 60 kr

♦A szabadkőművesség története. Irta
Hollós László . .............................1 frt — kr

♦Az egyet, miivelődéstörténelem váz
lata. Irta György Aladár . . . .  1 frt 20 kr

Az emberi nem művelődési történeté
nek vázlata. Irta Torkos L. . . .  1 frt — kr

*A hadművészet történelme. Irta Ber
nek után Halász Károly . . . . — frt 80 kr

Az 1848. reaktio és ellenforradalom.
Irta Rogge. Fordította Hoffer . . . 1 frt 50 kr

♦Széchenyi István napjaink történelmé
ben. Irta Sebwarcz Gyula . . . . — frt 30 kr 

*A báni méltóság eredetétől fogva 
napjainkig. Irta Hampel József . . — frt 30 kr

A lovasság történelme a legrégibb 
időktől a jelenkorig. Irta Denison 
György. Fordította Szeles Dénes. 1—4. 
füzet. Egy-egy . . . . . . . . — frt 50 kr

Mikes Kelemen törökországi levelei.
1 frt 80 kr., kötve . . . . . .  2 frt 40 kr

Felolvasások az ember őstörténetéről.
Irta Baloghy D ., 2  füzet............................1 frt —  kr

Tanulmányok az ember eredetének 
történetéből. Irta Majláth Béia . . 1 frt — kr

*A székesfehérvári ásatások ered
ménye. Irta Henszlmann Imre . . 5 frt — kr

♦Wesselényi Miklós felségsértési bűn- 
pere. Irta Jakab Elek. 2 kötet . . 4 frt — kr

Oklevelészeti naptár. Irta Torma J. . 2 frt — kr
Egyptomi cultur-maradványok hazai 

leletek közt. Irta Majláth B. . . . 1 frt — kr
♦A szabolcsmegyei mnzeum, utasítás

sal vidéki múzeumok rendezésére. Irta 
Hampel József, 30 ábrával . . .  — frt 40 kr. 

Magyarország függetlenségi harcza 
1848/49-ben. Irta Gelich Rikhard tá
bornok (17 füzet képekkel) 1—5. füzet.
Egy-egy ..................................... ....  _  frt 40 kr

Árpás és a mórichidai préposlság tör
ténete. Irta Rómer Flóris . . . .  1 frt — kr

Pest-Piiis-Solt megye monographiája.
Irta Gaigoczy K. 3 köret . . . .  6 frt — kr.

A magyarországi zsidók története. Irta
Bergl József . . . .........................1 frt 50 kr.

♦Zűr ueuern Gesehichte dér Jnden in 
Ungarn. Von Leopold Löw . . . . 2 frt — kr.

A ki a*" itt felsorolt és *-gal je
lölt müvek közül egyszerre 30 írtért rnegrea- 
del, a bolti árnak csak 2 3-át, 20 írtért csak 
3/4-ét fizeti. Egyes müvek csak a kitett áron 
kaphatók.

AIGNER L A J O S  K I A D V Á N Y A I

Részletfizetés mellett megszerezhető. 
N E M Z E T I  K Ö N Y V T Á R .

MAGYAR ÍRÓK NÉPSZERŰ KIADÁSA.
Szerkeszti ABAFI LAJOS.

E díszes kiállítású s magyarázó jegyzetekkel és élet
rajzokkal ellátott vállalatból megjeleltek eddigelé
Kazinczy Ferenc : Pályám emlékezető 1 frt 50 kr

— összes költeményei. 2 kötet . . . 2 frt 40 kr
— Erdélyi le v e le k ................................1 frt 80 kr
— Magyar Pantheou. Életrajzok . . 1 frt 50 kr

Mikes Kelemen : Mulatságos napok . . 1 frt 20 kr
— Törökországi levelei............................1 frt 80 kr

Kármán József művei. 2 kötet . . . 2 frt 60 kr
Vitkovics Mihály művei. 3 kötet . . . 2 frt 80 kr
Zrínyi Miklós : Szigeti veszedelem . . 1 frt 20 kr
Dayka Gábor költeményei...................1 frt — kr
Csokonai Mihály művei. Bevezető kötet 1 frt 60 kr
Dugonics András: Bátori Mária . . . 1 frt 40 kr
Katona József összes művei. 3 kötet . 4 frt 20 kr
Sárosy Gyula Arany trombita . . . . 1 frt 40 kr

— vegyes költeményei . . . . . .  1 frl 40 kr
— színmüvei (sajtó alatt).

Vajda János összes költeményei 2 köt. ... 3 frt —
Gaál József: Szirmay Ilona. Tört. reg. 2 frt — kr

— Alföldi kepek és humoros rajzok . 2 frt — kr
— Történeti beszéljek....................... 2 frt — kr

Beöthy László: Goldbaeh & Comp. Reg. 1 frt 40 kr
Vahot Imre emlékiratai és Petőfi Sán

dor em lékezete ............................ ....  2 frt — kr
Balogh Zoltán költeményei.......................1 frt 40 kr

— színmüvei..................................... 1 frt 40 kr
— Alpári. Verses regény. Függelék:
p r ó z á k ...............................................1 frt 40 kr

Szemere Miklós összes müvei. 3 köt. . 4 frt 80 kr 
Czakó Zsigmond összes müvei. 2 köt. . 4 frt — kr 
tfé&T“ Minden kötet külön kötve is kapható, a 
bekötést (barna vászonban, piros metszéssel) 60 

krral számítva.
E gyűjtemény egyszerre megrendelve 

havi részletlefizetésre is kapható, oly for
mán, hogy a megrendelésnél fűzött példányra 
előre fizetendő 7 frt, havonkint pedig 4 frt- 
kötött példányra előre fizetendő 10 frt, és 
havonkint 5 frt ; azaz : 7 frt, illetőleg 10 frt 
lefizetése kötelező nyilatkozat beküldése mel
let azonnal szállítjuk az összes megjelent 
köteteket.

E 36 kötetre terjedő csinos könyvtárt tárcacik 
kekben behatóán ismertették a Pesti Napló, Egyet
értés, Pesti Hírlap, Pester Lloyd stb., kiemelve an
nak nagy fontosságát. A» Pe s t i  N a p l ó «  pl. hang
súlyozván »a vállalat nagy irodalmi, sőt nemzet 
jelentőségét«, igy folytatja »olcsósága, díszes kiállí
tása és a felvett irók nagy neve egyaránt utat nyithat, 
neki a művelt magyar közönség minden rétegébe. 
Gazdag és becses olvasmányt találhat benne minden 
művelt ember, a ki a nemzeti irodalom múltja és a 
magyarság szellemi fejlődése iránt érzékkel viseltetik.

flasoniólag nyilatkozott a többi. A >Pes ti 
H í r l a p «  p. o. azzal végzi, hogy a »Nemzeti Könyv
tárnak« e g y e t l e n  m a g y a r  c s a l á d b a n  sem 
v o l n a  s z a b a d  h i á n y o z n i a .

Bnd*peat WcinniAun te«tvérek kSnjrvnjoin&U«.
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K O SZ O R Ú
A  P E T Ő F I - T Á R S A S Á G  H E T I  K Ö Z L Ö N Y E

SZERKESZTI

S Z A N A  T A M Á S

TARTALOM:
Barak Hageb asszonyai. (Történelmi elbeszélés.) J ó k a i  Mórtól. 
A király és költö. (Költemény.) Irta ifj. A b r á n y i Kornél.
Az oszlopbáró. (Regény.) Irta T o l n a i  Lajos.

Az elvált asszony. (Francia elbeszélés.) Irta Tony R e v i 11 o n. 

Esztike kisasszony professzora. Ismerteti K a r l o v s z k y  Endre. 

A Peiöfi-Társaság közgyűlése.

Irodalom. — Művészet. — Vegyesek.

E L Ő F I Z E T É S I  A R A K :
Egész é v r e .....................8 frt. j N egyedévre......................... 2 írt.
Félévre . . . . . .  4 frt. j Egyes lap ára . . .  16 kr.

Az előfizetési pénzek a kiadóhoz (IV. váci-utca 1) küldendők.

S z e r k e sz tő sé g ; IV . b á sty a -u tca  11.

A la p  k ö z l e m é n y e i n e k  u t á n n y o m á s a  t i l o s .

BUDAPEST



Előfizetési felhívás a „KOSZORU“-ra.
A »Koszorú« iránya, beosztása jövőre is a régi marad. Mint a Jó k a r  M ó r  vezetése 

alatt álló »P e tö fi- tá rsa sá g « hivatalos közlönye azon törekszik, hogy a legjobb szépirodalmi 
erőket gyűjtse maga körül, s ne . csak élvezetes, de egyúttal tartalmas és választékos olvasmány
nyal is szolgáljon a művelt magyar közönségnek.

A lap elbeszéléseit, költeményeit vonzón és tartalmasán irt fejtegetések követik, a bírálati 
rovatok pedig az irodalom, színház és művészetek újabb jelenségeiről nyújtanak kellő tájékoztatást.

A lap ez évi közleményei -közül elég legyen fölemlítenünk J ó k a i  Mór egy hosszabb 
elbeszélését és T o ln a i  Lajos » A z  oszlopbáró« című egykötetes regényét, mely úgy költői szép
ségeinél, mint irányánál fogva bizonyára nem közönséges feltűnést fog kelteni.

Hisszük, hogy a lap eddigi barátai a »Koszoru«-t, mint a magyar szépirodalom egyetlen 
komolyabb közlönyét, jövőre is rokonszenvükre, pártfogásukra méltatják, sőt részére újabb híveket 
is igyekeznek szerezni ismerőseik között. A vállalat felvirágzása a jobbak buzgalmától függ; azért 
egész bizalommal tesszük le kezükbe a »Koszorú« sorsát.

A »Koszorú« előfizetési ára : egész évre 8 frt, félévre 4 frt, negyedévre 2 frt.

Aigner Lajos,
kiadó.

V E G Y E S E K .
* (A je len  szökőév), voltaképen abban a 

szökőnap (február 29-ike) 990.458 frankjába kerül 
Franciaországnak. A rendes budgeten felül ugyanis 
713,962 frankba kerül a hadsereg és 264,496 frkba 
a hadi tengerészet ellátása ez egy napon.

* (Zrínyi és Frangepán hamvait), melyek 
a bécsújhelyi templom restau rálása alkalmával 
kerültek napfényre, Sopron városába akarta szál
lítani a város néhány lelkes polgára, hogy ott 
lehető nagy ünnepélyességgel tétessenek örök 
nyugalomra. E célból ama lelkes férfiak egyike 
a legközelebbi napokban felutazott Bécsújhelybe» 
hogy a vértanuk hamvainak átadását az ottani 
városi plébánia hivatalnál kieszközölje, de fájda
lom ! azzal a hírrel érkezett vissza, hogy azok 
már nincsenek ott, mert Horvátországba, Zágrábba 
szállíttattak.

* (írói honoráriumok.) A »Truth« a kö
vetkező érdekes adatokat közli a nevesebb angol 
irók tiszteletdijairól. Disraeli tollával 30,000 font 
sterlinget keresett, Byron 23,000 fontot, Macaulay 
lord »Angolország történelméért« 20,000 fontot (a 
tiszta jövedelem három negyedét), Waltér Scott 
tizenegy novelláért 110,000 fontot, lord Lytton no
velláiért 80,000 fontot és Trollope 70,000 fontot. 
Dickens »Nickleby Miklós« megjelenése előtt, há
rom évben évente 10,000 font sterlingnél többet 
keresett, George Elliot »Romolá«-ért 10,000 font 
sterlinget kapott, Walter Scott > Waverley«-ért 
700 fontot, »Napóleon életéiért 18,000-et; Wilkie 
Collina »Armadale«-ért 5000 fontot, Moore Tamás 
»Lalla Roukh«-ért 3000 fontot, Goldsmith »Róma 
történeté«-ert 300 font sterlinget, »Görögország tör- 
téneté«-ért 260 fontot, » Anglia históriájá«-ért 600 
fontot, a »Wakefieldi lelkészéért 60 fontot; Gib

bon »A római birodalom hanyatlása és bukása« e. 
müvéért 10,000 font sterling honoráriumot kapott, 
Johnson a »Lives of Poets«-ért 300 fontot és a 
»Rasselas«ért 100 fontot.

* (Szellemi nagyság öröklése.) Fejedelmi 
nagyságok közt Salamon és Nagy Sándor örököl
ték atyjok képességeit. Aristoteles szintén atyjá
nak Nikomachus orvosnak köszönte tudomány- 
szeretetét. Herschel atyja jeles csillagász, Ráfael, 
Van Dyk és Teniers atyja szintén jeles festők 
voltak, Tizian, Cranach, Holbein ésV andeV elde 
családjában a művészet iránti bajiam apáról fiúra 
szállott. Mozart atyjá jeles zeneszerző, Haydn atyja 
nagy zenebarát, Liszt atyja zeneileg képzett ember 
volt. Veronese atyja jeles szobrász. Dürer atyja 
kitűnő aranymives, Cellini atyja épitész volt. Ró
bert Peel atyja egyike volt a legnagyobb keres
kedői szellemeknek; Niebuhrnak, a nagy törté
nésznek, atyja jeles utazó volt. Lyellnek, a hiree 
geológusnak atyja nem mindennapi tehetségű ma- 
thematikus, Galilei atyja híres zenetheoretikus volt.

* (Angol hercegek jövedelmei.) A walesi 
herceg 1862-ben lett teljes korú s a következő 
márciusban már meg is házasodott. Az angol par
lament 1863-ban két millió forint évi jövedelmet 
szavazott meg neki. Ezenkívül kapja a cornwalli 
hercegség jövedelmeit, a mi átlag három millió évi 
jövedelmet tesz ki. Összes jövedelme tehát kerek 
számmal évi öt millió. Nejének 500,000 forint külön 
évi jövedelme van, a mi egy millió ötszázezerre 
fog szaporittatni, ha túléli férjét. A királynő ki
sebb fiai, Edinburg, Cannaugh és Albay hercegek, 
egyenkint egy millió kétszázötvenezret kapnak 
a. nemzettől és pedig 750,000-et teljes koruságuk 
tói fogva, 500,ü00-et házasságuktól kezdve.
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BARAK HAGEB ASSZONYAI,
Történeti elbeszélés.

JÓKAI MÓR-tól.
Épen háromszázhatvanöt asszonya volt 

Barak Hagebnak. Minden napra egy.
Hogy szökő esztendőben hogy jött ki 

vele? az titok.
Pedig Barak nem volt valami szultán, 

bizonyítja a »Hageb t melléknév, a mi any- 
nyit jelent, mint f ő k a m a r á s .

Ez volt a hivatala Mohammed, Kova- 
rezán szultánja udvaránál. Barak, mint a 
nagy mongol birodalom követe került oda; 
Mohammed gyermek volt még: az özvegy 
szultána maga is fiatal asszonyság. Barakra 
bízták nagy hamar az egész gazdálkodást.

Szépen gazdálkodott!
ő  hozta be azt a reformot, hogy a 

hadseregnek a zsoldja négy rézasperről há
romra leszállittassék.

Azt mondta, hogy a hármas szám szent 
szám, hárman vannak a próféták is.

Egyszer a nagyvezér, Darfur Ali azt 
mondá Barak Hagebnek, oda látogatván | 
hozzá egy csésze kávéra:

— Nagy bolondság tőled ilyen sok asz- 
szonyt tartani. Ha nálunk is az volna a 
szokás, a mi odakinn a frankoknál, hogy 
az asszonyt ingyen adják; de még rá is | 
fizetnek, hát te akkor most gazdagabb vol- ; 
nál Sapór királynál. De nálunk megfor- ; 
ditva van a világ rendje: itt pénzen veszik 
az asszonyt. Te igen sok pénzt elvertél már 
erre a célra. S ha a magad pénzét vernéd j 
el, bánná a dzsin! de az ország pénzét té- 
kozlod el az asszonyaidra: s ez már baj.
A mit te egy asszonyra kiadsz, azon száz 
lovas katonát lehetne kiállítani.

— Hát aztán száz lovas katona okoz-e 
nekem annyi gyönyörűséget, mint egy asz- 
szony ? Ezt felelte rá Barak Hagéb.

Bölcs mondás volt! Nem is tudott rá 
mii felelni Darfur Ali. Csak a nagy szám

ellen tett kifogást: minek olyan sok asz- 
szony ?

— Hiszen azt igen helyeselném, a pró
féta is helyesli, tudom, hogy a ki teheti, 
szerezzen össze a virágos kertjébe minden
féle virágokat. Vehettél magadnak szőke 
hajut, fekete hajut, s a mi a két szin között 
van, fehérképüt és barna képüt, kék szemüt 
fekete hajjal, s fekete szemüt szőke hajjal, sár- 
gaszinü chinait, olajszinü malájit, és azokbul 
akik a hajukat veresre s a fogaikat feketére 
festik ; meg a kik az orrukon perecet húznak 
keresztül; ébenfával vetekedő szerecsent; de 
elég mindenikből eg y ! Hiszen Allah sze
relméért, a neveiket sem tudnád elszámlálni 
az asszonyaidnak ; nem hogy azt meg tud
nád mondani, hogy melyiknek mi hasznát 
veszed ?

— Oh dehogy nem tudom ! — mondá 
Barak Hageb. — Hallgass rám, elszámolom 
sorba. Az 11 d i b a h jóslatokat tud mondani, 
a mik az ország sorsának intézésére fölöt
tébb szükségesek: — a H a f i t e m  ért a 
bűvészeihez s lelkeket tud idézni. A N úr
in a h á 1, a madarak beszédét érti, úgy, mint 
én a tiedet. Az A 1 p a i d e meséket tud 
mondani, a mik képesek egy szultánt álomba 
ringatni. A M a h a d é v i  és az A s s a i n t e  
páros táncot lejt együtt. Tudod, hogy a ba
jadér tánchoz két alak szükséges. A M a n 
gó  r a a szultán-kenyér készítésének titkát 
érti; a S a n d a b a b  pedig olyan sorbetet 
készít, hogy még a bajuszodat is sajnálod 
megtörölni utána. V i a - H i a, a chinai úgy 
tudja a sáskákat viaskodtatni egymással, 
hogy az szebb minden háborúnál: az indus 
K a i k  a pedig a legvadabb állatot is úgy meg 
tudja szeliditeni, hogy még az oroszlán is ko • 
csiba hagyja fogni magát. A R o x a n e  a csil
lagok járását ismeri s megmondja a nagy em
berek halálának napját. Az A y s h a  ismeri

| a titkot, a mi által a ma reggel elültetett vi
rághagyma estére már kivirágzik. A K a i k  a

«



nem szép, inkább rút ; de a csömört ki 
tudja kenni a hátamból. A szilaj tatár J a- 
r i k ó gyönyörűn lovagol, s a többi asszo
nyokat is mind tanítja iovagolni. Ellenben 
a tudós A b u z a i d e  a leveleket írja, a 
miket a tollába mondok arabul, a J o s a az 
alkoránt olvassa előttem; a R á c  b e l  zsol 
tárokat énekel, a K a d i g á v a l  és a S a- 
m u z á v a 1 együtt, mert tudod: minden 
énekhez három hang kell. A J u k i n n a  a 
kötélentáncolásban remekel; az indus Z i- 
b e l l a  a késhajigálásban művésznő; egy 
nádszálat eltalál közepén a tőre hegyével 
tizenkét lépésről. A B o r a s s a  a gyógyfü- 
vekhez ért. Az A 1 i b e n aranynyal és tarka 
selyemmel tud hímezni olyan szőnyegeket 
és kárpitokat, hogy azokat királyok irigyel
hetnék. A R o c h e n a r a  még annál is 
szebb talitarka táblákat tud mázolni. A tur
bánom tekercsét úgy fel nem tudja senki 
kötni, mint az A l a c i e l .  S ha valami ne
vezeteset álmodom, ott van a B a g d a d -  
Chatun, a ki azt nekem azonnal megrna- 
gyarázza. A Ma n o 1 a gyönyörűségesen ját
szik a hártán, az A b i g a i 1 a baraborán, az 
A b a s s a a nakarán, a Z e h r a  a t a m 
t a mo n ,  a Kí a  a csingilingin; a mi mind 
együtt szép. a hogy tudod. S aztán a ba
rackot meghámozni úgy nem tudja senki, 
mint a Si c h e m.

A nagy vezér csak számlálta először a 
keze ujjain, aztán meg a lába ujjain a 
Barak Hageb asszonyainak a neveit; de a 
mint azoknak a száma már átment a har
mincasba, megijedt, hogy ottéri az éjszaka, 
elmarad az abdesztan mosakodástól.

— Jól van, jól van! Ne mondd tovább. 
Szükséges neked mind a háromszázhatvanöt 
asszony a háznál : mindnek van valami 
hasznos dolga. Igazságod van; de rá vi
gyázz, hogy ennek az igazságodnak kárát 
ne valld egyszer valamikor.

A nagyvezérnek igaza is volt, meg nem 
is, a hogy a történtek fel fogják világo
sítani.

A Chovaresánnal szomszédos Kermán 
szultánja Szidi Ahmed, megtudva, hogy Me- 
hemed alattvalói milyen nagy elnyomatás
ban szenvednek, elhatározá, hogy fel fogja 
őket szabadítani. A szomszédországok pa
naszait megorvosolni mindenkor kedves kö
telességüknek tartották az uralkodók.

Szidi Ahmed roppant hadsereget gyűj
tött erre a célra. Némely persa történetírók

azt mondják, hogy tízezer harcosa volt, 
mások százezerről beszélnek. Alkalmasint 
közepén lesz az igazság: lehetett neki va
lami háromszáz testőre, a ki igazi katona 
volt, a többi csak rablásra vállalkozó cső
cselék. Mielőtt hozzá kezdett volna, a had 
sereg zsoldját négy asperről öt asperre 
emelte föl, a mi által leírhatatlan lelkese
dést idézett elő.

Ö maga állt a hadsereg élére, s annyi 
drágakövet rakott fel magára, hogy a lova 
alig bírta; a mi a mezitlábos harcosok büsz
keségét végtelen emelte. A drága csemegé
ket tevéken vitette maga után a saját gyö
nyörűségére, a mi mindazoknak, a kik az éh
koppot nyelték, nagy vigasztalására szolgált.

Ezzel szemben Mehemed szultán is nagy 
hadsereget állított ki. Mennyi volt a száma V 
azzal nem szolgálnak a történetírók, csak 
azt mondják, hogy két annyi volt. Maga a 
nagyvezér, Darfur Ali vezette a sereget.

Az ütközet előtti éjszakán Barak Ha- 
geb egyik asszonya az Ildibah jóslatot mon
dott a madarak repüléséből, megjövendölve, 
hogy a Kermán birodalom rövid időn össze 
fog omlani. A másik asszony, Roxane pedig 
megjövendőlé a csillagok járásából, hogy a 
holnapi napon Szidi Ahmed meg fog halni.

Barak Hageb mind a két jóslatot ki- 
hirdetteté a főváros minden utcáin, a mi le
irhatatlan lelkesedést idézett elő.

Maga is oly nagyon bízott a jóslatok 
teljesülésében, hogy nem csak személyesen 
kirándult ez ütközet szinjátékában gyönyör
ködni; de még az asszonyait is magával 
vitte, a kik mind a legdrágább paripákon 
ültek s kikeresve számukra a legjobb néző- 
helyet, felállitá őket egy kies domb tetejére.

Az ütközet kora hajnalban kezdődött 
meg, eget és földet megreszkettető dob- és 
trombitaszó mellett A persa történetírók 
szerint a Khoverezáni seregnek elesett négy 
venötezer embere, mig a Kermáni hadsereg 
nem vesztett többet három halottnál. A 
mandzsu historicus szerint ellenben a Ker- 
mani hadseregből harmincháromezer hullott 
el hősi halállal, mig a Khoverezáni hadse
regnek egy papucs sem maradt le a lábáról.

Itt is megint középen van az igazság. 
A Khoverezáni hadsereg ugyanis az első 
nyilzáporra, a mit az ellenség a fejére zú
dított, a hátára vetette a paizsát, dárdáját 
s úgy elfutott erdőbe, nádasba, kukoricásba, 
hogy utol nem érte senki. Kinek is volna
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kedve három krajcárért kispékeltetni a bőrét. 
A diadalmaskodó Kermáni hadsereg aztán 
rohant kirabolni a szerteszét fekvő falva
kat: ez lévén a szokott módja az elnyo
mott népek felszabadításának.

— A próféta szakállára! kiálta fel 
Barak Hageb, mikor az ütközetnek ezt e 
kimenetelét látta : nekem úgy tetszik, mintha 
Udibah jóslata nem egészen teljesülne. A 
Khovarezani birodalom omlik ma halomba.

— Még nem ment le a nap! felelt rá 
Ildibah. Fussunk!

Ezt a tanácsot maga is meg tudta volna 
adni magának Barak Hageb. Nem is sokat 
kérdezősködött a madaraktól, hanem a lova 
vékonyába vágta a kengyel vasát, s nyar
galt, a merre tág volt előtte a világ.

Az asszonyai mind vele futottak.
Szidi Ahmed fülébe is eljutott a hire 

Barak Hageb mesés gazdagságának s kü
lönösen a nagyszerű asszony gyűjteményé
nek. Mikor vége volt az ütközetnek, a 
serege fosztogatni széledt; ő maga pedig, 
a helyett hogy Khovarezán bástyáit ostro
molja, jobbnak látta utána eredni Barak 
Hagebnak, hogy elvegye tőle a drága kin
cseit, s a még drágább asszonyait.

Késő estig futott egymás után a két 
porfelleg: az egyiket Barak Hageb asszo
nyai verték föl, a másikat Szidi Ahmed 
testőr lovagai, szultánjukkal az élükön.

Alkonyaikor egy nagy bambusz-erdőt 
értek el a menekülők. Itt meg kellett álla
mok, mert azon a sűrűségen nem lehet ló
háton keresztül törtetni.

— A próféta feleségének a kötényére 
mondom ! kiálta fel Barak Hageb, a te jós
lásod is furcsán teljesül Roxane. Magam 
leszek a mai nap halottja, nem Szidi Ahmed.

— Még nem jöttek fel a csillagok ! 
felelt rá Roxane. Csak te pihenj meg a 
patak mellett, s végezd az abdesztán mo
sakodást, a többit bizd reánk.

Azzal az aszszonyok összeszólalkozva 
azt a furfangot mivelték, hogy a lovaik 
sörényéből bajuszt, szakállt csináltak ma
guknak nagy, tűiig csavarintott bajuszt s 
övig rengő szakállt. Azután a fiatal bam
busznádakból dárdákat metéltek, azoknak 
a végeire a tőreiket szúrták fel lándzsahegy 
gyanánt. Nyílnak elővették a hajaikba tűzött 
ezüst nyilakat, a tegez idege kitelt az ösz- 
szehordott lófarkakból. Mire Barak Hageb 
az ested imádkozásából előkerült, egy egész

hadsereg állt előtte, szakállas vitézekből. 
Maga is megszeppent, olyan rettenetesek 
voltak.

A tatár Jariko, s az indus Zíbella álltak 
a sereg élén s ők kommandéroztak, s meg
történt az a nagy csoda a világon, hogy 
egyik aszszony engedelmeskedett a másiknak

A seregüket háromfelé oszták. A derék 
hadat az erdő szélében álliták fel csata
rendbe, a másik két csapatot elrejték a mel
lék bozótokban.

így várták be az üldözőket.
A mint Szidi Ahmed megpillantó a 

csatarendben álló marcona alakokat, azok
kal a nyeregkápát verő szakállakkal, bizony 
megrezzent a szive. Ezek emberek a tal
pukon..

S akkor egyszerre előrugtat azoknak a 
sorából a legdélcegebb dalia, s erős mély 
hangon oda kiált:

»Hej te, Szidi Ahmed, ha van lelked, 
szállj ki ellenem egy kelevéz hajításra !«

S azzal odarugtat a fenyérre vakme
rőén, a feje fölött pergetve az ujjai közt a 
hajitó dárdát. Zibella volt az a késhajigáló 
bajadére.

Már csak Szidi Ahmed is kénytelen 
volt szembemenni a kihívó vitézzel.

Az pedig, a mint egy hajitásnyira ju
tottak egymáshoz, úgy röpité a kelevézét 
Szidi Ahmedre, hogy a rezgő bambuszszál 
a kés hegyét annak homlokába fúrta. A 
szultán lefordult a nyergéből egyszerre.

Akkor a szemben álló phalanx sor
lövést adott a testőr seregre, az ezüst nyi
lakkal. Az ezüst nyíl pedig veszedelmes 
fegyver; nagyon messze elhord s nagyon 
célba talál. Abban a pillanatban a bozót
ban elrejtett csapatok is kitörtek két felől 
nagy robogássa!; Jarikó, a szilaj tatár ama
zon, a nyergébe állva, vezette csapatját, a 
hogy a murtizigátorok szoktak, a kik nem 
ülve, de állva vágtatnak- a lóhátán a csa
tába.

De a kenuani testőrök sem vették 
tréfára a dolgot. Öt krajcár szép pénz, de 
biz annyiért sincs kedve az embernek 
a bőrét kilukasztatni; hátukra kapták a 
pajzsaikat s ott hagyták a szultánt a földön,

; maguk pedig szaladtak visszafelé, hogy a 
lovuk hasa érte a füvet futtában, s tele 
torokkal orditák a világba: »Jönnek a ta
tárok! Itt a karizmiak ! Nyakunkon a mur
tizigátorok. Tízezer, húszezer, százezer óriás



érkezett Barak Hageb segítségére! Tüzet | 
fújnak az orrlikaikon s menykövekkel lö- j 

völdöznek.«
Ekkor aztán a kerraniak futottak a 

bozótba, s a khoverazániak jöttek elő a ku- i 
kuricából.

— Látod-e ? moncfa Roxane Barak Ha- ; 
gebnak ; az én jóslatom teljesült. Íme Szidi j 
Ahmed itt fekszik előtted halottam

— De még az enyém is teljesülni fog. 
Monda Ildibah; mert a kermani birodalom 
össze fog omlani. Megyünk Kermánba.

S azzal levágták az elesett szultán fe
jét, dárdára szúrták s ezzel a diadaljellel 
indultak neki Kermánnak. Útközben egész 
seregre szaporodott a számuk. A szétfutott 
harci nép mind odacsődült hozzájuk, boszú- 
tol fellelkesülve: a kermániak pedig ön
kényt kaput nyitottak előttük: kisült, hogy 
ők még keservesebben el voltak nyomva, 
mint a khovarezániak. Hálákat adtak Alláh- 
nak, hogy Szidi Ahmedtül megszabaditá 
őket, s kikiálták Barak Hagebet szultán
juknak.

így ment teljesedésbe Ildibah jóslata.
E csodálatos, és csaknem elhihetetlen 

nagy diadal után, maga körül gyüjté az 
asszonyait Barak Hageb s igy szólt hoz
zájuk.

— Ti dicsőséges asszonyok! A kik
nek én köszönhetem az életemet, s a mi 
több az életnél, dicsőséges hírnevemet, s a 
mi a dicsőségnél is több, országomat: — 
kérjetek tőlem bárminő jutalmat, Allahra 
fogadom: ha van ezen a világon az, a mit 
kívántok, megadom ti néktek.

És ekkor előállt a dicső Zibella, a ki 
Szidi Ahmedet megölte s a többiek nevé
ben igy szólt:

— Valóban nagy jutalmat érdemiünk 
te tőled, a te asszonyaid; mert úgy küzd- 
tünk melletted, mint férfiak; — jobban, 
mint a férfiak. Azért nem kívánunk tőled 
kevesebbet, mint hogy add meg a szabad
ságunkat, s a te országodban legyen oly 
szabad az asszony, miként a férfi.

Barak Hagebnak két nehéz könycsepp 
gördült végig az orcáján a mikor e szót 
hallá.

— Olyan dolgot kértél, a mi van és 
még sincs ezen a világon, mondá Zibellá- 
nak. De én megfogadtam Allahra, hogy 
megadom. Legyen hát Kermánban olyan 
szabad az asszony, mint a férfi, s Barak

Hageb asszonyai hirdessék legelőbb, hogy 
ezt ők vívták ki !

Ezzel az egy szóval úgy meg volt 
nyerve a nép szive Barak Hageb számára, 
hogy senki többé a szomszéd uralkodók 
közül meg nem merte támadni a trónján, 
sőt valamennyien mind siettek neki kínálni 
a nőnemen levő rokonaikat feleségül. — 
Maga a Khoverazán szultánja, az egykori 
ura Barak Hagebnak, Mehemed, követséget 
küldött hozzá s felajánlá neki, hogy válasz- 
szón a hat húga és nénje közül tetszése 
szerint feleséget.

Erre azt mondta Barak Hageb.
— Én nem választok sem a húgaid, 

sem a nénéid közül; mert nekem nem bo
londságra, hanem bölcseségre van szüksé
gem. —  Hanem ha atyafiságra akarsz ve
lem lépni, — add nekem feleségül az 
anyádat!

És elvette feleségül Mehemed szultán
nak az anyját, a bölcs és jószivű Hakimát. 
S a háromszáz hatvanöt aszszony után beérte 
ezzel az egygyel.

S minden nemzet történetírói azt jegy
zék fel róla, hogy bölcs és népáldotta ural
kodó lett belőle, ő alapította meg a Kara- 
Szethai dynastiát.

Történt mind ez 1234-ben, a Hegira 
612-ik esztendejében.

A KIRÁLY ÉS A KÖLTŐ.
A várerkélyről, sima tó felett,
Hol tündér arccal mosolyog a táj,
Nap nyugtát nézve ült, és méla lett,
Költője oldalánál a király.
Lent félig dallam, félig vizmoraj,
Az esti illat szárnyán fölhatolt; 
lieá egy halk, önkénytelen sóhaj,
A lélek titkos párbeszéde volt.

Végtére szolt, s igy szólott a király:
»Nézd, mindenütt mily pompa, és mi báj !
Nincs dal, melyet a hárfa húrja zeng,
Mely oly sokat mondhatna mint e csend !
A h! ily zenétől égbe tör utat 
Magának a királyi öntudat.
S halandó végzetünek lenni fáj !« .. .
A költő szólt: »Mind meghalunk király!«

S megint amaz: »Jó! Hallgass ide hát!
S jegyezd, mit akarok ha meghalok.
Egy magas szirtre, mely sok földre lát.
Hol pihenésre ülnek a sasok,
Hová a villám olykor ha lecsap,
Tüzes csapóját köszörüli csak,
Hová köd és gőz föl nem hat soha :
Ha meghalok, temessetek oda !
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»Legyen a sírbolt ősi szikla-ür,
Örökké hangzó, mint rejtelmes ajk,
Mely csak parancsol és körösköriil 
Kormányoz egy láthatlan szolgarajt 
Kezemben kardom, főmön koronám,
Zászlóim párnaként fejem a la tt;
S a sápadt hold, ha félve néz be rám,
Hárfáját zengve szőjje álmomat !

»S amint lezártam elhaló szemem,
Kiket szerettem, jöjjenek velem !
Kutyámat, sólymomat s hű ménemet 
Nem hagyom itt e földön senkinek !
S kevésbbé azt, ki szivemet birá,
Kinek, ha láttam, nem valók király !
Kinek keblén gond nem dúlt sohasem :
Itt nem hagyom szép itju kedvesem !

»S ha megnyílik a sírbolt, ővelük 
Megyek oda, együtt aludni majd.
Aludni mig a szellemói’a üt,
S mulatni mig a kakasszó visszahajt.
Országom pedig, melyet itt hagyok,
Egy éven át ne lásson vig napot.
Minden legyen sötét, zord, mint a gyász ! . . .
És most te szólj, ha meghalsz mit kívánsz V* —

S a költő szólt; »Ha meghalok uram,
Kívánok nyájas völgyet sírhelyül ;
Mit átszel zugó erdei folyam,
Hová madárraj szomjat oltni gyűl;
És játszi zajjal vidám dalra kel 
Szellőkkel feleselve szelíden ;
Hol vándor is, ha ott jár, énekel,
Síromra ül, s merengve megpihen !

»S kiket szerettem, s kiknek fájni fog,
Ha jő az óra, melyben meghalok, —
Azoknak én, bár sírom eltemet,
Itt hagyom dalaimban szivemet!
Legyen nekik az élet hosszú, szép,
Áldásit a sors köztük ossza szét!
Lovam parancsszót ne halljon soha,
Sólymom repüljön szabadon tova!

»S kit legjobban szerettem, s akinek 
Ajkáról dalaimat csókoláin,
Halálomat ő se sirassa meg,
S mig én várom, higyje : ő vár reám !
Ne tudja hol vaD sírom, s csak mivel 
Véletlen arra jár keresse fe l:
Leljen virágot rajta, tépje le,
S csak sejtse, hogy szivem volt gyökere!« . .

Ifj. ÁBRÁNYI KORNÉL.

AZ O S Z L O P B Á R Ó .
Regény.

Irta TOLNAI LAJOS.
(Folytatás.)

A kocsisok leugráltak, s az én holmi
mat anyám akarata ellenére leszijjazták.

A báréné észrevette, hogy Juliska egy 
nagy darab kalácsot akar nekem feladni, 
a miből az imént együtt cddegéltünk.

— Hagyja el édes leányom, — intett 
a báróné — lesz’a kis bőröndjeinkben elég 
Tőlem ne féljen szomszédasszony — az én 
kezeim tiszták.

— fia a nagyságos báréné — tördelő 
anyám a szavakat siró hangon mindenké
pen — éh nem a báróné, tudom én - de
— nem nem !

— De semmikép sem, én édes asszo
nyom ! [Hanem hogy nem tudott maga el
jönni hozzám, ha tudta, hogy a fiamat én 
is Telekre viszem ? Ezt lehetetlen, hogy ne 
tudta volna. A fiúk tudják egymás dolgait. 
(A báróné olyan veres lett.)

— Igen anyám én tudtam, hogy Ádám 
báró — és Juliska is tudta.

— Hány éves ez a nyúlánk, barna leány ?
— kérdé nyájasan a baróné anyámtól.

— Most töltött tizenötöt.
Es nehány igen magasztalé szét mon

dott húgomról a báróné. Valóban Juliskánál 
aligha volt szebb leány a városban ; karcsú, 
sugár termetű, hosszas, barna arcú, nagy 
sötétkék szemű, és örökké jókedvű. Az egyik 
szeme alatt egy kis fekete lencse volt, innen 
reá fogták, hogy szerencsés lesz, mert a 
lencse szerencse.

Talán ez tette olyan jókedvűvé.
— Hány gyermeke van, édes szomszéd- 

asszony ? Jöjjön közelebb.
— Három fiam s két leányom.
— Férje tudom meghalt.
— Hetedik éve már.
— Okvellenül jöjjön be hozzám miné 

előbb. Sok beszélni valónk lesz Addig is 
menjen el és mondja a kulcsárnénak : a 
gyermekek bejárhatnak a gyümölcsösbe. Én 
parancsoltam. Kicsinyek még?

— Ez a kettő a legnagyobb.
— A lelkész úrtól hallottam, hogy a

fia derék tanuló.
— Sándor, mutasd meg a bizonyítvá

nyodat — hanem — deákul . . .
— Oh anyám, a kasznár úr tud deákul.
— Inasa volt Kos professor úrnak, s 

hallom, hogy kalkulussal fizetett — szélt a 
kasznár úr — nevetve, igy akarván leron
tani bizonyítványomat.

Anyám elsápadt erre a szóra, s a már 
odanyujtott bizonyítványt hirtelen vissza
rántotta.

— Fiam nem volt inas, mint ön kasz- 
| nár ur, s ha irt is és dolgozott is Kos urnák, 
I és ha nem is kapott is érette semmit, ezt a
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szegény bizonyítványt nem úgy loptuk, és 
nem is mesterkedtük ki — mint —

— A fiú inas volt, mire való azt ta- \ 
gadni ? — kiáltott a kasznár mérgesen.

— Bévárdi — én magától ilyen felvi- | 
lágositásokat sem nem kértem, sem nem. fo
gok kérni. Azonnal megindul, s a péli kastély 
előtt bevár. — Én ezzel a szegény asszony
nyal maradok. Kedves szomszédném, a ba- 
gázsiát viszik, én pedig magukat viszem, s 
Pélen egy jó kocsit fogok adni magának s
a leányának. Fia azonban itt marad Ádám 
báróval. Most lássuk a bizonyítványt.

A kasznár ur haragosan megindult, mi 
pedig még maradtunk. Felolvastam a kal
kulusokat latinul, és elmondtam magya
rul is.

— Hallja ezt Ádám ?
— S mi alatt a báróné megcsókolta 

fiát — nehány könyet törült ki a szeméből.
— Látja Ádám.
— Nekem is kitűnőm van, mama.
— De szeretném, ha ilyen kitűnői len

nének, és nem a minőket az erdőháti pro- 
íessor urak adnak. Hallottam, hogy minden 
kérdésre ők maguk feleltek meg, s mégis 
a bárót dicsérték: jól van, kitünően van 
báró ur. Ez gazság, erkölcsi hamisság, sik
kasztás.

Ádám báró nevetett.
— Hát mért tömi őket apám aranyok

kal, szivarral, borral?
— Úgy illik ; de az is úgy illenék, hogy 

magát meg jól elkészítsék.
— Oh én jól el tudnám készíteni — 

mondám a bárónénak.
— Hogyan? — kérdé az ifjú báró, ki 

egy igen erőtlen, sáppadt ifjú volt, szörnyű 
sovány ujjakkal és nevető színtelen szájjal. 
— Hogyan ? mert én szeretnék valamit 
tudni. Unom, hogy a deklinációt se tudom 
jól, holott a hat osztályt elvégeztem már. 
Teleken ki fognak nevetni — ha valamit 
kérdezni találnak. Csak a históriát tudom, 
abból is a mohácsi vészt, és Zrínyi Miklós 
kirohanását, és valamit a kalifák legyilkol- 
tatásáról. De ezeket jól tudom legalább, azt 
hiszem kitünően. S gúnyosan nevetett.

— És meg tudná maga tenni — fór- | 
dúlt hozzám a báróné karomat erősen meg- j 
ragadva, — hogy a báró mindent értsen ? 
Alaposan ?

— Meg én, nagyságos báróné.
— Hogy ? — kérdé reám hajolva a

báró. Öh, én olyan szamár vagyok s az 
úgy bosszant engemet. De mihelyt akartam 
valamit derekasan tanulni: a tanárok elbe
szélgették az időt s most félek, hogy mily 
csúfot vallók Teleken. Mire tudna maga 
engem tanítani az utón a latinból, mert azt 
épen nem tudom.

—- Hát a számtant?
— Az menne valahogy.
— A görög?
— Abból még egy betűt se tudok. Azt 

mondták ellehetek a nélkül.
— Fizika, vallás, irodalom, földrajz —
— Valamit mindnyájából, de képzelje 

nem tudok deklinálni. Az ezredes, a mama 
bátyja örökké evvel öl. Erre tanítson meg 
minél előbb.

— Megtanítom erre báró ür, én min
denre megtanítom, ha engedelmeskedik.

— Hogy akarja, hogy engedelmesked
jem? Fejtse föl. No ez furcsa! Engedelmes
kedjem.

S láttam, hogy a báróné haragosan 
ráncolta erre homlokát.

— Addig soha se keljünk föl az asz
taltól és sohase feküdjünk le, mig mindent 
nem tudunk. Ez az első regula.

— És mi a második? Ez derék. On 
egy professor. Nekem tetszik maga.

— Addig ne menjünk odább, mig min
dent jól nem értünk.

— Azután ?
— Az iskolában a magyarázatokra erő 

sen figyelnünk kell.
— Igen, csakhogy én elalszom. A tör

ténetóra alatt is mindig aludtam.
— Könnyű ettől elszokni.
— Oda fogjuk ültetni a bárót maga 

mellé — szólt közbe a báróné.
— Oda ülsz Sándor — jegyző meg 

örömmel anyám, ki úgy látszik elfelejtette 
a Bévárdi kasznár ur gorombaságát. Es 
ügyelsz, hogy a kis báró ur el ne szuny- 
nyadjon. Gyenge egészségű ő, innét van 
álmossága. Bizonyos.

-— így van,édes szomszédasszony, Ádám- 
nak meg kell erősödnie.

— Sándor megerősiti. Sándor, meg fo
god erősíteni a báró urat.

— Hogy? Szeretném tudni. Ez nagy
szerű. Mondja, hogy erősít meg engemet ? 
Ezt a báró kérdezte.

— Gymnasztikálunk, birkózunk, futunk, 
mászunk — és
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— Sokat kell enni a báró urnák — 
tette hozzá anyám : Sándor is sokat eszik.

Juliska azonnal megkínálta a bárót 
kalácscsal.

— Az istenért — kiáltott a báróné, 
ki akarván kapni a kalácsot a báró kezéből
— lázat kap.

— Nem kap, én sütöttem — biztatá 
Juliska — jó mákos és nem száradt.

Nem lehetett bírni Ádám báróval, úgy 
evett, de jó kedvvel két-három darabot is.

Ekkor én leugrottam, s a kabátom 
zsebjében levő pohárral egy ital jó forrás
vizet hoztam. Ivott, s látszott, hogy épül.

Csupa elevenség és vidámság volt a 
báró, arca kipirult, fakó, sápadt színe el
tűnt és pontról pontra kikérdezett minden
ben, hogy mikép haladhatna ő legbiztosab
ban a deklinációban.

A konjugációról és egyéb syntactikai 
szabályokról még egyetlen szót se tehettünk. 
Oly természetes, kedves ember volt, hogy 
a Zrínyi kirohanását ott mindjárt elmondta 
a fontosabb nevek és évszámok nélkül ugyan
— de elég szépen.

— Jól mondtam ? — kérdé igen nagy 
örömmel. No, ugy-e ?

— Igen.
— De ne hazudjék, mint Kardos ur 

szokott egy jó szivarért.
— Nem hazudom.
— Hát most maga mondja el- Lássam, 

hogy mondja.
— Itt?
— Itt, itt. No és miért ne ? Ha én el

mondtam, maga is elmondhatja. Rajta!
— De a báróné — talán . . .
— Hogy ne mondanád fiam — bátorí

tott anyám a szemeivel, kezeivel.
— Csak mondja — intett a baróné.
Hát én elmondtam.
— Maguk igy tanulták V Hiszen ez 

három olyan hosszú, mint az enyém !
— így báró ur, nevekkel, évszámokkal, 

mert a nélkül mese az egész.
— Akkor engem itt is megcsalt Kar

dos ur. En is hatodosztályos voltam, maga 
is és maga négyszer annyit tud. így aka
rom tudni én is.

— Nagyon örömest megtanítom.
— Más tárgyakból is kivánta a báró, 

hogy kérdezzem.

El-elkomorodott, s ilyenkor sápadtsága 
kékre változott s a szemébe könyek gyűl
tek Hánykolódott, hogy majd leesett a hin- 
tóból.

Biztatni akarta-e Juliska vagy vigasz
talni, elég az, hogy folyvást nézte a bárót 
s a báró ot. Sajnalta Juliska — azt hiszem.

— No, ha maga fiam — szólt a báróné, 
egy aranyat adva Juliskának a kalácsért — 
Ádámot úgy megtanítja, hogy —

— Ne féljek az ezredestől — vágott 
szavába hirtelen a báró.

— Jó, tehát az ezredestől: akkor a 
maga édes anyjára és testvéreire nekem 
lesz gondom. De úgy értsen meg, hogy el 
ne ámítson, mint a professoratus és csalót, 
hazugot ne csináljon a fiamból. Nekem ez 
az egyetlen fiam van csak, leányom igaz 
van négy, de már mind férjnél, ennek kell 
a Ladár nevet föntartani becsülettel, tisz- 
tességgel. En nem vagyok nagyon gazdag, 
de azért Ádámnaak oszlopembernek kell 
lenni, olyannak, a ki minden egyletben, 
társaságban, osztályban emberül megte
gye a magáét. Az öreg báró már be
teges : Ádám fogja betölteni a helyét és 
nem szeretúém, ha olyan tedd ide, tedd 
oda ember találna lenni. Osmerjen, lásson 
mindent és járjon a maga lábán.

Anyámnak és Juliskának fel kellett 
ülni a hintóba. Anyám a báróné mellé ült, 
szemben vele a báró és Juliska — én, meg 
az inas, meg a kocsis a bakon ültünk.

A kik igy láttak, pedig sokan láttak, 
mondhatták : a Ladár báróné megint meg
bolondult, felszedte a koldusokat.

A péli kastély előtt, mely a Hetényi 
grófoké — várt reánk a kasznár, kire a 
a báróné egyetlen tekintetet se vetett.

Mivel anyám még az utón kijelentette, 
hogy Juliskával visszamegy: oda fordult a 
kasznár ur kocsisához a báróné és kiadta 
a rendeletet, hogy ez a hintó visszaviszi 
Erdőhátra Ilyésnét és rögtön utánunk jő.

— Kedves, jó szomszédasszony, a fia 
az én fiam lesz és az édes anyja: az én 
szomszédném. Ott fogunk lakni a regi ker
tészházban a Diós mellett, Érti r

(Folyt, köv.)
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AZ ELVÁLT ASSZONY,
(Francia elbeszélés.)

Irta TONY REVILLON.
(Folyt)

Onésime kitűnő inas volt; értett a 
lovak gondozásához, hajtásához, gyümölcs
fák nyeséséhez, kertöntözéshez, szobapadlék 
csiszolásához ; fölszolgált az asztalnál s egyik 
dolgát a másik után a legnagyobb pontos
sággal végezte. Csupán egyetlenegy becs 
vágy zavarta vidám kedélyét; szeretett volna 
folyvást egyenruhát viselni, mely a terme
tet előnyösen tünteti föl; nagyon szépnek 
találta a rövid nadrágot s az ezüsttel fut 
tatott gombokkal díszített kék kabátot.

De gazdája, ki szokásaiban megőrizte 
a régi polgárság egyszerű szokásait, nem 
követelt tőle mást, mint tisztességes öltöz
ködést s nevetségesnek vélte, hogy az inas 
az egyenruhát egy évben négyszernél-ötször. 
nél többször fölvegye, csak mikor a kerü
leti kormányzó Bayeux t meglátogatta vagy 
pedig valamely más nagyur ebédelt nála. 
így aztán, valahányszor Onésime kérdezte : 
»Uram felöltözködjem?« — rendesen igy 
felelt neki: »Nem szükséges !« Olykor, midőn 
vendéget vártak, Onésime azt hitte meg
engedhet magának némi bátorságot, mond
ván : »Uram, ma előkelő társaság lesz ná 
lünk« . . . »Ismétlem, úgy ahogy most van 
öltözködve, eléggé tisztességes !« — »Uram, 
én jobb szeretnék rövid nadrágot huzni föl 
s kék kabátot ölteni!« . . . Az elnök neve
tett: »Talán jobban érzi magát egyenruhá
ban?« — »Nem magamért, uram, hanem a 
ház becsületéért.«

Efféle párbeszéd egy év alatt százszor 
is ismétlődött s ez a családnak mindig nagy 
derültséget okozott.

Le Testuné asszony elmondta halk 
hangon a » Be n e d i c i t e « - t ,  aztán leült 
férjével szemközt, föltüzte asztalkendőjét s 
a levesosztogatáshoz kezdett.

— A gyermeknek ! — szólt, átadva az 
első tányért Onésimenek.

Katalin kivett egy kanállal a levesből s 
a gyermek ajkához tartotta:

— Fújja meg; nagyon meleg.
A leányka megfujta s Katalin is még 

egyszer.
A gyermeknek nagyon tetszett, hogy 

arcocskáját föl kellett fújnia s ajkát csu- j 
soritani.

— Elég. Most már nem kell félnie, hogy 
megégeti a száját. Nos, nyissa föl az ajkát. 
De a leányka folveté dacosan a fejét s rá 
nézve Katalinra, méltósággal móndá:

— En fújni akarom a levest.
— De akkor meghűl az.
Az öreg újra bementette a kanalat a 

tányérba s újra odanyujtá a levest.
— Fújja meg ismét, de csak egyszer!
— Nem, kétszer!
— Csak egyszer.
— Nem, kétszer.
— Jól van, hát kétszer, de ne többet. 

No, hörpenise föl, kisasszony. Ugy-e nem 
égette meg a száját?

— Nem. Adja, hadd fújjam ! — Szólt 
a kis leány türelmetlenül.

Úgy evett még vagy négy kanál levest 
s aztán feszengeni kezdett székén, távozni 
akarva az asztaltól.

— Nem kell több.
Katalin nem akarta engedni.
A lányka behunyta a szemét s megnyi

totta ajkát, mintha kiáltani akarna. E fe
nyegetésre Katalin jónak vélte, az elnök 
tekintélyéhez folyamodni.

— Uram, mondja meg Camilla kisasz- 
szonynak, hogy okos legyen. Vannak oly 
napok, midőn úgy viseli magát az asztal
nál, mint valamely felnőtt személy. Ma azon
ban nem tudom, mi lelte őt . . .

— Camilla. — szólt a nagyapa — ha 
nőni akarsz, meg kell enned a levest.

— Ha szót nem fogadsz, — tóditá Le 
Testuné — nem jutsz a paradicsomba. Tudod, 
abba a paradicsomba, a hol az angyalok 
laknak s a hol zenét is hallhatunk . . .

Azonban sem a megnőhetésre való ki
látás, sem amaz aggodalom, hogy a para
dicsomban nem élvezheti majd a zenét, nem 
tették meg a kívánt hatást Camilla kisasz- 
szonyra. Katalinnak pillanatnyi szórakozá
sát fölhasználva, elővette a kanalat s még 
hevesebben verte ezzel az asztalt.

Volt ott egy tálban szavójai kalács is, 
melynek a tetején két cukorból készült ger- 
lice szolgált diszitvényül.

A gyermek e kalács felé nyújtotta ki 
kezecskéit; behunyta a szemét s felorditott, 
aztán újra fölnézett és nevetett; majd meg 
újra becsukta a szemét s ismételte az or
dítást.

— A kisasszonykának tücskei vannak ! 
— szólt Katalin.
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A nagyapa másodízben szólalt m eg:
— Ha megeszed a levest, kalácsot is 

kapsz.
A gyermek abbahagyta a sírást és ne

vetést ; komolyan megbámulta a nagyapát, 
mintha csak azt akarta volna kérdezni, iga
zat beszél e az öreg ur.

— Megígérem, hogy adok belőle ne
ked — szólt a nagyapa ünnepélyesen.

Camilla ekkor megette levesét. Mikor 
e munkával elkészült, odafordult a nagy
apához s a kalácsra mutatott.

— Igazság! — mondá az elnök s át
nyújtotta a gyermeknek a cukorból készült 
gerlicéket.

— Ejh, hiszen nem kellett volna még 
azt megbontani! — sopánkodott Le Testuné.

— Bocsánat — viszonzá az elnök — 
de megígértem neki.

Aztán egy metszéssel kétfelé vágta a 
kalácsot.

Oh, madarak, madarak! — tapsolt a 
gyermek kezecskéivel.

— No, most már van madarad is, ka
lácsod is ! — szólt az elnök, gyönyörködve 
a gyermeki öröm felett.

E pillanatban Onésime a borjuszeletet 
hozta be. Le Testuné zavarban volt.

Az elnök elnevette magát, a kis leány 
is kacagott, Katalin sem fojthatta vissza a 
nevetést; Onésime, letéve a tálat az asztalra, 
a fal felé fordult, hogy nevethessen s a 
nagymama sem vonhatta ki magát a derült 
hangulatból. A gyermek látva, hogy min
denki nevet, jókedve egyre fokozódott; egyik 
kezében a cukor-gerlicéket tartva, másik
ban a kalácsot, élénken fetrengett a székén.

Katalin odafordult Mérielnéhez.
— Asszonyom, asszonyom!
— Mi tetszik ? — kérdé Mérielné, föl

emelve fejét.
— Asszonyom ! ugyan nézze már azt 

a gyermeket!
— Vagy úgy !
ügy látszott, mintha egy másvilágból 

tért volna vissza a fiatal nő.
A szülők és a cselédek fölhagytak a 

nevetéssel.
A kis leány, szájacskáját feltátva bá

mult anyjára nagy szemével, némán, nem 
tudva mi baja lehet.

III.
Hetenkint ötször whisteztek Le Testuék- 

nál. Az ellenzőkkel ellátott gyertyák csak 
a kártyaasztalokat világították meg s a lám
pák világa zöld golyókkal mérsékelve, a 
téli naphoz hasonlított, mely a fehér ködön 
csak gyéren szűrődik át.

A rendes vendégek voltak papok, nyu- 
j galmazott tanácsosok, erdő- és földbirtoko- 
i sok, részben az előkelő polgársághoz tar

tozók s néhány kegyeséletű öreg asszony
ság. Az egyeduralom és a politika földjén 

; e kis világ el volt különitve, de újra talál
kozott a hit közös területén. »Istentől és 

! az örök igazságtól árad minden erkölcsiség« 
— mondá egy Ízben az elnök ur beszélge
tés közben. Az effélékre a legártatlanabb 
tréfás megjegyzés is oly hatást idézett volna 

i itt elő, mint az istenkáromlás. Mert hát a 
múlt századok hitét az anyatejjel nyervén, 
átment az a vérbe s a lény kiegészítő részét 
képezte, tökéletes lelki nyugodtságot köl
csönözve. Innen magyarázható aztán, hogy 

! Le Testű szalonjában a vendégek mindig 
vidámak voltak. Az üdv bizonyosságának 
érzete elégültséget szerzett. Az ájtatosság 
önzése fokozódik az aggkorban. Mennél in
kább vénülünk, annál inkább előnyt adunk 
az eszménynek a lehetséges fölött és meg
nyugodva a sorsban, sokkal közönyösebbek 
vagyunk, mint mások.

Csupán két fiatal lény lépte át ez an
tikok kabinetjének küszöbét: Grambault- 
Lacouture ur, a jegyző és ennek a neje.

Grambault-Lacouture valódi normand 
volt, szőke, göndörhaju, kékszemü, szabá
lyos vonásu, piros arcú. Ama tudatban élt ő, 
hogy megértette korát s nem egyébért ment 
whistezni az »ásatagok« közé, mint azért, 
mert ezek kliensei voltak és mert a neje 
legjobb barátságban élt Mérielnével.

— Szabina kötelességének tartja, Klá
rának szentelni estéit; megkísérli szórakoz
tatását ; e fiatal nők elválhatatlanok, — mon
dogatták az emberek.

Ama figyelem, melyben Le Testű és 
neje, Mérielnével részesültek, a vendégek 
részéről inkább szinleges volt; azonban a 
fiatal jegyzőnének a barátsága Őszinte volt 
az elvált asszony iránt. Valódi részvé
tet érzett iránta s boldog volt, ha valami
ben a tanácsát kikérte e nő; mindig azt 
óhajtotta, hogy alkalma nyíljék, neki vala
mely szívességet tenni. (Folyt, köv.)
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ESZTIKE KISASSZONY PRO
FESSZORA.

(Regény két kötetben. Irta Pálffy Albert. 
Kiadja a Kisfaludy-társaság.)

Ezt a könyvet olvashatja fiatal leány, 
nem fog pirulni rajta. Serdülő ifjú megta
nulhatja belőle, hogy a jó megjutalmazódik, 
a gonosz megbüntetődik mennyiségtani pon
tossággal. Öreg urakat gyönyörködtetni fog
ják aprólékos megfigyelései, fontoskodása, 
szelíden akadékoskodó csipkelődése. Csak 
embernyi embert, tűzről pattant menyecskét 
fog untatni, de nagyon.

Tejjel irott könyv ez, hideg terméke 
öreg képzelemnek, mely rég elfeledte, hogy 
van a világon ifjúság és vér, szenvedély és 
szerelem.

»Dorozsmay Róbert... odafordulva szép 
szomszédnéjához csendes hangon mondá:

— Szépséges Róza kisasszony! Nem 
tudom, emlékszik-e még, hogy ezelőtt négy 
esztendővel, midőn kegyed tizenkét éves 
volt, én pedig a műegyetem hallgatója vol
tam, Pesten a Lipót-utcában az apácák bált 
adtak. Azon este mi sokat táncoltunk 
együtt, s midőn a cottillonban megpihen
tünk, igy szóltam: nincs szebb leány a te
remben, a városban, az országban és Euró
pában, mint Róza kisasszony. Mihelyt vé
geztem és jóhivatalt kaptam, eljövök s 
megkérem kezét a mamájától. íme az idő, 
melyről beszéltem szerencsésen megérkezett. 
Igaz, hogy nem sokszor találkoztunk azóta: j 
de ha láttam azt, a kit szivem szeret, a 
korzon, a színházban, a városligetben, min
dig kalapot emeltem, s azt gondoltam : itt 
van ő, a kinek csak egy szavába kerül, 
hogy már e földön idvezüljek. Megengedi, 
hogy beszéljek a mamával és megkérjem 
kezét ?«

Ez a fogalma a szerelemről. Mennyire 
öreg ember az, a ki elhiszi, hogy a diák 
négy évig nem igyekszik hozzáférközni a 
kedveséhez, s aztán ilyen toprongyos vallo
mással nevetteti ki magát, ha hetvenkétszer 
mérnök is.

Pálffy Albert már elhisz mindent, a 
mi meglankadás, pihenés, hallgatás és szen- 
dergés. Karosszékéből nézi a világot, hasz
talan törölgeti szemüvegét, homályos a z ; 
hasztalan figyel, nem sok hang vetődik el 
hozzá. Csönd és nyugalom van körülte, 
csoda-e, ha azt hiszi : csöndes és nyugodt 
a világ. Regényt akar írni, az meg lesz

írva, kimérve, kifáragva; lesz eleje, tisztes
séges módra ugyancsak az elején kezdve; 
közepe és vége; lesz benne minden; tapasz
talat, bölcsészet, aranymondások, igazság 
szolgáltatás, — kinek mi tetszik, — csak 
kettő nem lesz benne : élet és emberek. 

Furcsán kieszelt világ ez, hol szürke 
alapon zajtalanul mozognak halvány ár
nyak. A derék öreg iró elábrándozva tekint 
a fal egy pontjára, melyre képzelete oda 
vet egy régen megkedvelt képet. Jobban,

borodnak ki az alakok, megmozdulnak, ne
vetnek, kacérkodnak, gyűlölködnek, élnek, 
engedik magukat megfogni, papirra vetni, 
kész a kép, a regény ; neki átélt, megfigyelt, 
igaz, másnak agyrém, pára.

Gencsy Pál báró szereti Dorozsmay 
I Esztikét, s haragszik gróf Bendeffy Arthurra. 

mert a gróf a vőlegénye a kisasszonynak. 
Ez a helyzet, s ha Pál báró csakugyan 25 
éves lenne, mint a szerző hirdeti, bevallaná 
szerelmét szive hölgyének, Arthur grófot 
pedig igyekeznék kiugratni a nyeregből. De 
kérem ne higyjék el Pálffynak, a mit hősünk 
koráról beszél. Pál báró sohasem volt fiatal, 
s mikor most vele találkozunk, legalább is 
hetven év nyomja a vállát. Gyámoltalan 
legény, s a világ végéig várná, hogy a 
sült galamb a szájába repüljön, ha a szerző 
meg nem könyörülne rajta s mellé nem 
állítaná pártfogónak a végzetet, a ki e re
gényben Bogárdy Zoltán név alá bujt s 
képviselőnek csapott föl. Ez majd eligazítja 
a dolgot, s addig teszi-veszi Pál urat, hogy 
az egyszer az Esztike ölében találja ma
gát. Puha hely, s vagy öt milliónyi bankó 
még puhábbá teszi, de Pál ur megér- 

! demli, mert fogas vén gyerek ő. Kieszelte, 
hogy Esztikét úgy hódítja meg bizonyosan, 
a vetélytársat úgy silányitja tönkre, ha a 
hölgy mellé professzornak áll be, s tart 
neki ingyenes elméleti tanfolyamot a sze
relemről. Milyen eszme ! .. Az elébb Pál 
bárót 70 esztendősnek mondtam. Bocsánat, 
80 évesnél ifjabb koponyában ilyen gondo
lat komolyan nem támadhat.

Ott ül tehát a professzori székben a 
mi aggastyánunk, s beszél másfél kötetet 

j ilyen formán :
»Félni, igazán félni a férfitól, a máso- 

j dik, már magasabb fokú kórjele az igazi 
| szerelemnek. Nem férfi az, aki nem tud 

parancsolni, s csak azon nő boldog, a ki
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szive meggyőződéséből engedelmeskedni kí
ván. Gyakran e kérjél még előbb mutat
kozik, mint a többi, miről beszéltünk. Sok 
leány úgy kezd szeretni, hogy meglátván 
egy férfit, megdöbben szivében, s azt 
mondja: jaj istenem, ez a férfi nekem pa
rancsolni tudna, s én nem tehetném, hogy 
ne engedelmeskedjem . . . Mert igaz, hogy 
a szeszélyes parancsolgatót, a korlátlan urat, 
önkénykedő zsarnokot a nő nem tűrheti. 
De ebből nem következik, hogy a férfinak 
akarata se legyen. Követelnie kell, hogy 
belátását, helyes tanácsát elismerjék, min
den kétes esetben tőle várjanak végső Íté
letet. Hanem aztán olyan is legyen e végső 
ítélet, mely megnyugvást szerez, s melyet 
az eredmény igazol.«

Elég. Ezután, kérem, nem csodálkozom 
én már azon sem, hogy a rokokó hölgyet, 
aki ezt ásitás nélkül hallgatja végig, 17 
évesnek hiresztelik. Megindít, mikor a tanév 
végén tökéletes illemtudással borul korhadt 
imádója karjaiba. Mulattat, ha PálfFy min
den fűszeresnél vigyázatosabban mércsikéli: 
jóból, rosszból egy szemerrel többet ne adjon 
valakinek, ahogy rászolgált. Elviselem, hogy 
e fölöttébb kimért, tisztességes munkában 
vének fiatalul, ruhák emberekül, könyvből 
nyírt typusok egyénekül lábatlankodnak. S 
belenyugszom, hogy szerző vagy sohasem 
látott embert, vagy olyan régen, hogy már 
elfelejtette A befejezés pedig elandalit. 
Soká elgondolkozom rajta, hogy talán az én 
nagyapám is rejtett valami zugba tömén
telen pénzről szóló Írást, s azt én megtalá
lom, vagy kapok egy öt milliomos leányt, 
mint a derék Pál báró. hiszen legény vol
nék magam is. S e gondolatok igen vigasz
talók ilyenkor . . . alvás előtt.

KARLOVSZKY ENDRE.

A PETÖFI-TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE
(Jan. 6.)

Az akadémia imposans díszterme ez 
idén is egészen megtelt közönséggel, mely
nek túlnyomó részét fiatal hölgyek s tanuló
ifjúság, a szépirodalomnak mai napság talán 
egyedüli kedvelői, képezték. A. Petőfi-tár- 
saság tagjai, kevéssel 10 óra után foglalták 
el a számukra fenntartott helyeket, élükön 
J ó k  a i Mórral, ki mindig irodalmi ünne- 
pélylvé teszi az ülést, melyen megjelen vagy 
felolvasóképen szerepel.

A felolvasások sorát K om ó c sy  József 
alelnök nyitotta meg a következő beszéddel:

Tisztelt társaság ! Üdvözlöm önöket a 
Petőfi-társaság nyolcadik ünnepélyes köz
gyűlésén.

Ünnepélyesnek nevezem e közgyűlést, 
mert ünnepelni jöttünk össze : megünnepelni 
a halhatatlan nagy költő emlékezetét. A 
költőét, ki nemzete érzelmeinek és gondol
kozásmódjának minden időkre szóló hű ki
fejezést adott gyönyörű dalaiban.

Az ó-korban koszorút fontak a nagy 
költők homlokára már életükben, s midőn 
meghaltak, félistenekként, vatesekként tisz
telték őket.

Korunkban márványkőből és ércből 
szobrot állítanak tiszteletökre, hogy az idők 
árjával dacoló kő és érc hirdesse a népek 
háláját a genius iránt, ki a költők szivében 
és lelkében lakozott.

De minden kőnél és ércnél szilárdabb, 
fényesebb és becsesebb emlékoszlopot állí
tanak ők maguk — nemzetük, népük tu
datában s érzelmeiben, mely maradandóbb 
amannál; mert elporlad a márvány, meg
dől az érc, eltűnnek a szobrot emelő nem
zedékek, — de az eszme és érzelem, mely 
az ő agyukból és szivükből lobbant ki a 
világra, mint soha el nem múló láng örökre 
világit és melegít.

Ám világosítson és melegítsen Petőfi 
lángszelleme az egész müveit világ fölött, 
a hol csak vannak fogékony keblek a köl
tészet szépségei iránt: ő azért teljes egé
szében örökre a mienk, a mi büszkeségünk, 
kivel dicsekedhetünk a világnak : Nézzétek 
ez a föld szülte őt és ez a föld fogadá vissza 
kebelébe, melyért élt, dalolt és vértanúként 
meghalt.

Meghalt? Nem ! ö  örökre él közöttünk, 
hiszen ő mindnyájunknak ismerőse, jóba
rátja és testvére ! Mert senkisem értheti őt 
meg jobban, mint mi, és senkisem érezheti 
inkább az ő jelenlétét, örökéletét, mint mi, 
a kik egyek vagyunk vele nyelvben, vér
ben és lélekben, ő  a magyar nemzet gyer
meke, dalnoka és hőse, kinek hervadhatat
lan koszorújába virágaikat épp úgy szol
gáltatják az alföld síkságai, mint bérceink 
cserlombokat.

És míg magyar lesz a földön, az ő 
nagy és fényes nevének kultusza nem fog 
kiveszni közülünk soha!
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E társaság pedig, mely Petőfi nevének 
tiszteletében egyesült, a meddig élni fog,
— mindig meg fogja ünnepelni e napot, 
mint a melyen a kis-kőrösi nádfödeles há
zikó falai közt a magyar genius ajándé
kozta meg az ő születésével nemzetünket.

És a mi ünnepünk t. társaság, mindig 
ünnepe lesz nemzetünk jobbjainak is, kik 
figyelemmel kisérik törekvésünket, munkál
kodásunk irányát és hazafias célját.

De miért fejtegessem én ez t! Hiszen e 
névben: »Petőfi«, — sokkal több van 
mondva, mint amit a legtartalmasabb és 
legékesebben szóló beszédben is el lehetne 
mondani.

Jöjjenek elő a tudósok és bölcsek : von
ják'ki a tanulságot Petőfi nevéből a szép
tudományra !

Álljanak elő a hazafiak: tegyenek ta
núbizonyságot Petőfi honszeretetéről!

A mi társaságunkat honszeretete íel- 
kesiti, hogy szolgáljuk hazánkat a költészet, 
a szépirodalom által, mely minden nemzet
nél nemcsak a nemzet közerkölcsiségének, 
közmivelődésének tükre ; de eszméinek, gon
dolkozásmódjának, —- érzelmeinek és vá
gyainak irányadója kell, hogy legyen !

Méltóbban nem ünnepelhetjük tehát 
meg a nagy költő emlékezetét, mintha szá
mot adunk évenkint az ő születésnapján 
munkálkodásunkról, fölkérve önöket tisztelt 
hallgatóság, hogy velünk együtt ünnepelve, 
mai felolvasásainkat szives figyelmükkel ki
sérni kegyeskedjenek.

Ezzel megnyitom a Petőfi-társaság nyol
cadik ünnepélyes felolvasó közgyűlését.

Ezután S z a n a Tamás terjeszté elő 
titkári jelentését, melyet — minthogy egyút
tal beszámolója a Társaság múlt évi működé- j 
sének, — itt közlünk egész terjedelmében: |

»Tisztelt gyülekezet ! A Petőfi-társaság 
megalakulása óta mindenkor kedves köte
lességének tekintette, hogy a midőn a leg
nagyobb magyar lírikus cultusát a magyar 
haza határain belül s kültagjainak lelkes 
közreműködésével a külföldön is terjeszteni 
igyekszik : egyúttal a jelenlegi szépirodalmi 
erőket is munkásságra serkentse s törek
véseik iránt érdeklődést keltsen még az 
olvasók ama részénél is, mely — fájdalom
— a költészetben ma már csak a szóra
koztatás eszközét látja s elfeledi, hogy az 
egyúttal vezére a szívnek, kedélynek s mint 
ilyen a közmivelődésben számot tevő tényező.

Ez az irány, ez az elv vezérelte tár
saságunkat a múlt év folytán is, midőn el
határozta, hogy hivatalos közlönyével ezen
túl minden héten bekopogtat a gondosabb 
termelés iránt érdeklődő közönséghez s vi
déki felolvasó ülésein évről-évre propagan
dát csinál a hazafias és tisztességes szép 
irodalomnak, mely elől a tért lelketlen iro
dalmi üzérek egy idő óta vásári lármával, 
a reclám sípjával és trombitájával igyekez
nek élhóditani.

Sötétnek látszik a kép, melyet ide ve
tettem, de túlzás nélkül felel meg a való
ságnak. A nagyrészt vidéki olvasókra szá
mitó irodalmi vállalkozások, a képes és kép
telen folyóiratok és zuglapok mindinkább 
szaporodnak s iszapos áramlatukkal fenye
getik a tisztességes irodalmat. A tekintélyes 
fővárosi napi sajtó csak kivételes esetek
ben vesz tudomást a ponyvairodalom eme 
termékeiről, mert a kiadó urak sokkal oko
sabbak, semhogy újabb kiadványaikat a 
sajtó birálata alá bocsátanák. Ekép rejtek 
ben tenyészve, de az üzérkedés találékony 
fogásai által annál jobban terjesztve, egész 
raja burjánzik föl az úgynevezett szépiro
dalmi hetilapoknak, hazai és külföldi regény
csarnokoknak. És van-e e vállalatok közt 
csak egy is, — a rendes könyvárusok kiad
ványairól nem szólok — mely becsületére 
válnék az irodalomnak s méltó volna arra, 
hogy a müveit családok asztalain helyet 
foglaljon? Aligha. Tartalmuk túlnyomó ré
szét selejtes, érzékcsiklandó idegen müvek 
gyarló fordításai képezik; az eredeti ter
melés kritikán alóli s csaknem kivétel nélkül 
olyan muzsafiak tollából ered, kik jóravaló 
szerkesztőségeknél — szellemük éretlen gyü
mölcseivel — hiába kopogtatnak.

Ezek a vállalatok, melyeket cimökről 
is alig ismer a fővárosi ember, a vidéken 
tömeges elterjedésnek örvendenek, mert a 
közönség nagy része szereti a kényelmet 
s megkivánja, hogy helyibe vigyék szellemi 
táplálékát. Ily viszonyok közt a legtöbb vi
déki olvasó asztalán hiába kér helyet a tisz
tességes irodalom. Elfoglalták előle a tért, 
szégyenkezve kell visszavonulnia.

Társaságunk hivatalos közlönyében már 
nem egyszer emelt szót a selejt,e; irdalmi 
müvek terjesztése ellen, vidéki felolvasó 
ülésein pedig, korszerű irodalmi kérdések 
fejtegetése által igyekszik emelni az olva
sási kedvet s hitelét, becsét a tartalmasabb
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szépirodalmi termékeknek. Hogy minő ha
tással végzi munkáját, arról tanúskodjék a 
megtisztelő elismerés, melyet társaságunk a 
lefolyt évben, az ország egykori koronázó 
városában aratott.

Hasonló érdeklődés, elismerés kisérte 
nyilvános havi üléseinket is. melyeken a 
múlt év folyamában Ábrányi Emil, Benicz- 
kyné-Bajza Lenke, Balázs Sándor, Bodnár 
Zsigmond, Endrődi Sándor, György Aladár, 
dr. Hatala Péter, Kiss József, Komócsy Jó
zsef, Margitay Dezső, Mikszáth Kálmán, 
Névy László, Paulai Ede, P. Szathmáry 
Károly, Torkos László és Tóth Endre r. 
tagok mutatták be ujabb dolgozataikat. Mint i 
vendégek Csáktornyái Lajos, Földváry Ist- 1 
ván, Karlovszky Endre, Rakodczay Pál, ; 
Rényi Rezső, Szerdahelyi Aladár és dr. Tóth 
Sándor tették változatossá tárgysorozatunkat. |

A társaság könyvkiadó-vállalatában két 
ujabb kötet: »Ifjúságom« költeményfüzér 
Reviczky Gyulától s »Az életből« elbeszé
lések Bodon Józseftől látott napvilágot; 
Kvassay Ede egykötetü regénye »A várme
gye szava« s gróf Teleki Sándor kisebb 
elbeszélései, rajzai »Természet után« cimmel 
pár nap múlva kerülnek ki a sajtó alól. E 
müvekkel már harmincötre szaporodik a 
társaságunk által közrebocsátott kötetek 
száma, nem értve ide a társaság jelenlegi 
közlönyét, melynek eddig megjelent számai 
szintén két izmos kötetet képeznek.

Alapítványaink, habár lassan, de szin
tén szaporodnak. Pozsony város lelkes kö
zönsége a lefolyt évben 500 írttal lépett 
alapítóinknak sorába ; Számmer Imre, Szent- 
andrássy Lajos, br. Vay Miklós és Bánk- 
házy Ács Károly urak pedig 100 100
frttal lettek társaságunknak alapitó tagjaivá. 
Vagyonunk állása ekép ujabb kilencszáz 
írtnyi örvendetes gyarapodást mutat. El 
nem mulaszthatjuk, hogy érte a magyar 
szépirodalom lelkes barátainak újólag is ki 
ne fejezzük köszönetünket.

Adataim eddig csak a Petőfi-társaság 
gyarapodásáról szólották. Szomorú köteles
ség késztet, hogy a veszteségre is ráinu 
tassak. A múlt év fiatal társaságunktól is 
kívánt, áldozatot : Fest Imrét, Petőfi egyik 
legbüzgóbb ismertetőjét és fordítóját szólítva 
ki az élők sorából.

Fest Imre irodalmi érdemeit éltében 
csak kevesen méltányolták, sőt a közönség 
nagy részének jóformán tudomása sem volt

arról a buzgalomról és munkásságról, me
lyet közéletünk e kiváló alakja, az irodalom 
terén kifejtett. Pedig ez a tevékenység mél 
tán megérdemli a figyelmet. Fest Imre ifjú 
sága csaknem egy időre esett Petőfi tüne- 
ményszerü fellépésével, s a lelkes ifjú, ki 
már az anyai tejjel magába szívta a hazai 
irodalom szeretetét, eleitől fogva egyik leg- 
rajongóbb tisztelője volt a legnagyobb ma
gyar lyricus lángelméjének.

Fest a legelsők közt szerepel, kik for- 
ditgatni kezdték költeményeit, s lángszel
lemét rokonszenves sorok kíséretében mu
tatták be a német közönségnek. Rajongása, 
tisztelete akkor sem csökkent a költő iránt, 
midőn életpályája a tevékenységnek más 
terére szóllitotta, s csaknem utolsó napjáig 
ernyedetlen szorgalommal dolgozott Petőfi 
fordításán, mely, talán egy két darab híjá
val, teljesnek mondható. Társaságunk ez 
üdvös tevékenységéért sorozta őt, mindjárt 
megalakulásakor tagjai közé, s ezért fájlalja 
most őszinte részvéttel elhunytát.

Úgy a Fest Imre helyét, mint a Kert- 
beny Károly által már két év előtt üresen 
hagyottat, a múlt hó végén tartott tagvá- 
las'.-tó ülésben töltötte be társaságunk, meg
választva a hosszas hallgatás után mindnyá
junk örömére újólag megszólaló D ó c z i  
Lajost s a sokoldalú és tevékeny J a k a b  
Ödönt rendes tagokul. Valamivel előbb 
igtattuk tiszteleti tagjaink közé Franken- 
burg Adolfot, Petőfi egyik legrégibb barát
ját, s irodalmunk érdemekben gazdag ve
teránját.

Üdvözlöm őket társaságunk nevében, 
mint uj társakat a munkában, melyet lel
kesedéssel, odaadással végezni hazafias kö
telességünk volt és lesz is mindenkor.«

Ezután B e r c s é n y i  Béla r. tag ol
vasta fel Beniczkyné B a j z a  Lenke »Az 
első vihar« cimű poetikus elbeszélését, mely 
lapunk egyik későbbi közleménye lesz. Úgy 
maga a szép elbeszélés, mint a valóban 
művészi felolvasás zajos tetszést arattak.

T o l n a i  Lajos tartalmas értekezését: 
»B. Eötvös József, mint regényíró«, Komó
csy József mutatta be, mindvégig lekötve 
a hallgatók érdeklődését. A felolvasás a 
»Koszorú« közleménye lesz.

Komócsy József után ismét Bercsényi 
Béla lépett a felolvasó-asztalhoz, elszavalva 
ifj. Á b r á n y i Kornél »A király és a költő« 
cimű költeményét, melynek szépségeiben
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már ma gyönyörködhetnek lapunk olvasói, j 
A költőt ós felolvasót zajosan megtapsolták.

Szűnni nem akaró taps kisérte az emel
vényre lépő J ó k a i Mórt, ki állva olvasta föl, 
vagyis inkább adta elő »Barak Hageb asz- 
szonyai» cimü elbeszélését, melyet lapunk j 
mai számában közlünk.

Jókai Mór ritka tünemény a felolvasó
asztal mellett, s őt hallgatni valóban a leg
nagyobb élvezetek közé tartozik. Minden 
szavával, minden kézmozdulatával színezni 
tudja előadását, s alakjai mintegy megele- 
venülnek a hallgatók előtt. Felolvasásának 
hatása ezúttal is rendkívüli volt. A közön
ség folytonos derültség közben hallgatta 
végig Barak Hageb történetét s percekig 
tartó tapssal és éljenzéssel jutalmazta nagy 
költőjét.

Az ülés, melyet elnöki zárszó rekesz
tett be, kevéssel 12 óra után ért véget.

I R O D A L O M ,
Madách az »Ember Tragédiájáéról. Dr.

Götz József tanár E r d é l y i  Jánosnak hátraha
gyott iratai között igen érdekes levelet talált, me
lyet Madách 18fi2. szeptember havában intézett 
Erdélyihez, válaszul egy bírálatra, melyet a »Ma
gyarország« cimü lap közlött. Madách előrebo
csátja, hogy nem tartozik azok közé, kik a kritika 
előtt fülüket bedugják, vagy elbizakodásukban 
magukat annak fölébe képzelik helyezhetni; ezt 
már — ngymond — az is eléggé bizonyítja, hogy 
első kísérleteimmel soha sem zaklattam az olvasó 
közönséget, s egyetlen munkámat is, mely napvi
lágot látott, csak akkor adtam ki, midőn felőle 
kedvező ítéleteket hallottam olyanoktól, kikben 
megbízhatni hittem, áttérve azután a »Magyar- 
ország« emlitett cikkére, Madách egy vád ellen 
kíván szabadkozni, mely — úgymond — már nem 
az irót, de az embert terheli. — Á vád a socializ- 
must nézi, mintha én azt gúny tárgyául akarnám 
tenni1. Egész müvem alapeszméje az akar lenni, 
hogy amint az ember istentől elszakadt s önere
jére támaszkodva, cselekedni kezd : az emberiség 
legnagyobb s legszentebb eszméin végig egymás
után cselekszi ezt. Igaz, hogy mindenütt megbu
kik s megbuktatója mindenütt egy gyöngesége, mi 
az emberi természet legbensőbb lényegében rejlik, 
melyet levetni nem bir (ez volna csekély nézetem 
szerint a tragikum), de bár kétségbe esve azt 
tartja, hogy eddig tett kísérlete elvesztegetett erő
fogyatkozás volt, azért mégis fejlődése mindig 
előbbre és előbbre ment, az emberiség haladt, ha 
a küzdő egyén nem vette is észre, s azon emberi 
gyöngét, melyet saját maga legyőzni nem bir, az 
isteni gondviselet vezérlő keze pótolja, mire az 
utolsó jelenet »küzdj és bizzál*-ja vonatkozik. Az 
egyes képeket vagy momentumokat aztán úgy 
igyekeztem egymásután helyezni, hogy azok egy

bizonyos cselekvő személynél is mintegy lélektani 
szükségből következzenek egymásból Mindezt le
het, sőt félek, hogy egyáltalán utói nem értem. 
Csak azt akarom kihozni, hogy midőn a socialis- 
inus gunyolásával vádolsz, akkor szabadság, ke
reszténység, tudomány, szabad verseny s mindazon 
eszmék gunyolásával is vádolhatsz, mik az egyes 
részeinek tárgyai, miket épen azért választottam 
tárgyaiul, mert az emberiség fejlődésének fömo- 
mentumaiul nézem. Ilyennek nézem a socialisti- 
kus eszméket is s azért állitám elő egy képben. 
Igaz, mindannyiban megbukik Ádám. De megbu
k ik . azon érintettem gyöngéinél fogvást, melyek 
természetében vannak, melyeket csak isten keze pó
tolhat, az eszme folyton fejlik s győz, nemesedik- — 
Ezzel csak az intenciót akartam menteni előtted, 
az embert akartam rehabilitálni magamban, ko
rántsem a művészt. Inkább Írtam legyen rossz 
»Ember tagédiájá«-t, melyben nagy és szent esz
méket nem sikerült érvényre hoznom, mint jó Ör
dögi komédiát, melyben azokat nevetségessé tet
tem. Végül Madách megjegyzi, hogy Fáraóban 
nem épen József Fáraóját akarta festeni, csak egyet 
a sok Fáraó közül. Az eszkimo-jelenötben pedig 
nem a végső éjszakra viszi az olvasót, hanem azon 
föltevésből indul ki, hogy a föld már annyira meg 
van hülve, hogy az egyenlítő már csak egy kes
keny lakható öv s azon is már csak eszkimó-féle 
emberek lengnek.

A »Hazánk«, Aigner Lajos uj vállalata, ér
dekes számmal köszöntött be olvasóihoz. E ha- 
vonkint egyszer megjelenő történelmi közlöny nem 
ellenlábasa a Századoknak, hanem mintegy kiegé
szítője, a mennyiben az ujabbkori magyar törté
nelem mivelését tiizte ki feladatául. Az előttünk 
fekvő első szám igen tartalmas. P u l s z k y  F e 
renc, S z i l á g y i  Sándor, J a k a b  Elek, G é 1 i e li 
Rikhard stb. Írtak bele közleményeket, utóbbi az 
1849. márc. 5-iki szolnoki ütközetről E közlemé
nyekhez egy a csatát ábrázoló illustráció van 
csatolva. A folyóirat szerkesztői: Abafi Lajos és 
Szokoly Viktor.

»Az ó-héber lyrai és tanköltészet« iroda
lom-történeti tanulmány dr. D a l 1 o s József pre
montrei rendű kanonoktól és főgimnáziumi tanár
tól. A héber költészet legrégibb időkből fenmaradt 
emlékeit vizsgálja és elemezi, a tárgy iránti elő
szeretettel és kellő tájékozottsággal. Bevezetésül 
fejtegeti a költészet eredetét átalában, aztán a 
héber költészet sajátszerűségét, fajait, a héber köl
tészet történelmének vázlatát is előadja, majd 
rátér a lyra különböző fajaira, a több hangú da- 

! lókra, a vers-rythmusra, s a különböző dal és ének- 
j formák alkotó részeire, aztán szól a zenéről, a 
| tanköltészet különböző fajairól, a tanversek rhyt- 
! musáról. Bőven tárgyalja a zsoltár-költészetet is. 

Az ó-kori költészet barátai tanulsággal olvashat
ják e kötetet. Szombathelyen jelent meg. Arát 
nem találtuk a címlapon.

Mesterségek szótára. Az akadémia nyelv- 
I tudományi bizottsága felszólította Frecskay Jánost 

mint a bizottság tagját, hogy egy iparos-szótárra 
vonatkozó tervet adjon be. A bizottság legutóbbi 
ülésében némi módosítással elfogadta a tervet s



megbízta Frecskayt, hogy a mintegy 60 ívre tér- | 
jedő »Mesterségek szótárá«-t írja meg mindazon 
szóanyag felhasználása mellett, melyet az ipartár
sulatok s egyesek az akadémia felhívására beküld- 
telc vagy még ezentúl be fognak küldeni. A szó
tárnak bárom év alatt kell elkészülnie.

Irodalmi cougressus. Á nemzetközi iro
dalmi congressus, mely hetedszer az idén ül ösz- 
sze, Madridban fog ülésezni A madridi Írók és 
művészek szövetsége már a múlt évben meghívta 
az akkor Amsterdamban volt congressust, s az 
örömmel fogadta a meghívást. A végrehajtó bi
zottság megállapította a pályakérdést, s az a kö
vetkező : »A becsületérzés, s annak kifejezése a 
spanyol és egyéb irodalmakban«. Minden nemze
tiségű írót felhívnak pátyázatra. A beküldési ha
táridő ez irodalmi munkálatra, melynek legfölebb 
1200 sorra szabad terjednie, julius 15-dike ; az első 
dij aranyozott ezüst-, a második bronz-érem.

»A honfoglalás éve« cim alatt 48 oldalra 
terjedő füzetet bocsátott közre ismert történet
írónk S a l a m o n  Ferenc. A vékony füzet szór' 
gos tanulmányok eredménye s a leghitelesebb kút
főkre támaszkodva, állapítja meg a honfoglalás 
idejét. Salamon szerint a magyarok első benjárása, 
mely előkészité a honfoglalást, 892-re, a végleges 
bejövetel 897-re, a honfoglalás pedig 898-ra tehető.
Az utóbbi évszám, szerinte, nemcsak hogy bizto
sabb, hanem a mü befejezését jelentvén, a leg
fontosabb töiténelmi momentum is. — Salamon 
tanulmánya az »Athenaeum« kiadásában jelent 
meg. Ugyancsak ettől a kiadócégtöl kaptuk a 
»V ad  v i r á g  és  k e r t i  v i r á g «  cimü francia 
elbeszélés fordítását S p h i n x-től (ára 40 kr.) s 
a » P a e d a g o g i a i  e n c y c l o p a e d i a *  máso
dik füzetét, melyet V e r é d y Károly szerkeszt, 
több tanférfiu közreműködésével. A vállalat 20 
füzetben jelenik meg s egy-egy három ives füzet 
ára 30 kr.

Jókai munkái külföldön mindegyre jobban 
terjednek. Újabban a lembergi »Gyilo« nevű ru- 
thén lap szépirodalmi melléklete közli »Arany 
ember« cimü regényét, Gauss Viktor fiumei ha
zánkfia pedig »Magyar nemzet története« cimü 
müvét fordítja le olaszra.

A »Történelmi tár« uj kötete már elhagyta 
a sajtót. Az évnegyedes folyóiratban az akadémia 
történelmi bizottsága és a történelmi társulat adják 
közre az időközben fölkutatott történelmi adatokat.
W e n z e 1 Gusztáv huszonegy okiratot közöl (1898— 
1426.), melyek mind Ozorai Pipo temeti főispánra 
vonatkoznak, kit a történeti kutatások mind érde
kesebb alaknak tüntetnek föl, s kinek a magyar- 
országi renaissance történetében is kiváló szerepe 
van. S z á d e c z k y  Lajos folytatja a regeszták 
közlését Mihály Vajda történetéhez. Pettko Béla 
közli Eszterházy Miklós emlékiratát az 1631. ta
vaszi hadjáratról, Szily Kálmán pedig Farkas Pál 
lévai várkapitány ég Farkas Adám 1639— 1694-ből 
eredő följegyzéseit. S z i l á g y i  Sándor »Históriai 
forgácsok« címen öt kisebb közleményt nyújt. A 
művelődéstörténeti adatok közt is számos érdekes 
van Torma Károlytól, Thaly Kálmántól, Mikulik
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Józseftől, Schtauf Károlytól, Koncz Józseftől, Szi
lágyi Sándortól, stb A január-március hóra szóló 
kötet ára 1 fit 50 kr.

Az akadémiai Teleki- és Karácsonyi-féle 
drámai jutalmak pályázata az idén, tekintve a 
beérkezett pályamunkák számát, szép eredményű. 
A Teleki-féle 100 aranyas jutalomra, melyre az 
idén tiszta vígjátékok pályáztak, 23, s a Kará
csonyi-féle 200 aranyas jutalomra, melyért komoly 
drámai müvek versenyeznek, a lefolyt év végéig 
összesen 46 pályamunka érkezett.

Heine emlékiratai A nagy német költő 
emlékiratairól a »D. M.-Bl.« is közöl néhány ada
tot. Ez a lap is bizonyosnak mondja, hogy a nagy 
kíváncsisággá! vart emlékiratok legközelebb meg
jelennek ; a kézirat tulajdonosa eleintén 50,000 
franknyi tiszteletdijat követelt, de utóbb beérte 
18,000-rel. A kéziratok hitelességéért Párisban 
kezességet vállalnak ; az egész füzet 140 Írott ol
dalra terjed ; különben csak töredék, mert csupán 
Heine gyermekkorát tárgyalja. A följegyzések a 
költő tizenhat éves koráig terjednek s elmondják 
végül első szerelmének történetét. Júlia Alfréd 
francia iró, az emlékiratok tulajdonosa, Heinénak 
néhány kiadatlan levelét is őrzi, melyeket szintén 
közrebocsát nemsokára.
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M Ű V É S Z E T ,
Jókainé-Laborfalvy Róza asszony február 

hóban Székesfehérváron fog játszani Coriolánban. 
A nagy művésznő itt kezdte meg tulajdonképi pá
lyáját és itt is fogja befejezni. Itt játszotta első 
nagy szerepeit 1838. május 3-ától augusztusz 14-ig 
és e körülményben keresendő oka azon rendkívüli 
szerencsének, mely Székesfehérvár városának osz
tályrészül fog jutni. Tényleg ez lesz az utolsó elő
adás, melyben föl fog lépni. A fehérvári szinpár- 
toló egyesület már is lázas örömmel dolgozik a 
fogadtatás és az ünnepély programmján, melynek 
Jókainéhoz és Székesfehérvárhoz egyaránt méltó
nak kell lennie. Maga a város és a megye leg
közelebbi gyűléseiken fogják teendőiket megbe
szélni.

Az ötvösmii-kiállitás, r,z előjelek után ítélve, 
igen gazdag és érdekes lesz. Naponkint szaporod
nak a jelenkezések s különösen erdélyrészi főuraink 
közül igen sokan szándékoznak családi klenodiu- 
mokat s más birtokukban levő ritka mübecsü tár
gyakat felküldeni. Gr. B á n f f y György, a kiál
lítás eszméjének egyik buzgó bive, személyesen 
fogja a saját tulajdonát képező és a buzgólkodása 
folytán más főúri családok által e célra átenge
dett ötvösmü-kincseket Budapestre fölhozni. — 
L ö n h á r  t Ferenc gyulafehérvári kath, püspök 
pedig a napokban egy rendkívül értékes gyűrűt 
küldött fel a kiállításra. E gyűrű mübecse mellett 
történelmi emléktárgyként is fontossággal bir. Két 
monda fűződik hozzá: az egyik, szerint ez volna 
az a gyűrű, melyet arragoniai János, Mátyás ki
rály nejének : Beatrixnak fivére és akkori eszter
gomi érsek papai ajándékul kapott, a mi ann.il
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inkább valószínű, mert a gyűrűn a pápai és arra- 
goniai címer látható. A másik hagyomány szerint 
ez az a történelmileg nevezetes ékszer, melylyel Hu- 
nyady László Nándoi fehérváréit Cilley Ulrik kard
vágását felfogta és ennek volna tulajdonítható a 
gyűrűben levő drágakő szétrepesztése. — Dr.
T e u t s c h  erdélyi protestáns püspök Heltau egy
házközség részéről három nevezetes egyházi mű
tárgyat jelentett be; remélhető, hogy közvetítése 
folytán, a rendelkezésétől függő nagyszebeni és 
brassói egyházak híres műkincsei is fel fognak 
küldetni a kiállításra. — L i b a y  Lajos bécsi táj
képfestő hazánkfia beküldte atyjának néhai Libay j 
Sámuel besztercebányai arany-, és ezüstmüvesnek 
Ferenc császárt ábrázoló ezüst filigránból készí
tett mellszobrát, melyért a bécsi arany- és ezüst- 
művesek Libay Sámuelt 1840-ben disztagukká vá
lasztották. A kiállítási bizottság lehető teljes gyűj
teményben szándékozik bemutatni az erdélyi fe
jedelmeknek aranyérmeit és az összes hazai ural
kodók és nevezetesebb férfiak arcképeit feltüntető 
érmeket egész Mária Terézia koráig.

M agyarországi kép tár külföldön. Brüsszeli
lapok jelentik, hogy egy magyarországi főur nagy 
képtárát Amsterdamban f. hó 22-én és 23-án el 
fogják adni. A képtárban képviselve vannak a 
legnagyobb németalföldi festők, Rembrandt, Jan 
Steen, Cuyp, Wouverman és mások.

Taglioni meghalt. Ezt a hirt hozta Berlin
ből a táviró. Taglioni Paolo, a hires balletmüvész 
régi olasz táncos-családból származott és kicsi 
gyermekkora óta állott Terpsychore szolgálatában. 
A modern ballet, a mint van, az ő alkotása. A 
harmincas évekig, mikor Taglioni reformjaival föl
lépett, a ballet az a kimért, feszes, katonai gya- 
korlatszerü mesterség volt, a mely Camargo, a 
múlt század nagy ballerinája óta merev konser- 
vativséggel nem változott. Taglioni kifejezést, lelket 
igyekezett önteni a balletbe : száműzte az unal
mas egyenes vonalakat, a zsinórcsapásra mozgást, 
nemesítette a táncot és az arcjáték és mimika 
belevonása által cirkuszi mutatványból egész drá
mai művészetté akarta emelni. Szeri-száma nincs 
a bal letszövegeknek, melyeket irt, — irt a szó tel
jes értelmében, mert feltalálta a choreographiát, a 
mely mint a kóta a hangokat, vonalak közt, jelek
kel rögzíti meg a test és arc mozdulatait. A »Sata- 
nello« (Szerelmes ördög) »Róbert és Betrand« 
»Ellinor«, »Flick és Flock« az ő müvei és vala
mennyi körülutazta a világot. »Sardanapal“ cimü 
hallétjét a tánc tragédiájának lehetne nevezni. 
Maga is kora egyik legkitűnőbb táncosa volt, ki 
diadalait egész Európában és Amerikában aratta, 
de állandóan Berlinben volt szerződve, s a berlini
színház kötelékében mint nyugalmazott tag, halá
láig megmaradt. Hetvenöt évet élt. Neje Galster 
Amália, maga is hires táncosnő volt. Leánya Marié 
(szintén ballerina-csillag) 1866 óta Windischgratz 
herceg neje; fia Pál pedig a diplomáciai pályára 
lépett és német udvari tanáesosságig vitte.

Sonnenthal, a bécsi Burgszinház nagy mű
vésze Amerikába megy. Szerződést kötött Conriet 
Bécsben időző amerikai szinigazgatóvaf, mely sze
rint ez év októberében 15-ször föllép New-Yorkban.

Tiszteletűkul 45000 frtot kap, ezenkívül szabad 
utazást és ellátást két személyre. A 45.000 frt egy 
bécsi bankháznál már le van téve. Sonnenthal 
e vendégszereplés végett nem kér külön szabad
ságidőt, hanem rendes ötheti szabadságát hasz
nálja föl ana.

Goldoni emlékszobvát a napokban leplez
ték le Velencében. A szobor a Rialto-hidja előtti 
kis téren áll közel a Goidoni-szinházhoz, a mely
nek folyosóihoz csak gondolán lehet jutni s hol 
a szolgák a felvonás előtt ma is kezeikkel bocsát
ják le a nehéz bársonyfüggönyt, úgy a hogy az 
száz évvel ezelőtt történt. Nagy közönség volt 
jelen az ünnepélyen, melyen Velence városa le
rótta háláját nagy fia iránt, kinek hazafias szel
lemű darabjait az osztrák uralom alatt oly ritkán 
élvezhette, elannyira, hogy kissé meg is feledke
zett róla és nagy szülöttje emlékének megörökíté
sében megelőztette magát Flórenc által, Goldoni 
darabjait most már igen sűrűén adják Velencében.

Művészeti hírek. R i e h t e r  János hazánk
fia vezénylete alatt Londonban a legközelebbi 
idény folyamán Wagner Rikhárd dalműveiből ti
zenkét előadást rendeznek. — A b é c s i » Bu r g « -  
s z i n h á z b a n  közelébb Wilbrandt igazgató át
dolgozásában hozzák színre Skakspeare »Coriolán«- 
ját. E tragédia eddig nem bírta magát a Burg
szinház műsorán fenntartani. Legelőször 1789-ben 
került szinx-e, Schenk átdolgozásában, de nem so
káig maradhatott ez alakjában. 1802-ben (Joliin 
dolgozta át és ebben az átdolgozásban 1825-ig 
adták. Ekkor ismét letűnt a műsorról és egy ne
gyedszázadnál hosszabb ideig elő sem került. 1.851- 
ben Laube vette ismét elő. Gutzkow készítette a 
harmadik átdolgozást, mely a hatvanas évek kö
zepéig koronkint színre került. Wilbrandt átdol
gozása ezek szerint már a negyedik átdolgozás 
lesz. — F 1 o t o w hátrahagyott operája : »Szt. 
Megrin gróf« jövő héten a kölni városi színházban 
fog először színre kerülni; a bemutatóra meghív
ták az elhunyt zeneszerző özvegyét is. — A p á- 
r i s i  »Népies operaszinház«-ban »Traviata«-val 
kezdik meg az előadásokat s a legelső újdonság 
az »Egy nap regénye« cimü háromíhivonásos vig 
opera lesz. — A b é c s i  o p e r a s z í n h á z  egyik 
baritonistája Horwitz b. Stieglitz szövegére egy. 
felvonásos operát ir, mely a bécsi operaszínházban 
még e tél folyamán színre kerül — E h 1 e r t is
mert német zeneszerző és iró Wiesbadenben e hó 
4-én este egy hangversenyben szélhüdés folytán 
hirtelen elhunyt. — » S p a n y o l  d e á k o k «  cim 
alatt nem rég uj opera került színre Kopenhágá- 
ban, Lange-Müller dán zeneszerzőtől. A űatal, 
még csak 32 éves szerző már több müvével fel
tűnést keltett és legújabb operája oly nagy sikert 
aratott, hogy azt a stockholmi, gothenburgi és ham
burgi színházak is megszerezték. — U j c s i 1- 
1 a g tűnt fel a zeneművészet egén : S i 1 o s i Sán
dor orosz születésű, zongoraművész, Liszt Ferenc 
tanítványa, a ki e napokban óriási sikerrel lépett 
föl Lipcsében.

Felelős szerkesztő : SZANA TAMÁS.
Budapest. WeUziu; testvérek  könyvnyom dája.
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__ AIGNER LAJOS kiadványai.

M agyarország függetlenségi harca
1848—49-ken.

Irta GELICH RIKHÁRD tábornok.
♦Figyelő. Irodalomtörténeti közlöny. Szer

keszti Abafi Lajos. I—XII. Egy-egy 4 frt — kr. 
Pályám emlékezete. Irta Kazinczy Fe

renc. 1 frt 50 kr, k ö tv e ...................2 frt 10 kr.
Kazinezy Ferenc és Guzmics Izidor le

velezése. Közli Gulyás E le k . . . . 1 frt 50 kr.
Erdélyi levelek, Irta Kazinczy Ferenc.

1 frt 50 kr, k ö tv e ............................ 2 frt 10 kr.
♦Kazinczy Ferenc mint szabadkőműves.

Emlékbeszéd. . . .............................— frt 30 kr.
*Vitkovics Mihály levelei (Kazinczy-,

Kölcsey-, Döbrentei-, Szemere-, Horvát 
Istvánhoz stb.) 1 frt. kötve . . . .  1 frt 60 kr. 

*A maliról a jelennek. Emlékjegyzetek 
(Petőfiné Szendrey Júlia, Kuthy Lajos 
stb.) Irta Lanka Gusztáv. 1 frt 60
kr, k ö tv e .......................................... 2 frt 60 kr.

Moliére élete és művei. Irta Szana 
Tamás. 1 frt 50 kr, kötve . . . . 2 frt 50 kr.

♦Emlékeim (Petőfi, Liszt̂  Bem, Boka,
Peleki stb.) Irta gróf T eleki Sándor,
2 kötet 3 frt 80 kr, diszkötésben . . 5 frt 50 kr. 

*Itt is, ott is. Irta K. Papp Miklós
(Petőfi, Gyulay Ferenc, Vörösmarty,
Deák Ferenc stb.) 2 frt 50 kr, kötve 3 frt 50 kr. 

Valiot Imre emlékiratai (és Petőfi em
lékezete) 2 frt, kö tve........................2 frt 60 kr.

♦Csokonai Vitéz Mihály. Irta Haraszti 
Gyula. 1 frt 60 kr, kötve . . . . 2 frt 20 kr.

♦Kölesei Ferenc élete. Irta Vajda Vik
tor, (előbb 2 frt 50 k r . ) .................. 2 frt — kr.

♦Dngonics András. Irodalomtörténeti ta
nulmány. Irta Endrödi Sándor . . 1 frt 20 kr.

Uj magyar Athenás. Ujabbkori magyar 
protestáns egyházi Írók életrajz-gyűj
teménye. Gyűjtik Sz. Kiss Kálmán,
Kálmán Farkas és mások. 1—4. füzet.
Egy-egy . . . . ........................ — frt 50 kr.

♦Gaal József élete és munkái. Irta Dr.
Badics F e re n c ................................. 1 frt — kr

A magyar doctrinairek. (Csengery,
Eötvös, Kemény, Szalay, Treforí.) Irta
Beksics Gusztáv................................. 1 frt 20 kr.

Irodalmunk története 1711—1772. Irta
Dr. Szinnyei József............................1 frt 20 kr.

Petófi kötészetének nemzeti idomairól.
Irta Erödi Dániel . „ ...................— frt 60 kr.

Kisfaludy Károly Irénéje. Irta Peterdi
Prém J ó z s e f ......................................1 frt — kr.

*A két Kisfaludy. Irta Szana Tamás
1 frt 50 kr, k ö tv e ............................ 2 frt 40 kr.

♦Költészetünk uj népies iránya. Irta
Haraszti G y u la ................................ — frt 60 kr.

Uránia, Kármán és Pajor. Irta Bodnár
Z siym ond ..........................................— frt 60 kr.

A lyrai álláspont és Arany János. Irta
Tóth Sándor . . . ........................1 frt — kr.

Petrarca és Kisfaludy Sándor. Irta
Bényi D ezső .......................  — frt 50 kr.

A kuruevilág énekei. Tanulmány. Irta
Ferenczi Zoltán . . ........................ — frt 60 kr.

♦Shakespeare jellemképei. Irta Bran-
kovics György. 2 k ö t e t ................... 2 frt 40 kr.

♦Figyelő. Szépirodalmi és kritikai heti
lap. Szerkeszti Szana Tamás 1871—76. 
évfolyam. Egy-egy 8 frt helyett . . 5 frt — kr. 

*%igy szellemek (Leopardi, Poe, Burns,
Tegner, Heine, Lenau). Irta Szana 
Tamás 1 frt 50 kr, kötve „ . . . 2 frt 20 kr. 

TJZZ A k i az i t t  felso ro lt és *«gal je lö lt 
müvek közül egyszerre 30 í r té r t  megrendel, 
a "bolti árazik csak 2/3-át, 20 f r té r t  csak 3/4-ót 
fizeti. Egyes müvek csak a k i te t t  áron kap. 
káték . ■——*

2 k ö te t, színes k é p e k k e l, té rk é p p e l
2 köt. vagy 17—18 füzet. Előfizetési ára 6 frt, 

füzetenkint 40 kr.

Ezen sok évi tanulmányozás és kiadatlan for
rások gondos feldolgozásából eredt munkának főfel
adata a magyar függetlenségi harc történetét az ak
kori honvédelem önálló és kimentő leirásávai szak
szerűen és sokszor új szempontból előadni. Az eddig 
megjelent jelesebb katonai munkák többnyire csak a 
függetlenségi harc hadműveleti részével foglalkoztak 
és a honvédelem szervezését csak felületesen érintet
ték. A történelemre azonban még nagyobb érdekkel 
bírnak azon módok és eszközök, melyek a magyar 
nemzet csodaszerű elientállási képességét 1848 — 49-ben 
fejlesztették, mint az azokból származó nemzeti had
seregnek a harcmezőn történt fölhasználása. Ezen had
sereg harcképességét a függetlenségi harc valamennyi 
stádiumában, valamint a hadműveleteket és azoknak 
tényezőit csak a honvédelem szervezésének tökéletes 
ismerete alapján lehet megítélni a szerint, a mint azok 
a hadműveletekre gátló vagy előmozdító befolyással 
birtak. Mindezeknél fogva e munka nem kirekesztőleg 
katonai tartalmú, hanem a legfontosabb politikai moz
zanatokat és eseményeket is kronológiai rendben fog
lalja magában. Ezekhez sorozvák minden azokra vo
natkozó okmányok, u. m. királyi leiratok, kiáltványok, 
miniszteri rendeletek, polgári és katonai hatóságok s 
más társulatok hirdetései, országgyűlési tárgyalások, a 
hadjáratok pontos leirása stb. stb.

Szabadságharcunk történetéhez
Visszaemlékezések 1848— 49-re.

Irta  JAKAB ELEK) a m. t. akadémia 1. tagja.

író államszolgálatát s hírlapíró szép állását el
hagyva gr. Batthyány fölhívására, mint Kossuth-huszár 
közharcos 9 hónapon át szolgált, a Piskí mellett vívott 
két napi harc után 1849 febr. 12-én lett hadnagy, a 
sorban, ágyufedezeten szolgálta végig a nagy nemzeti 
harcot, Bemtől érdemjele, a nemzeti kormánytól di
csérő oklevele van. Csak azon csatákat írja le, melyek
ben részt vett, a miket látott, vagy résztvevőktől, baj
társaitól hallott, vagy hiteles adatokból olvasott. Bem 
irodájából, Kurtz Írásai közül, Vetter altábornagytól, 
gr. Mikó és a kir. főkormányszék titkos levéltárából, 
b. Vay, Csányi, gr. Batthyány és Szemere, több kor
mánybiztos hagyatékából oly iratokat bir, a miket soha 
senki nem használt. Ily gazdag anyagkészlettel volt 
képes amaz évek politikai és harci eseményeinek oly 
titkos okait fedezni föl, menetét, válságos fordultait s 
a vezérférfiak közötti viszonyt úgy állitni elé, a mi 
dicső korszaknak oly hű és a következetlenség jellegét 
magán viselő képét adni, ama másoknak egyáltalában 
nem állott módjában E műben sok oly részlet van. 
mely egészen új s a szereplők maguk megvallották, 
hogy nem tudták. S mert hiteles, beesők annál nagyobb, 
Az előadási modor könnyű, természetes, világos, irálya 
tiszta, magyaros, vonzó, a műven átvonuló szellem sza
bad, hazafias, mégis kímélő és méltóságos, az Ítéletek 
igazságosak és indokolva vannak, A könyvet 9 jeles 
hadvezér és államférfi hű arcképe díszíti: Bem, Klapka, 
Gál Sándor gr.,f Bethlen Gergely, gr. Mikó, Vetter 
Antal, Gábor Áron és Csányi Ferenc.

Az egész mű 36 iv, a kiállítás elegáns. Ára 
4 forint.
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Anglia művelődésének története. Irta 
Buekle H. Tamás. 10 kötet fűzve 13 frt
20 kr. 5 vászon kötésben...................16 frt 40 kr

A felvilágosodás keletkezésének és be
folyásának történelme Európában. Irta 
Leeky W H. E. 2 kötet kötve . .. 7 frt 60 kr

♦Szabadságharczunk történetéhez. 
Visszaemlékezések 1848—49-re. Irta 
Jakab Elek. Vaskos kötet 9 fénykép
pel 4 frt, kötve....................... ....  • 5 frt 20 kr

♦Arcbaeologiai értesitő. Szerkesztik 
Rómer. Henszlmann stb. II—IX. év
folyam. E g y -e g y .......................  • 3 frt — kr

*KortörténeImi rajzok. Irta Neményi 
Ambrus. 2 kötet 1 frt 60 kr. Vei in
kiadás . . . . . . . . . . .  3 frt — kr

♦Vázlatok a magyar emigratió életé
ből. Irta Áldor Im re....................... 1 frt 20 kr

♦Szarvas város történelme és jelen 
viszonyaink leírása. Irta Zsilinszky
Mihály .................................. . 1 frt 20 kr

♦A Templármsok titkos statútumai.
Irta Barack Benedek ...................— frt 60 kr

♦A szabadkőművesség története. Irta
Hollós L á s z ló .................................1 frt — kr

♦Az egyet, müvelődcstörténelem váz
lata. irta György Aladár . . . .  1 frt 20 kr

Az emberi nem művelődési történeté
nek vázlata. Irta Torkos L. . . .  1 frt — kr

*A hadművészet történelme. Irta Ber
nek mán Halász Károly . . . . — frt 80 kr

Az 1848. reaktio és ellenforradalom.
Irta Rogge. Fordította Hoffer . . .  1 frt 50 kr

♦Széchenyi István napjaink történelmé
ben. Irta Sehwaroz bryula . - . . — frt 30 kr

♦A báni m éltóság eredetétől fogva 
napjainkig. Irta Hampel József . . — frt 30 kr

A lovasság történelme a legrégibb 
időktől a jelenkorig. Irta Denison
György. Fordította Szeles Dénes. 1—4.
fűzet. E g y -eg y .....................................— frt 50 kr

Mikes Keiemen törökországi levelei.
1 frt 80 kr., k ö t v e .......................... 2 frt 40 kr

Felolvasások az ember őstörténetéről.
Irta Baloghy D., 2 fűzet.....................1 frt — kr

Tanulmányok az ember eredetének 
történetéből. Irta Majlátb Bóia . . 1 frt — kr

♦A székesfehérvári ásatások ered
ménye. Irta Henszlmann Imre . . 5 frt , kr

*M esselényi Miklós felségsértési bűn- 
pere. Ina  Jakab Elek. 2 kötet . . 4 frt — kr

Oklovelészeti naptár. Irta Torma J. . 2 frt — kr
Egyptomi euliar-m aradványok hazai

eleiek közt. Irta Majláth B. . . . 1 frt — kr
♦A szabolcsmegyei muzenm, utasítás

sal vidéki múzeumok rendezésére. Irta
Hampel József, 30 ábrával . . . — frt 40 kr.

Magyarország függetlenségi harcza 
1848 49-beu. Irta Gelich Rikhárd tá
bornok (17 füzet képekkel) 1 - 5. füzet.
Egy-egy .......................................... — frt 40 kr

rpás és a uióriebidai prépostság tör
ténete. Irta Rómer Flóris . . . .  1 frt — kr

í’cst-Piüs-Solt megye monographiája.
Irta Galgóczy K. 3 kö-et . . . . 6 frt —- kr.

A magyarországi zsidók története. Irta
Bergl Jó zse f .....................................1 frt 50 kr.

Zűr neuern Gesc^ichte dér Jnden in 
Ungaru. Von Leopold Löw . . . . 2 frt — kr.

fff'-' A ki az itt felsorolt és *-gol je
lölt müvek közül egyszerre 30 írtért megren
del, a bolti árnak csak 2 3-át, 20 írtért csak 
3 4-ét fizeti. Egyes müvek csak a kitett áron
kaphatók.

A í G M  E R L A J O S  K I A D V Á N Y A I  

Részletfizetés mellett megszerezhető. 
N E M Z E T I  K Ö N Y V T Á R

MAGYAR ÍRÓK NÉPSZERŰ KIADÁSA.
Szerkeszti A B A F I LAJOS.

E díszes kiállítású s magyarázó jegyzetekkel és éle 
rajzokkal ellátott vállalatból megjelentek éddigeléi 
Kazinczy Ferenc : Pályám emlékezete 1 frt 50 k

— összes költeményei. 2 kötet . . .  2 frt 40 ki
— Erdélyi levelek . . . . . . . 1 frt 80 ki
— Magyar Pantheon. Életrajzok . . 1 frt 50 ki

Mikes Kelemen Mulatságos napok . . 1 frt 20 ki
— Törökországi levelei....................... 1 frt 80 ki

Kármán József művei. 2 kötet . . .  2 frt 60 ki
Vitkovics Mihály művei. 3 kötet . . .  2 frt 80 kr
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem . . 1 frt 20 kr
Dayka Gábor költeményei...................1 frt — kr
Csokonai Mihály művei. Bevezető kötet 1 frt 60 kr
Dugonics András: Bátori Mária . . .  1 frt 40 kr
Katona József összes művei. 3 kötet . 4 frt 20 kr
Sárosy Gvnla Arany trombita . . . .  1 frt 40 kr

— vegyes költeményei . . . . . . .  1 frí 40 kr
— színmüvei (sajtó alatt).

Vajda János összes költeményei 2 köt. . 3 frt — kr
Gaál József: Szirmay Ilona. Tört. reg. 2 frt — kr

— Alföldi képek és humoros rajzok . 2 frt — kr
— Történeti beszélyek . . , . . . 2 frt — kr

Beóthy László: Goldbaeh & Comp. Reg. 1 frt 40 kr 
Vallót Imre emlékiratai és Petőfi Sán

dor em lékezete ............................... 2 frt — kr
Balogh Zoltán költeményei.................1 frt 40 kr

— színmüvei....................................1 frt 40 kr
— Alpári. Verses regény. Függelék:
p r ó z á k ....................................... . 1 frt 40 kr

Szemere Miklós összes müvei. 3 köt. . 4 frt 80 kr
Czakó Zsigmoiid összes müvei. 2 köt. . 4 frt — kr
íaíSJT“ Minden kötet külön kötve is kapható, a 
bekötést (barna vászonban, piros metszéssel) 60 

krral számítva.
E gyűjtemény egyszerre megrendelve 

havi részletlefízetésre is kapható, oly for
mán, hogy a megrendelésnél fűzött példányra 
előre fizetendő 7  frt, havonkint pedig 4  frt- 
kötött példányra előre fizetendő 10 frt, és 
havonkint 5 frt ; azaz : 7 frt, illetőleg 10 firt 
lefizetése kötelező nyilatkozat beküldése mel
let azonnal szállítjuk az összes megjelent 

j köteteket.
E 36 kötetre terjedő csinos könyvtárt táreaeik 

kekben behatóan ismertették a Pesti Napló, Egyet
értés, Pesti Hírlap, Pester Lloyd stb., kiemelve an
nak nagy fontosságát. A »P e s t i N a p 1 ó* pl. hang
súlyozván »a vállalat nagy irodalmi, sőt nemzet 
.jelentőségét*, így folytatja : »olcsósága, díszes kiállí
tása és a felvett írók nagy neve egyaránt utat nyithat, 
neki a műveit magyar közönség minden rétegébe. 
Gazdag es beeses olvasmányt találhat benne minden 
művelt ember, a ki a nemzeti irodalom múltja és a 
magyarság szellemi fejlődése iránt érzékkel viseltetik.

Hasoníólag nyilatkozott a többi. A »Pesti 
II i r 1 a p* p. o. azzal végzi, hogy a »Nemzeti Könyv
tárnak « e g y e t l e n  m a g y a r  c s a l á d b a n  sem 
vol i i a s z a b a d  h í án yo* n i a.

B -dapcit Wriurn&nc te t t í ír  k kSnyYCjüLadiia.
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K O SZO R Ú
A  P E T Ö F I - T Á R  S A S Á G  H E T I  K Ö Z L Ö N Y E

SZERKESZTI

S Z A N A  TAMÁS

TARTALOM:
Az oszlopbáró. (Regény.) Irta T o l n a i  Lajos.

Az elvált asszony. (Francia elbeszélés.) Irta Tony R e v i l l o n .  

Báró Eötvös József mint regényíró. Irta T o l n a i  Lajos. 

Vajda János uj kötete. Ismerteti P r é m  József.

Utolsó szerelem. Ismerteti R a k o d c z a y  Pál.

Irodalom. — Művészet. — Vegyesek.

E L Ő F I Z E T É S I  Á R A K :
Egész évre . . . . . 8 frt. | N egyedévre.....................2 frt.
F é l é v r e .......................... 4 frt. j Egyes lap ára . . . . 16 kr.

Az előfizetési pénzek a kiadóhoz (IV. váci-utca 1) küldendők.

Szerkesztőség: IV. bástya-utca 11.

A la p  k ö z l e m é n y e i n e k  u t á n n y o m á s a  t i l o s .

BUDAPEST
A I G N E R  L A J O S  K I A D Á S A

ÍV. váci-utca t ,  szám.



V E G Y E S E K .
* (II. Ulászló király koronája) s vele számos 

hintó kerül le hozzánk Bécsből az ötvösmii-kiálli- 
tásra. Dr. Pulszky Károly a bécsi udvari gyűjtemé
nyekben levő magyar tárgyakat mind kiszemelte s 
ezeket a főudvarmesteri hivatal készséggel engedi 
át. A II. Ulászló csaknem két láb magas koronáját 
annak idejében Achmet szultán, kinek zsákmányul 
esett, Bocskaynak adta, hogy magát magyar ki- 
rálylyá koronáztassa s végül a Bocskayval kötött 
béke után az udvari kincstárba került. Lesz lá t
ható a kiállításon egy másik korona Í3, melyet 
Nagyváradon találtak s melyről most derítették 
föl, hogy szintén magyar eredetű. A Magyaror
szágból és tartományaiból való ó-kori aranylele
teket, mintegy ötven darabot, szintén elküldik. 
— Konstantinápolyból is örvendetes hirt kapott 
a nagykövetség. A szultán kijelenté, hogy öröm
mel fogadja a bizottságnak hozzá intézett felké
rését s utasítást adott, hogy a kincstárában létező 
magyar vonatkozású tárgyakat szolgáltassák ki. 
A bizottság részéről a tárgyak kiválasztására gróf 
Széchenyi Ödön pasát kérték fel.

* (Harmadfél millió könyv.) A párisi Bib- 
liothéque Nationale leltára a napokban készült el. 
A könyvtárban van 2.500,000 könyv, a kézirattár 
92.000 kötetet tartalmaz és 144.000 francia és ide
gen érmet, a réz- és fametszetek gyűjteménye pe
dig 14.500 kötetben és 4000 cartonban több mint 
két millió darabot foglal magában. A »tartalék- 
tá rsban  80.000 becsesebb könyvet őriznek.

* (A porosz királyi család gyémántjai.) 
Karácsony alkalmával a porosz királyi család tag
jainak a férfitagok nagyértékü gyémántékszerekkel, 
gyöngyékekkel s más drága csecsebecsékkel ked
veskedtek. Az öreg uralkodó minden királyi her
cegnő számára drága nyakékeket és karpereceket 
tett le a karácsonyfa alá, különösen a császárné 
és a trónörökösné gyémántjai mind nagyságra, 
mind pedig fényre nézve ritkítják párjukat. S 
mégis minden drágakövek eltörpülnek azok mellett, 
a milyenekkel a porosz királyi ház a múlt század 
közepén rendelkezett. Mikor Ágost herceg, II. F ri
gyes testvére, 1742. január 6-án braunschweigi 
Lujza Amáliával egybekelt, ez nyolc millió tallér 
értékű gyémántokat és gyöngyöket hozott magá
val, a melyeknek értékét most bízvást ötven millió 
márkára lehet tenni. A hercegné esküvői ruhája 
a szó szoros értelmében tele volt szórva gyémán
tokkal, úgy hogy a fiatal menyasszony alig bírta 
magán vinni a sok terhet. Az anyakirályné gyé
mántcsokrokkal teletűzdelt zöld bársonyruhát vi
selt, hajában a *.Sancy«-val, mely akkor nagyságra 
a harmadik gyémánt volt Európában.

* (A zenekedvelő szultán.) Konstantinápoly
ból Írják : Abdul Hamid szultán nagy mértékben 
kedveli és érti is a zenét, s különösen az európai 
zene az, melyben kiváló örömet talál. Valahány, 
szór valami jó nevű virtuóz időz Konstantinápoly
ban, mindig meghívják a szultán elé nehány da
rabot eljátszani. Nemrég a kaskiői leégettek javára 
rendeztek hangversenyt a szultán pártfogása a la tt; 
a közreműködő hölgyek Balladur kisasszony és

Mariniené rendjeleket kaptak. A szultán rendesen 
maga szokta kiválasztani azon zenemüveket, me
lyeket a Gatelli pasa vezénylete alatt álló kitűnő 
hirü udvari zenekar játszik. E zenekar minden 
pénteken, a midőn a szultán a mosóba megy, ope- 
raáriákat játszik. A szultán különben maga is 
szokott zongorázni zenetanára, Dussaf kíséretében. 
Elődei Abdul Medsid és Abdul Aziz külön páholyt 
tartottak, midőn Konstantinápolyban opera volt. 
A páholyt minden évben csak egyszer használták, 
ilyenkor a szultánt mindig egész udvara s egész 
testŐrsége kisérte. Az előadás különféle operákból 
volt összeválogatva, s addig tartott, a mig a szul
tán a páholyban maradt. A szultán kísérete a szom
szédos páholyokat szokta elfoglalni, mig az udvari 
páholy alatt a testőrök voltak ; a szultán és mi
niszterei páholya fölött levő helyeket mindig üre
sen kellett hagyni. Ilyen alkalmakkor a közönség 
mindég kétszeresen fizette meg a belépti dijat. A 
szultán rendesen egy mellékfolyosón át, az opera 
igazgatójának lakásán keresztül távozott. Itt az 
igazgató, Naum lánya csokrot nyújtott át a szul
tánnak, ki viszont két zacskót tett az igazgató 
asztalára ; mindenikben volt 1000 fon t; az egyik 
az igazgatóé volt, a másikat a játszó személyzet 
között osztották szét.

* (Nagy pénzlelet.) Voszbergben, Usedom 
mellett, a napokban igen sok ősrégi pénzt, 1050 
- 1100-ból származó dénárokat találtak, melyeknek 
ezüstsulya 22 font. A leletben van 400-féle pénz, 
több közüle eddigelé egészen ismeretlen példány. 
Vannak a leletben német városi, papi, olasz, ma
gyar, dán, holland dénárok, nagyobbára teljesen 
jó karban. A leletet, miután bemutatták a stettini 
régészeti egyletnek, Hahlo Gyula berlini numis- 
maticusnak adták el. Hahlonak nemrég egy másik 
érdekes leletet is adtak el, csupa brandenburgi 
dénárokat, amelyekből kitűnik Petriss őrgrófnönek, 
Medve Albert nejének authenticitása is, ki eddig 
csak brandenburgi mondákból volt ismeretes.

* (Roppant hideg idő) járt e napokban 
Eszakamerikában. Az áramlat nyugatról kelet felé 
tartott, Nebraskában a higany 24 foknyira zérus 
alatt állt, Dakotában 48, Montanában 39 és Ma
nitobán 45 foknyira. Cincinnatiban is 27 minus 
fokot mutatott a hőmérő, Clevelandban 14-et, Chi
cagóban pedig 20-at. A nagy hideg következtében 
sok helyütt a nagy tükör-üveglapok elpattantak. 
Óriási hózivatarok is meglátogatták ama vidéket; 
s e miatt a közlekedés megszűnt s a behavazott 
vonatokon ezrével fagytak meg a szarvasmarhák.

* (Színre szint.) Amerikában iró és kiadó-közt 
az efféle kedélyes levelezések nem tartoznak éppen 
a ritkaságok közé. Johnson Sámuel irói lexikoná- 
nak utolsó ivét is befejezte és elküldte Millar kiadó- 

! nak. Erre Millar válaszolt: »Millar A.ndrás ide mel- 
lékelve küldi a tiszteletdijat s hálát ad az istennek, 
hogy Johnson Sámuellel többé semmi dolga sincs.« 
Erre a hetilap szerkesztője a következőket irta visz- 
sza: »Johnson Sámuel örül, hogy Millar Andrásban 
csalódik. íme ő háláját nyilvánítja az istennek, 
pedig a föld leghálátlanabb fickójának tartotta.«
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AZ O S Z L O P B Á R Ó .
Regeny.

Irta TOLNAI LAJOS.
(Folytatás.)

II.
Mé g  az u t ó n  má r  m i n ő  v i h a r  t ör  ki.

Anyám megkérte a bárónét, hogy a 
inig ő nagyságaik a grófi udvarban ülnek, 
én hadd maradhassak ő vele.

— Azt gondolja — mosolygott jóaka
rattal a báróné — hogy egy kissé jobban 
fel kellene fiát öltöztetni? Nem bánom.

Nem, a világértsem ezt gondolta anyám ; 
hiszen a rajtamlevőnél jobb őszi ruhám nem 
is volt, hacsak a téli kabátot föl nem ve
szem. De azt meg ilyen forróságban hogyan ?

Mégis mikor magunk maradtunk, ki
vétette anyám a holmimat a hintóból és 
sírva, szégyenkezve egy juhistálló mellett 
felöltöztetett. Csakugyan a téli kabát került 
reám, s a nagy uj téli csizma.

— Fiam — kezdé anyám, szemmel 
láthatólag megvigasztalódva a majd sarka
mig érő kávébarna kabáton s egy hid mel
letti lombos akácfa mellé húzódván, közel 
a hintóhoz — istennek adjunk hálákat, té
gedet ma nagy szerencse ért. Tanitsd meg 
azt a kis bárót mindenre az ég alatt, rágj 
szépen minden betűt a kedves, okos szájába 
és azon légy, hogy többet tudjon náladnál 
is. És most fiam megmondom, de soha el 
ne áruld és soha ne éreztesd a báróékkal, 
hogy apádat ők tették tönkre, az öreg István 
báró uzsorája. István báró is oszlopember, 
adakozik, mindenütt ott van, a hol segíteni 
kell, de még a kocsisa pipájából is kivenné 
a dohányt. Most ne kérdezz többet, én min
deneket tiszta szivem szerint megbocsátottam, 
elfelejtettem, csak a báróné jó legyen hozzád : 
én, úgy áldjon meg minket az isten, soha 
semmit fel nem hozok é3 nem követelek.

— No, fiú — szólalt meg dörgő, ke
mény hangján Bévárdi kasznár ur a hátunk

; mögött — te ma oly szemtelenül viselted 
i magadat irántam s anyád olyat cselekedett, 
j hogy — bogy. Csak ezt akartam megmon- 
j dani édes Uyésné asszonyom. írja oda a 
! füle mellé.

Azzal hirtelen eltűnt, kocsira ült s mikor 
j a dombra felért, a Krisztus urunk kereszt- 
j jéhez — láttam, hogy felénk fordul — és 
| botjával fenyeget.

így kellett életem legszerencsésebb nap
ján mindjárt hamar megtanulnom, hogy:

| m i n d a z é r t ,  a mi  b e n n e m  v a l a m i  
j o b b  v o l t  és van,  r e t t e n t ő  ár r a l  
k e l l  fi z e t n e m.

Sirtunk és vigasztaltuk egymást, hogy 
ne féljünk, mert a rósz ember mellett 

| mindig ott áll az isten és ő tudja mikor mit 
tegyen.

— Jézus Mária, hát maguk hova búj
tak — szidott és nevetett a cifra ruhás inas, 
Károly, hajadon főn, göndör, szőke haját 
meg megnyalt ujja hegyével kondoritgatva. 
Most rögtön jöjjenek az officérek szobájába. 
Én itt mindent tűvé teszek, kiabálok, hogy 
a drága torkomat összetöröm és sehol, mintha 
elnyelte volna a föld magukat. Terítve az 
asztal. Pedig nekünk Sándor — ölelt át — 
jó barátoknak kell lennünk, ha azt akarjuk, 
hogy mindenből kapjunk, a mi jó.

S egész az officérek (udvari tisztek) 
szobájáig arról beszélt, hogy ő milyen nagy 
és kedves embere az öreg bárónak, a ki 
pedig egy országos smucig. Csak nagy gyor
san elmesélte egy utazásukat.

— Füredre mentünk, Köcscsén, az utón 
egy sánta, vak koldus kunyorált. Addj neki,

i mondja a bái’ó egy krajcárt. S oda tartott 
elém egy négyki’ajcárost. Én oda dobtam 
az egészet. Hát mit? egy báró inasa egy 
krajcárt csak nem ad. No, hogy hazakerü 

i lünk, a sok virágos, diadalkapus jószágain
kon átvergődünk, számoltat ám a báró. 
Három krajcárral a többek közt nem tu-
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dók beszámolni. Igaz, mondám, Köcscsén 
a koldusnak adtam. Hát nem meg kellett 
adnom a három krajcárt? Hanem azért 
ne félj vén cudar — ez a jó kis eszem meg
segített. Úgy kell oktatnunk ezt a kis penész
bogarat is, nehogy a . vén oszlopra üssön. 
Csak tegye mindig azt, a mit én mondok. 
T íz esztendeje, hogy szolgálom a bárót — 
egy pof kicsi, de annyi nem érte az orcáin 
bőrét. Urak csak az együgyü embert ki 
nem állhatják. Tudjon az ember hirt mon
dani, örökké fris hirt ; a mit nem szabad, 
azt ne lássa m eg: s nem hal meg éhen. 
Ha ur nem volna, jó világ se volna. Igya
nak asszonyság, pompás pecsétes bor van ; 
az asztalon. Egyenek. Arra való az ur, hogy 1 
a szegény éljen utána.

S egyet csipett a Juliska orcáján, mire 
én akkorát taszítottam a szemtelenen, hogy 
orra bukott.

Nem szólt, csak a kondor haját bor- 
zolgatta.

A báróné már ott állt a gazdagon meg
rakott asztal mellett és igazán a legjobb 
indulattal pirongatott bennünket, hogy hova 
tűntünk. Ez többet ne történjék.

Ádám báró ujjongott, ugrált örömében, 
hogy én olyan furcsán vagyok öltözve és 
a Hetényi grófok is jókat kacagtak.

Csak anyám volt szomorú, ki nem sze
rette, hogy a mulatság a mi rovásunkra 
történik. Szegény asszony volt és mégis azt 
óhajtotta volna, hogy úgy megbecsüljék, mint 
a gazdagot, a mi épen lehetetlen.

Nagy kegyességet mutattak irántunk 
a grófok s a báróné is mindent elkövetett, 
hogy anyámék a lehető vidáman menje
nek haza. -

Egy darabig én a bagázsiás kocsin men
tem, de a mint kiértünk a péli határból, 
ismét csak oda kellett ülnöm a báróékhoz.

Azt gondoltam, egész utón deklinálunk. 
Ebből indultam ki és kezdtem Ádám bárót 
csöndesen bevezetni az első deklináció mé
lyedéseibe.

Mindenkép elpróbáltam; külön vettem 
az egyenlő végzetű eseteket, igy —- azt 
mondta á báró : zavaros, érthetetlen ; majd 
sorba vettem, igy a dativust mindig elug- 
rotta. Arra is rámentem, hogy — de mit 
tehettem mást, hogy énekeljem: rósa, rosáe,
rósáe-------Erre nevetett ő is, a báróné is,
s mivel a családhoz tartozónak gondolta 
magát: az inas is

Láttam, igen gyerekes útra tévedtem. 
De a báró is olyan gyermeknek látszott. 
Azt gondoltam, jó lesz, ha rövid kivonatban 
közlöm a legfontosabb szabályokat és hogy 
közelebb férjek a báróhoz, tehát versben. 
No, igy még legjobban ment és hiszem, hogy 
még az nap délelőtt eljutottunk volna a 
harmadik névragozásig, azonban a báróné 
a nagy forrós ágban elaludt s utána csak
hamar Ádám báró is.

Intettek a kezeikkel, hogy hagyjam 
abban az egész repeticiót.

Nem is bántam, mert igazán kezdtem 
dühbe jönni. Ennyire elhanyagolni egy bá
rót, hogy tizenhét-tizennyolc éves korában 
ne tudjon annyit, mint Grosch, a ki a leg
ostobább fiú volt az osztályunkban — mégis 
megfoghatatlan. És minden esztendőben, min
den tárgyból kitűnő osztályzatai voltak. Hogy 
lehet az ? Lehetne annyira romlott egy pro
fesszor, megvesztegethető egy egész tanári 
kar, hogy idáig menjen? Hisz nálunk a sze
gény kis Jánosit csak azért vetették vissza, 
mert az igazgató, Cseh Gáspár ur, évenkint 
sokszor elmondott goromba trágár vicceire 
soha sem akart nevetni. S Nyári Károlyt meg 
azért, mert borotválhatta a bajuszát, holott 
Jupiter tanár urnák még egy szál se volt 
s ezt az ő boszantásának vélte.

De mennyit tudtak azok ehhez képest. 
S Adám báróból oszlopember lesz. Mi 

az az oszlop ?
Kezdtem ezen gondolkozni s azon vet

tem észre magamat, hogy sírok és inkább 
mennék gyalog anyámmal s Juliskával, vin
ném az ágyat hátamon vagy fejemen, csak 
ne kellene ezt a rettentő meleg kabátot ma
gamon tűrnöm s ezt a nagy téli csizmát, 
mely miatt nem tudok mozdulni.

Nagy homokon gázolt keresztül a hintó, 
meleg, forró homokon, mely vereslett és 
csillogott az égető naptól.

Én hol egyik, hol a másik sarokba hú
zódtam, azért is, hogy kapnék egy kis ár
nyékot és azért is, nehogy fel találjam köl
teni a bárót vagy a báróné ö nagyságát.

Ebben a tűrhetetlen hőségben hát ime 
j az a gondolat csap a fejemhez, hogy ha a 

báróné nincs, hát akkor én most a mi sze
kerünkön megyek apámmal, talán édes
anyámmal, három csengős lovon, jó boritós, 
bőrös ülésü kocsin, mint a baranyai módosabb 
papíiak, megyünk talán többedmagunkkai 
Pápára vagy Nagy-Kőrösre, erdőszélen, viz
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mentén, de hűvös helyen és dalolunk, tré
fálkozunk, nevetünk és megyek vékony 
nyári ruhában, talán ingujjban, szalmakalap
pal. Égett a fejem és le akartam ugrani.

Harag, düh, gyűlölet, bosszuállás for
ralta a véremet s azokra, a kik jóakarattal 
felvettek hintójukra, most úgy néztem, mint 
a kik engemet meg most láncra vertek. 
Apámat, anyámat kifosztották, apámat meg
ölték, ah, még bizonyosan ezek börtönbe is 
vettették és én most itt üljek? . , .

Oda-odatekintettema kondornaju inasra, 
a kit feltaszitottam a szemtelenségeért, hogy 
vájjon nem veszi-e észre valamiről, hogy 
miket forgatok az eszemben ? nem ragad-e 
meg, mint gonosztevőt, a vállamnál fogva 
és nem adja-e vissza a kölcsönt ?

Valóban rab voltam. Itt az inas őrzött 
engemet, a miért nem tudtam elnézni, hogy 
húgomat valaki csak egy ujjal is megsértse; 
otthon meg, Erdőháton, Bévárdi ur fogja 
kínozni szegény anyámat és testvéreimet, 
mikor épen az isten már rájuk tekintett 
volna. Lenne lakásuk a Dióserdő mellett, 
a régi, szép kertészházban és — Ah iste
nem, végig gondoltam, hogy mivel és hol 
állhat bosszút anyámon vagy rajtam, mert 
azt tudtam, hogy az a kevély ember anyám 
kifakadását soha meg meg bocsátja. De hi
szen még Pélen tudtunkra is adta, hogy 
megálljunk.

Miért nem tudott anyám hallgatni,hagyta j 
volna reá, hogy igenis inasa voltam Kos 
professzor urnák. Nem volt-e Antal János | 
püspök is Erdélyben inas gyermekkorában? 
Hisz olvastam. Nem volt-e kályhafütő annyi 
érsek? Főkép tót érsek.

De ha én csakugyan nem voltam más ?
Nem, nem voltam. Az Ilyések előkelő 

magyar nemesek voltak.
Mit ér? Bár napszámos lett volna az 

apám most őseim tisztességéért nem kellene 
lakolnom. Bizonyosan boldog volnék, hogy 
valaki mint egy darab sarat megtűr a ru
háján és odább visz.

Anyám és testvéreim állottak előttem. 
Ki védi Őket?

Oh istenem, bár ne itta volna le magát 
Sötér Pista.

A báró urék egy nagy zökkenésre föl
ébredtek.

— Hát magával mi történt? — kérdé 
a báróné.

— En csak gondolkoztam. j

— De sirt, csupa veresek a szemei.
— Nem, csak melegem van.
— És nem tudja tűrni ? Ha tűrni nem 

tud, mi lesz magából ?
— Tűröm, nagyságos báróné.
— A szegények türelmetlenek és min

den nyomorúságuk innen származik. Ha 
boldogulnak: akkor kevélyek lesznek és 
nagyravágyók; ha elmaradnak, irigy lel- 
küekké válnak és bosszúállókká. Ha ember 
akar lenni, azt mondom, jókor kezdje. Ke
resse a hibát mindig magában és ne ott, 
a hol nincs. Legyen alázatos, engedelmes, 
mindenkihez alkalmazkodó. Mondja a legény, 
hogy maga felrúgta. Igaz ez?

— Igenis, nagyságos báróné, felrúgtam 
— mondám kigyulladva.

— És magának adtak példás erkölcsi 
bizonyitványt? Egy verekedőnek?

— Soha nem loptom, nem csaltam, sen
kit nem árultam el, kötelességemet pontosan 
teljesítettem, soha büntetést nem róttak még 
reám.

— És hogy esik, hogy nálam az első 
napon már verekedett ?

Nem jutott eszembe mit mondjak, el
fogott a szégyen és sírni kezdtem.

— L á t o d  (igy, erre a hangra vette 
a báróné) nekem most azt kellene tennem, 
hogy leszállítsalak, eredj, takarodjál semmire- 
való, a ki meg nem becsüli magát, szen
vedjen. Te nyilván egy alattomos ember 
vagy s ezzel nyerted meg a professzoraidat. 
Itt jó, hogy hamar kimutattad a körmödet. 
Ez is foglalkozásaim körébe tartozik, hogy 
az ilyen embert megjavítsam. Oh, én hamar 
átlátok a szitán. A kivel én egyszer talál
kozom : azt megismerem az első nap. Te 
makacs vagy, eszed van, de szived nincs, 
használni foglak a magad helyén. Tanítod 
a bárót és te tanulj tőle szivet, nemességet, 
gyöngédséget, szerénységet: akkor hatás
körödben te is lehetsz oszlopember. Mig 
igy, hamar odább löknek s a ki egy helyt 
kiállhatatlan volt, az olyan, tudd meg, min
denütt kiállhatatlan.

Mosott, mosott, kegyetlenül mosott, mert 
azt hitte, megérdemlem és nem engedett 
szóhoz jutnom; dicsérte az inast, aki pél
dányképe a jó, hű embereknek s a ki ma 
ártatlanul olyan goromba, neveletlen bánás
módban részesült attól, a kit én a párt
fogásomba vettem.

— Meg fogod kérni, mert a ki az én
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cselédjeimet bántja : az engemet is sért. Be 
fogod-e vallani hibádat? Bevallód. Jó. Elég.

Megsimogatott és mint egy igazi nemes, 
jólelkü asszony, néhány könyet is ejtett.

— Ne szólj — utasított vissza, mikor 
látta, hogy szólni akarok. Nem szeretem a 
sentimentál bocsánatkéréseket. Látom beös- 
merted hibádat, megbocsátok. Ez lett légyen 
az első bűnöd! Szeretem, hogy rögtön szar- ! 
vaidnál kaphattalak. Ebből láthatod, hogy 
engem megcsalni soha nem lehet. Oh, bár j 
Ádám báró is ily éles szemeket nyert volna i 
a természettől, mert nagy missiojához semmi 
sem kivántatnék meg inkább, mint a jó 
szem. Annak, a ki életét mások üdvére, 
javára akarja föláldozni — s én ezt kértem 
istenemtől — erősen kell látnia, erősen És 
most Ilyés Sándor, erről a mai cselekede
tedről nem akarok tudni egy szót is. Fait 
accomplie, azaz be van végezve.

Úgy örvendett a báróné s olyan jó volt 
hozzám, hogy mind a két kezét össze
csókoltam.

Ha azt a fellökést el nem követem s 
bűnbe nem keveredem előtte: majd azt hi
szem, hogy felónyi jó kedve se lett volna az 
utón.

Mindjárt-mindjárt egy-egy megtérített 
gonoszról beszélt s oly édesen, oly ékesen, 
olyan boldogságtól csillogó szemekkel, hogy 
ő a rosszakban sokkal több örömet talál
hatott, mint a jókban.

Mondta, hogy ha bizalmára érdemes 
leszek, ha gonosz természetemet merőben 
megváltoztatom és szabványai szerint élek: 
többeket fog mondani. Kiképezhetném ma
gamat arra, hogy majdan mellette titkár 
legyek, de erre feltétlen engedelmesség kell, 
eszméinek elsajátítása és mindenek fölött | 
jézusi szív. A pap is volt titkára, de fáj
dalmasan tapasztalta, hogy a papok leghi
tetlenebbek és legönzőbbek. Mindenkiben ör
dögöt látnak és a szegények ügyét nem képe
sek felfogni. Koldusház, szegényház, árvaház, 
menedékház, betegház — nekik mindez csak 
a restség, korhelység, dologtalanság meleg 
ágya. Mindez a voltairismus még. Hanem 
irtogatom. A tanárokat is sorra vettem, de I 
azok meg, mint a pincérek, minden lépé
süket fizettetik, Műveletleneket nem hasz
nálhatok, pedig maholnap át kell venni 
Ádámnak az egészet. Kezeim nehezek — 
elkövéredtem.

Valóban a báróné igen kövér volt.

Sirt, hogy az isten csak őt verte meg 
ezzel a kínos teherrel, holott neki annyi 
dolga volna. Irigyléssel szólt a napszámosok
ról, kik mennyi temérdeket esznek és még
sem híznak meg. A szegények már csak ezért 
is százszor boldogabbak, mint az urak.

Egy gazdag ember jól nem is ehetik, 
mert rögtön ott terem rajta a rettenetes 
kövérség.

Es sokat beszélt a szegénység előnyei
ről, kellemes helyzetéről, szerencsés állapo
táról.

Igen, én bevallom — és ma is állítom, 
hogy a szegénység nem teher, nem bünte
tés, nem nyomorúság. Mi nagyon boldogok 

■ voltunk otthon. A mi édes anyánk, a mint 
ő szokta mondani tréfásan, — mikor egy- 
egy nagyobbacska vasárnapi ebéd után ki
ültünk a folyosóra s mindnyájan egy uj 
dalba kezdtünk, a mit én vittem az isko
lából — megpoliturozta a szegénységet. Cso
dálatos módon nekem úgy is tetszik, mintha 
a mi dombon fekvő házunk ablakába sütött 
volna legtovább a nap. Már másutt régen 
sötét volt és a mi kis ablakunk még mind 
csillogott.

Tehát addig is. mig a sors oda emel 
és készít engemet, hogy egykor a bárónó 
titkárja lehetek majd : siettem dologhoz látni. 
Átléptem a harmadik deklinációra. Összes 
fogásaimat elővettem, hogy a báróval meg
kedveltessem a latin nyelvet.

Soha se felejtem el, úgy ült ott a hin
tóbán kövér édes anyja mellett, mint egy 
kis szent. Sötét fekete haja, mely kékes 
szint játszott, rá-ráesett szép, magas, tiszta 
homlokára, nagy álló szemei, melyeket hosszú, 
vékony szivárvány szemöldek ékesítettek, 
olyan bizodalmasan, figyelemmel néztek 
reám; csontos, vékony ujjait egybefoglalta, 
mintha imádkoznék, s nagyocska széles szá
jával engedelmesen pörgette a him, nő és 
köznemü szavakat. Mint egy gyermek, holott 
lehetett már annyi idős, mint én.

Mekkora büntetésre méltók isten előtt 
azok a tanárok, nevelők, kik ezt a szelíd, 
figyelmes ifjút annyira elrontották Egy szót 
nem fogott az esze.

Hogy jobban menjen: a báróné maga 
is próbálta. Egyszerre deklináltunk mind a 
hárman.

Szegény báró mindenre kész lett volna.
(Folyt, köv.)
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AZ ELVÁLT ASSZONY.
(Francia elbeszélés.)

Irta TONY REVILLON.

(Folyt)

Gambault-Lacouturené Párisból hozatta 
kalapjait s a Rennevillené asszony »G a- 
z e t t e  r o s e«-ját járatta. A vidéki elet 
ellen való tüntetése csupán ezekben nyil
vánult.

Eléggé előkelő állást foglalt el, hogy 
megértse valakinek előbbkelőségét, de nem 
hajolt meg előtte. Beszélgetés közben egész 
lelkesültséggel beszélt a saját sorsa felől s 
örömest hasonlitgatta boldogságát a másoké
val össze.

— Ha a világ valamennyi férje közt 
kellene választanom, — mondá — akkor 
is csak a férjemet választanára. Vájjon ne- 
velő-intézetbeli barátnőink közül nem a 
legjobb sors jutotté nekem?

Karolina, igaz, grófné, de a gróf csa
ládja alig látogatja őt meg évenkint két 
szer; Saroltának a férje képviselő, de ott 
hagyja őt a falun a gyermekkel az ülése
zések tartamában; te pedig, szegény Klá
rám, egy világfihoz mentél nőül s tudjuk, 
mit eredményezett az . . .

Csinos, kis termetével úgy szökdécselt, 
mint egy amerikai miss vagy valamely ma
dár. Váltig igyekezett szeméből sugarakat 
lövelni, de ez nem volt egyéb szemmeresz- 
tésnél, szüntelen mosolygott; de mosolya 
oly hideg volt, hogy szinte hatott e hideg
ség arra, a ki közelében volt. Azt a fölfe
dezést is tette, hogy a férfiak csupán ama 
nőknek udvarolnak, a kik az udvarlást el
fogadni hajlandóknak látszanak. »A kizá
rólagos szerelem érezteti, láttatja magát s 
ez elég, a legvakmerőbbeket is visszariasz
tani!« Nos, ő ily kizárólagos szerelmet ér
zett férje iránt.

Klára szenvedése mélyen hatott a fia 
tál asszonyra. Azonban ő e hatást sem be
szédében, sem kifejezéseiben nem árulta el; 
félt, hogy az csak fájdalmat okozna barát
nőjének. Élvezetet talált abban, hogy hozzá 
emelkedhetik áldozatkészség, baráti meleg- 
érzület s a leggyöngédebb figyelem által. 
»Kedves, szegény barátnőm, — mondá oly
kor — én megértelek !« -- Magában pedig 
imigy gondolkozott: »0 és én, egyenlőek 
vagyunk !« . . .

Mérielné oldalvást ült s nem érdeklődött 
a whistezők beszélgetése iránt. Megszakított 
gondolatait fűzte odább.

A kis jegyzőné melléje ült s megfogta 
| a kezét:

— Ne szólj semmit! Ismerem én a szó
rakozás, a nyugalom szükségességét. Nem 
kívánok egyebet, mint azt, hogy engedel- 
meddel e helyzetben maradhassak.

— Bellamy ur belépett. A játszmák 
félbe szakadtak. Várták őt, mint a nap 
hősét, párisi orvosával. Egymást érték a 
kérdezősködések. A szegény orvos kénytelen 
volt négyszer-ötször elmondani Chambard 
Claudius ur megérkeztének a körülményeit

i s az azt követő orvosi tanácskozás ered
ményét.

Midőn távozott, közeledett Mérielnéhez 
is s a szokottnál nagyobb figyelemmel nézte 

| a fiatal asszonyt, alig palástolva el mosolyá
val ama fájdalmas részvétet, melyet érezett.

Mérielné észre vette ezt, de nem árulta 
cl s előbbi levertségébe sülyedt vissza.

Katalin bevezette a gyermeket, ki jó 
estét jött kívánni.

— Jó estét, édesem! Jó estét, kincsecs- 
kém ! Mily kedves, kis leány! — szólt Gam
bault-Lacouturené, karja közé akarva ölelni 
a gyermeket.

Camilla azonban ellenállt ez előzé
kenységnek s elfordítva fejét, igy szólt:

— Mama !
— Mérielné hirtelen fölkelt :
— Azt akarod, hogy lefektesselek, 

ugy-a ? — kérdé leányától. Aztán önmagá
ban susogva, hozzá tette:

— Végre!
Visszavonult, hogy egyedül lehessen s 

szabadon gondolkozhassék és szenvedhessen.
Két év óta minden este várta a fiatal 

asszony ezt a pillanatot. Minden nyomasztó 
és gyűlöletes volt előtte, kivéve a magányt, 
a kis leány szobáját, hol ő, alvó gyermeke 
bölcsejénél virasztott.

IV.
»Kegyed özvegy ! . . . Menjen férjhez !« 

E szavakat olvasta le Mérielné a falakról - 
hallani vélte ezeket folyvást és ismételgette. 
A tudományok férfiának e szavai fölráztak 
őt ama dermedtségből, kábültságból, mely 
rajta folytonosan uralkodott. A nap minden 
legkisebb részletére visszaemlékezett. így, 
eszébe jutott az öreg Esnaultné, sápadt ar-
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cával, ki nem akart addig meghalni, mielőtt ! 
fiát újra láthatná.

—- Mennyire szereti őt 1 Ez a szeretet 
őt kielégíti. De hát e fiú már meglett férfi ; 
hallgat anyjának a szavaira s megérti azo- ; 
kát. Kettejök közt; még a távolban is, örökké 1 
fenn áll az érzelem- és eszmecsere. Addig, j 
mig engem leányom meghallgat és megért, 
meghalok ! . . .

Újra látta maga előtt Chambard Olau- } 
diusnak ősz haját és fekete szemét; érezte, 
a mint e férfi áthatóan szemlélte őt. »A vidék 
nem fogja lelkének a szükségét kielégíteni; 
a család nem fogja kielégíteni szivét! . . .  ; 
Kegyed özvegy!« Vagyis: »Az, a mi önnek 
kell, a páros élet, melynek nem örvendhet!«
Ő a tengert, a fürdőkben mulatást és az 
utazást ajánlotta nekem. Habozott, ítélete
met kimondani. Csupán midőn távozott, 
hajolt felém s mondá e két szörnyű szót!. . . 
Bellamy ur mindent tud. Észrevettem én 
azt ama modorból, melylyel velem kezet j 
szorított, mikor tőlem búcsút vett. Kétségen j 
kívül beszélgettek ők felőlem. Elitéltetésemet 
kiolvastam az én szegény orvosomnak a j 
szeméből! . . .

Mérielné meggyujtotta a kandallón álló 
két karos gyertyatartót. Megszemlélte a tükör
ben a szeme alatt látható kék gyűrűt s ar
cának viaszsápadt színét. A mint kezeit föl
emelte, hogy fürtéit megigazítsa, megdöb
bent azoknak soványsága fölött.

— Oh, én valóban igen beteg vagyok ! 
— sóhajtott föl.

Úgy tetszett neki, mintha tökéletes 
mozdulatlanságra volna kényszerítve. Majd 
úgy rémlett előtte, mintha be volna gön
gyölve s koporsóba zárva. Folyvást tartó 
tompa nesz zúgott a fülébe. Elvesztette esz
méletét. De nem roskadt össze. Majd, erőt 
véve magán, eloltotta a gyertyákat, össze
vonta a függönyt a bölcső fölött s felnyitotta 
az ablakot.

Leánykorában hányszor bámulta ő innen 
a csillagok ezüst sugárait! Lecke-tanulással, 
hímzéssel, imádkozással teltek el napjai. 
Atyjának mindenkor egyenlő gyöngédsége, 
anyjának dédelgető szeretető hozzá szok
tatta őt az élet egyhangú szabályainak eltű
résére ; este pedig valóban boldogul érezte 
magát. Akkor ő önmagáé volt, tetszése sze
rint bekalandozhatta amaz eszményvilágot, 
melyet első benyomásai teremtettek, regé
nyek és színmüvek Után. ő  tiszta és nagy

dolgokból teremtett magának eszményt. Sze
rette a havat, mert fehér; az eget, mert 
kék és végtelen; a tengert, mert fényes és 
mély.

Vakító látományok merültek föl előtte 
s oly szavakat vélt hallani, melyek lelke- 
sültséget idéztek nála föl és úgy hangzot
tak a fülében, mint a zene-hangok.

Arany verőfény, üde hajnal, májusi fu- 
valat, páros boldogság!

Es aztán halkan, oly halkan, hogy alig 
hallható, e mennyei szó hatott a fülébe: 
szerelem !

Mai napság, ha ő ezt a szót kimondja, 
a keserűség és bosszúság érzete hatja át 
lelkét. Pedig csak nehány év múlt el azóta, 
midőn e szobából először ment vőlegénye 
elé. És ez a nehány év elégséges volt arra, 
hogy képzelőtehetsége elhomályosuljon, szive 
megtörjön s az álomban találjon vigasz
talást.

Egy este, az utolsó vonattal —- hogy a 
feltűnést kikerüljék — egy agg férfi és egy 
gyászba öltözött hölgy érkezett s együtt 
lépdeltek végig az utcákon. A hölgy egy 
kis gyermeket cepelt a karján. A kolostor
városnegyed egyik házának küszöbén egy 
másik nő várakozott, nedves szemmel, re
megő kézzel.

— Klára ! Mi nem engedünk el téged 
innen. Visszakapod hajadonkori szobádat. 
Ha férjed . . .

— Ne beszéljenek nekem felőle többé, 
anyám; ne is említsék előttem nevét!

Aztán halkabban mondá :
— Nincs többé sem harag, sem gyülöl- 

! ség a lelkemben. Az az ember, a kit sze
rettem, nincs többé. Csak azt szégyellem, 
hogy szerettem őt. Szeretnék még emléké
től is megszabadulni!

Azt remélte, hogy Bajeuxben föllelheti 
a békét, a magányt, melyre oly nagy szük
sége volt — s egyszermind a múlt is feled- 
ségbe merül előtte. De csakhamar azt vette 
észre, hogy csalódott. A vidéken a rokon
ság s a barátok egész serege vette körül. 
A benső részvét palástja alá rejtőzött kíván
csiság s a negédelt jóindulat csak fokozta 
keserűségét,

»Sehol sem lehetünk szabadabbak, mint 
egy champs-éliséesi ház ötödik emeletén.«

Klára nagyon ismerte Stendhal e sza
vainak az igazságát. Fölébredt benne a dac.
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— Magamba zárkozom !
Viszautasitott minden bensőséget, min

den bizalmaskodást: finomul megérteié min
denkivel, hogy hasztalan intéznének hozzá I 
kérdéseket, melyekre úgy sem felelhetne s ! 
mutatnának iránta érdeklődést, melynek in- ; 
ditó oka sértené az ő büszkeségét

Megszabadulva az alkalmatlankodóktél, 
megkisérlé, élettervet vetni magának. Dél
előtti óráit anyja és gyermeke foglalta el. 
Atyját azonban sajnálta, mivel esténkint 
nélkülöznie kellett a salont, hol társalogni 
és bizalmas baráti körében whistet játszani 
szeretett. A fiatal asszony keresett aztán 
magának oly foglalkozást, mely a nap 
hátralevő óráinak unalmát elűzze tőle. E 
munkának önként érthető, nem csupán az 
ujjait kell vala elfoglalnia, hanem az agyát is.

— Hátha valamely tudomány tanulá
sára szánnám magamat? — gondolá. — J 
Mindenesetre bizonyos rendszert kellene 
követnem olvasmányaimat illetőleg s érdek
lődnöm valamely különlegesség, valamely 
szakmunka iránt.

Még a szavak meghallgatása és az 
azokra való válaszolgatás is terhére volt. 
ép úgy, mint elviselhetetlen erőlködésébe 
került, gondolatait egyetlenegy tárgynál 
csoportosítani.

Olvasta azt, a mi épen keze ügyébe 
esett.

De alig olvashatott egyetlen egy sort 
is a nélkül, hogy egy mondatot vagy szót 
ne talált volna, mely eszmeláncolatnál fogva 
ujre ne éleszszen lelkében egy reményt, egy 
csalódást, a múltnak egy képét, melyet sze
retett volna megsemmisíteni . . .

Beszélni szenvedés ; gondolkozni szen
vedés. Mit kell tennünk, hogy a szenvedés
től meneküljünk ?

— Várni fogok ! . . .
S lecsüggesztve fejét a fiatal nő, úgy 

tekintett maga elé, mint ama fiatal fickók, 
kiket első Napóleon sorozás alá vétetett, 
hogy őket kartács elé küldje.

Eme, mindentől való elvonultság, a 
boldogságról való lemondás, Mérielnének a 
dermedtség nyugalmát kölcsönözte. -- Egy 
ideig ama hitben é lt, hogy az mindig 
úgy lesz. De ez az illúziója nem tartott 
soká. Elvesztette étvágyát, az álom mindin- j 
kább kerülte ;  az unalom, bágyadtság féle- j 

lemmel töltötte el lelkét, mintha közeli ha
lálát érezte volna,

Most már tudta, mihez tartsa magát.
— El vagyok ítélve. Pedig, én nem 

vagyok bűnös! . . .
Becsukta az ablakot, elkezdett föl s alá 

járkálni, néha meg-megállva, meredt szem
mel, mintha szembe akarna szállni a baj
jal, szakgatottan beszélgetve önmagával.

— Anyám azt mondta nekem : isten. 
En hozzá fohászkodom és bizonytalanság
ban maradok ! Leányom ? ő  három éves! 
Anyám ? Barátaim ? ők  nem tudják s ha 
tudnák sem tehetnének semmit! . . . Az uta
zások ? Nevetséges. Miért futkosunk oly ki
segítő eszköz után, melyet nem találhatunk 
föl? . . . Nem, nem! Vége mindennek ! . . . 
Én becsületes nő vagyok . . . Csak tudnék 
valamit tenni, megtenném ; de én mit sem 
tudok ! . . .

Térdre ereszkedett.
— Istenem, istenem!
Újra fölkelt.
— Hát hallgat-e az isten én rám ? . . .
Történt egyszer, hogy séta közben han

gyafészekre léptem ; eltapostam a hangyákat; 
mit bántam én? Nos, én is el vagyok ta
posva. Mit törődik azzal az isten ? Mit bán 
ják azt az emberek ?

»Menjen férjhez !«
A fiatal nő fölkacagott. Aztán ágyára 

dőlt s zokogását vánkosai közt fojtotta el.

V.
Másnap reggel Mérielné a szokott órá

ban lement a társalgó-terembe. Újra vissza
tért szokásaihoz. Mióta a sors csapása súj
totta, legbizalmasabb embere Bellamy volt. 
Ez a vidéki orvos volt az egyedüli, a ki a 
gyors és hovatovább rohamosabbá váló vál
tozást észrevette a fiatal nőnél. A hosszú 
esték folyamában hányszor kisérte ő figye
lemmel a szenvedő állapotát, a legfájdalma
sabb részvéttel vizsgálta e hervadó homlok- 
kot, sápadt ajkat, megélesedett vonásokat! 
Most némi fásultság látszott az arcon s a 
lankadtság egy neme egész lényén; mintha 
az unalom, közöny helyett a csüggetegség 
és kétségbeesés ütött volna tanyát lelkében.

A kis doktor töprengett, vájjon nem 
homályosuk el a szeme; megtörölte szem
üvegét s ijedten győződött meg a sorvadás 
gyors előhaladása felől. Ő kiskora óta is
merte Klárát, szeme előtt növekedett, sze
rette őt és nem segíthetett rajta!

39
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— Ha az elválás lehető volna, ő meg i 
lenne mentve !

Sohasem merte e szavakat hangosan j 
kiejteni; az egész kolostor-negyed, a püs- 
pöki palotától egész a Le Testű-palotáig 
eretneknek kiáltották volna ki. Vájjon a 
katholikus egyház politikája nem ezért al- ! 
kotta- e meg az elválhatatlan házasságot, i 
hogy megvédje a nőt a férj szeszélyétől s 
az eltaszittatás gyakori eshetőségétől ? A 
törvény szelleme mit törődik egyes kivétel
lel ? De itt, a kivétel egy gyermek volt, a 
kit az orvos szépnek, életűdének ismert s 
ki most szeme előtt haldoklik!

Két-három Ízben megkisérlé rábirni 
Klárát az utazásra.

— Köszönöm, barátom! — viszonzá a 
fiatal nő, hálásan fogadva az orvos figyelmét 
s aztán igy szólt:

— Ugyan mi haszna lenne annak ? Hi
szen jól tudja ön. . .

Mérielné folyvást látogatta öreg szom
szédnőjét, ki nem beszélt neki egyébről, 
mint a fiáról, közönbös lévén minden más 
iránt, nem törődve ép úgy a saját, mint a 
mások szenvedéseivel.

Egy napon vidámnak látta őt Mérielné 
az ablakánál.

— Jöjjön, jöjjön gyorsan! — kiáltott 
neki. — Várom önt. Nagy újságot mon
dok !

S midőn a fiatal asszony belépett:
— ő  holnap érkezik m eg!
— A fia?
— A fiam ! Öt évi távoliét után ! . . . 

Ön nem értheti ezt, mert leánykája még 
csak gyermek, ő  sohasem hagyta önt el 
En olyan vagyok, mint valamely tébolyult. 
Szeretném az óramutatót előre taszítani, 
hogy mennél előbb érkezzék, az a boldogító 
holnap! . . . Mit ér ön ezzel, ugy-e? Nos, 
csináljunk egy kis tervet. Először is az első 
napokban elzárkózom vele. Azt akarom, hogy 
ne lásson mást, csak engem; legfölebb es- 
ténkint engedhetem őt'át önnek egy pilla
natra. És akkor ön is megígéri, hogy nem 
tartóztatja őt sokáig ! . .. Emlékszik ön 
még rá ?

— Emlékszem, igen csinos kis tanuló 
volt, ha jól emlékszem, kék szemű . . .

— Máig sem változtatta szeme a színét!
— Én még nagyon kicsiny voltam akkor, j
— De látta őt azóta?
— Valóban, mint egy öt évvel ezelőtt; í

eljött búcsút venni kegyedtől, mielőtt nagy 
útjára indult. Én is utazni mentem ; oly 
boldog, oly szórakozott voltam . . .

—- Ha ön őt közelebbről ismeri, meg
szereti. Hiszen jól tudja ön, kiről beszélek 
én szünetlenül, kiért lelkesülök. Nem elég 
az, hogy őt anyailag szeretem; szükség, 
hogy büszke is legyek rá s a többi fölé 
emeljem ! Elmondtam önnek első tervemet: 
hogy egész napot egyedül vele tölthessek 
el. Ön elősegíti a tervemet azzal, hogy hol
nap nem látogat meg. A második tervem
nél szintén az ön támogatásátveszem igénybe. 
Azt akarom, hogy Henrik engem ne hagy
jon el többé; hogy telepedjék le Bayeuxben 
s éljen itt, mint atyja is élt. Erre nézve 
szükséges, hogy őt megiiázasitsam. Ha neje, 
gyermekei, földjei lesznek, sokkal többre 
becsüli majd azokat, semhogy újra elutaz
zék. Neki elég vagyona lesz, én gazdag va
gyok ; ő igényt tarthat a községi tanácsos
sághoz, sőt később a képviselőséghez is. A 
fődolog, feleséget keresni számára. És én 

| megvallom e tekintetben önnek a segítsé
gére is számitok.

— Az én segítségemre !
— Úgy van. Hát nem a legjobb barát

nője-e ön a kis Gambaultnénak? Ön miden 
nap találkozik vele. Férje az én ügyeimet 
intézi; igen derék, becsületes, megbizható em
ber ez. De a mi a hajadonok fölött való szemlét 
illeti, ehhez ő százszorta többet ért, mint a 
férje. E nő ismeri az egész világot s nagyon 
finom érzékkel és tapintattal van megáldva... 
Ugy-e, valamelyik délelőtt idevezeti ön őt 
hozzám ?

E lelkesültség, e csevegés, e jövőre 
való tervezgetés egy agg nőnél, Mérielnében 
a türelmetlenség egy nemét ébreszté föl.

— Ejh, én mindenütt föltalálom az 
életet, csupán önmagámban nem!

— Épen most hagytam oda Esnaultné 
asszonyt, — szólt Gambaultné, a szürke 
terembe lépve. — Holnapra várja a fiát. 
Beutazta ez Indiát, Khinát s az egész ke
letet. Majd elbeszéli nekünk úti kalandjait. 
Hát te, Klára, nem vagy kiváncsi látni e 
fiatal embert ?

— Én? Nem. Hiszen alig ismerem ő t . . .
— Jeruzsálemben kapta meg Bellamy- 

nak a levelét, melyben visszatérését sür
gette . . .



K O S Z O R Ú 41

— Jeruzsálemben ? — kiáltott föl a lel
kész vendégek egyike, miközben arca ilyes
mit látszott kifejezni . »Jerázsálem, ez min- j 
két leginkább érdekel.«

Henrik átalános beszéd tárgyátképezte 
a társaságban.

— Első látogatása alkalmasint nálunk 
lesz! — mondá az elnök.

(Folyt, köv.)

/ BÁRÓ EÓTYÖS JÓZSEF MINT 
REGÉNYÍRÓ, *)

I. I
Ha egy nagy elme számos és fényes 

sikerei dacára is iskolát, irányt nem terem
tett; nemzete irodalmát, költészetét uj for
mákkal nem gazdagította, s csak épen 
annyi nyomot hagyott a földön, mint az 
üstökös az égen: ez, azt gondolom, onnan 
van, mert nem bírta meg tárgyát, ellapo
sodott külsejében, s eszmeköre, világa be
teges képzelgésből s nem az emberi termé
szet mély és igaz forrásából származott.

Eötvös sejtett-e valamit abból, hogy 
mélyebb nyomokat aligha fog hagyni re
gényköltészetünkben : meglehet. Mert van 
a léleknek oly állapota, mikor tisztán össze 
tudja szedni az okokat s az okozatokat 
előre megmérheti. A Karthausijában egy 
helyen igy szól:

»Regény az élet, ki türelmét nem vesztve 
lapot lap után lelkiismeretesen végig olvas, 
minden beszélgetésen átmegy, minden le
írást a végső gombig összeállít, s csak egy 
lappal sem néz tovább, mint kellene: az 
kielégítve érezheti magát olvasás között. 
Oh, de vannak türelmetlen olvasók is, kik 
e nagy könyv első lapjánál már vége után | 
tekintenek, kik mindent, mi benne érdekes : 
előre olvasának, s váljon csodálatos-e, ha 
ezek rajta később élvezetet nem találnak \ 
s a könyvet leteszik félig olvasva, bánat 
nélkül ?«

Váljon nem óhajtotta-e Eötvös is, mint 
minden iró, hogy az első sortól az utolsó 
betűig végig olvassa, a ki olvassa, hogy 
megértse ? Bizonyosan. Hogy a teljes egész 
magyarázza meg a homályos részeket; fejtse 
ki a fél igazságokat; tárja fel az egészséges 
anyagot, melyből dolgozott; mutassa fel az 
ép formákat, melyeket eszméi, érzései meg-

*) Ily című nagyobb tanulmányból.

testesiíésére használt, s találtassa el a célt, 
a melyet összes működésében kitűzött, s a 
melyért lelkesített, harcolt kedves gonddal 
s fáradhatlan gyönyörrel? — Kétségtelenül.

Azért én e nagy könyvet, az ő szép 
élete, működése, költészete felséges köny
vét utolsó betűjéig elolvasom, de elolvas
tam, mert el akarom róla mondani nézete
met, felfogásomat — talán Ítéletemet is; 
fel akarom hozni a jelesebb müitészek téte
leit és pedig a legutóbbi időig; meg aka
rom mutatni olyan-e ő is, mint a papiros, 
hogy kevés idő múlva már megsárgul, el
avul, s csak a ráirt gyönge betű tartja még 
meg egy ideig; vagy olyan, mint az idő, 
hogy mentül messzebbre megy: annál fen
ségesebb, mert senkinek sem okoz többé 
irigységet ? Meg akarom mutatni életéből : 
jó utakon járt-e; működéséből : igazi mun
kát végezett-e; költészetéből: hagyott-e ál
landó nyomokat, s hogy azokból a sárkány- 
fogakból, melyeket elvetett: vitézek keltek-e, 
melyek nem neki szereztek arany-gyapjút, 
hanem nekünk ? Meg akarom mutatni, azon 
a helyen áll-e, a mely valósággal az ő he
lye ; nem tették-e magasabb talapzatra, mint 
kellett, mert az mit sem használna a szo
bornak ; s meg akarom kisérteni, hogy a 
lehető legjobb világításba helyezzem.

Vagy nem lenne-e jobb érintetlenül 
átadnom a hömpölygő időnek, mely épen 
azt teszi a költőkkel is, mint a nép a bal
ladákkal: innen le vesz belőlök, mert az a 
rész nem hozzájuk való; amoda meg tesz, 
mert onnan meg letörtek valamit: addig 
göngyölgeti, simogatja, mig épen olyanokká 
teszi, a hogyan ő szereti és látja igazán.

Nem leszek türelmetlen; minden be
szélgetésen átmegyek, minden leírást a végső 
gombig összeállítok, egy lappal is előbbre 
nem fordítok jó szellem — mint kellene; 
mert szeretném, hogy a kik velem ezt az 
édes, fölemelő munkát megteszik : kielégítve 
érezzék magukat magasztos eszméidnek ol
vasása után. Oh, de vannak türelmetlen ol
vasók — mondod szegény költő, aggoda
lommal. — Kik azok ? Ezek a hölgyek, 
ezek az ifjak? Oh az ő kezükben virág 
van, hogy szobrodra tegyék, — ajkaikon 
édes mosoly, melylyel köszöntsenek ; nincs, 
oh nincs itt senki, a ki a nemes Karthausi- 
nak helyet ne adna szivében; a ki a bol
dogtalan bujdosó Viola előtt meg ne nyitná 
kapuit; a ki a rettenthetlen Dózsa előtt bá-
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mattal meg ne állana; a ki a Nővérek jó- 
lelkü plébánusa kezét szeretettel meg ne 
szorítaná. Türelmetlen csak egy van itt: 
én, hogy mért nem mondhatom ki hamar, 
egy szóban: h a l h a t a t l a n !

Nincs írónk, a kit a palotáktól a leg
szegényebb parochiákig oly bámulással, sze
retettel, dicsőítéssel fogadtak volna, mint 
báró Eötvös József; nincs költőnk, kire 
müitészeink oly gyorsan közmegegyezésre 
jutottak volna egész 1881-ig, mint a Kar 
thausi költője, de nagy emberünk sincs, 
kire halála után néhány évvel már akkora 
követ mertek volna hengeriteni, mint a 
mekkorát, a magyar tudós akadémia aegise 
alatt, a Budapesti szemle lökött reá, azon 
fanyar cikkben, melynek cime Báró E ö t- 
v ö s  J ó z s e f  m i n t  r e g é n y í r ó .

De mit tesz ez ?
Gondolom körülbelül ezt, hogy a nagy 

költők is ezzel köszönthetnék egymást már 
jó korán: m e m e n t o  mó r i !

Oh, abban épen semmi veszteség sincs, 
ha egy éles elméjű, s erős szivü Malherfee 
apróra szedi a francia La Pleiade fenhéjázó 
vitézeit, mesterökkel, a nagy Ronsard úrral 
együtt, ki szent elragadtatásában mint ki
rály érezte magát, kortársai fölött szólván :

» A l a t t v a l ó i m ,  én k i r á l y o t o k  
v a g y o k . . .  abban nincs semmi szeren
csétlenség, ha az érzelgős Grandisorok Íróit, 
kiket még egy Addison is elvakultságában 
Homér föle tudott emelni, s kikről ma már 
csak egy dalocska se zeng: a szigorú iroda
lomtörténész oda kergeti, a honnan jöttek 
— a betűszedő-asztalok mellé, de hogy csak 
azért mondjunk nagyot, merészet, hogy va
lamikép feltűnjünk — : ez újabb aestheti- 
kánk felvirágoztatására sem épen szük
séges.

A természetbúvárok a tudomány vilá
gánál ezer meg ezer újabb mértéket talál
nak fel és alkalmaznak az igazság pontos 
megmérésére: ez experimentátió el van-e 
váljon zárva müitészeink elöl ? Kölcsey 
durva fegyvereivel örökre elnémította Ber
zsenyit és hosszú időre kiverte irányából Cso
konait; Bajza senkiben sem akart észrevenni 
erőt Vörösmartyn s az Aurora-kör belsőbb 
hívein kívül ; Erdélyinek tiszta, józan ma
gyar eszét annyira beburkolta a hegeli köd, 
hogy legvelősebb gondolatai estek el hatás 
nélkül, Gyulay, Bajzának ez újabb, szeren
csésebb kiadása eszmék, aesthetikai fejtege

tések helyett annyira bele esik az áldatlan 
és olcsó diadallal kecsegtető polémiákba, 
hogy legtartalmasabb tanulmányait a civa
kodó és személyeskedő hang miatt bosszan
kodva teszi le a komolyabb olvasó, mert 
épen azt nem igen lát bennök, a mit kere
sett : tudományt, eszmét, igazságot és objec- 
tivitást. Az egyetlen Salamon Ferenc volt 
az, kinél mély felfogás tudománynyal, objec- 

l tivitás lelkesedéssel, erő melegséggel páro
sult. A Csokonai Dorottyájáról Írott tanul
mány minden magyar ilynemű essay fö
lött áll.

Tudományt, melylyel mint a lajtorján 
fel és alá szállhatni, objectivitást, mely a 
legvalódibb empiria következménye: talá
lunk Schmidt Juliánnál, Fischer Kunonál, 
Saint-Beuvenél, Tainnél, Carlylenél, Lewes- 
nél, Mathén Arnoldnál, de uj doktorainknál, 
— pedig igazán szép számmal vannak — 
csak független felfogásra való hajlamot is 
ritkán! Mintha a legtöbb, megrendelésre és 
p r i v á t  t ö r v é n y e k  szerint dolgoznék.

Úgy gondolom azért, tiszta és hibát
lan mértéket kell mindenek fölött szerez
nünk.

De hát én ezt már készen hozom e ?
Legalább gonddal készitgettem a mások 

jó mértékeinél.

II.
Ha igazat ir : egy költő sem adhat 

mást, mint a mit átélt. A Milton ördögei 
ott ültek az angol lordok között, a vak 
ember látta őket sötét éjszakájában is — 
ezer meg ezer vonás és élethü jellemzés 
mutatja ezt. Ádámjában magát írja, mint 
sokkal utóbb Madách: mig feleségében 
gyenge Évát ad, mert olyan Éva és feleség 
soha sem volt. A két költő világát sajátsá
gosán jellemzi, hogy amannál Ádárn volt a 
hű, igaz rajz, emennél Éva. Amaz lyrikus 
volt inkább, ez epikus ; az magát adta, ez 
a világot sötét foszlányokban. A ki nagyobb, 
mert áthatottabb, mélyebb, valódibb: ter
mészetesen Milton, de itt is csak Ádám
jában.

Dickens Sam Wellerje kopogós léptei- 
! vei, kövér mosolyával a boldog emberek 

között sohasem vész ki, bérkocsija mellett 
itt az akadémia sarkán is megkapható;

! Nicolai Nikieby béketürése, mely mellett 
I mindenütt jól érzi magát, s minden becsü

letes ifjú embert megment az élet fondorla-

K Ö S Z Ö R Ű



K O S Z O R Ú 43

tai között: a szegény ragyás Eszter ne- ! 
mes leikével a B l e a k  h o u sban ma is j 
megindít minden érző embert, találjuk bár j 
egy asztalos műhelyében, vagy valamely I 
szegény protestáns pap leányai között, vagy | 
akár hercegi paloták boudoirjában; a jó 
Twist Olivér, a kit mindig meg lehet csalni, j 
de ő mégsem árul el senkit, inkább tovább 
tűri a nyomort: Budapesten is sok helyt fel 
lelhetjük, a hol akadnak árvagondnokok, ! 
kik az árpalevesen nagyon jól meg tudtak 
hízni — jó kövér sült és erős bor társasá
gában ; a vidám kis Dombey leány, a sze
gény Florentin, ki hogy örömet szerezzen 
kevély apjának, ölében viszi fel'elkényeztetett 
fivérét, s örömest meghal a hervadó fiúcska 
helyett, csakhogy a Dombey és fia cég meg
maradjon ezen a világon — ki tagadhatja, 
hogy meg-megjelenik közöttünk egy egy 
igazi jó gyermek ártatlan, mosolygó képében.

Oh igen : a Dickens gazemberei, ura
csai, szívtelen uzsorásai, gavallér kéjencei, 
szegény, kóborló szinészei, gonosz nevelő
intézet-tulajdonosai és jószivü, hóbortos 
nagynénéi — ravasz ügyvédsegédei, hatal
mas főnökeikkel, örökké élni fognak O-Ang- 
lia dicső, ködös városaiban és éljenek is 
hogy gyönyörködjék a föld minden olvasni 
tudó embere azokban az erőteljes költői 
alkotásokban, melyek szakadatlan sorban 
folytatják Shakespeare örök igaz alakjait. 
Mutassuk meg, hogy a hol legmélyebb a 
nyomor: ott legközelebb az égi segítség; a 
hol legmagasabban kúszik az üres fej: ott bu
kik legnagyobbat a csúffá tett szatócsköltő, ' 
ha mindjárt miniszteri tanácsos volna is. és 
csak egy hajszál választaná el a cambrid- 
gei érseki széktől; mutassák meg, hogy a 
becsületes embernek mindig szenvednie kell 
azért az egyetlen méltóságos címért, melyet 
soha sem lehet eléggé megérdemelni; mu
tassák meg, hogy mint a sötét éjszakát a 
csillagok úgy deritik fel a jó szivek e nyo
morult földi börtönt, mert az úgy van ell 
végezve, s épen csak igy van a legjobban,\ 
a legpompásabban el is végezve. Y

(Vége köv.)

VAJDA JÁNOS UJ KÖTETE.
(Dúl és beszély. Újabb lyrai költemények. 

Ábel és Aranka. Jankó János rajzaival. Irta V a j d a 
János. Budapest, Franklin-társulat, 1884.)

Vajda János most is az a sajátságos 
jele nség költészetünkben, a ki kezdettől ;

fogva volt. Több, mint busz év óta egy cso
port kritikus folyvást lándzsát tör mellette, 
szüntelenül emlegetve, mennyire nem akarja 
elismerni a kritika, a mint megérdemelné; 
s ime, a sok interpelláció után odajutott 
költőnk, hogy élő lyricusaink között most 
már ő az első. Megilleti ez a hely költé
szetének eredetisége, izmossága és kifogy- 
hatlansága által.

A kritika tehát ellenmondásban van. 
Igaz ugyan, hogy Gyulai Pál, a kivel sze
mélyes természetű bajai vannak a költőnek, 
nem sokat tart Vajdáról; az is tudvalevő 
dolog, hogy Beöthy Zsolt mostohán bánt el 
vele irodalom-történeti kézikönyvében és 
azt is sokszor emlegették, hogy Toldy Fe
renc nem méltatta arra, hogy életrajzos nagy 
anthologiájába felvegye őt, sőt mi több a 
tudományos akadémia tagságát se nyer
hette el Vajda ez areopágtól; de mind e 
méltánytalanságokat nem igyekezett-e kel
lően ellensúlyozni amaz egész kis tábor, 
mely kritikákban, újdonságokban évtizedek 
óta hirdeti a mellőzött lyricus dicsőségét 
s mely harcra készen vár és les, mikor je
lenik meg egy-egy újabb kötete Vajdának, 
hogy újra meg újra lándzsát törjön, inter
pelláljon.

Ha jól megfontoljuk a dolgot, nem is 
az irodalom, hanem a közönség az, melynek 
szemében a mi félreismert költőnk nem az, 
a kinek valóban lennie kellene. Vajda nem 
népszerű; ezt mindenki beismeri s ő maga 
legjobban tudja. De hát a népszerűség igen 
relatív fogalom. Eötvöst szeretik olvasni —~ 
de mi az ő népszerűsége ahhoz képest, a 
melynek Jókai örvend; Aranyt is nagy 
költőnek tartja a nemzet, de van-e olyan 
közönsége, mint Petőfinek ?

Úgy hiszem Vajda nem is lesz sohase 
igazi kedvence a nagyközönségnek. Sokkal 
különösebb a világnézlete, mely újabban 
mind szívesebben hajlik a cinismus felé, 
semhogy a többség érzelmeinek tudna szó
szólója lenni; sokkal bizarabb gondolko
dású, semhogy *a természetesebb, minden
napi emberek egyetérthetnének vele és sok
kal önzőbb, semhogy másnak is adna han
got, mint a mi a saját egyéniségéhez tar
tozik. ő  sohasem szószólója annak, a mire 
a tömeg vágyódik, a mit a nemzet óhajt, 
a mit az emberiség követel. Individualitása 
zsarnokmódra nyilvánul egész költészetében. 
Nem alkuszik meg a körülményekkel, nem
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tekint körül, nem törődik semmivel, csak 
önmagával. A saját elégedetlensége, melyet ! 
nem önmaga, de a világ iránt érez, most 
is legerőteljesebb nyilvánulása lyrájának.

Mert ritka költőnél felel meg az, a mit 
ir oly biven és félreérthetlenül a saját sze
mélyiségének, mint Vajdánál. A milyen zár- I. 
kozott, meghasonlott ő maga: olyan kevéssé 
behízelgő s kevéssé tetszetős egész költé
szete. Nagyon megkivánja, hogy felületesen 
ne vegyük, ha élvezni akarjuk s nem tűri, 
hogy az első futólagos ismeretség után már 
jó barátunknak tartsuk. Ezekbe a versekbe 
bele kell mélyedntink ; ezt a látszólag zord 
világot át kell kutatnunk, hogy sok szép
ségét, imponáló erőteljességét megszeressük 
és csodálni tanuljuk.

Vajda uj kötetének átolvasása után fő
leg egyben nem csalódunk : abban, hogy a 
verselés most is oly érdes, sokszor pongyola, 
mint a költő kezdő korában. Dóczy Lajos 
két német cikkben igen helyesen fejtegette, 
mennyire nem előny ez eredetű lyricusunk- 
nál az Ízlés, melynek, a saját kárára, soha
sem szabadna engedményeket tenni.

Mindig visszás valami, ha mély tartalmú 
kötet nem egy lapján, vagy a verselés, vagy i 
a stil, vagy a kifejezés fogyatékossága ötlik 
szemünkbe s hozzá oly tolakodó módon, 
hogy az élvezetet, a hatást zavarja.

Mert — ismerjük el azonnal — mély 
és becses tartalmú ez a kötetke is. A lyrai 
darabok száma nem nagy; de a legtöbb 
igaz és hű kifejezője Vajda egyéniségének : 
minden erényeivel, melyekkel más mosta
nában nem igen dicsekedhetik és minden 
h ibáival, melyeket sok apró muzsafi köny- 
nyen kikerülhet. Mindjárt az első költemény, 
»Megnyugvás« címmel, a szép gondolatok 
egész tárházát nyújtja, helylyel-közzel tel
jesen méltó keretben. Egy költő monológ
jának mondja a szerző, s ez a költő ő maga. 
Csak Vajda látja igy a világ forgását, annak 
haszontalanságát, igazsághiányát és csak 
ő érezheti magát jogosultnak ily erős pana- | 
szókra és ennyi kérlelhetlen vádra. Persze 
nem egyszer egészen nyersen tör elő ez 
a poétái ostrom :

»Országkeritők, nép-zsebrágók 
Kiváltságolt heresereg,
Fölbérelt becsület-sírásók 
A hazugságban mesterek.«

Ezek a költő ellenségei, kiknek »arc
képe ott tündököl koszoruzottan a kiraka

tokban«, kik »címeres hintákban robognak«, 
s ő reá »sarat, port vernek föl«. De mégis 
jövendöli nekik mi lesz a végük:

* De majd ha az i s m e r e t t á r b ó l  
Hová nevetek halni tér,
A pár sort, mely még rólatok szól 
K'i r á g t a  a k ö n y v t á r - e g é r :

A messze, mérhetlen jövőben 
Síromon is, rég omladó 
Porom fölött, habos mezőben 
Dús rendet vág az arató.«

íme, egymás mellé tettük e két strófát; 
amaz merő próza, döcögősség, túlzás; ez 
jellemző, uj és költői. S ez az ellentétesség 
nemcsak ebben a költeményben, hanem sok 
másban igy váltakozik.

A dal h a n g j á t  Vajda újabban ritkán 
használja annyi közvetlenséggel s oly dal
lamosan, mint korábban. íme a »Páros da- 
lok«-ban igy zeng a többi közt:

»Azaz,  h o g y  v o 11 a k é p, h o g y  no
h a z u d j a m ,

Van benned is, megengedem,
Mit szégyenelsz; . . • de hát nehem 
— Csodálatos! —• ép ez tetszik legjobban!«

Az ilyen sorok és mondatok nehéz pán- 
célja alatt mentten kiadja lelkét a könnyed 
dal. Szerencsére a költő hamar kárpótolja 
az olvasót. Csak egyet előre vagy egyet 
tovább kell fordítani a könyvben s azonnal 
a legszebb költemény kinálkozik. Ilyen »A 
feledhetetlenhöz« cimü, ez erőteljes, magas 
szárnyalásu vers, mely csak négy strófából 
áll, de nagy gondolatot fejez ki.

»Mit ér nekem a felséges menyország 
Képzelhetetlen örömeivel ?
Kétségbeejtő örökkévalóság 
Emlékedet nem törülheti el !

Az angyalok nem tűrnének meg ottan,
Ki nem találnám ott se helyemet,
Siratva amaz örömcsarnokokban,
Mi ide lenn örökre elveszett«.

Ezen kivül legszebb két költemény, 
nemcsak e kis gyűjteményben, de Vajda 
összes lyrai versei közt a »Ha szépet látok« 
kezdetű és az »Üstökös«. Ez utóbbi méltó 
párja a »Vaáli erdőben« címűnek, e párat
lan, mély érzelmű s megragadóan igaz elé
giának.

Az uj kötet nagyobb részét az »Ábel 
és Aranka« cimü költői elbeszélés foglalja
el, melyet a szerző »inesét-nek nevez, bá
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rom énekben. Hát nem is verses novella ez, 
hanem romantikus történet, allegóriái és 
morális jelentőséggel. Egészben igen eredeti, 
sajátos mű, melyben Vajda nála szokatlan 
melegséget, jellem-festéseket s detail-rajzokat 
nyújt. Gazdag, előkelő leányról szól az ének, 
a kinek sok a kérője, de ő valamennyit 
megunta.

»Mert hiába, ö már a fejébe vette,
E sok cifra urnák mind hamis a lelke
Nagy a kevélysége, kicsi hozzá telke,
Bor mellett, a kockán mert elvesztegette.«

Egy nap aztán rászánja magát, hogy 
parasztleánynak öltözik, világgá megy »bor
zasán, mezítláb«, hogy férjet keressen ma
gának. Hadd szeresse, ne a pénzéért, rang
jáért, hanem saját édes magáért. A mint 
aztán a libát őrzi, megismerkedik egy ju- 
hászszal, a ki azonban nem más, mint egy 
bujdosó gazdag ur, a ki szintén parasztnak 
öltözött. Aranka, mert ez a leány neve, 
mégis tetszik Ábelnek, az álbojtárnak; de 
a fiatal pár már az első találkozásnál 
összezördül. A leány szemére veti, hogy 
gyáva, a mire a legény haragra lobban s 
hogy bátorságát bebizonyítsa, megigéri Aran
kának, hogy ennek vén, gonosz gazdájával 
elbánik. Meg is lesi, rá is akarja sütni pus 
kaját, de a lelkiismerete nem engedi s haza 
megy, lemondva Arankáról.

De csak nem tud lemondani a bojtár 
a szép leányról. Enged ismét neki s rá
szánja magát, hogy pénzt szerez hamis 
kártyázással. Készül is hozzá, de a mikor 
az elhatározó pillanat jön, nincs bátorsága 
gonosznak lenni:

Mert hiába minden, a mi nem megy, nem megy ; 
Nem telik hamisság tőle egyetlenegy !
Nem sül a fortély, hasztalan tanulta.
Neki ugyan nehéz ez a könnyű munka !

Fel is szökött a kártyaasztaltól, ott is 
hagyta Aranka korcsmáját. De aztán ismét 
visszatért. Lator Bandit, a híres rablóvezért 
akarja elfogni, legyűrni. Rá is talál meg 
is mérkőzik vele és leveri őt is, a cinkos
társait is. De alig, hogy a zsiványtól m eg- 
szabadul, uj baj van Azt kapja hírül, hogy 
Aranka hólyagos himlőben betegen fekszik, 
s a szépségét elvesztette. De hát Ábel sok
kal jobban szereti a leányt, semhogy egy kis 
ragya miatt le tudna róla mondani. Meg

hallja ezt Aranka s azonnal boldoggá teszi 
a derék szeretőjét:

»Nem vagyok én himlős, nem vagyok én szegény, 
Nem dusgazdagságot, nem pénzt keresek éu,
Van nekem jószágom, uradalmam elég,
Palotám falával Dunát rekeszthetnék.«

A vége természetesen boldogság. »A 
Tündérországban Jaknak ők már ketten, 
vagy a Tündérország az ő sziveikben«. 
Vajda elbeszélő müvei közt egy sincs, mely
ben annyi természetesség és üdeség nyil
vánulna, mint e mesében, melynek alap
eszméje, hogy

Kiuek szive jóra bátor és nem hamis 
Tenni rosszat nem tud, még ha akarna is

az az életben boldogul.
Mig »Alfréd regénye« bizarr és sok 

helyütt mesterkélt s a »Végtelenség« pedig 
túlzásokban gazdag: addig Ábel és Aranka 
oly egyszerű és rokonszenves, hogy azokat 
is meglepi, kik a költőtől a legjobbat vár
ják. Vannak részletek benne, mint mikor 
Ábelt a lelkiismeret bántja az első ének
ben s nem birja lelőni Aranka gazdáját; 
vagy a hamis kártyások bandájának bemu
tatása, a játék folyása a másodikban s végül 
a harmadik énekben a Lator Bandival való 
küzdelem — melyek a festés és jellemzés 
mesteri vonásait mutatják. Az ötletek, for- 

i dulatok, hangulatkeltő odavetések egész bő
séggel ömlenek a költő tollából s a mellett 
oly jóizü, magyaros, mint akár Arany Já- 

' nos egyes ily rajzai.
PRÉM JÓZSEF.

UTOLSÓ SZERELEM.
(Vígjáték 4 felvonásban, irta D ó c z i  Lajos. 

Először adatott L884. január 11-én.)
»Gondoljon uram öregségére: On is 

! irhát még nagyobb igényű darabot!«
Ezzel fejezte be Dóczi ama felnyilazott 

i nyilt levelét, melyet C s i k y  G e r g e l y  
szive közepébe szánt, mint a ki egy köze- 
lébbi akadémiai pályázat alkalmával, a 
műre, melyről a műfaj megnevezése téve
désből hiányzott, azt mondta : »Szerző úgy 
látszik azért küldte be, mert maga sem 
tudta, ha drámát, vígjátékot,tragoediát irt-e: 
mondja meg az akadémia, hogy mit irt« . . . 
Csiky nagybölcsen nem felelt e levélre, sőt 

! —- van okunk hinni — hogy ő sarkalta a
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nemzeti színházat, adassa elő Dóezi darab- [ 
ját. ő  nemcsak furfangos drámairó. hanem 
furfangos dramaturg is. A rálődözött nyila
kat szépen zsebre vágta és mosolygott ma
gában : »Jól van édes Dóezi barátom, most 
fölzuditottad ellenem a közönséget. Legyen 
biránk hát a közönség, mely a színházon 
kívül barátod, de ha egyszer ott benn ül 
— . . .  Ha te nagyobb igényű darabokat 
Írsz, én meg nagyobb hatásúakat; jó igy is 
az én öreg koromnak« . . .

A darab valóban nagy igényű — a nél
kül, hogy ez igényeket teljesen kielégítené 
Ez már azért is nehéz, mert azon a téren, 
melyen Dóezi mozog, nem ő, hanem a mű
faj támaszt igényeket; holott pl. a Csiky 
által kultivált műfaj, miután nem is műfaj, 
nem a rendkívüliig, csak az egyszerűen 
meglepőig csigázza fel a néző kíváncsiságát. 
Csikynél a prózai élet a zsinórmérték, Dó- 
czinál Shakespeare, Calderon, Moreto — a 
magasabb vígjátéki műfaj alkotói. Dóezi 
nem teheti, hogy müveiben ezeket elfeled
tesse és azt, — hogy tőlük tanult. Önálló
ságát első tekintetre kétségbevonja a tény, 
hogy a »Csók« alapeszméje a »Sakk a ki
rálynak« és a »Feísült szerelmesek« komi
kumának utánzata.

Mai darabja épen ilyen. Már az I. fel
vonásban B u b e k azon furfangja, hogy 
Aport, tettét mentegetve, szépítve vádolja 
be a király előtt — másolata Jago hasonló 
eljárásának, midőn Cassiot pártfogolva fosz
tatja meg Othello által tisztségétől. A spa
nyol drámában változatosság kedvéért a hős 
sorsával párhuzamosan valamely szolgájáé 
is eldől — persze mindig parodizáltan ; ez 
a gracioso. Dóezi jelen graciosója L ó f ő, 
Apor fegyverhordója, a ki, hogy, hogy nem 
még a királyi kabinetbe is befurakszik 
csakhogy gazdájához hasonlóan, őt is meg- 
házasitsa a király. Legszembeötlőbb a remi 
niscencia a férfinak öltözött Catherina sze
replésében. Catherina, mint apród megy 
Drugeth Máriához, ki az általa imádott Apor 
jegyese és saját érzelmeinek kínos elhallga
tásával kénytelen Máriát Aporról beszélve 
hallani, házasságuk fölött gyötrődni Shakes
peare »Vizkeresztjében« Catherinát Violá
nak, Drugeth Máriát Olivának, Aport Or- 
sinonak hívják.

A kiindulás igen eredeti. Apor eljegyzi 
Drugeth Máriát és felfogadja, hogy ez lesz 
utolsó szerelme. Azután az olasz háborúba
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megy; ott beleszeret Catherinába. Ezalatt 
büszke jegyese is másba szeretett. A komi
kum most abban állana, hogy Apor, vissza
térve, ő és Mária fatális helyzetek közt 
kénytelenek volnának bevallani hűtlensé
güket.

Mária helyzetébe az iró tudott is némi 
komikumot oltani. Már eleve gőgösnek, hajt
hatatlannak jellemzi s igy szörnyű ellenmon
dásba keveredik később. De Apor lanyhán 
kész vele megesküdni és igen hosszadalmas, 
erőltetett beavatkozások után nyeri el Ca
therinát. Komikuma teljesen el van ejtve 
és Dóezi ennek fönntartása, fejlesztése he
lyett, graciosoját hurcolja be számos pi- 
tyergős jelenet után, hogy kissé megnevet- 
tesse a vígjátéki igényekkel jött közönséget. 
Csikynek igaza volt, midőn azt mondta, 
hogy Dóezi maga sem tudta, vígjátékot 
irt-e vagy másfélét. Volt egy jó vígjáté
ki ötlete. De midőn benn volt tárgyában, 
elcsábította Catherina. Elfeledte, hogy vig- 
játékában csakis Apor és Mária idézhetik 

i  elő a vígjátékot.' A lyrai csábnak, mely 
( atherina alakjában kínálkozott, nem tudott 
ellenállani és a rimhalmaznak és sentimen- 
talis bonyodalomnak föláldozta a komikai 
eszmét. Darabja ugyanezért egyenetlen, 
quodlibetszerü.

Ha azonban nagyobb igényeket nem 
is elégíthet ki Dóezi e müvével, n e me s  
a m b í c i ó j a  á l d á s o s  j ö v e v é n y  a 
n e m z e t i  s z í n h á z b a n .

A költőiség- és nemzetiességnélküli 
sivár műsort és stilt ily müvek volnának 
hivatva megnemesiteni. Az eredetiség, stil 
hiányát szinmüvészetünkben e darab kirí
vóan szemmelláthatóvá tette. Mert Dóezi si
kerében (tisztességes siker) s z í n é s z e i n k 
ne k legcsekélyebb részük sem volt. N e k i k  
az i l y  m ü v e k  f e l f o g á s a  n‘e m az 
é l e t é ,  h a n e m  a n e m z e t i  d a l k ö n y 
v e c s k é é .  — N e m  e g y m á s s a l  b e 
s z é l n e k ,  h a n e m a k ö z ö n s é g h e z  
d e c l a m á l n a k ,  a s z í n p a d  k ö z e 
p é r e  á l l va ,  a s z e r e p l ő t ő l  e l f o r 
d u l v a .  F o l y t o n  ny í l t ,  l á r m á s  ér
z e l m e k ,  s i r á n k o z á s o k ,  nagykörű 
mozdulatok stb. magánbeszédben csakúgy, 
mint a párbeszédekben. Színészeinknél az 
emberek sohasem látszanak magukban tű
nődni, tépelődni, hanem még ha maguk 
vannak is, úgy szónokolnak és gesticulál- 
nak, mintha a körüllevő semmiségnek ma-



47

gyaráznák azt, a mit gondoltak. M i n d i g  
h a n g o s  b e s z é d ,  h a n g o s  é r z e l m e k .  
E m o n o t o n s á g  fárasztó volta ép az ilyen 
darabban tűnik ki, hol a dietió csakis a 
legfinomabb leleményig gazdag nuanceokban 
válik természetessé. Csakhogy az ily nuan- 
ceozó képességhez, mely a magasabb stil 
csiráját rejti magában, nem elég az a híres 
ensemble; melylyel oly nagyra vannak né
mely magasztalók s a mely voltakép nem 
egyéb, mint egyszerű, dresszirozó végrehaj 
tás. Az ily mű színészi leleményt élesztő 
s a műformákat képező igazgatót föltételez. 
Az pedig nem lehet ilyen, a ki megengedi, 
hogy a színész magánbeszédeit folyton a 
közönségnek lármázza e l; vagy hogy opera
énekesek módjára 10-et, 20 at botoljon előre- 
hátra, ha meg kell ijednie — a király, az 
egész udvar jelenlétében ! Ha az igazgató
ság, vagy rendezőség a szinpad legegy
szerűbb igényei fölé emelkednék, nem kö
vethetné el azt, hogy a nagy velencei ta 
nácsteremben puha faparkettet rakat, a ki 
rály magán-cabinetjébe pedig hideg mozaik 
padlót; Mária szobájában hátul tűzi játékkal 
a holdat süttetik, elől az ablakon a nap verődő 
sugarai vannak festve; I. Lajas korában 
magas spanyolgalléru Zrinyi-kabátokat és 
30-éves háborubeli magas szarvasbőrkeztyűt 
húznak a hősök ; Mária a 14-ik században 
15 ik századbeli dekoltált ruhát ölt stb.

Ki győzné mindezt registrálni ? !
RAKODCZAY PÁL

K O S Z

I R O D A L O M .
Moliére vigjátékainak magyar fordításá

ból most jelent meg a 12-ik kötet. Három kevésbbé 
jelentékeny vígjáték van benne: »Pourceaugnae 
ur«, S z á s z  Károly, »A rászedett féltékeny« s 
»A repülő orvos« dr. T o 1 d y László fordításában- 
Ezekhez csatolva kapják a nagy vigjátékiró tisz
telői a vegyes költeményeket, köztük Moliére tér 
jedelmes tankölteményét »Val-de-Gtrace dómjánál: 
glóriája« címmel. Úgy ezt, mint a stanzákat és 
sonetteket Győry Vilmos fordította. A kötet az 
»Athenaeum« kiadásában jelent meg és ára 1 frt. 
— Ugyancsak innen kapjuk „ H o r a t i u s  F l a c -  
c u s  s a t i r á i n a k  k é t  k ö n y v  é«-t Dr. 
B a r n a  Ignácnák jeles fordításában. Ára 1 frt 
20 krajcár.

»Idézetek tára«, havi füzetek, szerkeszti 
Dvorzsák János pécsmegyei áldozár. Segédkönyv 
a tanuló ifjúságnak, és az idézetek egész tárháza 
a bibliából, koránból, vallásos könyvekből, klasz- 
szikusokből, költőkből, példabeszédekből, bires em

berek mondásaiból. Az első évfolyam utolsó hár
mas füzete (10—12 tüzet) most jelent meg egy 
kötetben s ára 90 kr. A uj folyamra 3 forintjá
val, vagy évnegyedre 80 krjáva.1 lehet előfizetni 
Budán, Donáti-utea 3 szám.

Pailleron felvétele a francia akadémiába e 
hó 24 dikére van kitűzve. Az akadémia szokásai
hoz képest az uj tag tartozik dicsbeszédet mon
dani elődéről, akinek a helyébe választatott; e 
beszédre egy akadémikus felel, aki bírálja az uj 
tag irodalmi működését és dicsbeszédét. E választ 
igen udvarias hangú csípős megjegyzésekkel szok
ták fűszerezni. E két beszédet előre meg kell 
írni és bemutatni egy bizottságnak. Ez történt 
meg f. hó 8-án ; Pailleron bemutatta elmondandó 
beszédét, Rouset pedig, a ki a válaszbeszéddel van 
megbízva, a feleletet. A bizottság ülésében Pail
leron észrevette, hogy Rouset arra tesz célzást, 
hogy Pailleron az »A hol unatkoznak« c. darab 
Bellacjával Caro tanárt és akadémiai tagot gú
nyolta ki. Ez köztudomású Párisban. De Pailleron 
mindig tagadta, hogy Carora célzott volna; azt 
állította, hogy Prudbon (a ki Bellacot játsza) 
egész önkényesen választotta Caro ur maszkját. 
Rousset csípős megjegyzései kellemetlenül érintet
ték Pailleront és a jeles vigjátékiró kijelentette, 
hogy ostentative otthagyja a nyilvános ülést, ha 
Rousset ott felolvasná a Carora vonatkozó célzást 
Rousset a fenyegetőzés dacára nem akarta a kér
déses passust a beszédből törölni és a bizottság 
is helyeselte szándékát. Az akadémia tagjai ret
tegve gondolnak arra, hogy az ülésen botrány 
történhetnék. Aggodalmukat növeli az a körül
mény, hogy Pailleron után About fog következni, 
akinek satirái hasonló bonyodalmat idézhetnek 
elő, úgy hogy attól kell tartani, hogy az akadé
mia szent csarnokaiban a rósz szokások egészen 
meg fognak honosodni.

»Csesztve község története és leírása« 
címmel monográfia jelent meg K á 1 n a y Nándor- 
dortól, ki elismerésreméltó buzgósággal gyűjtötte 
össze mindazokat az adatokat, melyek e nógrád- 
megyei kis község hajdanára és jelenlegi állapotú
jára vonatkoznak. A község régi neve Csesztár és 
a határában talált romok sejtetik, hogy már a haj - 
dankorban lakott hely volt. Katb. templomát 
1212-ből eredőnek hirdeti egy kőbe faragott év
szám ; a templomnak azonban csak szentélye ma
radt meg a régi időkből. Legrégibb földesurai 
voltak; a magyar királyok, azután az ^esztergomi 
káptalan, a Barátnokyak, Ebeczkyek, jelenleg pe
dig a Majtényi és Madách-család. Az »Ember tra- 
gediájá«-nak költője, Madách Imre is több évig 
lakott Csesztvén. A füzet ára 50 kr.

Diderot halálának századik évfordulóját 
f. évi julius 31-éu Párisban meg akarjak ünnepelni. 
E célra bizottság alakult, melynek tagjai többek 
közt Pierre Laffitte, Ránc ,Rocie, Spuller képvise
lők, Isambert, a>Kepublique Francaise« főszerkesz
tője, Delamarche, a népkönyvtárak syndicatusának 
elnöke, Ferouillat, a vidéki republicanus sajtó 
egyesületének elnöke, több párisi közsegtauácsos 
és mások. £  bizottság felhívást tesz közzé, mely
ből idézzük a következőket: »Diderot és a nagy

O É U
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férfiak, kik iskolájához tartoznak, a régi állam 
rendszer eltörlését csak előkészítő műveletnek te
kintette : eszköznek, de nem célnak « A halálát 
megelőző napou barátaival a bölcsészekről és az 
ezen tudományhoz vezető különféle módokról be
szélgetvén, ezeket inondá: »Az első lépés a böl
csészet felé a hitetlenség.« Ezen iskola aspiratiói 
Comte Ágoston következő formulájában foglalha
tók össze: »Újjá szervezni isten és királynéikul.« 
Ebben van kifejezve a végleges szervezés előfel
tétele. Egyébiránt ez a formula igen jól fér meg 
a tolerantia szellemével, mely ellenzi a merész, 
de bölcs szellemeket. — Ezek szilárd léptekkel 
haladnak a jövő felé, de a gyengéknek meghagy
ják a támaszt, mely nekik szükséges, ámde azon 
feltétel alatt, hogy gyengeségüket ne használják 
fel ürügyül arra, hogy vezetni akarják az embe- I 
riség ügyeit, a mire nem lehetnek hivatva. Dide- | 
rotnak és iskolájának ez a tolerantiája ki van fe- | 
jezve abban a szólásmódjában, melyet Diderot ! 
használni szokott azok tekintetében, a kik meg
akarták tartani a régi fogalmakat: »Meg kell 
hagyni ezt á pálcát, szokta mondani, azoknak, 
a kiknek nincs lábuk.« A felhívás ezután jellemzi 
a híres Encyclopaediát, Diderotnak szépészeti és 
egyéb bölcsészeti müveit és kiemeli, hogy az ün
nepélyben részt vehetnek nemcsak azok, kik Dide- 
rotot mint az uj bölcsészet előhírnökét csodálják, 
de azok is, a kik Diderotnak tisztán irodalmi ér* 
demeit méltányolják. Az ünnepélyen meg fognak 
majd emlékezni azon ma nagyon félreismert fér- ! 
fiákról, a kiknek részük volt az encyclopaedia 
megírásában, »nevezetesen Humeról, Holbach bá- I 
róról, a ki a legnyomorultabb támadások tárgya | 
volt, és a ki teljes tiszteletünket érdemli meg, 
d’Alembertről, Condorcetról és Georges Leroyról, 
az állatok erkölcsi és észbeli természetéről irt 
legjobb elmélet nagyelméjü szerzőjéről.«

»Villám« cimü, minden vasárnap megjelenő 
szakfolyóiratot kezdett meg Rácz Sándor, a tele- 
graf, telefon, villamos világítás, villamos erőátvi
tel s egyáltalában a villamosság mindenféle alkal
mazásának köréből való közlemények számára, j 
elősegíteni kívánván az elektro-technikai tudomány j 
fejlődésének irodalmát, figyelemmel kisérni e tu- j 
domány haladását, s a villamosságnak napirenden j 
levő gyakorlati alkalmazását népszerűn terjeszteni. 
Előfizetési ára évnegyedre 2 frt, s a lap megren
delhető Auer József könyvkereskedésében, a ná
dorutcában. Első számában a cikkek mellett fel
világosító rajzokot és ábrákat is találunk. Jól van 
összeállítva, és ajánlható vállalatnak látszik.

M Ű V É S Z E T .
Munkácsy Mihály »Krisztus Pilátus előtt« 

cimü híres képét közelébb a berliniek is meglát
ják. Február 1-töl kezdve a berlini művész-egylet 
helyiségében lesz kiállítva.

Kovács Gyula, a kolozsvári szinház derék 
tagja, szinészkedésének huszonöt éves jubileumát 
e hó 25-én, Pál fordulása napján fogja megünne
pelni S z i g l i g e t i  »Pál fordulása« cimü vigjáté-

kában, mely darabban huszonöt év előtt először 
játszott Debrecenben.

Meissoimier-kiállitás. Meissonniei t, a nagy
hírű, de kissé tullúzakodott mestert nem hagyja 
nyugodni az a siker, melyet az elhunyt Manet ké
peinek együttes kiállítása aratott, s april 15 én saját 
müveinek legjobbjaival Georges Petit termében 
kiállítást rendez. Kiállít mintegy 150 képet, me
lyek nagvobbára párisi mübarátok birtokában 
vannak. A nagy mester eddig összesen 420 képet 

I festett, melyeknek összes értékét a szakértők 50 
millió frankra becsülik, ö azonban csak négy mil
lió frankot kapott értök. A 150 képen kívül kiál
lít két saját maga által mintázott viaszfigurát íb. 
A mester most három méter magas képen dolgo
zik, targya : Bayard lovag, hadinéptől körülvéve, 
I Ferenc királyt lovaggá üti.

Brozik festményeiből a napokban nyitottak 
meg Prágában egy kisebb kiállítást, melyben több
féle utánzatokon kívül a hirneves festőnek két 
eredeti olajfestménye is van. Az egyiknek tárgya 
és cime »II. Rudolf császár látogatása alchymis- 
tájánál.« II. Rudolf tudvalevőleg szintén hódolt 
kora vegyész-ábrándjainak s az alchymistaságot 
részben maga is űzte, de nagyban űzette is. Az 
»aranyutca« ilyen műhelyeit gyakran kereste föl 
s igen kis kisérettel, de a jelenet, melyet Brozik 
képe tár elé, a császárt nagy kiséret élén tünteti 
föl. Ez mutatja, hogy a rendes kutatás munkála
tánál e napon fontosabb történt: talán az, hogy 
az alchymista hosszú kutatásainak ma mutatja be 
eredményét. A kíséretben látható a császár sze
retője, s gyermekeinek anyja, s törvénytelen sarjai 
közül a hírhedt dón Julio; továbbá Jacopo Stroda 
a császári régész nagyszépségü leánya. Rudolf ol
dalt ülve, nagy figyelemmel látszik kisérni a »tu
dós« előadását; a kép hangulata borongó, minőnek 
ma egy spiritista társaságét képzeljük. Másik olaj- 
festménye C o l u m b u s  K r i s t ó f o t  ábrázolja 
azon pillanatban, midőn 1492. ápril 17-ikén Katho- 
likus Ferdinand aláírta azon okmányt, melynek 
alapján Columbus elindult nagy útjára. Mindkét 
műről nagy dicsérettel szólanak a prágai lapok.

A zenekedvelők egylete, mely nemrég 
Haydn »Teremtés« oratóriumával aratott sikert, 
e hó végén a fővárosi vigadó termeiben elő fogja 
adni Mendelssohn Bartholdynak »Walpurgis éj 
cimü nagyszabású müvét és Haendel 100-ik zsol
tárát. A magánszólamokat N e y Dávid és P a u 1 i 
Richárd vették á t ; Haendel 100-dik zsoltárának 
basszus-soloját szintén N e y Dávid fogja énekelni,

Székely Bertalan festőművész a Deák-mau- 
zoleum belső kupolafestményei számára négy uj 
vázlatot készít, melyek Deák Ferenc életéből egyes 
nagyobb mozzanatokat ábrázolnak képletileg. A két 
főkép a forradalom és a kiegyezés allegorizálása, 
mig a másik két kép az átmeneti időszak mozzana- 

! tait tünteti fel. A művész a nyáron fog hozzá e képek 
megfestéséhez és őszre befejezi azokat. E helyen 
felemlítjük, hogy a mauzóleum közepén elhelye
zendő sarcophag nagy főszmintája már munkában 
van és legközelebb fog bemutattatni a mauzóleum 
építő bizottságának.

Felelős szerkesztő : SZANA TAMÁS.
BudapeHt. WciiiKtuu testvetek  kóúyvuyoruiiaja.



„H A  Z A  N K “
TÖ RTÉNELM I KÖZLÖNY.

SZERKESZTIK: A B A F I  L A J O S  é s  S Z O K O L Y  V I K T O R

Magyarország ujabbkori történelmének 
kedvelői és művelői régóta érzik oly szak
közlöny hiányát, mely hazánk történetének 
a szatmári békekötés által előidézett külsőleg 
csendes, benn nagy események magvát érlelő 
időktől a múlt. és jelen század alkotmá
nyos küzdelmeit betetőző 1867. évig, vagyis 
alkotmányunk' helyreállításáig terjedő kor
szak hiteles adatainak tárházát képezné.

E hiányt kívánja a >Hazánk« ki
adója pótolni, s a hazai történetirásnak vél 
szolgálatot tenni, midőn arra vállalkozik, 
hogy a »Magyar Történelmi Társulat« mű
ködésének fonalát, mely programmszerüleg 
1711-ig terjed, a legújabb időig nyújtja ki.

Nézetünk szerint nem jogosult az a 
vélemény, hogy az uj idők eseményei és 
férfiai a történetírás figyelmének és már 
mostani közléseknek nem lehetnek tárgyai, 
azért, mert elfogulatlan Ítélet alkotása ró
luk alig gondolható. Addig várni, mig sok 
adat elvész, az élők tudását és emlékezé
sét feledés borítja, s mig nem lesz, a ki az 
elrejtett rósz leleplezésére, az elnyomott 
igazság védelmére saját tapasztalata alapján 
szót emeljen, annyit tenne, mint a nemzetet 
lefolyt élete felől homályban hagyni s a 
történetírást képtelenné tenni azon hivatása 
teljesítésére, hogy a jog győzelmének igaz 
leírásával a nemzeti önérzetet emelje, s az 
emberiségben az erkölcsi rend uralmának 
tudatát megszilárdítsa.

Munkásságunk tehát arra lesz irányozva, 
hogy a magyar társadalom, politikai élet 
és közszellem átalakulására és nemesbülé- 
sére, az újra alakult magyar állam és intéz
ményei megszilárdulására elhatározó befo
lyást gyakorlott férfiak élete és működése 
alaposan megirassék, a reformok akadályai 
felvilágosittassanak, s így a jövő történet
írójának mennél több kidolgozott történet
rész álljon rendelkezésére.

Ebbői folyólag a »Hazánk« kettős 
célt tűzött ki magának: egyfelől azt, hogy 
a magyar hadi, politikai és polgári élet 
ujabbkori történeti adatait az elkallódástól 
megóvja; másfelől, hogy a tudományos inté
zeteinknél és egyeseknél lévő anyagkészlet 
feldolgozására, s a jelen század nagy ese
ményeiben és alkotásaiban résztvevők egyéni 
tudása és tapasztalatai megörökítésére al
kalmai és közvetítő közegül szolgáljon.

Ezen vezérelvekhez képest igyekezni 
fog a » H azán k «  szerkesztősége, hogy le
hetőleg csak oly közleményeknek adjon 
helyet, melyek íróit a tárgy megválasztásá
ban a történelmi kritika s a tudomány ma
gasabb érdeke, a tények és események meg
ítélésében önmérséklet és igazságérzet, az 
előadásban pedig higgadt komolyság vizérli. 
Mindazáltal tág tért enged a szerzők nézetei 
s véleményei szabad nyilatkozásának. Párt
állást kerülve s a tények valóságos lefolyá

sának kiderítését tűzve ki egyik feladatául, 
a legellentétesebb érveléseknek is hajlandó 
tért nyitni, ha az érveléseket nem személyes 
hajlam vezeti, vagy ellenszenv tulságokra 
nem ragadja.

Az adatok gyűjtésére nagy súlyt fektet 
a »Hazánk«. A ki az utóbbi másfél szá
zad hadi, politikai, művészeti és közműve
lődési életére, illetőleg abban szereplő egyé
nekre vonatkozó vagy tőlük származó nap
lók. levelek ,vagy egyéb iratok s életrajzi 
adatok, pasquillok, kiáltványok stb. birtoká
ban van : — a ki a folyó század, s főleg 
1848, 49-ki alkotmányos küzdelmeinket illető 
kéziratot, naplót, jegyzőkönyvet vagy annak 
töredékét, a nemzetőrség, honvédzászlóal
jak, huszárezredek és tüzérség alakulását, 
erejét, létszámát és harcait, a hadtestek 
működését, napi parancsokat s hadi jelen
téseket, csaták leírását,, hős tetteikkel kitű
nők tényeit magában foglaló eredeti irato
kat bir, a miknek a történetiró hasznát ve
heti, a melyek a mai és jövő nemzedéket 
amaz időkről, nagy embereiről és általuk 
előidézett események valódi indokairól fel
világosítani képesek : — ne engedje elpusz
tulni vagy méltatlan kezekre jutni, hanem 
küldje be e folyóirat szerkesztőjéhez közlés 
végett, s adja át a történetirodalomnak a 
nemzet okulására.

Az itt körvonalzott tér művelését tűzi ki 
feladatául a »Hazánk«. írói és gyámoli- 
tói azok lesznek, kik célját és elveit helye
selvén, a magyar történetírás ügyét a fen
tebb jelzett irányban és határok közt szol
gálni hajlandók. Ezekhez vannak intézve e 
sorok, egy komoly ügy barátaié ügybarátaihoz 
— a történelem és hazaszeretet nevében.

A »Hazánk« 1884. elejétől kezdve öt- 
ives havi füzetekben jelenik meg (julius és 
augusztus hó kivételével,) időnként arckép 
vagy egyéb történeti becsű rajz mellékletével.

Az imént megjelent e 1 ső f ü z e t  t a r 
t a l m a :  Tájékoztatásul. — P u 1 s z k y 
F e r e n c :  A forradalom. — S z i l á g y i  
S á n d o r :  Erdélyi ifjak iskoláztatása kül
földi egyetemeken. — M á r k i  S á n d o r :  
Forray András esete, adat a Hora-lázadás 
történetéhez. — J a ’k ab E l e k :  Gróf 
O’Donel Károly, erdélyi kormányzó. — G e- 
l i c h  R i k h á r d :  A szolnoki ütközet. — 
R é n y  i R e z s ő :  A 64. zászlóalj. — Tárca ; 
A cs. k. udvarnál alkalmazott egyének na 
pidijai 1812-ben. — Szeremley Miklós törté
neti képei. — Görgey Arthur altábornagygyá 
kineveztetési okmánya. — Rettegi György 
emlékiratai — Jenő, savoyai herceg nyilat 
kozata 1720-ból.
E l ő f i z e t é s i  ára:  e g é s z  é v r e  6 frt,  

f é l é v r e  3 frt.
Az előfizetési összegek Aigner Lajos 

könyvkereskedéséhez (Budapest, váci-utca 1) 
intézendők.



Kazinczy Ferenc művei. B A L O G H  Z O L T Á N
M a g y a r á z ó  j e g y z e t e k k e l  j Ö S S Z E S  M Ű V E I -

kiadja |
ABAFI LAJOS.

Kazinczy Ferenc, ki új Állasként fél századig 
hordta vállán a nemzeti nyelv és irodalom ügyét, 
méltó arra, hogy műveit minden magyar ember is
merje és bírja.

Ennek lehetőségét könnyítendő, elhatároztuk, hogy 
Kazinczy müveiből újabb olcsó kiadást rendezünk.

E müvek 5 vaskos kötetre terjednek és Kazinczy 
'összes költeményeit, Pályám emlékezetét (önéletraj
zát), Erdélyi levelek című útleírását es Magyar Pan- 
theon címen nevezetes magyarok életrajzait tartal
mazzák.

Kazinczy költeményeinek ily teljes gyűjteménye 
még nem létezett, számos verse ez alkalommal jelent 
meg először; a Pályám Emlékezete is csak most jele
nik meg önálló kötetben, szintúgy remek életrajzai; 
íz Erdélyi Levelek »Utazások« címe alatt többször 
idattak ki, de teljesség tekintetében egyik sem vetél- 
sedhetik jelen kiadással, melyet bő jegyzetek, beve
zetések, névmutatók értékesbítenek.

Ez öt kötetet 87—38 háromíves füzetben bocsát- 
uk ki. 1884. újévtől kezdve hetenkint egy füzet jele
lik meg.

Egy-egy füzet ára 20 kr.
Bekötési t á b l á k  25 k r a j c á r j á v a l  k a p h a tó k .
Z Z  Kívánatra mind az öt kötet egyezerre is kapható. ZZZ 

Ára barna vászonkötésben piros szegélylyel 10 fit 20 kr.
Aigner Lajos,

kiadóhivatala.

SÁROST GYULA ÖSSZES MÜVEI.
É le tra jz i bevezetéssel és je g y z e te k k e l

kiadja
ABAFI LAJOS.

Balogh Zoltán egyike volt az ötvenes évek leg
kedveltebb és legtehetségesebb fiatal költőinek; mű- 

| veiből meleg és nemes kedély s a mi költészetének 
J legjellemzőbb vonása : a hazának lángoló szerete sugár
zik felénk. Ö az elnyomatás sötét napjaiban ezrek 
érzelmének adott költői kifejezést s e nemű dalai még 
ma is hazafias költészetünk gyöngyei közé tartoznak.. 
Már ez az egy körülmény elegendő arra, hogy Ba
logh Zoltán költeményei, különösen napjainkban, mi
dőn a hazafias lyrának oly kevés hivatott művelője 
akad, nagy elterjedésre találjanak.

Balogh Zoltán összes müvei három kötetre ter
jednek, melyek tartalmát kisebb költeményei, balladái 
S költői beszélykéi, színmüvei és »Alpári« című pálya
nyertes verses regénye képezik.

Hogy a nagyobb közönségre nézve is hozzáfér
hetőkké tegyük Balogh Zoltán költői alkotásait, e 
három kötetet új olcsó kiadásban bocsátjuk ki, még 
pedig 1884. január havától kezdve 20 háromíves hét 
füzetben.

Egy-egy füzet ára 20 kr.
Bekötési táblák 25 krajcárjával kaphatók.

Kívánatra mind a három kötet egyszerre is kapható.

Ára barna vászonkötésben, piros szegélylyel 6 frt.

Aigner Lajos
kiadóhivatala.

H al József válogatott mövei.'
Életrajzi bevezetéssel kiadja

BADICS FERENC.
Sárosy Gyula a magyar költészeti irodalomban 

:iváló helyet biztosított magának; lánglelke, kitűnő 
yelvezete és géniusának merész föllengzése mara- 
andó becsű müveket teremtett, melyek vagy szét- 
zórtan láttak napvilágot, vagy részben az idők ne- 
téz sajtóviszonyainál fogva meg nem jelenhettek, de 
zer meg ezer kézirati másolatban keringtek a hazá
ban. Nálánál senki sem dicsőítette nagyobb áhítattal 
s erősebb pliantáziával a magyar szabadságot, mely
ek zaklatott és üldözött élete oly korán esett ál- 
ozatul.

Nagy szenvedések és mártyromságok között tűnt 
1 a költészet egéről, melynek egyik fénylő csillaga 
olt; miért is megérdemli, hogy nemcsak összes müveit, 
anem életrajzát is lehető részletességben ismerje a há- 
is utókor.

Az a kegyelet, mely bennünket Sárosy Gyula 
sszés müveinek kiadására bírt, ösztönöz most arra, 
ogy e három kötetre terjedő müveket (Arany trom- 
.ita, színmüvek, hazafias s egyéb költemények) új 
lesó kiadásban mentül szélesebb körökre nézve hozzá- 
órhetőkké tegyük.

Ehhez képest 1884. újévtől kezdve egy-egy 
idromíves füzetet bocsátunk ki. Összesen 22 füzet lesz.

Egy egy füzet ára 20 krajcár.
Bekötési táblák 25 krajcárjával kaphatók.

kívánatra mind a három kötetet egyszerre is szállít- 
atjuk. Ára barna vászonkötésben, piros szegélylyel 6 frt.

Aigner Lajos
kiadóhivatala.

Gaal Józsefről ma már irodalom-ismerő ember 
is alig tud többet, mint legfeljebb azt, hogy ő a szín
padi »Peleskei nótárius«-nak szerzője. Pedig egykoron 
— a negyvenes években — benne culmináít a ma
gyar széppróza: ő volt a legkedveltebb, a legolvasot
tabb magyar regény- és beszélyiró, s a mellett, mint 
a magyar népszínmű megteremtője, vigjátékaivsd domi
nálta a magyar színpadot.

Szabadságharcunk lezajlása után letette a tollat: 
a feledésnek adta át magát; meg is feledkeztünk 
róla tisztára, úgy hogy most új Íróként lép elénk, ki
nek müveiből még ma is sok élvezetet meríthetünk.

Az eddig megjelent 3 vaskos kötet magában fog
lalja Gaal -»Szirmay Ilona« című regényét, történeti 
elbeszéléseit, alföldi képeit és humoros rajzait; ezeket 
utóbb színművei ki fogják egészíteni.

Említett 3 kötetből új olcsó kiadást rendezünk 
29 háromives füzetben. 1884. újévtől kezdve heten
kint egy-egy füzetet bocsátunk ki.

A füzet ára 20 krajcár.
B ek ö té s i  t á b l á k  25  k r a j c á r j á v a l  k a p h a tó k .
dÜjÜDF* Kívánatra mind a három kötet egyszerre is 
megszerezhető. Ara barna vászonkötésben, piros szegély

lyel 7 fr t 80 kr.
A igner Lajos,

kiadóhivatala.
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AZ O S Z L O P B Á R Ó .
• Regény.

Irta TOLNAI LAJOS.
(Folytatás.)

— De jól megy, pompásan megy — 
miért nem mondja maga is — szélt Ádám 
báró. A professzorok mindig azt mondták.

— Igen, igen, báró ur, majd mondom
én is, de még m ost-------

— Ennyiért Cseh ur táncolt volna örö
mében. Most fordítsunk.

Ovidiusból kezdte a Metamorfosist. Pör
gette sebesen; az első sorokat olvasta és 
mondta a második lap magyarját.

— De a báró ur —
— Nos, nem jól van?
— Nem. Hisz mást mond latinul, mint —
— Igaz, várjon, én a rézkort találtam 

mondani. Újra kezdem.
Akkor meg négy-öt történetből is össze

vissza mondott mindent.
— Hát a nevelő ur igy tanította?
— Varjú ur azt mondta, csak mond

jam sebesen, Cseh tanár ur nem is tudja, 
hol járok.

— Nálunk az iskolában bezzeg kipo- 
roltatta volna azt, a ki ilyesmit merészel.

Ádám báró elpirult.
— En nem megyek igy Telekre — 

szólt mélyen elpirulva.
— Lesz talán pár napunk ott, azalatt 

elkészítem én a bárót.
— En nem állok igy vizsgára, meg

buktatnak.
—- Ne féljen Ádám biztatá a báróné. 

Ott leszek én.
Es megint fizet. De ott nem lehet 

ám, ott nem Erdőháton vagyunk.
— Azok is emberek — mosolygott a 

báróné.
— De azoknak sok kell.
— Sokat adunk — kacagott ő Nagysága.
— Azok nem fognak majd felelni én

helyettem, mint az erdőháti professzorok 
Nem megyek, anyám, igy nem megyek.

A báró úgy megkötötte magát, hogy 
nem tudtunk vele birni. Vádolta apját, any
ját, nevelőjét, tanárait. Lökött, rúgott, hogy 
hajtassunk vissza, mert ő a szégyenpadra 
nem áll.

Es most egészen ellenem, fordult a bá
róné.

Előbb csöndesebben, majd szikrázó sze
mekkel szidott, mocskolt, mint egy igen
igen ravasz, alattomos, intrikus kölyköt, 
a kinek csak abban van öröme, ha rosszat 
tehet, ha másokat vádolhat, mások becsü
letében gázol, régi, hires tanárokat, tudó
sokat — a kik bizonyosan ezer meg ezer 
hazafit adtak már a hazának — leránt, be
sároz.

Az inas a bakról felénk fordult és vi- 
gyorgó szemekkel integetett felém és ké
szen állott bizonyosan, hogy engem ledobjon 
az első intésre.

És most határozottan felteszem a kér- 
j dést: nem jobb volna-e, ha ledob?

Magamra, anyámra, Juliskára, a báróra 
és sok nevezetes emberre nézve.

Ha én akkor nem hallgatok, hanem 
oda mondom a bárónénak :

— Én oka semminek sem vagyok, 
í A báróné indulatba jő.
i ■

— Maga egy semmirevaló ember —- 
kiáltja merészen.

Én erre megfelelek.
Bizonyosan megállunk. Én leszállók. 

Holmimat ledobják.
Nem marad más hátra szivemben, mint 

egy szerencsésen kezdődött es nyakas mo
dorom miatt szerencsétlenül végződött uta- 

| zás emléke. Anyámék nem költöznek a ker
tészházba, Juliska — — de azt gondolom, 
szükséges lépésről lépésre mennem.

Nagyon kipirulhattam, a szemeim igen 
kivörösödhettek, a jó isten tudja milyen
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zavaros tekintetem lehetett, mert a báró 
megragadta anyja kezét és rimánkodva es- 
dekelt: -

— Ne bántsa Sándort, ő nem oka an
nak, hogy engemet megcsaltak, bár lett 
volna énnekem valakim, a ki az igazat igy 
megmondta volna, most bátran mennék 
Öreg-Telekre.

Felém nyújtotta fehér, puha kezét, s 
annyi szeretettel,oly meleg, tiszta szívvel simo
gatta a vállamat és szólt: Sándor, lássa, ilyen j 
ám ez az én mamám ! De ne haragudjék. 
Meg fogják egymást maguk szeretni. Anyám 
is hóbortos egy kicsit és maga is az. Én ! 
is az vagyok, minden Rétvári gróf az volt, 
csak a papa nem hóbortos. De ő öreg és 
nem gondol másra, csak a pénzeire. Men
jünk át egy kissé a történelemre — a Zrínyi 
Miklós szigetvári kirohanására. Maga be
széljen. De vesse le azt ,a nagy, bolond 
téli kabátot, hiszen egyenesen az az oka, 
hogy olyan indulatos; azokat a nagy béres
csizmákat is rúgja le. Vegyen az én ruháim 
közül, lesz talán olyan cipőm is, hogy hasz
nálhatja. S meglássa, mindjárt máskép megy 
ez a bolond veszekedés.

Teljes hatalommal uralkodott Ádám 
báró édes anyján.

A báróné nem szidott többet, sőt szá
mos drága ajándékot adott, hogy nem tud
tam eléggé megköszönni. Újra a megtérítés 
muukájához látott, mert azt mondta: vissza
estem. Egy visszaesett beteg pedig sokkal na
gyobb dolgot ád az orvosnak, mint bármely 
nagy beteg az első stádiumon.

Úgy is vigyázott és vigyáztatott reám 
az inassal és kocsissal, mint egy kötözni 
valóra. Minden kívánságomat azonnal telje
sítették és folyvást oktatott és mint rnondá : 
gyomlált a szivemben.

III.
» Nagy  k ü l ö n b s é g  v a n  az e r d ö h á t i  
és ö r e g - t e l e k i  p r o f e s s z o r  ur ak  kö 

zöt t .  H o g y  ne?«
Öreg-Telek olyanforma város, mint Cég- i 

léd, vagy Nagykőrös, vagy Kecskemét, vagy 
Szabadszállás vagy épen Halas. Homok, min
denütt homok, szárazmalom, az utcákon 
padló, a hol csak megállapodhatik a viz, 
eső, hóié: pocsolya, sárga-zöldes vizű tó 
és itt-ott gyéren egy-egy akácfa. Gyümöl
csös, a minő nálunk a legkisebb faluban is 
bőven van, itt talán még egyetlenegy sincs. ;

A házak rendetlenül össze-vissza hányva. 
Egy utca megindulna már és hirtelen, mint 
valami irigy ember, keresztülvágja a másik. 
De a templom és főiskola pompás épület. 
Egymás mellett van. A diákok: beláthatnak 
a templomba s a templomban levők láthat
ják, hogy mit csinál a diákság. Nem lehe
tetlen, hogy ebben van valami haszon. Mind
járt gondoltam.

Mi a nagy vendéglőbe szálltunk. Onnan 
mondom, hogy nagy vendéglő, mert ez volt föl 
írva címül a homlokzatra. Különben az épület 
alacsony is volt, piszkos is és egy jókora 
istállónál nem sokkal nagyobb. Egyik szög
ietjén kávéház volt, akkora, mint egy bolt 
Az ajtajában állott egy csomó színész, da
lolva, fütyörészve, ásitozva és húzódozva — 
mintha minket észre sem akarnának venni, 
holott a mint kisült: a báróné kedvéért 
még az nap este — mert mi déítájt érkez
tünk meg — díszelőadást rendeztek hang
versenynyel, operettel, vígjátékkal és egy fel - 
vonás tragoediával, teljes kivilágítás mellett.

A bárónét igen megörvendeztette az, 
hogy itt színészek is vannak. Rögtön ho
zatott is három páholyjegyet, a mit egy egész 
színészi küldöttség adott át-

De ezekről csak futólag akarok meg
emlékezni, jóllehet mind hármunk szivét 
nem a jeles főiskola és professzorátusa fog
lalta el, hanem a díszelőadás.

»Az országosan tisztelt nagynevű hon 
leány és hő műpártoló báró Ladár Istvánná 
született gróf Rétvári Róza urhölgy tiszte
letére.«

Öreg-Teleken először adatik felséges  ̂
világhírű stb., stb. operette, vígjáték, dráma, 
tragoedia-részlet — hangversenynyel és Po- 
czok Izsák hannoveri magánhegedüs játé
kával stb., stb.

így egyszerre az egész város megtudta, 
hogy ki van a nagy vendéglőben.

Járt-kelt ablakunk alatt fölebb-alább a 
népség, főkép hivatalnokok és cigányok tu
dakozódtak utánunk ; az előbbiek, hogy ki
tűnő szállást és kosztot ajánljanak fel a 
bárónak, az utóbbiak, hogy hegedüljenek 
és ha lehet, hát azonnal. Diákokat is láttunk.

Épen ebédeltünk, mikor egy köpcös, ve
res, kis ember, erősen a tarkójára lapított 
fényes, veres hajjal és nagy, húsos orral, 
sárga kabátban, egy levéllel belép hozzánk^

— A főiskola tekintetös igazgatójától.



csókolom kegyös kezeit nassás báróné, báró 
ur és nevelő ur.

— Kicsoda maga? — kérdé a báróné 
feltűnő jó kedvvel.

— Én, csókolom kegyös kezeit, a pe
dellus vogyok, úgy mint Sámuel. Csak igy 
hívnak. Ne is tessék máskép mondani, csak 
Sámuel vagy akár Samu. Igenis. Nagy az 
meleg, röttentő.

— Üdvözlöm a tekintetes igazgató urat
— szólt nyájasan a báróné, elolvasván a 
levelet — várni fogom

Sámuel vidáman vitte az izenetet, de 
még vidámabban, a mit a markába csusz 
tattak.

Fel is harsant odakünn a folyosón a 
zene.

A cigányok bizonyosan látták, hogy 
nem lesz káruk.

— Nagy különbség van az erdőháti 
és öreg-teleki professzor urak között — 
morzsolgatá a báróné örömteljesen. — Hogy 
ne? Ez igazán szép. Általában a milyen 
szegényes ez a kis város — olyan szívélyes 
a népe.

A vendéglős ur is becsoszogott. Szikár, 
mozgékony nyakú, nevető szemű, ritkás 
szakállu kicsided ember, egy kis táblács
kával, melyre — akárki is láthatta, hogy 
minden percben kész Írni.

Csak úgy súgva, mintegy bizalmasan 
mondta :

— A direktor ur azzal biztatta a szí
nészeket, hogy a díszelőadás után a mél- 
tóságos bárónő egy kis vacsorát — no persze 
egyszerűen, a legegyszerüebben — én azt 
igen értem — kegyeskedik adatni a játszó 
személyeknek. Nagyon jól játszanak, de a 
jövedelem igazán kicsiny. Még nálunk igen 
tudatlan a nép. Lassan szokik. Ha paran
csolja a méltóságos báróné — én kész öröm
mel készíttetek számukra egy parányi kis 
vacsorát. Valami kis kulás — nagyon fog
nak örvendeni. Szerenádra is készültek.

— Kérem tisztességes vacsorát tessék 
készíttetni. Szives figyelműket mindenesetre 
meg kell köszönnöm.

A vendéglős egy csosszanással künn 
termett.

— Lássa Sándor, ilyen ám ez a mama
— jegyzé meg nevetve Ádám báró.

— És ha igazi oszlopember akar lenni 
Ádám, a mi kell is, hogy legyen, akkor 
az ilyen csekélységek elodázhatlan teendők.

~  Oh, oh, édes mama ! — esóválgatta 
| fejét Ádám báró — apám mint veri a pénzt 
| ólire, maga meg mind szórja ki az abla- 
: kon. Látom, hogy az ablak alá kell állanom 

a kalapommal.
— Ne féljen Ádám, a mit isten nevé

ben adunk : az százszorosán visszakerül. A 
főrend ellen mostanában különben is sok a 
panasz, elhúzódik, szűkkeblű, nem mondom 
épen, hogy fösvény, de mindenesetre rósz 
utón van. Nincs vezetője, Széchenyi rom; 
mi nők, kell, hogy megőrizzük a magyar 
mágnásság jó hírét.

— S megőrzi azzal mama, ha egy csomó 
cigányt itt muzsikáltat?

S kacagott a báró.
— Annak is élni kell, Ádám jegyezze

meg
— És ha egy sereg professzort meg

vásárol ?
— Azok is utánunk élnek.
— így hát ők a/tudomáuy cigányai?
— Ne legyen olyan kiállhatatlan vén 

gyerek. Jó, ha atyjától épen semmit sem 
tanul. A Ladároktól soha se lehetett valami 
szépet tanulni. Rablók, uzsorások, kalmárok 
voltak, mig a Rétváriak tiszta gavallérok. 
Érti?

— Oh mama, mama, de sokat lehet 
magán nevetni.

S a vékony, erőtlen, cingár ifjú gyön
géd nyájaskodással ölelgette édes anyját

Halk kopogtatás szakította félbe a be
szélgetést..

Szörnyű magas ember, hozzánk kepest 
egész óriás lépett be, világos, dohányszin 
hosszú kabátban, magastetejü kalapját hóna 
alá véve, és vörös nagy bajuszával és ki
borotvált kövér képével barátságosan üdvö
zölve mindhármunkat.

— Nagy örömömre válik, hogy a mél
tóságos bárónét, kinek nemes tetteit a hir 
hozzánk is hamar elhozta, — első percei
ben már hódolattal köszönthetem, ludomá- 
sunkra jutott, hogy a báró ur főiskolánkat 
tiszteli meg azzal, hogy egyetlen fiát gond 
jainkba helyezi. Felette kedves kitüntetés 
ez reánk nézve, úgy Kőrössel, mint Kecs-

 ̂ keméttel szemközt. Büszkék vagyunk reá 
— hajlongott, s olyan mélyen, hogy egy 

I olyan kövér embernek az igazan nehezére 
| eshetett.

— Az igazgató úrhoz van szerencsénk ? 
örvendek.
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— Nem, én a latin és görög nyelv ta
nára vagyok, és a hetedik osztály főnöke 
Rizs Lajos, hosszú éveken át a gróf Bayak
nái nevelő, majd a herceg Tömöri család 
prefektusa. Igen méltsás báróné, én a leg
jobb családoknál voltam szerencsés tapasz
talataimat szerezhetni. Kötelességemnek tar
tottam, hogy szolgálataimat rögtön felajánl
jam. Épen a főiskolával szemben lakom, 
lakással és teljes ellátással úgy a nevelő, 
mint az inas, sőt lovász és vadász részére 
tudok szolgálni. Gyermekeim nincsenek — 
s ez okból teljes atyai gondomat a báró 
urra fordithatom. Nőm német egyetemi 
tanár leánya, Grün Lucsia — nem akarom 
dicsérni — de műveltségével messze kima
gaslik az itteni hölgyek fölött. Zongorában, 
angol, francia, német, sőt a klasszikus stu- ; 
diumban is helyes oktatást képes adni. 
Ugyan azért distingvált szülő gyermekét j 
rendesen elsőben is hozzánk hozza — ha
t. i. valamely mágnás család már előre el 
nem foglalja a helyet.

— Oh mennyire örvendek — mondá 
a báróné, maga mellé ültetve az óriás em
bert, ki a kanapén oly csepp helyet foglalt el, 
h ogy azon tán én sem tudtam volna elférni.

Rizs Lajos tanár ur hamar áttére a 
tantárgyakra, mi közben mindegyre kite- 
kintgetett az ablakon.

Mivel ruházatomról és bizonyosan egész 
orcámról látta, hogy én csak ki vagyok, 
alig fordult felém egyetlen egyszer, akkor 
is a szemüvegével, s úgy nézve, hogy sok 
dologgal tisztában jöhettem hamar. Ádám 
bárót úgy simogatta, mint egy kis hét éves 
gyermekecskét.

— Mikor, teszünk vizsgát — kérdé a 
sok hízelgő, magasztaló beszédet ketté vágva 
Ádám báró.

— Vizsgát, báró ur ? — s játszott a ta
nár szemüvegével. — No azt majd meglát
juk, lehet fogunk módot találni abban, 
h o g y -------

— Igen, igen édes Rizs — veté közbe 
a báróné — Ádám a görögöt és latint eddig 
nem igen szerette. Bár kitűnő.

— Ah, kitűnő? az nagyszerű.
S pár odavetett kérdést tőn a rend- j 

hagyó igékből.
— En nem tudom, de Sándor meg- 

nioudja.
Megmondtam.
Rám tekintett.

N A P Ó L E O N ,
(Hugó V.)

Midőn már félvilág vas lábánál hevert, 
Midőn immár mindent legázolt és levert; 
Császári korona villámlott már fején ;
Acél karja midőn várt, örököst ölel,
Büszkén és ittasan igyeu kiálta fel:
•A jövő, a jövő, a jövő az enyém 1«

Nem, a jövő nem a tied !
A jövő istené csupán.
Az óra múl, a pere siet,
S holnap szíved csüggedve tán.
A jövő az a végtelen,
Minden mi fényes ide lenn 
Úgy tova tűnhet hirtelen.
Mint a tova szálló madár.
Ma még szerencse jár veled,
Sugárzó és kevély fejed 
Holnap tán meg lesz törve már.

Nem. semmi kérelem, nem, semmi hatalom 
Nem ébresztendi fel a szót zárt ajkadon : 
Jövő ! Botét rém, bús talány !
Némán lenged körül a játszó gyermeket,
S homályosan kezed az aggnak iuteget 
A sírnak túlsó oldalán.

Holnap ! tudod mit hoz a holnap V 
Bizton ez ellen közeleg.

Ma a magot elveted itten,
Holnap az Ur érleli meg.

Holnap: az a harci trombita hangja, 
Holnap: az az orkán felhőbe takarva, 
Holnap , az a végzet hallatva szavát, 
Villám a rémes éjen át 
A hűtlen, áruló barát 
Holnap: az a trón tövise,
Ma nem érzed, csak bársonyát.

Holnap : a$ sereged, mely verve fut a téreD, 
Holnap, óh hóditó, az Moszkva, mely az éjben 

Mint szörnyű fáklya áll.
Hű gárdád vész el ott, havas tél éjjelén. 
Holnap: az Waterloo, holnap: az szent Helén 

Holnap : az a halál!

A csalfa, ingatag dicsőség 
Szerelmesen hajol feléd,
Hatalmad minden ellenét 
Legyőzi egy tekinteted.
A halál, mely hozzá szegödék,
Nyomodba’ jár, híven követ,
Mily hódítást ember tehet,
Oh császár, azt te megteszed!
Tied egész világ, reszket színed előtt,
A földön mindent elvehet 
Győzelmes, vakmerő kezed :
De el nem veheted istentől a jövőt.

SZALAY FRUZ1NKA

(Folyt, köv.)
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AZ ELVÁLT ASSZONY,
(Francia elbeszélés.)

Irta TONY REVILLON.

(Folyt.)

Másnap az egész társaság együtt volt, 
a vendég fogadására.

A Le Testű salonjának szokott vendé
gei egy naptól barnult arcú, magastermetü, 
szélesvállu fiatal embert láttak ; barna sza
kálla hosszúra volt eresztve, haja rövidre 
nyirva; ragyogó kék szeme nyilt őszinte
ségre vallott.

— Még gyermekkoromban látogattam 
meg önöket, — szólt Henrik, Le Testű 
úrhoz. — Atyám itt szokott ülni, közel a 
kandallóhoz; ön, uram, itt ült, Le Testuné 
asszony az asztal mellett hímzett valamely 
szőnyeget; Klára kisasszony nagy komolyan 
szemlélte a képeket, vagy pedig bábot tar
tott karjai közt, csaknem oly nagyot, mint 
ő maga.

Aztán közeledett Mérielnéhez s kezet 
szorított vele.

— Anyám beszélte, — szólt az ifjú, 
— mily jó volt kegyed az ő irányában.

Klára szótlanul hajtotta meg magát. 
E tartózkodás látszólag meglepte a fiatal 
embert.

— Kegyed hallgatta, mikor anyám fe
lőlem beszélt. Némi türelem kellett ahhoz . ..

A fiatal nő visszaesett szokott fásult 
egykedvűségébe. Henrik észrevette Klára 
arcának a halványságát és a nagy lankadt - 
ságot.

— Szegény asszony ! Ő nagyon szen
vedhet ! — gondolta magában.

Aztán halkan beszélgetett az orvossal.
— Anyja felől értekezik vele. — mondá 

Le Testuné, barátainak.
Az öreg urak elfoglalták a játékaszta

lokat. A whistezés kezdődött.
Bellamy elmondta a fiatal embernek 

anyja betegségét, az ő aggályait, Chambard 
Claudius látogatását, a nagy orvos nyilatko
zatát s az öreg asszony hősies válaszát: 
»Nem akarok addig meghalni, mig fiamat 
nem láthatom!*

— Édes, jó anyám !
— Most már megengedi, hogy a mű

tétet végrehajtsuk rajta. Mi megmentjük őt.
— Mellette maradok ezentúl; nem ha

gyom őt többé el. Azt akarom, hogy boldog

| legyen s életének utolsó éveit kellemesen 
j  töltse e l !

— Beszélt ön előtt nagy terve felől?
— Nagy terve felől? Üm, valamely há- 

! zasságról, ugy-e?
— Talán fél ön a házasság eszmé

jétől.
— Félek.
— Tehát megveti ön a házas életet?
— Nem biz én. Egykor, midőn itt él

tem, ismerős és szeretett lények körében, 
az utazási vágy égette lelkemet; nem gon
doltam egyébre, csak az utazásra, kalan
dokra, az ismeretlen, messze tájakra. De ott, 
a keleten, midőn el voltam szakítva hagyo-

j mányainktól, amaz emberek közt, kik más
más nyelvet beszéltek mint az enyim, a 
családi élet Varázsa fölmerült előttem. Vala
hányszor alkonyaikor kék füstöt láttam 
fölszállani, mindannyiszor eszembe jutott 
majorsági épületeink kéményeinek a füstje. 

I A füst egyértelmű a tüzhelylyel. Virgil szám- 
; üzöttjének a szivszorongását éreztem, ki 
j fájdalmasan pillantott vissza ama tetőkre, 
i melyektől a számkivetés miatt meg kellett 

válnia. Hát nem abban rejlik a boldogság,
! ha hajlékkal, tüzhelylyel, családdal vagyunk 

megáldva ? Nem, én nem gyűlölöm a házas
ságot. Csak a nő az, mely bizonytalanság
ban tart és aggodalmat okoz,

— A nő? De hiszen a mi Bessinünk 
és Auge völgyünk bővölködnek a szép leá
nyokban, a kik önre várnak! S csupán 
édes anyjához kell fordulnia, hogy számára 
a legjobbat és legszebbet kiválaszsza.

— Anyámhoz ? Nem.
— Nos, akkor válaszsza ki saját maga.
Henrik habozott; aztán mosolygott s

kezét Bellamynak a karjára téve igy szólt;
— Nem tudom, tökéletesen érthetővé 

| teszem-e magamat. Én valódi normand va
gyok, orvos ur, normand testestül-lelkestül

| Vájjon széles vállammal, izmos tagjaimmal 
nem ama kezdetleges emberek hatását idé
zem-e önnél némileg elő, a kiknek a hajó- 

: födélzeten, a nyilt tengeren, vagy pedig va- 
| lamely idegen ország csatatéréin a helyök ? 

Nekem tevékenységre, izgalmakra van szük
ségem. Ha szeretni fogok, amaz őseink 
módja szerint fogok szeretni, kik Angliát 
vagy Szicíliát meghódították. Észak férfiai, 
cser- és fenyűerdeinkben, mint félvadak, 
a nőt terraészetfölötti lénynek, tündérnek 

| tartják Ha visszatérnek a vadászatból vagy
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a harc teréről, letérdepelnek előtte. Nos, ne
kem ugyanaz a hitem, ugyanaz a kultuszom, 
s hogy fejezzem ki magamat, ép oly kis
korúságban élek. Az erdők völgylombjain 
át, a naptól csillogó fövényen egy határo
zatlan alakot látok lebegni, ábrándjaimnak 
az istenségét. Ha elérhetném, karjaim kitá
rulnának s oly erővel zárulnának újra össze, 
mely elég lenne egy ember megfojtására is, 
s ugyanakkor térdre borulnék! . . . Nos, 
egyeztesse össze ön ezeket a dolgokat . . .

— Hiszen ez nem nehéz. Ön épen a 
valódi szerelmet rajzolta, azt a szerelmet, j 
mely egyszerre hat a képzelődésre, a szívre, j 
az idegekre, az izmokra, egész lényében ! 
megrendítve az embert a vágy, a sóvárgás, j 
S e fékezhetetlen vágyról azt képzeli ön, 
hogy nincs emberi teremtmény, mely azt 
valaha megvalósíthatná !

— Úgy van. Ez az, a mit még nem 
mertem bevallani.

Bellamy, nyakkendője csokrát igazgatva, 
mondá :

— Lám, hogy megértettem önt.
— Ama nők a kiket Franciaországban 

ismertem, vagy kacérak vagy együgyüek 
voltak ; a keleten pedig csak rabnőket ta
láltam.

— De azért mégis volt ön valaha sze
relmes ?

— Soha.
— Valóban ?
— Vájjon elutaztam volna én hazulról, 

ha szerelmes vagyok? Vájjon egyedül jö- 
vök-e haza, ha én a távolban valakit meg
szeretek?

Henrik föl volt indulva ; hangja majd 
emelkedett, majd mélyedt.

— De, a szerelem eszményét folyvást 
üldöztem. Párisi diákéletem jelentéktelen 
kalandjaitól csakhamar visszariadtam. Un
dorodom a kicsapongásoktól. A szívnek s 
egyszersmind az észnek is emez elfecsérlése 
tehetetlenségre és önmegvetésre vezet. A 
művész, ki müvében az idomok szépségét 
akarja elővarázsolni s életet önteni abba, nem 
egyedül abban Összpontositja-e minden te
hetségét ? Ép igy kell lennünk a szerelem 
dolgában is, mely a teremtés legdicsőbb ado
mánya íme ez az oka, hogy szivem érin
tetlen maradt; ez az oka, hogy a midőn 
előttem házasságról beszélnek, habozom. Ha 
én magamat a szerelemnek átengedem, egé
szen átengedem magamat.

K O S

! Itt elhallgatott.
Mérieíné asszony fölkelt; ő hallgatta e 

| beszédet s halvány arcában fölvillant a szeme. 
Meglepetésében mosolyogni iparkodott; 

ajka mozgott, mintha beszélni akart volna. 
Aztán a kínos határozatlanságot tükrözte 
vissza az arca.

— Szenved kegyed ? — kérdé az orvos, 
a fiatal asszony felé hajolva.

— Nem, — viszonzá s újra elfoglalta 
a szokott helyét.

Bellamy a fiatal nő mellé akart ülni.
— Nem, — mondá ez, — köszönöm 
S a kártyázók felé mutatva, nyájasan

tévé utána:
— Menjen ön, csatlakozzék hozzájok

újra.
Bellamy engedelmeskedett. Henrik is 

eltávozott. Aztán a sálon félhomályában szi 
vére tette a kezét, megakadályozni akarva 
annak dobogását.

Székek eltolásának a nesze hangzott; a 
társalgás élénkebbé vált. Gambault-Lacoutu- 
rené azt kérdezte Esnault úrtól, hozott-e 
vizet a Jordánból?

— A Jordán! — ismétlé a lelkész, ki 
az imént a »Jeruzsálem« et hajtogatta.

A társalgás aztán átalánossá vált. Min
denki intézett valamely kérdést az utazó
hoz, melyre ez röviden válaszolgatott.

— Ugyan, Klára, miért nem csatlako
zol hozzánk ? — kérdezte Szabina.

Mérieíné fölemelte a fejét, hogy barát
nőjének válaszoljon.

Szeme a Henrikével találkozott.
— Anyám már vár, — szólt a fiatal 

ember Le Testunéhez, mintegy mentegető
zésül.

Aztán üdvözölve a nőket, kezet szorítva 
a férfiakkal, midőn Mérieíné mellett elhaladt, 
igy szólt:

— Ugy-e, asszonyom, untatja a zaj ke
gyedet ?

Szeretett volna még valamit mondani, 
de habozott, s magát meghajtva távozott.

VI.
Egy hétig Henrik nem hagyta oda Es- 

naultné asszonyságot, csak esténkint, hogy 
egy órát tölthessen Le Testuéknál. Bellamy 
orvosnak amaz indítványát, hogy ők együtt 
Grandcampsba kirándulnának, ott egy régi 
faience-gyüjteményt megszemlélni, visszauta
sította ; Gambault-Lacouturenek pedig, ki ba-
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rátainak megígérte, hogy a körbe bevezeti 
Henriket, e késedelmet napról-napra, hol 
egy, hol más ürügygyei kellett mentegetni.

Az anya és a fiú nagyon jól megértet
ték egymást. »Csakhogy újra az enyim 
vagy; most már itthon őrizlek!« — mon
dogatta az öreg asszonyság szünet nélkül. 
— »Jól van, mama!«

Ez a »mama« szó ily nagy legénynek 
az ajkáról oly sajátságos varázst gyakorolt. 
E fiatal ember szerette magát gyermeknek 
mutatni, érezve, hogy igy közelebb áll 
anyjához. Elővett egy zsámolyszéket, leült 
a beteggel szemközt s megfogva a kezét 
fölemelte a szemét anyjára, hogy láthassa 
őt. Aztán újra kezdődött a már oly sokszor 
ismétlődött párbeszéd :

— Ugy-e, nem utazod be többé a vi
lágot ?

— Nem.
— Mindig közelemben maradsz ?
— Mindig közeledben maradok.
— És megnősülsz ?
— Megnősülök.
— És kis unokákkal ajándékozol meg ?
— Hányat kívánsz ?
Az öreg asszony nevetésre fakadt.
— Biz én magam sem tudom. Egye

lőre megelégedném kettővel is. . . .
— Csak kettővel ?
— Úgy van. Egy kis fiúval, a kinek a 

szeme a tiédhez hasonlítana s egy kedves 
kis leánynyal, mint a minő Mérielnéé.

— Tegnap nem láthattam azt a kis 
leányt. Alkalmasint már aludt. Mennyi 
idős?

— Három éves, de ötnek is látszik. 
Már tud egy mesét; majd elmondja neked.

— Úgy látszik, mintha Mérielné szo
morú és beteg volna, Ismered te elválásuk
nak a történetét ?

— Le Testuné megkért engem, hogy 
ezt a tárgyat soha se hozzam elő Mérielné 
előtt. Az elnök pedig kieszközölte a Űrla
poknál, hogy azt a port ne szellőztessék. 
Én csak annyit tudok, hogy a férj volt a 
hibás. Klára kissé túlzó ugyan, de igen 
tisztességes asszony. A törvényszék az ő 
javára Ítélt s a gyermeket az ő gondjaira 
bízta.

— Minden nap meglátogat ő téged ?
— Minden nap.
Ha aztán beléfáradtak a csevegésbe, 

Henrik úti jegyzeteinek rendezéséhez fo

gott s emlékiratán dolgozott, melyet a föld
tani társulat ülésein szándékozott fölolvasni.

— Csak dolgozzál, dolgozzál! — szólt 
Esnaultné asszony; — azért úgy sem kell 
szobámat elhagynod; egy szóval sem foglak 
zavarni. Csupán azt kötöm ki, hogy a mikor 
egy lapot beírtál, fölkelsz és megölelsz, inig 
a tinta a papíron megszárad.

A fiatal ember elhelyezkedett egy tér 
képekkel és jegyzetekkel borított nagy asz
talnál ; de minden tizedik sornál fölvetette 
a szemét s egy mosolyt váltott anyjával.

Mérielné délután látogatta meg az öreg 
i asszonyságot

— Beszélj nekünk valamit utazásaidról, 
I — kérte fiát Esnaultné asszony.

— Csaknem lehetetlenség, nekem igy 
í hirtelenében előadást tartanom, — viszonzá

mosolyogva a fiatal ember. Aztán zavarban 
is vagyok; nem tudom, mit csináljak beszéd 
közben a kezeimmel.

— Hát, rejtsd a zsebedbe, te nagy 
gyermek!

Henrik bátortalanul fogott a beszédhez 
s nagyon kereste a szavakat. De lassankint 

j belemelegedett s midőn a természetnek egy- 
egy nagyszerű tüneményét rajzolta, s midőn 
ama vad kegyetlenségekről beszélt, melyek 
oly gyakoriak a Keleten, hangja oly meleg
séget árult el, mely meglepte Klárát. A fia
tal embernek kigyult az arca, hiven tükrözve 
vissza benső fölindultságát s beszéde ékes- 
szólási tehetségéről tanúskodott.

Ilyenkor Henrik, a fiatal nőnél bizonyos 
izgatottságot s önmagával való tusakodást 
vett észre, mit már előbb is tapasztalt nála.

— Az, a mit anyám magasztosultság 
nak nevez, — gondolta magában, — a 
nemes lélek gerjedelme a nagy és szép iránt. 
Elégségesek bizonyos szavak, s előtte egész 
világok tárulnak föl; de a vidéki életmód, 
a rásulyosodott szerencsétlenség, érzületének 
palástolgatása idegenek előtt, visszatartják 
őt. Szárnyaszegett madárhoz hasonló e lé
lek : érzi, hogy a légürbe emelkedésre hi
vatása van, megkísérli a fölszállást, és visz- 
szaesik . . .

Néha, midőn a fiatal ember félbeszakí
totta társalgását, mig valamely könyvet vagy 
rajzot szemlélt meg: Klárát, nem hallván 
többé az ifjú szavait, a nála oly gyakori 
mélázás szállta meg. Mikor aztán Henrik 
visszatért, merengve találta őt s hallgatag 
állt meg e gyászba öltözött nő előtt, kinek



56

arcát feldúlta a szenvedés. Elsováuyodott 
kezei szinte átlátszók voltak.

Egyszerre fölocsudva merengéséből, a 
betegek gyönge mosolya mutatkozott ajkán, 
mely bocsánatot látszék kérni a betegség 
okozta fanyarságért.

— Én kitalálni vélem, mi hiányzik Mé- 
rielné asszonynak, — mondá Henrik az 
anyjának: a gyöngéd szerelem ! Mindenki a 
szerelemnek él itt; de ő kétségbe van esve, 
hogy senki sem érti meg. Ha ő elmondhatná, 
mit szenved, elbeszélhetné mit érez, kitárná 
a lelkét egész bizalommal, sírna vagy ka
cagna sokat, meg lenne mentve. Azonban 
egy nő azt a gyöngéd szeretetet csak fér
jénél, vagy gyermekénél találhatja föl.

Kérte Klárát, hozza el'hozzájok a le
ánykáját.

— Láttam őt két-három ízben kegyed
nek az atyjánál; de úgy vettem észre, hogy 
szakállam félelmet gerjeszt benne. Szeret
ném, ha hozzám szoknék.

Másnap reggel Henrik kisétált s egy 
csomó gyermekjátékszerrel tért vissza.

Camilla kisasszony valóban sikoltozott, 
mikor őt Henrik a karjai közé venni meg- 
kisérlé. Midőn azonban egy bábot nyújtván 
felé, így szólt: »Ez a tied!« — félelem nél
kül nézett a gyermek r á ; mikor pedig a 
báb számára kis ágyat is adott, melybe azt 
lefektesse, s egész rakás konyhaszereket, 
melyekben a baba számára az ebédet elké
szíthette : szinte olvasni lehetett a kis leány 
homlokáról eme gondolatot: »Valóban csa
lódtam, mert ez az úri ember nekem jó ba 
rátom !«

Másnap a leányka megcirógatta a fia
tal ember szakállát, harmadnap pedig igy 
kiáltott fel: »Henrikem!« — s átölelte nya
kát karjaival.

Mérielné asszony a fiatal anyák kelle
mével szólította leánykáját: »Camilla, Ca
milla !« — s bájosan integetett neki ujjaival, 
mint ahogy illetlen gyermekeket fenyegetni 
szokták.

— Hadd játszanak ők együtt! — mondá 
Esnaultné asszony; — Henrik még nagyobb 
gyermek, mint e kis leány ; úgy e te nagy 
fiam ?

— ügy van, mamám.
A hét vége felé zápor árasztotta el 

Bayeux utcáit. Aztán újra kibukkant a nap, 
vörösen, a nyugati égen, csillogó tükörré 
varázsolva a kövezetét, megaranyozva a lom

k o s

bokát s minden tárgyra meleg szint vetve. 
Ünnepies pillanat volt ez. Narancsszínű és 
biborpiros apró felhőrojtok élénkítették az 
égboltozat kék színét; a madarak vidáman 
daloltak a kertekben.

Esnaultné asszony kitárta az ablakot, 
hogy élvezhesse az üde levegőt.

— Menjünk haza, -— mondá Mérielné 
a leánykájának.

— A kicsikének megnedvesedik a lába, 
ha az utcán keresztülmegy, — szólt Hen
rik. — Camilla akarod e, hogy a karomon 
haza vigyelek ?

A fiatal anya intett, mit Camilla kis
asszony tökéletesen megértett, mert elfor
dította a fejét, nehogy másodszor is lássa 
az intő jelt.

— Úgy, úgy, vigy engem a karodon, 
—• mondá barátjának a kis leány.

Mikor az utcára kiértek, a fiatal ember 
megállt amaz ablak alatt, ahol Esnault asz- 
szonyság tartózkodott s igy szólt Camillához:

— Köszönj a mamának!
Mérielné szintén közeledett. A gyer

mekre is kellemesen hatott az üde lég, tap
solt és ujjongott örömében. Az öreg asszony 
meg a fiatal anya mosolyogtak.

Ekkor a fiatal férfinak eme három lény 
körében, egy kedves családi látomány me
rült föl.

— Mi van az arcodon? — kérdezte 
tőle Esnaultné, midőn Henrik visszatért.

A fiatal ember végigsimitá kezével az 
arcát.

— Semmi, mama. Valószínűleg egy 
csöpp eső a háztetőről.

VI.
A Le Testű-család öreg barátainak nem 

kis csodálkozására, Mérielné asszony gyak
rabban előkerült magányából. Csatlakozott 
anyjához, fogadta a vendégeket, le-leült a 
játszóasztalok mellé s figyelmet, sőt érdek
lődést is mutatott. Az est derekán egy cse
vegő csoport alakult a sálon egyik szögle
tében ; állt pedig e csoport; Henrikből, az 
orvosból, az apátok egyikéből, kikhez csat
lakozott még a jegyző és neje is.

Grambaultné asszony több oly kérdést 
hozott szőnyegre, melyekkel szellemét csil
logtatni iparkodott. E szándékot észrevették 
ugyan, de a szellemet nem tudták felfogni. 
Mikor Henrik beszélt, hol Klárához, hol 
Bellamyhoz fordult. A különös vonzalom és
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nézetegység, mely köztük uralkodott, csak 
növelte a társalgás báját; ők megértették 
egymást, a nélkül, hogy bővebb magyará
zatra lett volna szükség.

(Folyt, köv.)

BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF MINT 
REGÉNYÍRÓ.
(Folyt, és vége.)

Molicre ostoba Fösvénye, ki végre min
denét elveszti ; Tartuffje, ki minden ra
vaszsága mellett is beleesik abba a verembe, 
a melyiket a vak is kikerülhet, csak ő nem ; 
Dandin Györgye, ki a jó, előkelő házasság
ért a felesége szeretőjének korbácsát zú
golódás nélkül tűri, mert a hitványnak 
haszna van benne ; tudákos nagyzoló, de 
kicsi eszü dámái; felfuvalkodott, taláros vers
faragói ; uraikat adó inasai a mai Párisban 
is meglelhetek — és úgy gondolom, a mi 
szép Budapestünkön is.

De a Dumas gavallér muskétásai; min. 
denütt ott termő Monté Christói; de a 
Hugó Viktor óriás szivei, Valjean Jánosai, 
ideális ifjai, kik szavalva esnek el, mint a 
színpad elegáns hősei, kiknek csak a haja- 
száluk sem görbül meg e tragikus küzde
lemben — sehol, sehol nincsenek e prózai 
világon.

De nincsenek meg - istennek hála — 
a valódi költészetben a Zola Emil trágár, 
kimustrált asszonynépei sem kik csak egy 
tudatlan suhancot, s egy vén, erőtlen mar- 
quist képesek elcsábítani már; nincsenek 
meg a Ponson Ilo jamboljai; a Gaborieau nyo
morékjai sem, — csak a magyar közönség 
hálás könyvtárában. Azoknak elméjében, 
kik az eget írják a föld számára, az igazi 
költők lelkében, csak mi vagyunk, mi élő 
emberek, és apáink, nagyanyáink, eltemetett 
és megsiratott gyermekeink.

Oh az élet még nem vesztette el tava
szát, nyarát, gyümölcsöző őszét, hideg zor
don, de mégis egészséges telét: ez legyen 
a modelled költő, és ne amaz utcáról tel 
szedett rongy specialitás, kinek különös 
arca fogott meg inkább, semhogy a lelke, 
melybe jószerén fityegő monokliddal be sem 
pillanthattál. Oh a s z í v  tud még szeretni, 
gyűlölni, lelkesedni, bosszút állani ép úgy, 
mint a Shakespeare idejében a hogy tudott: 
csak lesd meg legigazabb momentumaiban.

Anyád sokat szenvedett; oh ne hazudd

ha irod, az indokokat, mert az eredmény 
is hazugság lesz; balga te ! a psychologiát 
meg nem csalhatod. Előtted áll apád pél
dája ------- sötét, szomorú a kép — lopott,
sikkasztott, házasságtörést követett: ird más 
alakjában, azért tudni fogják, ha kezed 
híven festett, hogy de te  f a b u l a  n ar
ra t u r. Fiad örömöt szerzett ? Csak ne 
túlozd. Lelked megbénult az egyenetlen 
harcban? mutasd fegyvereidet, s meglátjuk 
búskomorságod igaz-e vagy csak szenvelgés, 
és te hízol alatta.

Nagy eszmék hevítenek ? Jó. Tudnál-e 
lenni Mucius Scaevola ? Szereted hazádat? 
Jó. Elmentél-e a Regulus utján ? Kiabálsz 
versben, hírlapban, és szónokolsz a Sándor - 
utcai palotában, hogy hazád elaljasodott: 
lattad-e a Cátó képét? Meg mernéd-e azt 
tenni ?

Csak igazat, valót költő, a szív örök 
törvényei szerint: s ne félj, mert tapsolunk 
diadalaidnak, ha gyenge papíron jelennék 
is meg.

Hagyd, oh hagyd köves Arábiát be
duinjaival, vén szerelmes szultánjaival; ne
vetnének azok te rajtad, mint m i: a jó 
franciák magyarjain; hagyd Marokkót is 
és Szibériát is, és a jeges^tengerPis boldog, 
viruló ligeteivel, s a vihart mandolin zenéjü 
csábos dalaival: fesd nekünk szomszédodat, 
kivel a kenyér miatt örök harcban élsz; 
ird barátodat, ki nem tudja elhinni — bár 
mindenedet rá áldoztad — hogy érnél va
lamit; ird főnöködet, szolgádat, csak ne 
ámíts, — és a mint még ma is, majd más
fél száz esztendő után, könyekre indít a 
szegény jó wakefieldi pap elbukott szépsé
ges Oliviája haldokló ágyánál — kifogyha 
tatlan hitével, mely nem tud mást hinni, 
mint azt, hogy az ő leánya jó, tiszta, tiszta 
és jó ; és a mint megnevettet a Sancho Panza 
józan paraszt esze, melynek élt és melegsé
get becsületes szive ád ; és a mint elragad 
a Manzoni felséges ecsete a halál komoran 
nagyszerű festésében, mert a sápadt hul
lák közt ott látod a vigyorgó s a döghalál
tól mit sem félő éhes embert, ki mert él 
még : hát enni akar; és a mint kiengesztel 
a Swift és Smollett és Thackeray gyilkoló 
satyrája, mert nem nyugodott addig, mig a 
nevetségessé tett szenteskedőt, álhazafit, ál- 

| emberbarátot lelked itélőszéke előtt is fel 
i nem mutatta — a. maga igazi köntösében: 
j te is bűvkörödbe fogsz vonni mindnyájunkat
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ma és holnap, és mindig, akár szegény jour- 
nalista légy csak valamely hatalmas szer
kesztőség ajtósarkában, akár miniszter, az 
irigyelt bársonyszéken.

Eötvös József báró úgy akarta, hogy 
azt irja le, mint minden igazi költő a mit 
szive, lelke nyitott szemeivel látott; hogy 
azoknak a mély és fölemelő benyomások
nak adjon hangot képeiben, alakjaiban, 
melyek kijelölték egész élete irányát.

És másként cselekedett-e ?
Nem, csak kissé magasabbra hágott, 

mint a honnan szavát jól meghallhattuk 
volna. Tanításai, intései, óvásai, nyugtalan, 
izgatott vigasztalás és olyan formák a leg
többször, mint egy széles folyam túlsó partján 
felénk kiáltozó ember igaz figyelmeztetései. 
Látjuk a kezeket, de mégis nem tudjuk 
mit akarnak; halljuk a hangokat, de nem 
tudjuk mit jelentenek. Messze, igen messze 
van tőlünk a jó ember, s zavarba hoz, hogy 
mit csináljunk hát ?

Valóban, az Eötvös ritka nemes filozófiája 
is a legtöbbször ilyen távoli partoktól verődik 
felénk. Innen van, hogy ő még mind félt: 
és mi már nem is aggódunk; hogy ő már 
ujjong rajtunk való örömében, és mi hide
gen nézzük ; ő sir, mert érzi bánatunkat, 
és mi már nevethetnénk, mert annak a nagy 
bánatnak még csak nyoma sincs már szi
vünkön ; hogy ő emel, és mi csak egy há
lás mosolyra is alig méltatjuk; hogy ő még 
mind kisér lelkes szemeivel, holott mi már 
rég elhaladtunk; ő még mind vívódik éret
tünk dicső emócióiban, holott életünk sora 
már merőben uj stádiumba lépett. Sokszor 
magas idealismusa úgy vonul el fölöttünk: 
mint egy fényes felhő, rávetjük bámuló sze
meinket, de lelkünk mélyebben meg nem 
rezdül utána.

III.
Majdnem minden költő azon kezdi raj

zait, hogy lefesti magát is tükörből, egy 
kicsit ferde szájjal, fél homlokkal, köve
telő szemekkel, egészen jól is maga és ro 
konai előtt, de a felismerhetlenségig szépen 
— reánk nézve.

Dickens, Turgenyev, nálunk Jósika, 
Kemény ép igy tett. Vagy az Abafi alakjai 
között nem találnók-e meg a megtért és 
férfiúvá lett ifjú Jósikát és a Férj és nő 
Albertjében a mindig magasban járó tragi
kus Kemény Zsigmondot?

Természetesen egyiket is, másikat is 
i csak egyes specifikusabb vonásaiban.

Eötvöst az ember s még inkább — a 
; mi nem volt már szerencse a költőre nézve 

— az összes emberiség nyomora hatotta 
meg. Honiér csak kedves hellénjeit dicsőí
tette, szeretett Patroklusát siratta meg és 
fenséges Achiüesét kisérte éjjel-nappal: de 
a nagy világ küzdelme — még a trójai népé 

j- is :— egészben soha le nem kötötte hatal
mas lelkét. — Eötvös tud érezni egész 

j  Európáért.
Es a mi csodálatos: C3ak a szenvedő 

| Európáért vagy az egész világ szenvedőiért, 
de csak a szenvedőkért. Sem a K a r t h a u s i -  
ban, sem A f a l u  j e g y z ő j é b e n ,  se Dó-  
z s á j á bán, se a  N ő v é r e k  ben, sőt köl 
töményeiben sem ragadja el a boldogok 
öröme. De a hol sírást hall, sebeket lát : 
nyomban ott terem. »Az á r v a  f i ú« a te
metőben mélyen meghatja nemes szivét, 
a V á r  és k u n y h ó  a páthos magasára 
viszi: de egy szerencsés sorsú ifjú ember 
kevéssé tudná lekötni e nagy emberbarátot

Honnan van ez ? Hogyan lehetett ez V
Eötvöst, a tárnokmesteri ivadékot, a 

bársonyban született főúri sarjat — olvas
mányai, vagy a mi alig megfogható — ta
pasztalatai, észleletei vezették volna e kiet
len térre, őt, ki csak ablakon keresztül lát
hatta, hogy :

A napszámos és napszámosné 
Tüskét fűrészel és hasit,
S daróe-pólyában gyermekük 
A szélvészszel versenyt sivit . . .

Oh, fáznia kell annak, ki a didergés 
sajtolta könyek égését érezni tudja saját 
arcain is ; éheznie, ki az országúti árokban 
összeesett rongyos vándorló legény nyitott, 
fakó szájáról észre tudja venni, hogy annak 
nem kocsi kell, hanem elsőben is kenyér, ha 
oly fekete is, mint a föld s oly kemény is, 
mint akő; virrasztania, ki az éjjeleken ke
resztül kedves elhalt betege mellett töltött 
kínok után is tud még hinni, bízni a jó 
istenben; s fogolynak, rabnak lennie sokáig, 
lélekben vagy testben, kinek dicső törek
vése : kinyitni a börtönök ajtait és megve
tett páriának kell annak lennie, ki a jog
talanul letiport embertársa védelmére kel!

» V é l e m é n y  a f o g h á z - j a v i t á s 
ü g y é b e n «  — iiy munkát ir ifjú korá
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bán. Kinek a bánata, szenvedése, üldöztetése 
hathatta meg ifjú szivét ?

A z s i d é k e m a n c i p á c i ó j a  foglalja 
el 1834 táján, mikor a magyar a zsidót, 
még a kóborló oláh cigánynál is alábbvaló- 
nak tartotta.

Es ő nem fél ennek a népnek szen
vedéseit festeni, megaláztatását, polgári és 
társadalmi életében: megvettetését templo
maiban, kigunyoltatását halottai koporsói 
nál? Hol vetted könyeid forrását, hol bal
zsamodat, hogy ezekre is jutott belőle?

»A s z e g é n y s é g  I r l a n d b a n «  — 
ez se hagyja nyugodni. A szegénység? — 
Nem, oh nem Irlandban, hanem Ercsiben. 
Iváncsán, Megyeren, Budán, Pesten, a fel
földön, az alföldön, végig a négy folyam 
mentén a meddig a szenvedő Magyarország 
terjed.

Fenséges ember! ki mint a Jézus: 
szerte jársz és jót cselekszel ; a tengerre 
szállasz, hogy mig a többiek alusznak, te 
imádkozzál: mig a szélvész ordit, te esedez
zél; fenséges ember, ki a hegyre mégysz, 
hogy folytasd a munkát a régi nehány ha
lakkal és kenyerekkel, és hozd el újra az 
időt, mikor minden üres kosár megteljék 
maradékokkal, és még se fogyjon el a sze
gények kenyere többé! Fenséges ember! 
ki a négy napos sir elé állasz, hogy felkoltsd 
a rothadó testet, szent anya az, és várják 
otthon árvái; — ki fel akarod verni mély 
siri álmából hazádat, szavaddal, sziveddel, 
melyen a Jézus szelleme lebeg — hazádat, 
mert a szegény Magyarország a te hazád ! 
— oh ember, ki voltál és mit akartál te ? —

így készül Eötvös József — hideg szá
zadában, a materialismus s önösség fagyos 
levegőjében — i r ó i  pályájára!

Kövessük-e ? Elkisérjük-e ? i
Dr. TOLNAI LAJOS /

TÁRCA UJ KÖNYVEKRŐL.
»Si c f a  t a'  t ú l  e re. A végzet.« Regény, 

írta K o n t ú r  B é l a .  Budapest, 1884. rfj. Nagel 
Ottó. Ára 1 frt 80. (238 1.)

»Fény és árnyak.« Elbeszélések. Irta B a r 
ma  t h L u j z a .  Kolozsvár, 1884. Szerző tulaj
dona.. Ara?

»Rajzok és elbeszélések * Irta K o n c z  
S á n d o r .  Szeged, 1884. Szerző tulajdona- Ára ?

A véletlen játéka volt mindenesetre, 
bogy két fiatal embert e g y  hö lg y  aegise 
alatt mutasson be a bíráló. A dolgok rendje

| ugyanis az ellenkező : ismeretlen s z é p s é- 
g e k e t ,  éppen gyakorlott kezek szoktak 

i bálkirálynőkké felavatni. Kontúr és Koncz 
| urak (két sokat Ígérő ismeretlen !) lemon

danak jogukról s két oldalt igyekszenek 
pártfogójuk oldalán bejutni, nem ugyan 
a bálterembe, hanem az irévilág irigyelt, 
sokat áhított paradicsomába. Az első való
ságos előtáncosi furfangossággel szökell csak
hamar ide s tova; ha zene hat feléje, ikrái 
kéjes rezdülést éreznek ; ha szép szó üti 
meg, boldogan mosolyog ; imbolyg, csalafin- 
táskodik. A másik — nem nagyvárosi ; da
rabos, ügyetlen, mind egyenes szivével bi
zonykodik s könnyelműn, véletlen elej
tett mosolyok is örömre hangolják : boldog 
az első látás egyiigyüségében. S a delnő ? 
nézi jobbik, nézi balog társát, gyakorlott 
szeme látja a bukdácsolást, de nem szól 
egyet sem és érzéketlen surran el jámbo- 
rabb szomszédja mellett is. Kíséretében a 
szélsőségeket bírálja csak ; de az ellentét 
alaptörvényére nem ügyel, hogy az egyik
nek együgyűségéből a jellemzetesség szük
ségét, a másiknak szelességéből pedig a 
művészi könnyűség ajánlatos voltát kellene 
eltanulnia.

így születnek a G r á c i á k  a bálban 
és az igazi k ö l t ő n ő k  az irodalomban.

Kontúr regényének sorsát előre hirdeti 
a cirne: »Sic fata tulere. Föllépett, hogy elte
messe magát. Affektált szellemeskedő, a ki a 
supersaturált fej benyomását gyakorolja ránk, 
genialitással tüntet, de elemi nehézségei van
nak. Kezdi a divatossá vált könnyűség-kapko
dáson ; fölszed limlomot; népies és szeleverdi ; 
tudéskodó és mindenekfölött naiv.  Valóságos 
irodalmi kuriózum : alig önképzőköri kísérlet- 
tevő, de azért titáni módon erőködik ; van 
benne a Lexiconok mindenféléjéből a linguis- 
ticától (hogy azt is említsem, a mihez má min
denki ért!) fel a k é p z ő m ű v é s z e t i g .

Koncz szelidebb fajtájú. Ha nem k ó r  
is e g e t ,  annál alantabb csúszik : a legcsön
desebb ember abból a nyughatatlan író faj 
tábél, melynek bajai kár volna, ha édes ál
mait e köteten túl is zavarnák. Bírálni őt 
sem lehet; de mert egyenes gondolkodású, 
szives tanácsosai felelünk kötetére: hagyja 
abba azt a nehéz áldatlan mesterséget, mely
hez a divat szele ragadta úgyis és marad- 

j jón békés munkása a társadalomnak, ki 
j feledni fogja csakhamar, hogy egyszer — 
j f i a t a l o n  b o t l o t t ,
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A kép változik. A kísérők háttérbe 
szorulnak : a bálterem ismerős és ismeretlen 
alakjai közt lépdel tova a magára maradt 
delnő, ő  is birálgatások célpontja: ki a 
toilettején akad fenn, ki üdeségét vizsgálja, 
ki meg modorát veti latba. Egynek ez. más
nak az a kifogása ellene; s a sok beszéd
nek, ha akad is lazája, egészben véve ad
hatunk némi igazat a referensek nyilatko
zatának . . .

A »Fény és árnyak« Írója nő, a ki nem 
éppen ismeretlen. Neve a divat- és a női 
lapok hasábjain meg-megfordul; természe
tes hanghordozása és ifjú olvasókra ható 
kedélyvilága oly tényezők, mikért megrovó 
birálat mellett sem tartjuk értéktelennek 
munkálkodását. Azok számához tartozik, 
kiket valami különösebb benyomás híján 
olvasunk. Közepes természet: reflexiókat 
sző a társadalom mindennapos bajairól, de 
nincs melegsége is hozzá; motívumaiban 
ösztönszerü, de nem leleményes ; meséiben 
könnyűd, de nem drámai érzékű. Erősebb 
lendület sehol sem jelentkezik képeinek 
hátterében, színei kevés számmal vannak és 
e g y é n i s é g é n e k  is határozott híja ta
pasztalható. Harmatk L. irói alakja azon 
arcok benyomását érezteti, kikkel sokszor 
találkozunk; de a velők való ismeretséget 
csak annyiban őrizzük, a mennyiben napon
kint fölelevenitettük. Lehet, hogy elmaradá
suk némikép felötlik ; hanem azért nyugod
tan folytatjuk utunkat s az egykori benyo
mást hova-tovább vesztjük.

Elbeszélő modora elüt a mai rajzoké
tól. Választékosságot nem ismer, festeni rit
kán fest avagy szerteszét mosódó képeket 
ad. Hiányzanak tehát erősebb vonásai, mi
által alakjait és eseményeit csak innen-onnan 
összeálló egészeknek látjuk. Szinte magára 
marad aztán, mikor — másokat nem is 
említve — irónő-társai mellé állítjuk. Be- 
niczkyné verve-e, Atala poézise vagy akár 
csak Fangné és Hajnalka könnyűsége is 
hol találhatók fel ez igénytelen hangú, me- 
séjű, sokszor áradozó és egyéniséget nél
külöző müvekben?

Sok a panasz szegény rajziróinkra; pe
dig egyebütt és a jövőben készül a baj: az 
elbeszélőknél. A másik véglet kisért: a félre
értett e g y s z e r ű s é g ,  a nyugalom véglete, 
a p r ó z a  lombikja. Az életen kezdtük, a 
stíluson folytatjuk. Reactio ez is, mint annyi

más Elbeszélni azonban, felfogásunk szerint 
nem azt leszi, hogy copiáit adjuk a válo- 
gatatlan életigazságnak, szókat és szókat hal- 

: lassúnk lélek nélkül s arcok puszta kéndő- 
i zésén átal ne láttassuk meg a bajokat is. 

A s t y l  dolga soknak szédületes játék, még 
többnek semmiség: egyedül a választottak
nak nehézség Egy kis krízis még nem 

! elbeszélő-fordulat, valamint a jámbor lelkek 
| martyriuma sem elég koszorú-feltétel a no

vellista kezében. Problémát szőni, cselek- 
vényt tömöríteni és hántani, az egyetemes 

I igazságot logikus képben feltüntetni és min- 
j denek fölött költőileg érezni: ez korunk 
| elbeszélő íróinak feladata

Nem csupán reálisságunk követel vál 
tozást, reform-hajlamunk is. Kit ma a rajz 
emelt és hamar elvetett, visszaszállong a 
hűtlenül elhagyott térre : novellista lesz. De 
váljon számot vetett-e magával s gondolt-e 
csak egyszer is arra, hogy a műfajok nem 
egy a másnak rovására valók ; s ha jogo- 

| sultságuk volt, jellemzetesek is ? A rajzok 
hibái ma a drámaiatlan cselekvények, az 
elbeszélések hibái holnap a feledett motí
vumok lesznek; a mi más szóval kép a 
képben, rajz a rajzban és a lelki élet pro 
cessusa.

Harmath L. eszmeköre ezenfelül, szinte 
hihetetlennek látszik, mesevilágbeli Ilyenek 
azok a müvek, melyeknek hátterét tetsző 
sen conveniens országból, vidékről és tár
saságból szokás meríteni. Magyar nem, mert 
faji sajátságai nincsenek ; de külföldi sem, 
mert attól a föltevéstől elriaszt itt-ott nyi
latkozó particularismusa. Hazátlan, földtelen 
világ. N. gróf francia menekült, meghono
sodik köztünk, mig felesége a kék vért 
áhitozza és leánya páriának egy árvainté
zeti gyermeket visz magával. Hogy művész 
válik ebből a mostoha lényből, hogy egy 
nyakán függő érem erejénél fogva gróffiu, 
hogy apja vetélytársi minőségben halálra 
sebzi, de aztán örökösévé teszi s hogy l e í r 
h a t a t l a n  boldogság vár a frigyesült lel- 
kekre — — ki nem látja a századok óta 
olvasott, mesélt történetkét, melynek apró
ságait nem is az élet, mint inkább az »ér
zékeny-játékok«, a sentimentális regények 
variánsai szolgáltatják? »A kettős sirhalom« 
nemesi kúriája váljon az a föld-e, hol a 
nemes urfi menyasszonyát ábrándos paraszt 
viszi nászágy helyett a tó mélyébe? Ily 
emberek e p—s neveket morzsoló, szapor-
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nica, tehetetlen apák tehetetlen fiai, a vér 
és hús alakjai-e? Vagy a különösség, a ke
resett lim-lom jellemezhetnek-e társadalmat, 
egyéneket? S »A hullámok közé« sodort 
nőt néhány hazafias szólam csakugyan hoz
zánk, élő társadalomhoz köti-e? A felbuz
dulás nem motívum, a motívum pedig bizo
nyításra, illetőleg kifejtésre és nem kiszé
lesítő rajzra vár. Legigazabb még az »Ot 
év múltán« címűnek világa, mert a modern 
élet keretébe leginkább illő. Emlékeztet 
ugyan a hagyományos félreértéseken nyugvó 
drámákra, de azért küzdésből foly a meg
oldása : oly elbeszélés, melynek avatott kéz 
kevés rostálás után helyes lebonyolítását j 
adhatná,

Harmath L. írói fejlődéséről aligha szól
hatunk. Elérte, a mit egy gyakorlottabb s 
elég folyékonyan elbeszélni tudó iró elérhet: 
itt-ott nevét látva nagyobb érdeket nem 
érezünk ; mindazonáltal ha mégis olvassuk, 
eszünkbe jut, hogy hangjai nem hamisak 
és tendentiája mindenkor fölemelő

TÓTH SÁNDOR.

PETŐFI SÁNDOR ÉLETÉBŐL.
I.

Az u t ó s ó  n a p o k .
Ha nagy államférfiak és más híres em

berek életéből minden egyes mozzanatot hi 
ven följegyezni a történészek hivatása, ép 
úgy kötelességünk halhatatlan költőnk Petőfi 
Sándor múltjából még a legcsekélyebbnek 
látszó jelenetet is megmenteni a feledékeny- 
ségtől. hogy ez által kimerítő életrajzának 
megirhatáeára módot nyújthassunk. Felada 
tűk ez főleg azoknak, kik részint még élő 
szemtanuk, részint megbízható kortársaktól 
nyerték az adatokat.

Én is, mint barátja Petőfinek, kivel 
1849-ben Marosvásárhelytt volt szerencsém 

megismerkedni, midőn Bem József hadvezér 
környezetében, mint hadi történész gyak
ran megjelent, s kinek minden ottani moz
dulatát figyelemmel kisértem, részint köz
vetlen tapasztalataimat, részint mások hite
les elbeszéléseit szándékozom e helyen átadni 
az utókornak.

Petőfi Marosvásárhelytt gyakran fordult 
meg; többek közt gyakran időzött nemzet
őrparancsnok néhai id. Reich Károly házá
nál, kinek fölserdült, csinos leányaival ke-

I délyes órákat töltött s kiknek saját verseit 
is gyakran szavalta, sőt emléklapokat is irt 
hozzájok.

Jól emlékszem, — előttem történt -— 
hogy midőn a honvédség számára tölténye
ket csomagoltak a Reich, Lázár és más 
leányok közreműködése mellett, Petőfi aján
latára, a töltényekre sajátkezüleg írták rá: 
Puchnernek, Urbánnak s Petőfi költői elra
gadtatással dicsérvén erélyes buzgalmukat, 
arról biztositá őket, hogy azok a golyók 
biztosan találni fognak.

Gyakran megjelent azokban a kis korcs
mákban, hol a Kossuth (Mátyás) huszárok 
adtak egymásnak találkát. Ilyenkor csak
nem mindig fölhangzott a »Talpra magyar« 
s a jelenvoltak lelkesülve, azzal távoztak 
e l: ha a honvédek félistenek, akkor Petőfi 
egész isten, kit az öreg isten igazán jó ked
vében teremthetett.

Miután a szabadság, egyenlőség és test 
vériség nagy eszméi kikiáltattak, s az 1849. 
april 14-ike utáni magyar kormány magát 
republikánusnak, demokratikusnak vallotta, 
(mi természetes és önkéntes folyománya volt 
a bécsi kormány által 1849. március 4-én 
kibocsátott, jogeljátszást hirdető, alkotmányt 

! eltipró chartának), Petőfi a társadalom min
den rétegét fölkeresni igyekezett, hogy az 
önkényuralom ellenében a szabadságharcra 
lelkesitsen, s a királyokról irt költeményét 
gyakran szavalta, hallgatóit is buzdítva, 
hogy hasonlólag tegyenek, ostorozzák a mon
archiát s magasztalják a republikát, hogy 
valahára ismerjék és becsüljék meg a ma
gyar nemzetet:

»Mely századokon át ontott értük hős vért,
És jutalmul kapott tőlük átkos hóhért.«

Ezek saját szavai voltak s a nép min
dig Ament mondott reájuk.

Midőn Horváth Mihály akkori közok 
tatásügyér az oroszok elleni imát ország
szerte megfontolatlanul elrendelte, mi inkább 
ijesztő, mint bátorító hatással volt a népre, 
1849. julius vége felé Bem és Petőfi meg
jelentek újból Marosvásárhelytt s Bem a 
csatatervet elkészítve, julius 30-án el is indult 
Segesvár felé. Petőfi is. még az nap követte 
őt, de mielőtt elindult volna, a Görög-család 
piac-sori sarokbázának erkélyes termében, 
Egressi Gáborral együtt a házigazda néhai 
Görög Károly és még élő neje, Ziegler 
Vilma vendégszerető társaságában megreg
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gelizett. Kedélyes társalgás után a legszi- 
vélyesb szavakkal, a viszontlátás bizonytalan 
reményében, búcsúzott el s e megható jele
netről Görögné még ma is sajgó szívvel 
könyező-szemekkel szokott megemlékezni.

Petőfi az nap csak Székelykereszturig 
mehetett, hol Varga Zsigmondhoz, a Gyár
fás udvar haszonbérlőjéhez szállott be, kinek 
vendéglátó házánál töltötte az estét és éjét, 
elszavalván pár verset a szép házi leány
nak, Varga Rózának, s daloltatva ezzel a 
» V i r á g n a k  m e g t i l t a n i  ne m l ehe t «  
kezdetű dalát.

A következő nap, julius 31-én, ugyan
ezen család körében megreggelizvén s a 
bekövetkezendő csatáról beszélvén, mig vig 
kedélylyel szavalta el: » Eg y  g o n d o l a t  
b á n t  e n g e m e t .  Á g y b a n  p á r n á k  
k ö z t  h a l n i  meg« első versszakát, s bú
csút, vett a szép székely leánytól, ez Petőfi ká
vés csészéjét e nap emlékére magyar három- 
szinü szalaggal vonta be. A lelkes leány ké
sőbb, Petőfi eltűnésének hírére, fekete fá
tyollal borította be a becses emléket s igy 
őrzik azt még ma is Bereczky Zsigmond, 
mint Varga S. veje családjában.

Sz.-Kereszturról még aznap reggel egy 
ottani székely fuvarossal utazott el a csata
térre, útközben egyik zubbonyzsebéből ki
vett papirszeletre ironnal jegyezgetvén 
egyet mást. Fehéregyházán a gróf Haller-kert 
mellett leszállván a szekérről, visszaküldötíe 
fuvarosát, ki a túlnyomó számú orosz sereg 
láttára, a veszélyre már ekkor figyelmeztette 
Petőfit. Csakugyan a csata megkezdődvén, 
a magyar hadsereg minden lelkesültsége da
cára is legyőzetett, bárha Bem altábornagy 
egy általa célzott ágyúgolyóval leteritette 
az orosz tábornokot Skariatint, kinek az 
egyesült orosz-osztrák hadsereg emlékszobrot 
állíttatott a segesvári határon.

Ebben a végzetes csatában utoljára a 
gróf Haller féle Monaszteria-kert magasla
tán látták Petőfit, honnan, főleg a gyalog 
honvédeknek — milyen ő is volt — a körül
övező orosz sereg miatt megmenekülni na
gyon nehéz volt Bátran állíthatjuk tehát, 
hogy ezen a helyen tűnt el a költő; de 
hogy tényleg el is esett volna, arra nincsen 
szemtanú.

Hogy milyen válságos volt e csata, mu
tatja az, hogy maga Bem is csak úgy me
nekülhetett meg az üldöző kozákok pik^i 
elől, hogy kocsija estszürkületkor egy mo-
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csáros helyen elsülyedt. Innen emelték ki 
a huszárok segélyével s még az éjjel teljesen 
kimerülve, nagy sárosán tért vissza Sz.- 

t Kereszturra, líol a Macskásy féle udvarba 
szállott. Bem a reggelt se várva be, eluta
zott Marosvásárhely felé s midőn Petőfiről 
kérdezősködtek tőle, csak annyit felelt: 
»Ott  ma r a d o t t « ,  de hogy elesett vagy 

j eltűnt volna, azt nem tudta megmondani.
LÁZÁR ÁDÁM. 

II.
L e g r é g i b b  b i z o n y i t v á n y a i .

Hogy Petőfi Pesten is járt iskolába, 
eddig csak öcscsének egy leveléből tudtuk, 
arról azonban, hogy mely iskolába járt Pes 
ten, ez a levél nem tett emlitést.

Barótí Lajos közelébb az evangeliku 
sok és kegyesrendiek pesti főgymnasiumai- 
nak anyakönyveiben ráakadt Petőfi iskolai 
bizonyítványaira, s a »Nemzet.« 497-dik szá
mában közzé is teszi azokat.

E bizonyitványok elsejéből tudjuk meg. 
hogy Petrovits Sándor az 1833 4 tanévre 
elsőnek iratkozott be az evangélikusok 
gymnasiumába. Bizonyitványaival —■ irja 
Baróti — ámbár nem bukott meg, aligha 
szerzett valami nagy örömet atyjának. Gyen
gén tanult, mind a két félévben az eísőren- 
düek közé tartozott. Szorgalmában alább 
hagyott, mert dr. Sass tanúsága szerint Szt- 
Lőrinczen a java tanulók közé tartozott.

Mi bírta rá Petőfi atyját, hogy fiát a 
következő évben a piaristákhoz adja, — 
nem tudjuk Bizonyos, hogy a kegyesren
diek gymnasiuma hirnévre első volt az ak
kori fővárosi hasonrangu intézetek között. 
De Sándor itt sem tanult jobban. Kicsibe 
múlt, hogy meg nem bukott, mert 114 el 
sőrendü között ő volt a 108 dik. A második 
félévben ugyan valamivel javult, de e javu 
lás inkább csak látszólagos, miután időköz
ben nyolc tanuló kimaradt. A magyar nyelv
ből, melyre akkor már több gond is fordit- 
tatott, — mit az is bizonyít, hogy külön 
rovata van, míg a valláson kivül a többi 
tárgyakból csak általános osztályzatot ad 
tak — a jobb tanulók közé tartozott. Az 
első félévben a 65-ik, a másodikban a 29-ik 
elsőrendű. Ez azonban a többi tárgyakból 
nyert osztályzatát tekintve, inkább azt lát 
szik bizonyítani, mennyire német volt még 
akkor, ezelőtt félszázaddal, a főváros és ta
nuló ifjúsága.
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A kötő-utca baloldalán, a piaristák épü. 
létében, a bejárattól balra van egy nem 
igen nagy, boltozatos terem, három ablak
kal, melyek az utcára nyílnak. E teremben 
volt akkor az első grammatikális osztály, 
melybe 198 társával Petőfi Sándor is járt. 
(Ma a községi elemi fiú iskola I. B. osztálya 
van benne.) Hányszor révedezhetett az is
kolába siető gyermek szeme azon jobbra 
nyíló tér felé, mely ma az ő nevét viseli, 
hányszor játszhatott a Dunapart ama he
lyén, hol ma az ő szobra emelkedik! . . . 
És e hely nincs emléktáblával megjelölve, 
mint annyi sok más Pesten, ahol élt, lakott 
és halhatatlan költeményeit irá! . . . .

Stuhlmüller vagy Kanya Pál volt e ta
nára az evangélikus gymnasiumban, bizo
nyosan nem tudom. Az első grammatikális 
osztályt a piaristáknál az 1834 5. tanévben 
Nagy Márton tanította, a kit később az aka
démia is tagjául választott.

Tanulótársai közül már csak kevesen 
élnek. De akik élnek — köztük Daruváíy 
Alajos és Csemegi Károly legfőbb itélőszéki 
tanácselnökök, Paczka Jakab fővárosi orvos 
és mások, — a maguk részéről is hozzájá. 
rulhatnának néhány vonással a nagy költő 
gyermekkorának rajzához és a feledéstől 
megmenthetnének oly adatokat, melyek any- 
nyira vonzók a nagy emberek biographiájá- 
ban, mert későbbi alakjukat mutatják hal
vány körvonalakban.

I R O D A L O M ,
A Petőfi-társaság könyvkiadó-vállalatában 

közelébb két uj kötet lát napvilágot: K v a s 8 a y 
Ede egykötetes regénye: »A vármegye szava« és 
gróf T e l e k i  Sándor beszélyfüzére: »Természet 
után« címmel. Mindkét kötet 1883-ik évi illetménye 
a vállalat pártfogóinak, s pár nap múlva egyszerre 
küldetik szét a Révai testvérek kiadó-cég által.

Pailleron , a kiváló író megtartotta székfog
laló beszédét a francia akadémiában. Szokás sze
rint elhunyt előde: Blanc Károly ismert iró fölött 
tartott emiékbeszédet. Beszédének bevezetésében 
igy szólt Pailleron: »Be kell ismernem azt, hogy 
eddig a francia akadémia jelöltjének beszédét 
tisztán udvariassági ténynek tekintettem, a mely
nek őszintesége mindig kétséges és előadása eről
tetett szokott lenni. Az uj tag itt — szokás sze
rint — mindig csodálkozását és szerénységét fe
jezte ki, a cui fölött nem egyedül én csodálkoztam. 
Ahhoz, hogy az ember másokról oly sok jót mond
jon és magáról olyan keveset gondoljon, kettőzött 
erőfeszítés keli, a mely annyira csodálatosnak 
látszik, hogy épen ily alkalommal gyanúsnak kell

lennie, A szerencse önök által megválasztatni, a 
dicsőség e nemes háznak tagja lenni, a hízelgő ki
látás az oly sok ember által irigyelt benső szellemi 
élvezettel találkozni, mindez, tetézve a címek egyen, 
lősége által, mely udvariasan elfödi a tehetségek 
egyenlőtlenségét. ; mindez — mondom — inkább 
a büszkeséget, mint az alázatosságot látszott nö- 

! vélni és a mi azokat az egyhangú dicsbeszédeket 
J illeti, melyekben sohasem lalál alkalomra az irónia :
! elmondásuknál csak egy dolgot találtam nehezebb- 
j  nek meghallgatásukat. Ámde most rajtam a 

sor, hogy szóljak s ime, nem vagyok régi vélerné 
nyernem Szemügyre vettem a férfit, kinek utódja 
vagyok s a dicsbeszéd elmondása könnyű feladattá 
vált. Megvizsgáltam magamat, úgy a mint önök 
közt állok és a szerénység ezután természetesnek 

■ látszott.« A szónok ezután jellemzi elődét, össze- 
' hasonlítja azt annak fivérével Blanc Lajossal és 
i beszél mindkettőnek fejlődéséről. Szólva Blanc 
1 Károly különös működéséről, az aestbetikáról,
I hangsúlyozta a szónok azt a nagy befolyást, me- 
! lyet arra Németország »a bizonytalan eszmék és 
I gyakorlatias emberek« hazája tett.

A Kölcsey-egyesület, mely buzgón és siker
rel működik Aradon, 1881 —1883-ról (fenállásának 
idejéről) szóló terjedelmes évkönyvet adott ki. 
Szerkesztette dr. M á r k i  Sándor titkár. Az év
könyv több közleménye az egyesület működésére 
vonatkozik. A társulat 1881 elején, Lukácsy Miklós 
felhívására alakult s a pozsonyi, soproni, eperjesi 
stb. sikerrel működő irodalmi társulatok mintájára, 
nyilvános felolvasások tartását, városi közkönyv
tár alapítását, a napi kérdések megvitatását, a mü- 
zene ápolását s a társas élet élénkítését tűzte ki 
célul. Rendezett irodalmi és művészi ünnepélyeket 
Kölcsey, Arany, Volkmann emlékére, tartott 36 

j felolvasást, adott hangversenyeket. A működést 
j hat szakosztályra osztotta fe l: a szépirodalmi s 
j  nyelvészeti, a természettudományi; történelmi s 
j régészeti ; nemzetgazdasági, társadalmi s bölcsé- 
I szeti és a szépművészeti osztályokra. Könyvtára 
| 148 munkából áll, 373 kötetben s gyarapítására is 
| megtették a kellő intézkedéseket. A pénztár állása 

1926 frt 81 kr. bevétellel szemben 776 frt 60 kr. 
kiadást mutat fel — Az évkönyv a megtartott 
felolvasások egy részét közli, másik részét, a tör
ténelmi s régészeti tárgyuakat, a »Délmagyaror
szági történelmi s régészeti értesítő« adja közre. 
Itt tizennégy felolvasás van együtt az egyleti 
ügyeken kívül. Ezek : T a b a j d i Károly főispán 
elnöki megnyitó beszéde ; Kölcsey Ferencről, dr 
J a n c s ó Benedektől, ki Aranyról is tartott felöl 
vasást ; Madame Sévigné, R ó z s a á g i  Antaltól. 
Négy uj találmány. R o z s n y a i Mátyástól. Arany 
emlékére, költemény, D é c s y Gézától. A női szép 
ségről, L u k á c s y  Miklóstól. A csillagjóslásról, 
Á b r á i  Lajostól Az élet filozófiája, P a r e c z 
Istvántól. Ázsia és Európa körülhajózása a Vegán, 
V a r g a  Ottótól. Táncoló asztalok és kopogó szel
lemek F é n y e s  Dezsőtől Carmen Sylva (a román 
királyné irodalmi neve), Gr o i d i s Jánostól. Arad- 
vármegye történetéből, M á r k i  Sándortól. A réz
metszésről, P e t r o v i c s  Arzéntől. Mint látható, 
változatos a tartalom, s az évkönyv jó könyv is 
egyszersmind. Ára?
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A magyar tudományos akadémia tö rté
nelmi bizottsága ez évi költségvetésében 1000 frtot 
irányzott elő oly gyűjtemény megindítására, mely 
a magyar történet kiválóbb alakjainak életrajzait 
foglalja magában, a tudomány színvonalán álló s 
eredeti kutatásokon alapuló, de egyúttal vonzó 
feldolgozásban. — Ez eszme a történelmi társulat
ban is tárgyalásra kerülvén, a közgyűlés elhatá
rozta, hogy hivatásánál fogva és anyagi erejéhez 
mérten részt kíván venni az akadémia tervében s 
a választmány legutóbb tartott ülésében kimon
dotta, hogy a tervezet történelmi életrajz-gyűjte
mény kiadásához a maga részéről 500 írttal járul. 
Egyúttal kiküldött egy Fraknói Vilmos, Pauler 
Gyula és Szilágyi Sándor tagokból álló bizottsá
got, hogy az akadémia történelmi bizottságával 
egyetemben a szerkesztés és kiadás módozatait 
megállapítsák s a szerkesztésben a történelmi tár
sulatnak megfelelő befolyást eszközöljenek ki.

»A Figyelő« irodalomtörténeti közlöny januári 
füzetében Jakab Elek Csokonai életéből közöl 
adatokat. Scossa Dezső az irodalmunkban oly sa
játságos jelenségü Hugó Károly (a »Báró és ban
kár« költője) életrajzát irta meg. Ferenczi Zoltán 
folytatja Eötvös Józsefről megkezdett cikkeit. 
Csapiár Benedek »Révai nézetei a verselésröl« 
cimü cikket közöl, Porzsolt Kálmán pedig futóla
gos szemlét tart a múlt évben megjelent könyvek 
és előadott színmüvek fölött stb. A hézagpótló, 
érdemes vállalat előfizetési ára egy évre 8 frt.

»A szerelmes Németország« cim alatt Vic- 
tor T is  só t uj müvet adott ki, mely két tulaj
donságáról nevezetes : hogy francia mű létére nem 
gyülölködöleg szól a németekről, sőt a szászokról 
kedvezően is nyilatkozik ; s hogy dacára Tissot 
megállapított hírnevének, nem egészen alaptalan 
munka. Tissot leginkább Drezdával foglalkozik, s 
a drezdai nőtől épen el van ragdatatva »Álta
lában ízlés és mérséklet jellemzi öltözékét. A drez- | 
dai, valamint a párisi nő, még egy szőlőlevélből 
is kellőkép föl tudná magát ruházni. Aztán meg
van benne az a könnyüdség, hogy tudja viselni 
ruháját. S ez a könnyüdség adja meg kecsességét.
A berlini nő, a ki majmolja a párisiakat, mindig 
német marad. A drezdai nő első sorban nő. Érzik 
róla, hogy örül annak, ha nézik, ha tetszik.«

»Mária Antoinette emlékiratai« legköze
lebb megjelennek Londonban Bentley és fia kiadó 
cégnél. Persze hogy hamis emlékirat, mint a mi
lyen hamisak II. Katalin, Izabella stb. emlék
iratai.

»Tíz év története a kolozsvári nemzeti 
színház beléletéből« cimü munkára hirdet előzfie- 
tést S z a c s v a y  Imre. A könyv tartalmazni fogja 
Korbuly Bogdán intendánsi működésének mélta
tását, az ez idő alatt szerződési viszonyban állott 
tagok összes névsorát, az előadott darabok lajstro
mát, a nyugdíjintézet keletkezését és jelenlegi 
helyzetének hű leírását, statisztikai kimutatását j 
Korbuly Bogdán pénzbeli áldozatának és az er- j  
délyi játékszínnek történetét 1792-tól 1821-ig. Átalá- I 
bán a könyv »manifesztálni akarja egy testület j 
ragaszkodását, szeretetét, és elismerését azzal a 1

férfiúval szemben, kihez hasonló maecenása a ma
gyar szinügynek még nem volt és aligha lesz.« A 
könyv előfizetési ára 1 frt 20 kr.

M Ű V É S Z E T .
Liszt Ferenc Bülow János tiszteletére »Bü- 

low-indulót* szerzett, melynek ajánlása igy szél: 
»Bülow a zenei világban harminc év óta a nemes
ség és igaz szép képviselője, mivelője! Mint vir
tuóz, tanár, karnagy, kommentáló, propaganda, 
csináló, sőt mint olykor humoros újságíró, Bülow 
mindig a zenei haladás feje, az isten jóvoltából 
vele született és őt megillető iniciativával, szen
vedélyes állandósággal, hősiesen törekedve az ideál 
felé és azt lehetőleg el is érve. — L'jabb bizony
ságát adta ennek a meiningeni udvari zenekar 
vezetésében ; neki ajánlja tehát mintaszerű sym- 
phonikus előadásaiért, nagyrabecsülése jeléül e 
Bülow-indulót Liszt Ferenc.« -  Bülow tudvalevő
leg félje volt Liszt leányának Cosima asszonynak, 
ki utóbb elvált tőle és Wagner Rikhárdhoz ment 
nőül.

Vastagh György jelenleg három nagyobb 
szabású arcképen dolgozik. Az egyik Somssich 
Pál életnagyságu képe, melyet Somogy megye meg
bízásából a kaposvári gimnázium díszterme szá
mára fest, a másik dr. Bókay János egyetemi ta
nár életnagyságu térdképe, melyet a »Stefánia 
szegény gyermekkórház-egylet« megrendeléséből 
az uj kórház számára készít, a harmadik egy gyer
mekcsoportot ábrázoló nagyobb terjedelmű fest
mény egy előkelő kolozsvári család számára.

Művészeti rövid hírek. A n é p s z í n h á z i  
b i z o t t s á g  pályázatot hirdet 100 db. tiz fran
kos aranynyal; a föltételeket közelébb fogja közzé 
tenni. — J ó k a i n é  a s s z o n y n a k  Debrecen 
város közönsége nevében e hó 24-én egy remek 
arany babérkoszorút nyújtottak át, melynek felirata 
a következő : Jókai-Laborfalvy Rózának ötven éves 
jubileumára.« — N á d a y n é  asszony, mint a N. 
W. Tagblatt írja, két évre a bécsi udvari opera
színházhoz szerződött; a nemzeti színház játék
rendje sokat szenved a jeles művésznő távozása 
által. — B e n e d e k G y  u l a  vidéki színészt, ki a 
»Két árvá«-ban mutatta be magát a főváros kö
zönségének, a népszínház igazgatósága szerződ
tette. -  H e l v e y  L a u r a  k. a. nagy sikerrel 
vendégszerepeit Miskolcon ; a színház minden este 
zsúfolásig megtelt, sőt. a zenekari helyiség is túl 
volt tömve s a jeles művésznőt, a szó teljes értel
mében elhalmozták koszorúkkal és bokrétákkal.

Uj zenemüvek. Menner és Sclileuning zene- 
mükereskedésében Szegeden megjelent: »Polonaise 
brillanté« M o o r Manótól, hegedűre és zongorára. 
Ára .2 frt. — Ifj. F a l i r b a c  h FülÖp egy újabb 
gyorspolkát adott ki »Viererzug« címmel. Tá- 

' borszky és Parscbnál jelent meg s ára 75 kr.

Felelős szerkesztő : SZANA TAMÁS.

Budapest. Wei6zm ann testvem é kóiiivi»yu/udája.
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V E G Y E S E K .
* (A Jokai-pár) debreceui időzése alatt meg

nézte a kollégiumot ia, melyről oly sok szépet irt 
a nagy regényíró. A könyvtárban megmutatták 
Jókainak az immár ott elhelyezett »gerundium«-ot, 
a mázsás tűzoltói nagybotot, a melylyei a deb
receni diákság egykori tűzoltósága tűzvész alkal
mával a palánkokat döntögette. Jókai legtöbb 
debreceni tárgyú elbeszélésében szerepel a. »ge
rundium« és most Megyaszai Gyula, az utolsó .nagy- 
botosok egyike, hatalmasan megforgatta a-reuge- 
teg buzogányt, megéneklöje tiszteletére. A debre
ceni diákság tűzoltó-csapata százados fönnállás után 
a hetvenes években oszlott fel.

* (Stanley expedíciójának) egyik tagja hí
reket küldött Londonba, melyeket a »Daily News« 
közöl. Azt írja, hogy Stanleynek igen komoly ne
hézségekkel kellett megküzdenie az egyenlítő a la tt; j 
a dolgot azonban fegyverek használata nélkül si
kerűit elintézni. Stanley legközelebb Stanley-Poolba ! 
érkezik, a hol rövid pihenőt tart. Ezalatt Valeke 
hadnagy lesz az al-regens. Brazzáról nem jött 
semmi hir. Mr. d'Aubignyt, a ki Brazzavillebe ment, 
hogy átvegye a parancsnokságot, elkergették a ; 
benszülöttek, kik most már hallani sem akarnak
a franciák oltalmáról. Mr. d’Aubigny és Angouard 1 
kénytelenek voltak visszavonulni a Bannuell fo- j 
lyóig, hol Stanley tisztjei vették őket pártfogá
suk alá.

* (Emilé Zola és Jn les C laretie) egy idő
ben jó barátok voltak és Zola egyszer azt irta 
Claretienak, hogy ». . .Tegyen valamit könyvem 
jó bírálata érdekében, hiszen tudja, hogy egyik 
kéz mossa a másikat!« A két barát aztán össze
veszett s Zola egy ízben valamelyik lapban jól 
eliordta Claretie könyvét. Claretie saját lapjában j 
közzétette Zola levelét s támadását, ezt írván i 
hozzá: »Ügy látszik tehát, hogy Zola ur kezét 
nem elég jól mostam meg. Jules Claretie.«

* (A pápa öröksége ) Mr. Erriugton Lón- i 
donból Rómába utazik, tudtul adni a pápának azt
a kellemes hirt, hogy Liverpool mellett^ Kain- ; 
hűiben meghalt Stapleton Bretherton nevű asz- 
szonyság, s négy millió forintra menő vagyonát 
a pápára hagyományozta.

* (Garciáról, a h íres játékosról,) ki trap
pistának állott, érdekes adomákat elevenítenek 1 
föl. Garda roppant liiu volt arra, hogy a játéko- ; 
sok királya. Mikor Blanc-nak, a monacói játék- , 
barlang hírhedt tulajdonosának a csillaga Ham- | 
burgban föltünedezni kezdett, rögtön elhatározta, i 
begy tönkreteszi a vetély társát, ki félelmessé vál- | 
hatott hírnevére. Egyszer megjelent Hamburgban, , 
nyíltan mondogatva, hogy életre-halálra akar 
mérkőzni Blanc-kal a zöld asztalnál. Pár nap alatt 
csakugyan két milliót nyert a bankból. Elbiza- | 
kodva szerencséjében sürgette Blanc-t, emelje föl j 
a tétel maximumát, mely addig tizenkét ezer ; 
francra volt szabva. — Blanc Gareia iránt való I 
szívességből (>0,000 francban állapította meg a lég- | 
nagyobb tételt. A hazardjátékost, úgy látszik, I 
ekkor sem hagyta szerencséje cserbe. Másnap mind- ! 
járt 000,0000 frankot húzott ki a bankból. Blane !

azon este átsétált a termeken, szokása szerint 
szemüveggel az orrán, s édeskésen beszélgetve 
mindenkivel. Egy percre megállóit annál az asz
talnál, ahol Gai'cia vívta az élet-halál harcot. — 
»Nos, Blane ur, monda a spanyol, ugy-e, meg van 
ijedve. Kettőnk közül az egyik itt hagyja a fogát, 
s mernék fogadni, hogy az nem én leszek.« — 
Gareia ur, felelt nyugodtan a kis öreg, én a fran
cia bankban három millió évi járadéknak megfe
lelő tökét helyeztem el, ezt nem nyeri el tőlem. 
— S csöndesen sarkon fordulva folytatta sétá
ját. Hat hét múlva Gareia nehány aranyat kért 
kölcsön a banktól, hogy visszamehessen Spanyol- 
országba.

* (Seribe házasságának története) — me
lyet most újra fölelevenitettek, — oly furcsának 
tetszik, mintha csak magának Scribenek egyik víg- 
játékából iiták volna ki. Seribe már 1839-ben két-' 
százezer frankot tevő megtakarított tőkéjét kama
tokra akarta kiadni. Ügynöke egy gazdag borke
reskedőt ajánlott neki, a ki hajlandó volt a köl
csön biztosítására nyolcszázezer frank értékű je l
zálogot adui. Csakhogy a borkereskedő birtokára 
leányának kétszázezer franknyi hozománya volt 
első helyen betáblázva. E körülmény következté
ben az üzletből nem lett semmi. Egy héttel később 
egy fiatal hölgyet jelentettek be a költőnél. A 
fiatal hölgy Biolay asszony, a borkereskedő leánya 
volt. Biolayné a meglepett Scribenek átnyújtott egy 
általa és férje által aláirt okmányt, melyben kije
lentik, hogy a jelzálog elsőbbségét Scribenek en
gedik át. Négy évvel később a költő ügyvédjénél 
ebédelt. Szóba került a kétszázezer frank. Seribe 
látszólag közömbösen a szép hölgy után kérdezős
ködött, kivel annak idején az üzletet megkötötte 
s arról értesült, kogy annak férje két évvel eze- 
előtt meghalt. Rövid idő múlva özvegy Biolayné 
Seribe neje lett.

* (A szentpétervári női tanulók) — kik
közül igen sok nihilista kerül ki — felhivatnak, 
hogy többé nem szabad künn lakniok, hanem egy 
Sakaszkoi hercegnő felügyelete alatt álló nagy 
közös lakóházba kell költözniük A lakásért és éle
lemért havonkint 10 rubel fizetendő. 9 órakor este 
mindenkinek otthon kell lennie, az orvosi karból 
való különbeni, kizáratás terhe mellett. A hölgyek 
közül sokan tiltakoztak a szabadságuk ellen inté - 
zett merénylet ellen, de mégis elfoglalták uj laká
saikat. Az egyetem szegényebb férfi tanulóit már 
régebben helyezték igy el egy Poliakoff által 
alapított intézetben, a közoktatási miniszter fel
ügyelete alatt.

(Üveg trón.) A londoni Oxford-stveet egy 
kirakatában most egy csiszolt kristályüvegböl való 
trón látható. Valódi remekműve a modern üveg
gyártásnak és birminghami üvegköszörüsök és hu
tások hónapokon át dolgoztak rajta. A trónszék 
fölött négy oszlopon nyugvó üveg-mennyezet emel
kedik. Az egész mű mór stylusu és egy indiai fe
jedelem számára készült. Az ára mesés ; következ
tetni lehet rá abból, hogy az ugyancsak üvegből 
készült zsámo ly 10,000 frtba került.
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Irta TOLNAI LAJOS.
(Folytatás.)

Mocskolta a kis gymnáziumi tanárokat, 
kik igen olcsón megvehetők s kik kibeszél- 
hetlen sok kárt okoznak ez által. Nincs 
náluk összhangzás, a mi a teleki tanárok
nál igen erős; nincs egyöntetűség, a mi itt 
példányszerü. Jobbára mind Erdélyből szár
maztunk ide. Testvérekül tekintjük egy
mást. Csak az igazgató bennszületett. Régi, 
elvavult ember, nagy német, de rendesen 
minden baj nélkül mellőzzük. Különben a 
harmóniát soha meg nem bontja. Épen jő.

Rizs ur fölkelt, gondolom, hogy a ka
napét az igazgató számára tartsa fenn.

Odasugta a bárónak, hogy a latin és 
görög a főtárgy, de ne féljen, mert az ő 
rendszere gyermekesen könnyű. Játszva ha
ladnak. S úgy illegette, kedveltette magát, 
mintha vastag lábaival és karjaival és nagy, 
dohányszin kabátjával már megkezdte volna 
a játszást.

Átfogta a báró nyakát és melegen ma
gához szorította,

— Én Timár János vagyok — tekint- 
getett szerteszéjjel a belépett sovány, őszes 
ember, nyájas mosolylyal közeledvén a báró
néhoz — a helyi főiskola igazgatója.

A bárónénak több versen kezet csó
kolt és nemcsak Ádám bárónak, de nekem 
is számtalanszor oda-odanyujtotta a kezét, 
melyen szakadozott ujju, barna keztyük 
fityegtek.

— Nos, nos — talán ismeri collega ő 
nagyságát a bárónét.

— Ah, régóta.
— Szép, szép. Az erdélyiek minden 

^/mágnást ösmernek. Soha se láttam még olyan
erdélyi tanárt, a ki elejétől végig ne ismerte 
volna a mágnásokat. Szép, szép. Mi alig 
ismerünk kettőt-hármat. Nem tolakodunk,

azaz, mágnás ritkán jő iskoláinkba. Ha vagy 
egy kerül is, rendesen igen gyenge. Megöli 
őket a házi nevelői rendszer. Nagyon kell 
becsülnöm a báróné azon elhatározását, hogy 
a bárót nyilvános iskolába adja. Helyes. 
Embert csak emberek között lehet meg- 
ösmerni. Vájjon igazat ad nekem a báróné?

— Tökéletesen.
— A báró tehát növendékünk lesz?
— Úgy óhajtom édes igazgató ur.
— Hány éves?
— Tizennyolc. Fejlődésében kissé el

maradt.
— Mint Lacim. Összeillenek. Hányadik 

osztály ?
— Hetedik — felelt a báró.
— Mint Pistám. Összeillenek. Zongo

rázik ?
— Kicsit játszom.
— Mint Marikám. Játszhatnak együtt. 

Nos, nos — azt vélném báróné, itt első 
teendő lenne a jó elhelyeztetés.

— Igen — lépett előrébb az óriás Rizs 
tanár ur.

— Csak nem ? — szólt az igazgató ur, 
látható megütődéssel.

— Abban a kitüntető szerencsében ré
szeltetett a méltsás báróné kegyessége, hogy 
Ádám báró a mi szülei gondoskodásunk 
kedves tárgya leend.

A két professzor hamarosan összekoc
cant s az igazgató ur néhány éles szót mon
dott bizonyos emberek és faj élelmességéről, 
miközben előadta, hogy Ádám báró épen 
az ő házát találta volna. Ej, e j!

Azonban gyorsan kibékültek. Csak a 
felett tört ki heves disputa, hogy ki legyen 
mint correpetitor Ádám báró mellett.

— Az vagyok-e én — fordult felém 
az igazgató.

— Nem.
— De igen — fogta meg kezeimet a

báró.



i vastag, íehapo szemoldokevel, hogy hallgas
son — most is kettőt adtunk férjhez, de a 
kutyák háládatosabbak méltsás báróné.

—- A ki jót tesz, hálát soha se várjon. 
Megfizet az isten.

A tanár urak a bárónő háta mögött 
összenéztek s kacagtak. A kutyákat nevet
ték-e vagy a haragos professzornét, a ki 
kedves kutyáit egyre csókolgatta, vagy a 
férjhez adott árvákat, vagy épen, hogy a 

j báróné az istenre utalt, hogy ő fizet — nem 
tudom. Annyit hallottam, hogy dicsérték 
az erdélyi mágnások nagy vallásosságát s 
fölkérték a bárónét, hogy mivel az idő igen 
szép, néznék meg talán a hires teleki te
metőt.

Mindnyájan megindultunk.
— Jösz te csak — intett engemet magá

hoz az igazgató-tanár ur. ki elmaradt egy
' kissé a bárónétól s a tanári kartól. Állj ide 

egészen mellém. Kérdezek némely dolgokat, 
de bizalmasan, s felelsz. Hanem úgy tudd 
meg, hogy egyetlen szót is tovább ne adj.

: Értettél domine ?
— Igenis.
— Mondd meg nekem elsőben is, isme

red te jól a báróékat ?
| — Hiszen egy helyt lakunk Erdőháton.

— Nos, nos, tehát felelj nekem ponto
san : gazdagok ? mi ? te ? gazdag emberek ?

— Nagyon gazdagok.
— Látom, mert nagyon fösvényecske 

a báróné, pedig olyan tökfejü fiúval, a mi
lyen Ádám báró, itt nálunk bajos lesz pros
perálni. Hiszen az- egy sült szamár. Hogy 
vagy te a báróval vagy a bárónéval ? Azt 
veszem észre szeretnek. No, ha igen, hát 
ide hallgass. A báró holnap vizsgálatot tesz 
minden tantárgyból és te is. Egyszerre kér
dezünk. Ha nem találná el a kérdést, mert 
hiszen annak az esze sem ott jár — hát meg
felelsz te. — Érted? Gyorsan megfelelsz.

— Igenis.
— Mindig inteni fogok a plajbászom- 

mal (s egy hosszú, fekete plajbászra muta
tott), a mikor aztán felelsz. Ezek az erdélyi 
urak, már csak azért is, mert a báró földi
jük — a lehető kíméletesek fognak lenni. 
Igen becsületes emberek, hanem te hatal
masan résen állj.

— Igenis.
— Nos, nos, a tiz tanárnak legalább 

kétszáz forintot fizet a báróné. Add fiam 
értésére, de szépen, modeste, domine. Nos,

— Pistámat kellene pedig, ki minden 
dologgal ösmerős. Nos, nos? — fordult a 
báróné felé. Neked öcsém (ez engem illetett) 
juttatok én más helyet. Tanítasz nálam. A 
báró mellé egy értelmes fiú kell, jó fiú. Te 
úgy veszem észre gyönge vagy még.

Előmutattam bizonyítványomat.
— Ő mindenből kitűnő — fogta pár

tomat a báró.
— No, no, ösmerjük azokat a falusi 

bizonyítvány okát.
S mind a két tanár gúnyosan nevetett.
— Nem engedem — erősité Ádám báró. 

Ha ide hoztuk, velem marad.
A báróné néhány szót mondott, mely

ből kivettem, hogy a tanárok mellé állott.
— Sándor maga velem fog lakni. Igen 

mama, senkit sem fogadok el mást. Jön 
velem Sándor ?

Én rámondtám —- a nélkül, hogy latol
gattam : jól mondom-e, hogy igen is megyek.

Rizs ur latinul mondta az igazgatónak : 
a kölyök nekem se tetszik, várjunk pár hetet 
Impertinens pofája van.

S azzal a bárónéhoz fordult:
— Mégis jó lesz nagyságod, ha az ifjak 

együtt maradnak. Ragaszkodnak egymás
hoz. Tegyük meg a báró kedvét. Ez neve
lési elv.

így jutottam én a báróhoz — azon ne
velési elvnél fogva.

Még azon délután, az összes tanári kar 
vezetése mellett, megnéztük a főiskolát; 
bementünk abba a terembe, mely a hete
dik osztály tanterme ; megnéztük a báróné 
akaratából, ki igen vallásos urbölgy vala, 
a templomot minden zege-zugában és ter
mészetesen Rizs tanár ur lakását is, mely 
valóban csinos úri helyiség, kényelmes, tá
gas, tiszta épület. Csak az a sok apró-cseprő 
német kutyája ne volna. Ezek összeszak- 
gatták a ruhánkat s annyit ugattak, hogy 
a báróné többet nem is ment oda s csak 
kicsiben múlt (gondolom az erdélyi szár
mazáson), hogy a bárót is el nem vitte 
onnan.

— Mire tartja a professzorné — kérdé, 
bizony jó haragosan a báróné — Rizs tanár 
ur fehér őszhaju, téglaveres arcú nejét — 
ezt a sok haszontalan kutyát? Vájjon nem 
nem jobb volna-e egy két árva leánykát 
tartani helyette ?

— Mindig tartunk — mosolygott alá
zatosan a tanár ur, s feleségének intve a
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ezt el ne felejtsd, kétszáz forintot akár j 
aranyban vagy akár bankjegyekben. Csak 
cimezze az összeget a báróné hozzám és 
mindenesetre a vizsgálat előtt. Nálunk igy 
szokás. Adhatna különben többet is, de mi i 
senkit meg nem huzunk. Hallod-e fiam, 
ajánlani fogod a bárónénak, hogy a con- 
cernens tanárokhoz privátórára járjon a báró, 
mivelhogy a fiú felette tökfilkó, azaz igy 
mondod: g y e n g e  és  b e t e g e s .  Ilyen le
gényre mi nagyon szoktunk ügyelni. Jól 
megmagyarázd. Ha ügyeskedel, be fogod j 
látni alkalmas voltát. Engem sűrűn meg- j 
látogattok. Értsd meg. Akarom, hogy a báró j 
valóságos atyát kapjon bennem. Most me
hetsz. Megállj. A pénzt a lelkedre kötöm, 
mert úgy veszem észre, a báróné igen szé
pen beszél, de fizetni is ezzel szeretne. 
Ohó! Tehát magyarázz meg mindent jól. 
Te igen okos és becsületes fickónak lát
szol domine. Atyai gondom lesz reád. Most 
mehetsz.

Mikor este felé hazaérkeztünk s a ven
déglőben magunk maradtunk, a báróné igen 
megelégedve mondá:

— Nagy különbség van az erdőháti és 
öreg-teleki professzorok közt. Hogy ne?

Épen előakartam adni, hogy az igaz
gató ur mit mondott a holnapi vizsgálatra 
nézve, mikor hirtelen beugrik Rizs tanár, 
néhány darab könyvvel.

Kiküldött.
Mivel a kávéházba nem akartam menni 

s gondoltam, hátha hamar hívhatnak, a kocsi
színbe mentem s beültem a hintóba. Onnan 
néztem, mikor szólítanak.

Öt tanár fog ott kérdezni: a latin és 
görög, történelem és földrajz, számtan és 
vallás, magyar és német nyelv és a termé
szettan tanára. Mindenik eljött, egyik a má
sik után.

Mikor eltávoztak, akkor az inas kiáltotta 
a nevemet.

Most volt még a báróné igazi jó ked
vében, most dicsérte még a professzor urak 
rendkívüli finomságát.

Ádám báró kedvetlenül ült az ablak- j 
bán és egy csomó papirosra könyökölt.

Sándor — szólt lassú hangon — itt j 
vannak a thésisek.

Hát minden tantárgyból ki volt adva 1 
hat-hét kérdés és közülök e g y  minden 
tárgyból jól meg volt p l a j b á s z o z v a .

Olyan könnyű kérdések voltak, hogy 1

nálunk csak Berci vagy Gros örvendhetett 
volna ily semmiségeknek. Ma is nevetem, 
a történelemből ott volt a Zrínyi Miklós 
kirohanása és hősi halála.

Ovidius húsz első sora leirva és minden 
latin pont alá szép, öreg betűkkel odaalkal
mazva a szószerinti fordítás. A számtani 
példa apró betűkkel félig kidolgozva, és a 
vallástanból ez: h o l s z ü l e t e t t  u r u n k  
J é z u s ,  a M e s s i á s ?

— Mit köhög ? — kérdé a báróné tő
lem, meghütötte magát?

— Nem, csak igy szoktam, mikor gon
dolkozom.

— Most ne gondolkozzék, hanem ta
nítsa a bárót. Szegénynek ugyan fogós kér
déseket adtak.

Ádám báró elnevette magát.
— Oh mama, nem szégyenled maga

dat, te o s z l o p a s s z o n y !
A báróné is nevetett, de igen vidám 

volt s igy felelt:
— Ha én minden időmet a szegények

nek áldozom s ha én most is egy szegény 
fiút hoztam ide s annak a szerencséjét meg
alapítom : a jó isten csak atyai módon cse
lekszik, ha ezeknek ,a professzoroknak a 
szivét igy kormányozza. Ne féljen Ádám, 
az isten mindenért fizet.

Most már szükségesnek találtam, hogy 
elmondjam: mit bizott reám az igazgató ur.

De hogy kezdjem, mikor az szégyen?
Nem. Tanítottam inkább egész éjfélig 

a bárót. Oh, mily szivesen tanult. Gyermek
koromtól fogva egész máig sokféle teremtés 
volt a kezemen, de soha engedelmesebb, 
szelidebb, figyelmezőbb tanítványt nem adott 
a sors. Úgy ette volna a betűt, ha lett 
volna alapja, ha a lelketlen emberek el nem 
rontják ; úgy szeretett volna szépen, értel
mesen felelni, ha lett volna hozzá ereje. 
Egy szegény, nyomorult árva fiúban nem 
lehet tisztább, munkásabb szivet kívánni.

S végre elfáradt, összeesett, s igy vir
radt meg a vállamon.

A báróné rég aludt már a másik szo
bában, mikor Ádám báró még mind ines- 
siázott, algebrázott, zrinyizett és gyúrta a 
a latint, görögöt és a többit.

Csak természetesen szörnyű mód gyar
lón ment minden tárgy.

De ennek nem Ádám báró volt az oka.
Korán megébredt, s rögtön munkához 

fogott.



Azt gondoltam, már most csakugyan 
szólok a bárónénak a pénzről: azonban mert | 
néhány elejtett szavából azt vettem ki, hogy 
hogy ez iránt már intézkedett — jónak lát- ; 
tam hallgatni.

Négylovas hintón, magas tetejű kalapos, 
hosszú német kabátos, fehér keztyüs inas 
sál és kocsissal mentünk a főiskola elé.

Három-négy professzor ugrott ki s vitte 
be a bárónét és a bárót.

Itt is talált alkalmat az igazgató ur, 
hogy atyailag figyelmeztessen a pénz iránt, 
hogy kétszáz forint, hozzá, ő hozzá cí
mezve.

— Hozza — súgtam neki.
— Jól van domine. Most már aztán ne 

féljenek. Bátorság, éberség.
Épen három rongyos, nagy kamasz fiút 

censeáltak valamelyik osztályból. De ke
ményen. mérgesen, hogy ugyancsak.

Minden tanár kimutatta, hogy lelkiis
meretes ember, s az igazságot tartja fődo
lognak.

Egyik sem volt ny ersebb, gorombább, 
mint Rizs tanár ur. Minden szóba bele
akadt, s ha nem volt helyes a felelet: na
gyokat csapott öklével az asztalra.

Ketteje megbukott, visszavettetett.
Istenem ! hogy sírtak, különösen a leg

kisebbik,” egy sárgás-zöld képű, kis erőtlen 
fiú, valami Jánosi nevű, a falhoz fordította 
orcáját s úgy zokogott.

— Ki, ki, távozzanak — intettek a 
tanárok.

Es Sámuel pedellus, mint három borjut 
— kihajtotta őket.

Ádám báró kékes-halavány orcájáról 
csurgott a v í z .

A tanár urak egymás közt tréfálóz- 
tak és ijesztették a bárót, hogy no báró ur: 
itt az idő most vagy soha!

Minden tárgyból — a plajbászolt kér
dést adták neki, de hogy, mintha az épen 
csak most jutott volna az eszükbe.

— Hát, hát édes báró — néztek sokáig 
az ég felé, vagy a padímentumra, vagy a 
király és királyné ő felsége gyönyörű arany- 
rámás, nagy képére — hát álljon meg csak, 
mondja meg — ne feleljen mindjárt, gon
dolkozzék, hát — kezdé a vallástanár egy 
veres, harcsa bajuszu, kis pökhendi em
berke, kifeszitett mellel és fényes lakto
pánnal, s az ujjain egy csomó gyűrűvel —- 
mondja meg nekem, miféle nevezetes világ-

esemény, epochale momentum történt a cae- 
sarismus arany korszakában Káá-bannn, 
vallási tekintetbenn ? bennnn?

Szegény báró, már azt hitte meg van 
fogva és sápadozva nézett rám, fogta a ke
zemet — mikor a végén felkacagott és 
kiáltott: Augustus római császár uralkodása 
utolsó évében született Jézus Krisztus.

A tanárok összenéztek és kalapjaikkal 
verték a térdeiket, hogy ez nagyon jól van.

— Nagygyon joó — húzta a szót a 
vallás-tanár.

Utána én kaptam egy kérdést a külön
böző vallásfelekezetekről s azoknak leglé
nyegesebb tanairól párhuzamos egybehason- 
litásban.

Törötten ment. De hisz erről alig ta
nultunk valamit.

Meg is kapkodtak emberül.
A báróra nézve azonban minden jól 

ment. Zrínyi Miklós vitézül harcolt.
A vizsgálatot nagyszerű diszebéd fejezte 

be a nagy vendéglő fölékesitett és bezárt 
kávéházában, igen sok pohárköszöntővel 
úgy a bárónéra, mint az öreg báró urra, a 
hazafiak egyik legáldozatkészebbik éré és a 
báróra, az uj kor Széchenyiére, kinek köteles
sége lesz valósítani, mint a nagy, halhatatlan 
Rétváriak utódjának, hogy Magyarország, ha 
nem volt, tehát l e g y e n .  Sirt a báróné 
örömében.

— Hm, domine — motyogott az igaz
gató ur, egy percre a zajban magához int
vén — itt furcsán vagyunk. Három-három 
arany egy tanárnak — hm, hm, tisztelem 
Erdélyt! Ezt hozza helyre a báróné.

Egyébbiránt távozása előtt úgy nyilat
kozott a báróné Ádám báró előtt s előttem, 
hogy:

— Nag^ különbség van az erdőháti és 
öreg-teleki professzor urak között. Hogyne?

Pedig én úgy látom: majd alig van 
valami.

(Folyt köv.)

AZ ELVÁLT ASSZONY.
(Francia elbeszélés.)

Irta TONY REVILLON.

(Folyt.)

Kevéssel tiz óra előtt a kártyázok abba
hagyták a játékot s a társalgás átalánossá 
vált. A rendes időnél később távoztak a
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vendégek és pedig az elégültség érzetével. 
Az átalános eszmékhez néhány uj eszme 
is csatlakozott, s a társaság szokatlan élénk
séget fejtett ki. Még Onesimere is hatással 
volt ez, s fölebb csavarta a lámpákat, hogy 
jobban világítsanak.

Másnap, reggeli után, Klára megfogta 
kis leányának a kezét s Esnaultné asszony
ságot látogatni ment. A tornác elején Hen
rikkel találkozott, ki szivarozva sétált föl 
és le, várva a fiatal asszonyt. Nyájas kéz- 
szoritással üdvözölték egymást. A fiatal em
ber eldobta szivarát.

— Hogy érzi magát az édes anyja?
— Azt mondja, hogy semmi baja sincs 

többé, — viszonzá a fiatal ember.
Esnaultné asszony nagy előzékenység

gel fogadta Klárát.
— Oly boldog vagyok, ha kegyedet 

láthatom, — mondá. — Henriket megölné az 
unalom, ha örökké egyedül kellene velem 
lennie.

A kölcsönös bizalom érzése mindnyá
jokra kellemesen hatott. Klárát épugy ma
gános életre kárhoztatta a szerencsétlenség, 
mint Henriket az utazás és mind a ketten 
szükségét érezték a közlékenységnek, hogy 
kitárhassák a lelköket. Az első napokban 
beszélgetésök közönbös tárgyakra vonatko
zott; saját körülményeiket csupán akkor 
érintették, ha azok a beszédtárgygyal kap
csolatban voltak.

Most, természetes vonzalmukból folyó- 
lag, már vallomásokra került a sor. Elbe
szélték egymásnak gyermekkoruk s első 
fiatalságuk történetét s akkori benyomásai
kat. A vágy, hogy egymást mennél köze
lebbről ismerhessék, egymásután csalta aj
kaikra a kérdéseket.

— Nekem nincs titkom,— mondogatta 
Henrik gyakran. S őszinte hangjában, ar
cának nyílt kifejezésében Mérielné e néma 
kérdést vélte fölfedezhetni : »Hát kegyed, a 
kinek titka van, miért nem közli azt ve
lem? Nem szenvedne annyit, ha nem zárná 
magába gyötrelmeit.« Ilyenkor gyönge pir 
futotta el a fiatal asszonynak az arcát, de 
hallgatott. Fátyolt vetett ő ama végzetes 
három évre, melyet Bayeuxtől távol töltött 
s fölfogadta magában, hogy soha sem szel
lőzteti azt Arra emlékezett, hogy fiatal 
leány volt, hogy özvegy és anya lett; a töb 
bit ki akarta törölni emlékezetéből.

Mikor Esnaultné asszony egyedül ma

radt fiával, megint előhozta házassági ter
veit. Minden ürügy jó volt neki, csakhogy 
kedvenc tárgyát szőnyegre hozhassa. Ha 
Henrik az ő szomszédnőjének előnyeiről és 
szellemességéről beszélt, imigy szólt:

— Majd találok én a számodra ép oly 
finom és szellemes nőt. mint a minő a fiatal 
szomszédasszony.

Ha pedig Camillával játszott és nevet
gélt Henrik:

— Te csak akkor leszel boldog, ha 
gyermekeid lesznek.

A fiatal ember szórakozottan, türelme
sen hallgatta az efféle célzásokat.

— Hiszen, még csak mostanában ér
keztem haza, — mondá; engedd, hogy még

j egy ideig közeledben lehessek ; ez a bol
dogság nekem elég.

Vagy pedig:
— Majd beszélhetünk még erről, ha 

Párisból visszatérek.
Henrik, bevégezve emlékiratát, várta, 

hogy a földrajzi társaság egy bizonyos napot 
tűz ki felolvasására.

Reggel és este kisétált s valódi gyö
nyört érzett, hogy szülővárosának utcáin 
járhat-kelhet. Meg-megállt a székesegyház 
előtt, szemlélgetve annak kőszobrait, majd 
a faházak faragvány-diszitményeit. Este, ha 
alkony borult a városra, festői látványt 
nyújtott ez. Utcái, mintha megnyúltak volna ;

! vén házai árnyakként remegni látszottak ;
kő- és gipsz-ékitmónyei csodás alakot öltöt- 

| tek ; a kolostor városnegyed palotái rácsos 
j ablakaikkal, kettős tetőzeteikkel, az ódon 
! lakások külső lépcsőikkel különös képet 

tüntettek elő, mely megragadja a lelket s 
| merengővé teszi.

A fiatal ember mohón élvezte a tárgyak 
eme költészetét. Olykor találkozott Mérielné- 
vel is,midőn ez templomba kisérte anyját vagy 
egyedül is, ha valamit bevásárolni ment. 
Ha távolról megpillantotta az ifiu, rögtön 
megállóit. Lassan lépdelt a fiatal nő, lecsüg- 
gesztett fővel, elgondolkozva. S ilyenkor 
úgy tetszett Henriknek, mintha a középkor 
legendás könyvének egyik, alakját látná.

Egyizben akkor lepte meg Mérielné 
a fiatal embert, midőn ez, az egyháznak az 

! alkonyi nap által megaranyozott ablakait 
szemlélte, majd egy szent Cecíliát ábrázoló 
képet, angyalkák környezetében, gordonkán 
játszva.



— Ugyan mit nézett ön oly nagy figye
lemmel? — kérdezte tőle másnap Mérieiné.
— A szentet-e vagy hangszerét?

— Sem egyiket, sem másikat.
— Akkor tehát az angyalokat ?
—- Nem is azokat.
— Ejh ! Mit tehát ?
— Az eget. Oh mennyire vonz engem 

a déli tájék ege, tiszta, sötétkék Színével!
— Talán vissza akar ön oda utazni ?

— kérdé a fiatal nő.
— Nem! — viszonzá a fiatal ember 

hevesen, — nem! De azt gondoltam, hogy 
igen üdvös volna Olaszországba utazni.

— Oh, én már jobban érzem magamat!
Klára valóban úgy látszott, mintha újra

éledt volna. Még gyönge volt, de bágyadt- 
sága mellett is észre lehetett venni azt a 
javulást, mely az üdülőket jellemzi; a gyo
mor erősbült s az étvágy visszatért, ő  min
dig gonddal öltözködött; mint jó nevelésű 
nő nem hagyta el magát, de csak szokásból 
s hogy úgy fejezzük ki magunkat, önkény
telenül. Most a részletekre is kiterjedt a 
figyelme, érdeklődött azok iránt, igaz, csak 
futólag, de őszintén; rózsát tűzött övjébe, 
hogy élénkséget nyerjen kissé sötét öltö
zéke, csokorral is földiszitette azt.

A Le-Testu palotában mindenki öröm
mel szemlélte ezt a változást. Az elnökné 
asszonyság a B e n e d i c i t e - t  úgy énekelte, 
mint valamely dalt, az elnök ur pedig az 
asztalon levő kalácsot morzsolgatta jó ked
vében s a gúlaként fölhalmozott szilvát dön
tötte le, Camilla kisasszonynak nem kis mu 
latságára.

—. No, önre sincs többé szükségünk ; 
a fiatal asszonyság föltámadt halottaiból ! — 
mondá Katalin Bellamy orvos urnák, kit 
nem kevésbbé kéllemesen lepett meg e már 
alig remélt változás, s elégülten igazgatta 
nyakkendőjének a csokrát.

VIII.
Henrik megkapta a Párisból várt leve

let, mely őt rögtönös elutazásra hívta föl.
Távollétem csak nehány napig tart,

— mondá Mérieiné asszonynak; — majd 
hozok kegyednek könyveket.

A fiatal asszony nem felelt. Henrik is 
szótalanabb volt most, mint máskor.

Első ízben történt, hogy némi szomo
rúság fészkelődéit be köztök.

Esnaultné asszony, ellenben, szinte bol

dognak látszott, fiának elutazása következ
tében. Ez az öröm bámulatba ejté Klárát s 
az öreg asszony észrevéve eme csudállcozá- 
sát, ajkára helyezte ujját s titkolózó arcot 

| vágott.
— Nem emlékszik kegyed már, mit 

ígért nekem ? — kérdé másnap Mérielnétől.
— Mit asszonyom?
— Azt, hogy elvezet engem barátnőjé- 

j hez, Szabinához, kire oly nagy szükségünk
van, a mi nagyfontosságu ügyünkben.

— Nagyfontosságu ügyünkben.
— Kétségkívül; a házasság ügyében . . 

Hiszen tudja kegyed, hogy ez már meg
rögzött eszmém.

— Nos, meglátogatom Szabinát,— szólt 
Mérieiné.

— Felesleges, édesem ; ő el fog jönni 
a nélkül is ; írtam a férjének, küldje el 
hozzám Képzelheti kegyed, hogy nincs vesz
teni való időnk. Henrik csak rövid ideig 
lesz távol s én fölhasználom ezt az alkalmat, 
hogy feleséget szerezzek neki. Ha visszatér, 
igy szólok hozzá: »Barátom, ime itt a neve, 
lakcíme; vedd elő a kalapodat, látogasd 
meg s fontold meg magadban, hozzád 
illő asszony válik-e belőle!« -- Ha nem 
tetszik ez neki, mást keresek a számára. 
De mivelhogy én nem járhatok ki, szíiksé 
ges, hogy valaki támogatásomra legyen.

Az inas Gambaultné asszonyságot je
lentette be. Klára fölkelt.

— Egyedül hagyom önöket.
— Oh nem ; maradjon.
— Hiszen majd megmondja nekem Sza

bina, miről értekeztek.
Mérieiné türelmetlenül várta az estét. 

Felöltözködött, hogy egy sétát tegyen künt; 
de aztán letéve kalapját, lement a kertbe, 

| majd megint visszatért a szobájába Camilla 
épen a bábjával játszott.

— Az én Henrikem elutazott, — mondá 
a kis leány. — Mondd csak mamám, visz- 
szajő-e ő nemsokára ?

— Vissza, nem sokára . . .
Megölelte gyermekét s mélázva bámult

ki az ablakon.
Szabina jókor érkezett.
— Keressünk egy zugot, ahol kedvünk 

szerint cseveghetünk.
— Tudsz talán valami újságot ?
— Képzeld csak, épen most szemeltünk 

í ki egy igen jó partiét: Hardeley kisasszonyt 
; Caenből, ki egyetlen gyermek s kinek az
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apja bankár, földbirtokos és községi tana 
esős. Ez nagyszerű házasság lesz. Gabriella 
tizenkilenc éves: ért a zenéhez is: kasté
lyuk is van. A legnagyobb baj abból áll, 
hogy nem hozhatjuk őket ide. Azt gondol
tuk ki, hogy egyik birtokot tekintessük 
meg Hardeley úrral, ama majorságok egyi
két, melyet Esnaultné asszony el akar adni 
s férjem, a ki azt jónak látja, ajánlatot tesz 
a bankárnak; napot fognak kitűzni s a 
jegyzőnél majd találkozhatnak. Nekem két
ségkívül, kötelességem aznap ebédet adni. 
Nincs arról fogalmad, mily türelmetlen az 
az Esnaultné asszony. Mikor azt mondtam 
neki, hogy férjem holnap Caenbe utazik, 
igy kiáltott föl: »Hát miért nem utazik 
ma?« . . . Ekkor aztán megsürgettem Ká
rolyt, a ki egy kissé lassú ember; kikisér- 
tem a pályaházhoz, beültettem \  vagonba 
— és ime itt vagyok!

A kis Gambaultné ugrándozott; alig 
tudta fékezni örömét. Esnaultné asszony
nak a barátsága, ki igen nagy tekintélyben 
állott; ama remény, hogy Caen leggazda
gabb bankárját fogadhatja házánál ; a kilá- í 
tás egy szép házassági szerződésre, melyet | 
férje előtt kötnek; továbbá a kastélyban 
majdan élvezendő mulatságok, s a télen át j 
a fővárosban való meghívások, mind oly 
dolgok voltak, melyek hízelegtek becsvá
gyának, érdekének, szereplési és szórako
zási pompájának.

Mérielné szótlanul figyelt s ajkán kese
rűség látszott.

— Nos, Klára, talán nem is hallgatod , 
a beszédemet ?

— Dehogy nem! . . . Mikor érkezik a 
férjed haza ?

— Hát holnap, vagy holnap után . . . 
mihelyt az ügyet elintézte Hardeley úrral . . .

Klára idegesen mosolygott.
— Bocsáss meg nekem, de ma oly ked

vetlen vagyok.
Fölállott.
— Érzem a helyváltoztatás szükségét. 

Sehol sem érzem jól magamat. Oly bá
gyadt vagyok s mindig járni kelni szeret
nék. Meg kell kérnem az orvost, adjon 
nekem valami üdítő C3öppeket, a múlt éjjel 
mit sem aludtam.

— Szegény barátnőm ! — szólt Gam
baultné asszony, szintén fölemelkedve. — ;

— De most, nemde, jobban vagy ?

— Oh, sokkal jobban. Két év óta most 
támadt először egy szeszélyem: lovagolni 
akarok . . . Oly jól esik, tova száguldani. . .

— Majdnem elfeledtem neked mondani: 
Hardeley kisasszony kitünően lovagol.

— Azon én nem csodálkozom. Hát a 
fegyverrel tud-e bánni ?

— Fegyverrel?
— Ejh, azt sem tudom mit beszélek; 

megyek, lefekszem. Jó estét Szabina.
— A holnapi viszontlátásig.
Három napon át mindenki a Mérielné 

szeszélyéről beszélt.
— Minő gondolata támadt, hogy most 

egyszerre lovaglásra szánta magát ?
Bellamy ur tanácsolta azt neki.
— A szegény elnök kénytelen volt, rög

tön paripát szerezni. Addig járt aztán Com- 
balieu urnák a nyakára, mig ez az övét el 
nem adta neki.

— Klára férfikalapot s lovaglóostort vett.
-- Oh, ő mindig is olyan különc volt!
— Én már nem szeretnék igy nyarga- 

lászni az utcán.
— Főleg ily évszakban ; hiszen oly nagy 

a por az utakon!
— No bizony; fátyolt vesz s igy segít 

magán.
Mérielné fölkereste a boltokat, két varró

nőt is oda rendelt magához; nyugtalanko
dott, kérdezősködött s lázas érdeklődést ta
núsított a legcsekélyebb tárgyak iránt is.

Másnap este Gambaultné igy szóit 
hozzá :

— Táviratot kaptam a férjemtől. Sikert 
aratott Holnap már visszatér.

Egy nappal később, este bérkocsiba 
szállt Esnaultné s a jegyzőhöz vitette magát.

Klára látta a beteg öreg asszonyt, 
midőn csipkékkel díszített bársonyruhában 
hazulról eltávozott.

Harmadnap levelet kapott Esnaultnétól, 
ki arra kérte Klárát, látogassa meg őt. A 
fiatal asszony, némi tétovázás után átment 
hozzá.

Oh mennyire örvendek, hogy látha
tom önt, szivecském ! — kiáltott föl Henrik
nek az anyja, ügy megszoktam látni boldog
talanságom napjaiban, hogy most már csak 
akkor érzem magamat jól, ha nem hanya
gol el.
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Klára több rendbeli elfoglaltatásaival
mentegette magát.

— Hiszen mind tudtam én azt. A mi 
kis, ravasz Gambaultnénk mindent elbeszélt 
nekem. Az orvosnak igaza van: a nagy 
séták javára vannak kegyednek. Most pedig, 
térjünk át az ügyemre. Láttam őt. Gyönyörű 
teremtés . . .

— Hardeley kisasszony?
— Az. Tökéletesen olyan nő, a minőt 

fiamnak óhajtottam feleségül, jó, értelmes, 
szellemes. Anyját korán elvesztvén, jókor 
megtanulta a háztartást. Kegyed ismeri az 
én jellememet: addig föl sem álltam az asz
tal mellől, mig Hardeley úrral nem érte
keztem. Mindent elintéztem. írtam Henrik
nek, siessen a visszatéréssel. Párisból jőve, 
Caenben majd ki fog szállani s meglátogatja 
őket; az egybekelés két hónap alatt megtör
ténhetik. Mit szól kegyed hozzá?

— Semmit asszonyom; hiszen én nem 
ismerem Hardeley kisasszonyt . . .

— Ha kegyed csak egy óráig társalog 
vele, barátnőjévé választja. Henrik pedig 
imádni fogja őt . . .

Szabina ép akkor lépett be.
— Ám kérdezze meg ezt a kedves 

gyermeket, — tévé utána, az érkezettet 
homlokon csókolva.

Gambaultné kipirult az örömtől, hogy 
alkalma nyilhatik, a múlt nap nagy ese
ményeiről részletesen beszélhetni : a rögtön
zött ebédről (három óráig tartott,) Gabriella 
öltözékéről, (Gabriellát körömhegyig leraj
zolta,) aztán a saját toilettejérői, (oh én 
nagyon egyszerűen voltam öltözködve !) 
sat. sat.

Klára, úgy látszott, érdekkel hallgatta 
barátnőjét. Midőn távozott mosolygott a 
két nőre.

— Oh, mily kedves lélek ! — mondá 
Esnaultné asszony, — mennyire örül, hogy 
engem boldognak láthat!

IX.
Mikor Mérielné hazatért, már az ud

varon állt a paripája fölnyergelve; Onesime 
tartotta a kantárszárat. Fölnyergelve volt 
ama két normandi lónak egyike is, melyek 
az elnök ur kétkerekű kocsija előtt szoktak 
ügetni.

Mióta Onesimenek megengedte Le Testű 
ur, hogy ő kisérje kocsin Klárát sétalovaglá
sában. nagyon megnyugodott, s elégült volt.

— Én, uram, — mondá — szeretem a 
| lovakat, velők növekedtem; már gyermek

koromban örökké az istállóban időztem. Az
\ atyám megfogta a nyakamat s feldobott a 

lovunk hátára, a melynek »Szürke« volt a 
neve. »Fogd meg a sörényét!« — rivalt 
rám. Aztán jót húzott az ostorral a lóra s 

; a Szürke kinyargalt velem a rétre . . . Felöl- 
j tözködjem-e uram?

— Úgy látszik, te egészen elveszted 
j. az eszedet. Hiszen azt hinnék a kik lát-

nak, hogy valamely külföldi cirkusz lovásza 
! vagy s kinevetnének.

— Az meglehet, hogy kinevetnének;
: de én mégis szeretnék egyenruhába bújni.

Miután azonban le kellett mondania 
ezúttal kedvelt egyenruhájának a felöltéséről, 
végre is megadta magát végzetének. Be
gombolta zubbonyát, szárharisnyáját, kis,

! fekete kokárdát tűzött a kalapja mellé.
Igaz, hogy ekképen nem volt magával tö- 

; kéletesen megelégedve, de legalább ez is 
némileg úri szolga külsőt kölcsönzött neki.

! A háziak a tornácra csoportosulva, 
nézték az indulási jelenetet.

— Mily gyönyörű a fiatal asszonyság 
igy! — mondá Katalin. — íme, asszonyom, 
ölelje meg a kicsikét! — tévé utána, kar
jaiba véve a leánykát.

Mérielné lehajolt s leánykájának a haj
fürtéit érinté ajkával.

— Aztán óvatos légy! — szólt Le Tes- 
tuné asszony. — Jaj, ha az a paripa ágas-

I kodni találna! . . .
— Mit sem kell félni : tartom én a 

lovat! — mondá Onesime.
— Ni ni, ez a barom még kokárdát 

is tűzött fel ! — dörmögött az elnök.
— De még sarkantyút is kötött fel! 

tóditá Katalin. No, de már indulnak is . . .
— A viszontlátásig ! — kiáltott az elnök, 

zsebkendőjét lobogtatva.
Az öreg asszonyság remegett nevetté- 

ben s férje karjába ölté a karját. A két 
öreg boldog volt, ama gondolatban, hogy 
leányok jól érzi magát s szórakozást keres.

A sétalovaglás négy óráig tartott. Midőn 
Klára hazaérkezett, a lovak tajtékzottak. 
Mérielné homloka gyöngyözött a verítéktől, 
de arca sápadt volt. Ebédkor étvágyhiány 
felől panaszkodott.

(Folyt, köv.)
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A GÖRÖG TRAGÉDIA JELLE
MEIRŐL.

S c h i l l e r  1797-ben Goethéhez irt 
egyik levelében igy szói r »Es ist mir auf- ; 
gefallen, dass die Charaktere des griechischen Í 
Trauerspiels mehr oder weniger i d e a l e  J 
M a s k e n  und keine eigentlichen Indivi- | 
duen sind, wie ich sie in Shakespeare und I 
auch in Ihren Stücken finde. So ist z. B. 
Ulysses im Ajax und im Philoctet offenbar 
nur das Ideal der lustigen, über ihre Mit
tel. nie verlegenen, engherzigen Klugheit; 
so ist Kreon im Oedipus und in der Anti- j 
gone bloss die kalte Königswürde.« *)

Schiller eme jellemző Ítélete csak Aeschy- 
losra s részben Sophoklesre vonatkozhatik, 
de nem Euripidesre. Igaz, hogy mindeni- 
kök egy-egy korszak képviselője az attikai 
történetben; de Aeschylos a marathoni har
cos és Sophokles, a perikiesi idők tanúja, j 
e g y  alapon állottak; egy régibb s egy 
újabb kor volt az, hatalmas haladás az 
egyiktől a másikig, de nem szakadás. Va
lami íit Kimon és Perikies egyesülhettek egy
mással, szintúgy a koruk költői képviselői 
is szellemi közösségben éreztették magokat. 
Sophokles megérte azt az egész felforgató 
változást, melyet a háború előidézett, ugyan
abban az atmosphacrában élt, mint Agathon 
és Euripides s ugyanoly befolyások alatt, 
de ő költői nagyságában kimagaslott az ala
csony légkörből és egy magában meghason- 
lott világ forrongó mozgalmának nem en
gedte megzavarni szelleme harmóniáját 
Ellenben Euripides a jelen mozgalmának 
közepette állott, a mely vitte — ragadta, s 
az ő jelentősége abban áll, hogy elegendő 
erővel és bátorsággal birt a drámai művé
szetnek e korban s e kor számára való to
vább fejlesztésére.

A e s c h y l o s  drámáit Homer lakomája | 
morzsáinak nevezte; s valóban ő ama he- 
roicus kor drámaírója, melyben az összes 
görögök hagyományai találkoztak. Hősei, 
miként az Iliasban, a közönséges emberek i 
fölött álltak; tragédiáiban ideális, nagy, 
heroicus alakokat mutat nekünk, melyek '

*) Briefwechsel zwischen Schiller und Gfoethe 
in den Jahren 1794 bis 1805, III, Th. Stuttgart u. 
'Tübingen 1829, 51. 52. lap. — Ily értelemben nyi- 1 
(átkozik a többi között B e r n h a r d y is (Grund
riss der grich. Literatur. Halle 1872. 160. s köv j 
lap) és nálunk S z i g l i g e t i  (A dráma és vál- I 
fajai, 13 29. 56. 67. 93 s köv lap.)

magasztos, természetfölötti hatalmaktól ki
szabott törvényeknek engedelmeskednek. 
A jámbor tisztelet, melylyel a költő a tra
gédia személyei iránt viselkedett, nem en
gedte, hogy isteni és herosi alakjait meg- 
emberitse ; igy tehát emberfölötti nagyságban 
járnak s Aeschylos minden egyes alakján 
látható, hogy a lényeknek felsőbb rendjéhez 
tartozik.

Aeschylos stíljében volt valami keleti 
jellem és ugyanazon sajátság nyomai lelhetők 
fel mythologiájában. Nincs benne semmi a 
bájos elegánsából, melyet Hellas babonájá 
bán rendesen találunk. Minden érdes, rideg, 
óriási. Aeschylos legendái nem annyira az 
illatos berkekkel és vonzó porticusokkal 
látszanak összhangzani, melyekben földijei 
a világosság istenének s a szerelem isten
nőjének áldoztak, mint inkább az örök 
gránit nagy és csodálatos tömkelegéivel, 
melyekben Aegyptom rejtélyes Osirisét őrizte, 
vagy melyekben Hindostan most is meg
hajlik hétfejü bálványa előtt. Kedvelt istenei 
a régibb nemzedéké, a menny és a föld 
fiai, kikkel összehasonlítva Jupiter maga is 
siheder s p^rvenu volt, az óriás Titánok s 
kérlelhetetlen Fúriák.

Itt nem azt kell érteni, mintha Aeschy 
los tragédiáiban egészen semmivé tette 
volna az emberi akarat jelentőségét. Ki nem 
fogja fel Prometheus azon magasztos szere
pét, hol a költő a lélek egész erejét és ha
talmát eszményíti, azon lélekét, melyet a 
sors sem képes legyőzni vagy legalább 
megtörni ? De a hős ezen ellenállása egész 
passiv erő. Az Aeschylos féle tragédiában 
az ember épen nem önönmaga által mű
ködik ; és az egész működése végső ellen
állásban és a sors akaratában való megnyug
vásban összpontosul. Bukik ugyan az egyen
lőtlen harcban, bukását azonban nemesíti a 
szokatlan erő és méltóság feltüntetésével, 
hasonlóan azon római viaskodókhoz, kiket 
a sors vészthozó harcra és a győző csapá
sától való biztos halálra kijelölt és kik ama 
gyászos időpontban ügyességek, erejök és 
hősi bátorságuk által hízelgő tapsviharokat 
nyertek a közönség részéről

Aeschylos jellemei az emberi szenve
délyek világa fölé emelkednek, megvetik 
azokat és úgy látszik, mintha e világ ki
csiny lenne lelkűknek; elhagyják ennek 
határait, hogy sebes röptűkben csak azon 
magasság ormán állapodjanak meg', bonnit

*
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a végzet mindenhatósága küldi határozatait. 
— E költő gyéren csikar könyeket és nem 
könnyen támaszt szánakozást a szivekben ; 
mondhatni, hogy az érzelmek lágyságával 
nem szívesen gyengíti a lélek szilárdságát 
és munkásságát.

S o p h o k l e s  nem éri be azzal, hogy 
mint Aeschylos jellemeket rajzol, melyek 
egyszerű magasztosságukban változatlanul 
maradva élénkbe tárják lányokét és készí
tik sorsukat, hanem feltárja személyeinek 
keblét, lelkületét. a mint a külvilág behatá
sai alatt különböző hangulatba jőnek, a 
mint másokkal érintkezve, s különböző 
helyzetben egyéni sajátságuk szerint alakul
nak ; szóval Sophoklesnél a legtöbb esemény 
a kedélyből és az akaratból van indokolva, 
a tett kifolyása a leíkületnek, a jellemnek, 
a külső a belsőnek. A cselekvény először a 
kebelben történik, s mi a lélek természetét 
és törvényeit tanuljuk ismerni.

Mind a mellett a tény, hogy Sophokles- 
nek fődolog a tisztán emberi az ő általános 
érvényüségében, hogy az ő alakjainak van 
valami typikus jellegök s hogy azok ko
rántsem oly egyéniek, mint Shakespeare 
jellemei; de más részről határozottan taga
dom, hogy Sophokles jellemei valamennyien 
és csupán csak typusok volnának. S a mint 
Deianii’a-ról már maga Schiller *) határo
zottan elismerte, hogy az nem puszta typus, 
úgy el kell ismernünk azt Antigonéról és 
Elektráról is.

S c h 1 e g e 1 ugyan Deianirát könnyel
műségről vádolja, s halálát e hibája engesz- 
telésének tartja. E nézet mellett küzd — 
hogy többekről hallgassak — K l e i n ,  el
lene G r u p p é ,  Cap e l l m a n n ,  Sc hne i -  
de wi n .  De bármelyik nézethez csatlako
zunk is, nevezzük azt könnyelműségnek 
vagy meggondolatlanságnak, tény a z : hogy 
Deianira a legsikerültebb jellemek eg_y ike. 
Mily szépen és lélektanilag igazán mutatja 
be őt a költő aggodalmában és epedésében, 
majd ujongó örömében és jóindulatú szána
kozásában, azután a fokonként fejlődő fél
tékenységben ! Mily jellemzők szavai, me-

K O S

*) Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe 
111. k. 51. 1. »Wie trefflich ist der ganze Zustand, 
die Empfindungen, die Existenz der Dejanira ge
fasst ! Wie ganz ist sie die Hausfrau des Herku
les, wie individuell, wie nur für diesen einzigen 
Fall passend ist dies Gemälde und wie tief mensch
lich, wie ewig wahr und allgemein.«

lyekkel Lichas hallgatását megtöri, mily 
rögtön tisztában van a teendő iránt, de az
után hogy száll aggodalom keblébe, mely 
öt fokonként jobban gyötri s a balálra el
szánttá teszi, mig végre férjének halálküz 
delme, s fiának átka a halál karjaiba 
hajtják.

Elektrájában Sophokles egy lélektanilag 
következetesen alakitott, határozottan indo
kolt női jellemet alkotott, mely, ha nem csak 
befejezettségében, hanem fejlődésében is be 
volna mutatva, bátran a legjelesebb sha- 
kespeare-i jellemek mellé volna állítható !

Antigoné a hellén tragédia legnőiesebb, 
de egyszersmind legmagasztosabb hölgye. 
Az a leány, ki kész volt száműzött atyját 
mezítláb és éhezve követni a nyomorba, s 
a ki annak halála után a kétségbeejtő fáj
dalom közepette is arra gondol, hogy leg
alább a fivéreit fenyegető vészt megakadá
lyozza, az volt képes a testvéri szeretetnek 
áldozatul esni, a természet örök törvényét 
többre becsülvén a király parancsszavánál. 
Antigoné talán az egyetlen tragikus alak 
az antik színpadon, ki nem csak meghal 
valamely eszméért, hanem a ki azon öntu 
dattal hal meg, hogy valóban eszméért hal. 
Különben a görög tragédiák közt egyetlen 
egy sincs, mely oly közel állana a modern 
tragédiához, mint a Sophokles Antigonéja, 
melyről azon felül méltán mondja Ca r- 
r i e r e :  »Das griechische Altherthum hat 
nichts Herrlicheres, als die Antigoné des 
Sophokles, weder was die Tiefe und Klár
iiéit religiös-sittlicher Erkentniss, noch was 
die dramatische Kunstvollendung angeht.«

Mindezek dacára azt kell mondanunk : 
hogy Sophokles még nem annyira az egyéni 
vagyis reális, mint inkább az eszményi vagy 
!ypikus jellemzés mestere. Sophokles nyu
galmas lelkében visszatükröződtek a haj 
dánkor nagy alakjai, s ő átengedte magát 
nekik, az istenekről és harcosokról való 
hagyományos képzeteket bővit.vén és mélyeb- 
bitvén, s a kor ideáival összehangoztatván, 
a mint Pkidias tette a maga terén. Sophok
les abban tűnik ki, hogy természetünk nagy 
és eredeti felindulásait tudja festeni; Anti
goné önfeláldozása, a fiatalkori nemeslelkii- 
ség diadala a fiatalkori nagyravágyás felett 
Neoptolemosban, a vesztett becsület keserű 
érzete Aiasban s Oedipus rémülete egy vá
ratlan és lesújtó fordulat következtében, 
mindezek az emberi lélek kitűnő tanulmá-
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nyai és a mellett bizonyítanak, hogy So
phokles a monda alakjait közelebb tudta 
hozni a kedélyhez, s benső lelki életet 
tudott bennök ábrázolni ; de az ő személyei 
nem mint egyes individuumok lépnek elénk, 
hanem úgyszólván symbolikus előképek, me
lyek emberi személyiségeknek egész fajait 
és csoportjait ölelik á t; emberi gyarlóságok 
dacára is ideális jellemek maradnak,

E u r i p i d e s  volt az első, ki v a l ó d i  
embereket hozott színre ; ő kihozta az ala
kokat az élőkor ködéből, s a jelennek tel
jes világába állította őket ; ő nem érte be 
azzal, hogy a herosokat nagy körvonalok
ban ábrázolja, hanem bánatjokat s örömü
ket a legelevenebb érzés váltakozó fokain 
keresztül a legpontosabban kifestegette. A 
szülők és gyermekek, a hitvesek és testvé
rek viszonyai melegebben, igazábban és 
emberiebben tűnnek \dő: az ő jellemei 
e g y é n i e k ,  azaz nem elvont eszmék jel
képei, hanem valóságos hús és vér, öntuda
tos, önmagokért létező, saját céljaik után 
küzdve törekvő egyedek. Euripides volt az 
első tragikus költő, ki élethű, sorsukat ma
gukban hordozó és különösségökben élesen 
kifejezett jellemeket alkotott, kik érzésök, 
gondolkodásuk és cselekedetük által, mely | 
akár jó, akár balsors felé kalauzolt, élénk 
részvétünket érdemelték ki. Az Euripides 
korabeli néző már nem kívánt meg nem i 
közelíthető fél-isteneket, a milyenek Aschy- ! 
los és részben Sophokles hősei valának ; ! 
hanem hozzá is közel álló embereket, szen
vedélyes háborgásban levőket, kiknek küz
delmeiben, örömeiben és szenvedéseiben ő 
is emberileg részt vehetett.

Habár Euripides nem is teljes két év
tizeddel fiatalabb volt, mint Sophokles és 
körülbelül egy félévvel előtte halt meg, 
mindamellett egész más nemzedékhez tar- 
tozottnak látszik, melyben a Sophoklesben 
még egyesítve volt és a legnemesebb szép
érzéktől uralt irányok kiengesztelhetetlen 
ellenmondasba kerültek egymással. Euripi
des férfias tevékenysége napjaiban a jelek 
mindinkább arra mutattak, hogy az attikai 
állam boldogságának oszlopai inogni kez
dettek. Egy másik görög nemzedék nőtt 
fel, más szemekkel tekintett az uj költő 
maga körül és saját keblében, szellemében 
egészen más — két elődjeétől elütő — vi
lágnézet keletkezett.

(Vége köv.)

„MESE A VARRÓGÉPRŐL.“
Mese a varrógépről.« Irta K i s s  J ó z s e f .  

A rajzokat B a d i t z  Ottó készité. Budapest, Dob- 
rowszky és Franké, 1S84.

A balladák és érzelmes genre-képek 
költője legújabb kötetével meglepte azokat, 
a kik nem várták tőle az élet aprólékos, 
realisztikus rajzát. De hát mindazok, a kik 
K i s s  József tehetségének ezt az oldalát 
nem ismerték: kevés figyelemre méltatták 

, összegyűjtött költeményei közt a »De pro- 
fundis« és a »Dalok az utcáról« eirnü ciklu
sokat, a melyekben ugyanaz a detail-rajz, 
az életküzdelem ugyanaz a festése, a nyo
mor ugyanamaz ecsetelése s a szenvedők 
ugyané pártfogása kapja meg az olvasót, 
mint a mely elemek a »Mese a varrógép
ről* cimü verses elbeszélést alkotják s be
csessé teszik.

A hősnő, Teréz, szinte jó ismerősünk
nek tetszik. S ha eddig nem volt az, bizo
nyára azzá lesz, a mikor szomorú történe
tét elolvastuk. A mit a bevezető sorokban 
mond a költő, valóban igaz.

»Nem festett róla senki képet, 
Dicsfénynyel homlokát övezve,
És mégis szent. És e történet 
Legenda.« —

A munka, a tűrés, a tisztesség, a le 
mondás meghatóan igaz, szép legendája.

Ügyes és nem mindennapi mindjárt a 
mód, a mint a költő bemutatja Terézt és 
érdeklődést igyekszik iránta kelteni. Zajos 
téli estén illatos levélkét kap, a melylyel 
estélyre hívják s melyben a kínálkozó szép 

*és jó dolgok közt a szeretetreméltó házi
asszony azzal is kecsegteti a szerzőt, hogy 
megismerkedhetik majd Terézzel De ki 
ez a Teréz? Rokon, barátnő? Nem, hanem 
egy sajátságos lény, a kiről mindjárt meg
jelenésekor rejtélyes-érdekeset hall.

»lm nézze . . . e könnyű, játszi 
Disz, mely alig-alig látszik,
De ha n em  volna, látszanék . . .
E csokor. . . szabás . . .  az egész . . .
Ez illatszerü . . .  ez T e r é z .
De csak a fele . . ■ annyi se . . .
Teréznek van története «

Hadd,lássuk ezt a történetei.
Az anya meghalt s az apa öt árvájá

val siratja őt. Mind kicsinyek, csak egy ser- 
dültebb köztük: Teréz. Ó vigyáz testvér- 

I kéire, gondozza, neveli, mig a ház gaz dája
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'munkája uiári lát. A tűzhelyet unja s alig i 
hogy eltelik az egy év, uj asszonyt hoz a : 
házhoz, szép, nyalka özvegyet, kinek egész j 
sereg gyereke az összes hozománya. A mos- i 
toha testvérek — két ellenséges kis tábor 
— folytonos perpatvarban élnek ; az uj asz- j 
szony üldözi az árvákat, a kik csak Teréz- i 
nél találnak védőt, vigasztalót, mig végre j 
az okos, felnőtt leány merész szándékra ha- ; 
tározza el magát. Megszökik hazulról, hogy 
a messze idegenben munkát keressen s ott 
uj tűzhelyet alapítson. A kicsinyeket addig 
húgára, Margitra bizza.

Teréz a fővárosba sietett.
‘

»Ama sűrű embervadonnak 
Vette merész útját, a hol 
Sugár és árnyék összefoly 
És szilajabban háborognak 
A dúló, irtó szenvedélyek,
A melyek közös neve : éle t;
Hol a harcnak meg van zenéje:
Örök robaj !. .. magánynak kéje 
És a nyomornak költészete!«

I
Szegény tanító-családhoz száll. Aztán 

munka után néz. Hosszú járás-kelés, meg
alázás után végre talál. Ott dolgozik fehér 
rabnők, varróleányok társaságában s boldog, 
h o g y  gépet adnak rendelkezésére, a mely
nek titkaiba beavatják. Nem is szorgalom, 
hanem láz volt, a mely serkentette; láz, 
mely a testet elcsigázza, de a lelket föl
emeli.

Szép nem volt Teréz; de a tizenhat 
év varázsa ott lengett arcán, egész lényén. 
Társnői nem irigykedtek rá s ő csak a mun
kával törődött, csak célját tekinté s ha el 
is csüggedt olykor-olykor: ismét megvigasz
talódott, mert istenben bízott. így múlt el 
egy év. Sorsa most se fordult volna 
jobbra, ha a véletlen nem jő segítségére. 
Susanne, a vén kisasszony, »a műhely első 
planétája« egy nap migraine t kapott s 
helyette Teréznek kellett elmennie a »kis 
bankámé «-hoz, hogy az uj jelmezt föl
próbálja. A szeszélyes úrnő eleinte kímélet 
lenül bánik a varróleány.nyal, de aztán 
megbánja modorát s megkedveli a szerény 
munkásnőt, sőt pártfogás alá veszi. A jel
mez tetszett s vele feltűnt Teréz szerencse- 
csillaga. Kapott is csakhamar megrendelést 
sokat s hideg-rideg tanyája is mind nyája 
sabbra vált. Sorra jött szekrény, nyoszolya, 
fogas, szék, asztal, képek — és csupa tu
lajdon szerzemény.

»S jött egy kis ügyes szerkezet,
A melyben lélek lüktetett,
A melyre nagyanyáink még 
Él ször ny üködtek volna tán.
Hogy boszorkányság . . . nem egyéb :
Jött egy parányi varrógép !«

Egész világesemény volt ez a házban 
S azóta még jobban gyarapodott Terézfgaz 
dasága s egymásután írhatott haza atyjá
nak: hogy küldje Erzsikét, majd Margitot 
»,s mire megfordult négy ősz, négy tavasz« 
az anyátlan árvákat mind együvé gyüjté a 
legidősebb testvér. Gondoskodott róluk s ez 
volt élete öröme, de e munkás napok alatt 
sokszor megszállta valami ismeretlen vágy: 
ifjúsága gyorsan száll s ő még nem volt 
igazán boldog s bu és remény közt

»Fogant meg sovárgó lelkében 
Egy késő első szerelem :
Melyben a déli nyár hevével 
Tavasz bübája egyesül,
S mely meleget tart egy életre 
Még akkor is, ha célt tévesztve 
Emlék maradna egyedül!«

De a Teréz ideáljával Margit is meg- 
! ismerkedik. Az alig tizennégy éves leány 
! a ház lépcsőjén találkozik Jenővel, a ki 

most orvosnövendék. Kis kalandja van vele. 
| A leány elbukik a lépcsőn s az ifjú mel

lette terem, fölemeli s vigaszkép megcsókolja. 
Ez időtől fogva sokszor találkozik húg és 
néne a deli szomszéddal s Teréz mind mé
lyebb szerelemre gyullad iránta. Lesi, mikor 
fekszik, meddig van világosság szobájában 
s tépi a gond, vájjon mit is mivelhet ily 
későn fönn ? Egy este aztán sötétek Jenő 
ablakai. Ugyanakkor olvassa a leány a hir- 

I lapokban, hogy az ifjú megbetegedett, még 
| pedig veszélyesen. Kétségtől gyötörve útra 
i kel, hogy fölkeresse, mert még egyszer látni 

akarja őt. Ejeli utjából nyugodtan tér vissza.

»Nem látta bár, de tudta: él!
És elhárítva a veszély.«

De Margit is szereti Jenőt s ugyanez 
éjjel könyekkel áztatja a vánkosát, a mit 
a föléje hajló Teréz mégis tud, midőn meg- 

| csókolja. De a néne nem is sejti, mi lesz a 
vége. Egy nap koppan az ajtó s belép maga 
Jenő.

»A kinek képét óva, féltve 
Szivében hordja annyi éve,
Szerelme, kínja, álma vágya,
Lelkének lelke, boldogsága,
Jenő, az ismert ismeretlen.«
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Mindkettő zavart, elfogult s Terézt az ; 
öröm, a boldogság egészen elnémítja. Áz- j 
tán beszél az ifjú. Elmondja jövetele célját 
s hogy tegnap óta orvos s most nőt akar 
haza vinni Erdélybe, hol kis öröksége várja. ! 
Hét év óta laknak egy födél alatt és

»Remegve, titkos, mély gyönyörrel 
Bimbó nyílását lestem én,
8 még gyermek volt gyermekörömme 
Hogy magamnak eljegyezém.
Az ifjú édes fogadalmat 
Beváltni jött. a férfi most:
Oh szentesítse ön frigyünket 
Oh adja nékem — M ar g i t ó t !

Csak néhány percig küzdött Teréz szi 
vével, szerelmével, egész magával Sápadtan, 
halottas fehéren hívja Margitot, ki boldo
gan kiáltja: »Édes Teréz!«

»Ekkor a zord varáz-nak vége,
Győzött a testvér — az anya !
Zokogva vonja öt keblére 
R mig öleli csókkal hordja 
Fülébe suttog untalan 
Egy szót, a, melyben vívódása 
Es szerelme és lemondása 
Ah, minden, minden benne van.
Egy szót — csak ennyit tud rebegni : 
»Szeresd, szeresd! Ugy-c te nagyon 
Fogod öt szeretni ?«

E félsorral végződik a költemény. Rész 
letesen mondtuk el meséjét ép azért, mert 
ez a mese — mint látható — végtelen egy
szerű, mindennapi s csak a részletek költői, 
természetes színezése által válik érdekessé. 
Valami különösebb, uj invenció nem ra
gadja meg az olvasót; a helyzetek sem 
újak, kevéssé ismertek ; de a mint azokat 
rajzolja a költő s a mint az alakok kedély- 
állapotát kitárja: az valódi művészet, mely 
nem ismer hatásvadászatot, sem mesterkélt
séget.

Nincs a kis elbeszélésnek része, melyet 
mély hangulat ne hatna át. Mindvégig az 
élet közönséges jelenségeit mutatja be a 
szerző, sokszor szánt szándékkal kerülve azt, 
a mi némi romantikus lendületre csábítaná 
s mindez egyszerű jeleneteket az életvalédi- 
ság erejével tünteti föl. Ez egyszerű alakok 
iránt kezdettől megszerzi érdeklődésünket, 
rokonszenvünket s azt mindvégig meg is | 
tartja számukra.

Igaz,hogy Teréz az egyedüli, a kit látunk, 
ismerünk, megértünk. Őt rajzolta legtöbb j 
előszeretettel, mig Margitot, Jenőt csak né- i

hány vonással mutatja be futólagosán ; s az 
apa, az uj feleség s a kis bankámé csak 
staffage-alakok, kiknek kontúrjai is hamar 
elmosódnak. Kiss József, balladáiban sok
szor röviden és jól jellemez; de ilyen hosz- 
szabb lélegzetű elbeszélésben az efféle váz
latos rajz: megbosszulja magát.

Már az élet apró jelenségeinek festésé
ben sokkal szerencsésebb. Tolla legtöbbször 
ecsetté válik. így a bevezetésben a szalon, 
később az üldözött árvák összebuvása, Teréz 
uj otthona, a varró-intézet, a kis bankámé 
lakása, a gép megérkezése, a lépcső-kaland 
s végül a megkérés mind meg annyi sike
rült rajzok, melyekben szin, vonás, árnyalat 
mind igaz. ha nem is valami markáns. Ezek
ben Kiss József uj oldalról mutatja be te
hetségét, mely e müvében ismét emelkedést 
jelez; dacára annak, bogy az elbeszélés a 
kissé mesterkélten fölcsigázott és túlzott igé
nyeknek nem mindenben felel meg.

Szerencsésen vegyülnek a lírai s az 
elbeszélő elemek s a mi reflexió van, az 
szorosan a helyzethez simul. E reflexiókban 
nyilvánul a társadalmi tendentia is, mely 
e mü alapjául szolgál, s a költő ember- 
szeretete, a munka s a nyomor rabszolgái 
iránt ezekből sugárzik ki a legszebben. E len
dületes, szép helyek feledtetik az itt-ott la
pos részleteket, a kelleténél gyakoribb dö
cögős sorokat s a rímekben való koronkinti 
gondtalanságot, mely másnál nem lenne oly 
feltűnő, mint Kiss Józsefnél, a ki tudva
levőleg meseszerűen fontolva halad a par- 
nassusou. PRÉM JÓZSEF.

PETŐFI SÁNDOR ÉLETÉBŐL.

Érdekes adatokat olvasunk a »Miskolc 
és vidéke« cimü lapban Petőfi követjelölt
ségéről. Mindez adatokat Bankos Margit 
urhölgy közli a nevezett lappal, édes atyja 
irományaiból, ki levelezésben állt a nagy 
költővel.

Tudvalevő, hogy Petőfi a Kis-Kunság- 
ban az 184-8. évi választás alkalmával követ 
akart lenni, de a boroshordóknak hathatos 
ékesszólása elbuktatta, pedig a nép nagy 
ragaszkodással viseltetett iránta. Petőfi el
lenei azon érvet hozták fel, mikép hiába 
akarja a nép Petőfit követnek megválasz
tani, azt a törvény nem engedi meg, mint
hogy nem redemciós kun ember. Erre a so
kaságból előállott egy köpcös öreg, mond



ván: »no a vagyok én és minthogy nin- | 
.csen sem fiam sem leányom, magamnak ; 
pedig életem biztosítására elég lesz fele va- j 
gyónóm is, ■— neki adom a másik felét, a | 
mi kedves követjelöltünknek,« Erre a nagy 
tömegben viharos »éljen« keletkezett és min- j 
den oldalról felhangzott »én is, én is, — én ; 
is neki adom a fele vagyonomat!« . . . így ; 
lett egyszerre Petőfiből nagy vagyonú re- ! 
demciós kun polgár.

A választók Petőfi elbuktatása miatt or j 
voslásért a törvény útjához folyamodtak. 
Igen érdekes a Kun-Szent. Miklós és Lacháza 
követválasztó polgárainak a követválasztás 
megsemmisítése iránti folyamodványa, mely
ből a következőket idézzük :

Tisztelt miniszlerium! Alulírottak a j 
jun. 12-én a szabadszállási kerületben tartott 
országgyűlési követválasztást nem ismerjük j 
el törvényesnek, miután számtalan törvény- ! 
télén lépés követtetett el a végrehajtás előtt ! 
és alatt. Nevezetesen: az ellenfél »úri ba- i 
rátái« minden kigondolható becstelenitő rá
galmat terjesztettek el közöttünk követjelöl
tünkről — Petőfi Sándorról. Többek között, 
hogy Petőfi Sándor lázitó, hazaáruló orosz
kém, olyan ember szóval, kinek nem csak 
megbuktatását, hanem elfogatását, sőt agyon- 
veretését is jó néven fogja venni a minisz
térium és az egész nemzet . . . E vádakat 
Petőfi Sándor meg akarta cáfolni a szabad- 
szállási és kunszentmiklósi nép előtt, de mind 
e két helyen eltiltatott a felszólalástól a 
helybeli tanács által. Midőn Petőfi Sándor 
a választás helyén és napján a sz.-szállási 
városházán megjelent, az ellene felbőszített 
részeg nép, melyet a másik követjelölt egész ' 
éjjel és még aznap reggel is folyvást itatott, 
rárohant, az uraktól betanult becstelenitő 
vádakkal illette és agyonveréssel fenyegette, 
Petőfi a helybeli főbírót s a követválasztási 
bizottság elnökét felszólította, hogy ők min
den történendő balesetért felelősek, mire 
azok azt felelelték, hogy ha tüstént el nem j  
takarodik — ők nem felelnek az életéért. ! 
Ily helyzetben Petőfi kénytelen volt elfő- j 
gadni az eltávozás ajánlatát. Maga a város 
rendelt neki kocsit és a kocsisnak mégha- : 
gyatott, hogy ne az országúton, hanem mel
lékes távoli utakon vigye őt Szentmiklósra, 
nehogy az országúton menvén, szentmiklósi j 
és lacházi párthiveivel találkozzék s őket i 
a történtekről fölvilágosítsa.

Midőn mi a választás helyére, Szabad- 1

szállásra értünk, Petőfit már akkor elvitték 
onnan s minket a város végén azzal fenye
gettek az odavaló választók kik mind
nyájan föl voltak fegyverkezve .— hogy 
agyonvernek bennünket, ha bemegyünk, 
mire mi minden vérengzés elkerülése végett 
visszafordultunk s nem vettünk részt a vá
lasztásban. A választás előtti napokban min
ket városunk tanácsa azzal ijesztett, hogy 
ők otthagyják hivatalaikat, ha Petőfire sza
vazunk, s a választás előtti este a főbiró 
parancsára nem a kezesménes, hanem a 
szilaj ménes hajtatott b e; igy játszattunk 
ki, hogy hárnos lovaink nem hajtatván be, 
sokan közülünk oda nem mehettek a vá
lasztásra.

Tisztelt minisztérium, ckép tapodtatott 
meg legszebb jogunk, a követválasztás joga: 
ha e fájó sérelmünk nem orvosoltatik, mi 
az alkotmány mostoha gyermekeinek fog
juk tekinteni magunkat s mint ilyenek ki
lépünk a nemzetőrségből, melynek eddig 
legbuzgóbb tagjai voltunk. De bízunk a t. 
minisztérium igazságszeretetében, bízunk az 
igazság istenében, hogy elrabolt jogunk vissza 
fog szereztetni, hogy e törvénytelen követ
választás megsemmisittetik, s az uj követ- 
választás megtörténik és nem Szabadszállá 
son, hol minket rendes és békeszerető pol
gárokat ellenséges indulattal és fölfegyver
kezve fogadtak, — hanem Szentmiklóson. 
Ez a mi igazságos kivánatunk, kérelmünk 
a t. minisztériumtól. — Kunszentmiklós és 
Lacháza választó polgárai.«

Ezen folyamodvány eredményeként Pe
tőfi egy 1848. julius 9-én keltezett le veié 
ben a következőket írja:

»A tegnapi gyűlésben neveztek három 
tagot a követek közül, kik hozzátok mennek 
vizsgálat végett: Asztalos Pál. Besze János, 
Bonis Samu. Nagyon meg vagyok elégedve 
velük, majd napfényre hozzák ezek az igaz
ságot, csak te is szólitsd vagy szólittasd föl 
az illetőket a nép közül, hogy a szükséges 
tanúságot letegyék.«

Petőfi ezen levelének vételével azonban 
az alvidéken ellenünk — a magyar nemzet 
ellen — mesterségesen feíbujtogatott rácok 
és oláhok fellázadtak s tüzzel-vassal pusz 
titották a köztük levő és a szomszédos ma
gyar testvéreinket. Minthogy még az idő
ben kellő számú honvédséggel a magyar 
nemzet nem rendelkezett, mozgó nemzet
őrség indíttatott a feíbujtogatott vad törne-
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gek ellen. S a haza első jaj kiáltására Petőfi 
párthívei általában önként vállalkoztak a 
fellázadt csordák ellen táborba szállani. Pe
tőfinek említett levele ép akkor érkezett 
kedves apám kezéhez — Írja B. M. urhölgy 
— midőn a következő nap az alvidékre 
indulandók valának. Mire atyám válaszolta 
Petőfinek, hogy a vizsgáló küldöttség már 
későn fog érkezni, minthogy minden jóra- 
való ember, különösen pedig az ő párthívei, 
a holnapi napon a haza védelmére az alvi 
dékre indulandnak s apám is együtt megy 
azokkal, igy az országgyűlési vizsgáló-bizott
ság tagjai csak Petőfi elleneivel találkozhat
nak és a jámbor öregekkel; következéskép 
jobb lenne, ha a vizsgálat jelenleg elmaradna. 
E levelét azzal zárta be kedves atyám, mi
kép »te is Sándor, tenyérnyi széles szab- 
jáddal oldaladon, kövess bennünket s biz- 
zuk most a politikát a fegyver élére. Es 
ha majd mentve lesz a haza, akkor majd 
újból elővehetjük a követválasztási ügyet.«

E levél első következménye lett, mikép 
a vizsgáló küldöttség lejövetele végkóp el
maradt és a történt követválasztás agyon- 
hallgatás által igazolva lön.

I R O D A L O M .
A magyar hírlapirodalomról érdekes ki

mutatást közöl a »Vas. Újságában id. S z i n n y e i  
József. Följegy zéseiből tudjuk meg, hogy Magyar- 
országon ez idő szerint 719 hírlap (ezek közt 481 
magyar) jelenik meg, továbbá, hogy 12,704 ma
gyarul beszélő egyénre esik egy magyar hírlap ; 
13,911 németre egy ném et; 33,782 szlávra egy szláv ; 
101,034 román ajkú egyénre egy román hírlap.

Az érdekes kimutatásból átveszszük még a kö
vetkező adatokat: Összesen 1884. elején a főváros 
bán 222, a vidéken 106 helyen 259 és 1 külföldön 
jelent meg, (mig a múlt 1883. év elején Buda
pesten 183 és 103 vidéki városban 244, külföldön 
2 hírlap és folyóirat adatott ki magyar nyelven.) 
Ezenkívül megjelen hazánkban idegen nyelvű lap 
és folyóirat: német nyelven 151, (1883 elején 136) ; 
szláv nyelven 53, (1883 elején 53); román nyel
ven 23, (1883 elején 21); olasz nyelven 5, (1883 
elején 4); héber nyelven 2, (1883 elején 2); francia 
nyelven 3. (1883 elején 3) összesen 237 (1883. év
ben 21-1, a magyarokkal együtt 646.)

A magyar hírlapok gyarapodását a múlt év 
ke t'ete óta a következő kimutatás tünteti fe l:

1883. elején 1884. elején
1. Politikai napilapok 20 25 4- 5 '

11. Politikai hetilapok 36 38 2
111. Vegyestartalmu képes

lapok . . . . . 4 5 4- 1
IV. hlgyházi és iskolai lapok 28 31 , 4 3

1883. elején 1884. elején 
V, Szépirodalmi és vegyes

tartalmú lapok 15 22 4 7
VI. Humoristikus lapok . 7 10 4 3

VII. S zak lapok ..................
Vili. Vidéki lapok (nem po

81 83 4 6

litikai tartalommal) 104 109 4 5
IX. Hirdetési lapok . . . 5 4 1
X. Folyóiratok . . . . 106 115 4 9

XI. Vegyes melléklapok . 21 36 4 15
Összesen . 427 482 4- 55

Az első magyar hirlap 1780. január 1-én je 
lent meg Pozsonyban (Rát Mátyás »Magyar Hír
mondó« ja.) Budapesten 1788. okt. 8-án szerdán 
indult meg az első magyar rendes hírlap »Magyar 
Merkurius« címmel, hetenkiut kétszer járt és Paczkó 
Ferenc betűivel nyomatott Pesten A második lap 
Pesten az 1806. jul. 2-án keletkezett »llazai Tu
dósítások«, szerk. Kulcsár István. Ez volt az első 
magyar hirlap, mely 4-rét alakban jelent meg és 
hosszabb életű volt.

1830-ban 10 magyar hirlap és folyóirat je
lent meg.

1840. elején 26 magyar lap volt hazánkban.
1847-ben 33
1748—49-ben 86 magyar hirlap jelent meg.
1850. elején 9 lap adatott ki magyar nyelven.
1854. március 5-én, mikor a »Vasárnapi Újság« 

megindult, ezzel együtt 20 magyar hirlap és folyó
irat jelent meg.

1861. elején 52 volt a magyar hírlapok és 
folyóiratok száma.

1862. elején 65 1874. elején 208
1863. » 80 1875 » 246
1864 70 1876. 240
1865. 75 1877. 268
1866. » 81 1878. ' » 281
1867. 80 1879. » 324
1868 V 140 1880. » 368
1869. » 163 1881. . » 356
1870. 146 1882. » 412
1871 164 1883. » 427
1872. 198 1884 » 482
1873. » 201

hirlap és folyóirat jelent meg magyar nyel ven.
1780. óta megjelent hirlap és folyóirat ma

gyar nyelven összesen 2041 (a fővárosban 1091, a 
vidéken 950.) 6915 évfolyamban. Szakok szerint: 
I. Politikai napilap 112. (Budapesten 86, vidéken 
26.) — II. Politikai hetilap 169. (Bp. 64, vid. 105 ) 
— III. Vegyes tartalmú képes lap 38. (Bp. 30, 
vid. 8.) — IV. Egyházi és iskolai lap 131. (Bp. 
79, vid. 52.) — V. Szépirodalmi és vegyes tartalmú 
lap 173. (Bp. 136, vid. 37.) — VI. Humoristikus lap 
99. (Bp. 53. vid 35.) — VII. Szaklap 324. (Bp. 236, 
vid. 83.) — VIII. Vid. lap (nem politikai tartalom
mal) 360. — IX. Hirdetési lap 41. (Bp. 16, vid. 
25. — X. Folyóirat 481. (Bp. 302, vid. 179.) — XI. 
Vegyes melléklap (113. Bp. 88, vid. 25.) Összesen 
204.1 hirlap és folyóirat jelent meg százöt év alatt 
magyar nyelven

A Petöfi-társaság vasárnap d. u. 5 órakor 
rendkívüli ülést tartott, melynek egyedüli tárgyát 
az orsz. magyar daláregyesület elnökségének a



80 K O S Z O R Ú

Petöfi-társaság elnökségéhez intézett kérelme ké
pezte, hogy a királyhymnus szövegkölteményére 
hirdetett második pályázatra beérkezett 128 mü 
megbirálását vállalja el. A társaság e gyűlése, 
melyben Kömócsy József elnökölt, egyhangú ha
tározattal elvállalta a bírálási tisztet s pályabíró
kul K o m ó c s y József elnöklete alatt Á b r á n y i  
Emil, K i s s  József, S z a n a Tamás és V á r a  dy 
Antal tagokat választotta meg, kik e tisztet, el is 
fogadták. A bíráló bizottság február,hó 3-án fogja 
együttes ülését tartani. A bírálók által kiválasz
tandó legkiválóbb költeményeket a társaság el
nöksége aztán átteendi az orsz. m. dalár egyesület 
elnökségéhez s fel fogja azt kétni, hogy az általa 
felkérendő zeneművészekkel együtt a nemzeti ze
nede helyiségében a társaság bírálóival együtt 
közös ülést tartson, mely aztán a pályázat sorsa 
felett véglegesen dönteni lesz hivatva.

A francia akadémia választása. Edmond 
A b o u t, kit a francia akadémia közelébb tagjá
nak választott, már tiz év előtt is csak egy szava
zattal bukott el e megtiszteltetéstől. Thiers, aki 
hatalmas ember volt akkor, nagyon erősködött a 
megválasztásán. A bukás után dühösen szállt ko
csijába, ezt morogván: »Valaki közülünk ellenünk 
szavazott.« Jules Favre felelt neki: »Dufaure 
volt!« — Miből következteti?« — »A jelleméből.« 
Most About büszke lehet azokra, akik rá adták 
szavazatukat. Ilyen első sorban Victor Hugó. Sar- 
dou egyenest a szavazásért utazott Nizzából Pá
riába. A vonat két órát késvén, annyi ideje sem 
volt, hogy átöltözzék, utiruhában sietett az aka
démiába, s még idején érkezett. Renant betegsége 
sem gátolta meg, hogy elmenjen s rászavazzon. 
Az ülésen Pernaud, az autuni püspök elnökölt s 
neki kell majd bejelenteni a köztársaság elnökénél 
az antiklerikális iró megválasztását. Az uj tagot 
Rousse, az akadémia kancellárja fogja üdvözölni. 
Coppée könnyen vigasztalód! atik, mert körülbelül 
bizonyos, hogy egy hónap múlva őt fogja megvá
lasztani az akadémia.

Egy millió bolondság címmel rövidebb vig 
olvasmányok gyűjteménye jelenik meg a Weiszmann 
testvéreknél, csinos kiállítású 5 ives füzetekben. 
Szerkeszti: Fekete ördög. Az első füzet tartalma 
mulattató és változatos. Ára csak 20 krajcár.

M Ű V É S Z É T .
Munkácsy » Go Igothá“-járói meleg szavak

ban emlékezik meg B 1 o v i t z a »Times« párisi 
levelezője. Munkácsy — írja Blovitz — azt a jele
netet festi le, midőn a megváltó ép kiszenvedett. 
Az eget fekete felbök borítják s villámok cikáznak 
rajta keresztül. Jézus Krisztus a halálban sápad
tan, kissé előre hajolva, most adta ki lelkét. A 
centurió megrettenve roskadt le a kereszt mellé. 
Mária, az anya, fia lábainál térdelve könyekben 
úszik. Magdolna, vállaira omló, szétbontott arany 
hajával, arcát kezeibe temetve szintén a kereszt 
előtt térdel, inig János, fájdalommal eltelve, a 
másik oldalon áll. A megrémült sokaság lefelé 
megy a hegyről. Néhány római lovaskatona meg
szégyenülve nézi a történőket. A poroszlók egyi
két, durva arcú ember, vállán a létrával és baltá

val, a tömeg magával sodorja. Néhány zsidó, a 
rettegéstől megkövültén mered szemével a ke
resztre. Két rabbinus lemenés közben vitatkozik 
Az egyik azt bizonyítja, hogy az ítélet szükséges 
volt; a másik, az idősebbik, komoran, rémülve 
néz maga elé. 0  szerinte örökké tartó bűn követ- 
tetett el, s szinte meglátszik rajta, hogy azon 
gondolkozik, mennyi vérébe és szenvedésébe fog 
faja ivadékainak kerülni ez a bűntény. Elöl 
baljóslatú, gonosz nézésű, révedező, kétségbeesett 
tekintetű ember fut gyorsabban a többinél. Ha 
Judás föl nem akasztotta magát soha emberi alak 
nem ábrázolná jobban ez áruló kétségbeesését 
A művész talán szándékos anaehronizmust köve
tett el, mert ezt az eszeveszett menekülőt látva 
önkénytelenül kiált föl az ember: »Ez Judás!« — 
A három kereszt az előtérben van a jobb szélen ; 
az óriási, vászon többi részét pedig a futó sokaság 
tölti be Az ég komor, fönséges, s a villámlás meg
világítja a sötét felhöhet, melyek a hegyek, a völ
gyek s alig látszó város fölött függnek. A tömeg 
zűrzavaros mozgásán meglátszik, hogy döbbenet 
és rémület fogta cl. — A kereszt lába előtt levő 
csoportozatban esodás szépség és érzés nyilatko
zik, az általános színezés pedig annyira összhang- 
zatos és megkapó, hogy ily fokot még maga Mun
kácsy sem ért el. — A festmény bizonyára egyike 
a legtökéletesebbeknek, melyek évek óta szülemlet- 
tek, egyesítve magában a klasszikái iskolák egész 
fönségét azzal a modern és egyéni jelleggel, mely 
azt a 19-ik század termékévé teszi. — Ha a fest
ményre tekintünk — szól Blovitz — és Munkácsyt 
beszélni halljuk, sejtelmünk van arról az érzelem
ről, melynek Rubens, Murillo vagy Veronese kor
társaiban kellett támadnia, mikor ama nagy mes
terekkel társalogtak, kiknek rendeltetésök vala, 
az utókor csodálatát kiérdemelni. Nem habozok 
kimondani — és büszke vagyok rá, hogy én vagyok 
az első, a ki mondom — hogy a Krisztus a Kál
várián nem fog alkalmat engedni még ama néhány 
kifogásra sem, melyek a Krisztus Pilátus előtt ál- 

j talános esodálását mérsékelték.
Böhm József, londoni szobrász hazánkfia 

most fejezte be William Tyndale angol inártyr 
bronzszobrát. Tyndale, mint Luther követője 1523- 
ban kénytelen volt Londonból megszökni s Lu
therhez Wittenbergába ment, hol először fordította 

,í /le a bibliát s az uj testamentumot angol nyelvre. 
) / Ezután Antwerpenbe ment. Itt angol ellenségei 
í közbenjárására börtönbe vetették s hosszú fogság 
| után 153ü-ban megégették. Szobrát a Temze-rak- 

paiton a Charing-Cross-hid mellett állítják fel.
Bulrovics Károly, a magyar nemesi család

ból való bécsi német színész, a Stadttheater igaz- 
! gatója, m. hó 31 én ülte meg művészi pályája 

huszonöt é v e s  jubileumát. Bukovics ur most 49 éves 
I és 24 esztendős koráig katonai pályán volt. mely- 
j tői mint főhadnagy vált meg. Eleinte mint teno- 
S ristá próbálkozott, de csakhauar fölfedezte rnagá- 
I bau tehetsége igazi irányát és komikus apaszinész 
| lett. A Stadtheaterhez Laube alatt) 1875-ben szer- 
i ződött, 1880 óta pedig ugyané színház igazgatója.

Felelős szerkesztő : SZANA TAMÁS.



„H A Z Á N  K “
TÖKTÉNELMI k ö z l ö n y .

■SZERKESZTIK: A B A F I  L A J O S  é s  S Z O K O L Y  V I K T O R .

Magyarország ujabbkori történelmének 
kedvelői és művelői régóta érzik oly szak- 
közlöny hiányát, mely hazánk történetének 
a szatmári békekötés által előidézett külsőleg 
csendes, benn nagy események magvát érlelő 
időktől a múlt és jelen század alkotmá
nyos küzdelmeit betetőző 1867. évig, vagyis 
alkotmányunk helyreállításáig terjedő kor
szak hiteles adatainak tárházát képezné.

E hiányt kivánja a »Hazánk ki
adója pótolni, s a hazai történetírásnak vél 
szolgálatot tenni, midőn arra vállalkozik, 
hogy a »Magyar Történelmi Társulat« mű
ködésének fonalát, mely programmszerüleg 
1711-ig terjed, a legújabb időig nyújtja ki.

Nézetünk szerint nem jogosult az a 
vélemény, hogy az uj idők eseményei és 
féríiai a történetírás figyelmének és már 
mostani közléseknek nem lehetnek tárgyai, 
azért, mert elfogulatlan Ítélet alkotása ró
luk alig gondolható. Addig várni, mig sok 
adat elvész, az élők tudását és emlékezé
sét feledés borítja, s mig nem lesz, a ki az 
elrejtett rósz leleplezésére, az . elnyomott 
igazság védelmére saját tapasztalata alapján 
szót emeljen, annyit tenne, mint a nemzetet 
lefolyt élete felöl homályban hagyni s a 
történetírást képtelenné tenni azon hivatása 
teljesitésére, hogy a jog győzelmének igaz 
leirásával a nemzeti önérzetet emelje s az 
emberiségben az erkölcsi rend uralmának 
tudatát megszilárdítsa.

Munkásságunk tehát arra lesz irányozva, 
hogy a magyar társadalom, politikai élet 
és közszellem átalakulására és nemesbülé- 
sére, az újra alakult magyar állam és intéz
ményei megszilárdulására elhatározó befo
lyást gyakorlott férfiak élete és működése 
alaposan megirassék. a reformok akadályai 
felvilágosittassanak, s igy a jövő történet 
írójának mennél több kidolgozott történet- 
rész álljon rendelkezésére.

Ebből folyólag a »Hazánk« kettős 
célt tűzött ki magának : egyfelől azt, hogy 
í± r n a í y v t t r  hfl.rU n n l i f í k  Ói ó c  n o l í r ó m  Ál n fmagyar hadi, politikai és polgári élet 
ujabbkori történeti adatait az elkallódástól 
megóvja; másfelől, hogy a tudományos inté
zeteinknél és egyeseknél lévő anyagkészlet 
feldolgozására s a jelen század nagy esőmé 
nyeiben és alkotásaiban résztvevők egyéni 
tudása és tapasztalatai megörökítésére al
kui múl és közvetítő közegül szolgáljon.

Ezen vezérelvekhez képest igyekezni 
fog a »Hazánk« szerkesztősége, hogy le
hetőleg csak oly közleményeknek adjon 
helyet, melyek íróit a tárgy megválasztásá
ban a történelmi kritika s a tudomány ma
gasabb érdeke, a tények és események meg
ítélésében önmérséklet és igazságérzet, az 
előadásban pedig higgadt komolyság vezérli. 
Mindazáltal tág tért enged a szerzők nézetei 
szülemenyei szabad nyilatkozásának. Párt
állást kerülve s a tények valóságos lefolyá

sának kiderítését tűzve ki egyik feladatául, 
a legellentétesebb érveléseknek is hajlandó 
tért nyitni, ha az érveléseket nem személyes 
hajlam vezeti, vagy ellenszenv tulságokra 
nem ragadja.

Az adatok gyűjtésére nagy súlyt fektet 
a »Hazánk.« A ki az utóbbi másfél szá
zad hadi, politikai, művészeti és közműve
lődési életére, illetőleg abban szereplő egyé
nekre vonatkozó, vagy tőlük származó nap
lók, levelek, vagy egyéb iratok s életrajzi 
adatok, pasquillek, kiáltványok stb. birtoká
ban van; — a ki a folyó század s főleg 
1848 49-ki alkotmányos küzdelmeinket illető 
kéziratot, naplót, jegyzőkönyvet, vagy annak 
töredékét, a nemzetőrség, honvédzászlóal
jak, huszárezredek és tüzérség alakulását, 
erejét, létszámát és harcait, a hadtestek 
működését, napi parancsokat s hadi jelen
téseket, csaták leírását, hőstetteikkel kitű
nők tényeit magában foglaló eredeti irato
kat bir, a miknek a történetiró hasznát ve
heti, a melyek a mai és jövő nemzedéket 
amaz időkről, nagy embereiről és általuk 
előidézett események valódi indokairól fel
világosítani képesek: — ne engedje elpusz
tulni. vagy méltatlan kezekre jutni, hanem 
küldje b ee  folyóirat szerkesztőjéhez közlés 
végett, s adja át a történetirodalomnak a 
nemzet okulására.

Az itt kör vonatozott tér művelését tűzi ki 
feladatául a »Hazánk.« írói és gyámoli- 
tói azok lesznek, kik célját és elveit helye
selvén, a magyar történetírás ügyét a fen
tebb jelzett irányban és határok közt szol
gálni hajlandók. Ezekhez vannak intézve e 
sorok, egy komoly ügy barátaié ügybarátaihoz 
— a történelem és hazaszeretet nevében.

A »Hazánk« 1884 elejétől kezdve öt- 
ives havi füzetekben jelenik meg(julius és 
augusztus hó kivételével,) időnként arckép 
vagy egyéb történeti becsű rajz mellékletével.

Az imént megjelent e l s ő  f ü z e t  t a r 
t a l m a ;  Tájékoztatásul. — P u l s z k y  
F e r e n c :  A forradalom. — S z i l á g y i  
S á n d o r ;  Erdélyi ifjak iskoláztatása kül
földi egyetemeken. — M á r k i  S á n d o r :  
Forray András esete, adat a Hora-lázadás 
történetéhez. — J a k a b  E l e k :  Gróf 
O’Donel Károly, erdélyi kormányzó — G e- 
1 i c h R i k h á r d : A szolnoki ütközet. — 
R é n y i R e z s ő : A 64. zászlóalj. — Tárca : 
A cs. k. udvarnál alkalmazott egyének na
pidijai 1812-ben. — Szeremley Miklós törté
neti képei. — Görgey Artbur altábornagygyá 
kineveztetési okmánya. — Rettegi György 
emlékiratai. — Jenő, savoyai herceg nyilat
kozata 1720-ból.
E l ő f i z e t é s i  ár a:  e g é s z  é v r e  6 f r t, 

f é l é v r e  3 f r t.
Az előfizetési összegek Aigner Lajos 

könyvkereskedéséhez (Budapest, váci-utca 1) 
intézendő!



K a z i n c z y  F e r e n c  m ű v e i . ; B A L O G H  Z O L T Á N
M a g y a r á z ó  j e g y z e t e k k e l

kiadja
ABAFI LAJOS.

Kazinczy Ferenc, ki új Atlasként fél századig 
hordta vállán a nemzeti nyelv , és irodalom ügyét, 
méltó arra, hogy müveit minden magyar ember is
merje és bírja.

Ennek lehetőségét könnyítendő,'elhatároztuk, hogy 
Kazinczy müveiből újabb olcsó kiadást rendezünk.

E müvek 5 vaskos kötetre terjednek és Kazinczy 
összes költeményeit, Pályám emlékezetét (önéletraj
zát), Erdélyi levelek című útleírását és Magyar Pan- 
theon címen nevezetes magyarok életrajzait tartal
mazzák.

Kazinczy költeményeinek ily teljes gyűjteménye 
még nem létezett, számos verse ez alkalommal jelent 
meg először; a Pályám Emlékezete is csak most jele
nik meg önálló kötetben, szintúgy remek életrajzai; 
az Erdélyi Levelek »Utazások« címe alatt többször 
adattak ki, de teljesség tekintetében egyik sem vetél- 
kedheíik jelen kiadással, melyet bő jegyzetek, beve
zetések, névmutatók értékesbítenek.

Ez üt kötetet 37—38 háromíves füzetben bocsát
juk ki. 1884. újévtől kezdve hetenkint egy füzet jele
nik meg.

Egy-egy f ü z e t  ára 20 kr.
B ek ö tés i  t á b l á k  2B k r a j c á r j á v a l  k a p h a tó k .
ZZZ Kívánatra mind az öt kötet egyszerre is kapható.----
Ára barna vászonkötésben piros szegélylyei 10 frt 20 kr.

Aigner Lajos

Ö S S Z E S  M Ü V E I .

Balogh Zoltán egyike volt az ötvenes évek leg
kedveltebb és legtehetségesebb fiatal költőinek; mű- 

! veiből meleg és nemes kedély s a mi költészetének 
| legjellemzőbb vonása: a hazának lángoló szeretete su
gárzik felénk. Ö az elnyomatás sötét napjaiban ezrek 

! érzelmének adott költői kifejezést s e nemű dalai még 
| ma is hazafias költészetünk gyöngyei közé tartoznak. 
Már ez az egy körülmény elegendő arra, hogy Ba
logh Zoltán költeményei, különösen napjainkban, mi
dőn a hazafias lyrának oly kevés hivatott művelője 
akad, nagy elterjedésre találjanak.

Balogh Zoltán összes művei három kötetre ter
jednek, melyek tartalmát kisebb költeményei, balladái 
s költői beszélykéi, színmüvei és »Alpári« című pálya
nyertes verses regénye képezik.

Hogy a nagyobb közönségre nézve is hozzáfér 
hetőkké tegyük Balogh Zoltán költői alkotásait, 
három kötetet új olcsó kiadásban bocsátjuk ki, ni' 
pedig 1884. január havától kezdve 20 háromíves h 
füzetben.

Egy-egy füzet ára 20 kr.
Bekötési táblák 25 krajcárjával kaphatók.

Kívánatra mind a három kötet egyszerre is kaph 

Ara barna vászonkötésben, piros szegélylyei 6 frt

Aigner Lajo
kiadóhivatala.

SÁROSY GYULA ÖSSZES MŰVEI.
É letra jz i bevezetéssel és j e g y z e t e k k e l

kiadja
ABAFI LAJOS.

Sárosy Gyula a magyar költészeti irodalomban 
kiváló helyet biztosított magának lánglelke, kitűnő 
nyelvezete és géniusának merész föllengzése mara
dandó becsű müveket teremtett, melyek vagy szét
szórtan láttak napvilágot, vagy részben az idők ne
héz sajtéviszonyainál fogva meg nem jelenhettek, de 
ezer meg ezer kézirati másolatban keringtek a hazá
ban. Nálánál senki sem dicsőítette nagyobb áhítattal 
és erősebb phantáziával a magyar szabadságot, mely
nek zaklatott és üldözött élete oly korán esett ál
dozatul.

Nagy szenvedések és mártyromságok között tűnt 
el a költészet egéről, melynek egyik fénylő csillaga 
volt; miért is megérdemli, hogy nemcsak összes müveit, 
hanem életrajzát is lehető részletességben ismerje a há
lás utókor.

Az a kegyelet, mely bennünket Sárosy Gyula 
összes müveinek kiadására bírt, ösztönöz most arra, 
hogy e három kötetre terjedő müveket (Arany trom
bita, színmüvek, hazafias s egyéb költemények) új 
olcsó kiadásban mentül szélesebb körökre nézve hozzá
férhetőkké tegyük.

Ehhez képest 1884. újévtől kezdve ©gy-egy 
háromives füzetet bocsátunk ki. Összesen 22 füzet lesz.

Egy egy füzet ára 20 krajcár.
Bekötési táb lák  25 krajcárjával kap h ató k .

Kívánatra mind a három kötetet egyszerre is szállít
hatjuk. Ara barna vászonkötesben, piros szegélylyei 6 frt.

kiadóhivatala.

GAAL JÓZSEF VÁLOGATOTT MÜVE
Életrajzi bevezetéssel kiadja 

BADICS FERENC.
Gaal Józsefről ma már irodalom-ismerő em 

is alig tud többet, mint legfeljebb azt, hogy ő a sj 

padi »Peleskei nótárius«-nak szerzője. Pedig egyko 
— a negyvenes években — benne culminált a i 
gyár széppróza: ő volt a legkedveltebb, a legolvas 
tabb magyar regény- és beszélyiró, s a mellett, m 
a magyar népszínmű megteremtője, vigjátékaival do] 
nálta a magyar színpadot. .

Szabadságharcunk lezajlása után letette a tolls 
a feledésnek adta át magát; meg is feledkeztü 
róla tisztára, úgy hogy most új Íróként lép elénk, 
nek műveiből még ma is sok élvezetet meríthetüi

Az eddig megjelent 3 vaskos kötet magában fc 
lalja Gaal »Szirmay Ilona« című regényét, történ 
elbeszéléseit, alföldi képeit és humoros rajzait; ezel 
utóbb színmüvei ki fogják egészíteni.

Említett 3 kötetből új olcsó kiadást rendező 
29 háromives füzetben 1884. újévtől, kezdve hete 
kint egy-egy füzetet bocsátunk ki.

A füzet ára 20 krajcár.
B e k ö té s i  tá h lá k ;2 5  k r a j c á r j á v a l  k a p h a tó
fejű" Kívánatra mind a három kötet egyszerre 
megszerezhető. Ara barna vászonkötésben, piros szegéi 

lyel 7 frt 80 kr.
A ig n e r  Lajos A ig n e r  L ajos

k j_ 'l  " ___________________________  . I I B I IM  I l i m « ^ í i r m m »  I I I  ni—1 
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A görög tragédia jellemeiről. Irta dr. K r a u s z  Jakab.

»Olga.« Ismerteti R a k o d c z a y  Pál.

Irodalom. — Művészet. — Vegyesek.

Egész évre 
Félévre

E L Ő F I Z E T É S I  A R A K :
. 8 frt. j Negyedévre . .
. . . 4 frt. j Egyes lap ára .

2 frt. 
16 kr.

Az előfizetési pénzek a kiadóhoz (IV. váci-utca 1) küldendők.

Szerkesztőség; IV. bástya-utca 11.

A la p  k ö z l e m é n y e i n e k  u t á n n y o m á s a  t i l o s .

BUDAPEST
A I G N E R  L A J O S  K I A D Á S A

IV. váci-utca 1. Bzám



V E G Y E S E K .
* (Aigner Lajos), lapunk kiadója; eddigi 

buzgó első segédét: Horowitz Lajost közelébb 
könyhereskedésébe társul vette magához. Horowitz 
a sortiment-üzlet önálló vezetését veszi át, míg 
Aigner maga a kiadói ügyekkel foglalkozik s iro
dalmi vállalatait szerkeszti.

* (»Prizdam Siam hercege«.) így nevezik 
12,000 négyszögmértföldnyi Siam képviselőjét, meg
hatalmazott miniszterét s egész Európára kineve
zett nagykövetét. A herceg állandóan Párisban 
fog lakni s esetről-esetre fogja meglátogatni az 
európai fővárosokat. A 33 éves herceg minden te
kintetben európai műveltségű férfiú. Angliában 
nevelkedett, ott mérnöki vizsgálatot is tett és pedig 
cum laude. A német császár előtt siami katonai 
díszruhában jelent meg, mely sötét nadrágból, 
aranynyal tulhalmozottjjúros frakkból és sötét érc
sisakból áll. A herceg alacsony, mozgékony em
ber ; arcszine halványbarna, haja szénfekete, kis 
fekete bajuszt hord.

* (Judic asszony) közelébb a párisi Va- 
riétes-szinházban, Meilhac és Millaud »La Cosaque« 
cimü vaudevillejében aratott tapsokat. — A mű
vésznő mostanában érkezett vissza keleteurópai 
vendégszereplési utjából és azonnal alkalmat talált 
több orosz jelmezt és dalt vinni a francia szin- 
padra, melyekkel épp oly sikert aratott, mint a 
párisi couplet-kel és toilettekkel szokta. Dúsgaz
dag orosz hercegnőt játszik, ki lóháton megy be 
az élite-bálba, az oroszlánketrecbe lép nótázni, 
palotájában szabadon bocsát néhány oroszlánt 
bőven osztja az ajándékokat, revolverlövéseket és 
nagykorusittatása, azaz három nap óta 200,000 ru
belt tékozolt el. Családja elhatározza, hogy gond
nokság alá helyeztetését kéri a cártól. A hercegnő 
ennek neszét veszi s szökni kíván. Épen akkor 
vetődik a kastélyba egy párisi commis voyageur, 
a derék Primitif, a kinek első teendője megígérni 
az egyik szobacicusnak, hogy elviszi Párisba. A 
hercegnő megragadja az alkalmat, szerepet cserél 
a szobaleánynyal, Primitif urammal Párisba megy, 
beáll Primitif gazdájához, ott felforgatja az üzle
tet, a vevőket korbácscsal tractálja, mintha mu
zsikok volnának, majd pedig, mikor megkapja 
hazulról a várt pénzt, 300,000 frankon megveszi 
az üzletet és Primitif urat kinevezi igazgató
nak 30.000 frank fizetéssel. Időközben megjön a 
cár parancsa, hogy a hercegnő 24 óra alatt men
jen férjhez, máskülönben a vagyona elkoboztatik.
A hercegnő, nem találván kéz alatt más férfit 
Primitifnek ajánlja fel kezét és vagyonát. Primi
tif azonban kijelenti, hogy ő nem lesz olyan nő 
férje, aki csak pillanatnyi szeszélyből jön hozzá, 
és aki nem tartja öt se szépnek se szellemesnek. 
Divatárusok közt ez nem szokás. A hercegnőt e 
büszke nyilatkozat nagyon meghatja és most már 
nemcsak kezét és 40 millió franknyi vagyonát, de 
a szivét is felajánlja a derék commis-voyageurnek, 
aki már akkor szeretett bele, mikor azt hitte, hogy 
egyszerű szobaleányt szöktet. A darab azaz, hogy ! 
Judic asszony természetesen nagy sikert aratott. I

* (A cái" szakácsát) a nihilisták hir szerint
meg akarták vesztegetni, bogy mérget keverjen 
III. Sándor ételébe. A szakács azonban rögtön 
följelentette a dolgot, mire dús jutalomban része
sült. A cár Gacsinából Pétervárra költözése állító
lag összefüggésben áll ez ügygyei.

* (Parisban) az élő szóval elmondott újsá
got betiltották vagy legalább a rendőrség bezá
ratta azt az Athene-szinház nevű pincét, a hol azt 
a furcsaságot produkálták, még pedig azért, mert 
a pince tűzveszélyes volt. A »Journal parié« szer-

! kesztősége, természetesen, azt állitja, hogy a la- 
| pót erőszakosan elnyomták, a miért Jules Ferryt 
! csúfolta.

* (Az olasz király) az olasz borokat azáltal 
akarja divatba hozni, hogy jövőre, a pezsgő kivé
telével, a királyi asztalnál csupa olasz borokat 
rendelt feladatni. A közelebbi udvari ebéd alkal
mával a Chablis helyét már Stradello, a bordeaux-t 
Brolio és Alta Callina foglalta el. Példáját követte 
Izmai! pasa, az exkhedive; egy múltkori nagy 
ebédjén szintén csupa olasz borok voltak.

* (Tasso zálogcédulája.) A k»Fölszabadított 
Jeruzsálem« költőjének huszonhat éves korából, 
tehát 1570-ből érdekes, kéziratot találtak most, 
mely egyúttal élénk világot vet Tassonak akkori 
körülményeire. E kézirat szószerinti fordításban 
így hangzik : »Én, alulírott kijelentem, hogy Lévi 
Ábrahám úrtól huszonöt lírát kaptam, melyért ö 
atyámnak egy kardját, hat inget, négy lepedőt és 
két asztalkendőt kapott zálogba. 1570. márc. 2. 
Torquato Tasso.«

* (A könyvpor hatásáról) érdekes megfigye
léseket közöl egy orvosi szaklapban Layer bor- 
deauxi tanár. A bordeauxi könyvtár rendezése al
kalmával ugyanis a könyvekből felszálló portól 
az összes személyzet lázbeteg lett, főfájásuk volt 
és szemeik, orruk s légcsöveik hártj'ái meg lettek 
támadva. A por ugyanis tele volt penészszel, élő 
vibriókkal s apró állatokkal.

* (Hány év óta áll a világ ?) Erre a kér
désre érdekes számítással felel a »Magyar zsidó 
szemlé«-ben egy mathematikus, ki abból az álta
lánosan elfogadott tételből indulva ki, hogy a 
földön ezer millió ember él és hogy minden 33 
évben egy-egy nemzedék elhal, mig körülbelül 
73-dal több születik, geometriai progresszió álfái 
oldotta meg a feladványt, bogy hát akkor hány 
33 éves emberöltő előtt állott az emberi nem két 
egyénből: Ádám és Évából. A progresszió első 
tagja =  2, az utolsó tagja 1000 millió és a há
nyadosa — */»■ Eszerint 2 X. 1'125X—1 --1000,000,000 
a mely egyenletben az x  (a 33 éves éves ember
öltők száma) 171 s ez 33-mal szorozvva 5643 évet 
ad. Most pedig a zsidó kalendárurn szerint a világ 
5644-ik esztendőt éljük és igy a héber időszámí
tást a mathematika igazolni látszik, azzal együtt, 
hogy az emberiség csakugyan egy ős emberpár 
ivadéka, mint a bibliában megiratott.



A Z O S Z L O P B Á R Ó .
Regény.

Irta TOLNAI LAJOS.
(Folytatás.)

IV.
R i z s  t a n á r  n e m  n y u g s z i k ,  mi g  be  
n e m b i z o n y í t ]  a, h o g y  <5 g a v a l l é r .  |

Az egész nyolcosztályn öreg-teleki gym- 
náziumban egyetlenegy báró volt. Ennek 
kell tulajdonítanom, hogy minden tanár az 
ő kedvét kereste. Hol ide ültették: itt jó 
világos van ; hol amoda helyezték, oda nem 
süt a nap. Én is vándoroltam vele, mert 
Ádám báró nem hagyott el magától. Az er
délyi születésű tanár urak minden percben ! 
úgy szólították : nagysád ; instálom ; kegyes
kedjék nekem ezt megmondani méltsás báró 
ur; parancsoljon leülni Méltóságod. Eleinte 
a tanulók nevették ezt a csodálatos tiszte
letet, azt hitték tréfa ; de majd ők is nagy- J 
sádozták, mint egy falusi kisasszonyt.

Az igazgató ur így szólította az első i 
heteken :

— Mondja meg nekem Ladár Ádám . 
(így, se ur, se domine, se fráter, se báró.)

Gondoltam, a három arany miatt beszél 
ilyen hidegen. Lehet is. Majd azonban, hogy 
a tanári kar részére mindjárt mindjárt finom 
erdélyi borok és vaddisznók és különös saj
tok érkeztek : ők is, a magyarországi szü 
letésü professzor urak is igen szépen ki
mondták: nagysád, méltsád, instálom, ke
gyeskedjék, méltóztassék, könyörgöm, sőt, 
mint az istenhez szokás szólni imádkozás
ban : e s e d e z e m.

— Báró ur tanuljunk, nagyon sok lecke 
van — kérem Ádám bárót az első hetek- : 
bon, tudja-e, megígérte, hogy kitűnő fog 
lenni. A báró és báróné ő Nagyságaik szá
mítanak ám erre otthon.

Nem mondom: huzakodott, mert leült, 
belekönyökölt a könyvbe, figyelmesen hall

gatott reám, de azon vettem észre: alszik. 
Költögettem, Ádám, hej, báró ur, zabban 
vannak a lovak . . . Hangosabban beszéltem, 
mire indulatosan nyitott reánk Rizs tanár ur 
s gonoszul lehordott s kikergetett a szobából.

Jöttek délutánonkint a tanár urak s 
karon fogták a bárót. Vitték a temetőre, a 
a híres Máté-kertbe, a huszár-kaszárnyába, 
hol mulatni szoktak s késő estéken hoz
ták haza.

Tanulni se tudtam, mint Erdőháton, 
úgy búsultam, féltem, hogy istenem, mi lesz 
majd ebből?

ők  bizonyosan nem tudták, hogy Ádám 
bárót mire szánták a szülői, hogy neki oszlop
embernek kell lennie, okos, tanult, munkás, 
igazi lelkiismeretes derék embernek, ők  azt 
gondolhatták — — de lehetetlen eltalálnom 
mit gondolhattak.

Sallustiust fordítottuk. Épen Jugurthát. 
Szép történet, mindenki okulhat belőle. A 
két hitvány királyfi példája, mintha egye
nesen arra való lett volna, hogy a báró lássa 
meg: mivé teszi az embert a munkátlanság.

Rizs tanár szép öreg betűkkel leirt 
minden pontot latinul és mellé mindjárt 
oda helyeztette a magyart. A bárónak csak 
olvasni kellett, a mint következik. így is 
felelt mindig az Írásból és sohasem a latin 
könyvből.

— Úgy, úgy — mondogatta, föltartott 
kevély, húsos fejével Rizs ur — úgy nagy
sád. Nagyon jól van, instálok még egy pon 
tót méltsás báró ur. Úgy, igen helyes. Még 
egy pontocskát báró ur. Elég, kitünően van. 
Köszönöm.

Oda nem mertem nézni sem a tanár 
urra, sem a báróra. Égett a képem a szé
gyentől, mert azt hittem, mindenki tudja, 
hogy itt milyen ocsmány játék foly.

— Báró ur — szóltam egy alkalommal, 
mikor már nem tudtam többé magamat tűr-
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tőztetni — ha ez igy megy, akkor az első 
deklinációt is elfelejtheti bátran.

Lángveres lett. Átölelte a nyakadat és 
kért, hogy meg ne mondjam senkinek, hogy 
ő miből és hogyan felelt, nem fogja többet 
tenni, Rizs ur egy szemtelen gazember.

Megöleltem, megcsókoltam a bárót, mint 
tulajdon kedves testvéremet és kértem, hogy 
ne menjen a tanárokkal sétálni. Mondja meg, 
hogy dolgozni akarunk.

Mindent megígért és esküvel fogadott.
A fordításokat azonnal összetéptem és 

elkészítettem a bárót a magam módja sze
rint. Hogy örvendett, ugrált, majd nem tu
dott hova lenni örömében, hogy igy is megy 
a munka.

Reggel behozta Rizs ur az uj készít
ményt. Csak arra kérte a bárót, hogy ta
nulja meg jól e l o l v a s n i .

S következett egy dolog.
Előbb engemet kérdezett Rizs ur az 

iskolában.
Minden szavamba beleakadt, semmi se 

volt jó.
— Üljön le — nyomta meg a szót ér

desen. Kérem méltóztassék folytatni nagysád.
Oda ment a báróhoz, hogy ujjával mu

tassa, hol következik.
— Hol a szöveg — kérdé ijedten. No, 

báró ur, tegnap fájt a feje — ma nem 
kérdem.

— Tudom.
S olvasta a báró bátran, bizodalommal.
Igen — de nem jutott eszébe egy szó 

is, egyetlen sort vagy mondatot nem tudott 
lefordítani. Mind olvasta, mind kezdte, hol 
itt, hol ott, a negyedik caput helyett mondta 
az első caput magyarját. Kacagott, röhögött 
az egész osztály. Lássa, lássa — mondogatta 
Rizs ur — ugy-e, hogy fáj a feje, báró.

Óra végén haza kellett mennünk mind 
a kettőnknek.

Rizs ur alig várta, hogy beérjünk a 
szobába, nekem ugrott. Erős kezeivel föl
kapott a vállaimnál fogva s rázni kezdett.

— Szamár, gazember mit tettél?
— Ne bántsa a tanár ur, én vagyok 

az oka — esdekelt Ádám báró.
— Paraszt, intrikus tolvaj, kit akartál 

te megszégyeníteni? Tolvaj . . .
A tanárné is bejött, s minden kutya 

bejött s ugatott.
— Mi ez ? — kérdé a tanárné — egyet 

csípve rajtam előre rs. Lopott? Mennyit

lopott ? Policáj — policáj — hamar. Kaz- 
zemperr neki!

— Nem gazember — állott az asszony 
elé a báró — itt semmi policiára nincs szük
ség, de igenis" .“egyébre. íSándor, mi innen 
még ma elköltözködünk. Tegye” le tanár 
ur azt a; fiút, mert velemIgyülik meg a baja.

S a mindig sápadt s oly könnyen el- 
eialuszó cingár ifjú lekapta a falról a vitőrt 
s jobb térdét előre feszítve,' készen várta a 
tanárt.

Ádám báró kék ajkáról, mint a nya 
valyatörős kis Pap Petiről, mikor elérte a 
betegség — foszlányokban szakadt alá a 
hab. De nem reszketett, csak előrébb, elő 
rébb feszitette a lábait.

— Nagysád — fogta össze alázatosan 
kezeit — hát ezt érdemiem én méltóságod
tól, a miért védelmére keltem ?

— Engem nem volt miért védelmezni, 
engem senki se bántott.

— Hát ez a semmirevaló —
— Ne mondja azt a szót, mert keresz

tül szúrom önt.
S mint a villám egyet cikázott kezében 

i a tőr.
A tanárné ordított és emberekért kia- 

| bált. De mintha mindenkit elnyelt volna a 
I föld: egy teremtett lélek nem látszott sehol.

— Maradj Lucsia — ki ne menj. El
bánok én ezzel a fattyuval.

— Kit ért ön az alatt a csúf szó alatt 
— kérdé a báró, tőrével egy arasznyira a 
tanártól. Rögtön keresztüldöföm, ha bocsá
natot nem kér.

S az óriás termetű ember eleresztett 
s kezdett alkudozni a báróval.

Könyörgött, rimánkodott s mindent meg
ígért, csak azt fogadjuk meg, hogy nem me
gyünk el s erről a jelenetről nem szólunk. 
Ő nagymérvű szívbajban szenved s mikor 
a görcs elfogja — nem ura magának. A 
forradalomban kapta ezt a szívbajt, mikor 
Batthyáni grófot agyonlőtték, a kit rendkivül 
szeretett. Erről a mai dologról az ő esze 

i mit sem tud. Ez egy borzasztó álom, való- 
! ságos szerencse, hogy a báró közbe vetette 

magát. Máskor neje Lucsia (egy fehér ősz 
hajú, paprikaveres arcú német nő) szokta 
a gondviselés szerepét játszani.

Jó, hogy bevégződött a jelenet, mert 
jöttek az erdélyi tanárok, s hívták a bárót, 
hogy menjen sétálni.



— Ma nem megyek — szólt vissza
utasítva a sétát a báró.

— Miért nem? — kérdé a számtanár, 
egy görbe hátú, homály képű, majdnem 
gyermekes arcú, szőke ember, nagy hosszu- 
száru vadászcsizmákban —  hogy ne jönne 
nagvsád ? Egy szép verset fogok felolvasni, 
legújabb költeményemet, mely ma jött a 
Délibábban. »Álmos herceg.« Ballada Arany 
modorában.

— Dolgoznom kell?
— Mit? Kidolgozom én a számpéldá

ját. Jöjjön, jöjjön. S karon fogta.
— Nem, nem megyek — maradt szava 

mellett makacsul.

Mint a bűnös ember rendesen: ő is alig 
tudott kifogyni védekezéseiből.

A báró most, mikor már mindennek 
vége volt. most kezdett el reszketni; elsá
padt és egy perc alatt elaludt. Átöleltem, 
dörzsöltem, hogy meg ne haljon és egyszer 
csak, mikpr már egészen elbontottam hom
lokát, orcáját kényeimmel — fölvetette sze
meit.

— Oh be bolond maga Sándor — szólt 
mosolyogva. Maga engem mindig felébreszt.

| Látja én nem vagyok olyan erős, mint maga.
! Mindjárt kimerülök.

— Báró ur, kérem szépen, ne felejtse 
el — —

A számtanár költő volt, Rácz Károly 
ur. Furcsa, de különben nagyon jó ember. 
Szemüveggel járt, bár szemüveg nélkül is 
jól meglátott mindent. Szokása volt mindig, 
mikor a tanterembe jött, egy csomó újságot 
hozni, úgy lökni be a lábával az ajtót s 
felkuporodni az asztalra vagy valamelyik 
pad tetejére s ott majd mindig dudorászva 
olvasgatni. Égyet kihívott közülünk, annak 
diktált egy fogós példát. S az osztály pihen
hetett.

Egyébiránt sokszor kijelentette, hogy 
nincs valami unalmasabb dolog, mint a ma- 
thesis. Nem is bánja, ha nem törjük utána 
valami nagyon magunkat. Csak tanuljunk 
jó modort, ez a fő Ez a horog, mely nélkül 
nincs hal. Rácz ur volt az egész ifjúság 
kedvence.

Rizs tanár kivezette a másik szobába 
társait, azután pár percre visszajött, meg
simogatott s ajánlotta, hogy azt a pár fel- 
hevült percet dobjuk a Lethe folyamába.
Ő részéről odavetette édesörömest.

— Csupa s z í v  vagyok, azt láthattátok 
fiuk eddig is, de mint minden nemes érzésű 
ember : — kissé lobbanékony. Ám a báró 
felséges gavallér, nem hittem volna. Ilyesmit 
csak egy báró tehet. Becsülöm.

A hizelgő szavakra csak egy vonás se 
változott Ádáin báró arcán. Hidegen vette 
a magasztalásokat s hátat forditott a tanár 
urnák, ki egész jó kedvvel távozott.

— Megjegyzem báró ur — szólt még 
egyszer visszatekintve az ajtóból, ha helyé
ben vagyok, én is úgy tettem volna. Nincs 
valami szebb, mint a gavallérság. Gondolom 
érzi : hogy én se tettem mást a báró irá- 1 
nyában. Szeretném, ha felfogott volna.

Félreforditottam orcámat, mert úgy rán- 
gatódzott az ajakam; azt akartam mondani, 
hogy ezt a cselekedetét soha el nem felej
tem és nem tudtam ezt a három-négy szót 
összetenni.

Csak néztem reá, néztem pirosodó, ha- 
lavány orcáját és néztem, hogy mosolyog, 
nevet és egy könyvvel kettőt-hármat a fe
jemre ütött, hogy ne legyek olyan nagy sza
már, mert itt hagy.

Azért vett fel a báróné, hogy ezt a 
gyenge, beteges fiút, ha valaki bántaná: 
védjem, ki sokkal izmosabb, erősebb vagyok 
és ime, ő állott az oltalmamra Épen ezen 
gondolkoztam talán és e miatt szégyenlet
tem magamat, mikor a báró szól:

— Miért nem rúgta mellbe azt a sem- 
mirevaló embert? Taszította volna ki a fo
gát. Oh, milyen gyávák maguk; csak a 
korcsmában s az utcán tudnak verekedni 
Láttam, mikor Bévárdi egy embert, egy 
hatalmas fiatal embert össze vissza korbá
csolt, a miért egy durva szóért az vissza
felelt, Hát nem tudta megmondani, hogy 
a kasznár urnák nincs igaza, engem meg 
ne merjen ütni, mert megfojtom. Mire való 
akkor az embernek esze, ereje, ha még egy 
állatnál is ostobább és félénlcebb? Maga is 
úgy viselte magát, mint egy szánandó eb. 
Maga mindig gyáva marad.

— Nem, báró ur — pattantam fel az 
eb szóra — én tudtam volna mit csináljak, 
ha otthon vagyok.

—- Es itt miért nem ?
— Mit mond a báróné, ha megtudja, 

hogy én verekedtem ? S újból ?
— Nem az a kérdés, más mit mond: 

az ön szive mit mond. De igaza van apám-
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nak, hogy a köznépnek jóformán szive egy- j 
átalán nincs is. i

A báró ilyenekben fölötte mód fejlet- j 
tebb eszű volt, mint én ; ő már a harma- ! 
dik kérdést tette, mikor én még az elsőre j 
alig tudtam felelni.'

— Meg fogja a báró ur látni, hogy 
nekünk van szivünk és mi nem félünk a 
haláltól sem. Egyszer az apám testvére a 
szomszéd faluban cholerában feküdt, de édes 
anyám meg otthon tifusban és mi gyerekek 
igen kicsinyek voltunk még s apánk sze
gény. Meghozzák a hirt, hogy Károly bácsi 
az utolsót járja. Apám rögtön kocsira ült s 
bár tudta, hogy a betegség ragadós, s anyám 
se tehet semmit: elment, s még az estve 
ölében haza hozta a testvérét. És meggyó
gyította. Hát ha mind elkaptuk volna a 
bajt; hát ha elkapja anyánk : nem ! mondá 
apám, első a kötelesség, a becsület.

— Jó. Szeretném látni, hogy itt mi volt 
a kötelesség, mikor magát felpofozta az a 
gaz ? Ez a becsület ?

— Hogy a báróért eltűrjem a méltat
lanságot.

— Ez szép. No csak Sándor védje a 
gyávaságát máskor is igy : akkor magából 
még igen derék ember lehet valamikor. De 
nem előttem.

Ha egy furkos bottal a fejem tete
jére sújtanak : nem szédülök úgy el, mint 
erre a kegyetlen szóra. — —

— Mily kevélyek vagytok, ha egy kis 
szép dolgot cselekesztek ? mekkora árt fizet 
tettek érette ; mily mélyen megalázzátok az 
embert, hogy kiforduljon szivünkből képe^ 
tek, mint a felpanaszolt falat szánkból!

Gondolhattam ilyenformákat, mert el
hallgattam, s egy szót se válaszoltam a 
báró — hiszem — szeretetteljes vagdalód- 
zásaira. Kimentem a kertbe s elővettem 
ajánló leveleimet, hogy — de hát anyám? 
hát akkor testvéreim ?

(Folyt, köv.)

K O S Z

KÖLTEMÉNYEK,
I.

J u h á s z  l e g é n y .
»Fújjad, fújjad szomorúan,
Rád illik a nóta,
Szép szeretőd halva fekszik 
Naplemenet óta.«

„ ' ■ ' ■

Nem szól a dal, béget a nyáj,
Nincs a ki terelje,
A tiszta ég csillag-szemmel 
Őrködik felette.

»Kelj föl, kelj föl én szerelmem!
Nem lehetsz te halva . . .«
Meghúzzák a kis harangot,
Ráborul az anyja.

»Kelj föl, kelj föl én szerelmem! 
Legyen — C3ak egy kis szód ...« 
Lány-pajtási felemelik,
Viszik a koporsót.

Ftíjja, fújja szomorúan,
Ezt Dalolta »0 is«.
Szellő viszi, tán megérti 
Kün a temetőn is,

MÁTRAY LAJOS. 

II.
S z ő k e  M a r i s .

Őszi szélvész sivalkodik,
Eső veri az ablakot . . .
Fehér ágyban Szőke Maris,
Rózsás arca szinehagyott.

Agy szélén ül szeretője,
Apolgatja a beteg lányt.
— Édes kincsem mi bajod van ?
Jaj be reszketsz! tán hideg bánt?

Nem is felel Szőke Maris 
Rózsás arca szinehagyott . . .
Őszi szélvész sivalkodik,
Eső veri az ablakot.

De nem szél az ; öreg atyja 
Átokteljes jajgatása;
Nem eső az ; öreg anyja 
Szivfagyasztó könyhullása . .

— Kandallóban lobog a láng,
Mégis fázol édes kincsem ? . . .
— Melengetlek csókjaimmal 
Mégis fázol édes kincsem ? . . .

Kandallóban lobog a láng,
Nehéz selyem takarója,
Szeretője forró csókja 
A hidegtől meg nem ójja.

— Iszonyú az apaátok !
— Véd szerelmed, véd szerelmem !
— Oh de óv-e nagy szerelmünk 
Édes anyám könnye ellen ?

Szőke Maris óh e k ö n y t ö 1 
Nincs mentség a szerelemnél!
Ha a világ lángban állna,
Még akkor is dideregnél!

VARSÁNYI GYULA

O R Ü
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AZ ELVÁLT ASSZONY.
(Francia elbeszélés.) j|

Irta TONY REVILLON.

(Folyt.)

— Nagyon lankadt vagyok, — monda j 
aztán.

— Nem kímélted magadat a lovaglás- j 
bán, — jegyző meg az elnök.

— Annyi bizonyos, hogy ugyancsak 
vágtattunk. Alig tudtam a nyomába járni i 
a nagyságos asszonynak s ha sarkantyúm 
nem lett volna . . .

— Azt hiszem, — mondá az elnök, az | 
asztalnál való fölszolgálásnál — a sarkan- j 
tyúkra nem igen van szükséged.

— Jó lesz, ha lefekszel s kissé kipihe
ned magadat, — mondá leányának az el- 
nökné.

-- Köszönöm, anyám, e figyelmedet; j 
de én jobban szeretek fenn lenni

A hétnek az a napja volt ez, melyen 
a Le Testű-család nem fogadott vendége 
két Egyedül lévén, a szalon egyik szögleté- ' 
ben csoportosultak. Az elnök kis unokájá 
val játszott, minden pillanatban csitiiva ezt, 
hogy ne csapjon oly nagy zajt. Az elnökné ' 
himzéssel foglalkozott s koronkint Klárára i 
pillantott, ki mozdulatlanul ült egy kar
székben.

— Mily bágyadt! Nagyon jól fog 
aludni,

A fiatal asszony, a padolatra szegezett 
szemmel, keserűen féJrevont ajkkal tördelte 
egymásba font ujjait.

Másnap alig tudott a lábán megállani, ; 
homloka elsötétült, ajka fehér volt s újra 
jelentkezett ama gyönge, száraz köhögés, 
mely Bellamy urat annyira nyugtalanította

— Ne menj ma ki, Klára, nagyon kér 
lek ; hiszen beteg vagy, — szólt a fiatal nő i 
anyja.

— Beteg ? Én ? Mily képzelődés !
Aztán éles, parancsoló hangon kiáltá:
— Onesime!
— Asszonyom ?
— Fel vannak a lovak nyergeivé ?
-— Fel, asszonyom.
— Nos, tehát induljunk, induljunk !
Este Gambaultné korán ellátogatott a

Le Testű-palotába.
— Szobájában találja Klárát, — mondá 

Le Testuné. — A szegény gyermek túlbe

csülte erejét. Egy pár sétalovaglás kimerí
tette őt.

— Csak épen megölellek, aztán megyek 
tovább, szólt Szabina a barátnőjéhez. — 
Csupán tudomást akartam szerezni hogylé 
tedről, mielőtt Esnaultné asszonyhoz mennék.

— Semmi újság ? — kérdé Klára halkan.
— Még semmi; most várjuk Henriknek 

a válaszát.
*

Egy második levele Esnaultnénak a 
következőről értesítette Klárát:

■» Kedves gyermekem, azt akarom, hogy 
ön legyen az első, a ki örömemben oszto
zik. Ma csütörtök van. Tegyük föl, hogy ő 
pár napig marad Caenben. Vasárnap leg
később, újra látjuk őt. Minden a mi óhaj
tásunk szerint teljesül, sat.<

Mérielné csöngetett Katalinnak.
— Segítsen nekem az öltözködésben, 

— mondá Klára; — aztán mondja meg 
Onesimenek, nyergelje föl a lovakat.

— A lovakat, asszonyom ? Ne is gon
doljon arra! Meg akarja talán magát ölni?

— Tegyen úgy, a mint parancsolom !
— Az ég be van borulva, — szólt Le 

Testű; alkalmasint zivatar lesz. Ily időben 
rosszul tennéd, ha kilovagolnál.

— Csak Port en-Bessinig megyek. Ha 
nagyon esnék az eső, omnibuszon térek 
vissza, Onesime pedig meghálhat ott a lo
vakkal.

Útközben szél támadt, mely fölkavarta 
a port. Klára egy oldalúira tért le, mely 
almafákkal volt szegélyezve. Ez az ut, mely 
a szántóföldeket hasította át, véget érvén, 
más utak kereszteződtek.

Klára nem keresgette az ösvényt, a 
melyen tovább haladjon. A véletlenre bízta 
magát, partra föl s partról lefelé haladva s 
folyvást hallva, a mint Onesime szóval biz
tatta a lovát. Végre a tengerpart is fölme
rült a szemhatáron. Klára vágtatni kezdett 
a magyal- és puszpángbokrok közt, egy 
lejtő felé. Egyszerre megállitá lovát. Ott már 
az óceán kezdődött.

Mint fiatal leány, mily sokszor futkosott 
Klára vidáman e magaslatokon! A tenger 
kedves látványt nyújtott neki s ő e képe
ket megőrizte emlékében, mint a gyermek 
a bűvös képeket. (íjra látta a tenger hal
ványzöld vizét, ezüst hullámfodrozatával, 
mely itt-ott sötétkék színbe változott át s 
ellentétet képezett az ég tiszta azúrjával;
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majd, a nyugvó nap sugaraitól megaranyozva 
úgy látszottak a habok, mintha tüzes láva 
sik mezőn hömpölyögne tova. A színek eme 
változata, a természet e nagyszerű látványa 
édes érzelmeket ébresztett föl Klárának a 
lelkében. A tengerparton egyszerre élvezte 
az üde szellőt és a költészetet.

Mérielné leszállott paripájáról, A felle
gek, melyek az eget borították mindig 
alább szálltak. De Klára nem látta ezt; ő 
csak a hullámok játékát nézte s a tenger 
moraját hallgatta.

A felhők összeölelkeztek a hullámok
kal. A szemhatár megrövidült. Klárának a 
szeme előtt egy óriási köd lebegett. De ő 
egyre csak a tenger zaját hallgatta.

Onesime közeledett.
— Asszonyom, jó lenne talán már visz- 

szatérnünk.
— Jól van ; kövessen !
A port-en-bessini útra lovagoltak ki, 

mely a part mentén vonult tova. A faluhoz 
érve, Mérielné jobbra fordította lovát.

— Asszonyom, — szólt Onesime, — 
kegyed csalódik az irányban.

— Nem, viszonzá a fiatal asszony, — 
én nem csalódom.

Lement egészen a tengerig, mintha 
bele akart volna merülni a habokba s el
tűnni az óriási ködben. A ló oldalt fordult.

— Asszonyom, kérem, térjünk vissza! 
Otthon majd nyugtalankodnak kimaradása 
miatt.

— Nem bánom hát, térjünk vissza!
— Siessen! — kiáltott az eléje siető Ka

talin. — Siessen, asszonyom, már várják 
ebédre.

Mérielné csakhamar a szalonban termett, 
hol Henriket pillantotta meg, atyjának és 
az orvosnak társaságában.

— Oh, kedves gyermekem ! — kiálta 
föl Le Testuné asszony, leánya elé sietve s 
megölelve őt.

Henrik hangosan mondta:
— Nem akartam Caenben kiszállani!
Klára egy karszékbe ereszkedett s

könybe lábbadt a szeme.

X .
— Gambault, édes barátom, — mondá 

Henrik, a jegyzőt karon fogván, ép abban 
a pillanatban, mikor ez egyik kártyaasztal 
mellé akart ülni, — miért akar ön engem 
mindenáron megházasitani ?

— De hiszen én egyátalában nem aka
rom ! — viszonzá a jegyző. A mit én

j tettem, csupán feleségem iránt való engedel
mességből cselekedtem, kit az Ön édes anyja 
iránt való szives jó indulat ösztönzött arra, 
hogy engem a közvetítő szerepre fölszólit- 

i són. Nekem magamnak soha sem jutott 
volna efféle az eszembe.

— No, jól van. Legyen szives tehát 
Gambaultné asszonyságot értesíteni, hogy

| nem határoztam magamat el a házasságra 
! s kérje meg a nevemben, ne haladjon to

vább egy lépést se azon a téren, melyre 
én őt soha sem követném. Azért menjek-e 
én Caenbe, hogy ott egy unalmas látoga
tást téve, midőn visszatérek, azt mondjam 
anyámnak : »Az ön kiszemelt jövőbeli menye 
nekem nem tetszik.« Ön ért engem, nemde. ?

— Oh, tökéletesen, — viszonzá a jegyző. 
— Sőt némi örömömre szolgál, a megbízást 
elvállalni. Valóban, minden nőben lakozik 
egy egy ördög, mely házasságra készti a 
férfiakat! . . .

Henrik hasonlóan nyilatkozott anyja 
előtt is.

— De hiszen megígérted, hogy megnő
sülsz, —■ mondá az öreg asszony.

— Nem vonom vissza Ígéretemet, édes 
mamám; de hát nem szoktunk a házasság
gal úgy bánni, mint az ebéddel, hogy t. i. 
mihelyt hatot ütött az óra sietünk az ebéd
lőbe. Engedjen nekem egy kevés időt. — 
Majd csak magara választok magamnak fe
leséget.

— Jól van. De hát miért ne ajánlhat
nék én neked tárgyat a választáshoz ?

— Ha megengedi mamám, saját magam 
fogom azt fölkeresni . . . Ejh, mamám, hi
szen csak mostanában érkeztem még haza ; 
én oly boldognak érzem magamat közelé
ben. Ne változtassunk mi még ezen a bol
dogságon . . .

— Hát te >ön«-nek szólítasz engem?
— Kérlek ! . . .
— No jól van, várni fogok.

*

Klára ismét átment Esnaultné asszony
sághoz. A délutáni beszélgetős megkezdődött. 
De csakhamar beállt a feszély pillanata a 
fiaial asszony és Henrik közt. Miután be
szélgettek festészetről, irodalomról és zené
ről, egy természetes lejtőre jutottak, mely 

I a francia társalgásban megszokott tárgy:



az érzelemről,,a szerelemről, s megzavarodva 
szakiták léibe a beszédet.

Gambaultné folyvást ellátogatott Es- 
naultné asszonyhoz. Büszkeségét találta ab
ban, hogy az öreg asszony őt őszinte, fesz 
tesztelen nyájassággal fogadja s jól esett 
neki, ha letelepedve, igy szólhatott: »Elhoz
tam a munkámat is, hogy tovább időzhes
sek körében, asszonyom.«

— Köszönöm, kedves kicsikém, — vi- 
szonzá az öreg asszony. — Jöjjön ide az 
ablakhoz, itt jobban lát.

Szabina beszélgetett a város eseményei
ről, koronkint fölpillantva hímzéséről, hogy 
hallgatóit szemügyre vehesse. Eme nagy 
nyomatékkai elmondott semmiségeket, köz
napi pletykákat Klárának és Henriknek 
hallgatni, valóságos gyötrelem volt. Olykor 
megtörtént aztán, hogy a fiatal ember föl 
vette a kalapját s lement a kertbe dohá
nyozni. Máskor meg, mikor a válás órája 
közelgett, Henrik kétségbeesett pillantást 
vetve Mérielné asszonyra fölsóhajtott:

— Ejh, hogy ma sem lehetünk egyedül !
Szabina, hogy Emaultnénak folyvást

kegyében maradhasson, mindig tudott va
lami ürügyet kitalálni, a házasság dicsőíté
sére. Majd egy egy keresztelés, majd egy egy 
elhalálozás adott erre alkalmat. »Ez s ez 
ur nagyon boldog: neje egy fiúval ajándé
kozta meg« ; vagy pedig : »Ez s ez asszony
ság elvesztette anyját. Mi lenne most be
lőle, ha e csapás tavaly éri vala őt ? Most 
már nincs egyedül; van élettársa, a ki segít 
neki az élet terheinek elviselésében!« Alig 
volt oly tárgy, a melyet a házassággal esz
meláncolatba ne hozott volna. S mindezt a 
legszebb színben tüntette elé. Klára azon
ban hallgatni sem szerette az efféle cseve
géseket.

- — Miért nem beszélget kegyed is ? —
kérdezte tőle Esnaultné negédesen.

— Bocsánat, szórakozott voltam, — 
viszonzá a fiatal nő.

S Szabina az előbbi buzgósággal foly
tatta a csevegést.

Henrik is szórakozott volt. Oly széket 
választott ki magának, mely a lehető leg
távolabb esett a jegyzőnétől, amaz asztalnak 
a túlsó végén, melyen könyvei és jegyzetei 
hevertek. Ott ült ő, a nélkül, hogy figyelt 
volna a társalgásra, folyvást Márielnén pi
hentetve a szemét Néha oda pillantott felé

K O S Z

á fiatal asszony a ilyenkor szemeik rendesen 
találkoztak.

E pillantások nem kerülték ki Esnaultné 
asszonynak a figyelmét.

A féltékenység gyötörte az öreg asz- 
szonynak a szivét. Henrik és Klára vonzal
mat éreztek egymás iránt s ő úgy vélte, 
mintha e miatt fia nem fordítana rá annyi 
figyelmet. Éjjel, ha az álom kerülte, eszébe 
jutottak nappali tapasztalatai, melyeket kép
zelete még inkább nagyított. Testi szenve
déseihez most már lelki gyötrelem is járult, 
a miatt, hogy fia nem szenteli többé min
den idejét neki

Henrik, látva anyjának a szenvedését, 
sietve küldött Chainbard Claudiusért.

— Nem ezt mondtad-e, anyám, — 
kérdé az ifjú — hogy beleegyezel a mű
tétbe, ha visszatérek ? Én hiszem, hogy meg 
is gyógyulsz, minthogy most már melletted 
vagyok.

— Azt óhajtom, hogy házasodjál meg 
elébb; aztán nem bá^om történjék bármi.

— Te kegyetlen vagy mamám !
Az öreg asszony megsimogatta, meg

ölelgette fiát, épugy, mint ezt gyermekkorá 
bán tette vele.

Mérielné asszonynyal azonban nem tu
dott többé oly fesztelen könnyedséggel, 
őszinteséggel csevegni ; az a barátság, a me
lyet a fiatal asszony iránt tanúsított, hideg 
udvariasság volt.

Klára észrevette a fagyos fogadtatást. 
Bátortalanabb lett, tartózkodva lépett be 
Esnaultné asszonyhoz, későbben ment át 
hozzá, mint azelőtt s rövidebbre szabta a 
látogatását.

Henrik ellenben sokkal kevesebb időt 
töltött otthon. A fiatalok, a nélkül, hogy 
összebeszélve, egymásnak légyottot adtak 
volna, találkoztak. Klára lesütötte a szemét, 
mig arca egészen kiderülni látszott. A fiatal 
ember lassan közeledett felé és üdvözölte. 
Mindenik folytatta a saját útját.

A nyár közelgett. Este nagy ritkaság 
volt, hogy a Le Testuék szalonjának vala
melyik ablaka nyitva ne maradjon. A csa
lád ennél az ablaknál tartózkodott, érezve 
ama nyugtalanságot, mely úgy növekedik a 
sötétségben, mint az emberek szenvedései, 
ha a külső tárgyak nem szórakoztatják 
őket.

Onesime nagyon unatkozott.

O R Ü  87



88 K O S Z O R Ú

— A paripák már jól kipihentek, — 
mondá; — nem azért mondom, mintha di
csekedni akarnék, de ugyancsak gondjukat 
viseltem ! . . . Soha sem láttam lovakat jobb 
állapotban! . . . Azt hiszem, asszonyom, egy 
kis séta jót tenne nekik . . .

— Nos, hát jártasd meg azokat a lo
vakat, — szólt az elnök.

— Onesimenek igaza van, — jegyzé 
meg( Mérielné. -—"Ha holnap szép idő lesz, 
egészen a“ tengerig kilovagolok.

ügy gondolkozott, hogy egy kis szóra
kozás, melyre ő olyan nagyon vágyott, nem 
fog ártani s atyjának a barátjai nem fog
nak neheztelni,y-ha kissé; tovább marad is 
ki. Lehet, hogy talán egy napra menekülni 
is akart Szabinának a csevegései s Esnaultné 
asszonynak fagyos érintkezésedéiül.

Lement a Port-en-Bessinbe, utasítva 
Onesimet, hogy a lovakat kösse be az is
tállóba s várjon reá.

— Jól van, — gondolta magában a 
szolga; — addig, mig asszonyom visszatér, 
meglátogatom Chuffa^d öcsémet s billárdo- 
zom vele a kikötő kávéházában !

Klára fölment â  meredek partra s föl
fogta lovaglóruhája uszályának a végét, hogy 
az járásközben alkalmatlanságára ne váljék ; 
aztán ama keskeny" ösvényre tért le, mely 
a magyalbokrok közt vezet tova. A hőség 
miatt csak lassan lépdelt s helyet keresett 
az árnyékban, hogy kissé leülhessen. Egy 
szalmafedelü,9 alacsony kunyhót pillantott 
meg, mely a vámügyelőknek és parti mun
kásoknak szolgált menedékül zivatarkor.

A mint Klára közeledett, egy férfi kelt 
föl s kilépett az ajtón, magas termetét 
meghajtva.

— Henrik!
Klárát e találkozás nem lepte meg. Ki 

tudja, előérzete nem sejtetett-e vele ilyes
mit ? Kezét nyujtá a fiatal ember felé. 
mondván:

— Árnyat kerestem.
— Ne menjen kegyed ebbe a kuny

hóba; itt nagyon fojtó a levegő. Tudok 
azonban oly helyet, ahol kipihenheti magát. 
Van kegyedben elég bátorság ?

— Miért kérdi ön ezt?
— Mert az a hely, a melyről én be

szélek a meredek part alján van; a port-en- 
bessini partok pedig porhanyók és omladozók. 
A sétálók is ritkán járnak a parton, föld
csuszamlástól tartva.

— Ejh, talán csak nem ér minket az
j a szerencsétlenség, hogy épen abban a pil

lanatban szakadjon le a talaj, mikor ott 
lefelé haladunk. Mutassa meg az utat.

Henrik egy nagy meredekségről aláki- 
j gyózó ösvényhez vezette Klárát, melyen né

hány perc alatt leértek a tenger széléhez.
Csaknem az ösvény végződésénél egy 

bokrokkal benőtt zug mélyedt a partba, 
hol egyes sziklatömbök a sétálóknak üléssel 
szolgáltak az árnyban.

Henrik és Klára is itt telepedtek le.
Délutáni három óra volt. A tenger tel- 

í jes világításban terült szemük előtt. Balra, 
ég és v í z  , arany párázatban lebegtek ;

; jobbra, a halvány ég alatt, sötétkék vizsző- 
nyeg terült. A sziklák, rózsaszínre festve a 
nap által, oly képet nyújtottak, mely a 
szemlélőt Görögországra emlékeztette.

Pillanatig hallgatag ültek egymás mel
lett a fiatalok. Klára a dél felől látszó 
arany köd felé fordult; a fiatal ember pedig 
szerte bámult, a meddig szemhatára terjedt.

— Mily magánosság! — szólalt meg 
kis idő múlva. Egykor, midőn ide jöt
tem. kiválasztottam az Óceánon a legtávo
labbi vitorlát s addig kisértem a szemem
mel mig el nem tűnt. Mindig ugyanez ábrán
dom volt, vajha oly hajón tölthetném élete
met, melynek tulajdonosa volnék s tetszésem 
szerint a világ egyik vagy másik pontja 
felé utazhatnám. Elképzeltem, a mint a vi
harral küzdők gigászi erővel, kitárva mel
lemet a szélnek és a haboknak ; vagy ha 
az idő csöndes, mint heverek végig a fö- 
délzeten, elmerengve az égen és a tengeren. 
Utazásvágyam e helyen keletkezett, a hol 
mi ülünk.

— Az utazás vágy, barátom, úgy látszik, 
életszükség önre nézve. Midőn azt mondta

: az orvosnak, hogy ön kilencedik századbeli 
normand, mindig oly elzártnak érezhette 

I magát házaink közt. Egyszerre csak újra 
tengerre száll ön.

— Nem én.
— Én úgy hiszem, igen.
— Ismétlem, nem. Megfogadtam anyám

nak, hogy soha sem hagyom el többé. Es 
(hangja itt elérzékenyült) ha őt elveszteném, 
még akkor is maradnék !

Klára szólni akart,
— Nem, — folytatá az ifjú, — ne 

j szóljon többet Maradjon igy !. .
(Folyt köv.)
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AZ Á R U L Ó  SZÍ V.
Irta POE EDGÁR.

Való igaz !>kkor rémi tőén ideges valók, 
sőt még ma is az vagyok, de hát miért kel
lene azért szükségképen őrültnek lennem ? 
A betegség élesebbekké tette érzékeimet, 
a helyett, hogy azokat tönkretette vagy el- 
tompitotta volna. Mindent meghallottam, a 
mi az égben vagy a földön történt, sőt még 
olyat is, a mi a pokolban játszódott le. Hogy 
lehetnék tehát őrült ? Hallgasd csak! mily 
okosan és nyugodtan beszélem el a törté
netnek egész lefolyását.

Hogy és mikép jutottam legelőször is 
ar r a  a gondolatra, valóban, alig tudnám 
megmondani, hanem mihelyt egyszer rájöt
tem, éjjel-nappal üldözött. Valami különös 
célom’nem volt mellette. Még a gyűlölet sem 
szerepelt a dologban, mert hiszen az öreg 
embert egészen jól szívelhettem. Soha sem 
követett el irányomban igazságtalanságot, 
egy árva szóval nem bántott meg. Aranya 
sem csábított el engem, hanem meglehet, 
hogy szeme zavarta fel bohó véremet. Igen, 
igen, kétségkívül az volt. Egyik szeme 
ugyanis határozottan hasonlította sólyomszem
hez, kékes-szürke szinü volt, vékony hályog
gal fedve. Valahányszor azzal megnézett, 
mindig úgy éreztem magamat, miként ha a 
vér megfagyna ereimben s igy történt azután, 
hogy lelkemben lassan, de biztosan és mindig 
biztosabban fogamzott meg azon szándok, 
hogy azt az öreg embert meggyilkolom, csak
hogy attól a szemtől megszabaduljak.

S ez az egész, a miért engem őrültnek 
néznek. De hisz az őrültek megfontolás nélkül 
cselekesznek, pedig csak látott volna valaki 
engem! Milyen tervszerüleg láttam hozzá, 
mily figyelemmel és óvatossággal vittem ke
resztül ! Soha sem mutattam több szívességet 
az öreg embernek, mint azon a héten, mely 
a gyilkosságot megelőzte. Minden éjjel — 
épen éjfélkor — ajtajához lopóztam és óva 
tosan, pedig mily óvatosan és halkkal kinyi
tottam. Es ha az ajtó már annyira nyitva 
volt, hogy fejem a hasadékon általiért, akkor 
vigyázva bedugtam fejemet, egyszersmind 
pedig lámpát vettem elő, mely köröskörül 
zárva volt, úgy hogy egyetlen sugár sem ha
tolhatott ki. Ha valaki akkor meglát, bizo 
nyára nevetett volna azon a nagy óvatosságon, 
a melyiyel betekintettem. Beletelt egy teljes 
óra, mire az öreget ágyában megláttam. Ha, 
ha, ha! Hol van az a bolond, a ki Ilyen cse-

| Mélységre ennyi időt és fáradságot fordítana? 
Es akkor, mikor már a fejemet legnagyobb 
óvatossággal bejuttattam, milyen nagy figye
lemmel nyitottam ki a lámpást, nehogy vala
miképen csikorogjon vagy bárminemű más 
zajt támaszszon. Felnyitottam azt, de akkor 
is csak úgy, hogy egy icike-picike sugár arra 
a vércseszemre vetődhetett. S igy űztem a 
a dolgot hót éjelen által, mindenkor épen 

j  éjfélkor, de hasztalan, mert a szem zárva ma
radt, én pedig nem azt a jó öreget gyűlöltem, 
hanem csak a szemét. — Reggelenkint, már 
kora pitymallatkor beléptem a szobába, egé
szen elfogulatlanul csevegtem vele és tudako
zódtam hogylóte felől. Rendkivül gyanakvó 
természetű öreg embernek kellett volna len
nie, ha csak sejtelmét is érzi annak, hogy én 
éjelenkint miféle utógondolatokkal lesem 
meg álmait Mikor aztán a nyolcadik éjfél 

j is elérkezett, az ajtót a rendesnél még sok- 
kalta nagyobb elővigyázattal nyitottam ki. 

j Valamely órának percmutatója sokkalta las
sabban mozog, mint a hogyan az én kezem 
mozgott; sohasem jutottam még annyira ön
tudatára kiváló tehetségeimnek és éleselmü- 
ségemnek, mint akkor Benső örömet érez
tem fölötte, melyet el sem is tudtam titkolni. 
Tudni azt, hogy lakásának, mi több, háló
szobájának küszöbén állok, az ajtót lassan, 
de biztosan, mindig jobban és jobban kitárom 
és benézek, s hogy ő mindennek sejtelmével 
sem bírva nyugodtan alszik! Oh erre a gon
dolatra szinte elnevettem magamat. De talán 
mégis meghallott engem, mert abban a pil
lanatban hirtelen megmozdult ágyában, mint- 

; ha valami fölriasztotta volna. Most persze 
' mindenki azt fogja gondolni, hogy tüstént 

kereket oldottam. — Ellenkezőleg! Szobá
jában pokoli sötétség uralkodott, mert rab
lóktól félvén, mindig zárva tartotta az ablak
táblákat. Tudtam, hogy az ajtónak megnyi
tását nem láthatta és bámulatos kitartással 
ragaszkodtam azon tervhez, hogy azt rain- 

. dig jobban és jobban kinyithassam.
Utoljára a fejemet már egészen be tud

tam szorítani és épen azon voltam, hogy a 
lámpának takaróit kinyitom. Akkor egyszerre 
ujjam végigsiklott a pléhen, a vakarás saját- 
szerű hangban nyilvánult, mire az öreg ember 
tüstént fölegyenesedett ágyában és reszke 
teg hangon kérdé: ki az ?

Én egészen nyugodtan maradtam és mit- 
i sem válaszoltam. Egy egész órahosszat alig 
i mertem lélekzetet venni, szemem pillája alig
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mozdult meg, mindazonáltal mégsem hallot
tam, mintha az öreg megint lefeküdt volna. 
Még mindig fönn ült ágyában, virrasztva és 
hallgatózva, csak úgy, mint én is megtettem 
volna ez esetben. A csend akkora volt, hogy 
egy-egy szónak percegését szépen meg le
hetett hallani.

Egyszerre valami lassú sóhajfelét, halk 
nyögést hallottam. Tüstént fölismertem benne 
a halálos ijedtségnek kifejezését. Nem a fáj
dalom vagy búbánatnak nyögése volt. Az a 
tompa, félig elfojtott hang vala, mely csak 
a félelemmel eltelt léleknek mélyéről szokott 
kibontakozni. Ezt a kínos, gyötrelmes sóhaj
tást én nagyon jól ismerem. Nem egyszer, 
mikor a világot és annak baját a csöndes 
éjjel takarta, felemelkedett szivemben és 
egyre-másra bántotta lelkemet, csak növelve 
a keserveket, melyek azt úgyis kínozták. 
Mondom, magam is ismertem és nagyon jól 
tudtam, hogy az öreg embernek mit kell 
éreznie. Sajnáltam, habár bensőm tulajdon
képen örült neki, hogy igy ráijeszthettem. 
Tudtam, hogy az első zörej óta, mely miatt 
fölült, folytonosan ébren volt. A félelem által 
folyton gyötörve, szívesen tekintette volna 
mindazt, a mit hallott és sejtett, alaptalan
nak, de nem sikerült neki. Hasztalan mondotta 
volna önmagának: »Semmi, semmi; csak a 
szél, mely a kéményben dudol; talán egér, 
mely a padlón végigsuhan, vagy valamely 
tücsöknek álmatag prücskölése!« — Bizo
nyos, hogy az öreg ilyesfélékkel igyekezett 
magát vigasztalni. De minden hiábavaló dolog 
volt. Kárbaveszett fáradtság ! A közelgő halál 
már ott állott előtte, szárnyának csattogása 
már-már fülébe hangzott neki és ama sötét 
fellegek, melyeket a halál sejtelmeknek ne
vezett érzelmekkel meneszt lelkünkre, föl
merültek az öregnek kedélye előtt, a rélkül, 
hogy jelenlétemet sejtette volna.

Miután jókora ideig hasztalan várakoz
tam volt, a nélkül, hogy lefeküdni hallottam 
volna, elhatároztam, hogy lámpámat kissé — 
de csak nagyon kissé — jobban kinyitom. 
Ezt a legnagyobb elővigyázattal tevém. Le
hetetlen azt képzelnünk, mekkora figyelem
mel lebbentettem föl a lámpaköpenyeget, úgy 
hogy utoljára csak egyetlen kis sugár lopó- 
zott ki, oly finomam, mint valamely pókháló
nak gyenge nevendékhajszála. S ez a sugár 
épen az öregnek vércseszemébe jutott.

Az az átkozott szem pedig tárva nyitva 
állott, úgy hogy dühbe jöttem, a mint meg- I

láttam. Egészen tisztán és világosan tűnt föl 
előttem : halvány kék, utálatosan homályos 
hályoggal. Látása annyira bántott, hogy hideg 
borzongás futott végig tagjaimon. Ám az öreg
nek többi testéből mitsem láttam, mert a 
fénysugár! ösztönszerüleg egyenesen szemére 
irányoztam.

Azt már mondtam, hogy állítólagos őrült
ségem nem áll egyébből, mint érzékeimnek 
túlságos és beteges megfinomodásából. így 
akkor is tompa, de gyors, lüktető mozgás zö
reje ütötte meg fülemet, hasonlóan egy pa* 
muttal körülcsavart óra ketyegéséhez. Ezt a 
zörejt is ismertem. Az öreg ember szivének 
dobogása volt, mely dühömet még jobban 
fölingerelte, miként a dobpergés a katoná
nak harci hevét.

De még ekkor is leküzdöttem magamat 
és nyugodtan maradtam. Alig mertem léleg 
zetet venni, a lámpát pedig mozdulatlanul 
tartottam kezemben. Megpróbáltam, hogy 
mily biztosan vagyok képes a belőle jövő su- 
gárt épen a szemre szegezve tartani. Ezalatt 
azonban a szívnek pokoli dobogása mindig 
erősebb és erősebb lett. Percről percre hango
sabb lett a verése. Az öreg embernek ré
mülete kétségkívül elérte tetőpontját. Mon
dom, hogy percről-percre hangosabban dobo
gott ! — Vajon értenek-e engem ? Mondtam 
már, hogy nagyon ideges voltam és most is az 
vagyok még. Abban a pillanatban a csön
des éjfélen és az öreg házban uralkodó ha
lotti csöndnek közepette hirtelen alig le
győzhető ijedtség vett erőt rajtam. Már csak 
néhány percig tudtam magamon annyira 
uralkodni, hogy csödesen állva maradtam 
De a kopogás mindig hangosabb és hango
sabb lett és utoljára azt hivém, hogy saját 
szivemnek kel tőle megszakadnia. S utoljára 
még egy uj rémület ébredt föl bennem : va
lamelyik szomszéd meghallhatta ezt a zörejt! 
Ez aztán csordultig tölté a félelem poharát. 
Az öregnek utolsó órája ütött! Hangos kiál
tással letéptem a lámpáról annak födőleme
zeit és berohantam a szobába. Egyetlen pil
lanat és földre tepertem, azután rája szőri - 
tám a nehéz párnákat. Ugyanekkor nagyon 
megörültem, hogy a tett immár ennyire si
került. Hanem a s z í v  bár sokkalta halkab
ban még mindig dobogott. De azzal már nem 
sokat törődtem, hiszen a falon keresztül csak 
nem hallatszik és utoljára amúgy is elhall
gatott. Az öreg ember meghalt. A párnákat 
eltávolitva, testét megvizsgáltam. Semmi két-
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ség: halott volt és pedig oly halott, mint ha 
nem is élt volna. Kezemet a szivére tettem 
és azt jó ideig pihentettem rajta. Semmi 
sem mozdult, az öreg szép csöndesen fekve 
maradt. így tehát kétségkívül meghalt. A 
szeme nem bánthatott többé engemet.

Föltéve, hogy valaki engem még most 
is őrültnek tartana, tüstént le fog tenni erről 
a valótlan gondolatról, mihelyt meghallja, 
hogy mily sokoldalú intézkedéseket tettem 
arra nézve, hogy a holttestet eltakarítsam. 
Az éj már-már tűnőiéiben volt, én tehát 
madárröptében munkálkodtam, hogy a kelő 
napot megelőzzem.

A szoba padozatából három deszkát sza
kítottam ki és mindent a támadt nyílásba rej
tettem. Azután a deszkákat oly ügyesen i l 
lesztettem vissza régi helyükre, hogy senki
nek szeme — még az övé — sem lett volna 
képes változást venni észre. Nem is volt itt 
semmi lemosni való, hiszen vércsöppnek nyo
ma sem volt. Sokkalta óvatosabb is voltam, 
semhogy ilyesmi maradhatott volna utánam.

Mikor ezekkel a dolgokkal elkészültem, 
épen reggeli négy órát ütött, mindazonáltal 
még mindig koromsötét éjjel volt. Ép akkor, 
midőn az óra ütni kezdett, az utcára vezető 
ajtón kopogtatás hallatszott. Könnyű szívvel 
mentem ki, hogy az ajtót kinyissam. Mondom 
könnyű szívvel, mert ugyan mitől félhettem 
volna még ? Három férfi lépett be, a kik 
egészen udvariasan tudomásomra hozták, 
hogy ők rendőrhivatalnokok. Egyik szomszé
dom éjjel kiáltást hallott, és ez fölkeltette a 
világ gyanúját. A rendőrséget is.értesítették 
a dologról, és ez tüstént küldött is embere 
két, hogy a vizsgálatot mindjárt ottan a 
hely szinén megejtsék.

Mosolyogtam — hisz ugyan mitől is tart
hattam volna ? — és barátságosan üdvözöl
tem az urakat. A kiáltást illetőleg azt mon 
dottam, hogy magam ejtettem ki álmomban, 
az öreg emberről pedig azt mondám, hogy 
falura utazott. Körülvezettem a látogatókat 
az egész házban, kértem, hogy vizsgáljanak 
ineg mindent, semmit se hagyjanak figyel 
mén kívül. Utoljára bevezettem őket az öreg 
embernek szobájába s megmutattam, hogy 
semmi sem hiányzik, minden érintetlenül a 
maga helyén áll. Biztonságom érzetében va 
lóságos ittasság fogott el, annyira, hogy szé 
keket hoztam elő és a hivatalnokokat kény- 
szeritettem, hogy fáradságukat nálam kipi
henjék. A magam számára bohó elbizakodott

Ságom ban épen a r ra  a he ly re  állíto ttam  egy 
széket, a hová á ldoza tom at tem ettem  volt.

A rendőrök teljesen megnyugodtak. Ma
gaviseletéin teljesen meggyőzte őket és én 
magam is egészen jól kezdettem magamat 
érezni. Helyet foglaltak és amig én jókedvűen 
válaszoltam kérdéseikre, közbe-közbe egé
szen más közönyös dolgokról kezdettek be
szélgetni. De alig telt bele kis idő, akkor 
már éreztem, hogy elsápadok és óhajtottam, 
bár már elmentek volna. Fejem fájt. fü
leimbe valami ismeretlen moraj kezdett bele- 
zúgni, de azok még mindig ott ültek és egyre 
tovább csevegtek. A zugás mindig hevesebb 
lett, mindig tovább tartott, sőt hovatovább 
mindinkább határozott alakot kezdett öl 
teni. Hogy ettől a rettenetes érzéstől sza
baduljak, egyre fesztelenebbtil vegyültem 
el a társalgásba De a zörej azért erősbö- 
dött és tovább tartott, miglen végre meg
győződtem, hogy az nem csupán az én fü
leimre nézve létezik.

Kétséget sem szenved, hogy ekkor na
gyon megijedtem, hanem egyre hangosabban 
beszéltem s utoljára már feltűnően kiabál
tam De a zörej is erősbödött, mit csináljak ? 
Halk. erős és tompa hang volt, hasonlóan 
egy pamuttal körültekert óra ketyegéséhez. 
Lélegzetem megszakadt a félelemtől, csak 
a csendőrök nem hallották. Még gyorsabban 
beszéltem és még élénkebben, de a zörej is 
mindig hangosabb lett. Fölugrottam székem
ről és kicsinységeken vitatkozni kezdettem, 
csakhogy túlkiálthassam a zörejt, mely en
nek dacára mindegyre erősbödött. De hát 
miért is nem takarodtak már azok az em
berek? Mintha vizsgálódásaik által dühre in
gereltek volna, nagy léptekkel megmértem 
a szobát. Hasztalan! a zörej fokozatosan 
erősbödött. Istenem ! mit tegyek ? Dühösen 
tajtékzani kezdettem, lármáztam és károm 
kodtam. Megfogtam a széket, melyen ültem 
volt és azzal a padlón kezdettem döngetni, 
de a zörej még hangosabb lett, még han
gosabb és minden mást tulhangzó. Hango
sabb és hangosabb, egyre hangosabb lett. 
Es azok az emberek csak beszéltek és jó
kedvűen mosolyogtak hozzá. Vájjon lehet
séges volt-e, hogy a dolgot nem hallották? 
Mindenható Isten! dehogy — dehogy! — Hal
lották ! — Sejtették az összefüggést! — Is
merték annak jelentőségét! - -  Csupán gúnyt 
űztek az én ijedtségemből! — Ezek voltak 
gondolataim és úgy gondolkozom maiglan
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i s ! — De minden más balzsamnak tűnt föl 
nekem azzal a lelki kínnal szemben. Minden 
másba belenyugodtam volna, csak ebbe a 
gúnyba nem 1 Ezt az alakos mosolyt el nem 
tűrhettem. Úgy látszott, mintha meg kellene 
halnom, ha rögtön föl nem kiáltok. — És 
mégis ! Egyre hangosabban és hangosabban! 
. . . »Gazemberek ! kiáltottam végre, ne ala- 
koskodjatok tovább ! Elismerem a tettet... 
lépjétek föl a padlót, itt van, itt van, a mit hal- 
tottatok : az ő szivének rettenetes dobogása!«

A GÖRÖG TRAGÉDIA JELLE
MEIRŐL.

(Folyt, és vége.)
Költői ép úgy, mint politikai nagy tet

tek végrehajtására legalkalmasabb azon idő
pont, melyben egy feltetsző és egy leha- 
nvatló kor egymásba ütközik. Több ilyen 
példa van az irodalom történetében :

B y r o n  két nemzedék, két ellenséges 
költői felekezet közvetítője vala. ő  a 18. 
század utolsó tizenhárom, s a 19. század 
első huszonhárom évének volt gyermeke. 
Félig a költészet ó, s félig uj iskolájához 
tartozott.

V o l t a  i r e volt az összekötő kapocs a 
XIV. és XVI. Lajos alatti Franciaország 
közt, Racine s Boileau közt., egyrészről, 
Condorcet s Beaumarchaís közt másrész
ről. ő , mint Byron, egy értelmi forradalom 
élére állt, egész idő alatt félve tőle, zúgva 
ellene, gúnyolódva vele, de mégis inkább 
óhajtva bármely irányban vezetni korát, 
mint elmaradni s feledtetni.

D r y d e n volt az összekötő kapocs I. 
Jakab korának irodalma, s Anna korának 
irodalma közt. Ormuzd és Ariman harcol
tak érte. Ariman nyerte el. De szive mind
végig Ormuzdé maradt.

M i l t o n  az emberiség történetének 
egyik legemlékezetesebb korszakában é lt: 
a szabadság és despotismus, az ész s elő
ítélet közti nagy küzdelmek válpontján. Az 
a nagy ütközet nem egy nemzedékért, nem 
egy országért vivatott. Az emberi faj sorsa 
az angol nemzet szabadságával egy kockára 
volt téve. Akkor kiál tatának ki azok a 
hatalmas elvek, melyek azóta utat törtek 
magoknak az amerikai erdők mélyeibe, me
lyek felköltötték Görögországot kétezer évi 
szolgaságból és sülyedésből, s melyek Európa 
egyik szélétől a másikig olthatatlan lángot 
élesztőnek az elnyomottak szivében, s meg-

ingaták az elnyomók térdeit szokatlan féle 
lemmel. Ez elveknek, melyek akkor zsenge 
életökért vívtak, az írók közt legfeláldozóbb 
s legékesszólóbb bajnoka: Milton.

S ha k e s p e a r e  zárköve a középkori 
költészetnek. Angol történelmi drámáit a 
legyőzött feudális államnak lovagias szelleme 
lengi át, de a későbbi kor iránt is annyira 
igazságos volt, hogy müvei most képezik 
az összes müveiteknek közös vagyonát.

P e t r a r c a ,  valamint mestere V e r- 
g i l i u s  a köztársaság és császárság közt, 
úgy ő a közép- és újkor küszöbén kettős 
állást foglalt. Petrarca a közép- és újkor 
határain állva, félig modern, félig közép
kori géniusz, ki küzdve önmagával, a két 
határos kor eszméi közt, folyton az antik 
világ műveltségét, tudományát nézi és ezek
kel föléleszti a humanismust, a renaissance 
korát öntudatra ébreszti, mindkettőt pedig 
megalapitva alkot. Petrarca kettős termé- 

í szetnek tűnik fel. Az egyik a középkor 
határain állva tekint vissza a ó-kor nagysá
gára, melytől eltelik, mitől szabadulni nem 
tud, nem akar ; a másik egy ismeretlen, de 
előérzett jövőben él. Ez lehet oka annak, 
hogy legtöbb életirója megbizhatlan jellem
nek tekinti, holott ő a középkor egyedüli 
modern szelleme volt. Petrarca a nemzetek, 
a tudomány birodalmának polgára, minden 
izében olasz, rajongó hazafi, de irodalmi mü 
ködése cosmopolitává tette őt akarata ellen.

E u r i p i d e s  az által, hogy a régibb 
művészet szigorú stíljén túladott, s a tisztán 
emberi motívumokat, melyek mindenütt 
visszhangra találnak, juttatta érvényre, azt 
nyújtja, mit a színműtől az emberek min
denütt és minden korban megkivánnak J 
feszültségben tart és mulattat, rémit és 
megindít. E körülmény teszi őt cosmopoliti- 
kus költővé ; e miatt képezte az átmenetet 
a classicus korról a későbbire s a jelenen 
messze tulterjedező irodalmi fontosságra 
emelkedett. Euripides művészetének a nem
zeti földtől való elidegenedése, a mit hellén 
szempontból csak elfajulásnak lehetett te
kinteni, volt az a pont, melyhez Euripides- 
nek culturtörténeti jelentősége kapcsolódik. 
Ezért töltötte be dicsőségével holta után is 
a világot, s talált számos követőt ama köl 
tők közt, kik a görög mondákat felhasznál
ván, általános emberivel törekednek drámai 
hatásra. így az attikai színi [nyelv is, a 
hogy ő rnivelte ki, mértékadóvá lett a drá
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mára nézve, úgy hogy maga Aristopbanes | 
kénytelen volt megváltani, hogy e tekintet j 
ben Euripides befolyása alatt áll. Ennek 
tulajdonítható az is, hogy darabjaiból arány
lag a legtöbb maradt fenn ; hogy határozó- í 
tag folyt be úgy a későbbi görög, mint a 
görög-római korszak szellemi mozgalmaira; 
hogy a görögségre a külföldön, Aegyptom- 
ban úgy, mint Rómában közvetve vagy köz 
vétlenül Euripides gyakorolt döntő befolyást; 
hogy az attikai vígjáték mindössze Euripi- 
dest vitte át a komikum mezejére —, hogy 
Attikának újabb költő és képzőművészete 
úgy szólván belőle keletkezett, megmutatván 
nekik az utat, melyen Phidias kora után 
nagyot és jeleset hozhatnak létre — innen 
történt, hogy a festők azon iskolája, mely- 
lyel a későbbi vázák rajzaiban találkozunk, 
tárgyát nem többé a régi éposokból, hanem 
az euripidesi tragédiákból meritette, s hogy 
végre a modern szinjáték Európában is 
részben belőle keletkezett és fejlődött.

Euripidest gyakran a nők ellenségének 
tartották, valószínűleg a miatt, hogy a női- 
nem gyengéiről adott véleményének akár
hányszor kifejezést. Pedig ő nem idegen 
kedett e nemtől; és müveiben nem is hiány
zanak oly részek, melyekben a magasztos női 
esség festése, a női erkölcsök nemesebb bájai 
iránti fogékonysága félreismerhetetlen. Meleg 
érzelemmel magasztalja a házasélet fényolda
lait és a természetnek egyetlen élvezetét sem 
becsüli annyira, mint a gyermekáldást.

Orestessel mondatja:
»Üdv közt él a férfin, kinek a házas élet 
Boldogsága ju to tt! Ha itt sem találná fel,
Akkor otthona sincs, sorsa nem nyújt majd vigaszt.«

Euripides különböző női jellemalakjai
ban különösen a szerelem beteges kinövéseit 
domborította ki. De az érzéki szenvedélyek 
mellett nem feledkezik meg az erkölcsi i 
ösztönről sem, s az ifjúságot, ha az meg- j 
gondolva teszik, arra buzdítja, hogy az ero
tikus élvektől ne forduljon el. — A hitvesi, 
testvéri, a gyermeki szeretet érzelmeit ő 
fejtette ki legelőször tiszta, erkölcsi alap
ból és[|hatásos jelenetekben festette ép oly 
kedélylyel, mint lélektani következetes
séggel.* Az anyai szeretet fensőségét szeren
csésen tette Kresphontese középpontjává 
mely érzelem, ha nem is oly finomul, de 
ép olyuerőteljes hatásban nyilatkozik Jon- 
ban is. — Euripides volt az első, ki a női 
szenvedélyeket megszabaditá féküktől, ki

megteremtett oly alakokat, melyek hozzánk 
is közelebb állanak, mert teljes öntudattal 
értjük és érezzük, hogy az alakok igazak, 
valódiak és hogy a költő a szív rejtélyeit 
feliilmulhatlanul ismerte. Itt minden hangu
lat képviselve van: a szenvedélyes félté
kenység ép úgy, mint a bosszúvágy (Mc 
dea); a megindító odaadás ép úgy, mint a 
hitvesi szeretet (Alkestis); a bűnös szenve
dély (Kanake és Sthenoboea); a regényes, 
szűzies szerelem (Andromeda, Antigone és 
Iphigenia); nem kevésbé a ravaszság (He
lena) és női tulcsapongás (Agave).

Drámái voltak azok, melyek első Ízben 
dicsőitették a tiszta, erkölcsi szerelem ha
talmát; ezek által elragadó leírásokban ala- 
pitá meg azon gyakran fejtegetett indoknak 
természeti igazságát, mely szerint a szere
lem hatalmasabb, mint az akaraterő és a 
józan ész. íme Iphigenia, Polyxena, Maca- 
ria, kik éltök virágában oly bátorsággal és 
odaadással tűrik el időelőtti kimúlásukat; 
ime Evadne, ki a legnagyobb elszántsággal 
rohan férje máglyájára, nem akarván annak 
halálát túlélni; Alceste, ki férje megmentéséért 
legkedvesebb kincsétől megvált; — mind
ezek emelkedett és a szívhez szóló képek 

Egy nőt semmi sem tehet nagyobb-, 
nemesebb-, és magasztossabbá, mint amaz 
érzés, melylyel kedvesét a környező veszé
lyektől félti. Ilyenkor minden önzése ele
nyészik ; lelke megfeledkezik önmagáról s 
csupán másért él, gondolkozik és határoz ; 
nem kíván magáért semmit, hogy másért 
annál többet kívánhasson; elfeledi önfáj 
dalmait, hogy egyedül a másét érezhesse; 
mindenről lemond, hogy megmenthesse azt, 
a kit szeret és félt; ilyenkor minden könye 
ájtatos fohász, minden mosolya imádság, 
mely nem a föld számára született, hanem 
az éghez szól — irgalomért

Euripides fönnebb jelzett nő-alakjaiban 
ily meleg kedély honol és ama kifogyhatat 
lan szeretetösztön, a mely a nőt arra kész
teti, hogy minden gondolata, minden csele 
kedete a szeretet forrásából buzogjon fel. 
Nem érzéki, állati ösztön folyomány, nem a 
testiség ragaszkodása ez, hanem azon főn
kéit érzés, a melyek alapja a kedély tisz
tasága és azon indolkolhatatlan törekvés, 
másokat mennél boldogabbá tenni, és ezen 
tényben találni meg iparkodása jutalmát, 
ebben lelni fel minden üdvösségét.

Dr. KRAUSZ JAKAB.
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„ O L G A . “
Szmmü 4 felvonásban, irta ifj. Ábrányi Kornél.

Először adatott 1884. február 1-jén.

Ha e dráma első müve volna Ábrányi
nak, okvetlen nagy méltánylattal kellene 
róla szólanunk. Mert a mai színpadi Ízlés 
és divat mértéke szerint véve hatásos darab. 
Szerző azonban maga adta mértékét azon 
igényeknek, melyeket neve a nemzeti szín
ház látogatóiban támaszt. E mértéket »A 
csalhatatlan« című vígjátékéban szabta meg 
minden későbbi müve számára és ezt a 
mértéket a mai darab nem üti meg, Mily 
egyszerű eszközök munkálnak amaz idylli, 
mély alapeszméjü műben! Minő egység az 
eszme egészében és részleteiben! Semmi más 
törekvés, mint a minden időben nyilvánuló 
emberi életküzdelmek eszményi elvonása a 
prózai életből. "

Újabb drámája ellenben az író ama tö
rekvésére vall, hogy a prózát mentül hiveb- 
ben másolja, sivárságával, esetlegeivel egye 
temben. Nem egyetlen jellemben iparkodott 
megvetni a mű alapegységét, hanem több- 
rendbeli érdek csoportositásában. Ott idő-, 
tér- és eseményben hézagnélküliség, itt ellen
kezőleg tátongó hézagok. Sok ember jár- 
kel, mindegyiket csak futólag ismerjük meg, 
néhány frázisából, annyiból, amennyi egy- 
egy összekoccanásra elégséges. Egyetlen 
alak sem köt le : mert egynek sem tárul 
íöl belélete, miáltal uralkodhatna a helyze
tek fölött. A legrokonszenvesebb alakok is 
hidegek, üresek — mint a milyenek egy
általában a mai lendüleínélküli drámairány 
termékei.

Mintha a »Csalhatatlan« zajnélküli si
kere elcsüggesztette volna a nagytehetségü 
szerzőt és beállt a hálásabb, divatos ízlés 
szolgálatába.

»01gá«-ban minden divatszámba megy. 
Ep úgy a pikáns végletek uralkodnak, mint 
a divatban. Az érzelmek a legsivárabb mo
dern való képei. A szerelem merő érzéki
ség, házasságtörés, hűtlenség örvényei közt 
A kedély élete szenvelgés. A becsület nem 
a belső meggyőződés utján jár, hanem ké
nyelmesen a divatos gentleman-codexre hi
vatkozik. Senki sem érez önállóan, hanem 
hol valamely érzéki botlásával játsza el sza 
badságát, hol a társadalmi bonton frázisai
val védi elcsábitott hölgyét, követel elég
tételt, készül megölni magát stb., hol egy 
rongyos váltószeletre teszi rá életét és abban

| nézi katastropháját, hogy nagybátyja az 
| örökségből kitagadja. Igaz, hogy Ábrányi 
! írányzatosan tárja föl előttünk e léha ké- 
i pékét. Ezért legegészségesebb és legjóté- 
i konyább alakja özv. Ózdyné, ki valódi 
| pathossal rohanja meg a »tigrisapát«, a roué 
i Lovasit, midőn gyermekeit öngyilkosságra 

bírta. Lovasí pedig (szerinte: »a hol az 
: illem nincs megsértve, ott a morál sincs 

megsértve«), mint az irányzat legkirívóbb 
torzalakja, a dráma kiváló jellemtypusaként 

• tűnik föl s bizonyára ez a legjobb szerep 
az egész darabban

A jeles tendentia azonban nem oszlat
hatja el abbeli gyanúnkat, hogy Ábrányi 
ezúttal tetszelgett magának a sivár, divatos 
végletek összeválogatásában. E gyanúban 
épen az erősithet meg minket, hogy a diva
tos elemek közé, egy a divatból kiment 
sallang is odatévedt. Szerény nézetem sze- 

! ugyanis igen ócska, Ízléstelen fogás szerző 
tői az, hogy a hiú, üres Olga, a ki férjét 
még csak nem is tisztelte, midőn be kellene 
vallania előtte szerelmét Tarjáni iránt, meg
őrül. Nincs ebben semmi megdöbbentő újság, 
mert hiszen a dráma előzményeiből és abból, 
hogy az iró ismeri közönségét, mely a tra 
gikus kimeneteltől borzad, következtetjük, 
hogy Olga ki fog gyógyulni. De hogyan ? 
Hát úgy, a hogy a modern dráma recept
könyve mondja. 2 — 3 havi idő-, illetőleg 
felvonásköz az utolsó felvonás előtt, egy kis 
lábbadozó séta a parkban, néhány orvos
jelenet á la Feuillet Oktave, a dacoló férj 
engesztelő kézszoritása és Olga meggyó
gyulva kiáltja: »Sándor, szeretlek« . . . Kár, 
hogy ezt a receptet a íipótmezei tébolydá
ban nem igen használják. Shakespeare nem 
merte használni. Az ő Learje tébolyodottan 
hal meg. Mert hisz a téboly csak tragikus 
végű lehet, kigyógyitása csak az élet vélet- 
lensége. Ábrányinak, a maga nemében ha
tásos színmüve az utolsó felvonásban ez 
ízléstelen véletlen folytán teljesen epikai, 
befejezése pedig lanyha, költőiség nélküli. 
Helyesen mondja a P e s t i  Hi r l a p ,  hogy 
Olga halála megnyugtatóbb lenne, mint élet- 

j benmaradása. Szegényes e befejezés a pom- 
j pás leleményhez képest, mely a második 
í felvonás egy jelenetét oly izgatottá teszi. Ez 

és néhány tartalmasabb részlet, továbbá a 
dráma gyors fejlődése még sem fojthatják 

I el abbeli meggyőződésünket, hogy Ábrányi 
, e müve a napi körülményekhez képest, meg-



lehet haladás, saját eszményéhez képest azon
ban visszaesés. »Olga« után sürgetően óhajt
juk a »Féltékeny orvos«-t. mely hihetőleg 
méltóbb lesz Ábrányi minapi jellemvigjáté- 
kához.

A darab legjobb jellemtj pusát, Lovasit, 
Ú j h á z i  adta kimérten, némi előkelőség 
gél. Mozdulatlanul, mereven és nyugodt, 
mély hangon mondogatá illem-morál elveit. 
Csak lelóggó karjai ne görbülnének össze 
oly öblösen, mint a hogy munkásoknál lát
juk, mert ez és a nem eléggé metsző nyo
maték magatartásában kétessé tette az aris- 
tokratát. Megható volt 'ott, mikor némileg 
elfogultan, kategorikus rövidséggel hang
súlyozva, ünnepélyesen rábeszéli gyermekeit 
az öngyilkosságra. Mellette N á d a y tűnt 
k i; ő gr. Tarjáni Edmund gentleman-frázi
sain főúri könnyedséggel, néha kezét zse
bébe téve is, nyugodt méltósággal tette túl 
magát.

Ismétlésekbe kellene esnünk, ha H e 1- 
v e y  L a u r a  Olgáját részletesen isruertet- 
nők. Nem Olgát fogja ő fel tévesen, hanem 
a színpadot s azért nála szinészkedése, 1870 
óta, minden szerepében ugyanazon hibákról 
kell szótanunk — noha a színészethez nem 
értő kritika legyezgetése e hibák megrög- 
ződését elősegítette. Ismeri-e ez a kritika 
Sonnenthalt ? Látta-e Szerdahelyit, látta-e 
azt a szalondrámát, melynek Prielle Cornélia 
volt hősnője?! . . . Nagyot változott azóta 
a szalonstil. Helvey k. a. nem az egészből, 
hanem a szavakból indulva ki, már rende
sen az első felvonás első jelenetében — 
komoran összeráncolja homlokát, a leggyön
gébb árnyalatú neheztelő szónál, melyet 
Prielle pláne vidáman szokott mondani. Tag
lejtés, felugrás, elfordulás az ő felfogása oly 
mozzanatoknál, hol még csak indulat sincs 
Van-e még ezek után fokozat a nagyobb 
andulatu helyek számára? Lehetetlen. Hi
szen hangban sem lehet. A nyugtalan, nagy
körű mozgás nagy hanggal jár. Skálája 
nincs, csak egy felső oktávája; ezt üti meg 
mindjárt kezdetben, teljes erővel. Az indu
latos helyeknél kellemetlen kitörési módját 
nem akarjuk igaz nevén nevezni Szóval, 
mióta Helvey k. a. dominál, vége a szalon! 
és drámai nuanceozásnak. Egy-egy pár 
beszédet széken vagy kanapén ülve szí
nészeink már nem mondhatnak végig, 
hanem egymással szembeállva, nagy sétákat 
téve, jó nagy távolságban, hogy az előre

K O S

hátratántorgás lehetséges legyen. Kitűnő 
szalon színésznő egymaga képes szalonstilt 
teremteni, mert pl. a férfi kénytelen a nő
höz alkalmazkodni; ha az föláll, ő is kény
telen — de ha ülve marad és nem jő ki 
sodrából, higgadt, úgy a férfi is úgy vi
seli magát. Ha tehát Helvey k. a nem 
mérsékli mozdulatait és hangját, termé
szetes, hogy a velejátszó férfiszinész is 
bátorságot nyer szabadabb mozdulatokra, 
idestovajárás kelésre; s miután a kisasszony 
oly zajosan szaval, a színész is önkényte
lenül úgy tesz — mire a nagy távolság is 
kényszeríti.

Alig tévedünk ennélfogva föltevésünk
ben, hogy a jelenlegi, a természetesség és 
szalon törvényeibe ütköző előadó stílben fő
része Helvey k. a.-uak van.

RAKODCZAY PÁL

5 O R U  9 5

I R O D A L O M ,
Jókai Mór jelenleg egy víg opera szöveg

könyvén dolgozik, melyhez a zenét Strauss János 
fogja szerezni. Strauss, mikor legutóbb a »Nacht 
in Vénedig« első előadása alkalmával Budapesten 
időzött, meglátogatta a költőt, ki nagy vonások
ban vázolta a zeneszerző előtt a szöveget, mely 
ép oly eredeti, mint színekben gazdag. Azóta Jókai 
müve már sokat haladt és Jókainak a munkában 
segitségére van Schnitzer lgnácz, ki a német 
énekszövegeket Írja s e végből már napok óta Bu
dapesten időz. A mű vig opera lesz s valószínűleg 
egyszerre kerül színre Becsben és a magyar fő
városban. A szövegkönyv cime: »A cigány báró« 
és három felvonása közül a két első Magyarorszá
gon, egy Bécsban játszik. A dolog Mária Terézia 
korában történik és egy történeti adomán alap
szik. Ha »A cigány-báró« a vig opera föltételeinek 
megfelel, akkor a nagy operában fog színre kerülni,

Vörösmarty összes müvei közelébb uj ki
adásban jelennek meg Mehner Vilmosnál. A »Szó
zat« költőjének összes munkáit, köztudomás sze
rint, Ráth Mór vette át kiadás végett az örökösök
től, még pedig olyan föltétel mellett, hogy azok 
1871-ig képezik Ráth Mór kizárólagos tulajdonát. 
Húsz éve annak, hogy Vörösmarty összes müvei 
megjelentek s Ráth vállalkozása a közönség oly 
nagymérvű pártolásával találkozott, hogy úgy 
a népszerű, mint a diszkiadás példányai már évek 
előtt elfogytak. Az uj kiadás tehát égető szük
séggé vált s eszközlésére most Mehner Vilmos vál
lalkozott A sajtó alá rendezést ezúttal is Gyulai Pál 
végezi, ki az uj kiadásba több oly müvet vesz föl, 
melyek a régiekben nem találhatók.

Viktória angol királynő nj könyve a 
»World« szerint már a közelebbi napokban megfog 
jelenni. A felség naplóinak e második sorozata 
lényegesen különbözik a koronás irouő előbbi 
munkáitól. Tele van a múlt húsz év eseményeit 
illető megjegyzésekkel. A királynő a maga korsza*
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kának férfiaival bővebben foglalkozik, 8 nem ne
héz kitalálni, hogy ezek közül kit ajándékozott 
meg bizalmával. Elhalt komornyikja John Brown, 
több lapot foglal el e könyvből. E könyvből lesz 
először megtudható,, hogy Brown szolgálatait miért 
becsülte meg úrnője olyan nagy mértékben, s 
miért aldozik emlékének oly örömest. Egy másik 
személyiségről, Morman Mac-Leod-ról szintén tel
jes képet nyújt e mü. A királynő elmondja hogy 
herceg férjének halála után Balmoralben mint 
beszélgetett először skot káplánjával. Több oldalt 
szentel kitűnő tulajdonságaiért, Ely ladvnek. Több 
vázlat szól a Balmoralben töltött napokról. Mig 
a királynő skot rokkán dolgozott, dr Mac León 
vagy Róbert Burns költeményeket olvastak föl. 
Minden körülményt, mi a második császárság bu
kását előidézte, részletesen mond el; s a királynő 
határozott és éles kifejezésekkel Ítéli el III. Napó
leont 8 fejezi ki rokonszenvét Eugenie császárné 
iránt, 8 részvétét az ifjú császári herceg elveszte 
fölött. A walesi herceg nehéz betegségeiről és föl- 
gyógyulásáról természetesen hosszan szól, mind- 
azáltal észrevehető, hogy a trónörökös neve nem 
gyakran fordul elő a könyvben, nem oly gyakran, 
mint várni lehetne. A könyv jellegét legjobban azzal 
lehet meghatározni, hogy futólagos megjegyzése
ket tartalmaz az utolsó két évtized társadalmi, 
művészeti, irodalmi és költői eseményeiről.

M Ű V É S Z E T .
Gallmayer Josefiue, a nálunk is jól ismert 

német művésznő, e hó 3-ikán Bécsben elhunyt. 
Halála nagy veszteség a német művészetre nézve, 
mert Gallmayer utánozhatlanul élénk s kedves 
színésznő volt a német népszínművekben. Elénkebb 
temperamentum újabb időkben aligha tűnt föl a 
német színpadokon s a mi kiváló adomány : ezzel 
a temperamentummal nála kedély és s z í v  párosult. 
Népies alakjai ép oly páratlanok voltak, mint ná
lunk Blaha Lujza alkotásai s különösen Bécsben 
oly nagy népszerűséget szereztek számára, minő- 
vel kevés művésznő dicsekedett. Gallmayer Josefine 
negyvenhat évet élt. Brünnben született, de már 
mint kis leány Budára költözött anyjával Tomas- 
selliné asszonynyal, kinek Gallmayer színházi ren
dező második férje volt. A művésznő Budán ne
velkedett s ott vette föl mostoha-atyja nevét is. 
Mint 17 éves leány a józsefvárosi színházban já t
szott, de kevés tetszésre talált; később Winter 
Bernát igazgatósága alatt a pesti erzsébetién né
met színházban lépett föl s itt igen megszerették. 
Pestről Nagy-Szebenbe 8 onnan Temesvárra ment. 
Itt le tt híressé. Strampfer igazgató szerződtette 
öt az an dér Wien színházhoz, a hol valóságos 
lelkesedéssel fogadták. Tősgyökeres humora, maró 
szatírája s éles jellemzése megszerezte neki csak
hamar a közönség tetszését. Operettekben is siker
rel játszott. Utoljára az an dér Wien színházban 
lépett föl 1882. május 19-én »Die elegante Tini« 
cimü bohózat címszerepében. A művésznő szegény
ségben hunyt el s végrendeletében azt a kíván
ságát fejezte ki, hogy mint szegényt asszonyt, mint 
koldusnőt fekete fátyolba burkolva a temető egy 
félreeső helyére temessék. Kevés barátja — úgy
mond — Purkholzerné, a Lizi, dr. Trebics és

iieichmann ott is megtalálják sírját. Gallmayer 
néha néha az irodalom terén is megpróbálta te
hetségét s munkáiban is nyilvánul eleven szel
leme és nagy megfigyelő képessége. Legutóbb 
metno héjainak megírásához fogott; ebben a mun 
kájában azonban meggátolta a" Lalái, valamint 
abban is, mi életének főcélja, legszebb reménye 
volt, hogy valaha a Burgszinház tagja lehessen 

Blaháné asszony Bécsben egv újabbal tol
dotta meg diadalainak hosszú sorát. Föllépett a 
bécsi zenekedvelők egyesületének hangversenyén, 
melyre rendkívül nagy és fényes közönség gyűlt 
egyhe, jobbára azért, hogy hallhassa a művésznőt, 
a ki a bécsieket meg tudta magának hódítani. 
Tapsvihar tört ki, mikor uszályos, pompás fehér
selyem ruhájában megjelent hz emelvényen. Előbb 
Szentirmay egy bánatos dalát, majd egy sirva- 
vigadó lasítut s végre több friss magyar dalt éne
kelt azzal a kedvességgel és azzal a gyönyörű, 

i csengő hanggal melylyel mi magyarok sem tudunk 
betelni. Volt is tapsvihar olyan, hogy Bécsben rit
kán hallanak hasonlót. Rothschild báró, az egyik 
rendező vezette le az emelvényről, s az egyesü
let szép legyezővel s virágbokrétával tisztelte meg.

»Krisztus P ilá tu s  előtt.« Munkácsy Mihály 
e hires festményéről a következő kimutatást ol
vassuk egy berlini lapban: »Budapesten e kép
38.000 frtot jövedelmezett, s akkor szó volt arról, 
hogy megveszi e képet az állam. Sedlmayer, mű
árus azonban nem egyezett bele a vásárba, mert 
sokkal célszerűbbnek tartotta a hires festményt 
egy kissé megmutatni a világnak. S üzleti szem
pontból nagyon igaza volt a müárusnak, mert a 
»Krisztus« Manchesterben 80,000, Glasgowban 
50,000, Londonban, — s ez némileg feltűnő, —
30.000 forintot jövedelmezett, ami már egymagán 
meghaladja a 150,000 forintot, melyért a kép Ma- 
gyarszágon eladható lett volna. Éhez jő, hogy 
ugyané kép réz- és acélmetszeteiből 600 000 frank

| értékűt vásároltak meg — ezek nagy részét An
gliába szállították — s a képet most viszik mint
egy esztendei tartamra Németországba, s aztán 
hátra van még Amerika is! Munkácsy osztozik 

j Sedlmayerrel a kép és sokszorosításának jövedel- 
J  mében, de maga a kép a müárus tulajdona marad. 

Azon idő alatt, mig a »Krisztus« visszakerül Pá- 
risba, Munkácsy befejezi másik nagy miivét a 
»Golgothát«. Ebből látható, — jegyzi meg a Nat. 
Ztg., manapság ép olyan jó üzlet szép képet 
festeni, mint szép képet bírni.«

Uj m ü lap ja it e napokban küldte szét az or
szágos képzőművészeti társulat, mert a legnagyobb 

' lap »Magyarországi Szent Erzsébet* L i e z e n 
ma  y e r Sándortól, éppen nagy méreténél fogva 
csak most készülhetett ei. A két kisebb mülap kö- 

! zül az egyik »Rezső trónörökös vadászata a Lang- 
bath tavánál« heliogravure P a u s i n g e r  Ferenc 

i  eredetije után, a másik pedig az országos képtár
ból vett »Szűz Mária* De V a r g a  s-tól, DobyJe- 

| nőnek sikerült rézmetszetében. Ez utóbbi mülap - 
hoz dr. Pulszky Károly az orsz. képtár Őre fogja 
megírni a magyarázó szöveget a társulat ez évi 

i közleményeiben.

Felelős szerkesztő : SZANA TAMÁS.



„H A Z Á N  K “
TÖRTÉNELMI KÖZLÖNY.

SZERKESZTIK■: A B A F I  L A J O S  é s  S Z O K O L Y  V I K T O R .

Magyarország ujabbkori történelmének ! 
kedvelői és művelői régóta érzik oly szak- 
közlöny hiányát, mely hazánk történetének 
a szatmári békekötés által előidézett külsőleg 
csendes, benn nagy események magvát érlelő 
időktől a múlt és jelen század alkotmá
nyos küzdelmeit betetőző 1867. évig, vagyis 
alkotmányunk helyreállításáig terjedő kor
szak hiteles adatainak tárházát képezné.

E hiányt kivánja a »H a zá n k «  ki
adója pótolni, s a hazai történetirásnak vél 
szolgálatot tenni, midőn arra vállalkozik, 
hogy a »Magyar Történelmi Társulat« mű
ködésének fonalát, mely programmszerüleg 
1711-ig terjed, a legújabb időig nyújtja ki.

Nézetünk szerint nem jogosult az a 
vélemény, hogy az uj idők eseményei és I 
férfiai a történetírás figyelmének és már 
mostani közléseknek nem lehetnek tárgyai, 
azért, mert elfogulatlan Ítélet alkotása ró
luk alig gondolható. Addig várni, mig sok | 
adat elvész, az élők tudását és emlékedé- , 
sét feledés borítja, s mig nem lesz, a ki az ; 
elrejtett rósz leleplezésére, az elnyomott 
igazság védelmére saját tapasztalata alapján 
szót emeljen, annyit tenne, mint a nemzetet 
lefolyt élete felől homályban hagyni s a 
történetírást képtelenné tenni azon hivatása 
teljesítésére, hogy a jog győzelmének igaz 
leírásával a nemzeti önérzetet emelje s az 
emberiségben az erkölcsi rend uralmának 
tudatát megszilárdítsa.

Munkásságunk tehát arra lesz irányozva, 
hogy a magyar társadalom, politikai élet 
és közszellem átalakulására és nemesbülé- 
sére, az újra alakult magyar állam és intéz
ményei megszilárdulására elhatározó befo
lyást gyakorlott férfiak élete és működése 
alaposan megirassék, a reformok akadályai 
felvilágosittassanak, s igy a jövő történet 
írójának mennél több kidolgozott történet
rész álljon rendelkezósére.

Ebből folyólag a »Hazánk« kettős 
célt tűzött ki magának : egyfelől azt, hogy 
a magyar hadi, politikai és polgári élet 
ujabbkori történeti adatait az elkallódástól 
megóvja; másfelől, hogy a tudományos inté- í 
zeteinknél és egyeseknél lévő anyagkészlet | 
feldolgozására s a jelen század nagy esemé
nyeiben és alkotásaiban résztvevők egyéni 
tudása és tapasztalatai megörökítésére al
kalmid és közvetítő közegül szolgáljon. i

Ez en vezérelvekhez képest igyekezni i 
fog a » H a zá n k é  szerkesztősége, hogy le
hetőleg csak oly közleményeknek adjon 
helyet, mely ek íróit a tárgy megválasztásá
ban a történelmi kritika s a tudomány ma
gasabb érdeke, a tények és események meg
ítélésében önmérséklet és igazságérzet, az 
előadásban pedig higgadt komolyság vezérli. 
Mindazáltal tág tért enged $i szerzők nézetei 
s véleményei szabad nyilatkozásának. Párt- j 
állást kerülve s a tények valóságos lefolyá- |

sának kiderítését tűzve ki egyik feladatául, 
a legellentétesebb érveléseknek is hajlandó 
tért nyitni, ha az érveléseket nem személyes 
hajlam vezeti, vagy ellenszenv tulságokra 
nem ragadja.

Az adatok gyűjtésére nagy súlyt fektet 
a »Hazánk.« A ki az utóbbi másfél szá
zad hadi, politikai, művészeti és közműve
lődési életére, illetőleg abban szereplő egyé
nekre vonatkozó, vagy tőlük származó nap
lók, levelek, vagy egyéb iratok s életrajzi 
adatok, pasquillek, kiáltványok stb. birtoká
ban van; — a ki a folyó század s főleg 
1848/49-ki alkotmányos küzdelmeinket illető 
kéziratot, naplót, jegyzőkönyvet, vagy annak 
töredékét a nemzetőrség, honvédzászlóal
jak, huszárezredek és tüzérség alakulását, 
erejét, létszámát és harcait, a hadtestek 
működését, napi parancsokat s hadi jelen
téseket, csaták leírását, hőstetteikkel kitű
nők tényeit magában foglaló eredeti irato
kat bir, a miknek a történetíró hasznát ve
heti, a melyek a mai és jövő nemzedéket 
amaz időkről, nagy embereiről és általuk 
előidézett események valódi indokairól fel
világosítani képesek: — ne engedje elpusz
tulni, vagy méltatlan kezekre jutni, hanem 
küldje be e folyóirat szerkesztőjéhez közlés 
végett, s adja át a történetirodalomnak a 
nemzet okulására.

Az itt körvonalozott tér művelését tűzi ki 
feladatául a »Hazánk.«- írói és gyámoli- 
tói azok lesznek, kik célját és elveit helye
selvén, a magyar történetírás ügyét a fen
tebb jelzett irányban és határok közt szol
gálni hajlandók. Ezekhez vannak intézve e 
sorok, egy komoly ügy barátaié ügybarátaihoz 
— a történelem és hazaszeretet nevében.

A »Hazánk« 1884 elejétől kezdve öt- 
ives havi füzetekben jelenik meg (julius és 
augusztus hó kivételével,) időnként arckép 
vagy egyéb történeti becsű rajz mellékletével.

Az imént megjelent e l s ő  f ü z e t  t a r 
t a l m a :  Tájékoztatásul. — P u 1 s z k y 
F e r e n c :  A forradalom. — S z i l á g y i  
S á n d o r :  Erdélyi ifjak iskoláztatása kül
földi egyetemeken. — M á r k i  S á n d o r :  
Forray András esete, adat a Hóra-lázadás 
történetéhez. — J a k a b  E l e k :  Gróf 
O’Donel Károly, erdélyi kormányzó- — Ge- 
l i c h  R i k b á r d :  A szolnoki ütközet.
R é n y i R e z s ő : A 64. zászlóalj. — Tárca : 
A cs. k. udvarnál alkalmazott egyének na
pidijai 1812-ben. — Szeremley Miklós törté
netiképei. -- Görgey Arthur altábornagygyá 
kineveztetési okmánya. — Rettegi György 
emlékiratai. — Jenő, savoyai herceg nyilat
kozata 1720-ból.
E l ő f i z e t é s i  ár a:  e g é s z  é v r e  6 frt,  

f é l é v r e  3 f  r t.
Az előfizetési összegek Aigner Lajos 

könyvkereskedéséhez (Budapest, váci-utca 1) 
intézendők.



Kazinczy Ferenc művei.
M a g y a r á z ó  j e g y z e t e i k k e l

kiadja
ABAFI LAJOS.

Kazinczy Ferenc, ki új Atlasként fél századig 
hordta vállán a Demzeti nyelv és irodalom ügyét, 
méltó arra, hogy műveit minden magyar ember is
merje és bírja.

Ennek lehetőségét könnyítendő, elhatároztuk, hogy 
Kazinczy müveiből újabb olcsó kiadást rendezünk.

E müvek 5 vaskos kötetre terjednek és Kazinczy 
összes költeményeit, Pályám emlékezetét (önéletraj
zát), Erdélyi levelek című útleírását ts Magyar Pan- 
theon címen nevezetes magyarok életrajzait tartal
mazzák.

Kazinczy költeményeinek ily teljes gyűjteménye 
még nem létezett, számos verse ez alkalommal jelent 
meg először; a Pályám Emlékezete is csak most jele
nik meg önálló kötetben, szintúgy remek életrajzai; 
az Erdélyi Levelek »Utazások« címe alatt többször 
adattak ki, de teljesség tekintetében egyik sem vetél- 
kedhetik jelen kiadással, melyet bő jegyzetek, beve
zetések, névmutatók értékesbítenek.

Ez öt kötetet 37—38 háromíves füzetben bocsát
juk ki. 1884. újévtől kezdve hetenkint egy füzet jele
nik meg.

Egy-egy füzet ára 20 kr.
B ek ö tés i  t á b l á k  25 k r a j c á r j á v a l  k a p h a tó k .
ZZZ Kívánatra mind &x öt kötet egyszerre is kapható. —— 
Ára barna vászonkötésben piros szegélylyel 10 frt 20 kr.

Aigner Lajos
kiadóhivatala.

SÁEOSY GYULA ÖSSZES MŰYEL
Életrajzi bevezetéssel és jegyzetekkel

kiadja
ABAFI LAJOS.

Sárosy Gyula a magyar költészeti irodalomban 
kiváló helyet biztosított magának lánglelke, kitűnő 
nyelvezete és géniusának merész föllengzése mara
dandó becsű müveket teremtett, melyek vagy szét
szórtan láttak napvilágot, vagy részben az idők ne
héz sajtóviszonyainál fogva meg nem jelenhettek, de 
ezer meg ezer kézirati másolatban keringtek a hazá
ban. Nálánál senki sem dicsőítette nagyobb áhítattal 
és erősebb phantáziával a magyar szabadságot, mely
nek zaklatott és üldözött élete oly korán esett ál
dozatul.

Nagy szenvedések és mártyromságok között tűnt 
el a költészet egéről, melynek egyik fénylő csillaga 
volt; miért is megérdemli, hogy nemcsak összes müveit, 
hanem életrajzát is lehető részletességben ismerje a há
lás utókor.

Az a kegyelet, mely bennünket Sárosy Gyula 
összes müveinek kiadására bírt, ösztönöz most arra, 
hogy e három kötetre terjedő műveket (Arany trom
bita, színmüvek, hazafias s egyéb költemények) új 
olcsó kiadásban mentül szélesebb körökre nézve hozzá
férhetőkké tegyük.

Ehhez képest 1884. újévtől kezdve egy-egy 
háromíves füzetet bocsátunk ki. Összesen 22 füzet lesz.

Egy egy füzet ára 20 krajcár.
Bekötési táblák 25 krajcárjával kaphatók.

Kívánatra mind a három kötetet egyszerre is szállít
hatjuk. Ara barna vászonkötésben, piros ssegélylyel 6 frt.

Aigner Lajos
kiadóhivatala

B A L O G H  ZOLTÁNT
Ö S S Z E S  M Ű V E I .

Balogh Zoltán egyike volt az ötvenes évek leg- 
j kedveltebb és legtehetségesebb fiatal költőinek; mü- 
; veiből meleg és nemes kedély s a mi költészetének 
| legjellemzőbb vonása: a hazának lángoló szeretető su- 
i gárzik felénk, ő  az elnyomatás sötét napjaiban ezrek 
i érzelmének adott költői kifejezést s e nemű dalai még 
ma is hazafias költészetünk gyöngyei közé tartoznak. 
Már ez az egy körülmény elegendő arra, hogy Ba
logh Zoltán költeményei, különösen napjainkban, mi
dőn a hazafias lyrának oly kevés hivatott művelője 
akad, nagy elterjedésre találjanak.

Balogh Zoltán összes müvei három kötetre ter
jednek, melyek tartalmát kisebb költeményei, balladái 
s költői beszélykéi, színmüvei és »Alpári« című pálya- 
nyertes verses regénye képezik.

Hogy a nagyobb közönségre nézve is hozzáfér
hetőkké tegyük Balogh Zoltán köítői alkotásait, e 
három kötetet ú j olcsó kiadásban bocsátjuk ki, még 

i pedig 1884. január havától kezdve 20 háromíves heti 
füzetben.

Egy-egy füzet ára 20 kr.
Bekötési táblák 25 krajcárjával kaphatók.

Kívánatra mind a három kötet egyszerre is kapható.

Ára barna vászonkötésben, piros szegélylyel 6 frt.

Aigner Lajos
kiadóhivatala.

(HAL JÓZSEF VÁLOGATOTT MÜVEI.
Életrajzi bevezetéssel kiadja

BADICS FERENC.
Gaal Józsefről ma már irodalom ismerő ember 

is alig tud többet, mint legfeljebb azt, hogy ő a szín
padi »Peleskei nótárius«-nak szerzője. Pedig egykoron 
— a negyvenes években — benne culminált a ma
gyar széppróza: ő volt a legkedveltebb, a legolvasot
tabb magyar regény- és beszélyiró, s a mellett, mint 
a magyar népszínmű megteremtője, vigjátékaival domi
nálta a magyar színpadot.

Szabadságharcunk lezajlása után letette a tollat: 
a feledésnek adta át magát; meg is feledkeztünk 
róla tisztára, úgy hogy most új Íróként lép elénk, ki
nek műveiből még ma is sok élvezetet meríthetünk.

Az eddig megjelent 3 vaskos kötet magában fog
lalja Gaal »Szirmay Hona« című regényét, történeti 
elbeszéléseit, alföldi képeit és humoros rajzait; ezeket 
utóbb színmüvei ki fogják egészíteni.

Említett 3 kötetből új olcsó kiadást rendezünk 
29 háromives füzetben. 1884. újévtől kezdve heten
kint egy-egy füzetet bocsátunk ki.

A füzet ára 20 krajcár.
B ek ö tés i  tá b lá k -25 k r a j c á r j á v a l  k a p h a tó k .

Kívánatra mind a három kötet egyszerre is 
megszerezhető. Ara barna vászonkötésben, piros szegély

lyel 7 fr t 80 kr.
Aigner Lajos

kiadóhivatala.
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K O SZO R Ú
A  P É T  Ö F I - T Á R S A S Á G  H E T I  K Ö Z L Ö N Y E

SZERKESZTI

S Z A N A  T A M Á S

TARTALOM:

Az oszlopbáró. (Regény.) Irta T o l n a i  Lajos.

Az elvált asszony. (Francia elbeszélés.) Irta Tony R e v i 11 o n. 

Hamlet és dón Quixote. (Tanulmány.) T u r g e n y e v  I v á n t ó l .  

Hugó Viktornál. (Bizalmas csevegések).

Irodalom. — Művészet. — Vegyesek.

E L Ő F I Z E T É S I  Á R A K :

Egész é v r e .....................8 frt. Negyedévre . . . . .  2 frt.
Félévre . . . . . . 4 frt. Egyes lap ára . . . . 16 kr.

Az előfizetési pénzek a kiadóhoz (IV. váci-utca 1) küldendők.

Szerkesztőség;; IV. bástya-utca 11.

A la p  k ö z l e m é n y e i n e k  u t á n n y o m á s a  t i l o s .

BUDAPEST
A I G N E R  L A J O S  K I A D Á S A

IV.. Yáci-otca 1. EzáiD.



A  „P E T Ő F I-T Á R  SASÁGr“
e hó 17-dikén (vasárnap) d. e. 10 órakor a magyar tud. akadémia slsöemeleti termében

felolvasó-ülést tart.
T Á R Ö Y A K :

1. A palócz népköltészetről, F in d  u ra  Imre vendégtől. Felolvassa György Aladár r. tag.
2. Költemény. Irta és felolvassa: S z a b ó  Endre r. tag.
8. »A narancsfák alatt« rajz Kvassayné K u n  Melanietól, felolvassa: Kvassay Ede r. tag

A felolvasásokat zárt ülés követi.

* (Kitüntetés.) Király ő felsége elrendelte, 
hogy Petőfi köteméuyeinek Aigner Lajos által ki
adott német fordítását s az ugyancsak Aigner 
Lajos által szerkesztett »Figyelő« eddig megjelent 
tartalmas köteteit a királyi családi hitbizományi 
könyvtárban helyezzék el.

* (Célszerű találmány.) Musits Zsigmond 
lugosi kir. távirdai főnök, betörést jelző készülé
ket talált fel. Ez a készülék azt is megmutatja, 
ha már betörtek-e az épület valamely helyiségébe 
és egy időben mind a háziúr vagy lakos, mind 
pedig a házmesterek tudomására hozza, ha vájjon 
csak próbálták-e a betörést, vagy már be is törtek 
oda. Jelezi a látogatók számát is, hogy hányán 
voltak ott távollétében, vagy hányán akartak be
menni. Szóval biztosit éjjel úgy, mint nappal, min
denféle betörés ellen. Ugyané készülékkel még 
egyes bútordarabokat, szekrények fiókjait, pénztárt 
stb. is lehet biztosítani a betörés ellen, vagyis 
idején tudtul lehet adni minden kisérletet a betö
résről. Ily módon a feltaláló képes lenne egyes 
városrészeket is biztosítani, ellátván a rendőrséget 
meg az utcákat, városrészeket is ilyen géppel.

* (Az orosz tábornoki kar.) Az orosz had
ügyminisztériumnak nemrég kiadott hivatalos je
lentésében legfeltűnőbb az a körülmény, hogy az 
orosz tábornokok száma II. Sándor cár halála óta 
jelentékenyen megcsappant. 1881-től kezdve az al- 
tábornagyok száma 365-ről 311-re, a tábornokok 
száma 941-röl 753-ra csökkent. A tábornok-hadse
gédek száma, — leszámítva a cári család tagjait 
— 133-ról 109-re apadt, a cári kíséretbe tartozó 
tábornokok száma pedig 120-ról 85-re. Ezen utób
biak különben, a cár akaratához képes lassankint 
egészen eltűnnek s ezután csak hadsegédek és 
szárnysegédek maradnak. A szárnysegédek száma 
154-röl 119-re apadt.

* (Egyletet alapítanak) a délmagyarországi 
írók és hirlapirók. E célból már értekezletet is

tartottak Temesvárott s az alapszabályok kidől 
gozása végett Benedek Albert és Pasztelly István 
tanárokat és Eichner szerkesztőt küldötték ki. 
Az értekezleten Dobó László ismert költő elnökölt.

* (Szobrászbál.) A budapesti szobrász se- 
gélyző- és önképző-egyesület f. hó 25-én a régi 
lövöldében paraszt jelmez bált rendez. A bizottság 
fáradhatlanul buzgólkodik azon, hogy a vendé
geknek az estét emlékezetessé tegye. Lesz többek 
közt ünnepélyes bevonulás, teljes vásár, állat
sereglettel, csodagyermekkel, a mellékteremben 
csárdát állítanak fel, cigányokkal, szegénylegé
nyekkel stb.

* (Fenyegető levél a pápának.) Rómából 
azt jelentik a »Morning Post«-nak, hogy XIII. Leó 
pápa Amerikából levelet kapott, melyben a féniek 
azzal fenyegetik, hogy megölik, ha a Yaticán ezen
túl is támogatná az angol kormányt az írek elleni 
küzdelemben.

* (Az »étlap« jnbilenma.) Bécsi lapok, a 
közelébb ott rendezett szakács-kiállitás alkalmából 
említik, hogy az első étlapot ezelőtt száz eszten
dővel Márius József a »Vörös alma« vendéglő tu
lajdonosa hozta szokásba. A gyakorlati korcsmá- 
ros az 1784-ben létezett »Wienesbláttchen« cimü 
hírlapban külön hirdetésben tudatta a közönséggel 
az étlap'behozatalát. Addig csak élőszóval mondták 
el a vendégeknek az ételeket s azok árát. A »vörös 
almá«-nál hét ételt 24, hatot 17 és ötöt 12 krért 
lehetett kapni. Az illető házat, melyben e korcsma 
volt, néhány év előtt lerombolták s helyén most 
a »Hotel Royal« áll.

* (Hitbizomány egy ló számára.) Egy gaz
dag skót, Mr. Fergend, a ki újév után halt meg, 
végrendeletében 500,000 font sterlinget hagyott 
»Osman« nevű ménjének és utódainak. Ez örökö
söknek a végrendelet szerint nem kell szolgálatot 
tenniök. Az örökhagyó családja a végrendelet 
megsemmisítését kérte.

V E G Y E S E K .
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AZ O S Z L O P B Á R Ó .
Regény.

Irta TOLNAI LAJOS.

(Folytatás.)

Most elolvastam azt a levelet is újból, 
a mit anyám csak négy nappal ezelőtt kül
dött. Tolvajsággal vádolnak otthon, hogy a 
süket kertésztől valami galambokat loptam 
volna és Bévárdi kasznár ur vádol, Ő keresi 
a tanukat és ő sürgeti, hogy ez az igazság 
okvetetíen kiderüljön. Hiszen eddig senki 
se vádolt, soha egy tüérőt el nem loptam ; 
uram teremtőm, hogy kerülök én most ebbe 
a lopásba? Mi akar ez lenni? Igaz, nagyon 
szerettem a galambokat s a könyvemet oda 
adtam volna egy szép, fehér gatyás ga
lambért vagy dolgoztam volna érette akár
mit, de lopni — én? a ki a bizonyítványaim
ban is a legjobbat kaptam mindig az er
kölcsből. Soha, se otthon, se az iskolában 
nem büntettek. Most még ki is csaphatnak 
egy galambért, sőt a börtönbe is juthatok, 
mint az a szegény zsidó asszony, a kit a 
papné, gyanúból — egy ezüst kanálért há
rom hétre lezáratott, hogy majd ott is halt 
meg.

Ez a pont, hogy ha lezáratnának: a 
tömlőében én is meghalhatnék, megvigasztalt.

Tudtam, hogy Bévárdi ur boszujából 
történik az egész, mert ártatlan voltam, el 
sőben nem is féltem, hanem most emlékez
tem, hogy Rizs tanár ur szólott akkor, hogy 
a levelet kaptam — valami madártolvajról. 
Es összenevetett a feleségével.

Tisztán kivehettem, hogy a fellegek 
erősen tornyosodtak.

Egész ebéd alatt szomorú voltam na
gyon ; nem a durva bánásmódéit, mert azt 
szinte elfelejtettem már, nem is a báró igen 
sértő szavai miatt, mert láttam a jóságos, 
szelíd tekintetéből, hogy ő nem úgy értette

azokat, hanem a galamblopás nyomódott a 
szivemre.

Tudtam, hogy van egy régi tanulótár 
sam, az özvegy Dúzs Jánosné korcs, tolvaj, 
szabólegény fia, a ki pénzért vagy egy üveg 
borért mindenre képes És haragszik is, hogy 
néhány hozzám szokott galambját egyszer
egyszer nem adtam vissza.

Anyám írja a levelében, hogy a báróné 
igen lehordta miattam és bosszúsan pana
szolta, hogy szivemben sok gyom maradt 
még és nem hiszi, hogy ki lehetne mind 
irtani. — Miféle gyomok azok fiam? hol 
szerezted? Itthon nem. Nem loptál-e va
lami kést, gombot vagy valamit az utón. 
— Valid be és én addig kérem térden 
állva a nagyságos bárónét, hogy a milyen 
jólelkü, mert valóságos anyja a koldusok
nak -  hogy megbocsát. Mi az fiam: nálam 
is a napokban g y o m l á l n i  k e z d e t t .  
Azt mondta, én is olyan vagyok, mint a 
fiam — — nálam is van mit gyomlálni. 
Mi ez?«

Mindezek most igen levertek.
Rizs tanár ur és a felesége is szokat

lan nyájasak voltak hozzám. Egy-egy étel
ből, a miről tudták, hogy igen szeretem — 
kétszer is tettek a tányéromra. Tréfálkoz
tak velem, hogy milyen nagy fejem van, 
mint egy tök, de mintha itt-ott ez a tök 

í most be volna horpadva. Sohse búsuljak, 
i A szamárnak is mentői többet ütik, fésülik^
| annál szebb a szőre.

Ilyen szavakat nem hallottam én otthon 
; soha.

Rácz ur, ki most is — mint számta- 
| lanszor — nálunk ebédelt, nem győzött eze 
í ken eleget nevetni s a báró ur is egé- 
| szén belejött a kacagásba. Az apró, fehér 

kis kutyák mind a székekre, asztalokra 
szöktek s úgy ugattak, mintha mindent ér
tenének.

Egy percben elhatároztam, hogy főiké-
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lek s inkább a legszegényebb módon ke
resem kenyeremet, de ilyeneket nem tűrök 
tovább.

Ha nem ugrottam volna olyan hamar 
a hintóba! Most se Bévárdi úrtól nem kel
lene tartanom, se ennyi sértegetésnek nem 
volnék kitéve.

Pedig hogy irigykedtek reám tanuló
társaim s az igazgató fiai, hogy én milyen 
ur vagyok!

Minden fogás ételnél nagyobbodott a
sértegetés.

Mikor már nem birtam és sirni kezd
tem, Rizs tanár gúnyosan oda nyújtotta az 
asztalon át kezét és szólt:

— Tisztelt barátom béküljünk, de ne 
hogy ragadós legyen a keze. Én gavallér 
vagyok s megfogom mutatni, hogy ebben 
nem is lesz hiány. Megértett ? Ezt a szót 
jól tartsa meg. Hát a galambok ? Mi ? Ott
hon furcsán turbékolnak — tévé hozzá nagy 
röhögéssel.

Végre felkeltünk az asztaltól.
Otthon sokszor volt az ebédünk csak 

krumplileves, itt most öt tál étel — óh, de 
az isten ilyen gazdag asztal mellé — mégis 
egy szegény fiút se ültessen többé! Hagyja 
meg a szegényeket szegényekül és ne en
gedje, hogy azért a falatért, a mit meg
esznek, minden hitvány, kedvét tölthesse 
rajtuk.

Az én egykori értelmes, bátor és jó fe 
leleteim napról-napra zavarosabbak, dado- 
góbbak és silányabbak lettek. Elültettek a 
báró mellől, mivel nem voltam többé reá 
nézve tisztesség és az igazgató-tanár ur fia 
foglalta el helyemet. Most már a báró bát
ran olvashatta a leirt fordításokat, kidolgo
zott számpéldákat, sőt azt is megengedte 
neki a vallás és történet tanára, hogy a 
leckét úgy lesse és olvassa ki a kalapja 
mellé tett könyvből, mint a gazdagabb, 
hetykébb fiuk.

Néhányszor megdorgáltam ezekért ott
hon, hiszen nem tudtam még akkor, mek
kora különbség van egy báró s egy szegény 
fiú között.

— Ne izetlenkedjék — mordult reám 
Ádám báró — a többi is úgy felel, a hogy 
tud. Szuper mindig csal, pedig első és Bállá 
is. Hát Rizs csak épen annyit tud a görög
ből, a mennyit reggelenként bevág, egy árva 
szóval se többet. Kivallották egymásnak a 
tanárok. Mit szégyeljek akkor én ? A bácsi

(a történelem tanárát csúfolták igy) millió 
szamarat mond egy órán: Mária Terézia 
nagy férfiú volt, de József se maradt hát
rább ; mikor őseink a szorosokon áttörtet
tek, megdördültek az ellen ágyúi . . . no, 
ilyen magyarázatok után nem vagyok bo 
lond, hogy komolyan tanuljak. Vagy ha
zudom ?

Kénytelen voltam megváltani. hogy iga
zat beszél.

— De mégis báró ur — kérem — 
nagyságodnak más lesz a pályája, oszlop
ember —

— Oh ne szamárkodjék, mi az az osz
lopember?

— A ki jobb és többet tud, mint más 
és becsületesebb.

— Ezt hagyja el kedves gyermekem 
— a becsületet más valakitől kell meg
tanulnom.

— Oh, báró ur — tört ki nyelvemen 
a szó — hogy érdemiem én ezeket?

— Hagyja, hagyja, maga mindenkivel 
összevesz és mindenkivel haragot tart — 
holott —

— Holott báró ur?
— Megtiltom magának Ilyés Sándor, 

hogy velem igy beszéljen. Tudja meg, ma 
egy szót se beszélünk többet.

Kizöldült, kikékült, mintha töviseken 
járna, kapkodta a lábait és esettegtetett az 
ujjaival.

Érzem, itt volt az idő, hogy ekép szójjak :
— Báró ur engem nagyon elárulhat

tak, kérem beszéljen őszintén, mondja meg, 
mivel vádoltak, felelni akarok, mert én min
denben igaznak és ártatlannak tartom ma
gamat és sértegetéseket senkitől sem tűrök 
tovább; a báró ur rósz utón v an. holott a 
legjobban indult; ne fogadja el a falábakat, 
lépjen saját lábaival, vesse el azt a sok 
hazug munkát, dolgozzék velem becsülete
sen, a mint Ígérte és én fogadom a jó is
tenre, hogy a báró ur édes atyja és a bá
róné ő nagysága édes anyja meg lesz ve
lünk elégedve. De igy, édes báró, nem él
hetünk. Ez cudarság, ily fedezgetésekkel a 
tanári kar megöli önt és önben azt, a kinek 
oszlopemberré kell lennie.

Ily beszédre jött el az idő.
Fel is nyitottam a számat — de Rácz 

ur befogta.
— Megállj Ilyés — szólt az ő szép,
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csengő, érces hangján. Eljösz velem, meg
engedi a báró ?

— Oh, tőlem mehet a püspök ur — 
szólt nevetve és kikelve arcából.

•— Jer.
És megfogott Rácz ur és vitt majdnem 

futva.
— Te szerencsétlen — kezdé, a mint 

beléptünk hozzá — tégedet tönkre tesz az 
az átkozott paraszt hencegő modor.

— Nem hencegek, tanár ur.
— Épen most velem szemközt is hány

kolódói. Te, ha akarsz, jó fin lehetsz és 
tudd m eg: nagyon szerencsés. Nálunk Er
délyben, ha egy szegény fiú beveheti magát 
valami mágnás családhoz, kész a szeren 
cséje; lehet pap, a legjobb eklézsiákban; 
professzor pompás fizetéssel és biztosan; 
ha használja az alkalmat, meggazdagodha- 
tik. De a modor, a jó modor nélkülözhe
tetlen. Itt Magyarországon, ha valaki a te 
rendedből tud valamit, egy kis esze van, 
szörnyű öntudatos, makacs, veszekedő, ura
lomvágyó, nem akar ösmerni sem istent, sem 
embert. Hát várjon : előbb jusson fel a fára, 
akkor eheti a legszebb gyümölcsöt; bottal 
verni le — az nem ér pénzt. Te igy tész. 
Cudarul bántál Rizs tanárral, megszégye
nítetted. Szerencséd, bogy ő gavallér. De 
kérd meg, csókolj kezet, dicsérd, abban 
nem tört még ki senki foga, emeld ki ha
talmas rendszerét. Jól esik az. Most ide 
figyelj, néhány verset fogok felolvasni.

Hatot, de tizet is olvasott, éneklő er
délyi modorban.

Ma már mindenki ösmeri a Rácz Ká
roly verseit, Cifrák azok, de rosszak, hol 
Hugó Viktor, hol Goethe, hol Arany, hol 
az isten tudná kinek az utánzásai — de 
fii r esek.

— Nos? kérdé csillogó szemekl el. Tet
szenek? No, ugy-e?

Néhány szót kellett mondanom. Mit ér
tettem én akkor még a versekhez.

Nem volt megelégedve, legalább tőlem 
többet várt.

Kissé kedvetlenül dudorászott és olva
sott még egy csomót.

Lelkemre kötötte, hogy vegyek fel 
egészségesebb modort, ráspoly ózzam meg a 
nyelvemet s ne azt keressem, hogy nekem 
mi tetszik, hanem mivel szerezhetek  ked
vet másnak. A báró el van tőlem idege- 
nedve, nem csodálja, ne leckéztessem örökké,

hanem mulattassam, ő  született ur, főispán, 
akár miniszter. Ö egy állandóan terített 
asztal, megrakva finom borokkal, ételekkel 
annak, a ki okos.

— Sajnálnám — fejezé be jószivti ta
nításait — ha elbocsátana, pedig elfog, ha 
számításba nem veszem, hogy Rizs gavallér 
s egy jó szóra mindent megbocsát. A báróné 
husvétra okvetetlen itt lesz: akkorra sor
sod, fiú, elválik.

Kezét nyújtotta, hogy csókoljam meg, 
ehhez is szoknom kell. Erdélyben szegény 
fiuk, sőt vén emberek is kezet csókolnak 
magasabb rendüeknek. Hódolat, tisztelet, 
mindig kedves kötelesség. Légy hozzám hű, 
ne láss, ne hallj; a mit láttál, temesd el, 
a mit hallottál, zárd a szivedbe. Mi szeret
jük a mulatságot, kártyát, egyebet; mellet
tünk te is jól élhetsz, kellő modorral, sima
sággal, szolgálatkészséggel. írásod nagyon 
jó : verseimet ezentúl te fogod tisztázni.

S miután egy nagy papirköteget és 
tiszta papirost átadott, kijelentette, hogy ne 
féljek, mert jó modorral sokat helyre lehet 
hozni. Névnapok, születésnapok — mind 
alkalmas eszközök, hogy általok szegény 
ember emelkedhessék.

— Bemegyünk a nyáron Erdélybe, az 
a modorra nézve a legjobb iskola

Egész hazamenet mindig a modorról 
gondolkoztam, melynek körvonalai kezdtek 
előttem homályosan lerajzolódni. Otthon elő
vettem a szótárakat, a görögöt, a latint, a né
metet, mert gondoltam, hogy valamelyikben 
csak megkapom tiszta, határozott értelmét.

Ha egyik szótár útba igazított, már a 
másik megzavart. »Ha az ember valamit 
jól eltalál . . .« Ez ez. De hogyan találjam 
el? Egy azt is mondja, hogy : erőltetett, mes
terkélt dolog lenne. Gondolom is »Finom
ság, illedelmes ravaszság, melyet sokszor sze 
rencsésen lehet alkalmazni.« .. . De hogyan? 
Ezt nem mondja. »Mérték, a melyet nem 
lehet áthágni . . .« Érzem, hogy — nem, 
nem, én a törvényt nem hágtam át. »Szél
nek kedvire . . « »Szőr mentében .. .« Azaz 

I sohasem mondani ellent? Hiszen akkor . . .
Volt az osztályunkban egy nagyon jó 

| tanuló, valami igen szegény, rongyos zsidó 
1 fiú, ki ruhájáról, sovány, elaszott ábrázatá- 
S ról Ítélve, még nálam is szegényebb lehe- 
! tett. ügy hitták: öreg Kohn, pedig fiatal 
| volt. Megkérdem ezt — gondolám, Ó soha 

senkit sem bánt, neki jó modora van es



700 K O S Z O R Ú

okos, még franciául is tud: ő bizonyosan 
tűd a modorról.

Elmentem hozzá.
Szűk, piszkos, nedves szobácskábán 

lakott egy boltosnál, hátul az udvarban, a 
tyúkól mellett. Épen .Öt-hat kisebb-nagyobb 
gyermeket tanított, kik rúgták, csipték. De 
egy kövér zsidó asszony is ott ült számta
lan ékszerekkel.

Kértem, hogy ha végezi a tanítást, jönne 
velem néhány szóra.

A temető felé mentünk.
— Öreg Kohn — kezdém, én kérdez

nék tőled valamit. Ha tudod, felelj nekem 
tisztán.

— Felelek.
— Mondd meg nekem, mi a m o d o r ?
— Miért akarod ?
— Erre van szükségem.
— Milyen modor?
— Jó modor.
— Hát ha száraz kenyeret kapsz va 

csorára, megköszönöd és kezet csókolsz gaz
dának is, gazdaasszonynak is. És vidám ké
pet vágsz.

— Nem igy.
— Nem? Akkor hát az, ha jól pofon 

vágnak —- ártatlanul: egy szót se szólj.
— Ne tréfálj most öreg Kohn.
— Ha ígérnek uj öltözetet és olyat 

adnak, mint ez az enyém, foltosat, rongyo
sat, pecséteset és olyan bővet, hogy négy 
olyan ember, mint te, elférne benne: ugorsz 
egy nagyot örömödben. Ez is a jó modor
hoz tartozik.

— Te gunyolódol, pedig én is olyan 
szegény hu vagyok, mint te, Kohn és le
hetnél hozzám őszinte.

— Mit használok én valakinek az őszin
teségemmel ; hogy leszid s ha eddig jó volt 
hozzám — elkerül. Mondd el nekem, ma 
mit ebédeltél, hadd csókolom meg a fo
gaimat.

— Öreg Kohn, most már látom, miért 
hívnak tégedet öreg Kohnnak.

— Ugy-e? Csak gaz Kohnnak ne hív
janak, mert annak a szemét ütöm ki.

— Látod, ez a modor, az enyém is ez. 
Es csak azt akartam tudni, jó és helyes 
modor-e ez. Többet ne szólj.

Megvigasztalódva váltam el a kis öreg 
Kohntól, ki nem tudta mit akartam s a nél
kül hogy akarta volna — felfogása szerint 
— kimondta az igazat.

Tehát mégis jól cselekedtem a mo
d o r r a  nézve.

Ez megerősített. eddigi eljárásaimban 
i Becsületérzés, igazság, egyenesség, tiszta 
! munka: ez lesz a modor.

(Akkor még nem tudtam, hogy a ki 
j ezekre elhatározza magát, legalább egy jó 
I hosszú időre, vessen számot a világgal.)

Most már még keményebben tartottam 
i magamat Kezeim közé vettem a bárót mint 
j egy eltévedt, tékozló fiút, s törekedtem ha

talmasan ráncba szedni. Gondoltam, ha ő 
kitette magát érettem a tanár úrral szem
ben fegyverrel és nem félt: akkor, ha jót 
akarok végezni, nekem sem szabad megijed
nem. Mintha fáradtan sokáig ültem volna uta
zásom közben, valamely utszéli akácfa alatt 
és igen-igen elmaradtam volna kitűzött cé- 

| lomtól, úgy pattantam fel most tétovázá
somból, s ragadtam meg az időt.

— Ide üljön a báró, vegye azt a köny
vet, vígan, tanuljon; itt lesz a félév, s a 
ki becsületes ember, megtartja szavát.

Tekintetemben vagy szavamban, moz
dulataimban, hangomban volt-e valami pa
rancsoló : elég az, hogy Ádám báró bár duz 
zogott, hánykolódott, fenyegetődzött, döröm
bölt, karmolt — végre is napról-napra 

; megpuhult, nem mondom mint egy rugós 
csikó, de bizony tisztességgel essék — mégis 
csak ilyenformán.

A fordításokat tűzbe dobtuk, a kész 
munkákat szétszakítottuk, s leültünk, s néha 
éjfélig is eltörtük magunkat a munkával, 
A báró felségesen aludt a munka után, de 
nem alatta, s izmosodott, szépült, és vidá- 
modotí.

Nem engedtem, hogy a professzorokkal 
csavarogjon. Csak rá néztem, s hiába hiv- 
ták, azt mondta nem megyek.

Édes istenem, nemibirtam az örömömmel. 
Én is vissza kaptam kedvemet, érzelmemet, 
becsületesen feleltem, bátran. Előbb a ta
nulótársaim, majd a tanáraim is kezdték 
mondogatni : ez az Uyés megpendült. — 
Szuper, Bállá, Fekete, aligha le nem ma
radnak.

De a báró — oh istenem, milyen szé
pen haladt. Csupa tűz, elevenség és mozga
lom lett.

Pár hét múlva következtek már a 
vizsgálatok. (Folyt, köv.)

*í!M
iimttiMs tuiiK
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AZ ELVÁLT ASSZONY.
(Francia elbeszélés.) !

Irta TONY REVILLON.
(Folyt.)

Klára érezte a fiatal ember tekinteté 
nck a lángját s hallotta az emelkedő kebel 
libegését. Egy pillanatra lehunyta a sze- j 
mét . . .

Aztán fölkelve, mondá:
— Térjünk vissza Henrik ur.
Oda hagyták a part bemélyedést. A 

kép ismét változott A partszélen, a porond 
és kövek közt a tengeri növényzet pompá
zott, melyet a nyirkos talaj folyvást üdén 
tartott.

— Megkísérlem a visszatérést! — kiálta | 
föl Klára vidáman, félelem nélkül. — Azon- i 
bán önnek kell elől mennie, hogy a kezét 
nyújthassa nekem.

A fiatal asszony örült ennek az aka- 
dálylyal egybekapcsolt útnak, mely gondo
latainak más irányt adott.

Rálépett az első kőre s bátran haladt 
előre. Minden pilláiban megsiklott s kény
telen volt Henriknek a karjaiban megkapasz
kodni. T í z  perc múlva megállt Klára, hogy 
kissé kipihenje magát. Nagyon alkalmatlan
nak érzé most az uszályos ruhát meg a lo
vagló-csizmát

— Csak bátran ! — biztatta Henrik.
— Támaszkodjon a karomra. Mindjárt el
jutunk a túlsó oldalra.

Klára mosolyogni akart, de arca el 
árulta szenvedését; imboJygott, alig birta 
már a fáradalmat. Pedig a sikamlós kövek 
még egyre láthatók voltak.

A fiatal ember uj ösvényt jelölt ki.
— Még egy kis erőfeszítés és fölértünk !

— mondá Henrik.
De az utolsó kő és az ösvény közt egy 

pocsolya volt. Klára újra megállt, kimerülve.
— Nem tudok tovább menni, — mondá 

aléltan.
Ekkor az ifjú fölvette a nőt a karjaiba’ 

mint a gyermeket, átment vele a pocsolyán 
és sietve fölvivén a partra, letette ott a ki
aszott pázsitra. Aztán letérdelt mellé.

— Tündéri lény! — susogta a fiatal 
ember.

Klára fél- ájul tan is érezte a helyzet 
kényes voltát..

— Henrik ur, az istenért, keljen föl!
Az ifjú engedelmeskedett s fölállt.

E kopár parton, az óceánnal szemközt, 
férfias alakja oly előnyösen tűnt föl. Az 
egyéni erő és a természet nagyszerűsége 
közt teljes öszhangzás látszott itt.

Klára mindinkább magához tért s bi
zalmasabbá vált.

— Nagyon bágyadt vagyok mondá, 
— s a parti ösvény, a tüskebokrok közt, 
csaknem ép úgy elrémií, mint ott lent a 
a tengerszéli ut. Legjobb lesz, ha az ország
úira térünk vissza.

Henrik szó nélkül nyujtá a karját s 
lassankint alászálltak a lejtőről a síkra Kis 
halom alján, balra tőlük, egy falucska terült, 
apró házaival, kertjeivel. E házacskák ren
dezetlenül csoportosultak egy vén templom 
körül, melynek tornyán kakas díszelgett

— Nagyon szomjazom, — szólalt meg 
Mérielné.

Henrik bement egy házba s tejet kért; 
de ott nem adhattak neki; bement egy 
másikba: ott sem volt tej. Egy fűszeres 
boltot pillantott aztán meg, melynek ajtótáb
lájára kenyér, cukorsüveg, gyertya sat. volt 
kifestve.

Ott majd csak kapnak valamit.
A kereskedőné bevezette őket egy nagy 

terembe, mely a raktárát képezte s az 
asztalra egy korsó fris vizet meg egy pa
lack bort tett.

Klára jóízűen ivott.
A terem sötét, nyirkos volt. A hátulsó 

ajtón át, mely ki volt tárva, egy kis kert
nek a virágjai látszottak. Szegélyzetül ró
zsabokrok és napraforgók szolgáltak.

A kandalló parázsán egy fazékban forrt 
valami.

-— Mit főznek önök? — kérdé Klára 
a kereskedőnét.

— Nem valami nagyon jót, asszonyom, 
egy halat csupán.

— Hadd lássam.
— Szívesen, asszonyom.
— Megéheztem, — szólt Klára, midőn 

: a gőzölgő halat egy tányéron a boltosné az
asztalra föltette.

— Nos, kérjünk kenyeret és együnk!
I — szóit Henrik.

Midőn jóllaktak Klára így szólt:
— Tegyünk egy kis sétát a kertben.
A boltosné gyönyörrel pihentette rajtok

! a szemét.
— Ezek oly fiatal házasok, — gondolá
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magában — a kik most élvezik a mézes 
heteket!

Mérielné leszakitott egy rózsát s átnyúj
totta azt társának. Most már felüdült elébbi 
lankadtságából Boldog nyugalom szállta meg 
a lelkét.

— Most már indulhatunk vissza, — 
mondá a fiatal asszony s búcsút vettek a 
boltosnétól.

Még meglehetős hosszú ut volt előttök, 
de a fiatalok sem annak a hosszával, sem a 
porával, sem a fáradtsággal és a verőfény
nyel vagy jövő-menő emberekkel nem tö 
rődtek. Leiköket vidámság, kedélyesség 
árasztotta el. Ossze-vissza beszélték mindazt, 
a mi eszökbe jutott, majd elhallgattak s 
aztán egyszerre csak hangosan gondolkoz
tak. Megértették egymást, mert gondolatuk 
iránya ugyanaz volt.

— Én megittasultam ! — mondá Henrik.
Pedig csak egy pohár bort ivott.
— Ejh, istenem! — kiáltott föl Klára.

—- Alkalmasint későn érhetek haza! No de, 
már úgyis ebédeltem ! . . .

Aztán nevetgéltek, oly édesdeden, hogy 
a köny is kicsordult a szemökből.

— Már itt vagyunk ! — kiáitának föl 
egyszerre, midőn Port-en-Bessin kéményeit 
közelökben füstölni látták

— Most válnunk kell! — szólt Klára.
Kezet nyújtottak egymásnak, s az elé-

gültség édes érzetével váltak meg.
A fiatal ember utána nézett a tova lo 

vagoló Klárának, mig ez a bokrok mögött 
el nem tűnt.

Elébb azonban még egy pillantást vál
tottak egymással.

XI.
Aznap este Mérielné nem ment le a 

szalonba s másnap sem hagyta oda szobá
ját, csupán akkor, midőn leánykájával a 
a kertbe sétálni lement.

Múlt napi emlékét nem akarta megza
varni sem látványosság, sem társalgás, sem 
idegenekkel érintkezés által. Hiszen Hen
rik, még távollétében is, nem volt e jelen 
az ő lelke előtt? Nem kellett neki ennél 
egyéb.

Leülve egy padra, gondolatokba merült | 
s először történt, hogy édesden nézett a jövő , 
elé, mely még boldogságot teremthet neki! 
Erezte, hogy életét ama benső szeretet fogja - 
betölteni, melyről oly rég óta ábrándozott. 1

| Az ő gyöngesége jövőben erőre támaszko- 
| dik ; lesz barátja, fivére, lelki jegyese.

Ama vidám gondolatok raja, mely évek 
óta tovaszállott, újra visszatért s körülrep
kedte őt. Minden táj szépnek látszott előtte 

I s minden lény iránt vonzalmat érzett.
— Élek ! újra éledtem ! — ismétlé ma

gában, jó kedvvel.
Szinte szeretett volna a porondon ját

szani leánykájával, újra gyermekké válva 
ő is, a nagy ébredés után.

Mikor Katalin közeledett hozzá, meg
ölelte őt s kérte, bocsássa meg neki, ha irá
nyában hevesen és méltatlanul viselte magát 

Ejh, asszonyom, hagyjuk ezt! — 
kiáltott fel az öreg dajka. — A nélkül is 
örülök én, hogy nem látom többé oly sze
szélyesnek !

— Atyuskám, — szólt Mérielné ebéd 
közben az elnökhöz, — ha önök elfogadnak 
engem ma a whist-asztalnál társnak, én is 
részt veszek a játékban s megverjük a tisz 
telendő urat.

— Megverjük, ha nem leszel többé szó 
rakozott, — viszőnzá Le Testű.

— Oh, én nem vagyok már szórako
zott! — kiáltott föl Klára; — nekem csu
pán egy gondolatom van.

Kilenc óra tájban Gambault megérke
zett s titkolózó arccal mondá r

— Szabina beszélni akar önnel, föl 
ment a kegyed szobájába s ott várja.

Mérielné asszony elsápadt; egy lépést 
hátrált, mintha megtaszitotta volna valaki.

— Oh, — suttogta, — már! ?
Valamely szerencsétlenséget gyanított.
— Ne ijedjen meg, — szólt a jegyző, 

— semmiféle aggasztó esemény nem for
dult elő. Kegyed tudja, hogy mi barátai 
vagyunk.

— Mi történt ? — kérdé Kiára Szabi
nától.

— Mennyire föl vagy indulva ! — szólt 
Gambaultné.

— Soha se aggódjál te az én fölindult- 
ságom miatt. Beszélj, kérlek, rögtön ; min
den kikerülés nélkül.

— De . . .
' —' Mit de? Semmi de! Te valami bi

zalmasat akarsz közölni velem; szólj tehát, 
barátságunk nevében.

— Nos, Grambault látta férjedet.
— Férjemet!
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Villámcsapáskint hatott ez a fiatal a s 
szonyra.

— Férjemet! — ismétlő. — a férje
met ! . . .

Aztán iparkodott visszanyerni lélekere- 
jét. A kíváncsiság erőt kölcsönzött neki.

— Beszélj tehát, édes Szabinára. 
Folytasd.

— Nyugtasd meg magadat. Mériel ur 
tegnap este érkezett meg.

— Tegnap !
— Tegnap este . . . s ma este újra el

utazott. Ügyének elintézése végett jött; jel- , 
zálog-megujitás és késedelmi kamatok ki- I 
egyenlítése végett. Sem férjem, sem én. ! 
egyetlen szóval sem említettünk téged Mé
riel ur előtt. Te ismered Károlyt s tudod, 
hogy éretted minden áldozatra kész. »— Mé- 
rielné asszonyt előre értesitenünk kell« — 
mondá férjem.

— Értesíteni ? . . . De miről ? Miféle 
beszéd ez ? Oh. te kegyetlen vagy!

— Végezvén Mériel ur az ügyet, a me
lyért jött, — folytatá Szabina — természe
tesen tudakozódott Károlytól felőled és Ka
milláról Férjem azt válaszolta neki, hogy 
jobban vagy s hogy Kamilla is szépen fej
lődik. Minden nagyon helyén volt. Felesle
ges neked mondanom, mily szeretetreméltó 
finom ember az a te férjed. (Károly el nem 
tudja képzelni még sem, mi adhatott okot 
elválásotokra !) De térjünk a dologra Mé 
riel ur már kezébe vette kalapját s távozni 
készült, midőn egyszerre megfordulva igy : 
szólt;

— ügy e, bizonyos Esnault ur egy idő 
idő óta Bayeuxben tartózkodik ?

— Henrik?
— Úgy van. Igaz, hogy e kérdésben 

tulajdonképen semmi meglepő nem volt • 
Mériel s Esnault urak találkozhattak vala
hol a világon vagy lehetett egy közös ba 
rátjok. Azonban az a kérdés, a melyet fér
jemhez intézett, kissé otrombának tűnt föl. 
Úgy tetszett neki, mintha közvetlen utánad 
Esnault úrról emlékezvén meg, minden át
menet nélkül, Mériel ur összeköttetésbe ho
zott volna vele téged.

— Hűm! Tehát ilyesmit vett észre 
férjed V Annyi az egész ?

— Ez fontossággal birhat Mériel urra 
nézve. Károly elmondta mindazt Esnaultné 
asszonyról és fiáról, a itt mit mindenki tud. 
Midőn férjed eltávozott, a nélkül, hogy rész

letesen kérdezősködött volna, Gambault kórt 
engem, közöljem ezt veled, hozzá tevén azt 
is, hogy meglehet, csalódott. Végre is, ő 
azt hiszi, valami lappangott ama kérdésben.

— S mint vélekedel te?
— Sokkal bensőbb barátságban va

gyunk mi egymással, semhogy egy nővér 
őszinteségével ne beszéljek veled. Én azt 
hiszem, valóban volt neki valamely célzata 
ama kérdéssel. Az »Európa« vedéglőben, 
a hol szállva volt, hallhatott egy-két elej
tett szót.

— Miféle szavakat?
— Ejh, édesem, ne vedd tőlem rossz 

néven, a mit mondani akarok. Beszélnek 
egyetmást felőled a városban; felőled, meg 
Henrik úrról.

— Mit beszélnek ?
— Először is az Esnaultné házasitási 

tervéről susognak ; tudomással bírnak a Har- 
deley ur és leányának a látogatásáról s na
gyon csodálkoznak, hogy Henrik ur az 
egész vidék legelőnyösebb parti ját vissza 
utasította. Nem tudják elgondolni, miképen 
történhetik az, hogy ő, ki imádja anyját, 
nincs egy akaraton anyjával e tekintetben. 
Aztán arról is értesültek, hogy te, édesem, 
minden nap meglátogatod a szomszédai
dat . . .

— Eljártam én Esnaultnéhoz addig is, 
mig Henrik haza nem érkezett.

— Hiszen én azt jól tudom. De hát 
akkor föl sem tűnt az senkinek.

— Ez nem az én hibám . . .
— Nem is vádollak én, édesem. Te 

kérdezel s én felelek neked.
— Úgy van, — s fogadd ezért szives 

köszönetemet. Folytasd, kérlek.
— Te gyakrabban jársz oda, mint haj

dan s Bayeux oly kicsiny város, hogy az 
emberek mindig találkoznak egymással, mi
helyt kilépnek a házból. Te is gyakran ta
lálkoztál Henrikkel. Nem kell több ennél, 
a gonosz nyelveknek.

—■ Tehát rólam is beszélnek? Foglal
koznak velem ? Lesik minden lépésemet ? 
Miért nem tudattad ezt velem már elébb.

— Én, a ki ismerlek, Klára, azt hittem, 
megbántalak és untatlak efféle ostobaságok 
kai. Különben, tegnapig semmi különöset, 
határozottat nem beszéltek. Egymástól kér
dezősködtek az emberek és suttogtak; de 
mit sem tudtak. Szerencsétlenségre, teg
nap . . .



— Tegnap? Nos, mi történt?
— Együtt sétáltál Henrikkel; egész j 

nap együtt töltöttétek a napot s csak este j  
tértetek haza, külön-külön.

— Ez igaz ! Nos, aztán ?
— Egyedül láttak titeket s azt is meg- , 

tudták, hogy inasotokat Port-en-Bessinben 
hagytad hátra. Ebből aztán, hogy légy-ottot 
sejtsenek, csupán egy lépés kellett. Oh, sze
gény Klárám, a világ szörnyű rósz !

— Felőlem lehet jó vagy rósz ; be
szélj.

— Ma nem voltál künt, nemde? Azt 
beszélték, hogy atyád megtiltotta a kilo
vaglást.

— Atyám !!
—- Mások meg azt mondták, (szinte 

röstellem kimondani) hogy nem mered többé 
Esnaultnét meglátogatni.

— Csak ennyi az egész ?
— Ennyi.
Mérielné fölkelt s összefont karral, vil

logó szemmel igy szólt:
— Szabina, hiszesz te egyetlen egy 

szót is e gyalázatosságból ?
— Hiszen jól tudod, hogy nem.
— Akkor tehát felelj nekem. Férjed 

becsületes ember s te is becsületes asszony 
vagy. Mit cselekednél te az én helyzetemben ?

— A te helyzetedben, — szólt Szabina,
-— bármily szomoritó legyen is a magános 
ság, bármily fájdalmas legyen a szakítás 
oly szomszédoktól, a kiket szeretünk s bár
mily bánatot keltsen is lelkűnkben a jó ba
rátoktól való visszavonulás, én úgy gondol
kozom, hogy egy nőnek mindenelőtt meg 
kell őriznie jó hirét-nevét. Én nem látogat
nám meg többé Esnaultné asszonyt.

— Oh, tehát ez a te tanácsod? a ba
ráti érzületből kifolyó tanács? Nos, Szabina, 
én ezt a tanácsot nem fogom követni, mert 
ezt a tanácsot ocsmánynak találom.

— Klára!
— Úgy van, ocsmánynak. Te nem ér

tesz engem . . .  Te nem vagy képes engem 
megérteni! . . . Neked van férjed, a ki sze
ret s a kire támaszkodhatol; te soha sem 
szenvedtél; te nem is képzeled, mi az : egye
dül élni ! En, az én szerencsétlenségemben? 
fájdalmamban, elhagyatottságomban, én, ki
ről az orvosok már lemondtak, ki mit sem 
reméltem többé, egy barátra találtam. S ezt 
el akarják tőlem venni! . . . Leskelődnek 
utánam, figyelemmel kisérve minden lépése

met, félremagyarázzák magaviseletét, rágal
mazzák érzelmeimet és sértenek. És kik? 
A világ! . . .  A melynek pedig semmi köze 
hozzám ! . . . Mit vétettem én a világnak ? 
Hát ismer ez engem ? Tudja e ki vagyok 
én ? . . .

— Klára!
—- Azzal vádolnak az emberek, hogy 

szeretek. Nos, ha szeretnék, nem volna-e 
ahhoz jogom ?

S a fiatal asszony kihivólag vetette 
hátra a fejét.

Majd oda lépve Szabinához, megfogta 
a kezét és szemébe nézett.

— Lássuk csak; te a kifogás alá nem 
vehető nő, ki tanácsokat osztogatsz, figyelj 
reám : ha te, mielőtt e szót, jegyes, kiejteni 
hallottad volna, szívből szerettél; ha te két 
tiszta lénynek örök szövetségéről álmodoz
tál s ha ez álmodozás közben egy fiatal,

i lelkesült férfi közeledik vala hozzád, mond
ván : »Azt, a mit te érzesz, érzem én is, a 
mit te gondolsz, azt gondolom én is ! A mit 
te óhajtasz, óhajtóm én is ! Nyújtsd kezedet 
s haladjunk együtt az élet utain !« — felelj 

! nekem Szabina, ezt hallva, nem hiszel vala-e 
a boldogságban ?

— De igen . . .  Én nem tudom . . .
— En hittem abban. Bú nélkül hagy

tam el atyámat, anyámat, e házat. Nem ad-
| tam-e oda magamat egészen ? Anyám köte- 
j lességről beszélt nekem. Mi volt a kötelesség 

az én költészetemben? A házasság, ez nem 
| volt kötelesség ; ez a szabadság volt, szeretni 
; és szerettetni. Nem találok szavakat, annak 

kifejezésére, a mit éu akkor éreztem. Egé
szen más légkört szívtam be ; vérem is meg 

! változott; úgy tetszett nekem, hogy vágyaim 
| szárnyakat nyertek s én azokkal elhagytam 
: a földet! . . .

Kis szünet múlva folytatá :
— Még egy év sem telt el, Szabina s 

már csalódtam, el lettem árulva, a legközön
ségesebb s legdurvább módon elárulva ! Az a 
férfi, a kit én mindenki fölé helyeztem, kit 
angyalnak képzeltem, nem volt egyéb, mint a

! legközönségesebb, legfeslettebb életű ember.
Már házassága előtt voltak kedvesei, kikkel 

' folytatta a viszonyt később is. Megnősült, 
! csupán szokásból. Szeszélye esetleg épen 
: felém irányult ! . . .

Pillanatra újra elhallgatott Klára.
(Folyt köv.)
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HAMLET ÉS DON QUIXOfE,
Tanulmány

TURGrENYEV IVÁN-tól. *)

Shakspeare >Hamlet«-jének első ki
adása és Cervantes »Don Quixote«-ja legelső 
része egy és ugyanazon esztendőben jelen
tek meg, épen a 17. századnak kezdetén.

Ezen véletlen találkozás magára vonta 
figyelmemet, összehasonlítottam a két müvet 
és ezen összehasonlításnak eredménye némi 
kritikai megjegyzésekre szolgáltatott alkal
mat. Engedelmet kérek kegyedtől, hogy 
ezen megjegyzéseket közölhessem és ez al
kalommal kegyednek szives elnézésére szá
mitok. »A ki költőt ismerni vágy, keresse 
a költő honát,« mondja Gröethe ; erre a pró
zairó számot nem tarthat, annyit azonban 
ő is remélhet, hogy olvasói vagy hallgatói 
figyelemmel kisérendik.

Némelyik állításom, szokatlan voltánál 
fogva, talán csodálatba fogja kegyedet ejteni, 
de hiszen a nagy költői alkotások, melyek
ben teremtőjük szelleme egészen és osztat
lanul bennfoglaltatik, épen az által tűnnek 
ki, hogy a rájuk vonatkozó vélemények le
hetnek különbözők, homlokegyenest eltérők 
és mégis — igazak.

Már mondottam, hogy Hamletnek és 
Don Quixotenak egy és ugyanazon időben 
való megjelenése rám nézve nagyon figye
lemreméltó körülménynek látszott. Úgy lát
szott nekem, hogy e két typusban az em
beriségnek két alapjában kölönböző tulaj
donsága van megszemélyesítve, ama ten
gelynek két végpontja, a mely körül az 
egész mindenség forog. Továbbá úgy tűnt 
föl nekem, mintha az emberek többé-ke- 
vésbbé egyik vagy másik typushoz tartoz
nának, mintha mindenikünk vagy Hamlet- 
hez vagy Don Quixotehoz hasonlitana. Igaz 
ugyan, hogy korunk több Hamletet terem, 
mint dón Quixotet, mindazonáltal az utóbbiak 
sem tűntek még el egészen.

Magyarázzuk ezt meg.
Minden ember tudatosan vagy öntudat

lanul úgy él, hogy annak megfeleljen, a mi 
az ő elve, eszménye; a mit ő szépnek, 
nagynak, jónak tart. Némelyek ezt az esz
ményt már készen találják, a történelem 
biztos, immár határozottan megállapított

*) E tanulmányt, mely a nagy regényírót egy 
kevéssé ismert (kritikusi) minőségében tünteti fel, 
a »Nord und Síid« című folyóiratból veszsziik át.
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formákban nyújtja azt elébök: élnek, mi
alatt életeket ezen eszménynyel Öszhang- 
zatba hozni igyekeznek, néha eltérnek tőle 
és szenvedély vagy véletlen folytán más 

: utat választanak, de azért nem vizsgálják 
és nem is kételkednek benne. Mások ellen
ben gondolataikkal alkalmazzák rája az elem
zésnek bonckését. Bármint áll is azonban a 
dolog, aligha tévedünk, ha azt mondjuk, 
hogy ezen elmebeli alap, a gondolkozásnak 
ezen eszménye vagy Önmagunkban van, vagy 
rajtunk kiviil, más szóval, hogy az ember 
vagy maga foglalja el saját szemében az 
első helyet, vagy pedig más valami, a mit 
magasabbnak hajlandó elismerni. Ezzel szem
ben fölhozhatják nekem, hogy a természet
ben ily éles elkülönzés lehetetlen, hogy egy 
és ugyanazon emberben két különböző elv 
váltakozhatik, sőt egyesülhet; de hisz én 
nem is gondoltam arra, hogy az emberi ter
mészetben előforduló ellenmondásokat két
ségbe vonjam, csupán azon viszonynak két 
különböző módját akartam kiemelni, a mely
ben az ember saját eseményéhez állhat; most 
pedig törekedni fogok, hogy kimutassam 
miképen testesül meg e kétféle álláspont két 
különböző typusban.

Kezdjük meg a dolgot dón Quixotén 
Mit ábrázol, mit képvisel tulajdonképen 

dón Quixote ? Ne nézzük azzal a futólagos 
szemmel, mely csupán a fölületesnél és ki
csinyesnél időzik, akkor többet fogunk benne 
látni a közönséges kalandornál, a kinek 
alakja a lovagkornak hamis visszfényét van 
hivatva pellengére állítani ; tudjuk, hogy 
ezen fölfogás saját alkotójának kezében ki
tágult és hogy a második résznek dón Qui- 
xote-ja a hercegek és hercegnők kelle
mes mulattatója és a csatlós-kormányzónak 
bölcs mentorja — egészen más alak, mint 

; az első rész szélmalomhőse, mely oly sok 
| csapásnak szolgál céltáblául. Ismételve kér- 
| dem: mit fejez ki dón Quixote ? Mindenek- 
j előtt a h i t e t  mindenben, a miben hinni 

egyáltalán lehet, különösen ama hitet, mely 
! valami örökre, megingathatatlanra, valami 
| igazságra vonatkozik, különösen azon igaz

ságra, mely az egyes emberen kívül esik, 
j mely egykönnyen meg nem hódol, hanem 
| fáradságba kerül s utóvégre is csak oly em- 
I berek által szerezhető meg, a kik állhatatosan 

szolgálják és az áldozat erejével rendelkez
nek. Quixote egészen által van hatva azon 

j önmegadástól, melylyel ideáljának áldozik,
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ez ideálért kész minden fáradságra, minden j 
nélkülözésre, életét is csak annyira becsülve, 
a mennyiben az élet nyújt neki alkalmat 
ezen ideál megtestesülését megkísérlem, egy 
tökéletesb világrendért küzdeni és elvérzeni. 
Azt fogják felszínre hozni, hogy e világnéz- 
let, ezen ideál a lovagregények zűrzavaros 
fogalmaiból keletkezett s magam is elis* 
merem ennek igaz voltát — hisz épen eb
ben rejlik dón Quixote ‘jellemének komi
kuma — de az ideál annak dacára megma
rad a maga érintetlen tisztaságában. Önma
gának élni, önmagára gondot viselni: ezt 
dón Quixote gyalázatos dolognak tekinté. 
Egészen önmagán kivül él, másoknak, 
testvéreinek, hogy a rosszat kiirtsa és el
lenkezésbe lépjen az emberiségre nézve 
káros erőkkel, varázslókkal és óriásokkal, 
más szóval elnyomókkal. Nála nincsen nyoma 
sem az egoismusnak, mindig másokról gon
doskodik, egészen önzetlen és csupa önfelál
dozás ; egyre hisz, folyton hisz, erősen és a 
nélkül, hogy körültekintene. Ugyanazért 
semmitől sem fél, bizik és tűr, beéri a leg
silányabb étellel és a legrosszabb öltözettel 
— hiszen nem is törődik azzal. Szivében 
szerény lévén, szellemében nagy és vitéz; 
jámborsága nem korlátozza szabadságát; 
bár hiúság nélkül szűkölködik, még sem 
kételkedik hivatásában, de még physikai 
erejében sem, akarata a legtörhetetlenebb, 
rendületlen akarat. Az egy és ugyanazon 
célra való folytonos törekvés bizonyos egy
hangúsággal ruházza föl gondolatait, eszét 
pedig egyoldalúvá teszi, keveset tud, de nem 
is szükséges, hogy sokat tudjon, ismeri hi
vatását, tudja a célt, a mely végett itt a 
földön él és az a legfőbb tudomány. Egy- 
szer-másszor bolondosnak is feltünhetik dón 
Quixote, mert a valódiság eltűnik szemei 
elől, viaszként olvad el lelkesedésének tü- 
zében, másrészt azonban életet lát fabábok
ban, lovagokat a juhnyáj között; máskor 
meg korlátolt, miután sem együtt érezni, 
sem együtt gondolkodni nem tud: hanem 
azért dacára mindennek, mint valami szá
zados fa, mély gyökeret ver a földben, nem 
lévén képes sem saját meggyőződését meg
tagadni, sem pedig tárgyáról más tárgyra 
átcsapongni; erkölcsi lényének szilárdsága 
(nem szabad elfelednünk, hogy ez a hóbor
tos csavargó lovag egyike a világ legeré- 
nyesb lényeinek) különös erőt és nagyságot 
kölcsönöz minden beszédének és Ítéletének,
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de sőt egész fellépésének, dacára azok
nak a komikus és egyúttal lealázó hely
zeteknek, a melyekbe minduntalan bele
kerül . . . Don Quixote egy fellegekben járó 
idealista, szolgája az eszmének, a kit ugyan
azért körül is ragyog az eszmének dics- 
fénye.

De hát mit ábrázol akkor Hamlet.
Mindenekelőtt az a n a ly  s í s t és az 

önzést s ennélfogva egyúttal a hitetlenséget 
is. Csak önmagának él, mert egoista, az 
egoista pedig nem hihet önmagában, mert 
hinni csak olyasmiben lehet, a mi rajtunk 
kivül van, vagy fölénk emelkedik. Hanem 
azért az az én , a melyben nem hisz, ugyan
csak drága Hamletnek. Az a kiindulópont^ 
a melyhez mindenkor visszatér, miután sem 
mit sem talál széles e világon, a mihez tá
maszkodhatnék ; skeptikus és — mindig 
önmagával foglalkozik, soha sem törődik 
kötelességével, hanem mindenkor helyzeté
vel. Mindenben kételkedvén, Hamlet nagyon 
természetesen önmagát sem kíméli ; esze 
sokkal kifejlettebb, semhogy beérné azzal, 
a mit önmagában talál: gyengeségének ön 
tudatával bir, azonban minden öntudat ha
talom, abból keletkezik éles iróniája, mely 
ellentétben áll dón Quixote lelkesedésével. 
Hamlet nagy örömmel bírálja önmagát és 
mód felett leszólja saját egyéniségét, folyton 
magát megfigyelve, folyton önmagába nézve 
kitünően ismeri hibáit, megveti őket és 
önönmagát is velük egyetemben, de ugyan
akkor ebből a megvetésből meríti szellemi 
táplálékát és belőle is él. Nem hisz önma
gában és mégis — h iú; nem tudja, hogy 
mit akar, minek él és mégis — csügg az 
életen. Oh Istenem ! Istenem ! (kiált föl az 
első felvonásban, ama hirhedetté vált má 
sodik jelenetben) ha te, mint az ég és föld 
bírája meg nem tiltod vala az öngyilkossá
got! — — Mily semmisnek, üresnek és lé
hának látszik nékem az egész élet!« Hanem 
azért ezt az üres és léha életet mégsem akarja 
föláldozni; ábrándozik a halálról, még jóval 
előbb, semmint apja szellemétől ama rette
netes, egész lelkét ás akaraterejét megtörő 
parancsot kapja; ábrándozik a halálról, de 
azért mégsem öli meg magát. Az élethez 
való akarat, az életben való ezen kedv épen 
ezen — halálról való gondolatokban nyilat
kozik : oly ellentét, mely minden tizennyolc 
éves ifjú előtt ismeretes. De azért ne váljunk 
igaztalanokká Hamlettel szemben ! Hamlet

O R Ü
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is szenved és az ő szenvedése sokkalta kí
nosabb annál, melyet dón Q,uixote érez. Ezt 
durva kanászok verik, közönséges gonosz
tevők, kiket megszabadított; Hamlet önmaga 
sebzi meg magát, kezében veszedelmes fegy
ver van, az analysisnek kétélű fegyvere- 
Don Quixote — tagadhatatlan — nevetsé
ges alak. Egész lénye a legnevetségesebb? 
a melyet valaha költő rajzolt. Csupán em
lítésére is már a legfurcsább alak jelenik meg 
képzeletünkben: magas, szikár és szögletes 
alak, neyetséges fegyverzetben és jelenték
telen, legfölebb soványságáról nevezetes ge
bén ülve, melytől azonban bizonyos félig 
furcsa, félig megható részvétet eltagadni nem 
lehet. Don Quixote nevetséges, de a ne
vetés egészséges és megváltó erő és arról 
a közmondásról sem szabad megfeledkez
nünk, hogy »a kit nevetünk, annak szol
gálni fogunk,« a mi nem egészen alap nél
kül való, a mennyiben annak, a kit neve
tünk, máris megbocsátottunk, sőt azt szeretni 
is kezdjük. Hamlet egész fellépése ellen
ben érdekes. Búskomorsága, halavány, bár 
korántsem sovány arca (anyja még azt is 
mondja róla, hogy kövér »our són is fát«) 
fekete bársony ruhája, kalapjának lengő 
tolla, finom beszéde, egész valójának tagad
hatatlan költészete kapcsolatban azzal, hogy 
mindig magasabban áll a többieknél: mindez 
vonz és lebilincsel, mindenkire nézve hí
zelgő, hogy Hamlet legyen; dón Quixote 
senki sem szeretne lenni — Senkinek sem 
fog eszébe jutni, hogy Hamletén neves
sen és épen ebben rejlik a legélesb Ítélet; 
hogy szeressük, az jóformán lehetetlen, 
csak afféle Horatio-fajta emberek kedvel
hetik. Ezekről is fogunk még beszélni. — 
Mindenki rokonszenvez vele, kiki talál 
benne néhány vonást saját magából, de sze
retni senki sem képes, miután ő sem sze
ret senkit De szőjük tovább összehasonlí
tásunk fonalát

Hamlet fia egy királynak, a kit saját 
fivére, a trónnak elrablója és bitorlója, meg
gyilkolt; apja kijön a sírból, a »pokol tor 
kából« és megbízza elárvult fiát azzal, hogy 
bosszulja meg őt, de a fiú nem egyszer in
gadozik, játszik önmagával, kineveti önma
gát és utoljára véletlenül öli meg mostoha- ! 
apját. Mély, nagyon mély lélektani vonás, i 
a mely miatt sok, nagyon sok — részben í  
rövidlátó — kritikus, Shakspearet vádolni j 
merészkedett. í

Don Quixote azonban, egy szegény 
ember, megfosztva a legszükségesebb esz
közöktől, Öregen és magára hagyatva, harcra 
kél mindaz ellen, a mi rósz és ama nehéz 
feladatra vállalkozik, hogy a jót az egész 
föld kerekségén védelme alá vegye. Bánja 
is ő, hogy első kísérlete, melylyel az elnyo- 
mottak szabaditására törekszik, épen véden
cének hátrányára sül el, a mennyiben a 
gyermek, kit urának ütlegeitöl megszaba 
ditott, az ő távoztával kamatostul kapja 
meg a feltartóztatott verést ; mit bánja ő, 
mondom, hogy azt gondolván, mikép gonosz 
óriásokkal küszködik, a hasznos szélmal
mokra fecsérli erejét ? A képnek komikus 
takarója nem szabad, hogy eltakarja sze
meink elől annak valódi értelmét. A ki ön
magát feláldozva, elébb minden lehetséges 
következményt és minden eshetőséget meg 
akar fontolni, az aligha képes egyáltalán 
az önfeláldozásra. Hamletén ilyesmi alig fog 
valamikor megtörténhetni, az ő finom és átható 
elméjével alig eshetnék ilyen szarvas hibába! 
Dehogy fog ő szélmalmok ellen küzdeni, 
nem is hisz az óriásokban . . .  de akkor sem 
bántaná őket, ha valósággal léteznének. 
Hamlet nem cselekednék úgy, mint dón 
Quixote ; nem mutatná ország-világnak a bor 
bély tálacskáját, azt állitván, hogy az Mam- 
brin varázslónak sisakja ; hanem azt hiszem, 
hogy ha maga az igazság megtestesülten 
fölmerülne Hamlet előtt, nem állana jót arról, 
hogy az csakugyan és valóságosan az igaz
ság . . .  És ki tudja, talán igazság sincs, a 
mint óriások nincsenek!? Nevetjük dón 
Quixotet, de hol van az az ember közöttünk, 
a ki emlékeinek tárházát felkutatván és 
minden eseményt emlékezetben újra átélvén, 
elég merész volna azt állítani, hogy a bor
bélytányért mindig és mindenkor megkülön
böztette a varázssisaktól ? Azért is azt hisz- 
szük, hogy a fődolog a meggyőződés ere 
jében és őszinteségében áll, ellenben az ered 
ményt a végzetnek rejtélyes fátyola takarja. 
Egyedül a végzet képes nekünk azt meg
mutatni, vájjon rémképekkel küzdünk vagy 
pedig valóságos ellenségekkel és hogy milyen 
fegyverrel vagyunk felszerelve . . .  A mi dol
gunk föJfegyverkezni és küzdeni.

Figyelemreméltó az úgynevezett tömeg- 
! nek viszonya Hamletbez és dón Quixote- 
I hoz. — Polonius képviseli a tömeget Ham 
| lettel szemben, Sancho-Pansa Don Quixote 
I irányában.
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Polonius nagyon derék, praktikus és 
egészségesen gondolkodó, bár egyúttal kor
látolt és bőbeszédű aggastyán. Kitünően ke 
zel mindent és mintaszerű apa. Csak azokat 
a bölcs tanitásokat kell eszünkbe vennünk, 
a melyeket Laertes fiának ád, mielőtt az 
útra kél; valósággal oly arany tanácsok, me
lyek versenyezhetnek Sancho-Pansa kor
mányzó tanácsaival Baratia szigetén. Pólóni- 
usnak szemében Hamlet nem annyira bolond, 
mint inkább gyermek és ha nem királyfi 
lenne, biztosan megvetné végtelen haszna
vehetetlensége és a miatt, hogy képtelen 
nagy garral hirdetett eszméit bármi csekély 
mértékben tényleg megvalósítani. Az isme
retes f e l h ő j e l e n e t  Hamlet és Polonius 
között, ugyanaz, a melyben Hamlet elhiteti 
magával, hogy az aggastyánt csúffá tennie 
sikerült, maga egy bizonyíték állításunk j 
mellett:

Polonius: A királynő beszélni óhajt 
fenségeddel, még pedig azonnal.

Hamlet: Látja kegyelmed azt a felhőt? 
F'ecskéhez hasonlít.

Polonius: Tökéletes fecske.
Hamlet: Azt hiszem, hogy még inkább 

hasonlít tevéhez.
Polonius: A háta valóságos tevehát.
Hamlet: Vagyis inkább cethalhoz ha

sonlít?
Polonius: Tiszta cethal.
Hamlet: Jó tehát — anyámhoz megyek!
Nem kétségtelen e, hogy ebben a jele

netben Polonius jeles udvaronc, a ki a ki_ 
rályfinak [hízelkedik, egyúttal pedig érett 
férfiú, ki a beteg gyermeket ellenmondásai 
val izgatni nem akarja? Polonius egy szót 
sem hisz Hamletnek beszédéből és ebben 
igaza van; azután a neki sajátos önbizalom
mal Hamlet tébolyát Ophelia iránti szerel
mének tulajdonítja. Ez utóbbi gondolatában 
téved, de iíem téved Hamlet jellemének meg
ítélésében. A Hamleteket a nagy tömeg se
hogy sem tudja fölhasználni, hiszen mitsem 
adnak neki! Mi több sehová sem képesek 
a tömeget vezetni, mert sehová sem men
nek. De hát hogyan is vezethetne az, kinek 
lábai alatt hiányzik a szilárd talaj ? Azon
kívül a Hamletek meg is vetik a nagy tö
meget. A ki önmagát nem becsüli, ugyan 
kit és mit becsülhetne az ? Nos és érdemes 
a néppel foglalkozni? Hiszen oly durva és 
piszkos! Hamlet pedig nem csupán szü-

| letése után arisztokrata, hanem különben
is az.

Egészen más valamit ábrázol nekünk 
Sancho-Pansa, a dolognak egyenes ellenke
zőjét. Kineveti dón Q.uixötét; jól tudja, hogy 
bolond, de mégis háromszor hagyja el szü
lőházát nejét és leányát csakhogy ezt az 
őrültet kövesse ; türelemmel állja ki a leg
nagyobb viszontagságokat, híven követi őt 
mindhalálig és keserves kényeket ont ama 
nyoszolya felett, melyen ura haldoklik. 
Pénzre és vagyonra irányzott kapzsi vágya 
kozással hasztalan akarnék ezt a ragaszko
dást megmagyarázni; Sancho Pansában sok
kal több egészséges ész lakozik, hogysem 
ne tudná, hogy a kóbor lovag csatlósának 
ütlegeken kivül aligha jut más fizetés. Ezen 
hódolatnak okát sokkal métyebben kell ke
resnünk; az a tömegnek talán legjobb tulaj 
donságában gyökerezik; jelesül abban, hogy 
képes boldog és őszinte rajongásra (sajnos, 
hogy sokféle másnemű rajongásra is képes) 
a haszontalan lelkesedésre és a köznapi elő
nyök megvetésére, mely a társadalom nap
számosainál nem ritkán egyértelmű a min
dennapi kenyérnek elutasításával. Valóban 
nagy, világtörténelmi jelentőségű tulajdon
ság ! Az emberiségnek nagy tömege mindig 
azon végzi, hogy boldog hitben követi azo
kat, a kiket azelőtt maga kigunyolt, sőt a 
kiket átkozott és üldözött; de a kik sem 
az üldözéstől, sem az átoktól nem félve, 
folyton előre haladnak, a gúny előtt sem 

i görnyedve emelt fővel jutnak céljuk felé, 
pillanatokra elbukva, mégis mindig fölemel
kednek és azt utoljára meg is találják, még 
pedig nagyon helyesen, mert csupán az talál,

I a kit a szive vezérel. »Les grandes pensées, 
viennent du coeur!« mondja Vauvenarques. 
Hamletek azonban mitsem találnak föl, mit
sem födöznek föl és saját személyiségüktől 
eltekintve, semmi nyomot sem hagynak 
maguk után. Nem hisznek és nem szeret
nek, tehát ugyan mire akadhatnának ? Még 
a vegytanban is a (szerves vegytant meg 
sem említve) két elemnek egyesülése kiván- 

í tátik, hogy valami harmadik létrejöjjön ; de 
a Hamletek csak saját drága személyükké 1 
foglalkoznak ; ők magánosán állanak, tehát 
magtalanok.

De hát Ophelia? mondja valaki; hát 
Opheliát sem szereti Hamlet?

Beszélni fogunk Opheliáról is, egyúttal 
azonban Duicineáról. Hiszen azon viszony
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mely az általunk tárgyait két typüs és a 
nőnem között létezik, szintén nagyon sok 
tanulságosat tartalmaz és tanúsít.

Don Quixote Dulcineát szereti, nem a 
valóságos nőt és kész érette bármikor meg
halni, mire nézve nem szabad megfeledkez- 
nünk amaz emlékezetes szavakról, melye
ket földre esve. legyezőjének mond, midőn 
őt amaz lándzsájával fenyegeti : »Szúrjon 
csak lovag, de az én gyöngeségem ne csök
kentse Dulcineának dicsőségét, én minden
nek dacára állitom, hogy ő a legszebb hölgy 
az egész világon.« Szerelme eszményi, oly 
eszményi és tiszta, hogy esze ágába sem jut, 
mintha szenvedélyének tárgya nem is létez
nék, oly tiszta, hogy midőn Dulcinea egy 
piszkos parasztleány képében jelenik meg 
előtte, nem hisz saját szemeinek, hanem el 
lenkezőleg arról van meggyőződve, hogy itt 
gonosz varázslók kegyetlen szeszélye mű
ködik. Oh, mi gyakran látunk embereket 
az életben, kik még sokkal durvább, pisz
kosabb dolgokra pazarolják erejűket és te
hetségeiket ; kik meghalnak érettük, mert 
bennök sejtették eszméjük megvalósultát, a 
melynek minden hibáját szintén hajlandók 
gonosz bűvészeinek tulajdonítani. Naponkint 
látjuk őket és ha egyszer eltűntek a föld 
szinéről, akkor bízvást becsaphatjuk a vi
lágtörténet könyvét. Nem lesz abban semmi 
olvasni való többé. Don Quixoteban nyoma 
sincsen az érzékiségnek ; minden gondolata 
tiszta és szűzies, s csak szivének legmélyén 
él valami homályos sejtelem, a mely Dul- 
cineával való végleges egyesüléséről suttog, 
de ezt sem hallgatja meg, sőt remeg attól, 
hogy őt valamikor bírhassa.

(Vége köv.)

HUGÓ VIKTORNÁL,
Bizalmas csevegések.

Hugó Viktor egyizben a következő ado
mát beszélte el ebéd felett asztaltársainak:

— A múltkor hazaérkeztemkor a lép
csőn találkozom egy tüzérrel. A jó ember 
szemlátomást meg volt hatva, katonásan 
tisztelgett nekem, azután pedig igy szólott: 
»Jeles polgár, én a »Rappel«-t olvasom (Hugó 
Viktornak kedves lapja) és e miatt, elöl
járóimnál nem a legjobban vagyok beírva. 
Már ma elvesztettem uj nadrágomat. Az pedig 
állami tulajdon. Ha vissza nem adom, öt 
évet kapok és vasban szenvedhetem keresz
tül azokat. Az államnak alig van 40 sous-

jában, hanem, hogy rögtön visszaállithas- 
sain, tizenöt frankra van szükségem 
Nagy férfiú, kérek tizenöt frankot!«

Úgy hiszem a haza atyjának is elne
vezett, tévé hozzá az ősz költő, vagy leg
alább is a democratia atyjának'! Végre is 
adtam a derék tüzérnek tizenöt frankot. 
Öt vagy hat nappal később Spuller ur ná
lam ebédelt. Elmondtam neki a derék tü
zérnek történetét, a ki nadrágját elvesztette 
volt. Alig végeztem el beszédemet, midőn 
Spuller máris belevágott és következőleg 
szólott: »Tegnapelőtt hazatérve egy tüzér 
terem előttem, a ki következőleg szól hoz 
zám : »Érdemes polgártárs! Én a »Repub 
lique Frangaise« rendes olvasója vagyok (a 
nevezett lap akkor Gambetta-Spuller lapja 
volt) és e miatt elöljáróim nem a legjobb 
szemmel tekintenek . . . Nadrág veszve . . . 
állami tulajdon . . .  öt évi kurtavas . . . negy
ven sous . . . tizenöt frank . . . En csak öt 
frankot adtam neki és a jó ember mégis 
túlboldog volt. . .«

Én, folytatá Hugó, azt válaszoltam Spul- 
lernek: »Kegyed csak öt frankot adott neki, 
mert nem nevezte »nagy polgárnak«, de 
biztos vagyok benne, hogy ha önt is, mint 
engem, a demokratia apjának nevezte volna, 
ön is megerőltette volna magát tizenöt frank 
erejéig!«

Hangos kacaj követte ezt a valóban 
plautusi komikumban bővelkedő adomát.

Rivet Gusztáv, a költőnek törzsvendége, 
nagyon részletesen tudósit bennünket arról, 
hogy Hugó a kolduslevelek ostromának 
mennyire ki van téve. Egy ízben két nap 
alatt negyvenkét ilyen levél érkezett, me
lyekben nem csekélyebb összeg szerepelt 
k é t s z á z n e g y v e n  e z e r  franknál. Egy 
vidéki körjegyző egymaga százezer frankot 
követelt. Azt állította, hogy egész vagyonát 
egy szerencsétlen vállalatba fektette bele 
s most azon kéri a nemeslelkü költőt, hogy 
mentse meg ártatlan családját a meg nem 
érdemelt szenvedéstől és nélkülözéstől.

Vendégeivel szemben Hugó maga a 
megtestesült vendégszeretet. Dacára hajlott 
korának, melyet mások ürügyül hasznainak, 
hogy minden izgalomtól es — kiadástól el
vonulhassanak, esténkint bizonyos megszo
kott körben és sorrendben bizalmas ebédet 
rendez. Ezen jó barátok csoportonkint je
lennek meg az Avenue Eylauban, ép úgy, 
a mint ez hajdan a Rue de Cliehyben meg-
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történt Egyik este a politikusok gyűlnek 
össze, másik este a tudósok, harmadik este 
a művészek és igy tovább. Az estebéd után, 
a melynél a Hugo-féle étvágy fényes példát 
nyújt a vendégeknek, rendesen vendéglátás 
van, mely akkora számmal csőditi össze a jó 
barátokat és látogatókat, hogy alig férnek 
el a tágas házban. A hétnek egy különös 
napja kizárólag a szépeké és ilyenkor a 
már oly sokszor emlegetett »sálon rouge« 
eperajkak édes csevegésétől viszhangzik, 
gerlekacaj és selyemruháknak lágy suho
gása keveredik össze oly észbontó zenévé, 
mely talán el is feledtetné az ősz költőnél 
fehér fürtéit, ha emlékezetében a nőknek 
nem lenne akkora rovásuk.

Nem a derék Drouet asszonyt éri ez a 
rovás, nem azt a tisztes matrónát, ki oly 
szivbelopózó modorral adja a ház asszonyá
nak szerepét, hanem a költő első nejét. 
Hugó tudvalevőleg nagyon jókor vette ma
gára a házasság aranyos bilincseit, de a 
nélkül, hogy az egyház által ígért boldog
ságot elérte volna. Hugó asszony roman
tikus szeszélyeiben ismételten olyan kalan
dokra ragadtatta magát, melyek épenséggel 
nem férnek meg a házastársi hűség fogalmá
val. Ama viszony, melyet a kritikai munkáiról 
és csiklandós kalandjairól egyaránt ismere
tes Saint-Beuve vei folytatott, kétségkívül 
beillik a legnyilvánosabb házasságtörésnek. 
Mióta ezt az örömtelen viszonyt a halál 
föloldotta, a költő alázatos és önfeláldozó 
barátnője. Drouetné, a ki hajdan színésznő 
is volt, nem tágitott többé imádott költőjé
nek oldala mellől. Megosztotta vele szám
kivetésének tizennyolc hosszú esztendejét és 
mai napig ifjúi lelkesedéssel és rugékony- 
sággal, nemkülönben tapintattal ő vezeti 
Hugónak nem kevésbbé kuszáit, mint sok 
figyelmet érdemlő háztartását.

Hugó Viktor háza az Avenue d’Eylau- 
nak 130. számát képezi és abban egyike a 
legpompásabbaknak. Ezen utca pompás faso
raival már magában véve kiváló helyet fog
lal el amaz utcák sorában, melyek az arc 
de triomphe-tól kezdve sugáralakban ágaz
nak el. E házat Lusignan hercegnő (Ma
dame de Máz) építtette és mint ilyen belső 
berendezésében valóban fejedelmi pompát 
tüntet föl. Alig néhány lépésnyire a bou- 
ognei erdőcskétől egyesiti a falusi magány 
és a mágnás-fertály összes kiváló tulaj
donságait, a mennyiben Párisnak összes i

milliomosai apródonkint mind oda köl
töznek.

Hugó Viktor, a ki régente nem isméit 
nagyobb elvezetet annál, hogy ha az impe- 
rialok és omnibuszok födelére mászhatott és 
onnan nézhetett kedves Párisára, a mi több 
nyíre a reggeli órákban történt; most rövid 

j ideig tartó sétákra szorítkozik, melyeket a 
I boulognei erdőben maga végez. Rövid ka- 
| bátkában, kissé diákos nemezkalapját ke 
! délyesen félrecsapva: úgy sétál a költőki

rály kényelmesen a hódoló párisiak szine- 
java között.

Lássuk most, hogyan tölti a világtör
ténet napjainak költője saját napjait.

Régi szokás szerint jókor reggel föl 
emelkedik tornyos nyoszolyájáról és dolgozó- 
szobájába megy, melynek ablakai éjjel-nap
pal nyitva állanak, N u l l a  d i e s  s i n e  
1 i n e a, ez maradt az ő híven követett elve. 
A hollandi papirból vágott nagy folio-lapok, 
melyekkel Őt valamelyik tisztelője az évek 
hosszú sorára előre ellátta, napról-napra föl
veszik fáradhatatlan szellemének termékeit 
ő  csak akkor nyúl a tollhoz, mikor eszméje 
végérvényes alakot ölt, úgy hogy kéziratai
ban az utólagos változtatások tulajdonké
pen nagyon ritkák. Az ő költői műhelye 
nem ismeri az átdolgozást és a hirhedett 
simítást, csiszolást.

Hangulatához képest vagy félbeszakítja 
munkáját vagy pedig a reggelinek idején 
túl is folytatja. Néha csak két óra tájban 
jelenik meg a reggelinél, a mikor aztán 
Drouet asszonynyal cseveg, hol pedig két 
élénk unokájának : Georgesnak és Jeannenek 
mulatságos csevegésében keres és talál élve
zetet. Ilyenkor azután bekopogtat egy-egy 
bizalmas barátja vagy irodalmi segédje, pél 
dául Richard Lesdide nagy Paul Meurice és 
ezekkel foly a haditanács a kiadók ellen.

Főgondját képezi az ősz költőnek azon 
kiadás, melybe összes müveit akarja egye- 
siteni. Vasból készült szekrényében, mely 
kiadatlan kéziratait rejti, halomszámra he
vernek a kincsek, melyeknek értékét mu 
tatja két könyv, mely szintén onnan került: 
»Torquemada« és a »Századok legendájá« 
nak utósó kötete.

I R O D A L O M .
A  » K is fa lu d y -tá r sa s á g *  e hó

10-én tartotta meg évi közgyűlését a közön
ség nagy érdeklődése mellett. Gy u 1 ai Pál



elnök ezúttal maga is a felolvasók közt lé
vén, S z á s z  Károly olvasott elnöki meg
nyitó-beszédet. Hangsúlyozta a társaság ed
digi irányát, szólt tevékenységéről s vád 
gyanánt említette, hogy szépiróink az utóbbi 
időkben egészen elhanyagolnak egyes iro-’ 
dalmi műfajokat: így főként a drámát és az 
elbeszélést. Beszédét e pontra vonatkozólag 
igy végezte: — »Tudom jól, tisztelt közön
ség, hogy a lángésznek törvényt szabni nem 
lehet, még a tehetség, sőt a hajlam sem hagyja 
erőltetni magát. Epén oly jól tudom, hogy 
novellák és drámák, legalább jók, megren 

delésre nem készülhetnek. De talán nem árt 
olykor, épen a tehetséges irók figyelmét 
oly műfajok felé irányozni, melyekben iro
dalmunk időről-időre szükséget lát, mert fel 
tűnőén s talán minden igaz ok nélkül el
hanyagoltainak. Az irodalmi divat épen ab 
bán áll, hog  ̂ egyes műfajok vagy modorok 
egyeseknek azokban elért nem mindennapi 
szerencséje által felkapatnak s akkor a ki 
sebb tehetségek is — a kik az utánzásra 
mindig hajlandók s a más által tört ösvé
nyen könnyebben elérhetni remélt siker által 
csábittatnak — mind azon — egy műfaj 
vagy modor télé tóduluak. Holott a tehet
ség, még a középszerű is, ha teljes sikerre 
nem tarthat is számot, jobb szolgálatot tenne 
az irodalomnak, sőt önmagának is, ha a 
maga lábán igyekeznék járni s nem a pil
lanatnyi — bár zajos sikerek hősei, hanem 
az örök éltü nagy példányok után indulna. 
Amazokat csak utánozhatja, mert nincs mit 
tanulni tőlük; emezektől csak tanulhatna, 
mert nem utánozhatók, s ha utánozni pró
bálja csak külsőségeiket, talán hibáikat sa
játíthatja el, lángeszüket s mestervoltukat 
nem.« Azután C s i k y  Gergely olvasta fel 
titkári jelentését, majd B e ö t h y  Zsolt tar
tott emlékbeszédet Greguss Ágost felett 
Utána S z á s z  Béla költeménye: »A halot
tak törvényszéke« következett, melynek éle 
az utóbbi időkben divatossá vált öngyilkos- 
sági mánia ellen irányul. — M i k s z á t h  
Kálmántól, kit eddig még sohasem láttunk a 
felolvasó-asztal mellett, Győry Vilmos muta
tott be egy humoros vonásokban gazdag elbe 
szólást »A becsületbirák előtt« cim alatt. — 
Utósó szám G y u l a i  Pál a »Gyümölcsösben« 
cimü verse volt. A költemény tárgya, hogy 
bölcsész, költő mint sem törődik világgal, mu 
landósággal — s ültetget fát. Nem törődik 
vele, felnőnek-e, nem-e, megéli-e vagy nem,

de elképzeli maga elé a fák jövőjét; a mi
kor a fák megterebélyesednek, s árnyában 
megpihen a vándor, s »estefelé olykor, kit 
a s z í v  sebe hajt, szeretőjét ifjú ide várja 
majd.« A hangulatteljes költemény utolsó 
strófái úgy hangzanak, mint az elhaló accord :

Ide jő a gyermek, gyümölcs ha pirul,
Tilos gyönyört szaggat ág lombjairól, 

i S gondviselő isten, jó termést ha ád.
Ide gyű! ki őszszel az egész család.

Csak én nem leszek ott, de ott lesz nyomom,
El is emlegetnek egy ember-nyomon,
Mert mikor megáidnak, jó fák titeket, 
Meg-megáldják azt is, a ki ültetett.

Végül B e ö t h y  Zsolt titkár tett jelen
tést az 1883-ik évi pályázat eredményéről 
s hirdette ki az uj jutalomkérdéseket. A 
társaság tagjai 2 órakor társas-ebédre gyűl
tek össze a Frohner-szállóban.

Miket ne olvassunk ? Ily cimmel 72 oldalra 
terjedő füzet jelent meg Kolozsvárt Stein János 
bizományában, mint különlenyomat az »Ellenzék« 
cimü napilapból. Szerzője: S z é k e l y  János erős, 
néhol elkeseredett hangon szólal föl a magyar iro
dalomban néhány év óta lábrakapott divat ellen, 
hogy foi'ditunk nyakra-főre mindent, megválogatás 
nélkül, a legtöbbször olyan termékeket is, melyek 
megmételyezik az Ízlést és erkölcsöket egyaránt. Az 
irodalmi üzérkedés eme boszautó nyilvánulása 
ellen már társaságunk is több ízben szót emelt; 
valamint a napi sajtó is kötelességének tekintette, 
hogy egyes esetekben a bajra r ámutasson. Székely 
János most behatóbban foglalkoz ik a tárgygyal s 
tájékoztatás végett egész sorozatát adja ama 
fércmüveknek, melyek — legnagyobb részt a col- 
portage utján — széles e hazában több ezer pél
dányban elterjedtek. A müvek, melyeket kiszemelt, 
nagyobbára csakugyan erkölcs- és izlésrontó férc
müvek ; de akadnak közöttük olyanok is, melyek 
nem érdemelték meg a kritikus szigorát, s csakis 
Írójuk valamely más müvének hatása alatt kerültek 
excommunicatio alá. Székely röpiratában főleg a 
lelkészek, tanárok, tanítók és tanítónők támoga
tását kéri a baj orvoslása vé gett. »Magán s hiva
talos összejöveteleik s mindennemű érintkezéseik 
alkalmával — Írja — vegyék föl megbeszélendőik 
sorába ez ügyeket is ; cseréljék ki véleményeiket, 
tapasztalataikat; hivatásuk egész szentségével, 
meggyőződésük minden erejével használják fel a 
rendelkezésükre álló erkölcsi fegyvereket, a mo
rális pressio minden eszközeit a rósz könyvek s 
azok olvasói ellen.« Véleményünk szerint a colpor- 
tage szabályozása s a jobb müveknek olcsó ára
kon való terjesztése is hasznos szolgálatokat te
hetnének e tekintetben. A Székely áltál fölsorolt 

I müvek egy része nem annyira a kritika, mint in 
! kább a rendőrség szigorát hívja föl maga ellen, 

s mi föltételezünk a magyar közönségben annyi 
józan érzéket, hogy ha hasonló föltételek mellett 
jó és rósz könyvek között válogathat: kezét az
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- előbbiek után fogja kinyújtani. Ezért tehetősebb 
kiadóinknál, különösen pedig a nagy tőkék felett i 
rendelkező részvénytársaságoknál újólag sürget- j 
jük a tisztességes alapokon nyugvó coiportage ! 
meghonosítását.

»Sötét pontok.« Regény, irta : K vassay  n é- J 
K u n  Melanie. Első nágyobbszabásu kísérlete egy j 
fiatal írónőnek, ki apróbb elbeszélésekkel és tárca
cikkekkel már figyelmet keltett tehetsége iránt. 
Előnyös tulajdonságai e kétkötetes regényben is 
föltalálhatok : van phantasiája, megfigyelő tehet
sége s meséjét vonzón tudja elbeszélni. Kevesebb 
dicsérettel szólhatunk a tárgy megválasztásáról. 
Müvében olyan világot rajzol, melynek alakjait 
csak képzelődésének erős igénybevételével tud
hatta kiszínezni; ezért szereplő személyeinek egy 
részénél hiába keressük az élet igazságát. Ott 
azonban, hol saját megfigyeléseiből meriti a jel
lemző vonásokat, már biztos talajon áll s leköti 
olvasóinak érdeklődését. Ezért saját érdekében 
ajánljuk a tehetséges fiatal írónőnek, hogy marad
jon a szív gyöngédebb érzelmeinek rajzolója s ke
rülje azokat a tárgyakat, melyeknek ismeretéhez 
az iró csak erősebh megpróbáltatások árán juthat.
A két kötetes regény ára 2 forint. Kapható Aigner 
Lajosnál.

Nyomor. Ez a cime B ró  d y  Sándor köteté
nek, mely nehány nap előtt került ki a sajtó alól. 
Összesen kilenc rövidebb és hosszabb elbeszélő mü 
van a gyűjteményben s tárgyat mindannyihoz a 
fővárosi élet szolgáltatott. A fiatal iró első köteté
ben előnyös tulajdonságok : a jól értelmezett na- 
turalismus iránt mutatkozó vonzalom s az előadás 
élénk könnyedsége. A beszélyfüzér a Révai test
vérek bizománya. Ha terünk és időnk engedi : még 
visszatérünk méltatására.

»Dalos Liget« cimü költeményfüzér jelent 
meg H a j g a t ó Sándortól, kinek nevével önálló 
köteten is nem most találkozunk először. Első gyűj
teménye nem keltett nagyobb figyelmet, de Bök gán
csolásra sem szolgáltatott alkalmat a kritikának. 
Az egészséges világnézlet s némi melegség és 
forma-csin védpaizsul szolgáltak — a lesújtó tá
madás ellen. Ezek a tulajdonságok mostani köte
tében is föltalálhatok, újabb költői erények azon
ban nem járultak értékének gyarapításához. Erő
sebb benyomást nem tesz ránk a gyűjtemény, 
egy-két darabját azonban élvezettel lehet végig
olvasni. Ára ?

Pajor Istvántól, irodalmunk érdemes vete
ránjától, egy újabb Horatius-forditást kaptunk : a 
két Piso fivérhez intézett költői levelet, Az alak- és 
tartalomhű fordítás, számos jegyzetével, gyarapo
dására szolgál irodalmunknak.

M Ű V É S Z E T .
A képzőművészeti társulat választmányá

nak e hó lU-dikéu ülése volt. A napirend meg
nyitása előtt T á r k á n y i Béla apátkanouok le
velét olvasták föl, melyben Tárkányi pótolni 
akarván a kormány által megszüntetett egyházfes
tészeti pályadijat, 500 frtot tűz ki a f. 1884. évi

Őszi mü tárlaton kiállítandó vallási és egyházi tar
talmú színvázlatra, vagy kész olajfestményre, vagy 
akár kész oltárképre, olyformán, hogy ha a pá
lyaművek között egy kiválóan kitűnik a többiek 
felett, az 500 írt osztatlanul annak ítéltessék, ha 
pedig kevés fokozatttal, majdnem egyenlő több 
mü lenne kiállítva, akkor a müértékben elsőnek 
300 frt, a másodiknak 200 frt adassék pályadijul. 
A pályaművek megbirálására háromtagú bizottsá
got óhajt; egyik bírálóul felkéri Ipolyi elnököt, 
a másodikat válaszsza a választmány titkos sza
vazattal, a harmadik ő maga akar lenni. — Ez
után Zichy Antal nyilatkoztatta ki rövid indoko
lás után, hogy a reá ruházott alelnöki tisztről le
mond. Minthogy az állás betöltése és e szerint a 
lemondó s fölötti határozat is a közgyűlés elé ta r
tozik. a választmány azt el nem fogadta és remé
nyét fejezte ki az iránt, hogy az alelnök elhatá
rozásához nem fog ragaszkodni. A múlt évi zár
számadások előterjesztése után a folyó évi költ
ségvetést és a közgyűléshez teendő választmányi 
jelentést állapították meg. A f. évi bevételek 
57,908 írttal s a kiadások 51,052 frt 50 krral vétet
tek számításba. Az ez évi rendes közgyűlés napja 
március hó 9-re tűzetett ki. Végre 20ü—200 írttal 
alapitó tagokul: Tisza Kálmánná szül. Degeufeld- 
Schonburg Ilona grófnőt, és Tmre Miklóst jegyez
ték be

»Parsifal« Parisban. Érdekes zenei esemény 
elé néz a párisi zenekedvelő közönség. Ma (va
sárnap) a Chatelet színházban rendezendő hang
versenyen fogják először élöadni Wagner Richard 
»Parsifal«-jának egy nagyobb töredékét, —- hir 
szerint — az első felvonás második jelenetét a 
híres chorusokkal. Párisban ez ideig Wagner csak
nem minden szerzeményének bemutatása demon- 
stratiót idézett elő ; vájjon a mester halálával meg- 
szünt-e a pártoskodás V

Uj zenemüvek. »A csókon szerzett vőlegény« 
Szigeti József darabjának összes kedvelt eredeti 
dalai megjelentek a »Harmónia« társulat kiadásá
ban. A huszonnyolc oldalra terjedő füzet a követ
kező dalokat tartalmazza: 1. Debrecenben jártam 
én. 2. Itt vagyunk mi fiatal leányok. 3. Túl a nagy 
Krivánon. 4. Árva vagyok. 5. Pálmai Ilka tót nó
tája. (5. A hárfás leány (Románc). 7. Pálmai Ilka 
zsidó nótája. A dalokat Serly Lajos népszínházi 
karnagy szerzé. Az egész füzet ára 1 frt 50 kr. — 
Rózsavölgyi és társa kiadásában megjelent: »Ri- 
száld fiam« csárdás, (ára 60 kr) zongorára alkal
mazta Nagy Zoltán ; továbbá Rauch Pál báró 
»Győri emlék« cimü eredeti csárdása (ára 60 kr. ), 
Gaál Ferenc-től» Rejtett virágok« cim alatt 6 ere
deti magyar dal énekhangra zongorakisérettel (ára 
1 frt) és végre egy gyorspolka »Krricsi« címmel 
Bánfi Sándortól (ára 60 kr), — Táborszky és Parsch- 
nál »Regatta« csái'dás jelent meg szép színezett 
cimképpel; szerzője Komlódy Gyula, ára 1 frt. E 
csárdást a »Regatta«-bálou mutatta be Rácz Pali 
a közönségnek.

Felelős szerkesztő : SZANA TAMÁS.

Budapest. W eisziaann testvérek  kón.vvnyoiüaája.



„ H A Z Á N  K “
TÖRTÉNELMI KÖZLÖNY.

SZERKESZTIK: A B A F I  L A J O S  és S Z O K O L T  V I K T O R .

Magyarország ujabbkori történelmének | 
kedvelői és művelői régóta érzik oly szak
közlöny hiányát, mely hazánk történetének 
a szatmári békekötés által előidézett külsőleg 
csendes, benn nagy események magvát érlelő 
időktől a múlt és jelen század alkotmá
nyos küzdelmeit betetőző 1867. évig, vagyis 
alkotmányunk helyreállításáig terjedő kor
szak hiteles adatainak tárházát képezné.

E hiányt kívánja a »Hazánk« ki
adója pótolni, s a hazai történetírásnak vél 
szolgálatot tenni, midőn arra vállalkozik, 
hogy a »Magyar Történelmi Társulat« mű
ködésének fonalát, mely programmszerüleg 
1711-ig terjed, a legújabb időig nyújtja ki. |

Nézetünk szerint nem jogosult az a 
vélemény, hogy az uj idők eseményei és 
férfiai a történetírás figyelmének és már 
mostani közléseknek nem lehetnek tárgyai, 
azért, mert elfogulatlan Ítélet alkotása ró
luk alig gondolható. Addig várni, mig sok ( 
adat elvész, az élők tudását és emlékezé
sét feledés borítja, s mig nem lesz, a ki az 
elrejtett rósz leleplezésére, az elnyomott 
igazság védelmére saját tapasztalata alapján 
szót emeljen, annyit tenne, mint a nemzetet 
lefolyt élete felől homályban hagyni s a 
történetírást képtelenné tenni azon hivatása 
teljesítésére, hogy a jog győzelmének igaz 
leírásával a nemzeti önérzetet emelje s az 
emberiségben az erkölcsi rend uralmának 
tudatát megszilárdítsa.

Munkásságunk tehát arra lesz irányozva, 
hogy a magyar társadalom, politikai élet 
és közszellem átalakulására és nemesbülé- 
sére, az újra alakult magyar állam és intéz
ményei megszilárdulására elhatározó befo
lyást gyakorlott férfiak élete és működése 
alaposan megirassék, a reformok akadályai 
felvilágosittassanak, s igy a jövő történet 
Írójának mennél több kidolgozott történet
rész álljon rendelkezésére.

Ebből folyólag a »Hazánk« kettős 
célt tűzött ki magának : egyfelől azt, hogy 
a magyar hadi, politikai és polgári élet 
ujabbkori történeti adatait az elkallódástól 
megóvja; másfelől, hogy a tudományos inté
zeteinknél és egyeseknél lévő anyagkészlet 
feldolgozására s a jelen század nagy esemé
nyeiben és alkotásaiban résztvevők egyéni 
tudása és tapasztalatai megörökítésére al
kuimul és közvetítő közegül szolgáljon,

Ezen vezérelvekhez képest igyekezni 
fog a »H a zá n k «  szerkesztősége, hogy le
hetőleg csak oly közleményeknek adjon 
helyet, melyek íróit a tárgy megválasztásá
ban a történelmi kritika s a tudomány ma
gasabb érdeke, a tények és események meg
ítélésében önmérséklet és igazságérzet, az 
előadásban pedig higgadt komolyság vezérli. 
Mindazáltal tág tért enged a szerzők nézetei 
s véleményei szabad nyilatkozásának. Párt
állást kerülve s a tények valóságos lefolyá

sának kiderítését tűzve ki egyik feladatául, 
a legellentétesebb érveléseknek is hajlandó 
tért nyitni, ha az érveléseket nem személyes 
hajlam vezeti, vagy ellenszenv tulságokra 
nem ragadja.

Az adatok gyűjtésére nagy súlyt fektet 
a »Hazánk.« A ki az utóbbi másfél szá
zad hadi, politikai, művészeti és közműve
lődési életére, illetőleg abban szereplő egyé
nekre vonatkozó, vagy tőlük származó nap
lók, levelek, vagy egyéb iratok s életrajzi 
adatok, pasquillek, kiáltványok stb. birtoká
ban van; — a ki a folyó század s főleg 
1848/49-ki alkotmányos küzdelmeinket illető 
kéziratot, naplót, jegyzőkönyvet, vagy annak 
töredékét, a nemzetőrség, honvédzászióal- 

j jak, huszárezredek és tüzérség alakulását, 
erejét, létszámát és harcait, a hadtestek 
működését, napi parancsokat s hadi jelen
téseket, csaták leírását, hőstetteikkel kitű
nők tényeit magában foglaló eredeti irato
kat bir, a miknek a történetiró hasznát ve
heti, a melyek a mai és jövő nemzedéket 
amaz időkről, nagy embereiről és általuk 
előidézett események valódi indokairól fel
világosítani képesek: — ne engedje elpusz
tulni, vagy méltatlan kezekre jutni, hanem 
küldje be e folyóirat szerkesztőjéhez közlés 
végett, s adja át a történetirodalomnak a 
nemzet okulására.

Az itt körvonalozott tér művelését tűzi ki 
feladatául a »Hazánk.« írói és gyámoli- 
tói azok lesznek, kik célját és elveit helye
selvén, a magyar történetírás ügyét a fen
tebb jelzett irányban és határok közt szol
gálni hajlandók. Ezekhez vannak intézve e 
sorok, egy komoly ügy barátaié ügybarátaihoz 
— a történelem és hazaszeretet nevében.

A »Hazánk« 1884 elejétől kezdve öt- 
ives havi füzetekben jelenik meg (julius és 
augusztus hó kivételével,) időnként arckép 
vagy egyéb történeti becsű rajz mellékletével.

Az imént megjelent e l s ő  f ü z e t  t a r 
t a l m a ;  Tájékoztatásul. — P u 1 s z k y 
F e r e n c :  A forradalom. — S z i l á g y i  
S á n d o r :  Erdélyi ifjak iskoláztatása kül
földi egyetemeken. — M á r k i  S á n d o r :  
Forray András esete, adat a Hora-lázadás 
történetéhez. — J a k a b  E l e k :  Gróf 
O’Donel Károly, erdélyi kormányzó- — G e- 
l i c h  R i k h á r d :  A szolnoki ütközet. — 
R é n y i R e z  ső:  A 64. zászlóalj. — Tárca : 
A cs. k. udvarnál alkalmazott egyének na
pidijai 1812-ben. — Szeremley Miklós törté
neti képei. — Görgey Arthur altábornagygyá 
kineveztetési okmánya. — Rettegi György 
emlékiratai. — Jenő, savoyai herceg nyilat
kozata 1720 ból.
E l ő f i z e t é s i  ára:  e g é s z  é v r e  6  fr t, 

f é l é v r e  3 f rt .
Az előfizetési összegek Aigner Lajos 

könyvkereskedéséhez (Budapest, váci-utca 1) 
iutézendők.



Kazinczy Ferenc művei. [ B A L O G H  Z O L T Á N
M a g y a r á z ó  j e g y z e t e k  k e  1

kiadja
ABAFI LAJOS.

Ö S S Z E S  M U Y E L

Kazinczy Ferenc, ki új Átlasként fél századig 
I hordta vállán a nemzeti nyelv és irodalom ügyét,
■ méltó arra, hogy műveit minden magyar ember is

ii merje és bírja.
Ennek lehetőségét könnyítendő, elhatároztuk, hogy 

|i Kazinczy müveiből újabb olcsó kiadást rendezünk.
E müvek 5 vaskos kötetre terjednek és Kazinczy 

összes költeményeit, Pályám emlékezetét (önéletraj- 
zái), Erdélyi levelek című útleírását és Magyar Pan- 
theon címen nevezetes magyarok életrajzait tartal- 

l mázzák.
Kazinczy költeményeinek ily teljes gyűjteménye 

,i még nem létezett, számos verse ez alkalommal jelent 
meg először; a Pályám Emlékezete is csak most jele- 

j nik meg önálló kötetben, szintúgy remek életrajzai; 
az Erdélyi Levelek »Utazások« címe alatt többször 
adattak ki, de teljesség tekintetében egyik sem vetél- 
kedhetik jelen kiadással, melyet bő jegyzetek, beve- 

; zetések, névmutatók értékesbítenek.
Ez öt kötetet 37—38 háromíves füzetben bocsát

juk ki. 1884. újévtől kezdve hetenkint egy füzet jele
nik meg.

Egy-egy füzet ára 20 kr.
| B ekö tés i  t á b l á k  25 k r a j c á r j á v a l  k a p h a t ó k .

*—~ Kívánatra mind az öt kötet egyszerre is kapható. ^
Ara barna vászonkütésbeu piros szegélylyel 10 fit 20 br.

Aigner Lajos
kiadóhivatala.

SÁBOSY GYULA ÖSSZES MŰVEI.
É le tra jz i bevezetéssel és je g y z e te k k e l

kiadja
ABAFI LAJOS.

Sárosy Gyula a magyar költészeti irodalomban 
kiváló helyet biztosított magának lánglelke, kitűnő 
nyelvezete és géniusának merész föllengzése mara
dandó becsű müveket teremtett, melyek vagy szét
szórtan láttak napvilágot, vagy részben az idők ne 
héz sajtóviszonyainái fogva meg nem jelenhettek, de 
ezer meg ezer kézirati másolatban keringtek a hazá
ban. Nálánál senki sem dicsőítette nagyobb áhítattal 
és erősebb pbautáziával a magyar szabadságot, mely
nek zaklatott és üldözött élete oly korán esett ál
dozatul.

Nagy szenvedések és mártyromságok között tűnt 
el a költészet egéről, melynek egyik fénylő csillaga 
volt; miért is megérdemli, hogy nemcsak összes müveit, 
hanem életrajzát is lehető részletességben ismerje a há
lás utókor.

Az a kegyelet, mely bennünket Sárosy Gyula 
összes müveinek kiadására bírt, ösztönöz most árra. 
hogy e bárom kötetre terjedő müveket (Arany trom
bita, színmüvek, hazafias s egyéb költemények) új 
olcsó kiadásban mentül szélesebb körökre nézve hozzá
férhetőkké tegyük.

Ebhez képest 1884. újévtől kezdve egy-egy 
háromíves füzetet bocsátunk ki. Összesen 22 füzet lesz.

Egy-egy füzet ára 20 krajcár.
Bekötési táblák 25 krajcárjával kaphatók.

Kivonatra mind a három kötetet egyszerre is szállít
hatjuk. Ara barna vászonkötésben, piros szegélylyel 6 frt.

Aigner Lajos
kiadóhivatala

^  , ;.....

Balogh Zoltán egyike volt az ötvenes évek leg
kedveltebb és legtehetségesebb fiatal költőinek; mű
veiből meleg és nemes kedély s a mi költészetének 
legjellemzőbb vonása: a hazának lángoló szeretete su
gárzik felénk. Ő az elnyomatás sötét napjaiban ezrek 
érzelmének adott költői kifejezést s e nemű dalai még 
ma is hazafias költészetünk gyöngyei közé tartoznak. 
Már ez az egy körülmény elegendő arra, hogy Ba
logh Zoltán költeményei, különösen napjainkban, mi
dőn a hazafias lyrának oly kevés hivatott művelője 
akad, nagy elterjedésre találjanak.

Balogh Zoltán összes müvei három kötetre ter
jednek, melyek tartalmát kisebb költeményei, balladái 
s költői beszélykéi, színmüvei és »Alpári« című pálya
nyertes verses regénye képezik.

Hogy a nagyobb közönségre nézve is hozzáfér
hetőkké tegyük Balogh Zoltán költői alkotásait, e 
három kötetet ú j olcsó kiadásban bocsátjuk ki, még 
pedig 1884. január havától kezdve 20 háromíves heti 
füzetben.

Egy-egy füzet ára 20 kr.
Bekötési táblák 25 krajcárjával kaphatók.

Kívánatra mind a három kötet egyszerre is kapható.

Ára barna vászonkötésben, piros szegélylyel 6 frt.

Aigner Lajos
kiadóhivatala.

Ct A A L  J Ó Z S E F  V Á L O G A T O T T  M Ü V E I .
Életrajzi bevezetéssel kiadja 

BADICS FERENC.
Gaal Józsefről ma már irodalom-ismerő ember 

is alig tud többet, mint legfeljebb azt, hogy ő a szín
padi »Peleskei nótárius«-nak szerzője. Pedig egykoron 
— a negyvenes években — benne culmináít a ma
gyar széppróza: ő volt a legkedveltebb, a legolvasot
tabb magyar regény- és beszélyiró, s a mellett, mint 
a magyar népszínmű megteremtője, vigjátékaival domi
nálta a magyar színpadot.

Szabadságharcunk lezajlása után letette a tollat: 
a feledésnek adta át magát; meg is feledkeztünk 
róla tisztára, úgy hogy most új Íróként lép elénk, ki
nek műveiből még ma is sok élvezetet meríthetünk*

Az eddig megjelent 3 vaskos kötet magában fog
lalja Gaal ■»Szirmay Ilona,«, című regényét, történeti 
elbeszéléseit, alföldi képeit és humoros rajzait; ezeket 
utóbb színmüvei ki fogják egészíteni.

Említett 3 kötetből új olcsó kiadást rendezünk 
29 báromives füzetben. 1884. újévtől kezdve heten
kint egy-egy füzetet bocsátunk ki.

A füzet ára 20 krajcár.
B ek ötési tá b lá k  25 krajcárjáva l kaphatók .
jjÜSőSF* Kívánatra mind. a három kötet egyszerre is 
megszerezhető. Ara barna, vászonkötésben, piros szegély

lyel 7 fr t 80 kr.
A igner Lajos

kiadóhivatala.



A  P E T Ő F I - T Á R S A S Á G  H E T I  K Ö Z L Ö N Y E
SZERKESZTI

S Z A N A  T A MÁ S

TARTALOM:

Az oszlopháró. (Regény.) Irta T o l n a i  Lajos.

Az elvált asszony. (Francia elbeszélés.) Irta Tony R e v i l l o n  

A halálhoz. (Költemény.) Irta P a 1 á g y i Lajos.

Hamlet és dón Qnixote, (Tanulmány.) T u r g e n y e v  I v á n t ó l .  

Heine emlékiratai.

Irodalom. — Művészet. — Vegyesek.

E L Ő F I Z E T É S I  A R A K :
Egész é v r e .....................8 írt.
F é l é v r e ..........................4 frt.

Negyedévre . . . . .  2 frt.
Egyes lap ára . . . .  16 kr.

Az előfizetési pénzek a kiadóhoz (IV. váci-utca 1) küldendők.

Szerkesztőség: IV. bástya-utca ti.

A l a p  k ö z l e m é n y e i n e k  u t á n n y o m á s a  t i l o s .

BUDAPEST
A I G N E R  L A J O S  K I A D A S A

IV. váci-utca 1. szám.

K O SZ O R Ú



* (József nádor) arcképét lefesteti a köz- j 
oktatásügyi miniszter a műegyetem számára, meiy- j 
nek a boldog emlékezetű nádor alapitója volt. ! 
E végből átirt a miniszter Pestmegye alispánjá- i 
hoz, hogy a dicső emlékű nádornak a megye szék- | 
házának nagy termében elhelyezett arcképét, mely j 
a boldogultnak legélethübb és legsikerültebb képe j 
engedje át lemásolás végett. Földváry Mihály al- j 
ispán e kérelemnek a legnagyobb készséggel, tett 
eleget. Pestmegye különben igen érdekes arckép- 
csarnok birtokában van. Hazánk sok kimagasló 
történelmi alakjának arcképe díszíti a megyeház 
nagy és kis termét, melyek ama kor legkitűnőbb 
művészeinek ecsetje alól kerültek ki s legkiválóbb 
művészeink ma is elismeréssel szólanak e képek 
művészi kiviteléről és becséről. Ott láthatók II. 
Lipót, I. Ferenc király, Ferdinánd király, József 
nádor, Savoyai Eugen, Pázmándy Péter, Kolonich 
bibornok, Barkóczy érsek, Wesselényi, a két Bat
thyány, Esterházy nádor, gr. Széchenyi István, 
Deák Ferenc, gr. Teleki László, Nyáry Pál s má
sok arcképei.

* (Vámbéry Ármin) egyetemi tanár, a jövő
hóban, Angolországból jött meghívásoknak en
gedve, Londonba és még több brit városba utazik 
felolvasásokat tartani. Angolországi körútja után 
a kitűnő tudós Eszak-Amerikába megy s ott is 
előadásokat rendez.

* (Garfield-szobor San-Franciscoban.) Lenz 
tanár Nürnbergben megbízást kapott, hogy bronzba 
öntse Garfield elnök egy szobrát, melyet San- 
Franciscoban állítanak föl. A főszminta, melyet 
Happersberger amerikai szobrász készített Mün
chenben, állva, hajadon fővel, polgári ruhában 
ábrázolja az elnököt, s 10 láb magas. A talapza
ton hadi jelvények s az amerikai sas látható. A 
homlokzaton pedig a »Garfield« név.

* (Hugó Victor) a párisi szegényeket se
gélyező hatóságnak 5000 frankot küldött oly sze
mélyek közt leendő kiosztás végett, a kik hátra
lékban vannak a házbérrel.

* (írók  és szerkesztők.) A »Cbamber Jour
nal« eimü, a világ minden részében elterjedt angol 
újság egyik legújabb számában elbeszéli a főszer
kesztő, hogy 1882. augusztusától 1883. augusztusáig 
3225 cikket küldtek be hozzá közlés végett. 2065 
prózában, 1160 versben volt irva minden elképzel
hető tárgyról s terjedelmükre a sonettől a három- 
kötetes regényig váltakoztak. A próza-cikkek kö
zül csak 300-at, tehát 14°/0-ot lehetett közölni, a 
verses dolgozatokból pedig 30-at, tehát 3%-ot. Va
lamennyinek közlésére 9125 oldala kellett volna 
a lapnak s igy az atlag 11 esztendeig nem szű
kölködött volna kézirat nélkül.

(Schmidt János Frigyes,) hírneves csil
lagász és az athéni csillagvizsgáló intézet igazga
tója e hó 8-án meghalt. Temetésén a királyon és 
királynén kívül, Trikupis és Vulpiotis miniszterek, 
Németország, Ausztria-Magyarország és Oroszor
szág követei s az egyetem tanárai vettek részt. 
Az elhunyt tudóst, ki a görög megváltó-rendjel

középkeresztese volt, katonai tisztességgel temet
ték el A gyászbeszédet Kokkides, egyetemi tanár 
mondotta, ki az elhunytnak a tudomány terén 
szerzett érdemeiről meleg szavakban emléke
zett meg

* (Polgári temetés.) A kerepesi temető kö-
zelébb nem miodennapias végtisztességadásnak volt 
színhelye. Halottas díszkocsin, a legnagyabb csönd
ben vittek ki egy koporsót, melyet nagy néptö- 
meg, komoly ünnepies hangulatban kisért. Mikor 
a kocsi megállt a sir előtt és az egyszerű kopor
sót leeresztették a gödörbe, egy ember kilépett a 
tömegből s magyarul, majd egy másik német nyel
ven mondott halotti beszédet. A becsületes, derék 
munkásról emlékeztek meg, kinek teteme most 
visszakerült az anyaföldbe, ki utolsó lehelletéig a 
szabadság, egyenlőség és testvériség eszméiért 
küzdött és a nép javát még halálán túl is előmoz
dítani iparkodott. A beszédek után a jelenlevők 
a »circum dederunt« helyett a »marseillaise«-t éne
kelték el és miután rádobták az utolsó hantot a 
sirhalomra, békességben eltávoztak a temetőből. 
Az örök nyugalomra kisért, mint a N. P. J. irja, 
Kugler Lajos nevű cipész, a radikális munkáspárt 
hive volt és végrendeletileg polgári temetkezést 
kért magának. A szónokoknak egyenkint 3—3 fo- 

| i'intot hagyományozott; egész vagyonát, pár száz 
I forintot, pedig a pártnak, melynek hive volt. Utolsó 
; akaratát teljesítették. Az elhalt két barátja kiesz

közölte a polgármesternél a polgári temetkezést.
* (Százezer könyv) kelt el egy napon. Eny- 

nyiben nyomtak ugyanis Viktória angol királynő 
könyvét. A kiadók legközelebb még kát uj, az el
sőnél sokkal nagyobb tömegű kiadást fognak közre
bocsátani. A királynő munkája mintegy két hét 
alatt franciául és németül is meg fog jelenni.

* (Gyors utazás.) Az ujseelandi gőzhajózási 
társulat Tongariro nevű gőzöse a világ körüli 
utat 78 napi és 12 órai, aránylag nagyon rövid 
idő alatt tette meg.

* (A Kisfaludy-társaság jutalomtételei.)
A Kisfaludy-társaság a következő jutalomtételeket 
lüzi k i : I. Kívántatik, forrástanulmány alapián, a 
magyar játékszín története kezdettől fogva a pesti 
nemzeti színház megnyitásáig. Jutalma, fele rész
ben a budapesti nemzeti színház adományából, 200 
arany. Benyújtásának határideje 1884. nov. 30-ika. 
II. Lukács Krisztina-jutalom (1883-ról): Kívántatik 
egy vig epos. Jutalma a Lukács Móric által nejé
nek, Birly Krisztinának, emlékére tett alapítvány 
bél 500 frt Benyújtásának határideje 1884. nov. 
30-ika. III. Lukács Krisztina-jutalom (1884-re): Kí
vántatik Kisfaludy Sándor életrajza és munkáinak 
kritikai méltatása. Jutalma a fent említett alapít
ványból 500 frt. Benyújtásának határideje 1884. 
nov. 30-ika. IV. Lukács Krisztina-jutalom (1885-re) : 
Kívántatik egy nagyobb magyar történeti novella, 
vagy kisebb magyar történeti regény. Terjedelme 
lehet tiz—-húsz iv. Jutalma a Lukács alapítvány
ból 500 frt. Benyújtásának határideje 1885. nov. 
30-ika.
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AZ O S Z L O P B Á R Ó .
Regény.

Irta TOLNAI LAJOS.

(Folytatás.)

Hát engemet citálnak az igazgató gyű
lésbe ilyen cédulával:

»Ilyés Sándor betedosztályos tanuló, er
dőháti születés, 17 éves, árva fiú, lopás és 
sikkasztás miatt, február 2-án, d. e. 11 órára 
az igazgató-terembe megidéztetik, meg nem 
jelenés esetében, kicsapatás terhe alatt, át
adatván további fenyitő eljárás végett a vi
lági hatóságnak.«

Sámuel hozta a cédulát, épen mikor 
ebédeltünk.

Rizs tanár ur mindjárt ott a vendégek 
előtt (mert vendég mindig volt) fel is olvasta. 
Hajtogatta a fejét s igen nagyon sajnálko
zott rajtam.

Pénzről, kanalakról, óráról, gyűrűkről, 
arany gombokról suttogtak a nők.

— No ez fiú — fordult felém moso
lyogva, mert nem tudta megállani, hogy ne 
nevessen a tanár ur — csúf csáva lesz. De 
reményiem, meg fogom mutatni, hogy ben- í 
nem lovagias embert találsz. Maradj a he
lyeden, egyél, még nem vagy elitélve, még 
a család tagja vagy. Sok parasztdölyf volt 
és van benned fickó, de most láss példát 
arra is, mi a gavallérság, nóbelség. Egyél

Fölkeltem s kértem, hogy mehessek 
a szobámba.

Megengedték.
A bárónak tudni kellett erről valamit, 

mert sem meg nem ütőd ott, sem védelmemre 
egyetlen szót is nem szólt.

Mit tehettem ?
Megkeményitettem magamat; végig gon. 

doltam tetteimen, s azt mondtam, engemet 
az isten nem hagyhat el.

Egy köny nem jött a szemembe, de a 
szivem majd ketté hasadt.

Aznap én is kerültem a bárót, ő is 
mind kitért előlem. Egyszer-egyszer láttam 
orcáján a régi zöldes sápadtságot és ajkán 
azt a furcsa kék szint. S mintha lelte volna 
a hideg, mert mind a meleg kemencéhez 
húzódott és reszketett.

Megjelentem az igazgató-teremben.
Nem irom le a tanárok arcát. Ne lássa 

őket úgy soha senki.
Különben talán csak én gondolom, hogy 

oly gúnyosan, megvetőleg néztek reám.
Felmutatták és felolvasták a Bévárdi 

ur vádlevelét, a helység elöljáróságának jegy
zőkönyvét a kihallgatásokról, a tanukról, 
kik majd mind azt vallották, hogy látták, 
mikor a galambot éjjel kivettem a fészké
ből és ugyanakkor egy fejszét is elloptam. 
Valami iratok elsikkasztásáról is szóltak.

Az igazgató ur felém fordult:
— Fiú, ezek a vádak terhesek, a tanú

vallomások nyomósak, bár nem megdönt- 
hetlenek — nos, no3? mit szólasz ezekhez ?

— Hogy ezekből semmi sem igaz.
Rizs ur oda tekintett a tanárokra és

mosolygott és suttogta : impertinens !
Egy hetet adtak, hogy tisztázzam ma

gamat. Addig is — elmozdítottak a bárótól. 
Rácz ur fölkelt és kijelentette, hogy ő ad
dig gondoskodik ellátásomról, költségeimet 
viseli.

Ott az egész tanári kar előtt oda jött 
hozzám Rizs tanár ur, a vállamra tette kezét 
és nyájasan mondá:

_ Tudd meg, hogy ezt a kedvezményt
én szereztem meg a számodra, holott nem 
érdemelted meg és még jobban is megfogom 
mutatni, hogy gavallér ember vagyok. Szív. 
Tudod-e mi e z : s z í v . A mi neked fickó 
nincs.
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V.

A jó  ú t r a  t é r e k .
Most már oda képzelhettem magamat 

a pálfalvi utón az erdőszélbe, a hol a szép, 
meleg szeptember -végén, egy kora reggel j 
édes anyámmal és Juliskával üldögéltem, a ' 
legszebb reményekkel tekintve a jövőt és j 
a legjobb kedvvel és étvágygyal törögetve | 
a jó anya sütötte fonatos kalácsot. Nem í 
marasztott volna Öreg Teleken senki, ha i 
azonnal véglegesen fölszedem sátorfámat és j 
búcsút mondok minden rendű ismerősömnek.

A bárót elvitték a professzor urak egy 
gazdag odavaló urfihoz, ki rósz erkölcsű, 
korhely tanuló volt ugyan, de a kinek szü
leinél sűrűn hálóztak, névnapoztak, hang
versenyeztek és — kártyáztak az előke
lőbbek. Azt akarták, szó nélkül váljunk el, 
vagy hogy egy tolvajjal még csak kezet 
se szoritson. Künn a város végén, közel a 
szőlőkhöz s a nagy nádastóhoz, egy paraszt- 
emberhez tettek, kinek már nagy, felnőtt 
legényfiai és férjhezmenő leányai voltak.

Az volt a kötelességem, hogy az öreg 
asszonynak, ki állandóan az ágyban feküdt 
és nem is remélte, hogy valaha még föl
keljen — reggel, délben és este imádságot 
olvassak s bár reggel és estve, de estve bi
zonyosan és jó sokáig énekeljek.

Szives jóindulattal voltak hozzám, csak 
mindent szorgalmatosán elzártak előlem és 
minden léptemre gondosan vigyáztak. Ész
revettem, hogy éjelenként a legöregebbik 
leány, Zsuzsánna fölkel, minden zsebemet 
kikutatja, aztán oda csoszog az öreg asz- 
szonyhoz és a fülébe súgja: lelkem, szülém, 
én most se találtam a zsebében semmit.

— No jó — s ezzel a vizsga megszűnt.
Én tehát felügyelet alatt való rab vol

tam. Miért ? mert rósz modorom volt, s sze
rettem volna, ha ra bárót egy kis rendre 
taníthatom, a mit azonban a tanár urak 
paraszthencegésnek vettek.

írtam minden ismerősömnek Erdőháton, 
hogy mondják meg, mit tudtak rólam, de 
valaki úgy elzárhatta az utakat, hogy eleinte 
még az édes anyám leveleit se kaphattam 
meg. Csak azzal kellett maradnom, hogy 
várjak, a lopás egészen reám van sütve, a 
báróné el is takarittatta anyámékat a ker
tészházból, de annyit kivitt a bíróságoknál, 
hogy engem még nem csuknak el. Talán

husvétkor vagy pünkösdkor vagy a nagy 
vakáción fognak bezáratni.

Teremtő isten, nem sok bija volt, hogy 
meg nem bolondultam. Talán ha nem imád
kozom és énekelek az öreg Kusztora Páí- 
nénak annyit és hovatovább lelkesebben 
nem veszem a zsoltárokat: elvesztem az 
eszemet, mielőtt az óra üt vagy a nagy 
tóba ereszkedem.

A nagy tó mély is volt, kevesen is jár
tak a partján s csak gyenge jégkéreg bo
rította, mert az idő már március felé járt: 
felette könnyen el lehetett volna benne vé
gezni egy szerencsétlen életet: de az állott 
előttem, ártatlan is vagyok, meg ha igy 
pusztítom el magamat, soha sem veszi le 
rólam senki, hogy csakugyan gazember 
voltam és Bévárdi urnák s a gavallér Rizs 
tanár urnák tökéletes igaza volt.

Apám is olyan különös módon halt meg, 
hát én is úgy menjek a másvilágra? Majd 
ott, ha apámmal találkozom : nem az lesz-e 
az első kérdése:

— Lássuk Sándor, bosszút állottál-e 
j érettem, a miért Ladár István báró (no ki

mondom a dolgot!) pár száz forintokért 
uzsora utján mindenemtől megfosztott? így 
mertél te ide jönni az isten elé, te kölyök?

Mintha hallottam volna ilyenkor apám
nak s a másvilágiaknak szavát: te tolvaj . . . 
tolvaj! Takarodol innen azonnal;

És anyám is, a testvéreim is mit szó
lanának? Én vagyok a legöregebb testvé 
reim között, ma holnap tőlem várnák, hogy 
segítsek rajtuk, s igy csaljam meg őket is ? 
Mikor semmi okom sincs erre a nehéz cse
lekedetre.

Nem tagadom, ezeket a gondolataimat 
az is szülhette, hogy Kusztoráék szörnyű 
vékony kosztra fogtak. Egy kis kenyér 
reggel, délben egy tál leves, estve nem is 
tudom mi, mert mire hazakerültem, már ők 
megvacsoráltak.

Eszembe jutott ilyenkor az öreg Kohn, 
kinél én mégis szerencsésebbnek tartottam 

j  magamat, mert egészen hittem, hogy ártat
lanságom ki fog mennél előbb derülni s én 

! a báróhoz visszakerülök.
Azt az isten, a ki van, meg nem en- 

; gedheti, hogy semmiért valaki elveszítse be 
csületét, kenyerét, egész ifjú életét. Az imád 
ságok is mind egytől-egyig ezt bizonyitot- 

j ták. Megvallom azonban, hogy az olyan 
j imádságokat, melyek igy szóltak: »Hálát
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mondunk neked, életünknek adója, örök 
jóság, örök szeretet«, különösen vettem. »Ki 
mérhetné meg jóságod feneketlen tengerét '? 
Ki tudhatná számba venni adományaid so
kaságát — — Ezekre fejem megkábult s úgy 
láttam, hogy itt az isten ki van csúfolva.

»Oh isten! most, midőn a tél puszta 
ábrázatján oly döbbentő vonásokban látjuk 
a változás törvényeit, most serkents minket, 
hogy az ifjúságban szerezzünk tiszta erköl
csöket, feddhetlenséget. . .«

Mikor ezeket olvasám Kusztoránénak, 
a kampós botjával megbökött.

— No fiacskám, ezeket a drágalátos 
tanításokat igya be ám a szive jól De persze 
otthon édes szüléje elfelejtette, hogy mire 
kellene oktatni a csemetéket.

— Nem, néni, az én édes anyám nem 
volt rósz asszony, mi mindnyájan jók vol
tunk, csak igen szerencsétlenek. És én is . . .

— Persze — dörmögé az öreg, foly
tassa csak fiacskám és megmutatta: hol.

»Oh mily boldogok vagyünk mi, oh j 
Atyánk, hogy benned való örömeinket az I 
idők változása el nem veheti ; mily boldo
gok vagyunk, hogy a rósz emberek rajtunk 
erőt nem vehetnek s hogy örökké gyönyö- j 
rüséges mezőkön legeltetsz . . .«

Félre löktem a könyvet, kimentem és 
sírtam, hogy az imádság is tele van hazug
ságokkal !

Mondtam tán erről valamit az öreg j 

asszonynak, mert a pap, fötisztelendő Tóth 
Xavér ur, ezekben a napokban magához 
rendelt.

— Mit áll ott az ajtóban — kiáltott 
reám, kövér, előre nyúló hasán tartva a 
vastag pipaszárat — mit alázatoskodik'? i 
Nem most, akkor kellett volna jobban meg
gondolni a dolgot, mikor kezünk a tiltott 
portéka után nyúlt és megszoptuk a mézet 
és nem ma? Álljon egyenesen.

Sétált fölebb, alább díszes, jó meleg 
fekete köntösében, meg-megcsikorgatta a 
csizmája sarkát és apró, éles szemeivel ne
kem döfött.

F  m !
— En jóakarója, azaz jóakaród vagyok. 

Tudod-e? Mi? Felelj.
—- Tudom.
(Még eddig nem tapasztaltam.)
— Igen istentelen vagy. Ne beszélj, 

hallgas. Igen istentelen vagy. Jársz e tem
plomba.

— Mikor az osztály.

— Ilyen fráternek többször is kellene. 
Hogy áll az a lopás, beszéld el, a testvé
rem irt, úgy mondja, hogy mi . . . mi . . .

— Én sohasem loptam.
— Minden tolvaj igy beszél. Szegény

nek pedig meg kellene magát becsülni. 
Valid ki a dolgot — ülj le. Segítek rajtad. 
Öcsém dicsér és nem hiszi, a mit rólad 
beszélnek. De nekem egészen tudnom kell 
a környülállásokat Mit loptál? pénzt? 
mennyit? ezüstöt? aranyat?

— Semmit főtisztelendő atyám!
— Kutya teremtette, hát velem szem 

közt is igy hazudozol? Nem jobb volna azt 
mondani : Csókolom a kegyes kezeit főtisz
telendő atyám, loptam, a sátán rávitt, há
rom tallért loptam, vagy ötöt, de nem te
szem többet . . .  Mi? nem tudnád te nekem

F

igy bevallani a dolgot ? En akkor átírnék 
a professzora tushoz, az egy kis büntetést al
kalmazna reád, te kikerülnél a kalodából, 
tanulnál a magad kárán és szégyenén és 
ember lehetne belőled. így, húznak, vonnak 
mindenki megvet s ott lehetne a szép eszed, 
mert azt dicsérik -  a kutya is el fog kerülni.

Mellém ült. Szuszogásával és vastag vál
lai val majd agyon nyomott.

— Halljuk hát édes fiam, hogy hol és 
miként esett ?

— Nem, főtisztelendő atyám, én sem
mit sem mondhatok mást, mint hogy ártat
lan vagyok

— Szerencsétlen ! Hát nem tudod c, 
hogy a biblia szerint odafönt a mennyben 
nagyobb öröm van egy gonosz megtértént 
mint 99 jó cselekedetén: hát nem akarsz 
te örömet csinálni az istennek?

— így nem tudok.
— Rósz ember maradsz öcsém. En, lá

tod, a lelkemet adnám éretted, gyermekem
nek fogadnálak, büszkeségemet találnám 
abban, hogy visszavezéreltelek az igaz útra, 
de ha neked jobb a bűn,' mint a fölséges 
megtérés, hát eredj utadon. Ha te meggon
dolnád magadat: én, szeretett gyermekem, 
tárt karokkal fogadlak.

Elbocsátott.
Arról, hogy mit eszem, van-e ruhám, 

egy darab könyvem, egy szót se szólt. Csak 
hogy térjek meg és mondjam, hogy loptam. 
Ebben nagy örömét találta volna ó is es 
mondá : az isten is.

A papok meg az imádságes könyvek 
láttam, hogy egészen egyformák.
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De hát hazudjam? Akkor kedvesebb 
lennék? Mondjam, hogy loptam, akkor sze 
rencsésebb ösvényre lépnék ? Váljon vissza
nyerném régi jó állásomat — mert kínzóit 
az éhség — a báró jobban bíznék bennem ?
S a tanár urak nem tartanának hencegő 
parasztnak? Anyám visszajutna a kertész- 
házba? Bévárdi megelégednék, hogy bosszút 
állott rajtam s nem üldözne tovább ?

Ezek a kérdések sokszor megkörnyékez
tek és sokszor ingadozó állapotban találtak.

Láttam, hogy Kusztoraék mindennap 
hordják a szőlőkből a karót és senki sem 
fogja meg őket és jó melegek a szobáik; lát
tam, hogy a báró jól felel a puskából és a 
lesésből és kapja a dicséreteket, mig enge* 
met egy hibáért leszamaraznak ; láttam, hogy 
onnan hazulról mitsem kapok, csak kesergő 
leveleket, de fölmentő vagy igazságomat ki
derítő iratot egy betűnyit sem ; láttam, hogy 
osztályomban azok, kik egész napot ültek 
carcerben, ezáltal semmit sem vesztettek; 
hogy a kik szemtelenül odamondogatnak a 
tanároknak, azoknak több a becsületük, mint 
nekem : mindezek arra serkentettek, hogv 
egy ügyes hazugsággal vessek véget e kínos 
állapotoknak. Isten előtt — tanultam a sok 
imádságból — kedves ajándék a töredel
mes s z í v  : hát az emberek előtt is ezzel le
hetne boldogulni ?

így tépelődtem, gyötrődtem, keresve az 
utat, melyen a miket elvesztettem, föltalál
nám, mikor bodultságom, kétségbeesésem 
Rácz tanár úrhoz vitt.

Rácz tanár urat épen sírva kaptam.
Mit sir ? kit sirat ? S visszaakartam 

húzódni.
— Te vagy Sándor? — kérdé jóakaró 

tekintettel.
— Én, tekintetes tanár ur. De roszkor 

jöttem.
S menni akartam.
— Maradj. S oda tolt elém egy hosszú, 

hosszú verset.
» C i p r u s l o m b o k  k e d v e s e m  sir-  

j ára.«
S úgy hullottak a nagy öreg könyjei, j 

a mellett azonban folyvást mosolygott, bor- j 
zolgotta előre-hátra kevés, gyér, szőke haját 
s igen elégedetten járt-kelt a szobában, még j 
dalolt is egy bús nótát. Tehát egyáltalában 
különös módon gyászolt.

— Meghalt? — kérdém, olyan szomorú | 
hangon, hogy ő arra fölkacagott.

— Egyiigyü! vén szamár te ! Hát nem 
szoktál te verseket olvasni ? Nem ismered 
te Bajzát, Kölcseyt, Petőfit, Tóth Kálmánt,

| Lévayt? Azok tele vannak könynvel, búval,
I gyászszal. Ez költői szokás, egy nemes jog. 

Fölállítjuk az eszményt, azt halálra üldöz
zük s mikor meghalt: elsiratjuk költőileg a 
legmeghatóbban. Nem az a kérdés: a leány 
meghalt-e valóban :— Panna, Sára, Jutka, 
Evelin, Elvira, Tilda, Laura — legegészsége 
sebbek lehetnek és talán mit sem tudnak 
rólunk — hanem azt keresi a kritika: a 
vers milyen.

—- Csakhogy a tanár urnák senkije sem 
halt meg, istennek hála — mondám megvi
gasztalódva.

— De lehet azon a versen sírni, az a 
kérdés? Olvasd.

Olvastam. (Folyt köv.)

A HALÁLHOZ. *)
(Kórházban.)

Beteg vagyok, igen nagyon beteg,
Halál-sejtelmek gyötrik lelkcmet.
Hát meg kell halnom oly nagyon korán.
Még életemnek rózsa tavaszán !
S mikor körültem zöld a rét, halom 
Akkor kell éppen sírba szállanom !
Halál, halál, könyörtelen halál,
Ki soha kegyelmes nem valál,
Ki jösz kaszáddal egykedvün zörögve,
Ez egyszer kérlek, kérlek könyörögve,
Ketté ne vágd a gyenge fonalat,
Mely életemnek fáján tartogat!
Oh, lásd, halál oly fiatal vagyok,
Fölöttem még borutlan ég ragyog,
Még élni vágyik ifjú kebelem,
Ízlelni kéjed’, édes szerelem,
Szabad mezőn mélázni járni, kelni,
Bús fülmilékkel versenyt énekelni,
Egekbe nyúló szikla-csúcson ülni,
Gyönyörbe, kéjbe mélyen elmerülni,
S még tenni vágyom, hatni, küzdni, tenni,
A nagy világnak szent javára lenni, 
Szivemben annyi még a tetterő,
A parlagon, a pusztán heverő,
Lelkem virága hogyha mind kikelne,
Egy illat-felhő szállna fel a mennyre,
Ha mind csillaggá lenne a virág,
Ragyogna égen örökös világ.
Halál, halál, könyö. télén halál,
Ki soha még kegyelmes nem valál,
Ki jösz, kaszáddal egykedvün zörögve,
Ez egyszer kérlek, kérlek könyörögve,
Oh, hagyj tovább ez életen örülnöm, 
Szeretnem, égnem, szentért lelkesülnöm.

_______  PALÁGYÍ LAJOS.
*) Mutatvány a szerzőnek legközelebb meg

jelenendő verskötetéből.
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AZ ELVÁLT ASSZONY.
(Francia elbeszélés.)

Irta TONY REV1LLON.
(Folyt.)

— Minden és semmi. E két szó közt 
kíséreld meg a mélység megmérését! Én még 
féltékeny sem voltam; nem vettem észre a 
hűtlenséget. De azt tudtam, hogy megren
dült a hitem Nem bíztam többé a gondvi
selésben, az igazságban, a reményben ! Szé
dülés vett rajtam erőt. Úgy éreztem, mintha 
egy végtelen űrbe zuhannék alá s jól esett 
az a gondolat, hogy öntudatlan állapotban 
jutok alá a mélységbe. Hogy is nem haltam 
én meg ? Hetekig merev kábaságban vol
tam. Többször kellett hozzám egy-egy kér
dést intézni s ha meghallottam is, mikor 
felelni akartam, válaszom csak dadogás volt.

— De ő . . . a férjed ?
— Férjem ! Azt tette, a mit a hozzá 

hasonló becstelen emberek szoktak: hazu- 
dozott, hogy magát kimentse. Látva, hogy 
én hallgatok, azt hitte, kiengesztelődtem 
iránta. Mit sem vetettem szemére, nem pa
naszkodtam. Mi kellett neki több ennél? 
Meglehet, azt képzelte, hogy sorsomnak 
nyugodtan megadtam magamat. Szüntelen 
dicsérgette a vidéki leánykáknak kegyes
ségben neveltetését. »A hit — úgy vélte 
— megöli bennök a dacosságot, megvigasz
talja őket és kibékiti sorsukkal!« . . . Való
ban, én beleéltem magamat a sorsomba, 
nem megalázkodásból, hanem tehetetlenség
ből. Mit tehettem ? Szüléimhez folyamodtam 
volna? Anyám türelmetlenséggel vádolt 
volna : atyám pedig férjemet dorgálta volna 
meg, ajánlva neki, hogy magát mint becsü
letes férj viselje . . . Aztán ? Nem lehettem 
többé boldog, mert szerelmem, hitemmel 
együtt kihalt! Majd, anya lettem Azt, hogy 
az anyai érzelem meg fog vigasztalni s éle
temben betölti a tátongó űrt, nem tudtam ; 
kételkedtem és vártam ! . . . Ez örökké igy 
tarthatott volna . . .

— Szegény barátnőm !
— Férjem még nem végezte be müvét. 

Széttépte szivemet, megsemmisitette ben
nem a hitet; de egyelőre még tisztelte ben
nem a női méltóságot. Majd e tiszteletet is 
fölöslegesnek vélte. Egy nap annyira ment 
merészsége, hogy egy nőt mutatott be ne
kem, kedveseinek egyikét. Oly gyakran j 
mondta neki, hogy én afféle együgyű gyer

m e k  v a g y o k ,  h o g y  s z á m í t á s b a  s e m  j ö h e t e k ,  

m i g  v é g r e  e  h ő  m e g g y ő z ő d é s t  a k a r t  a r r ó l  

m a g á n a k  s z e r e z n i .

Mikor én e nőt belépni láttam, hozzám, 
a házi asszonyhoz, fölébredt a büszkeségem. 
Ez az arcátlanság fölháboritott. Határozottan 
kiutasítottam őt. Férjem pártját fogta s 
maradásra ösztönözte. En akartam ekkor 
távozni s férjem azt akarta, hogy én is 
maradjak. Dacoltam vele. ő t sértette ez s 
dühös lett. Szabina, az az ember megsértett 
engem : megütött! Ama nő előtt! . . Cselé
deim előtt! . . .  Es én neje voltam! S be 
voltam zárva.

— Oh, a nyomorult!
— Az a nyomorult, édes Szabinám, na

gyon nyugodtan é lt; gavallér embernek tar 
tották s barátai szívesen szorítottak vele 
kezet. Férjed — mint mondád — maga is 
csodálkozott, midőn a törvényhez folyamod
tam, hogy a férjem durvaságaitól menekül
hessek . . .

— Férjem nem tudta azt . . .
— Mások tudják. Te tudod. Hiszed-e, 

hogy ez a törvény, mely engem az üregek
től megvéd, az örök igazság törvénye? IIi- 
szed-e, hogy ez kielégítő? Hiszed e, hogy 
nem volt jogom, férjem ellen föllázadni ? 
Meiyik volt kettőnk közül a vétkes: férjem-e 
vagy én ? Felelj !

— Ő.
— Ki volt sújtva? Felelj, felelj!
— Te.
— No, jól van Most kérdezd meg a 

saját lelkiösmeretedet! . . . Megértetted-e 
végre, hogy vétek, hogy gyilkosság, örökös 
magányra kárhoztatni egy emberi lényt, a 
ki arra, van teremtve, hogy érezzen és sze
ressen ? A bírók visszaadták szabadságodat, 
— mondhatja valaki. — De mily szabadsá
got ? Ha te nevelőintézetben akarod elhe
lyezni amaz embernek a leányát, a ki mél
tatlannak lett nyilvánítva, hogy atyja le
gyen, kötelességed vele e fölött értekezni; 
ha megkísérelnéd, valaki iránt szerelmet 
tanúsítani, a férj, kinek kedvesei vannak, 
férji jogait érezné sértve ! Atyám mind meg
mondta ezt nekem ; én mindent tudok. Tu
dom, hogy rabnő vagyok. De az, a mit ed
dig még nem tudtam, az, hogy nekem min
den gyöngéd vonzalom tiltva van és semmi
féle baráti érzület nincs megengedve. Neked 
és férjednek kellett engem erre megtanítani. 
. . .  A legtisztább, a legbecsületesebb érze-
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lem vétkes, ha az ily pária lelkében kelet
kezik, mint én vagyok. Nos, én tiltakozom, 
óvást teszek éz ellen ! Nem mondok le, nem 
adom meg magamat soha! Megmondhatod 
ezt bakóimnak!

Szabina szólni akart. Mérielné meg
előzte.

— Csak ma este ne ! Holnap.
Leült, kezét ölébe eresztő, fejét lecsüg- 

geszté s meredten nézett maga elé.
— Mikor Klárát odahagytam, azt hit

tem, valamely szobortól távozom el, — 
mondá Gambaultné a férjének.

XII.
Ama kellemetlen érzés, melyet a moz

dulatlanság idézett elé, kivonta Mérielnét 
merevségéből. Végig simitotta kezével a 
homlokát, széttekintett maga körül, ipar
kodva megkülönböztetni a tárgyakat, épugy 
mint az, a ki idegen vidéken ébred föl. Az 
éj elmúlt, a világosodó ablakok a hajnali 
szürkületet jelezték. A kis leány mosolyogva 
aludt mousseline-bölcsejében.

Egyszerre minden eszébe jutott Klárá
nak : az azelőtt való nap jelenetei, Szabina 
szavai, az ő válasza, a múlt minden kese
rűségével s a jelen aggályaival.

Másodszor hitt ő boldogságban s má
sodszor zuhant alá a hit magaslatáról a 
mélységbe. S vájjon ott marad-e ? Avagy 
összezúzva, megtörve, fogre még egy utolsó 
küzdelmet, egy utolsó harcot megkísérlem ?

Mérielné nagyon érezte, hogy tervre, 
vezérlő szabályra van szüksége lelkének a 
válságos órákban.

— Emlékezni, gondolkozni, szórakozni 
akarok. Minden áron részt akarok venni a 
társas életben.

Aztán hidegen elmélkedett tovább:
— Anyja engem eltaszit; a közönbö- 

sek rágalmaznak ; férjem gyanúsít.
Aztán, önmagának válaszolva, mondá:
— Én szeretem őt.
— De ő szenvedni fog, ha anyját szen

vedni látja. O nem fogja megismerni, sem a 
házasság örömeit, sem a családi boldogsá
got. A magános életre lesz kárhoztatva.

— Én szeretni fogom !
— De hát mit ér neki az én szerel

mem ? Meg van e nekem engedve, hogy az 
ő házában lakhassam, asztala mellett ülhes
sek, az ő hajlékában ébredhessek föl s élet. 
társa lehessek ? ő  föláldozza magát miat-

K O S

tam. És mivel kárpótolhatom én őt ? Le- 
het-p ő az én férjem? Nem. De, vájjon 

' ohajtana-e . . . .
Itt megakadt.
Vannak házak, a hol bizonyos szava

kat soha sem hangoztatnak.
De Klára visszaemlékezett a tenger

parti sétákra, midőn Henrik előtte térdepelt,
— Tekintete égetett s éreztem gyarló- 

| Ságomat, erőm fogyatkozását.
De hát mi lesz belőlem ?

— Elmenekülünk innen ; elhagyjuk 
Franciaországot. Más égalj alatt keressük 
föl a boldogságnak a szabadságát, melyet 
itt tőlünk megtagadtak.

— De mi lesz az ő anyjából? Meg fog 
j halni. Mi lesz az én anyámból és atyámból? 
j Megöli őket a szégyen. Nem viselhetik el

az életet! . . . Szabinának igaza van. Min
den dac hasztalan. Meg kell magamat adni 
végzetemnek és meghalni! . . . Ki fogja ná 
lám ezt az önfeláldozást méltányolni ? Senki. 
Ki fogja halálomat sajnálni? Senki. De hát 
a törvény követeli ezt. Úgy veszem a dől 
gokat, a hogy vannak. En veszve vagyok.

! Mit ér az élet, ha sorsomhoz senkit nem. 7 _
csatolhatok! Szeretem Henriket, de nem 
fogom őt többé látni. Ez nagyon egyszerű 
dolog s én meg nem foghatom, mikép lehe
tett egész éjét eltöltenem a nélkül, hogy 
azzal tisztába jöhettem volna. Szabina rögtön 
átlátta a dolgot eleven eszével . . .  En nem 
fogom többé látni Henriket!

Leikébe újra beköltözött a vigaszta 
lanság.

— Nem látom őt töbhé, nem látom 
többé! ismétlő. — Miért? Hát mit vétet 
tem én? Oh, ez sok, nagyon sok !

Zokogásba tört ki ; de elfojtotta azt, 
hogy ne hallja senki.

Betegsége idejében is sirt ő eleget, de 
csak közelgő halálának előérzetében. Ma 
már az újra föltalált életet, a visszatért 
egészséget, a fiatal kort és a boldogságot 
siratta, mely7ek egyszerre tűnnek tőle e l!

Majd a természet tiltakozó szavai leb- 
bentek el ajkán !

— Miért ez az áldozathozatal ? Miért 
ez az örökös tusa a halállal? Jogom van az 
élethez! Jogom van szeretni. Atyám és 
anyám miért nem követhetnének a számki
vetésbe? Henriknek az anyja miért ne ki
sérhetné a fiát? Ha elutazunk messze, lát-

i hatjuk egymást, hallhatjuk egymásnak a

Z O R Ü



szavait s nem szükséges megválnunk egy
mástól soha! Végre is meguntam, örökösen 
csak áldozatot hozni ! Nem vagyok több, 
mint huszonnégy évt-s ! Oh, bárcsak ne tud
nék gondolkozni s egyszerre kábaság szál
lana meg! Úgy érzem, ez nagyon üdvös 
lenne reám nézve. Henrik, Henrik !. . . íme, 
megvirradt.

Mérielné kinyitotta az ablakot.
A gyermek fölébredt a reggel üde le

gétől. Látva a napot, hallva a madarak da
lát, mosolygott s kezecskéivel tapsolva 
kiáltá :

— Mamám ! mamám !
Klára letérdepelt a gyermek nyugvó

helyének közelében, átölelte leánykáját és 
csókjaival árasztotta el

— Oh, nyomorult anya ! oh, nyomorult 
asszony!

Midőn szobáját Mérielné odahagyta, 
szilárd léptekkel ment lefelé; csupán arcán 
látszott az álmatlanság és a benső harc 
nyoma

— Katalin, — mondá a cselédnek, — 
reggelizés után menjen át Esnault úrhoz s 
kérje meg nevemben, hogy látogasson meg.

A fiatal ember a nagy teremben találta 
Mérielnét, háttal az ablaknak fordulva, mely
nek lebocsátott redőnyén áttört a verőfény. 
Henrik boldognak érezte magát, nem vevén 
észre barátnője arcán sem bágyadtságot, 
sem halványságot.

— Üljön le, uram, — mondá a belépő
höz a fiatal nő.

— Mily gyönge most kegyednek a 
hangja! Szinte terhére van a beszéd . . .

Oda hajolt Klárához, hogy megfogja a 
kezét.

— Mi lelte kegyedet? Beteg talán?
Klára nem felelt e kérdésekre.
— Beszélni akarok önnel. Üljön le.
Az ifjú engedelmeskedett.
— A tegnapot és az egész éjét gondol

kozással töltöttem.
— Nos? — kérdé az ifjú aggálylyal.
— Halgasson meg, kérem. Ne szakítsa 

félbe a beszédemet. Önről gondolkoztam. 
Mig ön távol volt Henrik, én bizalmas ba
rátnője voltam édes anyjának. Annyira só
várgott önnek a visszatérésére, hogy saját 
magára csak másodsorban gondolt. A mi az 
ő elméjét szüntelen foglalkoztatta, az önnek 
a jövője feletti gond volt; önnek a családi 
élete felől ábrándozott. Mihelyt ön haza ér

kezett, első gondolata is az volt, hogy ama 
tervét önre nézve megvalósítsa. Először igen
nel felelt ön, aztán habozott. Ő azonban 
számított az ön feleletére s midőn teljesség
gel nem akarta Hardeley kisasszonyt látni* 
e visszautasítás édes anyját kégyetlenül 
sértette.

— Úgy hiszem, — mondá Henrik meg
lepetten. — De hová céloz kegyed ezzel?

— Ön igen jó ember, Henrik. Édes 
anyja mellett talált ön még egy szegény el
hagyatott nőt is, egy betegest és szerencsét
lent, ki mint az ég harmatára, sóvárgott 
némi baráti vonzalomra. Nemeslelküségétől 
vezéreltetve, ön e nőhöz fordult és kezet 
nyujf°ff neki. És e nő érezte, hogy nincs 
többé egyedül s újra éledni kezdett. Ön 
pedig e feltámadás örömében mindenről 
megfeledkezett . . .

— Hogy érti ezt kegyed ?
-- Henrik, önnek az édes anyja sze

rencsétlennek érzi magát. Változtassa ön az 
ő fájdalmát örömmé; egyezzék bele abba, 
a mit ő óhajt. Az ő kedvéért, nősüljön 
m eg!

— Nem nősül senki az anyja kedvéért! 
En mindent megteszek, csak ezt az egyet 
nem !

— Önmagáért!
— Magamért? Kegyed ajánlja ezt ne

kem ? Higyje meg nekem, én becsületes 
ember vagyok.

— A legbecsületesebb, a minőt valaha 
ismertem.

— És kegyed azt ajánlja ennek a be- 
| csületes embernek, hogy keressen egy tiszta-
j lelkű, gyermekiesen egyszerű leánykát, kinek 

lelke egy még be nem Írott fehér laphoz 
hasonlít. Kegyed ezt akkor tanácsolja neki, 

i mikor ő már megtalálta menyasszonyát, fe- 
; leségét! De, hátha ez is szereti őt?

— Ha ez is szereti őt ?
— Igen. Az ő szerelme vájjon nem ér

demel-e viszontszerelmet ? Nos, nyomorult 
ember volnék én, ha ezt a szerelmet csak 
színlelném s kegyed jól tudhatja, hogy e

j szerelemről nem tudok lemondani.
—- Henrik !
— Jól tudhatja, hogy én kegyedet sze- 

1 retem! Ismétlem, szeretem! Kegyed az
anyámról beszólt nekem. Igaz, hogy végette 
jöttem haza ; a távolban ő volt mindenem.

[ De megláttam kegyedet s ő a második 
! helyre szorult. Nem azért szeretem kegye
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det, mert szerencsétlen, hanem személyéért! 
Nagylelkűség, áldozatkészség, üres szavak. 
Nagylelkűségből szivom-e én ugyanazt a 
levegőt, hallom ugyanazoknak a hullámok
nak a zaját s követem szememmel ugyan
azokat a felhőket? Áldozatkészség-e az, ha 
remegek, midőn kegyeddel találkozom, ha 
közelembenvan s összekulcsolt kézzel, könyes 
szemmel imádom ? Nem, nem. Én megta
láltam a szerelmet s annak szentelem ma
gamat !

— Én is szeretem önt! — mondá Klára-
Henrik letérdepelt előtte.
— Klára, Klára ! Mily boldog vagyok. 

Klára . . .
S e mámor pillanatában nem mert a 

fiatal asszony beszélni.
Meghatva, remegve hajolt a férfi felé s 

szeméből gyöngéd mosoly sugárzott ki.
De csakhamar újra megszilárditá a 

lelkét.
— Keljen föl, — mondá szomorúan, de 

szilárd hangon. —- Beszéltem édes anyjával; 
most nincs egyéb hátra, mint önnel beszélni 
magamról. Édes anyja fölfedezte szerelmün
ket, Henrik; ő nekem tulajdonította sze
rencsétlenségét; én csupán hidegségével, el
lenszenvével találkozom immár. Meglehet, 
néhány nap múlva látni sem akar többé s 
fenhangon kárhoztat engem.

— Kegyedet kárhoztatni, kegyedet ? !
— ö  szenved s a világ eleget vádol 

előtte. Henrik, engem rágalmaznak ! A mi 
esetleges találkozásunkat légyottnak nevezi 
a kisvárosi pletyka . . . Tegnapelőtt a ten
gerparton láttak minket. Mit mondok én majd 
anyámnak, atyámnak, ha a gyalázatosság a 
fölökig elhat?

— Azt fogja nekik mondani, hogy az 
egész nem egyéb, mint aljas rágalom.

— Nyugalmuk meg lesz zavarva. Atyá
mat csupán az a gondolat, hogy leányát 
valamely gyanú terheli, megölhetné. Tarto
zom megkímélni szüléimét e fájdalomtól. 
Akarom, hogy nevemet mindenkor tisztelet
tel emlegethessék gyermekem előtt. Henrik, 
ha mi korábban találkozunk egymással, a 
jövő reám nézve paradicsommá válik ; én neje 
lettem volna önnek. Oh, mily boldogság egy 
jólelkü férfinak felesége lenni! . . . Ám ez 
lehetetlenség reám nézve. Nekünk nem sza
bad többé egymást viszontlátni!

— Nem szabad egymást többé viszont

látnunk ! De hiszen ezáltal csak ellenségei
nek adna igazat s úgy magát, mint engem,

| megalázna előttök ! Nem, nem; a rágalmat 
i vagy meg kell vetni, vagy szembeszállni és 

küzdeni azzal; de nem szabad gyáván 
előtte meghátrálni.

— A férfiakra nézve igazat adok ön
nek, barátom ; de egy nő mit sem tehet a 
gyanúsítással szemben. Higyje meg nekem, 
Henrik, én számot vetettem a körülmények
kel . . . Nekünk válnunk kell.

A fiatal ember arca egészen elborult.
— Úgy van, válnunk kell, — folytatá 

Mérielné, — legalább egy időre. Mi sem 
gátolhatja önt abban, hogy Párisba vissza
térjen, magával vive édes anyját is, ama 
kettős ürügy alatt, hogy önnek ott elfoglal- 
tatásai vannak s édes anyjának az egészsé
gét is könnyebben helyre lehet ott állitani. 
Hiszen neki úgyis az minden kívánsága, 
hogy ön mellett legyen. Lehet e pillanatban 
nem is fog búsulni a miatt, hogy Bayeux-t

| el kell hagynia, ügy e elutazik ön ? A tá- 
j volban, idő múltán, lassankint majd elfeled 

ön engem. Még boldog lehet . . .
— Nem. Én soha sem lehetek boldog, 

kegyed nélkül. Megöl a kétségbeesés.
— Ám, ha meg kell is halnunk, — 

kiálta föl a fiatal nő, — teljesítsük köteles
ségünket ! Erőt merítünk majd a legnagyobb 
áldozatra is . . . Azt, a mit ön érez, érzem 
én is ; ép úgy szenvedek, mint ön, Henrik 
és mégis búcsúra üdvözlöm önt! Ne csak 
egyedül én őrizzem meg az erélyt. Segítsen 
nekem, erősítsen. Oh, lelkem barátja, emel
kedjünk együtt, emelkedjünk föl oly ma
gasra, hogy ne lássuk láncaikat és minden 
nyomorúságunkat! . . . Emlékezzünk vissza 
mindenha a tiszta lelkesültség s a tiszta 
szerelem eme percére ! . ..

— Klára !
— Henrik !
Kezöket megfogva egymásnak, csak 

néztek, de nem beszéltek.
Végre a nő szólalt meg:
— Engedelmeskedik-e nekem ? Esküd

jék meg, hogy engedelmeskedik.
— Esküszöm.
— Elutazik-e holnap ?
— Holnap ?
— Hiszen megesküdött.
— Elutazom.
— Jól van. Ön becsületes ember; büszke 

vagyok önre!



K O S Z O R Ú 121

A fiatal ember karjai közé zárta a nőt | 
s lehajlott hozzá. J

Egy csók égett ajkaikon.
(Folyt, köv.) j

HAMLET ÉS DON QUIXOTE,
Tanulmány

TURGENYEV IVÁN-tól.
(Folyt, és vége.)

lékezzél még róiarn szent imáidban!«, csak 
a saját gyöngeségének leverő tudata mu
tatkozik, mely csaknem babonásan hajlik 
meg a »tisztaságnak szentsége« előtt.

De ne folytassuk tovább a Hamlet- 
typus árnyoldalainak elemzését, azoknak a 
sötét pontoknak rajzát, melyek annál in
kább ingerelnek bennünket, minél inkább 
ismeretesek előttünk. Most már az a fel
adat is élénkbe lép, hogy azt méltassuk,

Hát Hamlet? Vájjon ő szeret-e egyál
talán? Vájjon az ő gúnyos teremtője, az 
emberi szivnek legmélyebb ismerője, képes 
volna arra a tévedésre, hogy az önző és az 
analysis gyilkos fegyverével fölszerelt skep- 
tikusnak szerető meleg kebelt adjon? Ek
kora ellenmondást nem lehet föltennünk 
Shakspeareról, arról a Shakspeareról, a ki 
sohasem keveredik ellenmondásba, azonkí
vül a figyelmes olvasó könnyen meg fog 
győződni arról, hogy Hamlet érzéki, sőt buja 
ember (Rosenkranz nevű udvaronc nem 
hiába mosolyog azon, midőn Hamlet oda 
nyilatkozik, hogy a nőkre már ráunt); Ham
let nem szeret, csak hazudik és színlel. Erre 
nézve maga Shakspeare szolgáltat nekünk 
bizonyítékot.

A harmadik felvonásnak első jeleneté
ben Hamlet igy szól Opheliához : — Egy
kor szerettelek !

Ophelia : Királyi fenség, sejtetéd velem.
Hamlet: Mért hitted el, hisz nem sze

rettelek !
Es ez utóbbi szavakkal Hamlet sokkalta 

közelebb jár az igazsághoz, mintsem maga 
hiszi. Érzelmei Opheliával szemben, a ki 
szűzies és egész a szentségig tiszta lény, 
vagy cynikusok (csak azt az ocsmány jele
netet kell eszünkbe vennünk, midőn a színi 
előadás-jelenet alkalmával engedelmet kér 
Opheliától, hogy lábainál térdelhessen) vagy 
pedig az álpáthosnak és a phrasisoknak se
kély vizében feneklenek meg. Hogyha phra- 
sisaiból akarunk mutatványt, akkor csak 
azt a létániát kell eszünkbe vennünk, mi
dőn Leartessel való jelenetében Opheliának 
sírjába ugrik és egy Bramarbashoz méltó 
pathoszszal kiált föl: »Negyvenezer testvér 
sem képes velem megküzdeni! Hajítsanak 
bár reánk millió sirdombot stb. stb.< Ophe
liához való viszonya sem egyéb rája nézve, 
mint önmagával folytatott foglalkozásának 
egyik ága és ama szenvedélyes fölkiáltás
ban., mely igy hangzik: »Oh nympha ! em-

a mi benne igaz és örök. Benne van a ta
gadásnak elve megtestesülve, ugyanazon 
elv, melyet egy másik nagy költő, minden 
tisztán emberitől elkülönzötten Mephisto 
alakjában testesített meg. Hamlet is Mephis
topheles, csakhogy az emberi természetnek 
élő körében élő Mephisto, miért is az ő ta
gadása nem gonosz, lévén épen — a gonosz 
ellen irányozva. Hamlet tagadása kétségbe
vonja a jót, a roszban nem kételkedik, mert 
hisz épen ez ellen harcol.

Kételkedik a jóban, vagyis gyanakvó 
szemmel kiséri annak igazságát és való
diságát, melynek álarca alatt nem ritkán 
épen az igazság legnagyobb ellenségei, a 
szinlés és hazugság rejtőznek; Hamletnek 
nem nevet daemoni mosolylyal, Mephistó- 
nak rút mosolyával; még az ő keserű mo
solyában is rejlik némi melancholia, mely 
rejtett szenvedésekről beszél és azért meg
békít mindennel, a mi körülötte és általa 
történik. Hamletnek skepticismusa nem is in- 
differentismus és abban áll jelentősége és ér
téke; a jó és rósz, az igazság és hamisság, 
szépség és csúnyaság nem folynak nála össze 
abba a frivol tömkelegbe, melyből az erkölcs
nek gyilkosai születnek. Hamletnek skepticis- 
musanem hiszen az igazságnak jelenben való 
megvalósultában, egyúttal pedig engesztelhe
tetlenül gyűlöli a hazugságot, és épen az 
által válik előharcosává azon igazságnak, 
melynek létezését elismerni vonakodik. De 
a tagadásban pusztító erő lakozik, hason
lóan a tűzhöz, ám hol és milyen határnál 

I lehet ezt az erőt megállitani, hol lehet neki 
j azt a pontot kitűzni, a hol megállapodni 
! tartozik, mikor az, a mit pusztitnia és az 
; amit kimélnie kell, sokszor oly benső össze- 
| köttetésben állanak egymással ? Itt tűnik 
s  fel azután leghatározottabban az emberi 
! életnek talán soha sem elég jól ecsetelt tra- 
j gikus oldala: A tetthez szükséges az aka- 
! rat, de a gondolat is szükséges hozzá, ám 
! a gondolat és akarat már igen korán el



122 K O S Z O R Ú

váltak és hovatovább mindig jobban elvál
nak egymástól.

»And thus the native kue of resolution 
Is sickled oer by the pale cast of thought,« 
ezt hirdeti Shakspeare Hamlet1 ajkairól . . . 
Nos, egyfelül ott állanak a Hamletek, gon
dolkozva, tudatosan, néha kimerítve min 
dent, de gyakran hasznavehetetlenül és 
meddő tétlenségben; másoldalon pedig fél- 
bolond dón Quixoté-k, a kik csak az által 
hasznosak és csak az által hajtják az em 
beriséget elébbre és mindig elébbre, hogy 
mindig egy és ugyanazon pontot látják, a 
mely néha nem is létezik az általuk lel
kűkbe vésett képnek keretében.

Önkéntelenül fölmerül azután a kérdés : 
»Hát meg kell őrülnie az embernek, hogy 
az igazságban hihessen ? vagy az önmagát 
teljes egészében átölelő ész ép az által el
veszítse erejét?«

Azonban ezen kérdéseknek csak puszta 
és felületes érintése is messzire vezetne 
bennünket.

Bele kell nyugodnunk a változhatat- 
lanba s csupán azzal a megjegyzéssel fog
lalkoznunk, mily hasonlatosságot mutat e két 
typikus alak ama dualismussal, mely az em
beri természetnek legbelsejébe van oltva. 
Hiszen az egész élet nem egyéb, mint két, 
homlokegyenest ellenkező princípiumnak 
egyesülése és elválása. Majdnem mondhat
nék : a Hamletek képviselik a természet 
központosító erejének gyökerét, annak az 
alaptörvénynek a magvát, a mely szerint 
minden élő magát a teremtés központjának 
tekinti és minden mást úgy vesz, mintha 
csupán az ő kedvéért léteznék (igy a szú
nyog, mely Nagy Sándor homlokára ült és 
a nagy király vérét szívta — tökéletes 
tudatában a maga jogának ; ép igy Hamlet 
is, bár az utóbbi önmagát megveti, ebben 
különbözvén a szúnyogtól, mely ennyire még 
nem emelkedett.)

Ezen központi erő (az egoismus ereje) 
nélkül a természet nem létezhetnék, vala
mint hogy nem létezhetnék ama másik köz
pontfutó erő nélkül sem, a mely szerint 
mindaz, a mi létezik, csakis mások számára 
és másoknak kedvéért létezik. Ezen erőnek 
bár furcsa világításban álló, de tagadhatat
lanul nemes képviselői a Don Quixote-ok. 
E két erő, melyet nyugalomnak és mozgás
nak, censervativismusnak és haladásnak 
szintoly joggal nevezhetünk, minden lét

nek ősalapját képezi. Ezen erők magyaráz
zák meg a virág himporát, de ők szolgál
tatnak kulcsot az emberiség legnagyobb hul- 

j lámzásainak titkaihoz.
De hagyjuk el ezen talán kevésbé fon

tos kutatásokat és térjünk át arra a térre, 
mely előttünk tán jobban ismeretes. Tudjuk, 
hogy Shakspeare összes müvei közül egy 
sem oly népszerű, mint épen a »Hamlet«. 
Ez a tragoedia egyike azon daraboknak, 
melyek (mint mondani szokás) mindenkor 
»telt házat csinálnak«. Hanem a nélkül, 
hogy a szépségekről beszélnénk, melyekkel 
a modern szellemi termékeknek ezen talán 
legértékesbike annyira bővelkedik, bámul
nunk kell azt a géniuszt, a ki Hamlettel 
oly közeli és benső rokonságban állván, azt 
magától a teremtő erőnek szabad mozdula
taival elválasztotta és saját képét okulás vé
gett állította fel a leendő századok és nem
zedékek számára. Az a szellem, mely ezt 
a borzalmaiban is fenséges képet megterem
tette, észak embereinek szelleme, a reflexió
nak és analysisnak szelleme, nehéz és sötét 
szellem, mely híjával van a harmóniának és 
mindenféle derült színnek,';; nem kerekded, 
nem is pallérozott, de bár a közönséges for
máknak keretén belül mozog, mégis erős, 
sokoldalú, önálló és úttörő. Saját legbelsejé- 
ből, öntudatának rejtekéből vonta elő Ham- 
letnek typusát s ezzel bebizonyította, hogy 
a poézis téren is — valamint a népéletnek 
többi rétegeiben — hasonlíthatatlanul ma
gasabban áll gyermekénél, mert mindent 
képes tökéletesen megérteni.

Dél fiainak szelleme pihen dón Quixote- 
nak képén, tiszta, jókedvű és naiv, min
dent magába fogadó szellem, mely az élet 
mélységes rejtekeibe le nem száll, annak 
eseményeit és tüneményeit fel nem karolja, 
hanem csupán letükrözi. Sajnos, le kell 
mondanom azon élvezetről, hogy Shakspeare 
és Cervantes között párhuzamot vonhassak 
és egymás közötti hasonlatosságuk és kü
lönbségüknek csak néhány pontját emelhe
tem ki. Shakspeare és Cervantes! fogják so
kan mondani, hogyan lehet itten hasonlatra 
csak gondolni i s ! ? Shakspeare egy óriás, 
egy félisten . . . De Cervantes sem törpe ám 
azon gigász előtt, a ki »Lear király«-t meg
írta, hanem férfi, még pedig embernyi em
ber, ki még a félisten előtt is felemelt fővel 

! állhat meg. Kétségkívül, Shakspeare legyőzi 
I Cervantest és nem csupán ezt győzi le kép-
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zelmének gazdagsága és lendülete, költé
szetének fénye, eszének hatalmas ereje által; 
hanem azért Oervantesnél sem találunk kény- 
szeritett élceket, természetellenes hasonla
tokat és sentimentális kifakadásokat; de 
másrészt mellette nem is találunk levágott 
fejeket, kiásott szemet, párolgó vérpatakot 
s azt az eltompult kegyetlenséget, mely a 
barbárság korának, a középkornak marad 
ványaképen kisértett a világon s mely az 
északi embereknél sokkalta nehezebben tűnt 
el. Dacára ennek azonban Cervantes, ép 
úgy mint Shakspeare a Bertalanéjnek ide
jében élt és még az ő szemük láttára is éget
tek el eretnekeket és az ártatlan vér folyt, j 
s vájjon mikor szűnik az meg folyni ? — j 
A középkor »Don Quixote«-ban a proven^ei | 
költészetnek visszfénye által fejeződött ki, j 
ugyanazon regények, melyeket Cervantes 
annyira nevetségessé tőn, utoljára, még egy
szer fölülkerekednek »Persiles és Sigis- 
mundá«-ban, mely regény már dón Quixote 
első kötete után jelent meg Shakspeare a 
maga képeit mindenfelül felszedi — égről 
és földről egyaránt — nem ismerve gátot, 
nem ismerve tilalmat, úgy rohan reájuk, 
mint a prédájára lecsapó madár. Cervantes 
ellenben a maga nem épen nagy számú ké
peit úgy mutatja be, mint a hogy az apa 
kicsiny gyermekeit megmutatni szokta ; csak 
olyasmit választ, a mi nagyon közel fekvő, de 
az a csekélység azután mily jól ismeretes 
előtte! Az angol költő hatalmas lángeszé
nek mindaz hódolni látszik, a mi emberi, 
ellenben, Cervantes egész kincsét saját tiszta, 
jó lelkületű, de sohasem ingerült kedélyéből 
meriti ; nem hiába tanulta meg Cervantes 
hosszú hét évi börtönében — mint mondá — a 
türelemnek művészetét. A neki alárendelt 
terület keskenyebb, mint a Shakspeare féle, 
hanem benne, mint minden élőlényben a 
tisztán emberi jellem tükröződik. Cervantes 
villámhoz hasonló szavával nem igen fogja 
előttünk a helyzetet megvilágítani, sem nem 
fog megrázni az ébredő lelkesedés titáni 
erejével ; az ő költészete nem az a shaks- 
peare-i tenger, melynek sötét hullámai néha 
kábitóan zajlanak, csupán mély ár, mely 
különféle pai’tok között vonul és melynek 
átlátszó habjai által elragadva és ringatva 
az olvasó lassankint elandalodik az epikus 
nyugalomnak közepette. A képzelet külö
nös örömmel idézi fel e két nagy kortárs
nak képét, a kik azonfelül még egy és ugyan-
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! azon napon haltak meg, 1616. április 16-án.
Cervantes aligha tudott valamit a nagy tra- 

j gikusról, de Shakspeare stratfordi házikó- 
I jának rejtekében nagyon valószínű, hogy 

elolvasta a világhirüvé vált regényt, a mely 
! az angolba már akkor is le volt fordítva,
J S valóban alig képzelhetünk tárgyat, mely 
! méltóbb lenne valamely nagy költő ecsetjére, 

mint ezt: Shakspeare Cervantest olvasva.
Fejtegetésemet befejezve, néhány meg

jegyzést akarok még ide fűzni, melyek lazán 
bár, de mégis felemlitendők.

Egy angol lord (ki nyilatkozatának tár
gyában mindenképen illetékes) legújabban 
dón Quixotét a valódi gentleman tökéletes 
mintaképének nevezte. S valóban, hogyha 
a világgal való közlekedés nyugalmas volta 
és egyszerűsége képezik a gentleman leg
igazibb jellemvonását, akkor dón Quixote 
joggal tarthat számot erre a címre. Tetőtől 
talpig hidalgo, még akkor is, midőn a herceg
nek csufondáros cselédei egész arcát beszap
panozzák. Egész lényének egyszerűsége an
nak hiányából ered, a mit nem mondom 
önszeretetnek, hanem önámitásnak lehet ne
vezni. Don Quixote soha sem törődik ön. 
magával, és önmagát mindig másoknak alá
rendelve, soha sem jut eszébe, hogy önma
gát fitogtassa, ellenben Hamlet a maga finom 
környezetében úgy mutatkozik, mint a ki 
»ayant des airs de parvenu« ; félénk, néha 
durva is, nyugodt és izgékony, részvétel 
helyett mindig gúnyra hajlandó. Cserében 
azonban rendelkezik az eredeti és találó ki
fejezésnek tehetségével, a mely minden gon- 
golkodó és önmagával elfoglalt személyiség
nek meg van adva s a melylyel dón Qui
xote már alapjában foglalt tulajdonságainál 
fogva nem rendelkezhetik. Az elemzésnek 
ama finomsága és mélysége, mely Hamletben 
lakozik, sokoldalú műveltsége (nem szabad 

1 arról megfeledkeznünk, hogy a wittembergai 
egyetemet látogatta, s onnan philosophiai 
tájékozottságot hozott magával), mindez szi
lárd, kifogástalan ízlésről tanúskodik, Kitűnő 
kritikus, azok az útbaigazítások, melyeket 
a színészeknek nyújt, mindenkor kifogás
talanok, a szépnek érzete legalább is oly 
erős benne, a mily erős dón Quixoteban 
a kötelesség érzete. Don Quixote tiszteli a 
fennálló intézményeket: a vallást, a kirá 

i Ivókat és fejedelmeket, egyúttal azonban 
I szabad ember és másoknak szabadságát is 

hajlandó elismerni. Hamlet megcsufolja a
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királyokat és udvaroncokat egyaránt, pedig i 
azért alapjában a zsarnokságra és elnyo- 
másra mégis hajlandóbb, mint bármi másra.

Don Quixote alig tud írni, olvasni; j 
Hamlet alighanem naplót is vezetett. Don 
Quixote minden tudatlansága mellett, ren
delkezik bizonyos eszmekörrel, a mely a I 
kormányzásra és közigazgatásra vonatko- ' 
zik, Hamlet nem tud és nem akar ezzel 
foglalkozni.

Gyakran korholják Shakspearet azért ! 
a végtelen sok verésért, a melyet Cervantes ! 
dón Quixoteval végig szenvedtet. Már em | 
litettem, hogy a regény második felében a 
szegény lovag alig kap verést, de hajlandó 
vagyok azt elismerni, hogy ezen verés nél
kül aligha tetszenék úgy a gyermekeknek, 
a kik müveit oly szívesen olvassák, de sőt 
nekünk felnőtteknek is máskép tűnne fel’ 
büszkének és hidegnek, a mi ellenkezik 
alapjellemével. Mondám, hogy a második 
részben már nem verik, mégis az egész 
munkának végén, ott a hol a »holdvilág« 
lovagja kétségtelen győzelmet arat dón 
Quixote felett, egy disznócsorda tapodja őt 
lábbal. Hallottam egyszer, hogy ezt Cervan- 
tesnek szemére lobbantották, pedig itt a 
géniusz csalhatatlan ösztöne vezérelte őt, bár 
homályosan, de biztosan. A disznólábaknak 
tapodásából mindenkor kijutott és ki is jut 
a dón Quixote-oknak ; életükben ezzel vég
ződik a szenvedések iskolája; ez az utolsó 
adó, melylyel a goromba véletlennek, a 
szemtelen és közönyös tudatlanságnak adóz
nak . . .  Az a farizéus arculcsapása . . .A z  
után már meghalhatnak — hiszen túl van
nak a pokol tüzén — meghódították a hal
hatatlanság sugárvilágát, a melynek kapui 
feltárulnak előttük.

Hamlet néha alattomos, mi több : kegyet
len. Gondoljunk csak az Angolhonba küldött 
udvaroncoknak általa előkészített kegyetlen 
halálára és ama beszédre, melyet az általa 
megölt Poloniushoz intéz. Csakhogy én eb
ben — miként már mondottam — szintén 
a középkornak befolyását látom. Másrészt 
azonban a becsületes, igazmondó dón Qui
xote én lehetetlen észre nem vennünk bizo
nyos hajlamot, félig tudatos, félig ártatlan 
öncsalodásra, olyan hajlamot, mely a lelke
sedő rajongók lelkének mindenkor ismertető 
jelét képezi. Annak elbeszélése, a mit Mon. 
tesino barlangjában látott, a kóbor lovag 
saját agyából került ki és a hamis Sancho

Pansát egyetlen pillanatra sem sikerült félre 
vezetnie.

Hamlet a legkisebb balesetre magán 
kívül jut és panaszkodik a dolog felett, mig 
dón Quixote, a kit a gályarabok majdnem 
agyonvertek, épenséggel nem kételkedik 
szándokának végrehajtásában. így ment — 
hallomás szerint — Fourier számos éven ke
resztül napról-napra találkára egy angollal, 
kit az újságokban maga szólított volt fel 
arra, hogy neki terveinek megvalósítására 
egy millió frankot kölcsön adjon s a ki 
(mint önmagától érthető) sohasem jelent meg. 
Ez kétkségkivül nagyon nevetséges dolog,

I hanem ezenn evetséges dón Quixote-ok, ezen 
csodálatos természetű feltalálók nélkül a 
világ előbbre nem haladna és a Hamletek- 
nek nem lenne tárgyuk, a melyről gondol
kozzanak

Igen, igen, mondjuk csak ki ismétel
ten: a dón Quixote ok felfedeznek, a Ham- 
letek feldolgozzák. De hát hogy lehet ez, 
kérdezi valaki, hogy a Hamletek valamit 
feldolgoznak, mikor mindenben kételkednek, 
semmiben sem hisznek? Erre azt fogjuk 
válaszolni, hogy a bölcs anyatermészet tiszta 
Hamleteket ép oly kevéssé teremt, mint 
tiszta dón Quixotekat, a mennyiben ezek 
csak két ellenkező iránynak végleteit kép
viselik. Feléjük törekszik az élet, a nélkül 
azonban, hogy őket utólérné. Ne feledkez
zünk meg arról, hogy Hamletben az elem
zés, az analysis elve van a végletekig, tehát 
a tragikumig fejlesztve, ép úgy, a mint 
viszont dón Quixoteban a lelkesedés lapult 
el tiszta komikummá. Az életben azonban 
a tiszta komikum ép oly ritka, mint a tiszta 
tragikum. Hamlet saját lelki szemeinkben 
sokat nyer Horatiónak ragaszkodása által. 
Ez a jellem csodaszépen van festve és ko
runknak nem csekély becsületére válik, 
hogy ilyen jellemet sokat találunk benne. 
Horatióban a követőnek, a legnemesebb ér- 

i telemben vett tanítványnak typusára aka 
dunk. Stoikus jelleme, meleg keble és kissé 
korlátolt esze lévén, érzi, hogy gyönge, de 
középszerűségén kívül a szerénység is jel- 

! lemzi, a mi közönséges embereknél meg 
| lehetősen ritka. Szomjuhozza a tanulást és 
! okulást és azért ábrándosán tisztelve az 
| okos Hamletet, azt egész lélekkel mesteréül 
j  ismeri el, a nélkül, hogy tőle viszonszere- 
j tetet követelne. Nem mint fejedelmét tisz- 
I teli, hanem mint urát, szellemi fejét. A
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Hamlet-természetek leghasznosabb tulajdon 
sága az, hogy olyan jellemeket nevelnek 
és fejlesztenek, a minő Horatio, oly embe
reket, kik eszméiket fölveszik, azokat meg
termékenyítik és tovább terjesztik. A sza
vak, melyekkel Hamlet Horatiénak érde
meit elismeri, neki magának is becsületére 
válnak. Azokban van kifejezve saját nézete 
az emberi méltóságról, nemes törekvései, 
melyeket semmiféle skepticizmus sem képes 
meggy öngiteni.

Az igazi skeptikus mindig megbecsüli 
a stoikust, midőn az antik világ romokba 
dőlt, a legjobb emberek — mint minden 
olyan korszakban — a stoikus világnézet
ben kerestek vigasztalást. Skeptikusok, a 
kiknek nem volt annyi erejök, hogy amaz 
országba menjenek »a honnan nincs vissza
térés« — epikureusokká lőnek. Nagyon 
könnyen megérthető, megmagyarázható és 
szomorú tünemény!

Ugv Hamlet, mint dón Quixote meg
ható halált szenvedtek, de mégis mennyire 
különböző a kettőnek halála ! Csodaszépek 
Hamlet utolsó szavai. Megnyugszik, Horatió- 
nak megparancsolja, hogy éljen, szavazatát 
az ifjú Fortinbrasnak javára adja: de Ham- 
letnek tekintete elfordul a jövőtől. »A mi 
még hátra van . . . hallgatás!« mondja a 
haldokló skeptikus és csakugyan nemsokára 
elhallgat. Don Quixote halála kimondhatat
lanul megható minden gondolkodóra és ér
zőre. Ebben a pillanatban nyilatkozik e sa- 
játszerü személyiségnek értéke egész nagy
ságában. Midőn egykori csatlósa őt vigasz
talni igyekszik, azt mondva, hogy nem
sokára majd megint kivonulandnak lovagi 
kalandokra, a haldokló szomorú mosolylyal 
következőleg válaszol: »Nem, nem, ennek 
vége mindörökre, mindenkitől bocsánatot 
kérek, nem vagyok többé dón Quixote, ha
nem ismét a jó Alonso, a hogy engem már 
hittak, A l o n s o  el  Bueno. «

Ez az egy szó bámulatos, ezen szónak 
említése utóiszor 'és először, megrázza az 
olvasót. Igen, igen, csakis ennek a szónak 
van jelentősége a halál küszöbén. Minden 
elmúlik és eltűnik, rang, hatalom, lángész, 
minden eltűnik és elporlad, csak a jó müvek 
maradnak meg, a jó tettek és hasznos be
szédek, azok maradnak meg ragyogó szép
ségben »Minden eltűnik« — mondja az 
apostol — csak a szeretet tart örökké!«

HEINE EMLÉKIRATAI.
A nagy német liricus emlékiratai, me

lyek hosszabb ideig Julia A. francia iró 
kezei között voltak, végre köztulajdonává 
lesznek a német közönségnek.

A »Gartenlaube« kiadója vásárolta meg 
az érdekes ereklyét s közlését már meg is 
kezdte az elterjedt lap legutóbbi száma. 
Ezek az emlékiratok egy nőhöz vannak 
intézve, a kit Heine »drága hölgynek« ne
vez, s a kiről a kiadó azt mondja, hogy ez 
vagy az a »Mouche«, a ki Heinét beteg
ségében annyiszor meglátogatta és ápolta, 
vagy pedig Heinénak egy másik barátnője, 
talán Belgiojoso Christina hercegnő,

Az emlékiratoknak most közlött része 
ekként hangzik :

»Valóban, drága hölgy, korom neveze
tes eseményeit, a mennyiben személyem 
azokkal mint néző, vagy mint áldozat ösz- 
szeköttetésbe jött olyan híven igyekeztem 
feljegyezni, a mily híven csak lehetett. E 
feljegyzéseknek, melyeknek tetszelegve ad
tam az »emlékiratok« címet, mintegy felét 
részben családi, részben pedig vallási te
kintetből megsemmisítettem. Azóta igyekez
tem, az igy támadt hézagokat úgy a hogy 
kitölteni, de félek, hogy kései kötelességek 
kényszerítenek majd, hogy emlékirataimat 
halálom előtt a tüzhalálnak szánjam, és a 

j mit a láng meg nem emészt, az sem fog 
soha napvilágot látni. Vigyáztam arra, hogy 
meg ne nevezzem azon barátokat, a kikre 
kéziratomat s arra vonatkozó végakaratom 

I végrehajtását bizom; nem akarom, hogy 
holtom után a léha közönség tolakodásának 
legyenek kitéve s hűtlenséget kelljen elkö
vetniük irányomban. Az ily hűtlenséget so
hasem bírtam megbocsátani; meg nem en- 

j gedett, erkölcstelen cselekedet egy sort is 
! közölni az iró oly iratából, melyet az maga 

nem szánt a nagy közönségnek. Ez áll kü
lönösen oly levelekről, melyek magánszemé
lyekhez intézvék A ki azokat kinyomatja 
és kiadja, hűtlenséget (feloniát) követ el 
s megvetést érdemel.

E vallomások után, drága hölgy, köny- 
nyen belátja, hogy nem fogom önnek, mint 
ön kívánja, emlékirataimat és leveleimet 
elolvasás végett átadni. Azonban, mint sze- 
retetreméltóságának udvaronca, nem tagad
hatom meg kívánsága teljesítését s hogy 
jóakaratomat megmutassam, más módon óhaj-
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tóm azon kedves kíváncsiságát kielégíteni, 
mely sorsomban való szerető részvétéből 
ered. Az itt következő sorokat e szándékkal 
írtam, s dúsan talál köztök oly életrajzi 
jegyzeteket, melyek önre nézve érdekesek. 
Minden jelentős és jellemző esetet híven ad
tam vissza s a külső események és lelkiál
lapotom kölcsönhatása mutatja önnek létem 
és életem signaturáját. A lepel lehull a lé
lekről, s te láthatod azt meztelen szépségé
ben ; foltok nincsenek rajta, csak sebek, ah ! 
olyan sebek, melyeket nem ellenség, de ba
rátok keze ütött.

Az éj néma. Csak künn csapdos az eső 
a háztetőkre és az őszi szél fájdamasan 
nyöszörög.

Ez a szegény betegszoba e percben 
majdnem kéjesen otthonos és fájdalom nél
kül ülök székemen.

És most belép kedves képed, a nélkül, 
hogy a kilincs mozdulna s leülsz lábamhoz 
a párnára. Tedd szép fejed térdemre s hall
gass, a nélkül, hogy feltekintenél.

Elmondom neked életem meséjét.
Ha néha-néha egy nehéz könycsepp 

esik fürtös fejedre, te csak maradj nyugod
tan ; nem az eső szivárog keresztül a tetőn. 
Ne sírj s szorítsd meg némán a kezemet!«

E bevezetés után áttér Heine tulajdon- 
képeni emlékirataira.

»Minő magasztos érzete lehet — igy 
kezdi írását — egy olyan egyházi fejede
lemnek, ha lenéz a nyüzsgő piacra, melyen 
ezeren térdelnek hajadon fővel, várva áldá
sát! — Moritz udv. tanácsos olasz úti raj
zában olvastam egyszer ily jelenetet. A tér
delő parasztok közt — úgymond Moritz, — 
figyelmét leginkább lekötötte egyike a he
gyek azon olvasóárusainak, a kik barna 
fából a legszebb olvasókat faragják s a Ro- 
magnában azért adják el drágán, mert a 
pápa áldását rájok megszerezhetik. A legna
gyobb áhítattal térdelt az az ember, de szé
les peremű kalapját, melyben olvasói voltak, | 
magasra tartotta s mialatt a pápa az áldást j 
mondta, folyton rázta az olvasókat kalapjá- i 
bán, mint a gesztenyesütő szokta a geszte- ; 
nyét. Lelkiismeretesen gondolkodott arról, j 
hogy azok az olvasók, melyek a kalap fenekén 
voltak, szintén megáldassanak. Ide kellett 
iktatnom a jámbor naivitás e megindító pél- | 
dáját és most felveszem vallomásaim fonalát 
Az első kezdetből lehet magyarázni a ké- ! 
sőbbi jelenségeket. És bizonyára jelentőséges, ■

ho gy már tizenhárom éves koromban meg
ismertettek a szabad gondolkozók rendsze
reivel. Egy szeretetreméltó lelkész tette ezt, 
aki papi teendőit ezzel korántsem hanyagolta 
el. és igy korán láttam, hogy jár karöltve 
a vallás és a kétely, a miből csupán nem
csak a kétely, hanem a legtoleransabb kö
zömbösség is támad.«

Fölemlíti, hogy a »tizennyolcadik szá
zad végén« született, bár az emlékiratok 
más helyén tréfálkozik a fölött, hogy 1800. 
január 1-én született. Francia könyveket 
olvasni fiatal korában nem szeretett s ennek 
francia mestere, egy emigrált abbé volt az 
oka Heine azt mondja, hogy Franciaor
szágért meg tudott volna halni, de francia 
verseket csinálni — soha! Ezek ránézve 
nagyon üresek, formájuk túlságosan termé
szetellenes.

Anyjának ő vele nagy tervei voltak. 
A napóleoni háborúk idején, minthogy egy 
barátnéja, egy vasgyárosnak a leánya, her
cegné lett, mindenféle nagyravágyó álmok
kal övezte körül fiát. Ezeknek a terveknek 
a császárság bukása természetesen véget ve
tett. Később az anya, bankár vagy nagy
iparos pályát óhajtott Henrik fiának. Heine 
atyja összeköttetésben állott a Rothschild- 
házzal s talán e miatt támadt anyja tervei- 
veiben ez a fordulat. De ah, egy keres
kedő, a kinél Heinenak az előtanulmányokat 
el kellett volna végeznie, csakhamar belátta, 
hogy Heinéből nem lesz kereskedő soha. 
S minthogy nemsokára atyja is kereske
delmi válságba jutott, föladták e tervet vég
kép. Azután jogásznak szánták; minthogy 
anyja észrevette, hogy külföldön a sokat 
fecsegő ügyvéd gyakran juthat kitűnő állam
hivatalokhoz . . .

»Minthogy épen fölállították a bonni 
egyetemet, irja e fejezet végén, anyám ha
ladéktalanul Bonnba küldött, a hol csak
hamar Makeldey és Walker lábainál ültem, 
magamba szürcsölvén tudományuk mannáját.

Abból a hét évből, a melyet német 
egyetemeken töltöttem, három virágzó évét 
pusztítottam el életemnek a római kasuistika 
tanulmányozásával.

Milyen rettenetes könyv az a corpus 
juris. az önzés bibliája!

Mint a rómaiak maguk, a jog kódexe 
mindig gyűlöletes volt előttem. Ezek a rab
lók biztosítani akarták zsákmányukat, s 
a mit kardjukkal harácsoltak, azt törvényeik-
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kel igyekeztek megvódelmezni; azért volt 
a római katona és ügyvéd egyszerre. Valób
ban, azoknak a római tolvajoknak köszön
hetjük a dicsőített római jogot, mely a val
lással, az erkölcscsel, az emberi érzéssel és 
a józansággal a legkiáltóbb ellentétben áll.

Én ama . . . tanulmányokat bevégeztem, 
de arra sohasem tudtam magamat rávenni, 
hogy ezeknek a vívmányoknak hasznát ve
gyem, s talán mert éreztem, hogy mások 
engem az ügyvédi fogásokban és rabulis- 
tikában fölülmúlhatnak, jogtudori kalapomat 
a szögre akasztottam. — Anyám még ko
molyabb képet vágott, mint rendesen. De 
én már nagyon felnőtt emberré lettem, a ki 
abban a korban van, midőn az anyai fel
ügyeletet nélkülöznie kell. — A jó asszony i 
szintén megöregedett, s midőn látta, hogy 
életem fonalának vezetése annyi fiascoval 
jár, sajnálta, hogy a papi pályára nem 
szánt.«

I R O D A L O M ,
Arany János összes munkáinak végleges 

kiadásából Ráth Mórnál közelébb a 1-1—17 füze
tek jelentek meg. Tartalmazzák a nagy költő kisebb 
elbeszélő müveit: az Elveszett alkotmány,. Nagy- 
idai cigányok. Rózsa és Ibolya, Losonczi István, 
Jóka ördöge és Kóbor Tamás cimii költeményeket 
s végül a vegyes darabokat, melyek egy része a 
régibb kiadásokban a kisebb költemények között 
látott napvilágot. A 17-ik füzet első iveivel vált 
teljessé Arany eredeti költeményeinek négy izmos 
kötete s ugyancsak a 17-ik füzetben kezdődik meg 
Shakspere »Romeo és Juliánjának mesteri fordí
tása. A még hátralevő kötetek a Shakspere- és 
Aristophanes-forditásokat, továbbá a nagy költő 
prózai dolgozatait fogják tartalmazni.

Vörösmarty müveinek Mehner-féle kiadása 
már a hatodik kiadás lesz. Az első kiadás meg
jelent 1833-ban ily cimen: »Vörösmarty Mihály 
munkái« 3 kötet, 12 képpel. Ezt Trattner-Károlyi 
nyomdász adta ki kisérletképeu, minden remény
ség és tiszteletdij fizetése nélkül; de kelendőség 
reményében lefordittatta a költővel 1832-ben az 
»Ezeregy éjszaka« arabs regék egy részét, mely 
18 füzetben meg is jelent. Trattner ivenkint egy 
ezüst húszassal dijazta é:te Vörösmartyt. E kiadás 
felmaradt példányai 1849-ben Budavár ostroma 
alatt Trattner padlásán elégtek, s uj kiadásra 
Heckenast Gusztáv vállalkozott Munkáinak három 
kötete meglehetősen kelt s ezáltal felbátorítva, 
Vörösmarty saját költségén nyomattatott 184U-ben 
az egyetemi könyvnyomdában uégy kötetet »Újabb 
munkái« eim alatt, mely szintén megtalálta kö
zönségét, úgy hogy 1815-ben- Kilián György kiadó 
2000 forint tiszteletdij mellett, kétféle kiadásban 
nyomatta Vörösmarty müveit ily cim melett: »Min
den munKái, kiadták barátai Bajza József és Toldy

Ferenc 10 kötetben 1845—7.« A másfajta kiadás 
a »Nemzeti könyvtár«-ban jelent meg a költő arc- 

I képével. Az ötvenes évek végén mindkettő elfogyott, 
j Az 1855-ben elhalálozott költő gyermekeinek gyámja 

Deák Ferenc volt s 18t 3-ban versenyt hirdetett 
Vörösmarty összes müveinek kiadására. Március 
öl-én bontattak fel az ajanlo-levelek, melyek sze
rint Ráth Mór 80J0 irtot, Pfeifer Férd. 7000 frtot 
es Kilián Gy. 3000 frtot ajánlottak. Heckenast 
Gusztáv ajánlkozását nem lehetett figyelembe 
venni, miután nem határozott összegre szólott, 
hanem ezer forinttal ajánlott többet, mint a leg
többet igérő. Ráth megnyervén a kiadási jogot, 
ismét két kiadást bocsájtott közre 1863/4.-ben és 
egyet 1871-ben. Ily módon tehát a jelen kiadás 
immár a hatodik.

Csiky Gergely színmüveinek gyűjteményé
ből közelébb már a hatodik füzetet küldte szét az 
Athenaeum részvény-társulat. Ez a füzet a »Stom- 
fay család« cirnü három-felvonásos színmüvet tar
talmazza, melyet először a múlt év nov. 20-dikán 
mutattak be a nemzeti színpadon. A füzet ára 70 
krajcár s a vidéki magyar színpadok a darab elő
adási jogát az első magyar színházi ügynökség 

! által szerezhetik meg.
A »Hazánk« ciuü történelmi uj közlöny, (szer

kesztik Abafi Lajos és Szokoly Viktor) tartalmas 
és válogatott közleményekkel folytatja megkezdett 
pályáját. Második füzetében átalános érdekű K a- 
z i n c z y Gábortól »Szerepem a forradalomban«, 
mely nem más, mint Kazinczynak védelme, mikor 
a szabadságharc után a kassai hadi törvényszék 
elé állították. Nagyon természetes, hogy ez a vé
delmi irat nem a tények valódi előadása. Kazinczy 
mentségének súlya a szerint váltakozik, a mint a 
személyek, kikről szól, a külföldön biztosságban 
vannak-e már, vagy pedig itthon bizonytalan sors 
vár rájok. Ezt követi M a j 1 á t h Bélától »Széche
nyi István« 1850-ben T o r n a Károlytól; »Ret
tegi György emlékiratai 1718—1767.« F e r e n c  zy 
Józseftől : »Gr. Dessewffy Aurél külföldi utazásá
ról.« R é n  y i Rezsőtől: »A 64. zászlóalj.« A tár
cában id. S z i n n y e i  József emlékezik meg »az 
elkobzott első humorisztikus magyar naptárról«^ 
mely »Népszerű naptár« cimen 1851-re jelent volna 
meg Emich Gusztávnál, de a policia lefoglalta. 
Állítólag Bulyovszky Gyula és Vas Gereben szer
kesztették.

Jókai Mór müvei közül a »Páter Péter« eimü 
regény közelébb tót nyelven jelent meg Turócz- 
Szentmártonban ; a »Szabadság a hó alatt« eimü 
konajzot pedig most fordítják román nyelvre.

A Kisfaludy-társaság óvlapjaiból megjelent 
az uj folyam tizennyolcadik kötete, az 1882—83-ik 
évről. A hivatalos közleményeken, köztük a tár
saság összes kiadványainak jegyzékén kívül, tar
talmazza S t u r  m Albert emlékbeszédét Dux Adolf 

' s S z á s z Károly ét Lukács Móric felett. M i k 
s z á t h  Kálmántól »A brézói iudak« B a k s a y 
Sándortól »Babét« eimü elbeszélések vannak benne. 
Eredeti költemények E n d r ő d i  Sándortól »A 
homályban« , D a l m a d y  Győző »Ismerős táj« és 
»Egykor és most« eimü elégiák. Műfordítást kö
zöl S z a b ó  Istvántól »Szemelvények a görög an-
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thologiából« és P. T h e w r e w k Emiltől »Füves 
gombóc« és »Csaplárné« című, Virgiliusnak tulaj- 
donitott kisebb költeményeket. Kisfaludy Sándor 
naplóját s gróf Zichy Károlyué szül. Seileni Cres- 
centia megjegyzéseit a »Hitel«-re foglalja még ] 
magában a tartalmas kötet.

A »Paedagogiai encyclopaedia«:-ból, me- f 
lyet Verédy Károly szerkeszt, a 3-dik füzet jelent 
meg az Athenaeum részvény-társaságnál. A válla
lat 20 füzetre van tervezve s egy füzet ára 30 kr.

A »Figyelő« irodalomtörténeti közlönyben 
Abafi Lajos Arany Jánosnak Kazinczy Gáborhoz 
irt leveleiből közöl tizennégyet, melyek Kazinczy 
Moliére-forditására vonatkoznak s különösen érdé- ! 
kesek Aranynak a fordításokra tett megjegyzései 
miatt. F e r e n c z i  Zoltán folytatja »B. Eötvös 
József«ről, K e r e s z t h y  István pedig »Vajda [ 
Péter«-röl irt tanulmányát; C s a p 1 á r Benedek 
»Az irodalmi irányzatok kölcsönös hatása« címen | 
egy újabb fejezetet közöl Révai-tanulmányából. j 
Ferenczy József gr. Dessewffynek Döbrenteihez í 
írott leveleiből tesz közzé néhányat ; Porzsolt Kál
mán, Kiss József és Mikszáth újabb müveit bírálja j 
az »Irodalmi szemlé«-ben. Kisebb közlemények s j 
id. Szinnyei József szokott pontosságú irodalom- i 
történeti repertóriuma fejezik be a füzet közle- ; 
ményeit.

M Ű V É S Z E T .
Rubinstein Antal, a nagynevű művész kö

zelebb kétszer játszott fővárosunkban s második 
hangversenye e hó 18-án még az elsőénél is dí
szesebb közönséget gyűjtött a Hungária-szálló ter
mébe. A művész genialitása valóban csodákat mü
veit hangszerén. Rubinstein előadási modora egyet
len a maga nemében. A műsor minden egyes száma 
alkalmas volt hatalmas technikája ragyogtatására, 
költői egyéniségének megnyilatkozására. Midőn 
oda ült hangszeréhez és becsukott szemekkel végig j 
álmodozta az előadandó müvet, mindig oly töké- ( 
letest nyújtott felfogásban és kivitelben, a minőre 
csak oly tehetség képes, ki az előadottak szerzői
vel egyenrangú nagy tehetség, vagy ki azokat 
fölül is múlja. Ha művészetében van fokozatos
ság, azt tán a legmegkapóbban a Schumann-féle 
Fantaisieban és a Weber-féle Momento capriccio- 
bán érezhették a hangverseny látogatói. Oly tűz, 
oly erő nyilvánult játékában, mely meghazudtolta í 
azt az öt évtizedet, mely vállait nyomja. Rubin- j 
stein hangversenye nemcsak a zene-idény legki- ; 
válóbb eseménye, de egyúttal olyan művészi él- | 
vezet volt, melyhez még a fővárosi közönségnek j 
is ritkán nyílik alkalma. Dicséretére válik a kő- j 
zönségnek, hogy a müvészszel szemben elismeré
sének valódi elragadtatással adott kifejezést. Ru
binstein oly szerénységgel fogadta az elismerés 
eme nyilatkozatait, a mely sok kezdő művésznek 
követendő például szolgálhatna; a kiváló művész, 
hangverseny-utját befejezve, visszautazik állandó 
tartózkodási helyére: Szentpétervárra.

Schurm ann im presario francia szintársaság- j 
gal művészi körutat rendez Béce, Trieszt, Buda- !

pest, Bukarest, Galac, Jassy, Lemberg és Krakó 
érintésével. A társaság, melynek tagjai a híres 
Céliue Chaumonton kívül Mm. Cooper, Didier, Dá
niel Bac, Jaeger, Allart, Marchand, Justin Mil- 
laud, Gatinais, Lamy urak és Bilhaut, Lucile 
Chassaing, Anna Thibaud, Alice Brunet, március 
16, 17, 18 és 19-én fog Budapesten a népszínház
ban szerepelni.

Uj zenemüvek T á b o r s  z k y  és P a r s c h  
kiadásában megjelent: »G y ö n g y v i r á g o k «  
rezgő polka, irta ifj. F a h r b a c h Fülöp ; (ára 75 
kr). — Az »Elektrikus csárdás« (lS84-iki Techni
kus bálon először játszta Rácz Pál) zongorára 
szerzé Pischinger Gyula, megjelent a »Harmónia« 
társulat kiadásában. Ara 1 frt 50 kr. — »Pestme
gyei csárdás«, mely a közelebb tartott megyei bá
lon köztetszést aratott, nyomtatásban is megjelent 
s kapható példányonkint 80 kiért a zenemükeres- 
kedésekben. A szerző Zseny József megyei aljegyző, 
Patay Ferencné szül. Podmaniczky Gizella báró
nőnek ajánlotta a zenemüvet.

A kolozsvári színház ügyében a belügy
minisztériumban taított enquéte tanácskozáson két 
nap alatt bevégezték a munkálatot. Maga a kor
mányelnök vezette a tárgyalásokat. Elhatározták, 
hogy a szinibizottság feloszlatásával felelős inten- 
dánsi rendszer lépjen életbe. Az intendánst még 
ez évben kinevezik, de működése 1885 ben fog 
kezdődni. A színház adósságait egy létező alapból 
fizetik ki s az évi segélyről rendszeresen gondos
kodva lesz.

Matejko nj képe: »Vernyhora« közelebb 
már látható lesz Krakóban. A harmadfél méter 
magas és két méter nél szélesebb nagy kép fő- 
alakja Vernyhora jós, ki a múlt század közepe 
táján Oroszországban szigorú erköicse miatt nagy 
tekintélyben állott és előre megjósolta Lengyel - 
ország és Oroszország szomorú sorsát. A jós ott 
áll, hallgatóktól körülvéve és ihletett arccal mondja 
el jóslatait. Este van : a hold éles világot vet 
Vernyhora hatalmas, impozáns alakjára és kifeje
zésteljes fejére valóságos dicsfényt áraszt. A jós 
fölött denevérek röpködnek. Jobbfelől egy fiatal 
kozák áll, a ki támogatja a prófétát; egy szép ha
jadon Vernyhora térde fölé hajol, mögötte pedig 
egy parasztleány suttog egy legénynyel. Balra egy 
vad arcú hajdamak látható teljes fegyverzetben. 
Az előtérben herkulesi alakú, fanatikus arcú, sza
kállas orosz szerzetes tűnik fel. A háttérben két 
alak az oroszországi lengyel elemet képviseli: Su- 
chodol ki nemes és Kaniovszki starosta, az utóbbi 
beírja egy könyvbe Vernyhora jóslatait.

A műcsarnokban március hó 15-től fogva 
négy héten át Gábriel M a x hírneves festőművész
nek egy kiváló festménye és nehány elsőrendű 
francia mester müve lesz kiállitva, melyekkel egy
idejűleg a képzőművészeti társulat igazgatósága 
módot kíván nyújtani hazai művészeinknek arra, 
hogy készletben levő újabb eredeti müveiket a 
közönségnek ezen alkalommal bemutathassák.

Felelős szerkesztő : SZANA TAMÁS.
Budapest. Weiszmabn testvérek köny vjujoiudál*.



„ H A Z A  N K"
TÖRTÉNELMI KÖZLÖNY.

SZERKESZTIK: A B A F X  L A J O S  és  S Z O K O L I  V I K T O R .

Magyarország ujabbkori történelmének | 
kedvelői és művelői régóta érzik oly szak
közlöny hiányát, mely hazánk történetének j 
a szatmári békekötés által előidézett külsőleg 
csendes, benn nagy események magvát érlelő 
időktől a múlt és jelen század alkotmá- ! 
nyos küzdelmeit betetőző 1867. évig, vagyis 
alkotmányunk helyreállításáig terjedő kor- i 
szak hiteles adatainak tárházát képezné.

E hiányt kívánja a »H a zá n k «  ki
adója pótolni, s á hazai történetírásnak vél 
szolgálatot tenni, midőn arra vállalkozik, 
hogy a »Magyar Történelmi Társulat« mű
ködésének fonalát, mely programmszerüleg 
1711-ig terjed, a legújabb időig nyújtja ki.

Nézetünk szerint nem jogosult az a 
vélemény, hogy az uj idők eseményei és 
férfiai a történetírás figyelmének és már 
mostani közléseknek nem lehetnek tárgyai, 
azért, mert elfogulatlan ítélet alkotása ró- i 
luk alig gondolható. Addig várni, mig sok , 
adat elvész, az élők tudását és emlékezé
sét feledés borítja, s mig nem lesz, a ki az 
elrejtett rósz leleplezésére, az elnyomott 
igazság védelmére saját tapasztalata alapján 
szót emeljen, annyit tenne, mint a nemzetet 
lefolyt élete felől homályban hagyni s a 
történetírást képtelenné tenni azon hivatása 
teljesítésére, hogy a jog győzelmének igaz 
leírásával a nemzeti önérzetet emelje s az 
emberiségben az erkölcsi rend uralmának j 
tudatát megszilárdítsa.

Munkásságunk tehát arra lesz irányozva, 
hogy a magyar társadalom, politikai élet 
és közszellem átalakulására és nemesbülé- 
sére, az újra alakult magyar állam és intéz
ményei megszilárdulására elhatározó befo
lyást gyakorlott férfiak élete és működése 
alaposan megirassék, a reformok akadályai 
felvilágosittassanak, s igy a jövő történet 
írójának mennél több kidolgozott történet
rész álljon rendelkezésére.

Ebből folyólag a »H a zá n k «  kettős 
célt tűzött ki magának : egyfelől azt, hogy 
a magyar hadi, politikai és polgári élet 
ujabbkori történeti adatait az elkallódástól 
megóvja; másfelől, hogy a tudományos inté
zeteinknél és egyeseknél lévő anyagkészlet 
feldolgozására s a jelen század nagy esemé
nyeiben és alkotásaiban résztvevők egyéni 
tudása és tapasztalatai megörökítésére al
kalmai és közvetítő közegül szolgáljon.

Ezen vezérelvekhez képest igyekezni 
fog a » H azán k «  szerkesztősége, hogy le- j 
hetőíeg csak oly közleményeknek adjon 1 
helyet, melyek íróit a tárgy megválasztásá
ban a történelmi kritika s a tudomány ma
gasabb érdeke, a tények és események meg
ítélésében önmérséklet és igazságérzet, az 
előadásban pedig higgadt komolyság vezérli. 
Mindazáltal tág tért enged a szerzők nézetei 
s véleményei szabad nyilatkozásának. Párt- 
áiiást kerülve a a tények valóságos lefolyá-

'— mii inm i

sának kiderítését tűzve ki egyik feladatául, 
a legellentétesebb érveléseknek is hajlandó 
tért nyitni, ha az érveléseket nem személyes 
hajlam vezeti, vagy ellenszenv tulságokra 
nem ragadja.

Az adatok gyűjtésére nagy súlyt fektet 
a »Hazánk.« A ki az utóbbi másfél szá
zad" hadi, politikai, művészeti és közműve
lődési életére, illetőleg abban szereplő egyé
nekre vonatkozó, vagy tőlük származó nap
lók, levelek, vagy egyéb iratok s életrajzi 
adatok, pasquillek, kiáltványok stb. birtoká
ban van; — a ki a folyó század s főleg 
1848/49-ki alkotmányos küzdelmeinket illető 
kéziratot, naplót, jegyzőkönyvet, vagy annak 
töredékét, a nemzetőrség, honvédzászlóal 
jak, huszárezredek és tüzérség alakulását, 
erejét, létszámát és harcait, a hadtestek 
működését, napi parancsokat s hadi jelen
téseket, csaták leírását, hőstetteikkel kitű
nők tényeit magában foglaló eredeti irato
kat bir, a miknek a történetiró hasznát ve
heti, a melyek a mai és jövő nemzedéket 
amaz időkről, nagy embereiről és általuk 
előidézett események valódi indokairól fel
világosítani képesek: — ne engedje elpusz
tulni, vagy méltatlan kezekre jutni, hanem 
küldje be e folyóirat szerkesztőjéhez közlés 
végett, s adja át a történetirodalomnak a 
nemzet okulására.

Az itt körvonalozott tér művelését tűzi ki 
feladatául a »Hazánk.« írói és gyámoli- 
tói azok lesznek, kik célját és elveit helye
selvén, a magyar történetírás ügyét a fen
tebb jelzett irányban és határok közt szol
gálni hajlandók. Ezekhez vannak intézve e 
sorok, egy komoly ügy barátaié ügybarátaihoz 
— a történelem és hazaszeretet nevében.

A »Hazánk« 1884 elejétől kezdve öt- 
ives havi füzetekben jelenik meg (julius és 
augusztus hó kivételével,) időnként arckép 
vagy egyéb történeti becsű rajz mellékletével.

Az imént megjelent e l s ő  f ü z e t t a r 
t a l m a ;  Tájékoztatásul. — P u l s z k y  
F e r e n c :  A forradalom. — S z i 1 á g y  i 
S á n d o r :  Erdélyi ifjak iskoláztatása kül
földi egyetemeken. — M á r k i  S á n d o r :  
Forray András esete, adat a Hora-lázadás 
történetéhez. — J a k a b  E l e k :  Gróf 
O’Donel Károly, erdélyi kormányzó- — Ge- 
l i c h  R i k h á r d :  A szolnoki ütközet. — 
R é n y i R e z s ő :  A 64. zászlóalj. — Tárca : 
A cs. k. udvarnál alkalmazott egyének na
pidijai 1812-ben. — Szeremley Miklós törté
neti képei. — Görgey Arthur altábornagygyá 
kineveztetési okmánya. — Rettegi György 
emlékiratai. — Jenő, savoyai herceg nyilat
kozata 1720-ból.
E l ő f i z e t é s i  ár a :  e g é s z  é v r e  6 f r t, 

f é l é v r e  3 f r t.
Az előfizetési összegek Aigner iLajos 

könyvkereskedéséhez (Budapest, váci-utca 1) 
intézendők.



Kazinczy Ferenc müvei.|BA'LOGH Z O L T Á N
M a g y a r á z ó  j e g y z e t e k k e l

kiadja
ABAFI BAJOS.

Ö S S Z E S  M Ü V E I .

Kazinczy Ferenc, ki új Atlasként fél századig 
hordta vállán a nemzeti nyelv és irodalom ügyét, 
méltó arra, hogy müveit minden magyar ember is
merje és bírja.

Ennek lehetőségét könnyítendő, elhatároztuk, hogy 
Kazinczy müveiből újabb olcsó kiadást rendezünk.

E müvek 5 vaskos kötetre terjednek és Kazinczy 
összes költeményeit, Pályám emlékezetét (önéletraj
zát), Erdélyi levelek című útleírását és Magyar Pan- 
theon címen nevezetes magyarok életrajzait tartal
mazzák. ■

Kazinczy költeményeinek ily teljes gyűjteménye 
még nem létezett, számos verse ez alkalommal jelent 
meg először; a Pályám Emlékezete is csak most jele
nik meg önálló kötetben, szintúgy remek életrajzai ; 
az Erdélyi Levelek »Utazások« címe alatt többször 
adattak ki, de teljesség tekintetében egyik sem vetél- 
kedhetik jelen kiadással, melyet bő jegyzetek, beve
zetések, névmutatók értékesbítenek.

Ez öt kötetet 37—88 háromíves füzetben bocsát
juk ki. 1884, újévtől kezdve hetenkint egy füzet jele
nik meg.

Egy egy füzet ára 20 kr.
B ek ötési t á b l á k  25 k rajcárjáva l kap hatók .
~  Kívánatra, mind az öt kötet egyszerre is kapható.

Ára barna vászonkötésben piros szegélylyel 10 írt 20 kr.

Balogh Zoltán egyike volt az ötvenes évek leg
kedveltebb és legtehetségesebb fiatal költőinek; mü
veiből meleg és nemes kedély s a mi költészetének 
legjellemzőbb vonása: a nazának lángoló szeretete su
gárzik felénk. Ő az elnyomatás sötét napjaiban ezrek 
érzelmének adott költői kifejezést s e nemű dalai még 
ma is hazafias költészetünk gyöngyei közé tartoznak. 
Már ez az egy körülmény elegendő arra, hogy Ba
logh Zoltán költeményei, különösen napjainkban, mi
dőn a hazafias lyráuak oly kevés hivatott művelője 
akad, nagy elterjedésre találjanak.

Balogh Zoltán összes müvei három kötetre ter
jednek, melyek tartalmát kisebb költeményei, balladái 
s költői beszélykéi, színművei és »Alpári« című pálya
nyertes verses regénye képezik.

Hogy a nagyobb közönségre nézve is hozzáfér
hetőkké tegyük Balogh Zoltán költői alkotásait, e 
három kötetet új olcsó kiadásban bocsátjuk ki, még 
pedig 1884. január havától kezdve 20 háromíves heti 
füzetben.

Egy-egy füzet ára 20 kr.

Aigner Lajos
kiadóhivatala.

Bekötési táblák 25 krajcárjával kaphatók.
Kívánatra mind a három kötet egyszerre is kapható. 

Ára barna vászonkötésben, piros szegélylyel 6 frt.

A igner Lajos
kiadóhivatala.

SÁROSY GYULA ÖSSZES MŰVEI.
É letra jz i bevezetéssel és je g y z e te k k e l

kiadja

ABAFI LAJOS.
Sárosy Gyula a magyar költészeti irodalomban 

kiváló helyet biztosított magának lánglelke, kitűnő 
nyelvezete és géniusának merész föllengzése mara
dandó becsű müveket teremtett, melyek vagy szét
szórtan láttak napvilágot, vagy részben az idők ne 
héz sajtóviszonyainál fogva meg nem jelenhettek, de 
ezer meg ezer kézirati másolatban keringtek a hazá
ban. Nálánál senki sem dicsőítette nagyobb áhítattal 
ás erősebb phantáziával a magyar szabadságot, mely
nek zaklatott és üldözött élete oly korán esett ál
dozatul.

Nagy szenvedések és mártyromságok között tűnt 
el a költészet egéről, melynek egyik fénylő csillaga 
volt; miért is megérdemli, hogy nemcsak összes müveit, 
hanem életrajzát is lehető részletességben ismerje a há
lás utókor.

Az a kegyelet, mely bennünket Sárosy Gyxda 
összes műveinek kiadására bírt, ösztönöz most arra, 
hogy e bárom kötetre terjedő müveket (Arany trom
bita, színmüvek, hazafias s egyéb költemények) új 
o'csó ki adásban mentül szélesebb körökre nézve hozzá
férhetőkké tegyük.

Ehhez képest 1884. újévtől kezdve egy-egy 
háromíves füzetet bocsátunk ki. Összesen 22 füzet lesz

Egy-egy füzet ára 20 krajcár.
Bekötési tá b lá k  25 kra jcárjáva l kap h ató k .

Kívánatra mind a három kötetet egyezerré íe szállít
hatjuk. Ara barna vászonkötéaben, piros szegély Ivei 6 frt.

G A A L  J Ó Z S E F  V Á L O G A T O T T  MÜVEI .
Életrajzi bevezetéssel kiadja

BADICS FERENC.
Gaal Józ efröl ma már irodalom ismerő ember 

is alig tud többet, mint legfeljebb azt, hogy ő a szín
padi »Peleskei nótárius«-nak szerzője. Pedig egykoron 
— a negyvenes években — benne culmináít a ma
gyar széppróza: ő volt a legkedveltebb, a legolvasot
tabb magyar regény- és beszélyiró, s a mellett, mint 
a magyar népszínmű megteremtője, vigjátékaival domi
nálta a magyar színpadot.

Szabadságharcunk lezajlása után letette a tollat: 
a feledésnek adta át magát; meg is feledkeztünk 
róla tisztára, úgy hogy most új íróként lép elénk, ki
nek műveiből még ma is sok élvezetet meríthetünk.

Az eddig megjelent 3 vaskos kötet magában fog
lalja Gaal ■»bzirmay Ilona« című regényét, történeti 
elbeszéléseit, alföldi képeit és humoros rajzait; ezeket 
utóbb színművei ki fogják egészíteni.

Említett 3 kötetből új olcsó kiadást rendezünk 
29 háromives füzetben. 1884. újévtől kezdve heten
kint egy-egy füzetet bocsátunk ki.

A füzet ára 20 krajeár.
B ek ö tés i tá b lá k  25 k r a jc á r já v a l  k a p h a tó k -
y y -  Kívánatra mind, a három kötet egyszerre is 
megszerezhető. Ara barna vászonkötésben, piros szegély-, 

lyel 7 fr t SO kr.
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K O SZO R Ú
A  P E T Ö F I - T Á R S A S Á . G  H E T I  K Ö Z L Ö N Y E

SZERKESZTI

S Z A N A  T A M Á S  

TARTALOM

Az oszlopbáró. (Regény.) Irta T o l n a i  Lajos.

Az elvált asszony. (Francia elbeszélés.) Irta Tony Re v i I l on.

»Marionetté.« (Római levél.) Irta dr. R a d ó  Antal.

Egy visszantasitott színmű. Ismerteti R a k o d c z a y  Pál. 

Irodalom. — Művészet. — Vegyesek.

E L Ő F I Z E T É S I  A R A K :
Egész é v r e .....................8 frt. ! N egyedévre......................... 2 írt.
Félévre . . . . . .  4 frt. | Egyes lap ára . . .  16 kr.

Az előfizetési pénzek a kiadóhoz (IV. váci-utca 1) küldendők.

Szerkesztőség: IV. bástya-utca 11. '

i*
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¥ E G Y
* (A nemzeti xnuzenm) érdekes tárgygyal 

szaporodott. Horváth Elekné, szül. Hetyey Pap L. 
asszony Szatmármegyéből, négyszögü, asztali, ala-' 
esony réz-órát ajándékozott a múzeumnak, mely 
1600-ban készült és 1776-ban, Kábái Mihály órás 
által renováltatott. Az érdekes darab előbb az Öt- 
vösmü kiállításban lesz kiállítva.

* (A trónörököspár keleti utazása.) Ru
dolf főherceg és neje Stefánia főhercegnő, husvét 
hétfőjén, április 14-én, utazik el Béesből az osz- 
tvák-államvaspálya külön udvari vonatán egyene
sen Zimonyba. Innen a dunagőzhajozási társulat 
egyik gőzösén mennek Belgrádbá. Itt, mint a szerb 
király vendégei egy napot és egy éjét töltenek. 
Április 16-án folytatják az utazást lefelé a Dunán. 
A mikor az éj beköszönt, a hajó Báziásnál vagy 
Trenkova előtt megáll. A trónöiököspár a hajón 
tölti az éjt és április 17-én reggel folytatja utazá
sát, hogy a hajó még nappal menjen át a Vaska
pun. A gőzös 11 óra tájban érhet Turn-Szeverinbe, 
honnan megszakítás nélkül utaznak Ruszcsukig. 
Ide — a programm szerint — április 18-án érkez
nek meg. Onnan a trónörököspár külön vonaton 
Várnába megy és ott délután Miramarnevü csá
szári yachtra száll. A nagyúri utasok 19-én reg
gel érkeznek meg Konstantinápolyba. Hogy a tö
rök fővárosban meddig időznek, az még nincs el
döntve, az azonban el van határozva, hogy kirán
dulnak az ázsiai partra és a márványtenger több 
szigetére. A trónörököspár Bukarestben és Bel- 
grádban egy-két napot fog tölteni. Az egész uta
zás három hétre terjed ; résztvesz ebben a trón
örököspáron kívül 35 személy, beleértve a hiva
talnokokat és szolgákat is.

* (Heine levele Goethéhez.) A »Gegenwart« 
legújabb füzetében Geiger Lajos Heine egy eddig 
sehol meg nem jelent levelét közli," a melylyel a 
fiatal költő Goethénél bemutatta magát. A rövid 
levél 1824. október Ir-ől kelt s igy szól: »Excel- 
leutiádtól azt a szerencsét kérem, hogy pár per
cig előtte áilhassak. Éppen nem akarok alkalmat
lan lenni, csak meg akarom kezét csókolni s az
után tovább megyek — Heine Henriknek hívnak, 
rajnamelléki vagyok, nemrégóta Göttingában tar
tózkodom, azelőtt pár évig Berlinben éltem, hol 
önnek több ismerősével (Wolffal, Varnhagennel 
stb,) érintkeztem s önt mindennap jobban megsze
rettem. Én is költő vagyok s voltam oly bátor, 
hogy ezelőtt 3 évvel »költeményeim«-et, s ezelőtt 
harmadfél évvel »tragoedáimat egy lyrai intermez- 
zóval együtt« megküldjem. Azonkívül beteg vol
tam, ezelőtt 3 héttel egészségi utazást tettem a 
Harzhegységben, s itt ragadott meg a vágy, hogy 
Weimarba zarándokoljak Goethének bemutatni hó
dolatomat. A szó igazi értelmében zarándokoltam 
t. i. gyalog jöttem, lefoszlott ruhában, s kérésem 
teljesítését várva, csodálattal s hódolattal mara
dok, Weimar, 1824. október 1. Heine H.« Goethe 
nem valami barátságosan fogadta Ileinet Talál
kozásukról adoma kering, mely szerint Goethe ezt 
kérdezte volna a fiatal költőtől: »Mivel foglalko-
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zik jelenleg ?« Mire Heine igy felelt : »Egv Faustot 
irok.« — »Még több dolga is van Weimai-ban?« 
kérdezte Goethe hidegen. »Nem excellentiád, mondá 
Heine, azon lépéssel, melyet küszöbén keresztül 
tettem, dolgaimat elvégeztem Weimárban.« E hir 
kapcsában megemlítjük, hogy Paul d’A b r e s t  
legközelebb röpiratot tesz közzé, melynek ciaie 
lesz: »Les coulisses d’un livre«, s mely igen sok 
érdekes leleplezést fog magában foglalni arról a 
titokszerü kéziratról, »a melynek létezését oly so
káig kétségbevonták cs azon változásokról, melye
ken az a sajtó alá bocsátás előtt átment.«

“ (Tahiti királynője) meglátogatja Euró
pát, s már Párisba érkezett. Bármennyi exotikus 
fejedelem járt is eddig Európában, abból a me
sés szigetvilágból Ausztrália és Amerika között 
nem volt még itt senki, s azért Tahiti király
nője több érdeklődésre számíthat, mint a mennyi
ben ivalakaua, a persah sah, meg Csetevajó ré
szesültek. De Tahiti királynője M a r a i i  egyál
talán nem »vad«, sőt lehetőleg szelíd s annyira 
civilizált, mint bármelyik európai hölgy. Igaz, 
hogy nem is telivér benszülött, mert ő egy Sal- 
mon nevű angol és egy előkelő tahitii hölgy gyer
meke. A királynő most huszonhat éves, s benne 
az európai jelleg szerencsésen vegyült össze a kü
lönben sem lenézni való tahitii jelleggel. Minden 
túlzás nélkül el lehet mondani, hogy a királynő 
legszebb asszony Tahitiben; termete erőteljes, 
magas, homloka széles, magas, orra egyenes, ajka 
csak valamivel telibb az európai nőkénél, man- 
dulametszetü szemeinek nagyon szelíd kifejezésük 
van, haja buja növésű. Járása és egész modora 
kecses. Ausztráliában növelkedett angol szokások 
szerint, de minden feszesség és szenvelgés nélkül. 
Kedélye nagyon vidám, élni szerető, szereti a ze
nét s zongorázik maga is. Palotája kis kertjében 
maga szokta ápolni virágait — cigarettezve. Sa- 
lonjában, a mikor fogad, vagy olvas európai köny
vet, vagy a Tahitiben divatos szalmakalapot fon. 
Férje Ariiané legidősb fia, az egykor olyan gyak
ran emlegetett Pomarénak. Arriané, mióta trónra 
lépett. V. Pomare nevet viselt, de házasságuk sze
rencsétlen volt s csak külsőleg élnek egyetértés
ben. A két házastárs elváltán él, mindenik a saját 
házában.

* (Virchów tanárt) Görögországba várják, 
hogy dr. Schliemannal, (ki különben Marathonról 
csalódva tért vissza), Thyriusban, Mykene mellett 
ásatásokat rendezzen. Konstantin görög trónörö
kös elnöklete alatt jövő márc. hó I5-én, a görög füg
getlenség visszavivásának napján a »Parnassos« c. 
tud. egylet történelmi-ethnologiai kiállítást rendez.

* (Benvennto Cellini vázája.) A doni ko
zákok területén gyakran járnak régiséggyűjtők, 
kogy a kozákoktól mindenféle régiséget összevá
sároljanak, Nemrég egy régész járt ott ismét, ki 
Nowocserkarkban vett egy érc-vázát néhány száz 
rubelért s elvitte Párisba. I tt a vázát Benvenuto 
Cellini müvének ösmerték föl és egy művészet- 
kedvelő meg is vásárolta 150,000 frankért.
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— A báró, hm ? a báró egy pompásAZ O S Z L O P B Á R Ó .
Regény.

Irta TOLNAI LAJOS.

(Folytatás.)

— Nos ?
— Azt gondolom sok falusi leány tudna 

ezeken sirni.
Megölelt és ő maga olvasta el a leg

mélyebb bánattal.
Majd rátért lassacskán az én ügyemre-

t
— En nem hiszem, hogy loptál volna» 

sokkal együgyübb és pedánsabb vagy — 
kezdé. De megölt a modor. Erősen erköl
csösnek, igaznak tartod magadat, meglehet 
vagy is — de az fin, kiállhatatlan valami. 
Olyan embernek egy barátja sincs. Hogy 
igyék, bolondoskodjék, szamárkodjék, kor- 
helykedjék az ember az olyan faszenttel, 
a kinek mindig arra áll a szája: én nem, 
oh, én soha — mit gondol ? Lophattál volna 
nem galambot, de akár lovat, csak kel
lemmel tedted volna, ízléssel, finom mo
dorral, senki se keresné ; kidobhattak volna 
korcsmából, lebujból, csak elegánsan szed 
ted volna magadat össze; csalhatnál, ha
zudhatnál, hisz az egész okosabb rész ebből 
él, csak szellemmel, gráciával fiú és sze
rencsét csinálsz vala : de igy, ezzel a för
telmes daccal, egyenes, követelő modorral j 
el fogsz veszni Te fiú, én szeretem az 
ifjúságot, hisz költőnek szült anyám, én 
adok neked jó tanácsot, hanem kikötöm, ! 
hogy az utolsó betűig megtartsd.

Pipát keresett, kapott is egy szutykos, 
fekete selmeei pipát, rágyújtott, az az pró
báit, mert szörnyű rósz lehetett a szár: 
addig én elgondoltam, hogy bevallom, a 
mivel gyanúsítanak, ha akkor szerencsésebb 
lennék . .

— Tekintetes tanár — indulók tapo
gatódzva — a báró ur váljon . .

kölyök.
Csettegtetett ujjával a tanár ur, vidám 

nevetés közt.
— Már négyszer volt részeg, de pom

pás részeg, csókolni való. Alig tudtuk ki
vájni egy köpcös nymfa hatalmas karjai 
közül. Rizs Lajossal úgy táncolt, mint egy 
kóbor színész a mecénása kedvéért vala
mely csárdában. Igen jót tett neki, hogy a 
vaskörmeid közül kiszabadult. Legyen em
ber, hús és vér. Van elég pénze, élvezzen, 
mulasson és bizony fizessen. A  dicsőséget, 
népszerűséget, tiszteletet ingyen nem adjuk.

— De a báró ur gyönge . . .
— Mit kiáltasz ekkorát?
Nem is vettem észre, hogy haragom

ban kiáltottam Bocsánatot kértem.
Egy kis lumpolást jó társaságban, a 

tanáraival . . .
— De József napkor is reggel ment 

haza, a vallástanár ur nevenapján.
— Ki kéri számon tőled ? Szegény bo

lond fiú, te most is azt gondolod, hogy az 
ő mentora vagy. Lehettél volna, ha sza
vamra hallgatsz. Ismerek egy hires irót, az 
lopott, mint rab: utcát söprött s ma a leg
előkelőbb körök kedvence, grófok barátja. 
Hallod ezt fiú?

— Hogyan ? kérdém akaratlanul, mohó 
kíváncsisággal.

— A jó modor.
— De kiszabadult ?
— Természetesen.
— És a grófok barátságukba fogadták?
_Természetesen még jobban.
_  És most jó dolga van?
_ De pompás, miniszter a barátja —

mindenható.
_ Istenem! Tanár ur — én loptam —

vetettem oda 'e szót kábultan, minden ta
gomban reszketve.
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. — No ? simult hozzám közelebb a ta
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nár ur. Légy őszinte Sándor, ez az első ut 
arra, hogy becsületes emberré válj. Mondd 
el a dolgot apróra, körülményesen. Nagyon 
szép/ hogy bizodalommal voltál hozzám és 
legfőkép én hozzám. Ezt, azt gondolom még
is érdemeltem tőled. Beszélj, örömömre fog 
válni, ha a társadalomnak visszaadhatlak. 
Te még ifjú vagy, az első botlást mindenki 
megbocsátja, ha ezután alázatos, alkalmaz
kodó, engedelmes, jó modorú ember lész 
Rizst nagyon-nagyon szépen megkéred, az
után mindenben a parancsolatát lésed, ő igen 
gavallér, határtalan jószivü, de a dacos, 
pökhendi embert nem állhatja. A báróné
nak Írunk, a vén igazgató fiát visszaküld
jük Ádám mellől, hogy ne spicliskedjék 
ellenünk, a báró megbocsát, de azt mon
dom: feltétlen megadás mindenekben Nos, 
hát loptál és valami iratot sikkasztottál is? 
Szegény bárány!

Oh, uram teremtőm, hogy ragyogtak 
a tanár ur szemei. A kezeit hogy morzsol- 
gatta s engem hogy simogatott.

— Élőiről kezdd, őszintén, ne hazudjál 
Legjobb embered előtt állasz.

Szivart keresett magának is, nekem is.
S bár eddig még sohasem szivaroztam, erő
nek erejével rá kellett gyújtanom.

Kezdtem valamit össze-vissza beszélni, 
de mert egy szó se volt igaz, nem tudtam 
megkapni a rendjét.

— Megállj, átküldők Lajosért (Rizs ta 
nár ur) vegyünk az egészről jegyzőkönyvet, 
legyen egyszer a lábunk alatt biztos alap.

S az inast átfuttatta azonnal a tanár 
űrért.

A halálos beteghez nem mehet nagyobb 
gyorsasággal egy lelkiismeretes, jó doktor, 
mint Rizs ur hozzánk a hogy jött.

Fújt, zihált, alig tudta hova üljön és 
mit tegyen.

Előbb megvető pillantásokat vetett reárn, 
mint tolvajra, s a ki mégis oly fennen hord
tam az orromat, majd, hogy meg ne riasz- 
szon, nyájaskodni kezdett.

Ilyenformán készült otthon Gergely 
Náci a kovács és híres böllér a disznó- i 
üléshez. Simogatta a disznó hátát, nyakát, j 
szép szavakat mondogatott neki, miközben 
jól elrejtette az éles, hosszú kést. Topogott 
mosolyogva, a szájával csömcsögve a válu 
körül, holott már egyik kezében erősen tar
totta a vaskampót, a melylyel a szegény

l ijedt állatot megragadta egy pillanatban s 
izmos karjaival kirántotta. Eddig tartott a

[ barátság. ,
Most megvillant a széles pengéjű kés,

; kibugygyant vastag sugárban az ömlő fe
kete vér és Gergely nagyokat rúgott a jó
szágon, hogy a testben egy csöpp vér se 
maradjon. így jó.

Egészen ezt a rettentő játékot végez
ték velem is a tanár urak.

Rizs ur egyik kezében volt a széles 
éles kés, a másikban a vaskampó; Rácz 
ur a vérvevő fazékkal szorgalmatoskodott.

Jegyzőkönyv felvétetett 186* március 
24-én Öreg-Teleken Rácz Károly tanár ma
gánlakásán. Ü gy: Ilyés Sándor tanuló lopási 
és sikkasztási bűncselekménye.

1. Kérdeztetvén Ilyés Sándor által, mi
ként történt az erdőháti lopás és sikkasz
tás : vádlott, önmagától, minden szellemi és 
anyagi kényszerítés nélkül a 2-ik pont alatt 
következőleg v a l l .........................................

Felolvasta előttem Rizs ur.
— Ezeket vallod-e ?
— Igen.
— A jegyzőkönyvet aláirod-e?
— Igen.
— írd igy : Ezeket vallottam önkén

tesen, minden szellemi és testi kényszerítés 
nélkül, megnevezett tanuk előtt: én Ilyés 
Sándor tanuló.«

Még egyszer végig futott a szivemen, 
hogy ez mind hazugság, én istenem mi lesz 
ebből? Szerencsésebb ember leszek-e most 
már csakugyan? Edesanyámékon segitek-e 
ezáltal? Nem fognak e most kicsapni, el
zárni és nem teszem- e most önmagam saját 
kezeimmel magamat tönkre?

— Most ne tétovázz. Nincs idő, a dol
got bevallottad, ez csak formalitás — nó
gatott Rizs Lajos ur , kipirult arccal és lát 
ható jó kedvvel.

— Ártatlan formalitás — biztatott Rácz 
ur, kezével szemeit eltakarva.

Nem tehettem mást, aláírtam, a mint 
parancsolták.

A nélkül, hogy csak egyetlen tekintetre 
is méltattak volna: kiküldtek az előszobába.

— Hitvány gazember most a kezeim
ben vagy — kiáltozott, dörömbölt oda bent 
Rizs ur. Hát ez a tolvaj mert oly szemtelen 
arrogáns lenni? Ki gondolta volna! Rögtön 
igazgató-gyűlést hivatok; kicsapatom; de 
megcsapatom, átadatom a világi hatóságnak
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— porrá kell törnöm egész életére. Ő mert, 
még ő mert engemet az osztály előtt meg
szégyeníteni, de mellbe rugóm. Hah! ez 
pompás, irtóztató elégtételt veszek.

— Nem lehet — mormogá Rácz ur.
— Miért?
— Mert teljes bizodalommal volt irán

tam, feltétlenül adta meg magát.
— Úgy? Te talán azt akarnád, hogy 

most vegyem vissza a házamhoz ?
— Igen.
— Legyen a báró mentora?
— Miért ne.
— Hallatlan!
— Semmi hallatlan Ez a fiú mindent 

tud, véletlenül magam beszéltem el, hogy 
mit csináltunk Ádámmal —

— És te lehettél oly szamár?
— Nem, csak őszinte, nyilt, a minő 

egy költő tartozik lenni mindenkor. Te ga 
vallér vagy — a fiú feltétlenül szolgád, ha 
kell rabod lesz. Most már kezünkben van. 
Jól tudja, hogy azt tehetjük vele, a mit 
akarunk, bármely percben megsemmisíthet
jük, mint ő a báróné előtt minket.

Behívtak.
ilyen óriási ostobaságot csak egy 

poéta mondhat és tehet. Hivasd be.
— Térdre fickó — orditott Rizs ur, 

ide elébem. S lenyomott a földre.
Jézus Mária! . . .  én letérdeltem és ke

zet csókoltam ! Rizs urnák !

VL
O t t h o n i  e s e m é n y e k  és  s o r s o m  

e 1 d ő 1 é s e.
Kedves fiam Sándor!

Mi itthon, kedves gyerekem, istennek 
hála, jó egészségben vagyunk, csakhogy igen 
nagy bánatban, a mit hasonlóképen neked 
is mindnyájan tiszta szívből kívánunk, ki- 
vévén, hogy a mi fájdalmas szomorúságunk" 
tói és leverő bánatunktól oltalmazzanak az 
fennvaló magas Egek. Szeielmes gyerme
kem ugyan szállj magadba : mit tettél ? Mert 
a gyászos bir, mint a sebes szél. futvást, 
pihenés nélkül sietett hozzánk. Hát a Krausz 
süket kertész galambjait oh, vesztek 
volna pokolba azok a galambok te lop
tad volna el ? Hiszen nem tudtunk mi arról 
semmit. Mikor eshetett az? Teremtő egy 
atya isten! ezért voltál te hát elmeneteled 
előtt mindig olyan bús! Maga a nagyságos 
báróné adta tudtunkra, bogy rögtön kita

j karodunk a Lázából, künn áll a bivalos s 
a mi együnk-másunk van, eltakarittassam 
iziben. Bévárdi ur nagy kevélyen úgy hányta- 
vetette a portékáimat, hogy a nagy tükör 
is összetörött és vele szerencsénk, s a diófa- 

j asztal háromba hasadt, az a drága, 24 sze- 
! mélyre való jószág, a melyikért apád halá

lakor Simli zsidó húsz darab húszast ígért. 
| Most ott van az is. De a poharaink, csé 
' széink, kinek a füle, kinek a szája! oh.
| hogy soha galambra ne tetted volna a ke- 
| zeidet. Nem mondtam-e mindig: Sándor 
| megadod te annak az árát még egyszer, 

hogy te azokért a hitvány galambokért még 
a negyedik határba is elcsavarogsz, minden 
kis krajcárt azoknak a gyomrába tömsz. 
Nem jobb volna egy pár malacocskát hiz
lalni vagy péntekenként gabonát szedni 
nyereségre, mint más szegény fiuk. Nem, 
én nem uzsoráskodom — mondogattad. Most 
im. ehol! hova vittek a drágalátos mada
raid ! De még a padláson háltál volna velük, 
a fészkeik mellett tanultál, minden idődet 
ott vesztegetted el. Hanem csak ne loptál 
volna bár! Hát erre neveltelek én tégedet, 
ezért imádkoztam én éjelenként olyan áhi- 
tatosan a jó istenhez, hogy te belőled embert 
formáljon, a kit a többi testvéreid bátran 
kövessenek, a kiért engem megbecsüljenek, 
egy szegény, szerencsétlen öt árvával elma
radott özvegy asszonyt valahol befogadja 
nak, mert a mészáros Rozika örömest el is 
ment volna hozzád s milyen módunk lett 
volna akkor !

S szent isten! mire jutottam. Mikor 
szültelek, karácsony másodnapján délután 
bárom órakor, nagy fergeteges havazásban, 
a szél egy kis fióka galambot vert az abla
kunkba. No, mondom, ez istentől jel, hogy 
ez a gyerek holtig becsületes ember lesz. 
Igaz, a csízióban a kosjegy, a kiben szü
lettél — mást mondott!

Bévárdi ur azt mondja, hogy sikkasz- 
i tóttá! is, a Tóth professzor ur levelét, a mit 
! a bátyjához irt és veled küldött el, s a mibe 
| valami pénzek is lettek volna zárva — el- 
I sikkasztottad, s a pénzeket elkorcsoskottad. 
j Uram istenem, hát már ilyen hamar a bor- 
j italra kaptál volna? Nem az én fajtám, az 

Ily esek vére, a kik mind jobbadáu része
gesek, kártyások és fajtalan életűek voltak. 
Apád, igaz, bogy elütött tőlük, de vele is 
volt elég bajom. Fejes volt, nyakas volt, s 
úgy szedte rá a báró s vitte el mindenünket.

lál
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Most már mit csináljak én, hova fór 
dúljak, egy olyan gyerek anyja — de ne 
sírj, ne busulj lelkem jó fiam, nem hiszem 
én, hogy te loptál volna, megérezte volna 
azt az én anyai szivem. Kiláttam volna én 
azt a te szemedből, hanem a levél — oh 
fiam, fiam! Ugy-e elvesztetted ? mert az is
tenre mernék megesküdni, hogy elvesztetted, 
akkor vesztetted el, mikor a péli kutnál a 
juh-akol mellett ruhát váltottál. Felkapta a 
juhász, megtalálhatta valami vándorló legény 
s most az ő részeges torka miatt kell az én 
drága szülöttömnek szenvedni. Nem fiam, 
azért ne busulj, a mig én élek, a szent szűz 
előtt, addig imádkozom, mig minden ki nem 
világosodik. Minden búcsúra elmegyek, min
den processiót végig könyörgök, a hőgyeszi 
kápolnába minden héten alamizsnát vetek, 
halottak napján a legnagyobb ellenségnek 
sírján gyertyát égetek, nem lehet az, hogy 
az ón Sándorom megfeledkezett volna mi 
rólunk.

Kijöttünk a temető sorba, az öreg He. 
gedüs uram házába. Ne félj, ha kicsi is szo
bánk, elférünk benne, gyere haza, a mágo- 
csiak most"is itt jártak Juliannakor; mester 
kell nekik, azt mondták, az én familiámért 
egyben megválasztanak. Hadd ott fiam azt 
a sok rósz embert, szegénynek szegény a 
szerencséje, ha netalán tán valamiben hi
báztál volna i s : egy hibát megbocsát a jó 
isten, leimádkozom, lesirom én azt, meglásd 
gyermekem, még boldogok leszünk.

Akkor vert meg bennünket az isten, 
mikor apád, — nyugodjék a szegény feje! 
— Erdőhátra jött, a bárótól árendát vett s 
hogy a rósz esztendők csomósán jártak, s 
nem tudott fizetni — nagy uzsorára köl- 
csönért folyamodott s a kétszáz forint elvitte 
mindenünket. De hogy egy báró lxa,|gy- 
jiik el, ha isten úgy akarta, ha a jó isten 
inkább találja örömét abban, hogy a bárók 
gyarapodjanak, a nagy fák jobban növeked
jenek : mit érne minden zúgolódásunk. Azt 
mondja a jó Snájder rektor ur is, a ki 
e levelünket — isten áldja meg — irta, s a 
kit a báró hasonlóképen jól behúzott egy 
darabocska feles kukoricafölddel. Gyere 
haza, nem jó urakkal egy tálból cseresznyét 
enni: lám, mig itthon voltál az én szárnyaim 
alatt, senki se bántott, senki egy rósz szót 
nem mert volna rólad mondani — s most, 
a hogy az asztalukhoz ültél : tolvaj vagy, 
tömlöcre való vagy !

Elmegyünk innen fiam Baranyába, vagy 
a világ végére, csak ne szomorkodjái, az 
eszedet el ne veszítsd, valami rosszat ne 
tégy — nii istennek hála itt a temető mel
lett jó egészségben vagyunk; olyan szépen 
ide látszanak a keresztek; a kálvárián, a két 
latrok, között, urunk Jézus Krisztus mikor 
erre néz felénk a könyes szemeivel, mintha 
mondaná: látod jó asszony, én is igy szen
vedtem, én is tömlöcre vettettem, megcsu- 
fol'attam, pedig jól tudja az én Atyám, a 
ki mindeneket lát, hogy ártatlanul.

Kedves Jézusom! Köszönöm a szép, 
édes szavaidat, koszoruzzon meg a jó isten 
minden dicsőséggel, a mért a szegényeket 
meg nem veted, egy-két bátorító szóval 
vigasztald meg azt a szegény gyermeket is, 
csak haza jöhessen, csak egyszer köztünk 
lehess fiam, ne félj, mert majd kikeresem 
én a te igazságodat. Mészáros Rózika tisz
tel, csókol, miliő derék szép leány, de milyen 
dolgos, jószivii; te fiam siess, ha megírod, 
elébed megyünk a Dunáig A mágocsiak- 
nak rektor kell . . .

Erdőháton, 18 . . április 17-én.
Özv. Iíyés Sándorné 

(Johann Schneider luth. tanító.)
A levél végén édes anyám Írásával e 

szavak állanak :
Ha haza érsz, első gondod legyen, hogy 

a jó Snájder urnák ezt e szép levelet na 
gyón szépen megköszönd, mert megérdemli. 
És Mészáros Rózikáékhoz Juliskával el- 
mégysz. de elmegyünk együtt. Sötér Pistá
tól küldöm ezen soraimat, és ezt a kis ele
mózsiát, költsd el jó egészséggel, de keve
set beszélj vele, katona volt, nagy ravasz 
Az utón józan légy, nehogy igyál a pohará- 

| ból. Szálljatok meg a Köblösz uram bátyá- 
i méknál, az akart engem elvenni. Ne busulj 
| gyerekem, megsegit a jó isten. Ne szólj a 

lopásról, azt mondd: Mágócsra hívnak ki 
tanítónak, a mi igaz is —*

Hogy mi a levél tartalma, hiában akar
tam eltitkolni: nem volt hozzá elegendő 
erőm. Minden, minden egyszerre a szivemre 

| nyomódott, az az öröm. hogy istennek legyen 
| hála, édes anyám mégis nem hiszi el, hogy 
| loptam és sikkasztottam s az a szégyen,
; hogy épen ma dől el a sorsom, kicsapnak-e 

vagy a mint Rácz Károly tanár ur biztat 
— megbocsátanak, és visszatesznek a báró 
úrhoz. (Folyt köv.)
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AZ ELVÁLT ASSZONY.
(Francia elbeszélés.)

Irta TONY REVILLON.
(Folyt.)

— Henrik! kegyelem, isten önnel!
— Isten önnel, asszonyom.
Az ajtónál visszafordult a fiatal ember 

s Klárát ingadozni látván, vissza akart térni.
— Nem, nem! — susogta s aztán aka

ratának szilárdságot akarva adni, kemény 
hangon mondá: — nem !

Henrik eltávozott.
A fiatal asszony néhány pillanatig 

mozdulatlan maradt s aztán egyszerre ki
kiáltott :

— Henrik, Henrik !
De e kiáltásra már csak a folyosó-ajtó

nak a becsapódása válaszolt.

XIII.
Esnaultné asszony látta fiát visszatérni.
A fiatal ember, a nélkül hogy benyi

tott volna ama terembe, hol anyja tartóz
kodott, egyenesen a saját szobájába ment-

— Ő bement a szobájába, a nélkül, 
hogy belépett volna hozzám! .. . Bizonyos, 
hogy szeretik egymást. Csak azért nyel tem 
vissza fiamat, hogy újra elveszítsem.

Az öreg asszony nagyon szenvedett.
— Péter, — mondá az inasnak, — nézze 

meg, mit csinál a fiam.
— Asszonyom — szólt az inas, csakhamar 

visszatérve, — az ur bezárkózott a szobá
jába ; zörgettem, de ő nem válaszolt.

— Jól van.
Henrik valóban bezárkózott. Megnyi

totta úti bőröndjeit s gyorsan hányta be 
könyveit, iratait s a kezébe esd tárgyakat ; 
aztán, hirtelen abba hagyva a csomagolást, 
leült az ápyra, fejét tenyerébe merité s igy 
ült órákig, komoran, kábán nézve maga elé.

Estefelé nehézkes lépteket hallott, meg
nyitotta az ajtót s anyjával állt szemközt.

— Utazni akarsz? — kérdezte az öreg 
nő, a bőröndökre mutatva.

— Párisba megyek s ott maradok egy 
ideig. Nem jön velem, anyám? Ott közelebb 
lesz ön az orvosokhoz ; aztán nem kell egy
mástól távol lennünk . . .

Ejh, mit nekem Paris ? Mit nekem 
az orvosok ? Te vagy nekem minden, azt 
tudhatod. Nem jösz ebédelni ?

— De igen . . .

— Mi lelt, gyermekem? Szerencsétlen 
avagy beteg vagy?

— Nyújtsd karodat, anyám,. — szólt a 
fiatal ember, a kérdésre mit sem válaszolva

A lépcsőről lefelé haladva, a beteg nő 
mindinkább a fia karjára nehézkedett. Mikor 
leértek, meg kellett állnia.

— Egyedül fogsz ebédelni, — szólt Es
naultné asszony, éles fájdalmát mosolylyal 
igyekezve palástolni ; — én most nem ebé
delhetek Azonban, ha elvégezted az étke
zést, gyere be a szobámba.

— Anyám, jó anyám !
— Ugy-e egy napra meghozod nekem 

azt az áldozatot, hogy nem töltőd az estét 
a szomszédoknál? Folyvást szükségem van 
reád. Ha közelemben nem látlak, mindjárt 
a szenvedésemre gondolok.

— Ne keressem föl Bellamy urat?
— Nem, nem! Jobban szeretem, ha 

egyedül leszünk. Ebédelj gyorsan s jer be 
hozzám.

— Eljösz-e velem Párisba ?
— Mindenüvé fiam, a hová akarod.
A mint a beteg öreg asszony az ágy

ban feküdt s Henrik a vánkoson nyugvó 
fakó arcot szemlélte, összeszoritott ajkával, a 
szenvedés lázmámorában, szinte megijedt tőle.

Elővette zsebkendőjét, hogy letörölje 
; anyja homlokáról a verítéket. Aztán leha- 
j jóit az öreg asszonyhoz és gyöngéden meg- 
j ölelte.

— Ugy-e nagyon gyöngének gondolsz 
engem ? — szólt az anya — Légy nyugodt, 
majd erőt meritek, mikorra elutazunk . . .

— De . . .
— Elutazom, mert te is elutazol . . .
Henrik bement a szobájába, elővett egy

papírlapot s e szavakat irta rá:
»Anyám betegebb. Nem tudom, elutaz- 

hatik-e.«
— Mérielné asszonynak, — mondá az 

inasnak, a kit becsöngetett.
Klára oda sietett.
Bellamy orvos volt a beteg ágya mel

lett. Henrik, elébe sietett Mérielnenck, a 
kis szalonba, mely anyjának a hálószobája 
mellett volt.

— Barátom, — mondá a fiatal asszony, 
Henriknek kezet nyújtva, -- föloldom önt 
adott szava alói. Az, a mit ma reggel be
széltünk, megszűnt érvényes lenni. Édes 
anyja beteg s önnek mellette kell maradnia 
ön nem fog elutazni.
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— De, kegyed?
A fiatal asszony néhány pillanatig ha

bozott.
— En ? Segítek önnek az ápolásban 1
— Oh!
A megkönn-yebülés fölkiáltása volt ez. 

Magához vonta Klárát és szivéhez szorította.
így, szerelmében, elfeledett a fiatal asz- 

szony mindent, aggályait, neheztelését, elha
tározását ; a rágalomtól nem remegett többé ; 
a közvélemény közömbös lett előtte. Köl
csönös elragadtatásukban fölülemelkedtek 
minden korlátoltságon, szükkelblüségen, kis
városi pletykákon.

A fiatal ember ajkai Klárának a haj
fürtéihez tapadtak. Minden eltűnt szemha
tárukból. Ezer mérföldnyire voltak minden
től . . .

Az ajtó egyszerre megnyílt. Péter, az 
inas, jelent meg a küszöbön, lámpát vive be.

Klára fölsiköltött, s eltaszitotta magától 
Henriket.

így kellett látni őt, egy férfi karjai 
közt, ennek az embernek! , . .

Az inas bámulva, meglepetve állt meg.
— Tedd le a lámpát s távozzál innen !

— szólt Henrik hevesen.
A két szerelmes mozdulatlan állt egy 

ideig némi távolságban egymástól; a nő, 
szemét lesütve, szégyenkezve; a férfi halvá
nyan, szavakon gondolkozva, de csak min
den vonatkozás nélkül dadogta:

— Jól láthatja kegyed ! . . .
— ügy van, látom, látom !
E pillanatban Bellamy elhagyta a beteg 

szobáját.
— Orvos ur, én önnel megyek, — mondá 

a fiatál nő, megfogva a Bellamy karját, ma
gával akarva őt vonni.

— Egy pillanatnyi időt kérek csupán,
— viszonzá a derék orvos, — Henrik úr
ral akarok még elébb pár szót váltani.

Bellamy nem tudta elképzelni a Klára 
felindulásának az okát.

— Tegyünk néhány lépésnyi kerülő- 
utat, — szólt a fiatal asszony, a midőn az 
utcára értek; egy szívességre akarom 
önt kérni, mely élet-halál kérdése. Nekem 
holnapután Bayeuxt el kell hagynom.

— Bayeuxt elhagyni!
Ne kérdezzen ön, kérem. Később 

mindent megmondok, ha nyugodtabb leszek 
. . . Ma, arról van szó, hogy mentsen meg 
ön, mentsen meg minden kérdezősködés nél

kül . . , Hiszen, ön úgyis megért engem . . . 
Ismer ön, öreg barátom, születésem óta; jó! 
tudja, hogy én gyönge — s a mint ön mon
dani szokta — túlzó nő vagyok; de ép oly 

I képtelen vagyok a rossz cselekedetre, mint 
a hazugságra . . , Nos, esküszöm önnek, leá
nyomra, hogy elutazásomban semmi rossz 
szándék nem rejlik, hogy az szükséges, múl
hatatlanul szükséges a megmentésemre! . . .

— Segítségére leszek kegyednek, 
mondá Bellamy.

— Köszönöm. Most, --- folytatá Klára 
lázasan, — állapodjunk meg abban, hogy 
mit kell tennünk. Leányomnak vagy nekem 
valamely fürdői várost választ ön ki, a 
melyik épen szükségesnek látszik. Melyik 
város legyen ez? Azzal én keveset törődöm. 
Csak arra kérem önt, hogy ez jó távol le
gyen Bayeuxtől. Chambard orvos nekem Aixt 
és Arcachont emlegette. En az ön belátá
sára bízom a választást. A fődolog az, hogy 
ön ma estig beszéljen erről az utazásról 
atyámmal. Katalin lesz a kísérőm. Távollé
tem egy hónapra, legfölebb öt hétre fog tér 
jedni. Fontoljon meg ön jól mindent; tün-

! tesse a dolgot komoly színben föl s mondja,
| hogy okvetlen el kell utaznom.

— Jól van ; úgy teszek, a mint kegyed 
óhajtja. Most még visszatérek Esnaultné asz-

I szonyhoz, egy negyedóra múlva azonban 
meglátogatom kegyedet.

— Még valamire kérem önt. E mi be
szélgetésünk köztünk maradó titok legyen . . .

A fiatal nő habozott.
— Az imént nagyon hirtelen odahagy

tam Esnault urat; rosszul éreztem magamat 
a levegőre volt szükségem. Lehet, hogy ő 
öntől kérdezősködni fog . . .

— ígérem, hogy mitsem mondok neki.
— Sem neki, sem másnak. Az csak ta- 

| lálgatásokra. adnas alkalmat s vége hossza 
i nem lenne a látogatásoknak. Kíméljen meg

ön ezektől. Ha elutaztam, majd megmagya- 
,! rázza ön annak az okát.

Másnap egész nap nem távozott el Henrik 
hazulról. Anyjának az ágyától csak az abla
kig ment, figyelemmel tartva az utcát, a 
Mérielnéék házát s az onnan jövő menő 
cselédséget, hogy kitalálhassa, mi történik 
a Le Testű-palotában. Látta a látogatókat 
is s valamely szerencsétlenséget sejtve, szive 
egészen elfogódott.

Az orvost két ízben is látta bemenni a 
a szomszédaihoz.

'm
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— Vájjon nem Klára-e a beteg?
Nem merte Bellamyt kérdezni.
— De, miért nem ir ő nekem ? Fél a 

cselédség pletykáitól. Oh, az a nyomorait 
Péter ! . . . De nem, nem az ő hibája ; a 
végzet az, mely ellenünk fordult.

Mikor Henrik az ágyhoz visszatért, mo
solyognia kellett. Látta, mily boldog az ő 
an)ja, mikor ő ápolja s minden figyelmét 
csak rá fordítja.

— Hizelegj kissé nekem ! — mondá az 
öreg asszony s aztán hozzá tévé :

— Most már jobban érzem magamat.
Este Bellamy kijelentette, hogy a ve

szély elmúlt 5 de egyszersmind a legnagyobb 
nyugalmat ajánlotta, hogy a beteg minden 
izgatottságtól ment legyen.

— Én nem hagyom el anyámat, — 
mondá Henrik ; — éjjel-nappal ágya mel
lett fogok őrködni s ha felüdül s az uta
zásra elég erősnek érzi magát, Párisba vi
szem.

— Miért nem hivatja ön inkább el 
Chambard Claudiust.

— Mert nekem is múlhatatlanul Párisba 
kell utaznom. Ha anyámat magammal vi- 
viszem, nem kell egymástól távol lennünk.

Az orvos mereven tekintett a fiatal 
emberre.

— Hűm ! Önnek tehát mulhatlanul Pa
risba kell utaznia !

Magában pedig igy gondolkozott:
— Ő most utaznék, ha anyja ily vál

ságos helyzetben nem volna ; de hát igy 
kénytelen itt maradni, mikor Klára elutazik.

Érteni vélte a dolgot.
— A jó gyermekek ! — mondá magá

ban. Most már értem a dolgot s megfejthe 
tem magamnak tegnapi felindulásukat. Bú
csút vettek egymástól. Azonban Klára figyel
membe ajánlotta a titkot, még Henrikkel 
szemben is. Talán egyedül akar cselekedni, 
önmagától. En egyébiránt, szivesen támoga
tom őt.

Másnap este felé az elnök kocsija ki
robogott az udvarból. Onesime hajtotta a 
lovakat, Katalin pedig ott ült mellette, egész 
halmaz csomagot tartva a kezében.

A kocsi belsejében Le Testű ur, neje, 
Méri élné és a gyermek elérzékenyülve néz
tek egymásra.

— Ez elutazást jelent, — gondolta Hen
rik. — Vájjon hova utaznak?

Kevés ideig határozatlanul állt; de ha-
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hozása nem tartott sokáig. Fölkapta kalap 
ját s kisietett a vaspályához.

Már messziről megpillantotta a pálya
háznál megállóit kocsit.

— Még idejében oda érkezhetem !
Egyszerre, valaki megfogja a karját.

Bellamy orvos volt,
— Hová siet ön ?
— Jól látja ön.
— A vasúthoz ? Felesleges; én már 

onnan jövök. Mérielné asszony fölkért en
gem, adjam át önnek az üdvözletét. Egész
sége nyugtalanított engem s Aix-les-Baines-be 
küldtem őt, a leánykájával.

A vasúti mozdony sivitása fölhangzott. 
Le Testű és Le Testuné búcsút intettek ke
zükkel leányuknak, ki már a vagonban ült, 
gyermekét ölében tartva.

Henrik ép az utolsó pillanatban ért 
oda, midőn a vonat megindult.

— Nyissanak nekem ajtót, nyissanak! 
— szólt a kocsivezetőhöz, ki azonban e kí
vánságának nem tehetett többé eleget. A 
vonat tova robogott.

— ö  nem látott engem! nem látott! — 
sóhajtott föl Henrik.

XIV.
A V e n a t-vendéglő a legrégibb szálló

ház Aix-les Bainesben. Casanova korában 
ott játszották a p h a r a o-t, piemonti két
csövű pisztolyokkal. Ez a vendéglő két, egy
mástól különböző nagy házból áll egy kis 
utcában, közel a város kapujához s nehány 
nyaralóhoz, melyek nagy kertekben diszle- 
nek s szőlő-lugassal vannak körülvéve.

Alig hogy a nap főikéi, már benépe
sednek e tágas kertek s egész nap látni 
lehet a gyermekeket a virágágyak közt fut
kosni, mig angol dajkáik a lugas alatt ülve 
vagy állva, távolról őrködnek felettök.

E dajkák többnyire fiatalok és vidámak 
lévén, nehány nap óta igen jóízűen moso
lyogtak egy normand viseletben tipegő öreg 
nőcseléden, kinek úrnője a nyaralók egyi
kének földszintjén lakott. Főleg különös 
alakú főkötője s fehér batiszt köténye szol
gáltak folyvást kedélyes tréfáik tárgyaiul. 
De furcsa viselet is volt az !

Az öreg asszony bármily mogorva volt 
is különben, közömbösnek látszott a többi 
dajka elfojtott nevetgélésekor. Minden figyel
mét egy hároméves leánykára fordította, 
kit egy pillanatig sem vesztett el szeme
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elől s ki neki örökös aggodalmat látszott 
okozni.

— Kamilla, ne menjen arra, — ott 
gödör van! . . . Kamilla, jöjjön ide ! . . .B i
zony, még napszurást talál kapni ! . . . Ka
milla, nem jut már eszébe, mit Ígért a ma
mának, hogy nem távozik mellőlem ? . . .

A kicsinyke először, természetesen, 
nem hallotta meg az első kiáltást; a máso
dikra durcásan vonta félre az ajkát s csu
pán a harmadik kiáltásra szánta el magát 
végre az engedelmeskedésre, de még akkor 
is csak duzzogva.

— Rossz Katalin, rossz! — mondá a 
fövenyen toporzékolva s mérges pillantást 
vetve gondviselőjére.

Katalin ilyenkor igy sápitozott. kezé
vel hadarászva:

— Ez mind az elnök ur hibája. De hát 
lehet-e ez máskép, édes istenem, ha egyszer 
ő oly túlságosan elkényezteti ezt a gyerme
ket ! Ezt elgondolhatják, jó emberek ! . . .

— Hűm ! Ő minket jó embernek nevez !
S a fiatal dajkák újra elkezdtek ka

cagni.
Egy reggel két fiatal ember vált ki a 

fürdőközönség csoportjából, mely a vendéglő ! 
előtt gyűlt össze s szivarozva sétáltak a : 
lugas felé. Szürke nadrágot, fehér mellényt j 
bő zubbonyt viseltek.

— Én ismerem azt a szőke férfit, — j 
mondá a fiatal dajkák egyike; az Senozan | 
gróf.

A másik nem oly nemes származású, 
de elég gazdag arra, hogy olyannak lássék. 
Atyja párisi bankár. Afféle elzászi név. . .

— Mikor a városban együtt sétálnak, 
igy szólnak az emberek: »íme a két jó 
barát!« Mert ők soha sem hagyják el egy
mást.

A fiatal emberek hangosan s eléggé las
san beszélgettek.

— Néha, délelőtt vagy délután, meg
nyitja napernyőjét s egy sétát tesz a kert
ben. Este kikocsizgat kis leányával Tiz 
órakor a normandi asszony bezárja az ab
laktáblákat. Látogatásokat nem fogad és 
soha át nem lépi a casino küszöbét. Köszön
tem neki s úgy látszott, mintha észre sem 
vett volna; megkisérlém beszédbe eresz
kedni vele s úgy szinlelte, mintha nem hal
lotta volna szavaimat. Az öreg dajkától 
pedig lehetetlen valamit megtudni. Valóban 
ód már elcsüggedtem. Ez bizonyosan vi- !

déki nő, kinek kedvese itt tűzött ki ta
lálkát s most e nő unatkozik, úgy véleked
vén, hogy kissé késik imádója.

— Oh, én már valamivel tovább halad
tam, mint ön, édesem. Először is, én már 
tudom a nevét.

— Le Testuné asszony. Ezt én is tu
dom Hiszen csak a vendégkönyvet kell 
megtekinteni.

— Őt nem Le Testunének hívják; az 
az atyjának a neve. ő  férjhez ment s fér
jétől elválva él. És a mi a legsajátságosabb, 
a férj a mi barátaink közül való. Hiszen 
ön is ösmeri őt.

— Ki volna az.
— Mériel, édesem.
— Mériel! Valóban ! Oh, akkor én visz- 

szavonom, a mit elébb mondtam. Ama pil
lanattól fogva, a midőn tudom, hogy a férj 
az én barátom, kötelességemnek tartom, vi
gasztalni a nejét.

— On megteszi nekem azt a szivessé- 
get, hogy várni fog, mig én is kísérletet te
szek. Lássa ön, én levelet írtam neki. Pom
pás levelet, melyet Balzac egyik regényéből 
másoltam le, csak némely szavakat változ
tatva abban. Nyolc sürü oldal! A legbajo
sabb dolog most az, hogy vele e levelet 
elolvastassam. Iparkodni fogok, hogy azt a 
normandi anyókát érdekeimnek megnyer 
hessem. On engem most, természetesen ma 
gamra hagy, egyáltalán nem sejtetve, hogy 
egyet értettünk. Ebéd közben majd elbeszé
lem, a mit tettem. Ha kudarcot vallók, ám 
szabadságában áll önnek újra kezdeni!

E pillanatban Katalin elhagyta a he
lyét, hogy a gyermek után fusson. A grót 
kezet szorított barátjával s a másik oldalra 
irányzá lépteit.

A lugas ama részéhez érve, honnan nem 
lehetett öt észre venni, Katalin felé fordult.

— Mondja csak, kedves barátnőm, lesz-e 
oly szives, ezt a levelet úrnőjének átadni? 
íme, egy kis főkötőre való, önnek.

— Uram, — viszonzá Katalin, — én 
sem pénzt, sem levelet nem fogadhatok el 
oly emberektől, a kiket nem ismerek . . . 
Jobb lesz, ha segítségemre lesz, hogy azt 
a kis leányt megfoghassam . . .

— Oh, szívesen.
A fiatal ember neki eredt, Kamilla ül

dözésére, ki midőn látta őt közeledni, ijed
ten menekült a dajka köténye alá.

(Folyt köv.)
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„ M A R I O N E T T É . “
(Római levél.)

A legrégibb bábszínház, melyet ó-kori 
író említ, siracusai ember tulajdona volt. 
Xenophon szól róla, azon a helyen, a hol 
leirja Kallias hires lakomáját, s a hol ama 
mulatságok közt, melyekkel a bőkezű házi
gazda szórakoztatta vendégeit, megnevezi a 
»nevrospasta« színjátékét is. Ebből a törté
nelmi tényből az olaszok azt a következtetést 
vonták, hogy a bábszínház tulajdonképen 
Olaszországban született és hogy a franciák
hoz, németekhez, angolokhoz, spanyolokhoz 
innen ment át. A régi irodalom sokkal ke
vesebb nyomát őrizte meg a bábszínházak 
két-háromezer év előtti produkcióinak, hogy- 
sem erre vonatkozólag határozott Ítéletet 
lehetne mondani. De egy dolog kétségkívül 
az olasz eredet mellett szól: az, hogy a báb
színházak iránt az olasz nép még ma is 
akkora előszeretettel viseltetik, hogy Itáliá
ban nem kevesebb mint négyszáz »burat- 
tinaio« jár most is városról-városra, gyö
nyörködtetve fabábjai produkcióival a »nagy
érdemű közönség«-et. E számba azonban 
csak a nagyobb bábszínházak vannak bele
foglalva : azok, melyeknek személyzete leg
alább hatvan-hetven főre rúg; ezeken kívül 
még van tömérdek apróbb múzsatemplom, 
melyek beérik húsz-harminc >pupazzo«-val 
és melyek inkább a falusi publikumnak ké
pezik mulatságát A bábszínházak most is 
leginkább a déli vidékeken vannak elter
jedve : ott, a hol a műveltség aránylag még 
legkisebb. Nápolyban, Grazetában, Salerno- 
ban, Aquilában még most is virágzásuk 
tetőpontján állanak, mig Toscanában és 
Piemontban már nagyon is apad a szá
muk. Kétségtelen, hogy a civilizáció el fogja 
söpörni teljesen a művészet e miniatűr-tanyáit 
i s ; talán nem telik bele husz-harminc esz
tendő, s már csak mint irodalomtörténeti 
kuriozitás fog szerepelni emlékezetük. Olasz
országban minden, a mi sajátságosán nemzeti 
jellegű, kiveszőben van: a kultúra áradata 
egyenlővé tesz minden vidéket, nagyon is 
igazolva annak az ismert mondásnak he
lyességét: »Tutto il mondo un paese« — 
az egész világ e g y  ország.

Pedig narn is oly régen a marionettek
nek még óriási becsületük volt a legművel
tebb olasz városokban is. Mikor például a 
flórenci Quarconia-szinházban a hires »com- 
pagnia Noechi« tartott előadásokat, maga a

nagyherceg is akárhányszor megjelent a szín
házban. De hát nem hiába panaszkodnak a 
színműírók és színházigazgatók, hogy a pub
likum manapság már roppant követelő. Nem
csak Sarah Bernhard kelt szenzációt toilet- 
tejeivel, nemcsak a meiningeniek csábítják a 
publikumot dekorációikkal: a bábszinliázas 
is kénytelen hódolni a kor követelményei
nek és igy esik aztán, hogy a »mise en 
scéne« költségeit nem győzve, szegre akasztja 
— összes művészeit és nyugalomba vonul. 
S igy fogynak, fogynak a derék buratti- 
naiók; fogynak annyira, hogy pl. Rómában 
jelenleg egyetlen egy bábszínház sincsen s 
hogy én, élvezni akarva a puppazzok mű
vészi játékát, kénytelen voltam elmenni az 
ide félórányira eső Frascatiba, ahol aztán 
kielégíthettem kíváncsiságomat.

A direktor ur, kinek bemutattam ma
gamat, rendkívüli szívességgel fogadott. Szí
vélyessége valódi elragadtatássá változott, 
mikor megmondtam neki, hogy én csupán 
csak azért jöttem Frascatiba, hogy az ő 
színházáról cikket írjak egy hires, hires 
magyar lapba, a melyben világgá fogom 
hirdetni az ő dicsőségét.

Mivel még csak délutáni négy óra volt 
és az előadás kezdete félhétre volt kitűzve, 
meghívtam signor Coruzzit (igy hívják a 
derék férfiút) egy közeli trattoriába, a hol 
egy palack édes frascatii bor mellett meg- 
interviewoltam ő direktorságát.

S ő busán beszélt nekem az ízlés ha
nyatlásáról, a publikum romlásáról, a mű
vészet tönkrejutásáról.

— Higyje el, uram, szólt, ha nem vol
nék bolondja annak a rongyos bódémnak, 
inkább mennék utcaseprőnek! De hát a 
művészet . . . Oh a művészet nem ereszti el 
azt, a kit egyszer hálójába kerített . ..

Es fejét tenyerében nyugtatva, szomorúan 
nézett az előtte álló boros üveg mélyére.

Aztán szólt az ő nagy repertoirjáról és 
én elbámultam, hogy mennyi darabot birt 
egy húzómban mognevezni. »11 basilico di 
Berganasso«, »11 gran Convitató di Pietra«, 
»11 Re cervo«, »La Fata Morgana« : ezeket 
említette első helyen. Aztán következtek: 
»A bűvös barlang«, »A szent-domingoi dü
hös bolond«, «A perui árvaleány«, »A sca 
rabascani vásár«, »Rómeó és Júlia«, »Arlec- 
chino mint védő ügyvéd«, »A szép cigány
leány« — és ki tudja hány más gyöngye 
a drámairodalomnak ! És beszélt bábjairól,



melyek között van olyan is, a ki tudja a fogát 
csikorgatni, és olyan is, a ki szivarra gyújt.. . 
És arca szinte ragyogott a büszkeségtől, 
a művészi önérzettől.

— De hisz majd meglátja! — szólt
nyájas mosolylyal.

Aztán hirtelen kivette giganticus ezüst 
óráját:

— Sono le cinque, signor ! öt óra már! 
Bocsánat uram, de én a művészet zsoldjá- 
ban állok — a művészet szava h í!

És a jó burattinaio elsietett, hogy min
dent rendbe szedjen az estéli előadásra.

Hat órakor bódéja elé mentem, a hol 
akkor már jókora népcsoport állott. A jegy
árus harsány hangon kiabált:

— Avanti signori! Avanti! Foglalják 
el a jó helyeket, mert a ki későn jön, ke
vesebbet élvez ! Avanti signori! Öt soldo ! 
Három soldo ! Két soldo! Az első hely csak 
huszonöt centesimi, csak öt soldo! Ma fé
nyes díszelőadás ! Siessenek, uraim ! Hé, en
gedjenek helyet annak az urnák, a ki ide 
akar jönni! Sámson és Delila! Fényes dísz
letekkel ! Második hely tetszik ? Három soldo ; 
jól van ! Sámson, a híres zsidó hős, a kit 
kedvese, a szép Delila megcsalt! Hé, ez a 
soldo lyukas! Adjon mást! Sámson csatája 
a filiszteusokkal, zeneszó mellett! Nem mész 
onnan, te kölyök? Be akarnál szökni ugy-e? 
A filiszteusok gázai palotájának összeomlása, 
bengáli világítással! Cecco, játszszál egy da
rabot ! Avanti signori! avanti!

És Cecco odaáll a kintorna mellé, mely 
nyögdelő hangon adja ki magából a »római 
karnevál «-t. A soldók pedig szaporodnak 
a jegyárus asztalán, mig a publikum, mely 
a bódé előtt álldogál, egyre fogy.

A journalistának tudvalevőleg az a pri
vilégiuma szokott lenni, hogy a színfalak 
között is szívesen látják. S én, minthogy 
signor Coruzzi előtt kritikusi minőségemben 
mutattam be magamat, most is élni akar
tam e jogommal. És éltem is vele.

Oh, te színfalak bűvös világa! érdekes 
vagy ott, a hol csintalan kóristanőkkel tré- 
fálózhatik az ember és bájos primadonnák
nak csókolhatja puha kezecskéit; érdekes 
vagy ott, a hol örök szaladgálás, örök zűr
zavar, örök nyüzsgés gyönyörködteti az em
bert ; a hol Lear király a nagy viharjelenet 
után egy pohár márciusival éleszti erejét 
és a hol Hamlet apjának szelleme, mielőtt 
visszatérne sírjába, egy pár frankfurtit nyel
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e l; érdekes vagy ott, a hol az arc hiányain 
a pirosító, a lábszáréin a gyapot, a memória 
hiányain pedig a súgó segít: de ah, még 
százszorta érdekesebb vagy ott, a hol nem
csak a primadonna, hanem a legutolsó kó- 
ristanő is az erény példaképe, a hol nincs 
színházi pletyka és féltékenykedés, a hol 
a művészek komolyan és méltóságteljesen 
viselik magukat a kulisszák között is, a hol 
nincs pirosító s nincs gyapot, s a hol végre 
nincs súgó sem ! A hol a színészek nem 
silány pénzért működnek, a hol senki sem 
utasítja vissza a neki szánt szerepet, a hol 
mindig egyetértés és béke honol . . .

Signor Coruzzi mély bókkal fogad és a 
legnagyobb készséggel ad felvilágosításokat 
a színpad berendezését illetőleg. A tulaj- 
donképeni színpad természetesen kicsiny és 
alacsony — olyan alacsony, hogy egy a 
színpad mögött álló férfiúnak a mennyezet 
ép a melléig ér. Itt, a színpad mögött foglal 
helyet a direktor ur, a ki a legfontosabb 
bábokat kezeli (rendszerint a hőst és a hős
nőt), mellette jobbról is, balról is, egy-egy 
segédje ül, mindegyik szintén két bábot 
mozgatva. A bábok rendesen körülbelől 50 — 
60 centiméter magasak; fejükön vasgyürü 
van, melybe a fődrót van erősítve. E fő
dróton kívül, mely az egész test mozgásait 
szabályozza, vannak bizonyos vékonyabb 
fonalak, melyek a lábak, kezek, ajkak, a 
fej és egyéb testrészek mozgatására szol
gálnak. Természetes, hogy mennél több test
részét bírja mozgatni a báb és e szerint 
mennél több ilyen fonállal van ellátva: annál 
tökéletesebb. Kétségkivüli, hogy e »mozga
tás« bizonyos gyakorlottságot igényel és ép 
ez a gyakorlottság az, melyet a »buratti
naio« művészete főkellékének tart. A moz
dulatoknak minél természetesebbeknek kell 
lenniök és szinte feledtetniük kell a néző
vel, hogy nem élő lényeket, hanem fabábo
kat lát. Második kelléke a jó burattinaio- 
nak a modulatio-képes hang. Minthogy neki 
egymagának rendesen két-három szerepet 
is kell elmondania: vigyáznia kell, hogy 
mindegyik szerepét más-más hangon reci
tálja. Ennek elérésére rendesen egy kis fa
darabot vesz szájába (pivettá nak vagy stregá- 
nak hívják) és ennek különböző elhelyezése 
által éri el a hang teljes módosulását Gyak
ran megesik, különösen a kezdő buratti- 
naióknál, hogy a pivettát elnyelik ; no de 
ez, mint sgr, Coruzzi biztosított, épen „nem
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baj, minthogy a pivetta nem vész el igy 
sem . . .

Látható tehát, hogy a bábszinházas fel
adata épen nem könnyű: ügyelnie kell sze
repére, melyet az előtte levő librettóból olvas 
ki, ügyelnie kell a rábízott bábok mozdu
lataira és végre ügyelnie kell hangjára; a 
közönség rendkívül élesen lát és a legcse
kélyebb hibát is rögtön észreveszi; de sze
rencsére illúziója akkora, hogy nem a báb- 
szinházast, hanem magát a bábot fütyöli ki. Az 
pedig, mint már emlitém, a művészi hiúság
nak teljesen híján van és érzéketlen marad 
még a legviharosabb füttyökkel szemben is.

A bábok jókora almáriomban voltak 
elhelyezve, a hol nyugodtan, zajtalanul vár
ták azt a percet, melyben színpadra kelle 
lépniök. Ott volt a fürge Arlecchino, tarka
barka foltokból összevarrt ruhájában, pici 
kalapjával, mely alig födi el fejét, fekete 
álarcával, melyen a szemek helyén csak 
két ici-pici lyuk van fúrva és 10—12 cérna
fonatával kezén, lábán, száján, nyakszirtjén, 
sőt még teste egy másik, meg nem nevez
hető részén is. ő  a társulat legmozgékonyabb, 
legszellemesebb és legmulattatóbb tagja. 
Vetélytársa csak kettő van: Pulcinella és 
Rogantino.

Pulcinella, a francia Polichinelle, az 
angol mister Punch, a német Hans Wurst, 
a spanyol dón Cristoval Pulichinello, nagy, 
fehér vászonzsákba van öltözve, melyet hasán 
egy kis öv tart össze. Fején cukorsüvegszerü 
phrygiai sapka, arcán csudásan kidudorodó 
orral ellátott fél-álarc van. Majd mindig 
szolga és majd mindig szerelmes egy szol
gálóba ; e mellett irtóztatóan félős természetű 
és szörnyű falánk.

Rogantino senki más, mint a Plautus 
»Miles glorio8US«-a, csakhogy pápai zsan- 
dárnak öltözve. Méltóságteljesen jár-kel fel- 
alá és folyton körülnéz, vájjon merészel-e 
valaki nevetni rajta. Mindenkit, a ki nem 
■viseltetik iránta kellő tisztelettel, elevenen 
akar megenni: »Ti mangio vivő vivő!« üvölt 
szörnyű dühvei, de azért persze nem bánt 
senkit sem.

Van az olasz marionette-szinháznak még 
több ilyen typicus alakja is, de ezek már 
most kiveszőben vannak. Legnagyobb ré
szük különben átment azokba a színhá
zakba is, a hol eleven színészek játszanak ; 
ott meglehet találni Stenterello-t, Carciofo-t, 
Tartaglia-t, Gianduia-t és még sok mást is.

Más-más vidéken más-más alakok nép
szerűek, igy pl. Nápolyban specialiter a 
Pulcinella van otthon, mig Floreneben inkább 
a Stenterello. Sajátságos, hogy e sok figura 
között nő-alak nincsen. »Colombiná«-t le
hetne legfölebb annak venni, a ki rende
sen Arlecchino imádottja, de a férfi-alakok
hoz hasonlítva, az ő jelleme rendkívül ha
tározatlan és elmosódó.

Térjünk vissza már most signor Coruz- 
zihoz, mert az első csengetés már elhang
zott és mindjárt kezdik majd a darabot. 
Hagyjuk ott a színfalak világát, mert úgyis 
csak akadéknak volnánk ott és menjünk 
le a nézőtérre, a hol az első padban reser- 
vált számunkra helyet a nyájas direktor ur.

Körülöttünk már nyugtalankodik a pub
likum ; itt-ott már egy-egy éles fütty is ha
sítja a levegőt, jelezve, hogy már félhét el
múlt. A türelmetlenség ez ékesen szóló ki
fejezései meg is teszik a kívánt hatást; pár 
perc múlva uj csengetés hangzik és a füg
gönyt nem fel-, hanem széthúzzák.

És ime, megjelenik a színpadon a zsidó 
mythos Herculese, a dicső Sámson. Haja 
övéig ér,' szakálla térdéig. Fel van fegyve
rezve a legmodernebb revolverekkel és 
kardja kétszer akkora, mint ő maga. Kísé
retében Pulcinella van, hű szolgája. A ret
tenthetetlen hős megáll a színpad közepén 
és merően ránéz egy darab papirosra, me
lyet kezében tart.

— Mit nézel, uram? kérdé Pulcinella.
— Dalila fotográfiáját! — felel Sámson, 

mélyen felsóhajtva.
És Sámson leírja imádottja szépségét, 

egyúttal elmondva, hogy a filiszteusok még 
mindig életére törnek. Ő ennek folytán uj 
revolvert vett (Pulcinella rémülten lapul a 
földre) és azt hiszi, hogy még ma lesz al
kalma megverekedni azokkal a brigantikkal. 
E percben a színfalak mögött trombitaszó 
harsog.

— I filistei! — sikolt Pulcinella és 
ijedtében hat bukfencet hány.

De Sámson természetesen nem ijed meg 
és két kezébe fogva irtóztató szablyáját, 
várja a filíszteusokat. Ezek megérkeznek 
és kezdődik a harc — mint hirdetve volt 
— zeneszó mellett. Világos, hogy Sámson 
bámulatos vitézséget fejt k i .; öt perc múlva 
hatvan filiszteus hullája borítja a színpadot 
és csak akkor mer előjönni rejtekéből Pul-
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cinella. Közeledik az elesettek felé és meg
pillantja köztük Rachelt is, egyetlen imá 
dottját, a ki férfiruhában szintén résztvett 
az ütközetben. Sirva tapogatja meg minden
felől, hogy vájjon nem ád-e életjelt: mind
hiába. •r

— E morta, é morta! bőgi a szegény.
E percben azonban Rachel igenis ád

életjelí: bizonyos, közelebbről nem részletez
hető hangot hallat . . . Pulcinella fölnéz az 
ég felé, aztán összekulcsolva kezeit, lelke
sülten kiált fe l:

— Hála neked, isten! ö  még l é l e k 
z i k !

A hálás publikum kacagva tapsol és 
Pulcinella, kezét mellére téve, udvariasan 
meghajol.

Nem folytatom a darab meséjének el
mondását, csak azt emlitem, hogy Delila 
nem a neki ígért pénz miatt, hanem tisz
tán féltékenységből árulja el Sámsont és 
hogy a hős a filiszteusokkal legalább tízszer 
ütközik meg, mindannyiszor lekaszabolva 
őket és mindannyiszor zeneszó mellett har
colva.

Rátérek már most a balletre. Mert a 
bábszínházban alig van előadás, melyet bal
let ne követne. Rendesen előbb bevonul a 
színpadra a királyi udvar, letelepszik a fal 
mentén és csak aztán jelenik meg a tán
cosnők kara. Oh Coppini Zsófia, te a nem
zeti színház annyit dicsért prima-ballerinája: 
szégyenpir szökött volna arcodba, ha láttad 
volna signor Coruzzi által szerződtetett pálya
társnőd remeklését. A legmerészebb figu
rákat a legbámulandóbb könnyedséggel vitte 
végbe Terpsichore e papnőcskéje; nincs 
tán az egész choreografiában fioritura, me
lyet ne produkált volna a legnagyobb tö- 
kélylyel. És midőn a publikum tapsvihara 
kitört: hogy hányta csókjait, hogy fonta 
össze karjait szösztől dagadó mellén! A lel- 
kesültség még engem is elragadott és meg
feledkezve ama szent szabályról, hogy a 
kritikusnak hidegnek kell maradnia és tap
solnia bűn : vitézül csattogtattam tenyereimet 
én is.

S mikor a függönyt végre megint ösz- 
szehuzták, olyan sajnálkozva hagytam ott 
helyemet, mint mikor a Sarah Bernhardt- 
előadásokon a második felvonás után je
gyem társ-tulajdonosa ült piros bársonyszé
kembe . . .

Ha signor Coruzzi olvasná e kritikát,

bizonnyal el volna ragadtatva tőle; látná, 
hogy még vannak nemes keblek, akik he- 
vülnek az igaz művészetért és meghajolnak 
az igazi érdem előtt és az megvigasztalná 
őt Oh, de szorul-e ő a vigaszra? S nem 
elég vigasztalás-e neki maga a Művészet, 
melynek »zsoídjában áll«?

Oh boldog bábszinházas ; én irigyellek !
Dr. RADÓ ANTAL.

EGY VISSZAUTASÍTOTT SZÍNMŰ.
— »Nti.« Dráma 4 felvonásban, irta * —

Hagyjuk a találgatást, ki Írhatta, uj 
iró-e, régi-e — találgassuk inkább vesztett-e 
vele a színpad, érdemes volna-e előadni ?. . .

Mivel nem tudjuk e szinmü Írójának 
kilétét, annyival elfogulatlanabbul összegez
hetjük benyomásainkat, az ezekre alapított 
ítéletet arra nézve : milyen lehet az író egyé 
nisége, m e n n y i b e n  e r e d e t i  i r á n y a .

Irányát illetőleg előre is mondhatjuk, 
hogy kevésbé eredeti. Tárgya, elvei arra 
mutatnak, hogy nem annyira a maga ere- 

| deti, mint inkább egy általa megkedvelt 
s a mai színpadi Ízlés uralkodóvá felküz- 
dött irányában keresi a hatást; müve leg
sikerültebb részletei bizonyítják legjobban, 
hogy az iró-bizonyos iskola hive s van te
hetsége ez iskola virtuózaként feltűnést kel
teni. Mivel pedig a mi közönségünk igé
nyei a divatozó iskola mértékénél nem fel- 
csigázottabbak; mivel továbbá drámairodal
munk épen nem oly gazdag, hogy a nem 
klasszikái iskolának megfelelő, de a napi 
ízléshez mérten hatásosnak Ígérkező szinda- 

j rabot készséggel ne kellene üdvözölnünk: 
j mondjuk ki, hogy a nemzeti színház mü- 
[ sora vesztett annyit e darabbal, mint ha pl. 
í Serge Panint, avagy legújabban Olgát nem 

fogadta volna el előadásra.
Mi az uralkodó drámai géniusz? Az 

embert szabad akaratában, megfeszített erejű, 
romboló, avagy önmagát aláásó küzködésé- 
ben feltüntetni? Nem. Az iró ma emberét 
nem a száraz földre helyezi, a hol lábát 
megvethetvén a sorssal szembeszállhat, ha 

' nem a tengerre, a hol a sorstól hányatik, 
véletlenül egy rongyos szalmaszálfélén me- 
nekedik partra — ha ugyan nem merül 
alá. A legszilárdabb egyént is úgy festik, 
mint valamely korábbi botlása által tehetet- 

j lenné vált, tengődő lelki elzüllöttet, ki leg
első alkalommal a legjelentéktelenebb eilen-
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ség kezében játékszerré válik — amely ellen
ség azután mint a fatum képviselője arány
talanul hatalmasnak tűnik az áldozattal 
szemben, sőt rokonszenvünket is megnyeri, 
miután szellemi erőt fejt ki -- mig amaz 
tehetetlenül kipked-kapkod az őt tovasodró 
árban és sopánkodásaival kicsinyes, szánal
mas, boszantó. Ki ne tartaná ilyennek a 
kisértést kerülő, de a kisértéseket bevalló 
és a következményeket remegve váró Júliát 
(Feuillet *Juliájá«-ban) és kit ne bilincselne 
le vele szemben inkább De Cambre, a ki 
pedig szinte fekete lelkű gaz — de átko
zott szellemmel s furfanggal ki tudja zsák
mányolni Júlia gyengeségét arra, hogy a 
maga gazságának leplezése végett az egész 
darabban Júlia megbocsátható ingadozását 
tárgyalja s még ő neki legyen feljebb s ő 
szabja meg a szenvedő üldözött nő bünteté
sét. Ilyen Ínséges gyötrelmek közt hősköd
nek, illetőleg züllenek el a fönnebbi mü 
szerelmesei is : D o r á c s L e o n t i n e  grófné 
és imádója G y a l á r i  D i o d o r  is. A grófné 
nemes, szilárd lelkű nő, lm csapodár férjé 
hez, Dorács grófhoz, jó anya. Még a II. 
felvonásban nagy erélylyel mondja: »Ne
k e m n i n c s e n e k  v á g y a i m :  a nő  
e l n é m u l t  b e n n e m,  c s a k  az a n y a  
é l « .  . . Ezt mondja az őt ostromló Diodor- 
nak — a kit pedig legalább is annyira szeret, 
mint a mennyire a férjét gyűlöli. Ugyan
csak ő rá\eszi Diodort, hogy D o r á c s  
h ú g á t ,  He l é n t  kérje meg. Leontin, mint 
erényes nő igy akarja lehetetlenné tenni a 
maga számára, hogy valaha megbotolhasson. 
Erre voltakép nem is volna szüksége, 
mert Dorács kész nejétői válni s csak a 
gyermeket nem akarja neki oda engedni. 
A nő igy nem akar válni. Hanem midőn 
Helén rájő, hogy Diodor nem őt szereti és 
nemesen lemond róla Leontin javára, a hig
gadt, szerető anya eldobja gyermekét, nyíl
tan bevallja férjének, hogy szeretője lesz 
Diodornak . . . Váratlan változás. Inkább 
szeretője lesz, (a nélkül, hogy a gyermek igy 
az övé lehetne) holott még mindig tisztességes 
módon neje lehetne Diodornak. Ha Leon- 
tine szerelme oly nagy, hogy e lépésre ké
pessé teszi, úgy miért hencegett az előtt 
annyira anyai szeretetével ? Alig tévedünk, 
azt sejtve, hogy csak azért ábrándít ki szerző 
Leönti ne iránt itt bennünket, hogy később 
az embert szeszélyesen hányó fatum egyik 
ivár képviselőjével elégülten mondathassa:

»A házasság törvénye összeütközött a sze
relem törvényével. A s z e r e l e m  t ö r v é 
n y e  I s t e n  t ö r v é n y e  . . .« Mintha csak 
azt mondaná itt szerző, egy kissé elburkolva, 
hogy az Isten törvénye nem az érzelem, 
hanem az érzékiség. Az érzelem haladhatna 
a maga nemes utján s boldogságát elér
hetné — és mégis az érzékiség fertőjébe kí
vánkozik. Ilyen volna-e a nő érzelme, ez 
volna-e fátuma? A léha Dorács, kinek 
»csak becsület-fogalmai vannak, de becsület 
érzése nincs« — a dráma haladásában, a nél
kül, hogy javulna valamit, tisztességessé vá
lik, az erényes, szilárd elvű Leontine, anél
kül, hogy nézeteiben változnék, hirtelen 

| alámerül, úgy hogy még amaz is joggal lát 
törvényt fölötte. A modern drámai ethika 
persze azt mondja erre, hogy ilyen az élet 
s hogy az embert a véletlen hajtja. De én 
ez ethikában üres kibúvót látok a magasabb, 
tehát nehezebb drámaírói vállalkozás elől. 

i  Ez abban áll, hogy az iró a tárgyalt egyén 
! lelki álláspontjához következetesen még a 
| végletekig is érvényesíti az egyén érzelmét.

Ha Leontineben oly erős az anya, hogy 
midőn fia föláldozásával elválhatna férjétől, 
követhetné szive hajlamát s ezt még sem 
teszi : akkor ily erős küzdelem dicső meg
állása után a puszta véletlenre sem inoghat 
meg és szerelmét magába temeti. Igaz, igy 
tragikai hősnő lett volna belőle — s ez a 
vacsoráját nyugodtan elkölteni akaró közön
ségnek nem lenne Ínyére. Mit mond hát a 
modern francia dramaturgiai káté? Ha az 
életben az egyén véletlenül sülyedhet — 
szintúgy a véletlen tán meg is mentheti.

Azért hát Dorácsot Lambert gróf ledur- 
rantja a darab végén s a felizgatott közön
séget kiengesztelheti az, hogy Leontine, 
gyermekestül Diodor keblére borulhat. Ter
mészetes, hogy ily megoldással nem valami 
vidám jövőre nyit kilátást a végjelenet és 
Leontine mint tragikus alak bizonyára meg
nyugtatóbb benyomást hagyhatna maga után, 
mint a milyet bukástól megmentett létére 
hátrahagy. A darab másik hőse, Diodor még 
szánalmasabb — sőt ellenszenves alak. Fur
csán okadatolja engedelmes hajlandóságát a 
Helénnel kötendő házasságra azzal, hogy ezt 
Leontineért teszi, a kit szeret. Ha Leontinet 
szereti, úgy csak ezt vehetné el. Később meg, 
hogy viszonyát Leontinehez leplezze, haj
landó Lambertné szeretőjévé fölcsapni.

Én azt hiszem, ha szerző nagyobb lyrai
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érrel volna megáldva is, ily irányban s az 
élet ilyetén felfogásával nem érvényesíthetné 
lyraiságát kellően. Ez csak ott lehetséges, 
a hol az ember minden viszonyok ellenére 
korlátlan. végigérezi akaratát. A modern 
dráma lyrai helyzeteiben az érzelem nem 
mint akarat, csak mint megadás, védekezés, 
elerőtlenülés léphet föl. Még a nemes ala 
koknál is, miután vagy tullelkismeretessé- 
güknél, vagy a viszonyok nyügző hatalmá
nál fogva érzelmük blazirt, reménytelen, 
félénk, avagy vergődő, a lyrai hullámverő- 
dés valédi magaslatán: t. i. az ifjúi dacban, 
a merész jogérzetben alig érvényesülhet. A 
legképzelmesebb költő is akaratlan mono
tonná, passzivá válik ily situatiék rajzolá
sában (Ármány és szerelem, Clavigo). A ki 
pedig nem az, az még inkább fordul közhe
lyekhez s obiigát esdeklő szónoki figurák
kal, sóhajokkal él és tántorgásokat, felugráso
kat, elsápadást, minduntalan ájuldozásokat 
ir a színész számára utasításul. Szerzőnk is 
óvakodjék az ily utasításoktól. A költő dolga 
a szó. ő  nem ért a színészethez és rende 
sen csak afféle mozdulatokat ir elő a színész 
számára, milyenek kiválóan szemébe ötlenek 
a színpadon. Jelen műben is olvasva az uta
sításokat, akárhányszor látni véljük, egy 
bizonyos nagy léptekkel járó kelő, nőietle- 
nül kiabáló, fel-felugró idestova botorkáló 
színésznőnket, a kit szerző úgy látszik nagy 
művésznőnek tart. Tartózkodjék ily nem- 
szakszerű utasításoktól, mert a rendező aztán 
ezeket szentül végrehajtatja, ha még úgy meg
kötnék is az ambiciózus, teremtő színész 
fantáziáját — ki részére a legnagyobb költő 
is hiába írna utasításokat. Szerzőnk bőven 
élt ily rhetorikai és mimikái közhelyekkel 
s lyrai szempontból drámája végtelen üres 
mü volna. Leontinebe valóban csak Prielle 
K , esetleg Jászai M. önthetne uj érzelmet. 
De nem üres e mü a szerző, illetőleg a 
modern dráma intentiója szempontjából, me
lyet ez úttal — elhallgatva csekélységem 
dramaturgiai hajlamát s Ízlését, a magyar 
eredeti műsor érdekében hangsúlyozni szük
ségesnek tartok. A francia és némely ma
gyar irók szerint, mint az életben, úgy a 
színpadon is a lelketlen, sokszor gaz intel- 
ligentia irányozza a fátumot. A mai dráma 
cselekvői nem az érezők (ezek csak szen
vedő, idestova tolt áldozatok) hanem az ér
zelemről lemondott s igy a viszonyok fölé 
kerekedő, sivár szeliemarisztokraták. A

i dráma költői értéke ma a gúnyban, éícben 
éri el magaslatát. Sardou müvei lelketlen, 
üres költőieden termékek, de izgatók, mu
lattatok. Szerzőnk müvében is, a mint az 
érző elem iassan-lassan tért veszt, annál 
inkább érvényesül benne a hideg értelem 
metszősége. Leontine chablonszerü passzív 

| hősnő, eleitől végig telve reminiszcenciák- 
i kai. Dorács is az »Idegen nő« Sepmonts 

hercegéhez hasonló alak s az iró mégis 
elütővé tudta tenni attól. Mert Dorács inkább 
a szabad akarat, a szellem embere s igy 
több tért adott az iró csapongó leleményé
nek. Meg aztán szellemünk állandóbban 
gyakoroltatok és a fejlődés minden phasisán 
átmegy az életben — holott kedélyünk sok
szor egész életünkben tovahaladhat a mély
ségek fölött. Az iró, ki nem hajlandó az 
elmerülő érzelemre, legalább szelleméből 
képes a meglevő mintához uj vonást adni. 
A »Nő« dialógja nem közönséges szellemű 
íróra vall. A hol nem fordul elő érzelem, 
ott szikráz a szellemtől és bő leleményre ad 
alkalmat a színésznek. A mű szinpadi ha
tását természetes fejlődésében vélem biztos
nak mondhatni. Szerző drámai cselekvény- 
érzékére vall, hogy bizonyos fejlődési moz
zanatokat egészen ki enged játszani, mig 
belőlük önkényt folyik a további fejlődés 
következő mozzanata nem úgy, mint az 
epikai hézagoktól tátongó Olgában látjuk. 
Dorács eleinte bizonyos önző számításból 
sürgeti Helén házasságát Diodorral — Leon- 
tine ellenzi. Később, mint említők, maga L. 
sürgeti. A nemes férj ebből merít gyanút 
a Leontine és Diodor közti viszony sejtelmé
hez. Ez a III. felvonást rendkívül érdekfe- 
szitővé teszi — s a korán elhunyt H al m i 
egymaga e felvonás után bizonyára számos 
kihívást biztosított volna Dorács szerepében 
szerzőnek. Nagy hiba Diodor gépies bele- 

| egyezése a Helénnel kötendő házasságba. De 
| ha már igy volt, szerző ezt is a következő 
! fejlemények nyomós okozójává tudta tenni.
; Helén boldog ezáltal, aztán kínossá teszi 
í Leontin helyzetét és sietteti a válságot. —
! A darab fejlődő mozgalmasságát feltűnően 

megmagyarázza az a jelenség, hogy a mel- 
! lékszereplők nem egyszerre, hanem egymást 
j fölváltva folynak be a cselekvényre. Mind

egyiknek szereplése egy felvonásban tetőzik 
valamely momentumban s e momentum a 
következő felvonásban egy másik szereplőt 

j késztet teljes erejével síkra száilani. Ezek
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közül Helén, az eleinte naiv leányka ké
sőbb meglepő szép fordulatban változik át. 
A darab befejezése csekély változtatással 
módosítható lenne. Egyébiránt, ha a nemzeti 
színház bírálói nem akadtak meg Serge 
Panine-on, melyben egy asszonynyal löveti 
le az iró a dráma rossz szellemét: nem lát
juk át, hogy ütközhettek meg jelen esetben. 
Az ember méltán keresi egyéb, a művön 
kívül fekvő okokban, a visszautasítást — 
vagy tán nem is kell keresnie, annyira ki
magyarázható a magyar drámairó körülmé
nyeiből.

Egyébiránt ha már színpadon nem lát 
hatják, ne mulaszszák el t. olvasóink könyv
ben élvezni e szellemes müvet s Ítéletüktől 
teszem függővé, mennyiben alapos abbeli 
meggyőződésem, hogy e dráma igazi helye 
nem a könyvkiadónál, hanem a szinpa 
dón van.

RAKODCZAY PÁL

I R O D A L O M ,
» C ig á n y v ilá g «  címmel hosszabb ver 

ses elbeszélésen dolgozik társaságunk r. tagja 
S z a b ó  Endre. Müvének tárgya a mai tár
sadalmi életből van meritve s előadásában 
a humoros hang az uralkodó. Ebből az el
beszélésből van véve az a részlet, melyet 
közelébb társaságunkban olvasott föl a 
szerző. A febr. 17-iki felolvasó-ülés másik 
tárgyát: Kvassayné K u n  Melanie »A na
rancsfák alatt« cimü tapssal fogadott elbe
szélését, a »Pesti Napló« mutatta be olva 
sóinak, mig F i n d u r a  Imre gondos tanul
mányát a palóc népköltészetről, mely szintén 
ennek az ülésnek felolvasása volt, lapunk 
egyik közelebbi száma fogja közleni.

Kvassayné K nn Mel&nie úrnő száz forinttal 
a Petőfi-társaság alapitó tagjai közé lépett.

Petőfi Poroszországban. Lewinsky József 
e hó 21-én declamatorius előadást tartott Petőfi 
költeményeiből Königsbergben. Felolvasásáról a 
»Königsb. Ztg.« a következőket írja: »Lewinsky 
8ohsem játszott szerelmest, mert fiatalabb éveiben 
meg volt arról győződve, hogy neki a szerelmes
kedést elhinni nem fogják. Szinte merésznek tűnik 
föl tehát, ha tőle olyan költeményeket hallunk 
fölolvasni, minő a Petőfi búcsúja ifjú szép felesé
gétől, midőn küzdeni megy a hazáért. A Neuge- 
bauer László által fordított költemények előadása, 
melyekből olyasmi érzik ki, minő a csárdás tüzes 
rythmusa, egyáltalán a legtökéletesebb volt, mit e 
nemben elképzelni lehet. így még alig látott va
laki közönséget figyelni. Hála a művésznek, ki kö
zelebbről ösmertette meg velünk utolérhetetlen 
interpretatiója segélyével a nagy magyar lyricust.«

Jókai Mór újabb regényei közelébb igen 
diszes kiállítású illusztrált kötetekben látnak nap
világot a Révai testvéreknél. A kiadók igen olcsó 
árakat szabnak, hogy a nagy iró müvei bejuthas
sanak ne csak a gazdagabbak könyvtárába, ha
nem a szegényebb sorsuak polcaira is. Azt a di
cséretes célt vallják, hogy Jókait nem elég ki
adni, Jókait el kell terjeszteni. A kelendőséget az 
olcsóság mellett azzal is előakarják segíteni, hogy 
a füzeteket képekkel illusztrálják, s ezeket Jókai 
Róza kisasszony rajzolja. Révaiék vállalata a 
költőnek csak ama müveit veszi föl, melyek eddig 
könyvalakban meg nem jelentek, hanem csakis 
a lapok tárcahasábjain. Az első lesz »A lőcsei fe
hér asszony« cimü öt kötetes történeti regény. 
Harmadfél ives füzetekben indul még, s minden 
két hétben megjelenik egy-egy füzet, melynek ára 
25 kr. Előfizetni is lehet: ára egész évre (26 füzet) 
6 frt, félévre (13 füzet) 3 frt. Szomorú dolog volna 
ka Jókai regényeit is ajánlani kellene a magyar 
közönségnek.

Vörösmarty összes müveire Mehner Vilmos 
kiadta az előfizetési felhívást, mely kiemeli, hogy 
Vörösmarty összes müveit eddigelé még nem bírta 
a magyar közönség. »Midőn a haza közönségét 
előfizetésre hívom fel, — mondja Mehner — ment
sen fel engem ama körülmény fejtegetésétől: hogy 
miért nélkülözte oly sokáig Vörösmarty teljes ki
adású összes müveit. Arról azonban biztosítom a 
közönséget, hogy sem neki, sem a nagy költő örö
köseinek nincs része e mulasztásban.« Most Vö
rösmarty Mihály összes müvei megjelennek, tehát 
azok is, melyek az utolsó kiadáskor egy pótkötet- 
beu igértettek, de soha meg nem jelentek, melyek 
a halhatatlan költő halála után mint kéziratok 
találtattak s eddig kiadva soha és sehol nem vol
tak. A kiadás rendezését Gyulai Pál vállalta el és 
ugyan ő fogja az egyes müveket jegyzetekkel ki
sérni, a mi a kiadás becsét kétségen kívül emeli. 
Az egész mü nyolc kötetben jelen meg, és pe
dig május havától kezdve minden két hónapban 
egy kötet. — A nyolc vaskos kötetnek á ra : fűzve 
20 frt, diszkó tésben, arany metszéssel és vágás
sal 30 frt. Előfizetési árul 5 frt küldendő be, 
mely összeg az utolsó két kötet szállításánál vo- 
natik le. A szállítás kötetenkint bérmentve, után
vétellel fog történni. A mi a kiállítást illeti, az a 
lehető legpompásabb lesz, szép nehéz papiroson, 
a legszebb betűkkel. A könyvpiac bolti ára jóval 
nagyobb lesz.

Budenz-Album. Megrendelő ivet adtak ki 
di\ Halász Ignác, dr. Simonyi Zsigmond és dr. 
Szinnyey József egy »Budenz-album«-ra, mely Bu
denz József érdemes tudósunk nyelvtudományi 
negyedszázados működésének lesz irodalmi emlék
könyve. A tanítványok szövetkeztek a szerkesz
tésre. Március közepére kerül ki a sajtó alól 17 
18 ívnyi tartalommal, Budénz arcképével, élet
rajzával, összes megjelent munkáinak jegyzékével 
és nyelvtudományi közleményekkel. Előfizetési ára 
2 frt 80 kr. A tiszta jövedelem a Reguly-alap ja 
vára van szánva. Ez alapnak is Budenz a megte
remtője, célja pedig az, hogy a rokonnyelvek te
rületén teendő tudományos utazásokat segélyezze.
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Az előfizetések Knoll Károly akadémiai könyvkeres
kedőnél történnek.

A franc ia  akadém iának m. hó 21-dikén 
tartott tagválasztó-üiésén, melyen az elhunyt L a- 
p r a d e és Henri M a r t i n helyét töltötték be, 
C o p p é e 24 szavazatot, ellenjelöltje Montégut 
9-et, L e s s e p s  22-őt és Petit abbé 1-et kapott, 
a többi tiz szavazólap nem volt kitöltve. A hal
hatatlanok közül nem voltak jelen Aumale herceg, 
Ollivier, Dumas a vegyész és Sardou. — About, mert 
még ünnepélyesen nincs fölvéve, nem választha
tott. Az akadémia most ismét teljes, megvan mind 
a 40 tagja. A párisi lapok előtt feltűnő, hogy Les
seps megválasztásánál tiz akadémikus üres lappal 
szavazott. A »Temps* úgy hiszi, hogy az üres la
pokat monarchista érzelmű akadémikusok adták 
be, a kik igy tiltakozni akartak Lesseps jelöltsége 
ellen, kit »a sajtó erőszakolt akadémikussá.« A 
»Figaro« szerint egyes akadémikusok azért nem 
szavaztak Lessepsre, mert valamennyien ugyanegy 
személytől ajánlott levelet kaptak, melynek írója, 
az akadémia méltóságára hivatkozva kérte őket, 
ne szavaznának Lessepsre, »a ki a megválasztást 
arra használná fel, hogy uj emissiót csináljon.« 
Különben a francia akadémia nem igen szokott 
egyhangúlag választani tagot. Coppéet és Lessepset 
Cherbuliez fogja az ünnepélyes fogadtatásnál fo
gadni.

Az amerikai nemzetőr, a New-Yorkban 
megjelenő uj magyar lap, első számát megkaptuk 
és örömmel olvastuk, mert valóban derekasan van 
szerkesztve és nagy szükséget pótol. »Az Amerikai 
Nemzetőr« megindításával, mondja az első cikk, 
harmadszor kisértjük meg, itt, az Egyesült-Álla
mokban magyar újságot meghonosítani. Az 1853-iki 
év, október hó 15-én jelent meg itt New-Yorkban 
A H a g y  a r S z á m ü z ö t t e k  L a p  j a első száma. 
Ugyanazon év nov. hó 30-án a hatodik számban, 
keserves panasz kel a szerkesztő-kiadó, Kornis Ká
roly ajkán a »szomorú tény« fölött, hogy csakis 
nyolcvanöt előfizető jelentkezett, és lapja további 
megjelenése felfüggesztését tudatja olvasóival. Az 
1879-ik év julius hó 15-én jelent meg Löw Vilmos 
és Mogyorósi Árkád szerkesztése alatt a M a g y a r  
A m e r i k a  első száma, ez még hat számra sem 
volt képes vergődni.« Kívánjuk, hogy az Amerikai 
Nemzetőrnek ne legyen ilyen szomorú sorsa. Me
leg pártolásra érdemes e derék, hazafias szellem
ben szerkesztett lap ; és megérdemli a pártolást 
nemcsak az Amerikában lakó magyarok részéről, 
de főleg a magyarországi olvasókörök, kaszinók 
stb. részéről is, melyeknek csekélység az a két dol
lár, a mennyibe az érdekes, tartalmas lap egész 
évre kerül. Híven ad tudósítást Amerikában élő 
honfitársaink életének mozzanatairól, egyszersmind 
a tengeren túl élő magyarokat értesítvén, igen 
lelkiismeretesen és pontosan, a hazában történő 
események felől. A szerkesztőség cime : Nev-York. 
24 North William-street. Ismételve ajánljuk e de
rék lapot, mely egyetlen magyar lap az uj világ
ban, a közönség pártoló figyelmébe.

M Ű V É S Z E T .
Jókainé asszonynak e napokban adta át 

a »Nemzet* szerkesztősége azt az arcképet, melyet 
a művésznő jubiiaeumára B a d i t z  Ottó festett. 
A kép a jubiláns művésznőt Volumnia jelmezében 
ábrázolja, életnagysága térdképben. Baditz Ottó 
neve a festőművészet terén eléggé ismeretes arra, 
hogy müvének minden dicsérése fölösleges legyen. 
Itt csak azt akarjuk megemlíteni, hogy Baditz 
mint arcképfestő tudtunkkal ezúttal lépett fel elő
ször s müvét a nála megszokott ambitionál is 
több lelkesedéssel állította elő, tudva, hogy fest
ménye Jókai salonjáuak díszítésére van szánva. 
A kép nagyon szépen sikerült; nemcsak mint arckép 
hű a megszólalásig, de mint tanulmányfő is mű
vészi. A kiváló festő, mint egy magánleveléből ér
tesülünk, már csak april hó közepéig marad Mün
chenben ; akkor Budapestre jön s köztünk fog 
véglegesen megtelepedni.

Siemiradski legújabb óriási festménye : »Egy 
régi szláv vezér holttestének elégetése«, melyet 
a moszkvai muzeum számára festett, legközelebb 
Berlinben lesz kiállítva. Mint egy berlini lap Írja, 
nemsokára Moszkvába viszik a már is fölötte ma
gasztalt képet, a nélkül, hogy előbb több város
ban kiállítanák.

Érdekes előadás lesz holnap (március 3.) 
Becsben a Karltheaterben az osztrák fehér kereszt
egylet és a bécsi önkéntes mentőtársulat javára. 
Színre kerül C o p p é e »Le passant« cimü darabja ; 
»A tudós nők«-ből egy felvonás, »Les Sphinx des 
Pyramides« Rousseltől, »C'onseils á une Parisienne 
M u s s e ttől é s F e u i l l e t  »Le Pour et le Contre« 
cimü darabja. — Közreműködnek R o u s s e i l  R. 
a Theátre Fran§ais-től, C o l o m b i e r  Mari az 
Odéon-szinháztól Párisból és P á l m a i  asszony, 
ki cigány zenekiséret mellett magyar népdalokat 
fog énekelni.

»Lohengrin« Párisban. Párisi lapok szerint 
Carvalho, a nagy opera igazgatója, tárgyalásokat 
folytat, hogy Wagner »Lohengrin«-jét még ezen 
saison alatt színre hozhassa. Elza szerepét Marié 
Heilbronn, Lohengrinét pedig Talazac énekelné. 
E szinrehozatal a párisi saison egyik nagy esemé- 

i  nye lenne a »Herodias« előadása mellett. Az a 
baj, hogy Maurel, a »Theatre des Italiens« igaz
gatója szintén elő akarja adatni Lohengrint, még 
pedig olasz nyelven; a két igazgatónak tehát előbb 
meg kell egyezni. Maurel Elza szerepére Materna 
asszonyt szeretné megnyerni Bécsből; a jeles mű
vésznő olaszul énekelné szerepét.

Művészeti rövid hírek. Az or s z .  d a 1 á r- 
s z ö v e t s é g e t  föl fogják szólítani, hogy legkö- 

| zelebbi országos dalárünuepélyét a kiállítás alatt 
Budapesten rendezze. — L e w i n s k y  J ó z s e f  
e hó 4-dikén a »Magyarországi Hírlapírók nyug
díjintézete* javára felolvasást rendez a vigadó kis 
termében. — M e i s s o n n i e r  nagy számú.tisz
telői azon alkalomból, hogy m. hó 21-én volt ötven 
éve, hogy a mester első müvét kiállította., nagy 
bankettet rendeztek Párisban.

Felelős szerkesztő : SZANA TAMÁS.
B u d a p e s t .  W e i s z m a n u  t e s t v é r e k  k ö n y v n y o m d á j a .



„H A Z A N K “
TÖRTÉNELMI KÖZLÖNY.

SZERKESZTIK: A B  A T I L A J O S  é s  S Z O K O I Y  V I K T O R ,

Magyarország ujabbkori történelmének j 
kedvelői és művelői régéta érzik oly szak- j 
közlöny hiányát, mely hazánk történetének | 
a szatmári békekötés által előidézett külsőleg j 
csendes, benn nagy események magvát érlelő í 
időktől a múlt és jelen század alkotmá- j 
nyos küzdelmeit betetőző 1867. évig, vagyis ' 
alkotmányunk helyreállításáig terjedő kor
szak hiteles adatainak tárházát képezné. !

E hiányt kívánja a » H a zá n k «  ki- j 
adója pótolni, s a hazai történetírásnak vél i 
szolgálatot tenni, midőn arra vállalkozik, ! 
hogy a »Magyar Történelmi Társulat« mii- j 
ködésének fonalát, mely programmszerüleg ; 
1711-ig terjed, a legújabb időig nyújtja ki.

Nézetünk szerint nem jogosult az a | 
vélemény, hogy az uj idők eseményei és 
férfiai a történetírás figyelmének és már 
mostani közléseknek nem lehetnek tárgyai, 
azért, mert elfogulatlan ítélet alkotása ró- | 
luk alig gondolható. Addig várni, mig sok , 
adat elvész, az élők tudását és emlékezé
sét feledés borítja, s mig nem lesz, a ki az 
elrejtett rósz leleplezésére, az elnyomott 
igazság védelmére saját tapasztalata alapján 
szót emeljen, annyit tenne, mint a nemzetet 
lefolyt élete felől homályban hagyni s a 
történetírást képtelenné tenni azon hivatása 
teljesítésére, hogy a jog győzelmének igaz 
leirásával a nemzeti önérzetet emelje s az 
emberiségben az erkölcsi rend uralmának 
tudatát megszilárdítsa.

Munkásságunk tehát arra lesz irányozva, 
hogy a magyar társadalom, politikai élet 
és közszellem átalakulására és nemesbülé- 
sére, az újra alakult magyar állam és intéz
ményei megszilárdulására elhatározó befo
lyást gyakorlott férfiak élete és működése 
alaposan megirassék, a reformok akadályai 
felvilágosittassanak, s igy a jövő történet 
írójának mennél több kidolgozott történet
rész álljon rendelkezésére.

Ebből folyólag a »Hazánk« kettős 
célt tűzött ki magának : egyfelől azt, hogy j 
a magyar hadi, politikai és polgári élet ! 
ujabbkori történeti adatait az elkallódástól 
megóvja ; másfelől, hogy a tudományos inté
zeteinknél és egyeseknél lévő anyagkészlet 
feldolgozására s a jelen század nagy esemé
nyeiben és alkotásaiban résztvevők egyéni 
tudása és tapasztalatai megörökítésére al- ! 
kaimul és közvetítő közegül szolgáljon.

Ezen vezérelvekhez képest igyekezni j 
fog a »Hazánk« szerkesztősége, hogy le- j 
hetőleg csak oly közleményeknek adjon 
helyet, melyek Íróit a tárgy megválasztásá
ban a történelmi kritika s a tudomány ma
gasabb érdeke, a tények és események meg
ítélésében önmérséklet és igazságérzet, az ; 
előadásban pedig higgadt komolyság vezérli. ! 
Mindazáltal tág tért enged a szerzők nézetei j 
s véleményei szabad nyilatkozásának. Párt- j 
állást kerülve s a tények valóságos lefolyá- |

sának kiderítését tűzve ki egyik feladatául, 
a legellentétesebb érveléseknek is hajlandó 
tért nyitni, ha az érveléseket nem személyes 
hajlam vezeti, vagy ellenszenv tulságokra 
nem ragadja.

Az adatok gyűjtésére nagy súlyt fektet 
a »Hazánk.« A ki az utóbbi másfél szá
zad hadi, politikai, művészeti és közműve
lődési életére, illetőleg abban szereplő egyé
nekre vonatkozó, vagy tőlük származó nap 
lók, levelek, vagy egyéb iratok s életrajzi 
adatok, pasquillek, kiáltványok stb. birtoká
ban van; — a ki a folyó század s főleg 
1848/49-ki alkotmányos küzdelmeinket illető 
kéziratot, naplót, jegyzőkönyvet, vagy annak 
töredékét, a nemzetőrség, honvédzászlóal
jak, huszárezredek és tüzérség alakulását, 
erejét, létszámát és harcait, a hadtestek 
működését, napi parancsokat s hadi jelen
téseket, csaták leírását, hőstetteikkel kitű
nők tényeit magában foglaló eredeti irato
kat bir, a miknek a történetiró hasznát ve
heti, a melyek a mai és jövő nemzedéket 
amaz időkről, nagy embereiről és általuk 
előidézett események valódi indokairól fel 
világosítani képesek: — ne engedje elpusz
tulni, vagy méltatlan kezekre jutni, hanem 
küldje be e folyóirat szerkesztőjéhez közlés 
végett, s adja át a történetirodalomnak a 
nemzet okulására.

Az itt körvonalozott tér művelését tűzi k 
feladatául a »Hazánk.« írói és gyámoli 
tói azok lesznek, kik célját és elveit helye
selvén, a magyar történetírás ügyét a fen
tebb jelzett irányban és határok közt szol
gálni hajlandók. Ezekhez vannak intézve e 
sorok, egy komoly ügy barátaié ügy barátaihoz 
— a történelem és hazaszeretet nevében.

A »Hazánk« 1884 elejétől kezdve öt- 
ives havi füzetekben jelenik meg (julius és 
augusztus hó kivételével,) időnként arckép 
vagy egyéb történeti becsű rajz mellékletével.

Az imént megjelent e l s ő  f ü z e t  t a r 
t a l m a ;  Tájékoztatásul. — P u l s z k y  
F e r e n c :  A forradalom. — S z i l á g y i  
S á n d o r :  Erdélyi ifjak iskoláztatása kül
földi egyetemeken. — M á r k i  S á n d o r :  
Forray András esete, adat a Hora-lázadás 
történetéhez. — J a k a b  E i e k :  Gróf 
ö ’Donel Károly, erdélyi kormányzó- — G e- 
l i c h  R i k h á r d :  A szolnoki ütközet. — 
R é n y i R e z s ő . A  64. zászlóalj. — Tárca : 
A cs. k. udvarnál alkalmazott egyének na
pidijai 1812-ben. — Szeremley Miklós törté
neti képei. — Görgey Arthur altábornagygyá 
kineveztetési okmánya. — Rettegi György 
emlékiratai. — Jenő, savoyai herceg nyilat
kozata 1720-ból.
E l ő f i z e t é s i  ár a:  e g é s z  é v r e  6 frt ,  

f é l é v r e  3 f r t .
Az előfizetési összegek Aigner Lajos 

könyvkereskedéséhez (Budapest, váci-utca 1) 
intézendők.



K a z i n c z y  F e r e n c  m ű v e i . ]  B A L O G H  Z O L T Á N
M a g y a r á z ó  j e g y z e t e k k e l  !

*' kiadja 
ABAFI LAJOS.

Ö S S Z E S  M Ű V E L

Kazinczy Ferenc, ki új Átlagként fél századig 
hordta vállán a nemzeti nyelv és irodalom ügyét, 
méltó arra, hogy műveit minden, magyar ember is
merje és bírja.

Ennek lehetőségét könnyítendő,elhatároztuk, hogy 
Kazinczy műveiből újabb olcsó kiadást rendezünk.

E művek 5 vaskos kötetre terjednek és Kazinczy 
Összes költeményeit, Pályám emlékezetét (önéletraj
zát), Erdélyi levelek című útleírását cs Magyar Pan- 
theon címen nevezetes magyarok életrajzait tartal
mazzák.

Kazinczy költeményeinek ily teljes gyűjteménye 
még nem létezett, számos verse ez alkalommal jelent 
meg először; a Pályám Emlékezete is csak most jele
nik meg önálló kötetben, szintúgy remek életrajzai; 
az Erdélyi Levelek »Utazások« címe alatt többször 
adattak ki, de teljesség tekintetében egyik sem vetél- 
kedhetik jelen kiadással, melyet bő jegyzetek, beve
zetések, névmutatók értékesbítenek.

Ez öt kötetet 37—38 háromíves füzetben bocsát
juk ki. 1884. újévtől kezdve hetenkint egy füzet jele
nik meg.

Egy-egy füzet ára 20 kr.
B ek ö tés i tá b lá k  25 k r a jc á r já v a l  k a p h a tó k .

Kívánatra mind az öt kötet egyszerre is kapható.
Ára barna vászo «kötésben piros szegélylyel 10 frt 20 kr.

Aigner Lajos
kiadóhivatala.

Balogh Zoltán egyike volt az ötvenes évek leg
kedveltebb és legtehetségesebb fiatal költőinek; mű
veiből meleg és nemes kedély s a mi költészetének 
legjellemzőbb vonása: a hazának lángoló szeretete su
gárzik felénk. Ó az elnyomatás sötét napjaiban ezrek 
érzelmének adott költői kifejezést s e nemű dalai még 
ma is hazafias költészetünk gyöngyei közé tartoznak. 
Már ez az egy körülmény elegendő arra, hogy Ba
logh Zoltán költeményei, különösen napjainkban, mi
dőn a hazafias lyrának oly kevés hivatott művelője 
akad, nagy elterjedésre találjanak.

Balogh Zoltán összes müvei három kötetre ter
jednek, melyek tartalmát kisebb költeményei, balladái 
s költői beszélykéi, színművei és »Alpári« című pálya- 
nyertes verses regénye képezik.

Hogy a nagyobb közönségre nézve is hozzáfér
hetőkké tegyük Balogh Zoltán költői alkotásait, e 
három kötetet ú j olcsó kiadásban bocsátjuk ki, még 
pedig 1884. január havától kezdve 20 háromíves heti 
füzetben.

Egy-egy füzet ára 20 kr«
Bekötési táblák 25 krajcárjával kaphatók.

Kívánatra mind a három kötet egyszerre is kapható.

Ára barna vászonkötéaben, piros szegélylyel 6 frt.

A ign er Lajost
kiadóhivatala.

SÁR0SY GYULA ÖSSZES MŰVEL
Életrajzi Levezetéssel és jegyze tekkel

kiadja
ABAFI LAJOS.

Sárosy Gyalu a magyar költészeti irodalomban 
kiváló helyet biztosított magának lánglelke, kitűnő 
nyelvezete és géniusáuak merész föllengzése mara
dandó becsű müveket teremtett, melyek vagy szét
szórtan láttak napvilágot, vagy részben az idők ne
héz sajtóviszonyainál fogva meg nem jelenhettek, de 
ezer meg ezer kézirati másolatban keringtek a hazá
ban. Nálánál senki sem dicsőítette nagyobb áhítattal 
és erősebb phantáziával a magyar szabadságot, mely
nek zaklatott és üldözött élete oly korán esett ál
dozatul.

Nagy szenvedések és mártyromságok között tűnt 
el a költészet egéről, melynek egyik fénylő csillaga 
volt; miért is megérdemli, hogy nemcsak összes müveit, 
hanem életrajzát is lehető részletességben ismerje a há
lás utókor.

Az a kegyelet, mely bennünket Sárosy Gyula 
összes müveinek kiadására bírt, ösztönöz most arra, 
hogy e három kötetre terjedő müveket (Arany trom
bita, színmüvek, hazafias s egyéb költemények) új 
olcsó kiadásban mentül szélesebb körökre nézve hozzá
férhetőkké tegyük.

Ehhez képest 1884. újévtől kezdve egy-egy 
háromíves füzetet bocsátunk ki. Összesen 22 füzet lesz

Egy-egy füzet ára 20 krajcár«
Bekötési táb lák  25 krajcárjával kaphatók.

Kívánatra mind a három kötetet egyszerre is szá llít
hatjuk. Ara barma vászonkotéebeB, piros szegélylyel 6 fr t .

A igner Lajos
kiadóin vftt&la

GAAL JÓZSEF VÁLOGATOTT MŰVEI.
Életrajzi bevezetéssel kiadja

BADICS FERENC.
Gaal Józsefről ma már irodalom-ismerő ember 

is alig tud többet, mint legfeljebb azt, hogy ő a szín
padi »Peleskei nótárius«-nak szerzője. Pedig egykoron 
— a negyvenes években — benne culminált a ma
gyar széppróza: ő volt a legkedveltebb, a legolvasot
tabb magyar regény- és beszélyiró, s a mellett, mint 
a magyar népszínmű megteremtője, vigjátékaival domi
nálta a magyar színpadot.

Szabadságharcunk iezajlása után letette a tollat: 
a feledésnek adta át magát; meg is feledkeztünk 
róla tisztára, úgy hogy most új íróként lép é lén k éi
nek müveiből még ma is sok élvezetet meríthetünk-

Az eddig megjelent 3 vaskos kötet magában fog
lalja Gaal »Szirrnay Ilona« című regényét, történet1 
elbeszéléseit, alföldi képeit és humoros rajzait; ezeket 
utóbb szinmüvei ki fogják egészíteni.

Említett 3 kötetből új olcsó kiadást rendezünk 
29 háromives füzetben. 1884. újévtől kezdve heten
kint egy-egy füzetet bocsátunk ki.

A füzet ára. 20 krajcár.
B ek ötési tá b lá k 25 k rajcárjával kaphatók. 
jfjjSgjP’ Kívánatra mind a három kötet 
megszerezhető. Ara barna vászonkötésben, 

lycl 7 fr t 80 kr.
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SZERKESZTI

S Z A N A  T A M Á S

TARTALOM
Az első vihar. Irta B e n i c z k y n é  B a j z a  Lenke.

Az oszlopbáró. (Regény.) Irta T o l n a i  Lajos.

Az elvált asszony. (Francia elbeszélés.) Irta Tony R e v i 11 o n. 

Petőfi Sándor életéből. Közli ifj. N a g y  György.

A vasgyáros. Ismerteti R a k o d c z a y  Pál.

Irodalom. — Művészet. — Vegyesek.

E L Ő F I Z E T É S I  Á R A K :

Egész évre . . . . .  8 frt. | N egyedévre.....................2 frt.
F é l é v r e ..........................4 frt. j Egyes lap ára . . . . 16 kr.

Az előfizetési pénzek a kiadóhoz (IV. váci-utca 1) küldendők.

Szerkesztőség; IV. bástya-utca 11.

A la p  k ö z l e m é n y e i n e k  u t á n n y o m á s a  t i l o s .

BUDAPEST
A I G N E R  L A J O S  K I A D Á S A

IV.  váci-utca 1. szám.



A „P E T Ő FI TAR SASÁG“
e hó 9-dikén (vasárnap) & e. 10 órakor a magyar tud, akadémia elsöemeleti termében

fe lo lv a só -ü lést tart.

T Á R G Y A K :
1. A költő modelljei. Irta és felolvassa: B o d n á r Zsigmond r. tag.
2. Nagy Mózes (költemény) S z a b ó  Sándor vendégtől, felolvassa K o m ó e s y  Jóssef r. tag.
3. Az antik komédia néhány jelleméről. Irta: dr. K r a u s z  Jakab vendég, felolvassa N év  y

László r. tag.
4. Egy újkori Teli Vilmos (elbeszélés). Irta és felolvassa: P. S z a t h m á r y  Károly r. tag,

A felolvasásokat zárt ülés követi.

V E G Y E S E K .
* (Mennyit nő a nap márciusban ?) Már

cius 1-én a nap 6 óra 42 perckor kelt és 5 óra 
44 perckor nyugodott, tehát a nap hossza 11 óra 
2 perc volt; 31-én a nap 5 óra 42 perckor fog 
kelni és 6 óra 28 perckor nyugszik le, tehát a nap 
hossza 12 óra 46 perc lesz. E szerint a nappal 
március hóban 1 óra 44 perccel nő, minek meg- 
felelőleg az éjjel ugyanannyival fogy.

* (Lord Gladstone.) Gladstone már több 
ízben visszautasította, hogy pairi ranggal a fel- 
söházba helyezzék át. Mint Londonból írják, a 
miniszterelnök legidősebb fia Gladstone H. W. 
(whitbyi képviselő) fog atyja érdemeinek elismeré
séül, ámint Lord Gladstone pairré kineveztetni.

* (Tahiti királynője,) mióta Párisba ér
kezett, ott a nap hősnője. A lapok hosszú leírá
sokat közölnek a szigetről, mely felett a királyné 
francia protectoratus alatt uralkodik és melyet a 
múlt századbeli tengerészek valóságos földi para
dicsomnak írtak le. Magát a királynét valamennyi 
tudósitó igen szép nőnek mondja. A »Journal des 
Debats« egyik munkatársa, ki Tahiti szigetén ré
gebben előkelő állást foglalt el, meglátogatta a 
királynét és ezeket írja ró la: Marahu királyné 
magas, karcsú termetű, arca hosszúkás oval, orra 
egyenes, ajkai szép formájuak: haja sötétfekete 
és két vastag fonatba van fonva, szemei ábrán
dos kifejezésüek. Franciául igen jól beszél, de ki
ejtése kissé olaszos. A szép alak báját növeli az 
ajkakon játszó kedves mosoly Mintegy 20—25 
éves és a legkényesebb európai igények mellett 
is szép asszonynak mondható. A királyné panasz
kodott, hogy tömérdek látogató jön hozzá, holott 
ő nem azért jött Párisba, hogy idejét a kiváncsi 
látogatóknak szentelje. Igen szeret színházba já rn i; 
az Llysée báljának estejen inkább Sarah Bernhar- 
dot nézto meg a »Kaméliás Hölgy«-ben. Nagyon 
sokat beszélt az amerikai reporterekről, kik San-

[ Frauciscótól New-Yorkig lépten-nyomon üldözték 
és oly arcképeket közöltek róla lapjaikban, me
lyek nem voltak épen hízelgőknek mondhatók. A 
királyné Németországba is akart menni, de ezen 

| tervről lemondott, sót egyik nővérét, ki Németor- 
! szágban végzi tanulmányait, el fogja onnét vinni 

Párisba. A királyné végül elmondta, hogy férje 
í nagyon csapodár és fukar ; a Franciaországtól ka- 
| pott 70,000 frank évi dijat mind megtartja magá- 
| nak és ezért a királyné azt akarja kieszközölni, 

hogy az évdij fele ő neki küldessék el. — A ki
rályné Mme Salmon név alatt van szállva a Hotel 
Continentalba.

* (Opitz léghajós) nagy léghajót épit Ber
linben, mely mindenekelőtt tudományos célokra 
fog szolgálni A léggömb magassága 22 méter, 
kerülete 48 méter lesz s 1200 köbméter gáz kell 
majd megtöltésére. Előállítására 680 méter hosszú 
és 130 méter széles elszászi vásznat használnak. 
Az uj léggömbnek 18 mázsa hordex-eje lesz s ko
sarában hat ember foglalhat helyet.

* (Magnetizált hid.) New-Yorkban saját
ságos felfedezésre jutottak. Tudvalevő, hogy a vas, 
ha ismételt rázkódásoknak van kitéve, idővel mag- 
netikussá válik. Újabb vizsgálatok kiderítették, 
hogy pl. a new-yorki utcák fölött haladó vasút 
sinei, melyek folyvást rázkódnak, többnyire mag- 
netikusok, úgy hogy az alsó végük kevés kivétel
lel megfelel a mágnes éjszaki pólusának. Magneti- 
kusak az állomások hidtartói és vasoszlopai. Ép 
ily érdekesek a brooklyni vasút kábelein tett meg
figyelések. Itt azt látták, hogy a kábelek nem hosz- 
szuságukban, hanem átmérőjükben magnetikusak 
s alsó lapjuk képezi az éjszaki pólust. Magnetiku
sak az élénk forgalmú pályaházak sinei is, csak
hogy ezeknél felül van az éjszaki pólus, valamint 
a népesebb utcák lámpaoszlopai is.
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AZ ELSŐ VIHAR.
Irta BENICZKYNÉ BAJZA LENKE.

I.
ősz volt, de tavaszi szellő lengé át a 

vidéket. November vége felé közeledett, de 
kivéve a hajnali ködöket, semmisem muta
tott az év utolsóelőtti hónapjára; midőn a 
nap keresztültörve magát a ködös felhőkön, 
biborfényben terjedt szét s szivárványszerü 
színekkel boritá az eget, enyhe légáramlat 
terjedt el a Tisza partján. A halászok, mint 
nyáron át, kunyhóik előtt ülve köték és 
foldozták hálóikat.

A Tisza csendes folyással hömpölygött 
medrében, sokszoros szinvegyületben tükröz
vén vissza a tarka felhőket, melyek a folyó 
fölött lebegtek. Olykor összevegyülni lát
szottak a vizzel, határt vetve a máskor be
láthatatlan távolságnak s éles körrajzokban 
tüntetve tel a közeledő talpat, mely a fel
hőkből látszott kibontakozni s nagy fekete 
pontként úszott a folyam sima tükrén.

A halászok éles szeme gyorsan felfe
dezte a közeledő jármüvet, mely a ködből 
eltűnve, hirtelen ragyogó fénybe jutott. A 
lángoló napsugarak megvilágiták rajta a 
magasan felhalmozott fahasábokat, melyek 
tüzes oszlopokhoz hasonlóan tündököltek a 
levegőben.

— A >Máté«-féle talp — mondá a ha
lászok egyike, munkáját félbenhagyva s 
tenyerét szeme fölé emelve.

— Már tegnap kellett volna megérkez
nie, megy egyenesen Csongrádra — folytatá 
a másik, föl sem tekintve a hálókötéstől, 
az alföldi nép szokott egykedvűségével.

A hasábokkal megrakott talp lassan J 
közeledett. Hat ember evezett rajta ; egyi- | 
kök a talp orrán állva, éles tekintettel vizs- j 
gálta az irányt s az utjokba eső akadályo- j 
kát. A jármű a farakások terhe alatt mé- l

lyen lemerülve úszott a vizben; hosszú láng
sugár követé mindenütt útjában, ketté szelve 
a vizet, mely hangos locscsanással csapódott 
össze utána.

— Mi lobog ott a farakás tetejében ?
— kérdé a halászok egyike, felugorva he
lyéből, hogy jobban szemügyre vehesse a 
különös látványt. — Egyenesen áll, mint a 
karó, fehér szoknya vagy rongyok lobognak 
rajta ; talán madárijesztőnek tűzték oda!

Mindnyájan a mutatott irány felé néz
tek. A jármű lassan közeledett. A találga
tás tárgya magas, karcsú leány-alakká fej
lődött a közeledés által. Összetépett, fehér 
foszlányos szoknyát lobogtatott rajta az őszi 
szellő; arcát s leomló aranyhaját megvilágitá 
a napsugár; fekete szemei tündököltek a reá 
hulló égő világitásban.

Mindnyájan csodálkozva szemlélték a 
közeledő talpat, szokatlan terhével. A »véd- 
szent« — mondák néhányan. Faragott kép,
— erősiték mások. A Tisza tündére ! k’iáltá 
egy suhanc, lefutva a parton, mig a viz bo 
kájáig ért; — vagy a rossz szellem, fekete 
szemével, arany hajával. Megrontja az em
bert, elsülyeszti a hajót — kiálták a futó 
suhanc után s nem vették le szemöket a 
közeledő járműről, mig az közelükbe ért, 
ügyes kanyarodással a partnak fordult, meg
állt, az evezősök nyugalomba helyezték la
pátjaikat s hosszúra nyújtott üvöltő hangon 
kiabáltak a partra üdvözletét az ácsorgók
nak. Ezek »fogadj Isten«-nel viszonozták 
köszöntésüket

Néhány pillanat alatt üres volt a talp ; 
emberei a partra ugráltak. Csak a farakás 
és a leány maradtak ott: egyformán számba 
nem vett terhei a járműnek.

— Kit hoztak magukkal kegyelmetek V
— kérdék a part lakosai az érkezőktől, a 
leányra mutatva, ki csendesen bocsátkozott 
alá a magas állványról, hova azért kapasz
kodott fel, mert az evezők csapásai locsogó
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esőt hullattak reá s lábára viz fakadt a 
talp gerendáinak nyílásán.

— A parton szedtük fel útközben — 
mondák. — A felhők után futott s a ha
bokat akarta megfogni. Feltettük a farakás 
tetejébe, hogy közelebb legyen a — vízhez!

Nagy hahota tört ki ez élcre a társa
ságban s legyülekeztek a talphoz, hogy kö
zelebbről láthassák a leányt, kinek hosszú 
aranyhaja majd itt, majd amott akadt meg 
a hasábok rügyein. Türelmesen leboutotta; 
tovább kúszott lefelé, mig a talpról a partra 
ért; átfutott a kivezető deszkán s perc alatt 
az ácsorgó halászok közt termett.

— Mit akarsz ? — kérdé durva haho
tával tőle az evezősök egyike — miért nem 
maradsz helyeden, vagy nem akarsz tovább 
jönni velünk?

— Éhes vagyok ! — viszonzá a leányka, 
ki alig lehetett több tizenhat évesnél. — 
Adjatok enni, különben meghalok, már két 
nap óta nem ettem semmit!

— Ejnye Máté gazda — mondá egy 
öreg, ősz hajú halász, kiválva társai közül
— hát koplaltatták ezt a gyermeket? Ez 
nem magyar szokás ! Jer velem — folytatá 
a leánykához fordulva — kunyhómban 
kapsz kenyeret és tejet. Mi a neved ?

— Verona — viszonzá örvendő, hálás 
arccal a leány s követte a halászt.

— Nem kálvinista név, de hát egy az 
Isten mindnyájunk fölött — mormogá az 
öreg paraszt. Megindult a kunyhó felé Ve
ronától követve ; a többiek nevetve néztek 
utána.

— Úgy találtuk őt, mint a macskát 
szokták az utszélen, a lapubokor tövében
— szólt az evezősök egyike. — Enni nem 
kért, nem is kínáltuk; azt hittük, napsu
gárból és levegőből él. Most először hallot
tuk, hogy éhes!

Hirtelen helyrehozták a talpon történt 
sérüléseket; kenyeret, szalonnát vásároltak, 
gyorsan búcsúzva a halászoktól, visszasiettek 
a talpra és ujult erővel kezdve az evezés 
hez, megindultak Csongrád felé.

— Hát a leány ? ! — kiabálának a par
ton állók a távozók után. Ezek azonban 
hahotával feleltek s midőn a leányka az 
öreg halászszal visszajött a partra, a talp 
már messze úszott a Tisza vizén s az öreg 
halász és fiatal védence bámulva néztek 
utána.

— Én Csak úgy tarthatlak, ha dolgo
zol —- mondá Veronának az öreg halász. 
Az leány tűnődve nézte az eget és a vizet 
a kunyhó elé kuporodva , az egyik milyen 
mozdulatlan, a másik soha sem szűnik meg 
sietni . . .

— Mi gondod neked arra — mondá 
| az öreg. — Isten alkotta mind a kettőt, ő

akarta, hogy egymásnak ellentétei legyenek.
— Igaz, — mondá sóhajtva Verra. — 

S bármit beszélt is neki a halász, végig 
feküdt a homokban ; tündöklő napsugarak 
estek hajára, arcára és meztelen térdeire; 
lehunyta szemét s igy tölté napról-napra a 
drága időt.

— Kergesse el — mondák a halászok 
öreg társuknak, ki nehéz munkával kereste 
kenyerét s önmagát is alig bírta eltartani.

— Hova küldjem őt? Tehetetlen, mint 
a gyermek, gyenge mint a harmat; keze, 
lába fehér mint a l i l i o m,  megtörné a z 
e l s ő  v i har .

A többiek kinevették a jóleikü öreget. 
Mindig a bibliát olvasta, ha ideje engedte, 
abból beszélt és tanult ékes szavakat; szive 
érzése finomabb, lágyabb volt a többiekénél 
s bár nagy teher volt neki a leány, lelke 
nem vitte rá, hogy az utszélre tegye.

Azt mondják, sehol sem oly szép az ég, 
mint a Tisza fölött. Idegen művészek jöt
tek nézni a felhők csodás változásait ; leül
tek a viz szélére és vászonra tették, a mit 
a természet elibök tárt.

Egy napon az egyik, egy fiatal olasz, 
meglátta az aranyhaju Verát.

— Kié ez a gyermek ? — kérdé bá
mulva az öreg halásztól, ki hálót kötött s 
busán pillantott a mellette tétlenül guggoló 
leányra.

— Senkié, — mondá sóhajtva. — A 
szélé, vagy a napé; a Tisza habjai hajtot
ták ide, talán egy napon majd e l v i s z i  a 
v i h a r  . . .

— Mit beszélsz öreg ? — kérdé bámulva 
a festő, ki törte a magyar nyelvet s azt 
hitte, vagy nem érti a halász szavait, vagy 
őrülttel van dolga. Majd Verához fordult, 
kinek nagy, álmodozó szeme egykedvűen, 
mozdulatlanul függött rajta.

— Hol vannak szüleid ? — kérdé tőle 
önkénytelen gyengédséggel, mert a leány 
arca a drezdai Madonnákra emlékezteié.

— Egyszer egy körisfa levél eseti a

II.
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Tiszába — mondá Vera, a folyó babjait 
szemlélve. — Szent-János bogárka úszott 
rajta ; messze tündökölt az éjben ; meglát
ták és kifogták: ez a bogárka én vagyok.

A festő megdöbbenve hallgatta. Leha
jolt hozzá, megsimitá arany haját és sötét 
szemébe nézett. Álmodozó volt az, de ér
telmetlen kifejezésü, a lélek legkisebb je
lentkezése nélkül.

— Jer velem — mondá neki, kezét 
megfogva, mint egykor az öreg halász, mi
dőn kunyhójába vezette. S a leány felállt, 
megindult, hagyta magát vezetni; az öreg 
halász pedig megkönuyebülten nézett utá- 
nok. — Vidd el uram és ne küldd többé 
vissza! kiáltott az ifjúnak, ki csendesen ve
zette a kavicsos homokban a leánykát s 
müértői szemmel, bámulattal, lelkesedéssel 
szemlélte csodálatos szépségű arcát.

Néhány száz lépésnyire volt felállítva 
a festő műterme. Keletre néztek az ablakai, 
deszkából voltak a falak. Csak pár hétig 
akart a vidéken maradni, hogy megörökítse j 
ecsetjével az alföld gyönyörű egét, a felhők 
csodálatos járását, a folyó szeszélyes szinve- 
gyületét; aztán menni tovább a világba, a 
hol uj mintákat, uj élvezetet, uj varázst ta
lál. Költőnek és művésznek hazája a széles 
világ . ..

A műterem mellett kisded szoba volt \ 
s mindkét helyiség takarítását egy öreg 
asszony végezte.

— A parton találtam ezt a leányt — 
mondá neki a festő, hozzá vezetvé Verát. 
Viseld gondját, fésüld meg és bánj vele jól, 
szeliden. Hagyd gondolkozni, tűnődni, ál
modozni ; igy, a hogy van — akarom meg
örökíteni csodaszép ábrázatát.

Az öreg nő átvette Verát, megmosdatta 
megfésülte őt, két hosszú arany tekercset 
font hajából. A leányka szelíd, csendes volt, 
mindent hagyott magával tenni. Az öreg 
anyóka megszerette ; őszi rózsákból koszo
rút font számára s hajára illesztette, midőn 
a festő arcképén dolgozott. A művész Milto : 
nevet adott a képnek, Cyrus királyfi ked- j 
vesének nevét, de Aspasia kifejezését önté ! 
a szemébe, a szomorú értelmetlen kifejezés 
helyett.

A leányka arca viruló és boldog volt. 
Szeme felvillant, ha barátját, a festőt köze
ledni látta s mosolygott, ha az anyóka be
szélt hozzá . . .  A művész hozott neki fehér 
szövetű ruhát, rózsaszínű koráll nyakián- ;

cot, hosszú függőket — a part mezei virá
gaiból bokrétát kötött számára. Az ifjú az 
éghajlat természeti szépségeihez tartozónak 
vélte a bájos teremtést, kit úgy talált ecsetje 
számára, mint a tündöklő kagylót a tenger 
partján, a fényes csillagot az égen, vagy a 
gerlicetojást a zöld levelek között.

Dédelgették, kényeztették, mert elbájolt 
mindenkit szépségével. Vera öntudatlanul 
érzé a szeretet melegét s a láthatáron úszó 
nap mindig uj mosolyt talált az arcán.

— Mi lesz belőle — kérdé egy napon az 
anyóka — ha elmégy s keresni fog az égen, 
porondban és a vizen és nem talál?

Az ifjú megrendült e gondolatra. Soha 
sem jutott eszébe ez a kérdés. Úgy tekin
tette őt, mint a levegőt, csillagot, virágot és 
felhőt, melyeket meglátott, lefestett, aztán 
elfelejtett s ment uj tárgyat keresni ecsetje 
számára a világban.

E perctől komoly és szomorú lett. E 
kérdés megzavarta gondtalan boldogságát.
— Az anyókának igaza van, — gondolá;
— ha elhagyom, kell érte tennem valamit; 
nem halhat éhen, nem engedhetem, hogy 
megfagyjon, ha elérkezik a tél. Gondoskodni 
fogok róla.

(Vége köv.) .

AZ O S Z L O P B Á R Ó .
Regény.

Irta TOLNAI LAJOS.

(Folytatás.)

Lehetetlen volt megállani, hogy ne sír
jak, az ablakhoz mentem, hogy Sötér Pista 
bácsi ne vegye ki az arcomból a valóságos 
állapotokat, de mig én szivem szerint ke
seregtem, a vén Kusztoráné (még mindig 
ott laktam) oda intette Sötért és suttogva 
elmondta a dolgaimat : a gyerek nagy baj
ban van, lopott, aligha le nem zárják, de 
meg is vesszőzik.

Hirtelen odafordultam :
— Az nem igaz — kiáltám.
— No akkor ugyan jó, hogy épen most 

vagyok itt — nevetett Sötér Pista. — Ne 
féljen Sándor, tudok én olyan orvosságot, 
hogy a vesszőzés alatt akár a legszebben 
alhatik. Mikor vesszőzik? Ma, vagy holnap ? 
Csak. két jó órám legyen a stróf előtt, ellá
tom én magát mindennel. Ecetes korpa, jó 
rozs korpa, ha volna prófunt korpa — az
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az, de ha olyan nincs, eresztek belé egy fél 
fertály söprő pálinkát és egy kanálnyi szin- 
mézet. Ezzel megszitatom jól a lapockáit, 
mert a vessző különösen arra jár, de per
sze a deákot másutt —- s nagyokat röhö
gött. Ne búsuljon, úgy elkészítem én a pád
hoz, mint a menyasszonyt édes szüléje a la- j 
kodalomhoz. Ejnye, ejnye, hogy ilyen sze
rencsésen érkeztem.

Oda jött hozzám s kezdett tapogatni.
— Ne bántson, hagyjon békét, mond

tam, hogy nem igaz.
— No, no, ne szemérmeskedjék, először 

Milanóban én is úgy voltam. Azt hittem, 
szégyenletemben soha haza nem megyek. 
Micsoda ? még jobban szerettek a barátaim; 
az a katona-élethez tartozik, mint a vitéz
kötés a nadrághoz. Becsületes embernek 
mai világban mindent meg kell próbálni. 
Hát azt Sándor meg se nézi, mi van a ta
risznyában ? Mi? kolbász ám ez, tapogassa 
csak. Ez meg a pogácsa. Csak a szaga 
micsoda fáin. Egynéhány krajcár ára söprő 
egészen megszabná. Hol a pénz, adja, ho
zok én szívesen. A söprőre úgy is lesz szük
ség. Bízzon rám mindent, a hol én vagyok, 
ott kívül kerül a baj.

Azt se tudtam, mit csinálok, de úgy 
rám esett, hogy átadtam neki a pénzt s né
hány pillanat múlva a hazai ott állott az 
asztalon. A legények s a leányok is mind 
bekerültek, a vén Kusztora is addig dicsért 
engemet, hogy meg kellett kínálnom. Az 
öreg asszony azt mondta : ő nem eszik, de 
lássa, egy 'darabocska pogácsát szívesen el
tesz a vánkosa alá. Evett is, meg egy párt 
el is tett.

— így van az — vigasztalt Sötér Pista 
bácsi, mikor már az utolsó morzsákat csi
pegette körmeivel — jó szive csak a kato
nának van, csak a katona tudja, mi a ba
rátság.

Úgy beszélt, mintha minden az övé 
lett volna, s az ő pogácsája, kalácsa, kenyere, 
kolbásza fogyott volna el.

Kérdezni akartam némely otthon való 
dolgokról.

— Jaj édes fiam, én most nagyon el 
vagyok fáradva, én eddig a szent percig 
furton-furt a te ügyeidben jártam-keltem, 
az ördög elvisz, ha nem pihenek egy ma- 
kulányit. Hova is feküdjem jó emberek, 
mert ezek a drága lábaim mindjárt lesza
kadnak.
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Nem várta meg hol mutassanak neki 
helyet, lefeküdt az ón ágyamra s másnap 
hajnalig onnan meg se mozdult.

Magamra maradtam tehát a levéllel, a 
melyet ezerszer elolvastam, s szörnyű aggo
dalmaimmal, hogy délután hova dől el sor
som. Első percben azt gondoltam, nem vá
rom meg mit végeznek, úgy se lesz az jó, 
látom Rizs ur rettentő durvaságából, mert 
most, hogy magamra vettem a bűnt, még 
kegyetlenebb lett hozzám s az igazgató saj
nálkozásaiból, ki mindegyre mondogatta: 
jaj domine, én ugyan minden szegény le
génynek apja vagyok, de tolvajok meg sik- 
kasztók nem ülhetnek iskolánk szent falai 
között. Láttam, hogy a báró is végkép el- 
hidegedett tőlem és Rácz ur is kevesebb 
részvéttel van irántam a vallomás után, mint 
azelőtt. Felköltöm Sötér Pistát, összepako
lunk és elmegyünk.

Úgy éreztem, mintha már kicsaptak 
volna és a börtönben ülnék.

Tanulótáraimnak nem is mertem a sze 
mökbe nézni, pedig istenre mondom, bün- 
telenebb egy se volt köztük, mint én.

Most még a rongyos öreg Kohn is há
tat fordított.

Eljött a délután.
Két órakor már ott kellett lennem, pe

dig a gyűlés csak ^háromkor kezdődött.
Azt gondolom igen sírhattam künn a 

nagy terem előtti lócán, mert eleinte a gyen 
gébbek, majd a legjobb tanulók is odaültek 
mellém s egy-két szóval vigasztalni igye
keztek.

— Ilyés, ne félj, semmi bajod se lesz
— szólt egy középes tanuló, a himlőhelyes 
Nagy Józsi — kitűnőt nem csapnak ki olyan 
hamar. Azt fogják mondani bizonyitékok 
elégtelensége miatt fölmentetik. Garai^Pál 
lal is ez történt, ki egy huszárkápláron el
törte a kardot. Gyere hozzánk lakni, egy 
testvérem sincs, valahogy eligazítjuk, hogy
— ne busulj, tartsd magadat keményen: 
nem láttam, nem tudom, nem ismerem. Eze
ket kell mondani, sógorom mondja, a ki

i írnok a policiánál. Tagadj lelkesen.
— No hallja bátya — ölelgette meg a 

nyakamat a széles szájú, örökké zabolás 
Kontra Lajos — kendre ma aligha meg nem 
huzzuk azt a szép kis harangot, a melyik 
igy szól: kivve-lee, kivve-leee. Hagyja kend 
bátya, átmegy Kecskemétre, ott úgy is sok 
most az üres szoba. Meglássa kend magát
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valamelyik öreg deák mellett s a kutya se 
keresi, hogy ez a szép legény hogy s mint 
vetődött a nagy cseber mellé. Vagy pedig 
csípünk kendből egy zöld kabátos dali finán
cot. Huj, huj ! odajött hozzám két úri fiúval 
a gazdag Bállá Ákos is, csorba fehér fogán 
át inkább sziszegve, mint mondva:

— Te, tudod-e, gyűjtöttünk a számodra 
tizenöt forint harminchét krajcárt s a cifra 
kertben megvendégelünk. Pajtás, leisszuk 
magunkat a báró is ott lesz. Meglásd, hol
nap visszavesznek a professzorok, de a kire 
fáj a foguk, azt előbb hatalmasan megcsé
pelik. Kutya nyelves, kemény legény voltál.

S mindkettő — a mit eddig soha sem 
tett — szeretettel megsimogatott. Szivar- 
kákat tettek a zsebembe, s azon esetre, ha 
talán mindjárt el is csuknának — néhány 
forintot is előjáróban.

Bállá, ki a leggavallérabb és leghence- 
gőbb fiú volt — könyes szemekkel nézett 
reám s hosszan csóválgatta sárga, tömött, 
lebegő hajjal fedett fejét: — Öreg, öreg, hogy 
csinálhattál te olyan bolondot. Ha nem volt 
pénzed — mért nem szóltál, de abból a 
levélből — —

— Abban a levélben egy krajcár se volt. j
— De felbontottad?
— Nem én.
— Hát ki ?
— Nincs neve.r
—  Értelek pajtás, most már a 15 fo- j 

rinthoz én teszek még tizet. Hát az a lopás? j
— Az is ki fog tudódni.
— Hiszen magad vallottad be — —
Jöttek a tanár urak kemény, büszke

lépésekkel.
Rizs Lajos ur hátra maradt — —
— Ne zokogj, ha valaki sir, nem tu

dom kiállani. Engem vádolsz-e?
— Nem — nyögtem, alig bírva sírá

sommal.
— Megbántad-e a miket tettél? . . . No 

jól van. Legyen elég a sirásból, büntetésből, 
de eddig szörnyű kiállhatatlan paraszt vol
tál. Micsoda? emeld föl a fejedet. Nem va
gyunk mi hóhérok — — No ha sírsz, hát 
sírj — látod milyen gyáva vagy.

Rizs ur kövér szőke orcáin is alá pereg- i 
tek a könyek — s lassú léptekkel távozott. I

így dőlt el a perem:
— Jegyző ur olvassa az Ítéletet — fór- j

dúlt az igazgató ur Rácz úrhoz, ki a tanári ; 
gyűlés jegyzője volt. „ I

»A nagy teleki főgymnázium igazgató- 
tanácsa nevében Ilyés Sándor, erdőháti he
tedosztályos tanuló, eddig feddhetlen életű és 
osztályzatú ifjú bizonyítékok elégtelensége 
okán a két rendbeli vád alól fölmentetik
— azonban csak ideiglenesen, beváratván 
úgy későbbi magaviseleté, mint a patrónus 
bárói ház, a Méltóságos Ladát István ur 
véleménye és további akarata. Főtisztelendő 
Tóth Xavér ur minden keresetről lemond
ván és teljesleg igazgató-tanácsunk atyás 
belátására bizván a későbbi teendőket.

Indokok: teljes megalázódás, magába- 
térés s a nyomozat lefolyása alatt tapasztalt 
szivbeli megtörődés.«

— Ezek szerint — vette át a szót az 
igazgató-tanár ur, te Ilyés Sándor szavazat- 
többséggel, úgymint héttel öt ellenében ideig
lenesen fölmentetel, ugyanakkor ideiglene
sen báró Ladár Ádám ur ő nagysága mel
lett tekintetes Rizs Lajos tanár ur házánál
— — zánál, hogyan is volt kérem ez év
végével v a g y -------

— Azonnal, — kiálták Rácz urék.
— Helyedet a báró kegyessége folytán 

elfoglalod.
Rácz ur, ki eddig nem is akart észre 

venni: kezét nyujtá és melegen megcsókolt.
— Rósz fiú — mondá — aztán ne légy 

többet rósz. Modorodon változtass — sugá 
mind lassabb, lassabban — gyökeresen vál
toztass. A társadalom kevély embert nem 
tűr meg kebelében. Rizs ur egy igazi ga
vallér. Ne hencegj, ha boldogulni akarsz. 
Modort, modort fiú.

Még az nap visszaköltözködtem a báró 
úrhoz, ki ugrándozva, sivalkodva, ölelgcté- 
sekkel fogadott, s elbeszélte, hogy mennyi 
bort tud már meginni, hány kártyajátékot 
ért, Cecil kisasszonytól, ki az alatt jött a 
házhoz, mig én távol voltam — épen teg
nap estve a vacsora után egy csókot lopott
— és én — —

De ezek nem ide való dolgok már, il
letlenségek, korcsmás, bordélyházi kalandok 
Rizs urék kalauzolása mellett.

— Estvére viszünk a Kurkunelia, kis
asszonyokhoz — mondá a báró ur.

Mindenki a lehető nyájas volt hozzám 
Tanulótársaim csakugyan kikérték a tanár 
uraktól, hogy számomra egy kis testvéri 
vacsorát rendezzenek a Cifra kertben.

Rendeztek is annyi odaadó jósággal,
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igazi testvéri szeretettel, hogy azt soha el j 
nem felejtem.

Egy külön asztalnál ott ültek az ifjabb | 
tanár urak is és felhívtak, hogy járuljak j 
hozzájuk, mert koccintani akartak velem,

Rizs ur tette a felhivást és Rácz ur 
vezetett a tanári asztalhoz. . j

Ott ült egy sarokban Sötér Pista bácsi I 
is, mohén evén, iván a tiszteletemre és foly 
vást integetvén és mondogatván, hogy vele ; 
is igy történt, mikor Milanóban először meg- 
vesszőzték. Megmondta ő előre.

Későn, későn, dalolva, ölelkezve értünk j 
haza. A Kusztora fiuk és Sötér utánam ki- i 
áltották egy szűk utcából: — Az is bolond 
a ki nem lop.

VII.
.

C e c i l  k i s a s s z o n y .
Mélyen a szivembe fúródott a Sötér Pista 

és a Kusztora fiuk szava; minden mámort, 
örömöt, boldog érzést egyszerre kirázott a j 
fejemből s nem láttam magam előtt mást, i 
— jóllehet a holdvilág tiszta fényénél a vi- j 
dáman dülöngéző tanár urakat egészen ki- j 
vehettem — mint Bévárdi urat gúnyos te
kintetével, és erdőháti volt tanulótársaimat, 
a Császár asztalos fiait, kiket gyümölcslo
pásért akárhányszor megbüntettek, de azért 
a kik most mégis tolvajnak mondhatnak s 
Dús Jánost, a szabó fiát, ki a kertész ga
lambját ellopta s ki a Császár fiukkal go
nosz tettét rám kente.

Bár a jókedvű, de rósz hangon daloló 
Ádám báró egészen belém kapaszkodott s 
mindjárt-mindjárt kijelentette, hogy egyik 
legjobb barátjának tart, s csak úgy szeret, 
mint Pótharanay Kálmánt, Tánczos Zsigát, 
Fülöp Janit, Bállá Ákost, Gézát, (ezek mind | 
gazdag, nemes fiuk voltak, a szomszéd fal
vakból és Telekről): én mégis úgy éreztem, 
hogy mind ő, mind társai, mind — az egész 
város magában engemet egy semmirevaló- 
nak hisz és hogy az máskép nem is lehet.

— Fújjad Sándor — taszitott egyet 
rajtam :

Egy szem búza, két szem rozs 
Mindjárt megcsókollak most 
Mindjárt megcsókollak most.

^ a^olnom kellett és mivel a báró de- i 
rékon kapott és táncra erőltetett, hát mellé 
táncoltam is.

A többiek is táncoltak. A Hajós Pál 
szárazmalma mellett úgy ordítottunk, tán- j

I coliunk, levett kalappal, kigombolt mellény 
I nyel, inggel, hogy a legrészegebb és műve

letlenebb mesterlegények nem csaphattak 
volna nagyobb lármát.

— Sütő Mátyáshoz — kiáltott Bállá, 
Tánczos Zsiga hozzatok cigányt.

— Cigányt — nyögte hosszan a báró. 
— Éjjeli zenét Cecilnek.

— Cecilnek — Cecilnek — ordították 
a fiuk.

A báró felfogott egy követ s valami 
ablakot bedobott.

Parancsolta, hogy én is fogjak egy követ 
s dobjam be a Hajós kisasszonyok ablakát. 
Lássa fölebrednek-e, az ablakhoz futnak-e ?

Kénytelen voltam. Tudtam, hogy többé 
| nem vagyok a magam ura.

Követ vettem tehát — —
A malom alatt megpillantottam Sötér 

Pista bácsit, ki úgy látszik mindenfelé 
kisért.

-— Báró — szóltam, alázattal kérve a 
j bárót — egy földim van ott, menjünk odább, 

ne vigye haza a hirt.
— Kicsoda? erdőháti ember? Hallja 

maga, jöjjön ide maga erdőháti ember, mit 
akar itt? mit leselkedik? Fiuk, ezt 
gazembert le kell verni. Üssed Sándor, te 
üssed legelébb, te vetted észre.

Csakhogy nem kellett bedobnom a 
Hajós kisasszonyok ablakát, szívesen ütöt
tem egyet Pista bácsira, hirtelen a markába 
nyomva egy pár hatost s oda súgva neki, 
hogy menjen, s ne ellenkezzék.

Nagy kínnal odább taszigáltam.
Ekkorra megérkeztek cigányok 

oda sorakoztunk a Rizs tanár ur háza elé, 
a Cecil kisasszony ablaka alá.

A szép alföldön, akkor az a nóta járta 
hogy :

»Hess légy, ne szállj rám, beteg va
gyok ám én —«

Ezt húzták a cigányok most is.
A báró a hátunk mögé került s illetlen 

szavakkal magyarázta, hogy Lucia, a pro 
fesszorné, hogy fog odabenn ábrándozni 
fehér háló-köntösében s majd hogy jelenik 
meg csókokkal és Cecillel.

Vörös, téglaszin képét hirtelen bepú
derozza, hogy angyaliabbnak tessék s olyan 
állást vesz, mint Rómeó előtt Júlia az er
kélyen.

(Folyt köv.)
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AZ ELVÁLT ASSZONY.
(Francia elbeszélés.)

Irta TONY RKVILLON.
(Folyt.)

— Ej no, ne félj, — hiszen ez az ur 
nem bánt téged, — szólt Katalin, a sival- 
kodó gyermeket csititva. — A mi pedig 
önt illeti, uram, ha valami mondanivalója 
van asszonyomnak, beszélhet vele, <3 nem 
rejtőzködik el.

— Azt szeretném, ha ezt a levelet ol
vasná. Legyen oly jó, adja át neki ezt a 
levelet.

— Már mondtam önnek, hogy ily meg
bízatásra nem vállalkozom. Ha ön oly nagy 
jelentőséget tulajdonit annak a levélnek, a 
postára könnyen feladhatja.

— Két főkötőre valót adok, ha átadja 
e levelet!

Katalinnak kezdett a szeme vérben fo
rogni.

— Ha ön nem hagy engem békén, rög
tön itt hagyom, előre figyelmeztetem !

— Három főkötőre valót!
Katalin bosszúsan nézett végig a fiatal 

emberen s hátat forditott neki.
— Ejh, mi az oka, hogy itt az egész 

világ főkötőt akar nekem vásárolni? Azt 
képzelik talán, azért hagytam oda Bayeux-t. 
hogy megbízatásokat vállaljak itt? Mintha 
bizony az én asszonyom fölbátoritaná eze
ket a szerelmes embereket! Hiszen rajok 
sem néz . . . Amott is jön egy másik !

Aztán lehajolt a kis leányhoz.
— Te pedig meg ne szökjél tőlem 

többé! Mindjárt indulunk hazafelé.
— En játszani akarok ! — viszonzá 

dacosan Kamilla.
— Akkor utasítsd el innen ezeket az 

urakat, ügy látszik, nem gyönyörködnek a 
játékodban, mert örökké az én nyomomban 
járnak!

Az ujonan érkezett szintén fiatal em
ber s valószínűleg ép úgy, mint Senozan ur 
és barátja, a kulisszák meg a klubbok kö
réből való volt. Azonban meg volt köztök 
és e közt mind ama különbség, mely a va
lódi, divatos eleganciát s az utánzott angol 
nyers előkelőséget egymástól elválasztja. 
Középtermetű, karcsú növésű, szép, czaknem 
nőies arcú, fekete szemű és hajú férfi volt 
ez. Fehér arcán némi lankadtság volt észre
vehető, különösen a szemhéjakból három-

három finom redő futott ki, melyek a bá- 
í gyadíságot még inkább feltüntették

A sétáló fiatal ember megállt a gyer
mek előtt, lehajolt hozzá s megfogva a ke
zecskéjét, megszólította:

— Kamilla!
— Ni, ez már a nevét is tudja 1 — 

dörmögött Katalin.
— Kamilla, nem akarsz engem meg

ölelni ?
— Mondjad neki: »Uram én nem is- 

j merem önt!« — susugta a leánykának Ka
, taün.

— Nem ismerem! — mondá a gyermek.
— Majd megismerkedünk mi egymás- 

| sál. Jer velem!
— Ejh no, — szólt Katalin, — bocsássa 

el ezt a gyermeket! . . .  Ez már mégis 
sok! . . . Kicsoda ön?

A fiatal ember mosolyogva válaszolt:
— En e gyermeknek az apja vagyok.

XV.
— Katalin nagyot bámult
— Az ő atyja! Ez a fiatal ember! . . .
De habozása csupán egy pillanatig tar-

j tott. Kivette a gyermeket a kezéből s ölébe 
i vette, hogy könnyebben megvédhesse. Ép 

ekkor látta meg úrnőjét a kertben.
— Asszonyom, asszonyom ! Itt van a 

férje! Meg is ölelgette a kis leányt.
— A férjem ! — szólt Klára, — egy 

percig elgondolkozva.
— Törődöm is én most már vele!
A lugasba lépett s leült a padra.
Mériel, néhány lépésnyire tőle a szőllő-

venyigéken át leste nejét észrevétlenül.
A fiatal nő arcán az őszinte fájdalom ki

fejezését látta. Aix-les-Bainesben egy hét 
óta tartózkodott már s még sem kapta Hen
riknek a várva-várt levelét.

— Vájjon miért nem ir? Én neki meg
ígértem, hogy nem utazom e l; de maradhat
tam-e ama jelenet után, melyben a szolgá
nak is jutott szerep, hirtelen való megjele
nése által ? Kénytelen voltam elutazni.

Savoyának gyönyörű vidékei nem tud
ták őt közömbösségéből kiragadni. A dió
fákkal és platánokkal szegélyzett fehér or
szágutak a völgyben, a nyárfasorok a hal
mokon, a nagyszerű hegyalakulások, a kék 
égboltozat, a naptól csillogó tavak, a nö
vényzet — szóval a természet igéző szépsé
gei elsuhantak szeme előtt, a nélkül, hogy



nála lelkesedést, kíváncsiságot vagy bámu
latot idéztek volna elő. A kelő nap nem 
tette őt vidámabbá s az est nem nyújtott 
neki enyhülést. Erős volt az áldozathoza
talban, de aztán gyöngének érezte magát.

Gondolatai Bayeuxben jái’tak s szeme 
előtt nem lebegett egyéb, mint ama város- j 
rész, a melyben Henrik lakott, búba me- j 
rülve, távozása miatt neheztelve s várva j 
visszatértét.

A fiatal asszony szenvedélye fokozódott j 
a távolban és a magánosságban. Lázban 
égtek idegei; nem tudott aludni s olykor 
borzongás futott végig tagjain s úgy érezte, 
mintha egészen kihűlt volna. Homlokát és 
ajkát néha égni érzé s szeme szokatlan 
fényben csillogott . . .

Eme reggel is, midőn a levélhordó je- 
lenkezett, Klára megszólította azt. Atyja, 
meg az orvos Le Testuné asszony cim alatt 
küldték levelüket. »Ha Mérielné asszony 
cim alatt érkeznék levél, az is nekem szól,« 
— mondá a fiatal nő a postaszolgának.

Semmi sem érkezett Még egy huszon
négy órát kell várakoznia.

Lecsüggesztett fővel, meredt szemmel 
nézte az ut porondját.

Mériel bámulva szemlélte őt, lélekzetét 
is visszafojtva.

— Mennyire megszépült! — gondolta 
magában.

A fiatal asszony egy önkénytelen moz
dulatot tett.

A férfi eltávozott, a vendéglőhöz vezető 
fasor irányában.

A folyosó árnyában nehány nő ült. 
Egyike ezeknek, meglátva Mérielt, fölkelt, 
karját nyújtotta egy érdemjeles aggastyán
nak s elibe ment. Fiatal, szőke hölgy ez, 
szép, mint egy Ámor, rikító öltözékével, 
mely piros szoknyából, szürke zubbonyból, 
magasszáru topányból meg egy homlokát 
félig fedő kis olasz szalmakalapból állt.

— Ugyan, hol volt ön Fülöp? — szólt 
a hölgy türelmetlenül ; — már egy óra óta 
várakozunk önre. Férjem már mindenfelé 
kereste önt . . .

— Kivéve a kertet — viszonzá Mériel, 
kezet szorítva az aggastyánnal. — Mikor 
megérkeztem, azt mondták nekem, hogy 
önök az aixi lelkész úrral beszélgetnek.

— Igen, — viszonzá a nő nevetve; — 
azt akarja ő, hogy én holnapután alamizs-
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i nát gyűjtsék a szegényeknek . . . De, miért 
néz ön folytonosan amaz irányban.

— En ? . . . Semmiért. Mivelhogy önök 
készen vannak, indulhatunk a kirándulásra.

— Nemsokára.
— Nem, rögtön. Mindjárt utána nézek, 

be vannak-e fogva a lovak ?
S mielőtt a fiatal nő visszatarthatta 

volna Mérielt, már tovasietett.
— Fülöp ma nagyon különösen viseli 

magát, — jegyzé meg a férj. — Mit gon
dol ön, édesem ?

— Oh, a boldogtalan ! — kiáltá föl a 
fiatal asszony. — En képzelem az ő zavart - 
ságának okát.

S megmutatta férjének a kertben sétáló 
Mérielnét.

— A neje itt van.
— A neje?
— Kétségkívül. Hát ön még nem ös- 

meri őt?
— De igen ; noha nagyon megváltozott.

| Ep oly gyermek volt, mint ön, mig most,
szegény asszony ! Tudja-e, hogy nem a leg
szebb történet az a Mériel féle?

— Ejh, e nő még mindig a régi. Ha 
ön őt megváltozottnak találja, az onnan van, 
mert Bajeuxben több gondot fordított öltö
zékére.

Mérielné a kertben sétált csakugyan; 
hol megelőzte, hol követte őt Senozan, ki 
mindenképen iparkodott, a figyelmet magára 
vonni.

Valamennyi nő, a ki csak itt volt, 
Aixból jött át férjével, kivéve egyet, a ki 
kék habos szalagot s apáca keresztet viselt. 
Midőn Klára elhaladt mellettük, félbeszakí
tották a társalgást s hideg arcot öltöttek.

E napig Mérielné »az ismeretlen nő« 
volt. Most az »elvált asszony« volt a neve.

— Senozan — szólt a szép szőke asz- 
szony, ki mindig nevetett, láttam önt!

A fiatal ember fölpirult.
— Soha se piruljon, hanem jöjjön ve

lünk sétálni.
— Köszönöm.
Mériel ur az önök köréből való; meg

kérdezheti ön tőle, mikép kell alkalmaz
kodnia, ha a nejének udvarolni akar ön.

— Ejh, hagyja el! — mondá a férj. Ő 
elvesztette vagyonát a börzén, de neje gaz
dag volt. Aztán ezek a fiatal emberek szó
rakoztatták a fiatal asszonyt.

■ : • . '  ‘ ’ * - " * |  p ?  'ff . . ‘
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— Most jut eszembe, — szólt Senozan
— még némi végezni való dolgom van.

A fiatal nő kezét nyújtotta.
— Nos, akkor, sok szerencsét. A ma 

esti viszontlátásig.
Senozan közeledett a fürdőtársaság kö

réhez, mely épen Mérielnek a magasztald 
sával foglalkozott.

(Folyt, köv.)

PETŐFI SÁNDOR ÉLETÉBŐL,
1848 nyarán Bathó Ignác, Jász Ladány 

akkori főjegyzője, ki Petőfivel rokonságban 
állott, hivatalos kiküldetésben Pesten járván, 
azzal a szándékkal kereste fel Petőfiéket, 
hogy őket meglátogatva, állapotukról tudo
mást szerezzen; másrészt pedig, hogy is 
merve Petőfi heves természetét és soha 
nyugodni nem tudó szellemét, őt az akkor 
kitörőben volt nemzeti mozgalomtól legalább 
egy időre visszatartsa s nejével együtt ma 
gához Jász Ladányra nyaralni levigye.

Petőfiné, Szendrey Júlia és Bathóné 
Sismis Fánni, ki Jászberényben most is él, 
közel rokonok voltak. A Petőfiné apja, 
Szendrey Ignác, a Bathoné anyjának Szén 
drey Fánninak testvérbátyja volt. Tehát 
Petőfi sógorsági viszonyban állott Bathóval.
— Innen a rokonsági kötelék és a köze
lebbi érdeklődés Petőfiék sorsa iránt.

Bathó Ignác felmenve Pestre, egyene
sen Petőfiéknek kerepesi-uti lakására ment. 
Lakásukra érve, mely az első emeleten 
volt, a konyhában egy 14 15 éves szőke
leánykát talált

— Hallod-e hugocskára, itt laknak-e 
Petőfiék ?

— Igenis kérem alásan, — felelt za
vartan a leány, ki ép a konyhát seperte.

— Ki van idehaza?
— Mindketten itthon vannak.
— Hát aztán felkeltek-e már?
— Igenis, csakhogy még nincsenek fel

öltözködve.
Ez reggeli 7 és 8 óra között történt.
— Na eredj be szaporán húgom és 

mondd meg, hogy a sógor van itt Jász-La- 
dányról és okvetlen beszélni akar velők,

E párbeszédre Petőfiné kijött a kony
hába. Öltözete reggeli fehér pongyola volt, 
fején széles hímzésű, fodros fehér fejkötővel.

— Isten hozta sógor, hát egyedül?
— Amint látod. Kívántalak benneteket

látni, hogy hogy vagytok és élhettek-e bú 
nélkül.

— Csak megvagyunk elég jól.
— Arcod pedig Juliskám az ellenkezőt 

mutatja: nagyon pápista színben vagy.
— Tudja sógor, Pesten nem élünk úgy, 

mint falun.
— De Juliskám, nem néznél te most 

| ki jobban falun sem !
Erre Petőfiné elmosolyodott.
— Hát Sándor felkelt-e már ?
— Fel.
— Hol van ?
— Itt a belső szobában. Jöjjön 'be 

sógor.
— Megyek. Hohó! most jut eszembe, 

valamit hoztam is én neked, Fánnika küldte. 
Pakoltasd ki, vagy ne bántsd, hadd marad
jon a kosárral együtt.

E közben Bathó átadta Petőimének az 
elébb egy lócára tett jó nagy füleskosarat, 
mely különböző élelmiszerekkel, vajjal, to
jással, szalonnával volt megrakva.

— Vigyázzon sógor ! Halkabban be
széljen, mert ha Sándor megtudja, hogy va-

! lamit hozott, kidobja az ablakon. Ö nem 
fogad el senkitől semmit, — szólt lassabb 
hangon Petőfiné, átvéve a kosarat. Köszö 
nőm sógor a Fánnika szives megemlékezé- 

i sét, mondja meg neki. De aztán el ne fe
lejtse !

— Jó, jó, csak dugd ei hát valahova, 
hogy Sándor észre ne vegye, aztán gyerünk 
be hozzá.

A kis keskeny szobán, mely a még 
vetetlen ágyról Ítélve, hálószobájok lehetett, 
átmenve a másikba, mely még keskenyebb 

I volt az előbbinél, Petőfit íróasztala mellett 
ülve találták.

Nyúlánk tagjait hosszú reggeli öltöny 
fedte, melynek alapszíne piros volt, sárga 
és kék virágokkal.

Székéről felkelve, kölcsönös rokoni üd
vözlések után beszédbe eredtek.

— Hogy vagytok Sándor ebben a za
varos nagyvárosban?

— Hát csak megvagyunk sógor, ügy- 
gyel-bajjal, zaklatások, közt.

— Miféle zaklatások közt?
— Hiszen sógor, majdnem mi vagyunk 

a policia.
— Hogyhogy?
— Ha valakinek baja van, csak mi 

hozzánk szalad, hogy beszéljünk a muzeum-
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nál az érdekékben és csillapítsuk a felbő
szült népet.

— Ugyan ne mond.
— Az ám !
— De hát gyenge idegzetű létedre, te 

is beszélsz?
Petőfi abban az időben sokat gyöngél

kedett. Arca sápadt, beesett volt. A beszéd 
felhevitette és idegessé tette, különösen olyan
kor, ha a népjogról, hazáról, szabadságról 
beszélt. Ilyenkor szemei megélénkültén vil
logtak és beszédét folytonos gyors kéz
mozgással kisérte.

— Hogyne beszélnék, mikor minden 
ember reám támaszkodik ; s azt hiszik, hogy 
egyedül én és Vasvári Pali vagyunk hivatva 
a népet a kitörésektől visszatartani, — vála
szolta nemes büszkeséggel a költő.

— Bizol magadban Sándor, hogy ilyen 
nagy dolognak ilyen gyenge testtel meg- 
birsz felelni?

—- Meg vagyok győződve! Miután a 
közbizalom irántam annyira nyilvánult, ha
zám szabadsága pedig szivemen fekszik, 
megteszem, ha mindjárt a fejem utána 
vész is !

E párbeszéd kezdetén Petőfiné észre
vétlenül kisurrant a szobából, valószínűleg 
a küldött holmikat megtekinteni és elrakni.

A költő legutóbbi szavaira e szavakkal 
futott be a szobába:

— Sándor! valami rabbinus keres, be
jöhet-e?

— Na lásd sógor, igy vagyok én min
dig. Már meg ez is háborgat.

— Ugyan mi jóért fordulhat egy rabbi
nus te hozzád?

A költő vállat vont.
— Eredj ki Julim, kérdezd meg, mit 

akar velem ? — szólt nejének, ki kimenve, 
azonnal visszatért.

— Azt mondja, négyszem közt akarna 
veled beszélni.

A költő azonnal kikiáltott:
— Tessék bejönni!
E szavakra, halk kopogtatás után, meg

nyílt az ajtó és középtermetű, hosszú fekete 
szakállas, szép külsejű férfi lépett a szobába, 
díszes papi öltönyben.

Petőfiné sógorával a másik szobába tá
vozott.

— Ugyan te Juli, mit akarhat ez a 
rabbinus Sándorral ? —- kérdé halk hangon

sógora, miután az ajtót behúzták maguk
után.

— Nem tudom. De itt az ajtónál ki
hallgathatjuk mit beszélnek.

Erre azonban nem volt szükség, mert 
elég érthetően és hangosan beszéltek.

Beszédjök folyamából kitűnt, hogy a 
rabbi Petőfit a zsidók érdekében a muzeum 
előtt védbeszéd tartására kérte fel s a fá
radságért — mint a költő alábbi szavaiból 
is kitűnik — egy csomó aranyat tett az 
asztalra. A költő a pénzt e szavakkal uta 
sitotta vissza:

— Tegye el ön a pénzét. . . Én jutalmat 
soha senkitől nem szoktam elfogadni. Haza
fias kötelességemet teljesitem mindenki irá-

| nyában, jutalom nélkül is. Forduljon Vas- 
| vári Pálhoz, ő e dologban többet tehet, mint 
I én. De figyelmeztetem önt, hogy Vasvárit 

ne merészelje megkísérteni, mert bizonyos 
vagyok benne, hogy ő majd más módon 
utasítja vissza az alamizsnát. Lehet, majd 
én is beszélek.

Az utóbbi szavakat mindig erősebb 
hangsúlyozással ejtette ki a költő.

A rabbi ezután eltávozott, a költő pe
dig feldúlt arccal és szikrázó szemekkel 

| lépett a másik szobába, hol sógora és neje 
voltak.

— Mért nem kisérted ki az atyafit 
Sándor? — kérdé egészen közönyös arccal 
Bathó, mintha semmit nem tudna a történ
tekről.

— Ugyan hogy kisértem volna ki, mi
kor egy csomó aranynyal akart megveszte
getni, hogy hitsorsosai érdekében beszéljek 
a muzeum előtt. Meg is ígértem félig med
dig, de az adományt, természetesen, vissza
utasítottam és az atyafit Vasvári Palihoz 
küldtem. De megmondtam neki, hogy jól 
vigyázzon a bőrére !

— Na hiszen jóhoz küldted, az ugyan 
megtáncoltatja . . .

— Úgy hiszem magam is.
— Én te rajtad csodálkozom, sógor, 

hogy ily szűzen eresztetted el.
— Mondasz valamit. De hidd el, erőmbe 

került visszatartani magamat, mert nagyon 
felháborított. Szerencséje volt, hogy rögtön 
meghunyászkodott, mert az ablakon dobtam 
volna ki aranyostul.

A visszafojtott harag e szavaknál még 
i sápadtabbá tette a költő halvány arcát s 
! egész lényén ideges rángatozást idézett elő.
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— Lásd sógor, — folytatá a keserű I 
fájdalom hangján, — ilyen sors jutott a sze
gény magyar íróknak! . . , Pedig barátom 
csak tengődöm, alig tudok megélni. Összes 
müveimet 1500 pengő forintért kérik.

— Bizony sógor, abból nehezen lesz 
háromemeletes házad Pesten. Pe még ezt° . i
a kicsit is aligha tudnád megszerezni a 
magad emberségéből, ha igy fizetnek.

— Legtöbbet még Emich Gusztáv Ígért, j
— Mennyit?
— Az még a legbecsületesebb a többi ! 

közt, mert ő 2000 forintot ajánlott.
— Ne add annyiért Sándor. Hisz mig 

más munkájából ezer példány elkel, addig
a tiedből tízezer példányt adhat el a kiadó, j 
-  szólt közbe Petőfiné.

— Nem értesz te ahhoz lelkem. Nem 
ismered te még azt a népet. Vérszopóbb az j 
a hiénánál.

— Már engedj meg Sándor, de ebben j 
tökéletesen igaza van Julinak. Én sem ad- \ 
nám oda olyan olcsón.

— Biz ez potom ár sógor, arról szó j 
sincs. De a kényszerűség mindenre ráviszi 
az embert. Alamizsnából csak nem élhetek !

— Azt én se szeretném megérni, — 
jegyzé meg Bathó — de ne félj, nem is 
fogsz arra rászorulni. Meg tudod te keresni 
a kenyeredet a toliaddal is.

— Hadd el sógor! Magyar iró tolla ! 
nem ér egy fabicskát. Fel is hagyok én ez* j 
zel nem sokára. Karddal cserélem fel a tol 
lat. Nagyobb szükség van most arra.

— De hát mivel mégy el? Honnan te
remtesz pénzt?

— Elfogadom az Emich ajánlatát.
— Sándorkám, mind csak fel nem ve

szed ? Hát én miből éljek ? — kérdé Petőfiné.
— 1600 forintot felveszek, 400-at meg 

itt hagyok neked. Elég lesz ennyi ?
— Én nem bánom. Tégy. a mit akarsz.
— Talán nehezedre esik, hogy kardot 

kötök ? Hiszen most minden jóravaló em- ' 
bér a csatatéren van.

— A te dolgod. Csak azon csodálko
zom, hogy te még csak most jöttél erre a 
gondolatra, mikor már a haza fiatalságának 
szine-java harcol.

E szavakra Petőfi sógorára nézett. Sá- ; 
padi arca kipirult.

Nagyon fájhatott a költőnek, hogy ép 
imádata tárgya, saját neje az, a ki olyan j 
kevésre becsüli az ő lángoló hazaszeretetét.

Villogó szemének tekintetében szembe- 
tünőleg észrevehető volt a zavar, a megbán- 
tás, a mély lelki gyötrelem kifejezése. Ideális 
szerelmének ilyen kevésre becsülése, egész 
valójában megrendítette.

Homlokát mély redőkbe vonta s két 
kezével íróasztalára könyökölve, mély gon
dolatokba merülten bámult maga elé . . .

Ezután hosszabb csend állott be, mi
alatt a költő nejét több Ízben vizsgáló te
kintettel szemlélte. De az ő fájdalmas te
kintete és e sokatmondó, jelentőségteljes 
csend arra semmi legkisebb benyomással 
nem volt.

Az az arc v á l t o z a t l a n  ma r a d t .
A költőt végtelen bánthatta ez a kö

zöny, s ezt a szeméből kicsordult két nagy 
könycsepp is igazolta.

íróasztalától felállott, arcát az ablak 
felé fordította és kendőjével törölte szemét

— Ne busulj Sándor, lesz az még rosz- 
szabbul is — szakította a csendet félbe 
sógora. A világ rendesen hálátlansággal szo
kott fizetni.

Erre a költőnek egy mély sóhaja és 
igazoló kézmozdulata volt a válasz

— Ne törődj semmivel — folytatá Bathó 
— hadd itt ezt a zavaros fővárost és gyertek 
ki velem Jász-Ladányra. Töltsétek nálam 
a nyarat. Ne félj, ott nem fogod unni ma
gadat; Írhatsz, olvashatsz nálam is eleget, 
ha kedved úgy tartja még vadászhatsz is, 
vagy ha azt nem akarod, kedvedre barangol
hatsz a Millér-erdőben.

A költő erre nem válaszolt semmit.
— Tán azért nem válaszolsz, hogy a 

jászokkal nem rokonszenvezel ?
— Ne is híjj. Nem megyek hozzád. 

Utálom azokat a kanálfulü jászokat.
(Ez a szabadszállási követválasztásra 

vonatkozik, a mikor Nagy Károly ellené
ben alig kapott egy pár szavazatot.

A költő e szavait igazolja továbbá :

»Nem nagyhírű város Jászberény városa,
Ttt a fejem, ráteszem, nem is lesz az soka«

kezdetű költeménye is.)
— Hát aztán csak azért jöttél Pestre, 

hogy magadhoz hívjál? — folytatá a költő.
— Egyrészt ezért is. De meg hivatalos 

functióban is járok.
— Miféle hivatalos dologban ?
— A nemzetőrök részére rendeltem meg 

csákókat és fegyvereket. De amint látom



156 K O S Z O R Ú

célt nem érek, mert fegyvereket ez ideig | 
sehol sem tudtam kapni.

— Hát aztán meddig maradsz itt, só 
gór ? — kérdé Petőfiné.

— Holnap szándékozom visszamenni. ! 
Szolnokig vasúton megyek, onnan meg a 
község kocsiján haza. — Szerettem volna, 
ha velem jöttök, mert Fánnika vár is ben
neteket ; de ha annyira utálsz bennünket, 
akkor nem is erőltetlek. Na, isten veletek.I, 
Most már nem is tudom mikor látlak, mert ; 
ma még fegyverek után kell tudakozódnom J 
s ha nem sikerül is, sietnem kell haza, | 
mert sok a tenni való.

Szívélyes rokoni ölelések és kézszori- | 
tások után mindkettőjöktől búcsút véve, j 
Bathó Ignác eltávozott.

Saját szavai szerint ekkor látta a köl
tőt utoljára.

Lakásukat elhagyva, feltűnt neki az 
egyszerű, szűk, csakis a legszükségesebbek
kel ellátott két kis szoba, régi festésű, ko
pasz falaival, melynek még szerény bútor
zata is teljes öszhangban volt szorongatott 
anyagi helyzetükkel.

*

Pár hónappal az 1849. augusztus 13-iki 
katasztrófa után, tél idején, Petőfiné egy 
estve Bathó házához ment Jász-Ladányra. 
Itt huzamosabb ideig tartózkodott s töb
bekkel megismerkedett.

Ezek között voltak : Kühnel Ignác, je
lenleg is élő budapesti ügyvéd, Montpart 
Károly, b. Orczy György uradalmi tisztje, 
Till Endre és sok menekült.

Kühnel Ignác ott tartózkodása alatt a 
szolnoki cigánybandával éjeli zenét adott 
Petőfinének, ki ezt a meglepetést igen jó 
néven vette.

Petőfiné, szorongatott sorsáról panasz
kodván, egy izbén kijelentette, hogy neki 
Emich a Petőfi költeményei árában még 
400 forinttal tartozik, mert a költő 1600 
frtot vett fel a hadseregbe lépése előtt.

Petőfiné, hogy ez Összeget felvehesse, 
fel akart menni Pesire Emichhez. Miután 
azonban az útlevelek szigorú vizsgálatával a 
policia igen megnehezítette az utazást, Pető 
finé kérelmére Bathó kisél te fel Pestre.

Petőfiné ez utat álnév alatt, rövidre nyí
rott hajjal, férfiruhában tette meg és Pesten 
is ez öltözetben ment Emichhez, ki felis

merve azonosságát, a kérdéses összeget min
den vonakodás nélkül lefizette.

Petőfiné Pestről nemsokára visszatért 
Jász-Ladányra, de csak rövid ideig tartóz
kodott ottan, mert atyja Szendrey Ignác 
érte ment és magával vitte Erdődre.

Közli: ifj. NAGY GYÖRGY.

A Y A S G Y Á R O S .
Színmű 4 felvonásban, irta O h n e t  György. Elő

ször adatott 1884. február 2S-én

Ez is egyike ama divatos újdonságok
nak, melyeknek mindössze az az igényük, 
hogy mentül többen nézzék meg — nem 
pedig az, hogy mentül többször élvezhes
sék a színház iránt érdeklődők. Párisban 
bizonyára főleg azért lehet száz meg száz- 

I szór ismételni valamely darabot, mert egész 
Páris nem fér be egyszerre a színházba, 

j A mélyebb becsű darabot megnézi a műértő 
: kisebbség többször is egymásután ámde 

ez a kisebbség sehol sem képes minden 
ismétléskor megtölteni a színházat; husz- 
szor-harmincszor igen — de három-négy- 

j százszor nem. A felületesség fizeti ki magát 
; legjobban, mert ez a többséget bilincseli le.
I Mély sülyedése a színpadnak, hogy ujab- 
1 bán kizárólag a regény depötjává alacso- 
| nyitják le. Mert midőn a regényíró drámává 

alakítja tárgyát, a regény anyagát egysze
rűen összevonja, rövidíti, céljához képest 
csonkítja. A r e g é n y  m a g á b a n  v é v e  
is a l e g p o n g y o l á b b  k ö l t é s z e t  — 
hisz épen azért a legélethivebb költői mű- 
forma. Ha tehát a regényíró regénye köteteit 
néhány fölvonásba összeszoritja, elhagyván 
az elbeszélés utján eszközölt körülményes jel
lemzéseket, lélektani átmeneteket: költői 
tárgyát még pongyolábbá teszi. Ezért van, 
hogy ha az ember ily átdolgozott színmü
vet nem olvasott is regényalakjában, egy
szeriben szemébe ötlik a fércmunka jellege 
és oly múló benyomásokat érez kedélyé
ben, hogy az illető színmüvet netáni érde
kessége dacára sincs kedve többször meg
nézni. A szigorúbb drámai formát kedvelő 
néző előtt aztán az e fajta színmű írója 
nem valami eszményi színben Tűnhet föl. 

i Ha a regényíró ur szereti a színpadot, miért 
nem kényszeríti géniuszát a drámai múzsa 
göröngyös, bizonytalan ösvényére, miért nem 
szorítja tehetségét a drámai alkotás ke
mény disciplinájába V . . . Persze ez neke-
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zebb lenne, naint a pongyolán irt regényt 
egyszerűen ki vonatozni s a csupán színpad
nak irt mü bukás esetében kárba veszne: 
mert ha utólag írná meg regénynek, senki 
sem olvasná el — még ha nem bukott 
volna is meg. De a mit előbb olvastunk, 
aziránt kíváncsiságunk még a látásban fel
csigázható. Ha a regény kiadásai elfogytak, 
az olvasók kiváncsiak látni mint színmüvet 
— holott a színmű után az illető tárgy, mint 
regény már sokakra nézve nem volna többé 
vonzó. A regényből férceit színműnek tehát 
már előre is van közönsége. A dolog eme 
magasztos pénzügyi oldalát felfogván, a mai 
szépirodalmi lángelmék előbb megírják a 
regényt, azután pedig vagy maguk alakit 
ják át drámává, vagy kényelmesen mással 
végeztetik ez ambiciózus munkálatot, igy 
is egyre megy, mert az egész alig több, 
mint kivonatozás. író, színigazgató, színé
szek meggazdagszanak — nyer-e a szín
művészet ? Egy makulányit sem. A színész 
az ily estéken alárendelt tényező, az iró 
nem ad neki gondos dictiót, mely képzel 
mét élesztené, a legfontosabb jellembeli át
menetek felvonás közben történnek, a he
lyett. hogy a szinész rajzolná azokat. Nem 
is csoda, ha a párisi színészet évtizedek óta 
alig produkált valamely mélyebb alkotó szí
nészt. No, de hisz ott azért még mindig 
elég tért találhat az ambíció s a fényes 
múlt elegáns, nagyszabású stílje járja a férc
müvekben is. Mi még azonban nem képez
tünk magunknak ily stilt — E g r e s  sy,  
P r i e l l e ,  S z e r d a h e l y i  iskolájának ők 
maguk voltak mesterei és tanítványai egy
szersmind. A mi színészi stílünk és lele
ményünk forrása nem a klasszikus múlt, 
hanem a férceit regénydráma jelene ; ennek 
tanulságait visszük aztán be a néha napján 
történő shaksperei előadásokba. Igazgató
ságunknak van gondja reá, hogy a férc- 
repertoire folyton el legyen látva ujdon- | 
sággal. Sajnos, de még Ohnet jelen hatásos 
darabját is ilyen ujdonságszámba kell ven
nünk. Az egész élvezhető egy estére, de az, 
a mi továbbra is lekötne, az eszme mély
sége — nemcsak az egészben, hanem a rész- i 
letekben, a kidolgozás gondossága, költői- ; 
sége teljesen hiányzik. A mű annyiban fö
lötte áil a hasonló fércdrámáknak, hogy tár
gyában szakit a chablonszerü házasságtörő 
thbmával s e helyett újabb s a modern 
irodalomban kevésbé közkeletű jelenséggel

foglalkozik. Ohnet az élet egy igen gyak
ran előforduló és sötét mozzanatát ragadta 
meg : a tromf-, illetőleg a dacházasságot. 
Hányszor ismétlődik ez az életben s min
dig más meg máskép! Azért mindig más
kép, mert szörnyű kedélyi meghasonlas je- 
lensége* következményeiben rendesen meg
rázkódtató, végzetes. Egyike a legköltőibb 
tárgyaknak. Alkalmas arra, hogy a költő 
egyetlen érzelemben központosítsa a jellem 
előzményeit, fejlődését, miáltal őt magát ön- 
kénytelenül a dráma uralkodó központjává 
avassa. Ohnet drámájának is ritka egysé
get ad C 1 a i r e sorsa, ki hogy megbün
tesse az őt elhagyott Bligny herceget, az 
őt imádó Derblay Philippenek nyújtja ke
zét. Már a nász estéjén végzetes összeütkö
zést idéz elő az elhamarkodott lépés, mert 
Claire feldúlja Philippe ábrándjait, őt ha
lálosan megsérti, úgy, hogy midőn Philippe 
— különféle bonyodalmak után — a her
ceggel megvíni, halálba indul: még akkor 
is megtagadja a töredelmes Ciairetől a bu- 
csucsókot. Annyira hozzáforrt Claire ver
gődő küzdelméhez — Philippe személye, 
jelenléte — ki az ő bünhödésének látható 
oka, eszközlője, hogy a dráma többi sze
replőjével nincs is alkalma érintkezni s 
azok e két szereplő által teljesen eltörpit- 
tetnek.

Ezért is a többi szereplők játékával 
érdemlegesen nem foglalkozhatunk, annyira 
nem, hogy még a leghálátlanabb szerep 
(Claire anyja) előadójának, Prielle Corne- 
liának szokott jelességét és H e i v e y L a u r a  
k. a. (Athenais) szokott félszegségeit (me
lyeket mai alárendelt szerepében is telke - 
tőleg érvényesített) pusztán csak meg kell 
említenünk.

A két főszereplő annyival inkább igénybe 
vette a néző figyelmét.

P. M á r k u s E m í l i a  asszony (Claire) 
a napi kritika tükrében legalább is Sarak 
Bernhard-nak vélné látni magát. Az utókor 
kutatója valóban téves következtetéseket 
fog vonni a jelen szinmüvészetére, ha en
nek egyetlen tükrében, a kritikában az 
örökké kezdő színészekről hasonló magasz- 
talást fog olvasni, mint a bevégzett jelesek
ről. Mit tartson Prielle. Jászai, stb. jellemző 
képességéről, ha P. Márkus Emília asszonyról 
szólva is alakitó, önálló leleményről olvas ma
gasztaló sorokat. Mennyire nem tudják né
melyek megítélni: az iró eszközölt-e hatást,
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vagy a színész? . . .  A kritika Márkus E, 
ama jelenetét tömjénezi, midőn férje pár
bajra indulva, jó barátok közbenjárására, 
megengedi, hogy Claire belépjen. »Itt vár 
az ajtóban. Claire — mondja valaki — meg
történ, fájdalmasan!■« . . . Tehát Claire még 
benn sem volt és — azt hiszem a legtöbb 
néző, e szánalmas, kínos helyzet elképze
lésére könyezett. E könyeket Ohnet fa
kasztotta, nem a mi dagályos, sentimentális 
színésznőnk. E sajátságából már annyit ki
juttatott számunkra az előző felvonásokban, 
hogy a 4-dikben már a részvéttel épen el
lenkező érzést kellett keltenie. Hol kellett 
volna Márkus E.-nak emlegeti alakítását tün- 
dököltetnie ? Bizonyára ott, ahol első tekin
tetre elárulá, hogy nem az egészből alkot, 
hanem kritika nélkül a szó után indul. A 
szót ő nem helyzete, hanem fogalmi hang
súlya szerint ejti ki. Pl e szó »lehetetlen« 
a tagadás, kétlés erélyét fejezi ki. Ámde 
különböző helyzet, rang teljesen élét vehe
tik az ősi kifejezésnek. Márkus E. egy egész 
közönyös alkalommal, a finom marquis le
ány szerepében kellemetlen erővel, fölösleges 
tűzzel hangsúlyozta e szót — azzal a bi
zonyos lökéssel az első szótagban, mely 
szavalatát oly monoton nyomatékolóvá. hő- 
sieskedővé teszi. A fönnebbi példa eléggé 
magyarázó arra nézve, miért oly kellemet
len zajos, nyugtalan és áradozó e színésznő 
öröme, jajongása. Úgynevezett jellemzése 
(szintén az I. felvonásban) élesen feltűnt oly 
alkalmakkor, midőn művészi álláspontot kel
lett volna elfoglalnia az adott helyzetben. 
Athenais dicsekszik Clairenek, hogy ő her
cegnő lesz ; — hercegi jegyese Dligny her
ceg, Claire hűtlen vőlegénye.

Claire szerencsét kíván. »Légy boldog, 
a m i n t  é r d e m i e d « . . .  Utóbbit Márkus E. 
oly keserű megvetéssel mondja, hogy a raf- 
finirt, kémlelő Athenais szinte ostoba, ko
mikai benyomást tesz, midőn ezt a kétsé
ges szerencsekivánatot megköszöni. A ne
mes marquisleány ily felfogással visszata
szítóvá válik. Hasonlag, némely elutasitó szót 
szószerint vévén Márkus E. kellemetlenül 
durva volt Philippel szemben — a mit a 
jellemnek ilyetén kiforgatása után nem hall
gathatunk el.

Ez este aránylag N á d a y (Philippe) 
aratott legnagyobb sikert. Nádayban kitűnő 
érzelmi anyag van, mely noha egyszerű, ki
képzetten formában, de eltorzító hang- és

| mimikái rángások nélkül, frissen tör elő.
Nincs okunk sajnálni, hogy a modoros, pon- 

i gyolább Nagy Imre helyett a természetesebb 
j és salonruhában otthonosabb Náday adta e 

szerepet. Feljajdulása Claire eltaszitó ino- 
| dóra alkalmával nemes, részvétkeltő, so- 

pánkodásnélküli. Mélyen megható volt, a 
hogy Náday székbe rogyva, térdére könyö- 

j kölve, félig sírós, rezgő hangon elnyomott, 
fájdalmas panaszszal moudá: »Ön engem egy 
perc. alatt szerencsétlenné tett« . . . Kitörései
ben készülődés nélkül, hirtelen metszőséggel 
tud hatni, sőt a düh fenyegető, kérdőre 
vonó hangjára is képes.

Kár, hogy Náday e nem közönséges 
adományát, kedve vagy alkalma hiányoz
ván a nehezebb feladatokra, — parlagon 
hagyta. Szerencsés természeti érzéke, a 
pathos magaslatán sem engedi modoros
ságban keresgélni a hatást. De a mai bo- 
nyolodottab feladatnál fel is tűnt ám e ne
hezebb gyakorlat hiánya. A sikerben sok 
része volt a rögtönzésnek és némely kitörés 
érthetetlen szavakban folyt össze. Ennél 
nagyobb hiba volt a kellő átmenetek elha
nyagolása. Midőn az eltaszitott Philippe 
fölocsudik fájdalmából, kijelenti Clairenek, 
hogy köztük mindennek vége s hogy bo
csánatát ne is remélje. Náday ezt egyszerű 
ünnepélyességgel mondta. De igy, ha álla
potában nem látszik a lappangó évődés, 
a marcangoló fájdalom, e hideg nyilatko
zat Philippe nemességét kétségbevonja. Első 
közeledése Clairehez philiszteri alázatos volt, 
a helyett, hogy elfojtott vágyódó volt 
volna. Mindezek azonban, hiszem, későbbi 
előadások alkalmával eltűnnek játékából, 
mely igy aztán egészében is oly rokon- 

j szenves leend, mint a milyen egyes, a kö
zönség által nyílt jelenetben is tapsolt rész-

1 teteiben volt. .
RAKODCZAY PÁL.

I R O D A L O M .

A »Petőfi-társaság« könyvkiadó
vállalatában egy uj kötet jelent meg: gr. 
T e l e k i  Sándor humoros elbeszélései » Te r 
m é s z e t  ut án«  címmel. A kik a kiváló 
iró eddig közrebocsátott müveit olvasták, 
bizonyára érdeklődéssel várták ez újabb kö 
tetet s ha végiglapozzák nem fognak csa
latkozni. Teleki kedélye és bámulatos ötlet 
gazdagsága még a legegyszerűbb történetet
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is vonzóvá tudja tenni, s a mi reánk nézve j 
igen érdekes: ebben az újabb müvében a 
magyar vidéki élet képét kapjuk — tér- j 
mészet után, nem egyszer nagyon is realis- 
ticus, de mindenkor találó vonásokkal. —
A kötet hosszabb elbeszélései: Vasady bácsi 
viselt dolgai a Kajtár agárkutyával; Csepü- 
banket Kendi-Lónán; Nagy Pista, a róka; 
Hogy voltam én száraz dajka? Egy nóbel 
finánc és Szent Márton ludjai. A díszes 
kiállítású könyv gróf Zichy Gézának van 
ajánlva. Ára 1 frt 50 krajcár.

Rudolf trónörökös egy nagy osztrák-ma
gyar ethuografiai munka kiadását kezdeményezte 
s e végből már érintkezett Wilczek József gróffal i 
és Jókai Mórral. A trónörökös már régebben fog
lalkozik e, munka eszméjével s gyakrabban k i
fejezte abbeli nézetét; mennyire kivánatos és 1 
hasznos lenne az osztrák-magyar monarchiáról 
nagyobb ethnografiai munkát kiadni. — Végre 
arra az elhatározásra jutott, hogy maga fogja 
kezdeményezni az impozáns vállalat kiadását. Ez 
körülbelül négy héttel ezelőtt történt. Wilczek 
József gróf és Jókai Mór voltak az elsők, a kik- j 
kel a trónörökös közölte a terv részleteit s a kik
nek ez ügyben tanácsát kikérte. Azóta még tizen
hét irót és művészt szólítottak fel munkatársakul s 
alkalmasint még másokat is felszólítanak. A trón
örökös terve szerint a munka Ausztria-Magyaror- 
szág múltjának és jelenének, országainak és né
peinek leírásban és képekben való hü tükre lenne.
A monarchia összes népei részt vesznek íróik és 
művészeik utján e munkában, mely a trónörökös 
védnöksége alatt fog állani és egyidejűleg magyar, 
német, lengyel, cseh és horvát nyelven jelenik 
meg. Magyarországot két nyelv képviselné s a 
munka külső kiállítására is művész i gondot for
dítanának. A müvet a szükséges nagyobb előkészü
letek következtében alig kezdik meg egy év lefo
lyása előtt s teljes elkészítése körülbelül tiz évet 
vesz igénybe.

A »Magyar Helikon«-ból, ez életrajzgyüj- 
teméuyből, melyet a pozsonyi Stampfel Károly cég 
ad ki, külön füzetekben megjelentek Eszterházy 
Miklós nádor, Wesselényi Ferenc nádor és Czu- 
czor Gergely életrajzai. A két elsőt dr. Márki Jó
zsef, a harmadikat Kőhalmai Klimstein József irta.
— Egy-egy füzet ára 20 kr.

A szép Balaton mellől cimrnel csinos ki
állítású kötetben apró elbeszélő müveket bocsátott 
közre S z i k i  a y János, kit élénk, könnyed tollá
ról ismernek a »Pesti Hírlap* olvasói. Összesen 
tiz rövidebb dolgozat van a kötetben, melyet 
csinos vignettek díszítenek. Ára 80 kr.

Daudet Alfonse, mint Párisból jelentik, uj 
regényt ir »Les ruptures« címmel. Egy férfinak 
a kényes helyzetét dolgozza fel, ki szakítani akar 
kedvesével, de nincs rá ürügye, mert a nő semmi 
olyat el nem követett, a mi megrovásra méltó.,A 
regény hőse, egy hírnévre vergődött művész, csak 
most látja be, hogy a nő, kivel sokáig együtt élt, 
hozzá sem születésre, sem észre, sem műveltségre

| nem méltó. Ez erkölcsi és társadalmi inferioritás-.i 
j veszélyesnek tartja művészetére és előmenetelére, 
j Nagyon szenved miatta s az élet már teker neki. 

Látja, hogy zsákutcába jutott, melyből nincs ki
járás. A regény a küzdelmet festi, mely a hősnek 
lelkiismereti és becsületérzése között keletkezik. 
Ez;>  nő önfeláldozólag ápolta, mikor betegen jött 
Párisba, hol sem barátja, sem tanácsadója nem 
volt. Bátorította, föntartotta s a küzdés óráiban 
nem távozott oldalá mellől, szóval gondviselése 
volt. Hogyan taszítsa el magátol V Azt mondják, 
még Daudet sincs tisztában, mikép oldja meg e 
kérdést. Meglehet, hogy most is neje és szellemi 
társa segíti majd ki a dilemmából, mint már több
ször. Különben a cim : »Les  r u p t u r e s «  azt 
gyanittatja, hogy a megoldás erőszakos lesz.

Palotás Fausztin, ki népéleti rajzaival és 
elbeszéléseivel már némi nevet szerzett magának, 
»A m i p a r a s z t j a i n k «  cim alatt bocsátja 

j közre e nemű müveinek harmadik kötetét. A kö
rülbelül 10 ivre terjedő kötet, mely nyolc történe
tet tartalmaz, ápril elején jelenik meg Burger 
Gusztáv és társa szegedi könyvkiadó-cégnél, mely
hez az 1 frtos előfizetési ár is küldendő.

Az ötvösmükiállitás kincseit nagy amateur- 
j kiadású könyvben fogják leírni. Mint a »Fővárosi 

Lapok«-ban olvassuk, a vállalkozó egy francia cég 
melynek egy pár képviselője itt időz. Pompás szí
nezett képekkel füzetes kiadás lenne, francia szö
vegű ; de magyar szövegűről is van szó.

Dickens kézirata. Dickens novellájának »The 
Battle of Life«-nak kéziratát ajánlja eladásra egy 
londoni ember. Az ötven negyedrét oldalra terjedő 
kézirat tulajdonosa 1S00 irtot kér érte.

K.ant kiadatlan müve Van egy hamburgi 
polgár birtokában. A kézirat mintegy száz ívre 
terjed s a nagynevű bölcsész e müvét, melyet maga 
is főmüvének mond, a következő címmel látta el : 
»Vom Uebergang von den metaphysischen Anfangs
gründen der Naturwissenschaft zur Physik < Kant 
kortársai, Hasse János, Wasiasky és Borovsky 

: egyértelmüleg kijelentik, hogy a nagy philoso- 
phus dolgozott ily cimü munkán s azt kéziratban 
hátra is hagyta. Kant müvei kiadójának 1842-ben 
szintén volt tudomása ily kéziratról, de azt tar
totta, hogy az nyomtalanul eltűnt. Csak 1858-ban 
tudta meg dr. Schubert tanár, hogy e kézirat még 
megvan s arról a »Neue Preuszische Provinzial- 
blatter«-ben cikket is irt. 1865-ben dr. Keicke Kö- 

í  nigsbergben tudatta az »Altpreussische Monat
schrift« olvasóival, hogy 1863. év május 8-án Kant 
egy rokonától megkapta Kant hátrahagyott mü
veinek jegyzékét. De caak 1882-ben határozta cl 
magát Reicke, hogy a nagy mii első négy ivét 
közzéteszi. Eddig 22 ivet adtak ki belőle. Dr. Krause 
hamburgi lelkész, philisophiai iró, ki Kant »iiszta 

I ész criticájá«-hoz commentárt is irt, most kezébe 
vette a dolgot és Kant hátrahagyott müveit ki 
fogja adni. Dr. Krause rávette Goszler német köz
oktatási minisztert, hogy az ügyet magáévá tegye 
s miután a kéziratot a British múzeum is meg 
akarta venni, Krause saját maga vásárolta azt meg 
drága pénzen. A kézirat három csoportba van 
osztva s minden csoport Kant sajátkezű felirá-
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sával ellátva a »Königsberger Zeitung.« egy-egy 
számába van becsomagolva. A kézirat, mely állí
tólag negyven évig Oroszországban volt elrejtve, 
igen jó állapotban van. Az irás igen tiszta. Egyes 
részletek levélboritékokra, nyugtákra, akadémiai 
iratokra vannak irva, A kézirat széleire Kant jegy
zeteket irt a hozzá inunkaközben látogatóba jött 
személyekkel folytatott társalgásról, továbbá házt 
ügyekről, meghívásokról sat. Dr. Krause csak hosz- 
szabb tanulmány után fogja rendezhetni a munkát, 
melyet Kant maga »rendszerét befejező utolsó j 

részinek mondott. Hogy a becses kézirat biztosit- ! 
tassék minden veszély ellen, fényképezés utján le- j 
másolják s az erre szükséges nem csekély össze- j 
get egy hamburgi polgár ajánlotta fel.

»Korunk« cimü társadalmi, szépirodalmi és 
ismeretterjesztő hetilapra hirdet előfizetést Kador 
Sándor mint felelős szerkesztő Az uj lap »a val- j 
lástalanság, erkölcstelenség, szélhámosság, tudá- 
kosság, romlott közvélemény, jellemtelenség, pisz
kos anyagiság, szemérmetlen férc irodalom, kegyet
lenség sfb.« ellen akar küzdeni. Előfizetési ára 
egész évre 6 frt lesz.

M Ű V É S Z E T .
Az országos képzőművészeti társulat pá

lyázatot hirdet a néhai özv. N a d á n y  i Albertné l 
által tett alapítvány után a folyó évre esedékes | 
250 frt m ű v é s z i  ö s z t ö n d í j r a  a következő j 
feltételek alatt: i. A pályázaton résztvehetuek mind- j 
azon hazai festésznövendékek, kik életkoruknak 24. 
évét még be nem töltötték és Magyarországon 
óhajtják folytatni művészi tanulmányaikat. 2. A 
pályázat elbírálásának alapjául olajban festett ta 
nulmánymüvek fognak szolgálni, melyek a kereszt
levéllel és a pályázó eddigi tanulmánymenetét, 
valamint vagyon-elégtelenségét igazoló okmányok
kal felszerelendő kérvény mellett a társulati tit- | 
kársághoz (műcsarnok, sugárút 81. sz.) legkésőbb 
f. é. szeptember lo-ig adandók be. 3. A társulat 
igazgatósága a művészeti bizottság meghallgatása 
után f. é. szeptember hó második felében fogja a di í 
jat oda ítélni és a társulat pénztáránál folyóvá tenni.

Chaumont k. a., a francia színésznő, ki e ; 
héten társulatával a budapesti népszínházban fog , 
játszani, a Theater an dér Wien színházban Meil- 
hac és Halévy »La Cigale« cimü bohózatában mu
tatta be speciális párisi művészetét. Chaumont j 
k. a. parányi kis nőcske, hangja betegesen tőré- ■ 
kény, de egyénisége csupa francia élénkség, vidám- ' 
ság, jókedvs melynek a közönség, még ha német is, j 
nem tud ellentállani. A kisasszonynyal jött tár- í 
sulatot is igen dicsérik a bécsi lapok. Közönség 
nem sok \olt a nézőtéren, mert S.chürmann ur, az I 
impressario, szokása szerint, nagyon fölcsigázta az [ 
árakat.

Wagner Richard Parisban Közelébb egyik I 
párisi hangversenyen részleteket mutattak be Wag- j 
ner Richard »Parsifal«-jának első felvonásából A j 
közönség eleinte nyugodtan viselte magát, sőt tét- ! 
szésének is adta jelét, de végül türelmetlenül dö- I 
römbözni, pisszegni, fiityölui és lármázni kezdett. I

ugv hogy nem lehetett folytatni a darabot, mely
ben Faure is közreműködött, kit megtapsoltak, 
mikor később megint a színpadra lépett.

»!La Flamboyante« cimü három felvonásos 
uj vígjátékot adtak a napokban a párisi Yaude- 
villeben, Ferrier, Cohen és Valab réguetől. A mu
lattató s nagy sikert aratott darabnak a meséje 
röviden a következő: Auguste Bemard kapitány 
minden nyáron elindul a »La Flamboyante«-tal 
Havreból a világba, s mikor visszatér, a világ 
minden részéből hoz ajándékokat. Anyósa azonban 
egymzer csak gyanakodni kezd, hogy veje nem 
hajóskapitány, s állítólagos útja mindig Párisba 
vezet maitresseéhez. Bemard később mulatságos 
bonyodalmakba keveredik, mert csakugyan létezik
— az ő tudta nélkül — egy Flamboyante uevü 
hajó, s ennek a kapitányát is Bernardnak hívják 
Ügyes-bajos dolga akad több emberrel, kik benne 
az igazi kapitányt vélik, s e mellett meggyűlik 
a baja az igazi Bemard kapitánynyal is, mert 
ez attól fél, hogy amaz elhalászsza az ő indián 
menyasszonyát, kinek hozománya több millió 
kagyló. Az álkapitány neje és anyósa véletlenül 
összejönnek a maitresse-szel s ez elsimítja valahogy 
a dolgot, melynek kényesebb részletei sohasem 
fognak Bemard tudomására jutni, s az igazi ka
pitány is örül, hogy az övé lehet vörösbora meny
asszonya.

Három magyar népdal ra hirdet előfizetési 
felhívást L é d e r e r  Dezső fiatal hegedűművé
szünk az »Ide látszik . . .«, »Várad város« és »Búza 
közé . . .« cimü általánosan kedvelt népdalok szer
zője. Ifjú művészünk sokkal ismertebb a zene
körök és zenekedvelő közönség körében, semhogy 
újabb müveit ajánlanunk k ellene. A három ma
gyar népdalra, melyek zongorára irvák, 60 krral 
előfizethetni Budapesten, király-utca 61. sz. alatt.

Művészeti rövid hirek. Id. M ar k ó Károly 
224 darab vázlatát az országos képtárnak aján
dékozta Tivoliné asszony, a nagy művész leánya.
— M ay e r b e e r  »Ördög Róbert«-je a jövő ked
den éri meg századik előadását a nemzeti szín
padon. — A b é c s i  C a r l - s z i n h á z a t  egy 
magyar földbirtokos vette bérbe; az uj bérlő Ta- 
tarczy Károly, a színházért, évi 32,000 forint bért 
fizet; művezetője Mitterwurzer ismert színész lesz. 
Az ui igazgató alatt az első előadást szeptember 
második felében tartják meg — P a t t i  A d e- 
1 i n a legközelebb San-Franciscoba utazik vendég- 
rzereplésre, melyért 325,000 frankot kötött ki szer
ződésileg. — T ű r ő l  l a  E m m á k ,  a Nápolyba 
utazott, hol a San-Carlo színházban Boito »Me- 
fistofeie« dalművében Margaréta szerepét fogja 
énekelni. A művésznő april 10-én már a bécsi stag- 
giönenál lesz. — C o q u e 1 i n Bécsbe érkezett s 
vasárnap és kedden jótékony célokra játszott a 
Cári-színházban -  L e s c h e t i t z k y  T i v a d a r  
zongoraművész és tanár máre. 1-jén ünnepelte 
negyvenéves művészi jubileumát ; 1844. március 
1-jén mint 13 éves fiú lépett legelőször a nyilvá
nosság elé. --  P á r  is  b á n  az » Üd v ö s k e «  e 
napokban érte meg 700-ik előadását.

Felelős szerkeszti!) : SZANA TAMÁS.
i v e r tK  k o m  v a y w im iü a .



„H A Z Á N  K “
TÖRTÉNELMI KÖZLÖNY.

SZERKESZTIK: A B A F I  L A J O S  és  S Z  O K O L T  V I K T O R .

Magyarország ujabbkori történelmének ! 
kedvelői és művelői régóta érzik oly szak- í 
közlöny hiányát, mely hazánk történetének 
a szatmári békekötés által előidézett külsőleg 
csendes, benn nagy események magvát érlelő j 
időktől a múlt és jelen század alkotmá
nyos küzdelmeit betetőző 1867. évig, vagyis 
alkotmányunk helyreállításáig terjedő kor
szak hiteles adatainak tárházát képezné.

E hiányt kívánja a »H a zá n k «  ki- | 
adója pótolni, s a hazai történetirásnak vél 
szolgálatot tenni, midőn arra vállalkozik, j 
hogy a »Magyar Történelmi Társulat« mű
ködésének fonalát, mely programmszerüleg 
1711-ig terjed, a legújabb időig nyújtja ki. :

Nézetünk szerint nem jogosult az a 
vélemény, hogy az uj idők eseményei és 
férfiai a történetírás figyelmének és már 
mostani közléseknek nem lehetnek tárgyai, 
azért, mert elfogulatlan ítélet alkotása ró- | 
luk alig gondolható. Addig várni, mig sok j 
adat elvész, az élők tudását és emlékezé
sét feledés borítja, s mig nem lesz, a ki az 
elrejtett rósz leleplezésére, az elnyomott 
igazság védelmére saját tapasztalata alapján 
szót emeljen, annyit tenne, mint a nemzetet 
lefolyt élete felől homályban hagyni s a 
történetírást képtelenné tenni azon hivatása 
teljesítésére, hogy a jog győzelmének igaz 
leírásával a nemzeti önérzetet emelje s az 
emberiségben az erkölcsi rend uralmának 
tudatát megszilárdítsa.

Munkásságunk tehát arra lesz irányozva, 
hogy a magyar társadalom, politikai élet 
és közszellem átalakulására és nemesbülé- 
sére, az újra alakult magyar állam és intéz
ményei megszilárdulására elhatározó befo
lyást gyakorlott férfiak élete és működése 
alaposan megirassék, a reformok akadályai 
felvilágosittassanak, s igy a jövő történet 
Írójának mennél több kidolgozott történet
rész álljon rendelkezésére.

Ebből folyólag a »Hazánk« kettős 
célt tűzött ki magának : egyfelől azt, hogy 
a magyar hadi, politikai és polgári élet 
ujabbkori történeti adatait az elkallódástól 
megóvja; másfelől, hogy a tudományos inté
zeteinknél és egyeseknél lévő anyagkészlet 
feldolgozására s a jelen század nagy esemé
nyeiben és alkotásaiban résztvevők egyéni 
tudása és tapasztalatai megörökítésére al
kuimul és közvetítő közegül szolgáljon.

Ezen vezérelvekhez képest igyekezni 
fog a »Hazánk« szerkesztősége, hogy le- j 
betol eg csak. oly közleményeknek adjon 
helyet, melyek Íróit a tárgy megválasztásá
ban a történelmi kritika s a tudomány ma
gasabb érdeke, a tények és események meg
ítélésében önmérséklet és igazságérzet, az 
előadásban pedig higgadt komolyság vezérli. 
Mindazáital tág tért enged a szerzők nézetei 
s véleményei szíibad nyilatkozásának. Párt
állást kerülve s a tények valóságos lefolyá

sának kiderítését tűzve ki egyik feladatául, 
a legellentótesebb érveléseknek is hajlandó 
tért nyitni, ha az érveléseket nem személyes 
hajlam vezeti, vagy ellenszenv tulságokra 
nem ragadja.

Az adatok gyűjtésére nagy súlyt fektet 
a »Hazánk.« A ki az utóbbi másfél szá
zad hadi, politikai, művészeti és közműve
lődési életére, illetőleg abban szereplő egyé
nekre vonatkozó, vagy tőlük származó nap 
lók, levelek, vagy egyéb iratok s életrajzi 
adatok, pasquillek, kiáltványok stb. birtoka 
bán van; — a ki a folyó század s főleg 
1848/49-ki alkotmányos küzdelmeinket illető 
kéziratot, naplót, jegyzőkönyvet, vagy annak 
töredékét, a nemzetőrség, honvédzászlóal
jak, huszárezredek és tüzérség alakulását, 
erejét, létszámát és harcait, a hadtestek 
működését, napi parancsokat s hadi jelen
téseket, csaták leírását, hőstetteikkel kitű
nők tényeit magában foglaló eredeti irato
kat bir, a miknek a történetíró hasznát ve
heti, a melyek a mai és jövő nemzedéket 
amaz időkről, nagy embereiről és általuk 
előidézett események valódi indokairól fel
világosítani képesek : — ne engedje elpusz
tulni, vagy méltatlan kezekre jutni, hanem 
küldje be e folyóirat szerkesztőjéhez közlés 
végett, s adja át a történetirodalomnak a 
nemzet okulására.

Az itt körvonalozott tér művelését tűzi ki 
feladatául a »Hazánk.« írói és gyámolí- 
tói azok lesznek, kik célját és elveit helye
selvén, a magyar történetírás ügyét a fen
tebb jelzett irányban |és határok közt szol
gálni hajlandók. Ezekhez vannak intézve e 
sorok, egy komoly ügy barátaié ügybarátaihoz 
— a történelem és hazaszeretet nevében.

A »Hazánk« 1884 elejétől kezdve öt- 
ives havi füzetekben jelenik meg (julius és 
augusztus hó kivételével,) időnként arckép 
vagy egyéb történeti becsű rajz mellékletével.

Az imént megjelent e l s ő  f ü z e t  t a r 
t a l m a ;  Tájékoztatásul. — P u 1 s z k y 
F e r e n c :  A forradalom. — S z i l á g y i  
S á n d o r :  Erdélyi ifjak iskoláztatása kül
földi egyetemeken. — M á r k i  S á n d o r :  
Forray András esete, adat a Hora-lázadás 
történetéhez. — J a k a b  E l e k :  Gróf 
O’Donel Károly, erdélyi kormányzó- — G e 
1 i c h R i k h á r d : A szolnoki ütközet. —- 
R é n y i R e z s ő : A 64. zászlóalj. — Tárca : 
A cs. k. udvarnál alkalmazott egyének na 
pidijai 1812-ben. — Szeremley Miklós törté
neti képei. -  Görgey Arthur altábornagygyá 
kineveztetési okmánya. — Rettegi György 
emlékiratai. — Jenő, savoyai herceg nyilat
kozata 1720-ból.
E l ő f i z e t é s i  ár a :  e g é s z  é v r e  6 frt ,  

f é l é v r e  3 f rt .
Az előfizetési összegek Aigner Lajos 

köny vkereskedéséhez (Budapest, váci-utca 1) 
intézendők.



[ { K a z i n c z y  F e r e n c  m ű v e i .
M a g y a r á z ó  j e g y z e t e k k e l

kiadja
A B A F I IiA JO S.

Kazinczy Ferenc, ki új Adásként fél századig 
hordta vállán a nemzeti nyelv és irodalom ügyét, 

j||méltó arra, hogy műveit minden magyar ember is
merje és bírja.

Ennek lehetőségét könnyítendő,'elhatároztuk, hogy 
Kazinczy müveiből újabb olcsó kiadást rendezünk.

E müvek 5 vaskos kötetre terjednek és Kazinczy 
összes költeményeit, Pályám emlékezetét (önéletraj- 

jzát), Erdélyi levelek című útleírását és Magyar Pan- 
: theon címen nevezetes magyarok életrajzait tartal- 
f mázzák.

Kazinczy költeményeinek ily teljes gyűjteménye 
még nem létezett, számos verse ez alkalommal jelent 
meg először; a Pályám Emlékezete is csak most jele- 

; nik meg önálló kötetben, szintúgy remek életrajzai, ; 
az Erdélyi Levelek »Utazások« címe alatt többször 
adattak ki, de teljesség tekintetében egyik sem vetél- 
kedhetik jelen kiadással, melyet bő jegyzetek, beve
zetések, névmutatók értékesbítenek.

Ez öt kötetet 87—38 háromíves füzetben bocsát
juk ki. 1884. újévtől kezdve hetenkint egy füzet jele
nik meg.

Egy-egy füzet ára 20 kr.
B ek ötési táb lák  25 k rajcárjáva l k ap hatók .

; Kívánatra mind az öt kötet egyszerre is kapható. &—
Ára barna vászonkötésben piros szegélylyel 10 írt 20 kr.

Aigner Lajos

B A L O G H  Z O L T Á N
Ö S S Z E S  M Ű V E I .

Balogh Zoltán egyike volt az ötvenes évek leg
kedveltebb és legtehetségesebb fiatal költőinek; mű
veiből meleg és nemes kedély s a mi költészetének 
legjellemzőbb vonása: a hazának lángoló szeretete su
gárzik felénk, ő  az elnyomatás sötét napjaiban ezrek 

! érzelmének adott költői kifejezést s e nemű dalai még 
I ma is hazafias költészetünk gyöngyei közé tartoznak. 
Már ez az egy körülmény elegendő arra, hogy Ba
logh Zoltán költeményei, különösen napjainkban, mi
dőn a hazafias lyrának oly kevés hivatott művelője 
akad, nagy elterjedésre találjanak.

Balogh Zoltán összes müvei három kötetre ter
jednek, melyek tartalmát kisebb költeményei, balladái 
s költői beszélykéi, színművei és »Alpári« című pálya
nyertes verses regénye képezik.

Hogy a nagyobb közönségre nézve is hozzáfér
hetőkké tegyük Balogh Zoltán költői alkotásait, e 
három kötetet új olcsó kiadásban bocsátjuk ki, még 
pedig 1884. január havától kezdve 20 háromíves heti 
füzetben.

Egy-egy füzet ara 20 kr.
Bekötési táblák 25 krajcárjával kaphatók.

Kívánatra mind a három kötet egyszerre is kapható.

Ára barna vászonkötésben, piros szegélylyel 6 frt.

Aigner Lajos
kiadóhivatala. kiadóhivatala.

BÁBOST GYULA ÖSSZES MŰVEI.
Életrajzi "bevezetéssel és jegyzetekkel

kiadja
APAFI LAJOS.

Sárosy Gyula a magyar költészeti irodalomban 
kiváló helyet biztosított magának lánglelke, kitűnő 
nyelvezete és géniusának merész föllengzése mara
dandó becsű müveket teremtett, melyek vagy szét
szórtan láttak napvilágot, vagy részben az idők ne
héz sajtóviszonyainál fogva meg nem jelenhettek, de 
ezer meg ezer kézirati másolatban keringtek a hazá
ban. Nálánál senki sem dicsőítette nagyobb áhítattal 
és erősebb phantáziával a magyar szabadságot, mely
nek zaklatott és üldözött élete oly korán esett ál
dozatul.

Nagy szenvedések és mártyromságok között tűnt 
el a költészet egéről, melynek egyik fénylő csillaga 
volt; miért is megérdemli, hogy nemcsak összes müveit, 
hanem életrajzát is lehető részletességben ismerje a há
lás utókor.

Az a kegyelet, mely bennünket Sárosy Gyula 
összes müveinek kiadására bírt, ösztönöz most arra, 
hogy e három kötetre terjedő műveket (Arany trom
bita, színmüvek, hazafias s egyéb költemények) új 
olcsó kiadásban mentül szélesebb körökre nézve hozzá
férhetőkké tegyük.

Ehhez képest 1884. újévtől kezdve egy-egy 
háromives füzetet bocsátunk ki. Összesen 22 füzet lesz

Egy-egy füzet ára 20 krajcár.
Bekötési táblák 25 krajcárjával kapliatók.

Kívánatra mind a három kötetet egyszerre is szállít
hatjuk. Ara barna vászonkötésben, piros szegélylyel 6 frt.

Aigner Lajos
kiadóhivatala

GAAL JÓZSEF VÁLOGATOTT MÜVEI.
Életrajzi bevezetéssel kiadja 

BADICS FERENC.
Gaal Józsefről ma már irodalom-ismerő ember 

is alig tud többet, mint legfeljebb azt, hogy ő a szín
padi »Peleskei nótárius«-nak szerzője. Pedig egykoron 
— a negyvenes években — benne culminált a ma
gyar széppróza: ő volt a legkedveltebb, a legolvasot
tabb magyar regény- és beszélyiró, s a mellett, mint 
a magyar népszínmű megteremtője, vigjátékaival domi
nálta a magyar színpadot.

Szabadságharcunk lezajlása után letette a tollat: 
a feledésnek adta át magát; meg is feledkeztünk 
róla tisztára, úgy hogy most új Íróként lép elénk, ki
nek műveiből még ma is sok élvezetet meríthetünk.

Az eddig megjelent 3 vaskos kötet magában fog
lalja Gaal »Szirmay Ilona« című regényét, történeti 
elbeszéléseit, alföldi képeit és humoros rajzait; ezeket 
utóbb színmüvei ki fogják egészíteni.

Említett 3 kötetből új olcsó kiadást rendezünk 
29 háromives füzetben. 1884. újévtől kezdve heten
kint egy-egy füzetet bocsátunk ki.

A füzet ára 20 krajcár.
| B ek ötési tá b lá k  25 k rajcárjáva l kaphatók .
. Kívánatra mind a három kötet egyszerre is
\ megszerezhető. Ara barna vászonkötésben,, piros szegély- 
| lyel 7 fr t 80 kr.

A igner Lajos
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AZ ELSŐ VIHAR.
Irta BENICZKYNÉ BAJZA LENKE.

(Folyt, és vége.)

Az arckép elkészült. Valódi remekmű 
volt. Cyrus fiatal kedvese aranykajával, 
sötét szemével, szédítő szépségben tündökölt 
a néző előtt. A festő tudta, hogy a kép 
nagy hatást fog tenni a müértő körökben 
s háladatos akart lenni a minta iránt.

— En nemsokára elhagyom a vidéket,
— mondá egy napon a leánynak, nyájasan 
véve kezébe annak kezét.

— Veled megyek — viszonzá az mo
solyogva s az ifjú megdöbbent e nem várt 
feleletre.

— Hova vigyelek ? Nekem nincs ott
honom, biztos fedelem. Barangolok a világ
ban, mint a fuvallat, majd délen, keleten, 
vagy a hideg éjszakon vagyok; nem vihet- 
lek magammal; te itt maradsz.

— Nélküled? — mondá hitetlenül Vera.
— Vigy magaddal. O da szeretnék menni
— folytatá a lebegő felhőkre mutatva •— 
vigy magaddal!

Szemei könyben úsztak, hangja esdeklő 
volt s az ifjú gyengének érezte magát e 
kérelemmel szemben. Habozott. — Mit te
gyek vele? — gondolá, — nem okoz több 
alkalmatlanságot, mint egy cserép virág.

Nem felelt a leánynak; még nem ha
tározott, de emészté őt a válás közeledése. 
Eddig maga sem tudta, mily erősen vonzó
dott hozzá.

— Nem hagyom itt, — gondolá végre
— nem teszem ki a szélnek, viharnak, kop
lalásnak s talán bántalmazásnak. Úgy szü
letett, mint a gyöngy; ón fedeztem föl ér
tékét, ragyogását; elviszem Párisba, meg
osztani vele a képem értékét. Övé lesz az 
érdem, enyém a dicsőség; osztozni fogunk 
igazságosan.

Es elvitte magával oda, hol örök a ta-

j vasz ; a napnak nincsen éjszakája. Cyprus- 
i és narancsfák árnyékában éltek.

A tengerparton egy kis halászfaluban 
| ütötte fel lakását, ott akarta a telet tölteni 
j s a kikeletet bevárni, hogy Párisban bemu- 
! tassa »Miitó «-ját.

A falu közel feküdt a nizzai partokhoz 
i s előtte a tengeren francia fregatté hor

gonyzott, eleven, tüzes tengerészekkel, ka
landvágyó tisztekkel, kik csakhamar fölfe
dezték a tengerpart kavicsain játszó Verát 
liliom arcával, Madonna szemeivel, cédrus 
termetével.

A festő gond nélkül hagyta őt baran
golni. Munkájának élt. Szerette Verát, mint 
a galambot, virágot vagy annak illatát sze
retjük ; nem tudott megválni tőle, de mélyebb 
érzelmet közelléte még nem keltett szivében.

A nap forróságát gyönyörű holdvilágos 
est váltotta fel. A csillagok ragyogja füröd- 
tek a tenger tündöklő habjaiban, visszatük
röződvén az égboltozatról. Vera álmodozva 
ült egyik mohos sziklán, midőn Arras, a fre
gatté egyik legcsinosabb tisztje, lépett hozzá. 
Régen figyelemmel kisérte őt s déli virá
gokból bokrétát nyújtott neki . . .  A leányka 
elfogadta s gyönyörködve szemlélte a bok
rétát. Beszélni nem tudtak egymással, de 
arra nem is volt szükségük — a természet 
beszélt helyettök. A csillagfény rezgése, a 
tengeri szellő illatos lehellete, a virágok 
nyitott szirmainak édes mérge átjárta Vera 
idegeit s midőn később haza ment, elká
bulva, megbüvölve érte el a festő lakását.

III.
Ez est óta rendesen ott találta őt az 

es thajnal csillaga a mohos sziklán. Ösztön - 
szerüleg érezte, hogy Arras is megjelen és 
— nem csalódott. Az ifjú tengerész leült a 
leány mellé, kezét kezébe vette s szemébe 
nézett. A leány érzékei ébredni kezdtek, 
értelmessége fejlődött; lejét az ifjú vállára



a s z í v  érzelmeit.
— Te vagy az, a kit 'szeretek ! — 

mondá neki, aranyhaját simogatva, Arras — 
s a leány megérté őt az ismeretlen nyelven.
— Neked adtam szivemet, mely még nőért 
sohasem dobogott; neked adtam, hogy cse
rében bírjam a tiedet. Te vagy az én úr
nőm, királynőm, életem, kit térdeimen imá
dok. Szerelmem behálózza kecses lényedet, 
feloszlom benned, hogy újjászülessem a sze
relem igézetében ; te szükséges vagy nekem, 
mint a kenyér, a viz és a levegő ! Te is- 
mertetéd meg velem az élet becsét — egé
szen a tied vagyok ! . . .

Vera hallá őt beszélni, de a szavakat 
nem, csak azok jelentőségét értette. A ha
jára, arcára hulló csókok özönétől elszédült.
A tenger moraja kábító zeneként zúgott lá
baiknál s az ágak susogó lombozata sürii 
árnyékba burkolta őket. Megérté, a mit 
Arras érthetetlen nyelven mondani akart . . .

A festő műtermében fel volt állítva 
> Miitó« s midőn egy napon Vera szemközt 
ült vele, a művész azt találta, hogy a kép 
eredetijének tekintete megváltozott. Miitó 
szeme halvány, tökéletlen, holt kifejezetü 
volt a rátekintő tündöklő szemekhez képest

— Beteg vagy? — kérdé, részvéttel 
fogva meg védence kezét — arcod, szemed 
lázban ég. E kép nem hasonlít többé hozzád !

A leány bámulva nézett reá. — Nem 
értem szavaidat — mondá mosolyogva; min
den ragyog, meleg van, a tenger beszél, a 
a fák suttognak, a lepkék fürödnek a nap
sugárban — ki lehetne beteg? Én nem tu
dom, mi az! I

— Igaz — gondolá megnyugodva a j 
festő — e gyermeknek igaza van. Üde le- ! 
hellete van itt a természetnek, éltető za 
matja a szélnek, kettős ereje a napnak s a 
test szervei élénkebben működnek, hama
rább fejlesztik az agyat, szivet. A leány 
arca öntudatos kitejezést nyert — ennyi az 
egész!

Megnyugodott Vera tekintetének vál
tozásában, de elégedetlen volt a képpel, 
mely a Tisza mellett oly remeknek, oly 
megszólamlásig hűnek tetszett neki. Miitó 
szemei nem elégítették ki, Vera szemeit 
látva, melyekben a szerelem mennyei kife
jezése ragyogott.

— Az eredetit nem vihetem Párisba a !

I mény, melynek egykor Aspásía tekintetét 
kellett kölcsönöznöm az eredeti szép, de 
hideg, kifejezéstelen szemei helyett, most 
messze hátramaradt eredetije megett; s 
Verát itt még sem hagyhatom. Miért is hoz
tam magamai ? ! . . .

Újra tűnődni kezdett, mit tegyen, mint 
egykor a Tisza partján. Elvinni nem akarta, 
ott hagyni szánta. Mit tegyen vele ? Dicső
ségét, hírnevét, jövőjét nem áldozhatta fel 
neki s mindezt kockáztatta, ha képét az 
eredeti mellett látják.

Heteket töltött igy töprengve, midőn 
egy napon nagy vihar tört ki a tengerpar
ton. Futva érkezett haza sétájából ; Verát 
kereste, de az nem érkezett vissza baran
golásából s ő egyetlen lépést sem tehetett 
az orkánban keresése végett.

A tenger ki akart kelni medréből, hogy 
mindent elpusztítson maga előtt. Lángnyel
vek szállongtak fel a magasba, a Sirocco 
halálos hősége felemészté az ide-oda haj
longó növényeket és fákat. A sziklák inogni 
látszottak; minden kavics felkelt s zúgva 
futott tovább. A láthatár, mintha szárnya
kat nyert volna, röpülni látszott s az ég 
majd komor, sötét, majd fényes és tündöklő 
lett. A felhők egész tábora repült át rajta, 
összekeveredve a vijjogó, vergődő sirályok
kal, melyek majd eltűntek a viharban, majd 
előtűntek egy-egy tündöklő felhő szárnyán.

Vera futva érkezett haza a partról, 
hova korán reggel ment s hol kétségbeejtő 
látvány várt reá. A fényes, felzászlózott 
széllel kacérkodó fregatté nem volt többé 
ott. A tenger tükrén egyetlen pici folt sem 
látszott; sima, tiszta, csendes és üres volt 
minden; a habok még nyomát sem tartot
ták meg a hosszú ideig rajtok uralkodó, 
fölöttük lebegő hajónak. A leány rémült 
arccal, fájdalmában őrjöngő szemekkel nézte 
a táncoló, szökdöső habokat.

Megdermedve állt; nem voltak szavai, 
hogy kétségbeesését kifejezze. A nagy fáj
dalom, mint a nagy szerelem — néma; 
fuldoklóit a belső szenvedéstől, de ajkait 
egyetlen sikoltás sem hagyta el. Csak kar
jait tárta ki az ég felé, esdő pillantással, 
ösztönszerü könyörgéssel kérve megcsalat- 
tatásának büntetését.

Es mintha az istenek megértették, — 
a természet részére kelt volna : zugás, vad

■ ■

162 K O S Z O R Ú

hajtotta ; nem tudta neki megmondani, hogy 
szereti, de tekintetében a néma kéj elárulta

másolat mellé., — gondolá — ha azt aka
rom, hogy kontárnak ne tjjpjek föl. A fest-
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tompa moraj dörgött végig a parton. Szél 
és vihar utána iramodott a távozó fregatté
nak, felforgatták a tengert, összekavarták 
a porondot.

Vera futva, rémülve menekült haza 
felé. De lábai nem bírták. Küzdött a szembe
jövő széllel, a meddig ereje győzte; szive, 
bátorsága, bizalma meg volt törve s tagjai 
dermedtek, erőtlenek voltak. A festő látta 
őt messziről jönni, majd eltűnt egy sötét 
porfelhőben s midőn az átzugott feje fölött 
és percre előtűnt a nap, a művész megfe
szített erővel kereste őt szemeivel, de nem 
láthatta. A földre terülve, eszméletlenül he
vert. Vera hosszú haja aranyos zászlóként 
röpdösött a szélben s mig le nem csende
sük az orkán, a festő csak a lobogó arany
hálót látta olykor olykor feltűnni, de hozzá 
nem közeledhetett . . .

órákig tartott a természet féktelen ha
ragja. Aztán kisütött a nap, áttörte magát 
a sötét felhőkön s bámulva tekintett körül 
a letarolt vidéken. Egy csillogó sugár oda 
ült az iszappal bevont liliomarc vértanusá- 
got hirdető homlokára; megcsókoló a le
hunyt szemeket s betakarta fényes palást
jával a porondon nyugvó testet. Vallásos 
csend uralkodott mindenütt; a természet 
megható temetést rendezett neki . . .

A művész keresésére indult s midőn 
föltalálta, megdöbbenve állt meg mellette. 
Aztán letérdelt hozzá, szivére tette kezét: 
nem dobogott. Csendes, nyugodt béke ült 
halavány arcán, ügy született, mint a gyöngy, 
úgy tűnt el az élők sorából, mint a harmat, 
mint a lehellet. A festő sokáig szemlélte; 
aztán nehány köny hullott szeméből a le 
ány hajára.

Karjaiba vette s műtermébe futott vele. 
Miitó közelébe fekteté — s most már az 
eredeti és a festmény ismét nem hasonlítot
tak egymáshoz. Emez Aspasia ragyogó sze
mével tekintett a festőre, az »Mária«, gló
riájától övezve mosolygott.

— Most már senki sem fogja meglátni 
az eredetit — sóhajtó megkönnyebülve a 
festő, ki melegszívű ember volt, de minde
nek fölött művész ! Narancs virággal, myr- 
thus- és cypruslevelekkel ékesítő fel a ha
lottat s midőn eltemették, a sirdombot el
árasztó koszorúkkal.

Vera szivének titkát, szerelmét és ke
servét elrejtő a sirdomb, a festő pedig pár

nap múlva Miltójávaí elutazott Párisba, hogy 
hírnevét megállapítsa.

A csendes halott ott maradt eltemetve 
a tengerparton. Megtörte őt a z e 1 s ő v i- 
h a r, mely szivét érte.

AZ O S Z L O P B Á R Ó .
Regény.

Irta TOLNAI LAJOS.

(Folytatás.)

Oh, a vén csont, nem szégyenli ma
gát. Hogy lehet egy negyvenöt esztendős 
asszony olyan bolond. Ahol ni, látjátok . . .

Én csak Cecil kisasszonyt láttam fehér 
köntösében, vidám mosolyával. Tizenöt éves, 
nyúlánk, magas, karcsú, szőke leány volt, 
vállára eresztett sárga göndör hajjal s olyan 
szép, hajlékony termettel, a milyet álmom
ban se láttam soha. Ha lehet angyal, csak 
az lehet olyan, de szebb az sem.

Közel jöttek az ablakhoz
Rizs tanárnő csakugyan integetett a 

báró urnák és hányta ujjaival a csókokat.
— Hányja maga is — döfött meg a

báró.
— Mit gondol báró ur — az istenért.
— Sem istenért, se senkiért, maga ne 

gondoljon semmit, hanem tegye azt, a mit 
mondok. Hányja azt a csókot.

— Énekelek inkább talán — szóltam 
reszketve dühömben.

— No hát rajta : A szerelem, a szere
lem . . .

Ott künn, Kusztoráéknál, mikor egész 
nap éheztem és búsultam, nem voltam oly 
nyomorult, mint most, mikor daloltam a mu
zsika mellé.

Másnap, a legnagyobb félelmek közt 
mentem le reggelizni.

De im, mindnyájan kitüntettek jóindu
latukkal. A tanárnő, szemembe mondta, hogy 
én egy ravasz Tartuffe (nem tudtam ki ez) 
vagyok, adom az alázatost, szenteskedőt, 
holott kész — (valami német szóval mondta) 
vagyok. Szép hangom van, sokszor igénybe 
fogja venni.

Rizs ur pedig kijelentette, hogy min
dent elfelejtett s azon lesz, hogy én szeren
csémet megalapítsam. Még valamikori pro- 
fessorságot is említett.

— Vidám kedély, dal, ének, tánc, zene, 
ügyes magaalkalmazás, ezek egy ifjú ember
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lépcsői fölfelé. Ragadjam meg az alkalmat ! 
mindig. Ilyenek által sok szegény nevelő- | 
legény elvette a növendékei anyját, igaz, j 
huszonkét évvel ötven-hatvan esztendős dá
mát, de grófi, bárói birtokba ült, s a hol 
a hatalom, csakis ott a tisztelet.

Tegnapi szereplésemhez szerencsét kí
vánt.

— Azt hiszem fiam — ütött atyai sze- ; 
retettel a vállamra, te a jó útra léptél. |

Cecil kisasszony a bárónak maradt; S 
őt Ádám báró foglalta el egészen.

Mekkora változás néhány hónap alatt !
Az a félénk, deklinálni nem tudó, s ; 

mindjárt-mindjárt elálmosodó, erőtelen, sá- I 
padt, reszkető gyermek-ember — mintha 
öt évet fejlődött volna. Egy hetyke, merész, 
gúnyolódó, csufondáros ifjúvá lön, a ki előtt 
asszony és leány és tisztességes asszony és 
leány alig több egy utcai rongynál.

Hát született ő ezzel ? Tanították ennek, 
hogy mindenkit semminek vegyen; hogy 
egy ártatlan szép leánynyal, a minő Cecil 
kisasszony, oly különös hangon beszélhes
sen ? Szép, magas homloka, melyet úgy bá
multam egész utón — mintha megráncoso 
dott volna ! Hangja megvastagodott, mohódzó 
bajusza a korai borotválásoktól kiálló szö
gekké hegyesed ett.

Mit fog erre mondani a báróné s a 
báró ur?

Milyen kedves, szerény ifjú volt az első 
hetekben ; hogy igyekezett, hogy törte magát, 
még jobban, nagyobb szorgalommal, mint 
gondolni mertem.

Valóban, olyannak láttam, a ki szivé
ben, lelkében el volt arra készülve, hogy 
oszlopember legyen, oszlopa templomnak, 
iskolának, minden szép és igaz ügynek — 
s most mivé vált!

Hogy kerülök én neki, mert neki kell 
kerülnöm.

Már akkor sok volt természetemben 
abból, hogy szerettem kiképzelni a jövőt. 
Anyámtól örököltem ezt, a ki bár nagy sze 
génységben élt, minket mindnyájunkat sze
rencsés, boldog embereknek látott.

így láttam én a bárót, hatalmasnak, j 
tisztelt, dicsőített embernek, nagyon jónak, ; 
a ki áldása lesz szegénynek gazdagnak j 
egyaránt; igazságosnak, mert annyi gonosz- j 
ság van a földön, kapzsiság, erőszakosság, ; 
csalás, hazudozás; tiszta szeműnek, a ki 
minden istentelenséget keresztül lát majd s j

ki tudja választani, kit méltó emelni és kit 
sújtani. Láttam, hogy lesz majd az erdőháti 
kis gymnasiumnak főgondnoka, nem olyan 
mint a mostani, a ki minden jutalmat, di
cséretet atyafiainak oszt, egy megbukott 
gyalázatos ügyvéd gúnyolódó fiainak; veje 
gyönge gyermekeinek, fia korhely fiainak s 
az előtte kedvesebb emberek gyermekeinek , 
nem ilyen lesz, hanem részrehajthatlan, a 
ki tudni fogja, hol az érdem, hol a valóság 
s abban találja fő gyönyörűségét, mikor azt 
beszélik a vidéken, megyében, tán messzebb 
is : az isten soha se adjon jobb embert, mint 
Ádám bárót.

Láttam, hogy fog majd elnökölni a 
gyűléseken, mint főispán, a mostani öreg 
süket Pély Tamás helyett, a kivel azt tesz
nek, a mit akarnak ; hogy villámlik a szép, 
fekete szeme, mikor fölfedezi a csalást s 
hogy üti le egy csapással a gazot s hallot
tam, hogy harsan fel reá az: éljen! éljen !

Láttam, hogy pártfogolja az ügyefogyot 
tat s hogy áldja meg érette az isten szép, 
nagy családdal, kicsinyekkel és nagyokkal, 
mint az öreg Vizsolyi urat, a kinek 12 szép 
nagy fia volt; hogy szólítja meg a paraszt 
embert nyájasan és kérdezgeti el búját, 
baját, hogy simogatja meg az utcai kis 
gyermekeket és ad nekik örökké telt zseb- 
jeiből. Láttam, hogy jő be a templomba, 
anyjával, testvéreivel, más nagy urakkal és 
mily barátságos mosolylyal fogadja, mikor 
a nép föláll jöttére és még a pap is meg
hajtja magát székében, mert a báró megér 
demli; láttam, igen sokszor láttam igy, 
mikor elmerült a tanulásába ; mikor vidá
man beszélt el valamit, egy-egy tettét, 
mert jó volt mindenkihez; mikor reám 
hajolt, kedveskedett és atyuskájának mon
dott, a ki neki parancsol s a ki csak pa
rancsoljon is.

És most, — mintha szive helyett más 
szivet tettek volna kebelébe, mert az a mos
tani szive sehogy sem is lehet a régi.

Elszomorodtam. De majd hirtelen öröm 
töltötte be lelkemet, mert meg voltam győ
ződve róla, hogy lassanként visszaszerzem 
azt a régi szivet és megmutatom a taná
roknak és a bárónénak, hogy Ádám báró 
mégis az lett, a mivé édes anyja már ki
csiny korában tenni akarta.

Oszlopbáró.
És mert gyermekifju voltam, még egy 

szépet gondoltam.



Cecil kisasszony.
Napról-napra, hétről-hétre inkább meg

ismertem, hogy kicsoda Cecil kisasszony. 
Sok küzdelemmel folyt ifjú korom első éd<» 
álma, hajnali fénye, mocsoktalan, ragyogó 
tündére, mindene, a miért megszépült előt
tem az élet, megédesedett a keserű s köny- 
nyüvé lett az a szégyen, melyért sokszor 
fizettem, de melyet egy bódult órában ön
ként vettem magamra.

Nagy, kék szemei fölött vékony szivár
vány szemöldök húzódott, elenyésző gyen
gén összeérve, a hosszú, finom tövénél; 
szája keskeny, piros, de szélesecske volt, 
főkép ha nevetett, a mi hamar állott nála; 
fogai aprók, egyenletetes fehér egérfogak, 
nyaka vastag, mint egy erős ifjúé és vállai 
oly szélesek, tömöttek, hogy a felette kar
csú derékhoz mérve aránytalanoknak lát
szottak, magas termetű volt, majdnem mint i 
a legmagasabb férfi. De ez a magasság i 
igen illet széles, domború, okos homlokához. !

Talán senkit soha meg nem bántott; 
azt hiszem, úgy érezte szivében, hogy neki 
mindenkihez egyaránt jónak, igaznak, ked
vesnek kell lenni. Annyi szépséggel, annyi 
gyöngédséggel, annyi jósággal, annyi szen
vedést, megaláztatást (óh még az enyimnél 
is sokkal többet) nem hordozott talán még nő.

Nem áldotta meg az isten zenei tehet
séggel s bár a tanárné és nehány zongora 
mester folyvást kinozták egy távollevő ma
gas cél érdekében és kedvéért: alig tudott 
valami keveset. Se magyar, se német, sem i 
semmi idegen darabot nem volt képes jól meg
tanulni. Mindig eltévesztette s akkor lesütötte 
szép szemeit, kezeit ölébe helyezve és jólle
het nevetni akart, de helyette sirt. Meglehet 
nem is tudta, hogy orcáin végig csorognak 
a nagy, csillogó könyek. Hogy szidta, csípte 
ilyenkor Rizs tanárné s milyen’sértő szavakat 
kellett hallania magától Ádám bárótól is.

Kérdem, van-e arra szükség, hogy en
nek a müveit századnak legkevesebb becsű 
és hasznú ékszerét, minden szegény leány
nak stafirungjába iktassák. Tudom, durván 
és műveletlenül vélekedtem, de én épen 
olyan szabad választásra biznám minden 
leánynak a zongorát, mint a mesterséget a | 
hogy engedik a polgári fiuknak.

Lehet, hogy ezt csak azért mondom 
ily élesen, mert Cecil kisasszonyt túlságo
san gyötörték és ma látszik — egészen cél
talanul — azzal a rettentő hangszerrel.

Cecil kisasszony írta szép, vékony, tiszta 
betűkkel a báró fordításait és minden felad
ványait ; ő irta a magyar munkálatait, a 
szüret leírását, az ősz festését. Philemon és 
Baucis, Thysbe és Pyramis bús történeteit; 
a tárnokvölgyi ütközetet versben és a mo
hácsi vészt prózában ; leirta egyszer a szi
geti veszedelem után Zrinyi Miklós hősi 
halálát is. De hogyan, hogy mindenki bá
multa és Rácz ur a legnagyobb magaszta- 
lásokkal olvasta fel az osztályban, mint az 
Ádám báró remekét, a minőt csak egy báró 
és csakis erdélyi magyar báró irhát.

Odáig ment Cecil kiasszony, hogy ő 
élőszóval tizszer-huszszor elmondta a leckét 
a báró előtt — a néni meg a bácsi paran
csolatjára.

S a báró azzal köszönte meg, hogy trá
gár anekdotákat mondott érette, olyan osto
baságokat, a miket a korcsmában hallott 
és az iskolában a folyosón.

Miért tette ? Mert a tanár urak szellem- 
dúsnak és lángeszűnek mondták ezekért 
Ádám bárót; nagy humoristának, a ki epo
chát fog bizonyosan alkotni az erdélyi irók 
élén. Olyan nagy lesz, mint Gyulai vagy 
Szász Károly vagy Deák Farkas, általában 
mint a ki Erdélyből származik.

Elfutott a düh, kigyűjtött a harag, mi
kor láttam hova megy a báró izetlen élce
lődéseiben. Föltettem magamban, hogy a 
legkeményebben szemére hányom ezt ő nagy
ságának.

— Maga Sándor — szólt nyersen a báró 
ilyenkor — vegye a tükröt s takarítsa meg 
azt a frátert, a kit benne lát —

— És ki lenne az báró ur ? — kérdem, 
hogy mint egy gyávát a földre verjem

— Egy tolvaj, sikkasztó, édes ur, a ki
től nem szoktunk tanácsokat semmi esetben 
is elfogadni. Nos? fricskázta meg orromat, 
mint egy kutyáét.

Lássa édes öreg atyus — ölelt meg ily 
szavak után — maga egy nagyon jó fiú, 
a kit én szeretek, de ne elegyedjék maga 
az én dolgomba, A gyalog ember térjen ki 
a lovas elől. Igaz öregem? Hagyjon engem 
a magam utján. Ez a mi jogunk, modorunk; 
ne féljen, nem eszszük meg egészen a va 
dat; csak tartsa készen a fogait, Maga na 
gyón védi Cecilt. Ráér még.

S nevetett azzal a nevetéssel, mely éle
sebb a kardnál és halálosabb a tőrnél.



Oly gyenge volt Ádám báró, ilyenekre 
úgy reszkettek a lábai, hogy egy ujjal szét
morzsolhattam volna.

Nem. tehettem. Kétszer mentett meg, 
egyszer a tanár ur ellenében s most nem 
oly rég a kicsapástól. Egyenesen az ő mun i 
kája volt, hogy visszamehettem hozzá s hogy 
tanáraim, tanulótársaim egész jóindulatukba 
fogadtak.

ügy sétált, mellén összefogott karokkal, 
mint egy állat8zeliditő a vasketrecben, s cső 
dálatos mosolylyal nézett reám, mely tele 
volt jósággal, daccal, gúnynyal, melegséggel.

Addig, mig magamra nem vallottam, 
hogy bűnös vagyok, ráugrottam volna, hogy 
szétszakgassam — most ? be kellett húznom 
körmeimet. Tanultam tűrni, várni —- és hall
gatni.

Ott feküdtem a korbács alatt.
Azért a husért, a mit megeszem? Nem, 

nem, az istenre mondom, hogy nem azért, ha 
még oly zsíros lett volna is. őrködtem —- 
jogtalanul — Cecil kisasszony fölött.

Ha szereted — vetettem föl lelkemben 
a szót Ádám ; ha elveszed, áldjon meg 
a legjobbal, a legszebbel, a legbéketürőbbel 
a jó isten; de ha egyetlen egy ujjal mocs- j 
kosán érinted, ha mindenedet anyámnak, 
testvéreimnek s nekem adnád vagy hagy
nád is, ha ezer kegygyei árasztanál is el j 
anyáddal, apáddal együtt s te volnál az j 
egyetlen, az utolsó férfi sarj nemzetségedből, 
a mi úgy is van : leszúrnálak s boldogan 
adnám nyakamat a hóhér kezébe.

Menj, de örvény fölött üveghidon jársz. : 
Lépten nyomon kisérlek. Ha betöröd, mind I 
a ketten alázuhanunk.

így futott el szemeim elől minden s j 
borult sűrű ködbe anyám, neveletlen sok 
testvérem, a jövő — hogy csak egyetlen 
egy maradjon meg előttem célul, örömül, 
biztatóul, világitó fáklyául: ez a reám nem 
bízott k ö t e l e s s é g ,  hogy egy leányt véd
jek, a ki erről mitsem tud, s a ki, ha meg
tudná, hogy egy tolvaj, sikkasztó, kegye- 
lemből tönkre nem tett ember szenteli becs
telen életét oltalmára, talán megvetéssel uta
sítana el magától.

Mindegy.
A tanár ur családja nagy ünnepélyre 

készült. Vége felé siettünk az iskolai évnek, 
a búcsút fényessé akarta tenni — talán az 
egész tanári kar — a báró ur előtt.

(.Folyt, köv.)

AZ ELVÁLT ASSZONY.
(Francia elbeszélés.)

^  Irta TONY REV1LLON
(Folyt.)

— Láttam, mikor a leányát megölelte; 
könybe lábbadt a szeme.

— Az oly apa, ki ily gyöngéden meg
öleli leányát, nem lehet rossz ember . . .

— Mennyit szenvedhet ő a miatt, hogy 
megfosztották gyermekétől!

— Talán a gyermek is boldogabbnak 
érezné magát ő mellette, mint anyjának és 
annak a szoknyás őrjének a társaságában.

— A törvényszék nem osztozik az önök 
nézetében hölgyeim, — jegyzé meg Seno- 
zan, leülve.

— Hát ön uram, osztozik-e a törvény
szék nézetében ?

— Kétségkívül Mériel szintén egyik 
barátom; azonban, magaviseleté kifogás alá 
esik; ő a házához vezette be kedveseit

— Kedveseit! . . . kedveseit! . . . Ki 
mondta azt? A neje. Annyi bizonyos, hogy 
az akarta az elválást kieszközölni.

— A bírák gyakran engednek a befo
lyásoknak . . .  Egy hajdani elnök leányának 
nagyobb az esélye a törvényszéknél, mint 
az ilyen magamforma egyszerű polgárnak, 
a fölszabadítást illetőleg . . .

— Fölszabaditás . . . E szó. azt hiszem, 
nem alkalmazható Mériel asszonyra.

— Édes istenem! az elválás, mindig 
csak elválás; aztán nem szoktak mindent

r
elbeszélni a törvényszék előtt. — En nem 
állítom, hogy a férjnek hibái nem voltak. 
De legyen ön meggyőződve, hogy nem csu
pán ő volt a hibás. A nőt is lehet e tekin
tetben okozni!

Senozan sajnálva tapasztalta a nők ré
széről, hogy ezek inkább a férjnek akarná
nak igazat adni s kérdést intézett az előbb 
beszélőhöz, van-e Mérielnének oly gyönge- 
sége, melyet szemére lehetne vetni ?

— Oh, azt én nem mondhatom, de 
hát ő oly különös életmódot folytat; arcá 
ból, szeméből a levertség, csüggetegség rí 
k i! . . . Eleintén, midőn őt oly elhagyatott
nak láttam, csupa jóindulatból, olykor be 
szédbe eredtem vele. Akár a sükethez szól
tam volna: »Mit tetszett mondani ?« — kérdé 
minden pillanatban. Soha sem lehet tőle egye
bet kierőszakolni, mint e két szót: »igent 
és »nem«. Nappal ő bezárkózik s csak est
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sétál ki. Szóval ő semmit sem úgy tesz, 
mint a hogy mások szoktak.

— Az igaz. De ő szenved, mások pe
dig nem szenvednek.

— Úgy látszik, mintha vigasztalásra 
várna, — íegyzé meg a nők egyike.

— Kétségkívül, — mondá egy másik. 
— Szegény Mériéi ur!

— Tény, hogy e nő, noha elválva él 
férjétől, ennek a nevét viseli. A törvénynek 
tiltakoznia kellene az ellen, hogy az elvált 
nő a férje nevét viselhesse.

— A törvénynek meg kellene inkább 
engednie, hogy más nevet vehessen föl! — 
jegyzé meg Senozan.

— On tehát a teljes elválásnak a ba
rátja, uram ?

— Bizonnyal.
Katalin a pavillon egyik ablakán ki

ütötte a fejét.
— Én vagyok az a szoknyás őr! — 

mondá. — Jó napot kívánok !
S azzal hirtelen lebocsátotta a függönyt.

XVI.

A legtöbb gyötrelmet a tisztességes 
nőknek kell szenvedniök. Magyarázatát en
nek, ama ponton találjuk, melyet más nők 
mintegy húsz év óta elfoglalnak. Alig lehet 
megmagyarázni azt az elkeseredést, azt az 
engesztelhetetlen dühöt, melyet kifogástalan 
erkölcsű, családanyák éreznek nemcsak azok 
ellen, kik valamely hibát követtek el, hanem 
azok ellen is, kik látszólag elkövették azt. 
Nem fogadnak el semmiféle enyhítő körül
ményt, semmiféle mentséget, vállat vonnak, 
ha nekik szenvedésről beszélnek s mosolyog
nak, vagy tagadólag csóválják a fejőket, ha 
előttök őszinteséget emlegetnek.

Aztán következnek a gonoszságok mes
terkélt fogásai, a lesütött vagy félrefordi- 
tott szemek, a fagyossá vált arckifejezések, 
meg annyi mód az áldozat elkülönítésére. 
Ha ez utóbbi megszólal, mintha csak sike
tekhez beszélne; ha leül, egy fé 1 centime- 
ternyivel odább taszított szék érezteti vele, 
hogy kár volt neki oda ülni. Az ily termé
szetszerű üldöztetés ellen való bármily föl 
háborodás hasztalan; minden magyarázat 
csak kételkedéssel s minden óvástétel csak 
hallgatással találkozik. Le kell hajtani a 
fejet és futni! De ha az áldozat ártatlan? 
Az bizony eléggé bosszantó, de a helyzet 
azért nem változik.

De hát az emberek? Nagyobb rószök 
hideg, közömbös. Ha valaki eléggé nagy
lelkű, védelmezni azokat, a kiket vádolnak, 
védelmüknek az lesz az eredménye, hogy 
az illetők, még több rágalmaknak lesznek 
kitéve.

A modern életben, a társadalmi osztály- 
! különbség miatt, a bemutatás a szüksé- 
! gességek egyike. Fürdőhelyen való időzés 
i alatt, hol vagy három héten át érintkeznek 

egymással oly emberek, kik az előtt soha 
sem ismerték egymást, a bemutatás csaknem 
mindig lehetetlen j de a szükség, mely a 
szokást teremti, bizalmasakká teszi az em
bereket, kivált a nőket, egymás iránt. Az 
első nap tartózkodók, óvatosak vagyunk s 
átalános dolgokról beszélünk ; az utazás be
nyomása és a vendéglő minősége, nagy he
lyet foglalnak el a társalgásban; aztán kö
vetkezik a név, a melyet viselünk, a vidék, 
a hol lakunk, az élet, a melyet folytatunk 
s viszonyaink; három-négy nap múlva már 
ismerjük egymást s kérdezősködhetünk az 
újonnan érkezettek felől.

Klára azonban visszavonult s épen nem 
bántotta a kíváncsiság. Otthon ebédelt, egye
dül sétált ki, egyszerűen nyájasságot tanú
sított azok iránt, kiket, vele egy fedél alatt 
lakván, ki nem kerülhetett. Katalin pedig, 
ki azt vette észre, hogy őt, mint valami 
különös állatot bámulják és nevetik, ép oly 
kevés bizalmat árult el az emberek iránt, 
mint úrnője.

Mérielné egyelőre a titokzatosság be
nyomását gyakorolta a kedélyekre. A he
lyett, hogy e zárkózottságot egész részvét
tel igy magyarázták volna : »íme egy sze
gény asszony, kit a betegség vagy bánat 
emészt, s ki üdülni jött« — a Venat-ven- 
déglő jó emberei igy szóltak: »A ki igy 
rejtőzködik, annak van is rejtegetni valója!«

Majd ármány váltotta föl a roszakara- 
tot. Klára szép volt; a fiatal embereknek 
szemökbe tűnt s mindenütt a nyomában jár
tak, mig az apáca-öltözetű nőre és barát
nőire alig ügyeltek.

— Lám. hogy fölbátoritja őket! — mon
dogatták s midőn azt vették észre, hogy 
Mérielné közömbös valamennyi férfi iránt, 
e körülményből azt a következtetést vonták 
ki, hogy magaviseletét nem annyira a hideg 
közönynek kell tulajdonítani, mint inkább 
annak, hogy vár »valaki *-t.
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— Egy szép reggel majd csak meg
látjuk azt a valakit!

Végre oszlott a homály s némi világos
ság keletkezett. Le Testuné asszony Mé- 
rielné lett; megtudták, hogy férjétől elválva 
él. Ha ő bizalommal közeledik vala az ide
genekhez, ha föltárja előttök a szivét, elbe
szélve titkait, talán néhány pártfogóra is 
találhatott volna. De ő sokkal szerényebb 
volt és hallgatott.

Aztán nem haboztak az emberek. Amaz 
elegáns, finom, kedélyes, könnyed társalgásu 
fiatal ember közt — ki ott a lugasnál le
térdel, hogy gyermekét megölelhesse — és 
e gyöngélkedő, hallgatag, sötét öltözetű 
mélabús nő közt az átalános rokonszenv 
nem csalódhatott. A fiatal ember képezte 
az érdeklődés tárgyát.

Még csak összeesküvésre sem volt 
szükség. A Vénát-vendéglő valamennyi asz- 
szonya, ösztönszerüleg, természeti hajlamá
nál fogva is, Klára ellen szövetkezett.

Mérielné, minden közönyössége mellett 
is észrevette ezt az ellenséges indulatot. Midőn 
reggelizés után a levélhordó jelentkezett s 
a fiatal nő félénken intézte hozzá a szokott 
kérdést, hallotta közelében a suttogást és 
elfojtott nevetést. Csaknem mindnyájan, a 
kik ott voltak, kaptak leveleket, s némely 
arcról az öröm kifejezése volt leolvasható. 
Csak ő, Klára, volt az egyedüli, a kinek 
nem volt egyetlenegy barátja vagy oly va
laki, a ki érdeklődött volna iránta; egészen 
elhagyatottnak érezte magát. Könyek tolul
tak a szemébe s hirtelen bement a lakosz
tályába.

. Az előtt való nap, férjének a jelenléte 
legkevesebb felindulást sem okozott a Klára 
lelkében. Most rá gondolt. Tehát ez az em
ber örökké rossz szelleme lesz neki ? Min
denütt és mindig találkoznia kell vele? Miért 
jött ő ide ? Vájjon a véletlen hozta-e őt e 
helyre ? Talán valamelyik kedvesét követte ? 
Avagy végettem van-e itt ? . . .

Eszébe jutott aztán a fiatal asszonynak 
ama kérdés, melyet Mériel intézett a jegy
zőhöz, Henrikre vonatkozólag s nyugtalan
nak, elfogódottnak érezte lelkét.

— Vájjon mi történhetett Bayeuxben? 
Anyja lett talán rosszabbul ? De hiszen 
akkor vagy az orvos, vagy anyám irt volna 
nekem.

Szeretett volna Klára távozni, begyaló- 
golni nagy utat, hogy a teljes kimerültség

ben találhassa föl nyugalmát. Félt, hogy 
férjével fog találkozni s csak a kertben sé
tálgatott.

Itt meg Senozau közeledett felé. A 
tolakodót azonban e szavakkal utasitotta
vissza:

— Hagyjon békét nekem, uram; ez 
illetlenség!

S újra szobájába zárkózott. Ez az élet 
már már tűrhetetlenné vált. Katalin sétálni 
ment a leánykával. Becsukta az ablaktáb
lákat s ekkép teljes sötétséget csinálva maga 
körül, fájdalmába mélyedt.

Egyszerre fölemelkedett, összehajtogatta 
ruháit s készült az elutazásra.

— Holnap, ha levelet nem kapok, visz- 
szatérek Bayeuxbe — susogta magában.

Másnap reggel elhatározta magában, 
bármi történjék, hidegnek, közönyösnek mu
tatja magát az idegenek előtt s a postaórá
ban lement a perronra, hol a vendéglő va
lamennyi lakója együtt volt már a kert felől 
való oldalon, várva a szép szőke asszonyt, 
kinek reggeli körútjáról kellett számot ad 
nia. Kivágott derekú, csipkés ruhában jelent 
meg, szabadon láttatva vállát, karjait és 
keblét; fejét fekete csipkekendő diszité. E 
félgyászban ő még kihivóbb volt, mint vörös 
szoknyájában s hosszuszáru topánkáiban.

Komolyan lépdelt egy urnák a karján, 
ki fekete kabátot s fehér nyakkendőt viselt. 
Nyomában a lelkész lépdelt egy másik fe
kete kabátos férfival. Mindenki feléjük sie
tett s mindenki boldognak érezte magát, ha 
a fiatal asszony egy nyájas mosolyt tartott 
fönn számára.

A mint Mérielnét oldalvást megpillantá, 
egy pillanatig habozott, aztán eléggé han 
gosan kérdé Senozantól:

— Vájjon hová lett Fülöp?
A fiatal emberek mosolyogva néztek 

egymásra. Minden szem Mérielné felé for
dult. Fölemelt homlokot, szikrázó szemet 
láttak. A vértanú némán tiltakozott bakói
val szemben,

A nők egyike sem mert valamely ész
revételt tenni. Pillanatra zavar, csönd állt 
be, melyet a ievélhordó hangja szakított 
meg, ki Mérielnéhez ment.

— Ma, asszonyom, két levelet hoztam 
kegyednek.

— Leveleket? Adja, adja ide !
(Folyt, köv.)
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A KÖZÉPKOR ZENÉSZETE. *)

A zene kiválólag keresztyén művészet. 
Az igazi vallásos kedély kibeszélhetetlen 
érzelmeinek kifejezésére nem talál jobb esz 
közt az éneknél, a zenénél. Az újszövetség
ben nyoma van, hogy már az első gyüleke
zetekben énekléssel dicsérték az istent. S 
ez énekek nemcsak a héber zsoltárok vol
tak, de igen sokszor rögtönöztettek. Tertul- 
lianus bizonysága szerint istentisztelet al
kalmával előállt egy ihletett férfi vagy nő 
s ha a pillanat sugalta ének tetszett, ismé
telték s igy rendes énekké lett. Az első 
keresztyén énekekbe kétségkivül igen sok 
héber és pogány elem vegyült.

Régebben zene nem kisérte az egyházi 
imát; később a mint a keresztyénség ural
kodó vallásá lett s a cultus elhalmoztatott 
cerimoniákkal, nem volt elég a nép egyszerű 
éneke. A Krisztus megváltó halálának előállí
tásában a mise egy liturgikai drámává lett 
s ennek elmaradhatatlan kellékét képezte a 
zene és énekkiséret. Mig régebben a papság 
és nép váltogatva énekeltek : a laudicaei 
zsinaton kimondatott, hogy a népnek nem 
szabad énekelni.

Az antik hangsorokból átvették az egy
szerű octávát, ebből még három octávát 
építettek, mi a zenének egyszerű, komoly 
menetet adott. A melódia, mint a pogány 
zenében, egészen alkalmazkodott a szöveg
hez. Ezen N. Gergely változtatott (590 — 604.)
Ő tevékenysége nagyrészét az egyházi zene 
reformjára forditotta. »Antiphoniariumá«- 
ban össze voltak gyűjtve az addig használt 
énekek, ő  symmetrikus melódiát hozott be : 
az egész hangkép a középpel van vonatko- | 
zásban, a kezdőhang nem volt többé a fő
hang. így a melódia felszabadult a versmér- 
ték alól; a hangsor fel- vagy alászálló moz
gása hangsúly (arsis, thesis) által lett kitün
tetve. Ez volt az ütemmérték kezdete. A 
nép önkénytelenül beavatkozott a papok 
énekébe. így mindig énekelték a »kirie 
eleyson«-t és a >hallelujá«-t. A papok már J 
elvégezték az éneket, a nép még magában 
tovább énekelt. Tgy keletkezett a toldalék- 
melodia, melyhez később csináltak magok- j 
nak szöveget is. A toldalékmelodiát se- 
q u e n t i á n a k, a szöveget, mivel az a vers-

*) Mutatvány szerző közelebb sajtó alá bo
csátandó » Mii vetődés törté net«-éből.

1 mértékhez nem alkalmazkodott p r ó z á n a k  
nevezték. N o t k e r  B a l b u í u s  látta el a 
sequentiákat verses szöveggel. A népnek 
magának is voltak tánc és halotti énekei. 
Ezekhez jöttek most a sequentiák, melyeket 
önállóan inkább csak processiókon, temeté
seken és harcban énekeltek.

Mindeddig a keresztyén melodiás ének 
plastikus melódia volt. Ez a keresztyénség 
szellemének nem felel meg, mivel ez min
den művészetben a csoportosítást szerette. 
H u c b a l d u  s flandrini barát jött először 
arra a szerencsés gondolatra, hogy az egy 
énekes mellé szabad kiséretül egy másikat 
adjon, ki az előbbinek melódiáját más, de 
rokon hangokkal kövesse ; végül mindket
ten az összhangban, az octávában találkoz
tak. Ezzel e harmónia fejlődésének alapja 
meg volt vetve. A XI. század elején lépett 
fel egy ujitó, A r e z z o i  Gu i d o ,  ki nem
csak a chorus betanításában hozott be uj 
módszert halló és beszédszerv képzésével, 
de a hangjegyeknek is biztos állást adott a 
a vonalak rendszerével, ő  a rómaiak hang
jegyeit (a neuniákat) vonalak közé szorította 
(kóta). Ugyanő a melódia és a szöveg közt 
harmóniát akart létrehozni, sürgette tehát, 
hogy a melódia fejezze ki a szöveg tartalmát.

A XII. és XIII. századnak feladata 
volt a h a r m ó n i a - t a n t  tovább fejlesz
teni. Mindinkább belátták ez akkori em
berek, hogy a keresztyén cultus nyelvéül 
szolgálni nincs alkalmasabb a zenénél. — 
Kö l n i  F r a n k o  már különbséget tett a 
tökélyes, tökéletlen s közepesen jólhangzó 
(octava, quint, quart, terz) consonnansok 
(concordantia) közt. Erezték, hogy a dis- 
cordansokat is eltűri a fül, sőt consonantia 
előtt jó hatást tesz. Ezzel fel lett fedezve 
a zene egyik leghatásosabb eszköze: a dis- 
sonantia feloldása. A harmonia-tan Francia- 
országban fejlett tovább. Itt elméletileg és 
gyakorlatilag művelték a zenét; foglalkoz
tak vele tudósok, egyházi férfiak, de a nép 
is. A d a m  de la Ha l é  elméletileg is kép
zett zenész volt s a világi színi előadások 
számára irt melódiákat. . Az ő találmánya 
volt a különböző hangsorok egyesitése oly 
módon, hogy egy középhang vitte a tulaj- 
donképeni melódiát (innen t e n o r  neve), e 
felett fejtőzött ki egy másik (discant) most 
consonansokban, majd úgy, hogy változó 
figurákban mozgott, emelkedett, mikor a 
tenor sülyedt s viszont. Ezzel az e l l e n t é t
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(contrast) elve, mely a festői hangösszeté
telekben (colorit) oly nagy szerepet játszik, 
fel lett találva. Majd harmadik, negyedik 
hangot is társítottak e kettőhöz. Végül aztán 
a hangok ellentéteinek ki kellett békittetni.
— Tovább művelték a zenét: P a d u a i  
Ma r k  e h e t  us és egy sorbonni tanár J o- 
h a n n e s  de M u r i s a s .  Ezek főleg elmé
letileg gazdagították a harmóniát s rendez
ték annak törvényeit. Behozták az u t á n 
z á s  t a zenében, mi abban állott, hogy mi
dőn egyik melódia már előrehaladt, a másik 
későbben induló ugyanazon melódiát ismé 
telte. A különböző hangok, melyek felsza
badultak az alaphangtól, szükségessé tették 
a korlátozást, a rendezést, a tagolást. így 
jött be a különböző hangmérték, a hangok 
mennyiségi megkülönböztetése, egész, i/g, \ ±, 
stb. hangokra, Most arra is lehetett ügyelni, 
hogy mig ezek a különböző melódiák majd 
lassabban, majd gyorsabban haladnak, bi
zonyos időközben mégis végződjenek s ösz- 
szetalálkozzanak. így jött létre az ü t e m  
használata, igy jöttek létre a r h y t m i k u s  
p e r i ó d u s o k .  Ezt az időmértéket szin
tén kifejezték a kóták elején is, valamint 
az ütem elején pontokkal. Egyik hang a 
másik hang, egyik hangsúlyt jelentő pont 
a másik ellenében állott. Innen vette ez a 
kifejlett harmónia az e l l e n p o n t o s  (con- 
trapunct) zenei nevét. (Későbben Ockeghem 
kettős contrapontos harmóniává bő vitette ezt.)
A harmonikus énekkel összekötötték a hang
szerzenét s most már annyira hóditott, hogy 
a melódiát teljesen kiszorította az egyházból.

A melódia sem maradt művelés nélkül: 
fentartotta s fejlesztette azt a lovagosztály, 
a polgárság s a nép. A lovagok főügyes
ségei közé tartozott a zene és ének. A lo
vagok s urhölgyek játszottak lanton, hár
fán, hegedűn. Használtatott a ílóta, a mó
roktól átvett obolya, dob és trombita, A 
troubadourokkal, általuk felfogadott jongleu- 
rök jártak vándorlásaikban, a kik az ud
vari előadásokat zenével kisérték. Az úgy
nevezett sortáncban egy hölgy b a l l a d á 
n a k  nevezett dalt adott elő 's a táncolok j 
chorus gyanánt együtt énekelték a refraint.

Ugyanezeket a szövegeket s dallamo
kat eltanulta a polgárság. Mindenfelé ala
kultak dal társulatok. Mainzban az ilyen ! 
első társaságot H e i n r i c h  v. M e i s s e n  j 
alapította (Frauenlob). Ezek szöveget s ahoz 
melódiát is Írtak. Minden nagyobbacska |

városban voltak céhes énekesek, rendesen 
az ipái társulatok tagjaiból. A szabályokat 
t a b u 1 a t u r ának nevezték. A ki azt be
tanulta — az inas volt, a ki már értette is, 
az iskolapajtás (Schulfréund) s aki önkészi- 
tette melódiával állt elő az d a l n o k .  Volt 
köztük elnök, Ítész, igazgató, pénztárnok, 
díjkiosztó. Ünnep és vasárnap templom után 
gyűltek össze. A nyertes dalnok arany vagy 
ezüst koszorút s a hárfázó Dávidnak arany
lemezbe vert képét kapta. A néphumor itt 
is nyilatkozott, amennyiben az újonnan fel
talált hangoknak a legfurcsább neveket ad
ták (zöld:-hang, sáfránfehér, télkrigli, majom
hang.)

Ettől egészen függetlenül fejlett tovább 
a népdal. Vándor muzsikusok síppal, hege
dűvel jártak faluról falura, hogy tánchoz 
muzsikáljanak. Voltak a falukban is ilyen 
zenészek : ezeknek élén rendesen a haran
gozó állt, kinek reggel és este kürtön kel
lett egy chorált elzengenie : ő körülte cso
portosultak a síposok, dobosok, hegedűsök 
s fejőket hegedükirálynak nevezték és sa
ját törvényeik voltak. Hasonló muzsikus
szövetségek voltak Francia- és Angolország 
bán is. Olaszországban művészileg képzett 
énekesek voltak, kik a költők énekéhez 
melódiákat költöttek s elénekelték; a népies 
dallamokhoz meg a népies költők csináltak 
szöveget. Szokásba jött az improvisatio. Az 
improvisátorok mesterséget űztek abból, hogy 
egyes alkalmakkor melódiát is rögtönöztek. 
(Oreaqua híres lantos és improvisator is volt.)

Egy uj korszaka kezdődik a zenének 
a melódia és harmónia újabb összeolvadd 
sával. Itt Flandriáé az érdem. A vagyonos 
és müveit polgárság élvezetei közé tartozott 
összejöveteleik alkalmával a harmonikus 
éneklés. Csakis hol a polgárosztály éneke 
ily művészi fokot ért el, jöhettek a zene
szerzők arra a gondolatra, hogy a világi me
lódiát a templomi zenében értékesítsék. Ezt 
tette D u f a y  V i l m o s  (hennegaui születésű, 
1400 körül); innen került ki kevéssel ké
sőbb O c k e g h e i n  vagy O c k e n h a i m  
János .  Úgy az egyházi, minta népzenére 
jótékonyan hatott az egyeztetés. A harmo- 
niás éneklés elterjedt a nép közt, a népdal
elemek közelebb hozták a templomi éneket 
a nép szivéhez, az egyházi zenét pedig uj 
vérrel látták el. Fejedelmi udvarokba flan- 
driai zenészeket s mestereket vittek, úgy 
hogy még a pápai udvar karmesterei is
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Németalföldről kerültek. Zeneiskolákat állí
tottak Nápolyban, Milanóban, Münchenben, 
Drezdában. Ookenheinnak tanítványa volt 
J o s q u i n  de s  Prés .  Még a XVI-ik szá
zadban is uralkodott a zenevilágban ez a 
németalföldi befolyás. —- Németalföldi volt 
H a d r i a n V i l l á é r t ,  a ki előbb a pápai 
udvarnál, majd Velencében működött. Ennél 
még híresebb volt O r l a  n d u s  L a s s u s 
ki előbb szintén Rómában, majd München
ben élt. Az orgona is tökéletesedett s egy 
Velencében lakó német, B e r n h a r d  d é r  
D e u t s c h e  találta fel az orgonapedált.

BIHARI PÉTER.

EGY NATURALISTÁRÓL.
»Nyomor«. (Természet után). Irta B r ó d i 

S á n d o r .  Budapest, 1884 R é v a i  T e s t v é r e k  
bizománya. Ara ?

Ha az írót közvetlen hatásából kell 
megítélni, úgy a »Nyomor* könyve oly 
szerző munkája, kit hamar környezhet a 
m ai k o r  elismerése. Jellemző vonásunk 
úgyis az újdonság szeretete : a modort eléje 
helyezzük a szellemnek, a mesterséget a 
genialitásnak. A Dumas-k után a Gabo- 
rieauk és Zolák v é g l e t e i  s a Silvestrek, 
Lozérek és egy sereg modern bölcs követ
keznek ; a naturalisták pedig cserét játsza
nak a spiritismussal. Megannyi experimen- 
tálás, melyhez a népgeniusnak édes-kevés 
a köze.

Bródy Sándor Zola-t.anitványként mu 
tatja be magát. A kor embere maga is s 
tegyük mindjárt hozzá: nem méltatlan kép 
mása egyúttal annak az eszmének, melyet 
köztünk meghonosítani akar. Uj hang, uj 
légkör, uj vallás, uj világeszme! — mondja. 
Mienk mindannyi : csakhogy nem hallottuk, 
nem láttuk s mint utszéli gyomot, félrelök 
tűk lábunkkal. Theoria poétái köntösben; 
hitvallomás, mely frisseségével imponál . . .

Van e ily világnézetnek jogossága? E 
kérdés csakugyan egy a másikkal: van-e 
örök élete oly költészetnek, mely ép társa
dalmi kórságunkat keresi föl talajául?

Nem tartozom azok közé, kik a genius 
útja elé gyenge mécsest gyújtani akarnak ; 
úgy gondolom, megvan ennek is a maga 
szabad szárnyalása, ereje, célja, mestere 
pedig vagy a múlton okulás, vagy áz ön
akarat, mely e g y  f a j é  tulajdonkép. Mégis 
a legújabb francia bölcselet, —1 bár Zolát,

a nagyot teremtette, — elijeszt, mikor ür e s  
el  mé 1 et  hatását érezteti mások szemében 
naturaiismusávai. Hol volt ennek böleseje, 
kik voltak dajkái és micsoda nép vállalt 
felelősséget érte az avatás ; napján ? Egy 
problematikus világ ki merte rá mondani, 
hogy megérett a társadalom számára: dé 
delgesse is hát, lesse is mosolygását, nevezze 
is üdvének. Az aesthetika türelmesen húzó
dik azalatt pedáns szárnyfalai mögé s csak 
a saját mulatságára végzi legfejebb méregető 
játékát. Végtére is a nagyság próbaköve az 
idő; a mi pedig az experimentátiók müve, 
részben salaknak bizonyul, részben átéli a 
vajúdás küzdelmeit. Ha a naturalismus 
evangéliumi szerepre gondolt, erényei eré
nyek maradnak, mig botlásai közösek a 
kor- illetőleg fajtársakéival, kiknek beteg
sége adott nekik életet. Föllépésében puszta 
reactiót érzek tehát.

A francia nép azonfelül mint az angol, 
német és olasz, faji sajátságokban jelentősen 
különbözik másoktól : nem lopja müveltsé- 

j gét, mint az oláh, nem áhitozik örökös pasz 
szivitással, mint az orosz és nem rajong 
megvalósíthatatlan ideákért, mint a magyar. 
Irodalma ezért sajátszerü és ezért örök uju- 
lást jelző. Ha államférfiai pár évtizeden át 
százados ugrásokat létesitének ; ha bölcsei a 
mysticismus mellé Voltaire! álliták apostolul: 
költészetének is van ma bátorsága és ereje, 
hogy a csodálatos lombikban szabadabb for
mákká tömörüljön. Ezért olvasom ma Hugót, 
Ohnet-t, Daudet-t és Zolát békés társaság
ban egymás mellett s olvassa velem a világ, 
mely a génius teremtő munkáját mindig 
méltányolta és türelmesen várt a forrongás 
természetes folyamatára.

Ilyen a francia költészet.
Ültessük már most át a problémák 

lomha országába, vagy a legálmodozóbb em 
berek közé, vagy — ha tetszik — világít
suk be vele az ólombányák rémes sikáto
rait : ugyanaz a költészet, vagy érzéketlen 
körökre bukkan, mivel azok más szóhoz, 
fényhez, ideához szoktak egyátalán, vagy 
kiválogat hívőket innen is, onnan is magá
nak, csakhogy elmondhassa: élt, hatott és 
megsemmisült Valami kosmopolitistikus vo
nás nyilatkozik ekkor benne; melegedni 
kíván idegen napok alatt, exotikus növé
nyek varázsával kérkedik és odalopja magát 
szivünk mellé, hogy rokoni névre méltassuk. 

Eljutott h o z z á n k is ; de nem a Bródy
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könyve alakjában először. Afféle jött-ment 
csecsebecse : csinos is, módos is és minde
nek fölött behízelgő modorú. Hiszen van> 
a ki az utszéli virágér t örömest nyúl, mert 
közel esik ; van, a ki a s z í v  szomjúságát 
nem nektárral csillapítja ; van, a ki a sors
ban csupa büntetést lát, de a szemét körül- 
özönlő fénysugarakban nem üdvét érzi: a 
költészet is szólhat a f é l - e m b e r n e k ,  
de akkor másik felünket érintetlen hagyta» 
vagy a mi rosszabb — e l h a n y a g o l t a '

A magyar költészet, mióta Arany J. 
megostromolta, csakugyan ezt a szerepet 
kezdi játszani. Divatos operette-k mögött 
frivolitást, jellemzetesség-hiányt, szintelen- 
séget és gyanús könnyűséget vonszolt be 
közénk. Drámánk izgat, de nem em el; ly- 
ránk erőtlen sóhajokba fül (vagy kiszorul); 
regényköltésünk pedig világeszmék repro
dukálásában tetszeleg magának és mazna- 
szülöttekkel ijeszt. Nem épen az újság- 
vadászat ennek az oka, tudom; de hitünk, 
bizalmunk ernyedtsége az, a mi nem szok
tathat más képekhez, s céltalan forrongó 
sunk, félreismert és mégis imádott ideáink 
nyűgözik le erőinket. Nem az első vagyok, 
a ki követ dobok — enmagunkra. Panasz
kodunk; elsiratjuk reformra kész sorainkat 
— és újra megmételyezzük a léget, mely is
ten országából fel üdítősünkre érkezett . . .

De hát mit irok apológiát valami f é l r e  
é r t e t t  aesthetikai álláspont szolgálatában ? 
Mikor egy fiatal költőember munkája közt 
kell lapoznom ; mikor az uj világ figyelemre 
méltó ciceronéja csalafintáskodik oldalam
nál ? . . .

Bródy többet tett a m o d e r n - m a g y a r  
íróknál: ideált teremtett a lomból, a lagú
nák levegőjéből, a nyomor fertőiből. A bűn 
az ő Múzsája, a kloaka az ő Hádese. Jól 
épit, mert fundamentuma erős, ma minden
nél erősebb: a mi ember bennünk. Oltár j 
elé állít, melyen a meggyujtott tömjénfüst j 
hatalmas gomolyagokban csap ide s tova; i 
mi pedig örömmel szórjuk alája mindenün- ! 
két, mert tetszik a szokatlan fény és illat 
érzékeinknek.

Végignézek ezeken a sütkérező, mula
tozó, vihogó, chickes, dib-dáb alakokon, a 
kik mindennapos szórakozást végeznek : jól 
laknak, jót alusznak és újra iakmároznak. 
Ezen a szertelenséget, humbugot, modorost, 
pikánst hajhászó élveteg népen, mely kör- . 
nyczetemben — szinte magamat is elsodorva i

—- idegen isteneknek áldoz és féledi a maga 
templomát. Mire való hát az eszményi fél 
bennünk, a mi hitben, erőben, lelkesedés 
ben, magas szárnyalásban és merész álmok
ban szeret nyilatkozni? Miért á fajérzet, 
mely nagyot, újat, dicsőt, emelőt, a haza 
szűk határai közt is talál ? Kinek lobbanjon 
fel szivében a rög szeretete? Kire hasson 
a parányi ház és szűk társaság rokon képe ?

Bohóc gentry, feliperedett armálisság, 
rongyait rázó céda nép, bukott nagyok, is
meretlen óriások — — ezek az a mókázó, 
"tapsoló környezet. A mammon és kéj az 
istápjuk s a foltjai mögé tűnt szépért lel
kesülnek. Nem elégszik meg egyik sem a 
társadalommal; lelkünk is martalékul kell 
nekik: az arcunkon élő szűzi pir, a sze
meink festetlen árnya, az ajakunk üde lehe, 
a szivünk egyszerű, természetes dobbanása. 
Felhangzik a hajsza, tapsol a lelkes ma
gyar .  így, i g y ------- ha mindenünk oda
vész is : hiszen e m e l k e d ü n k !  . . .

I d e á l t  keres Bródy a n y o mo r b a n .  
Hiszen a homerosi, eurypidesi, dantei, 
shaksperei álmokba csakugyan beleunhat
tunk : reformálni kell az eszmék orszá
gát, uj forrást nyitni, az anyag ideáját — 
a korongvető műtété szerint — kidombo
rítani! Legyünk egy akol a tévedettekkel, 
lépjünk frigyre a raffineriával, házasítsuk 
össze az erényt a bűnnel és adjuk ágytár
sul a szellemet érzéki vágyakozásunknak. 
Ha a Nazarethi latrok közt váltotta meg 
az emberiséget, miért ne szállhatna le a 
poézis a salak körébe: amaz is megtisztította 
énjét a szenvedés retortájában, úgy csillám- 
lőtt meg glóriája; emez is renoválhatja a 
megtévelyedett világot. A carricatura is 
ideál, ha megfordított ideálnak mondják is.

Ez az ideális világ a fényképező táv
latába jutott. Látszik, a mester gyors mun 
káju és amellett hatásra számító. Kedvese 
szemét az üveghez vezeti, föléje bakacsint 
térit s számlálja a félperceket. Egy kettő- 
három! . . .  T a r k a  képek: kövér, buja 
képű director ölében a tanító idomzatos fe 
lesége, egy courtisane, ki a püspök ur ear- 
tifioljaival enyhíti rósz gyomrát, mialatt ked 
vese mennyet emleget, tudakozó-intézeti eré
nyek a maitresse-ágyig s onnan le az ébre
désig, a mosónő bukott leányai: egy, a kit 
apátián gyermek átkoz, más, a ki a csábitó 
csókjába felejti boszuját. No s aztán — a 
disznó tragoediája, a kis comtesse Sapho,
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kinek a soubrette véletlen álcája szörnyű 
úri mulatságot ad és Tógyer urfi akasztófa-
zsinege------- mind az uj ideálok világa:
Lidi, a kis Lidi nézhet, bámulhat és é p ü- 
1 ő d h e ti k utána. Csakugyan ilyen a szere
lem, ilyen a boldogság, ilyen a gyönyör !

» Mi n d e n  ó r á d n a k  l e s z a k a s z d  
v i r á g á t ! « . . .  — zengi a költő. Oh ér
tem immár e nagy mondást: az űrben jár
tunk eddig, az alaktalan világban a s e m 
mi  be n;  ezentúl pedig az evangéliumok 
országa, a Korán f ö l d i  kiadása leszünk. 
Angyalajk és huriszem és epedés nélkül 
támadt jóllakottság édesgetnek ez uj hazába, 
melyet híréből is alig ösm értünk, de ma — 
a magyarok istene jóvoltából — a magun
kénak látunk.

Prophetia-e hát a Bródy Sándor könyve ?
Bölcsődalaimtól kezdve oly világot fes

tettek elém, mely lelkem szabad kéjét ja 
valta. Az uratlan bércek, a vitázó fellegek, 
a szélmoraj egyfelül és a csevegő patak, búgó 
gerlice, lombos erdők öle másfelül az én 
költészetem. Fent és alant és köröttem az 
élet örök képe ; örülök, busongok vele; át
röppenek a lég magaslatán s lesem a bol
dog madarak szerelmét; leszállók a mélybe 
s imádom az Erőt ,  mely annak is bölcsen 
intézte sorsát. Aztán van O t t h o n o m ;  van 
egy r ö g d a r a b ,  hová nyugodtan hajtom 
fejemet és álmodom a nagyokról, kik em
léket hagytak számomra : az é d e s h a -

Az élet csakugyan tele van bajokkal: 
i a Schopenhauerek tévedéseit mi okozzuk 
! egészben. De a nyomor életiskola: edzi a 
j nagyot, megtöri a kicsinyt. Mért hogy a 
! naturalista — mint a parány barátja — az 
í elsőnek küzdelme előtt vállat von s inkább 

odaborul szive melegével — a verebeihez? 
Igazi lármás, zsörtölődő, buja és mégis, vagy 
ép azért szemre való nép ez kétségtelen ; 
csakhogy bűneit erényeknek az én ajkam 
nem mondhatja. Bűn az valósággal, fertő, 
melynek egy lehet a poezise, ha e r é n y t  
mut at .  Meg lesz ott hihetőleg ez is, talán 
véka alá rejtve, talán a diogenesi lámpa ár
nyában, talán m i n d e n ü t t ! .  . .

Ezt az útlevelet irom én a »Nyomor« 
könyvének.

Szerzője tehetséges ember, a mellett 
érző szív  is: kopogtasson, kérjen; a bibliai 
mondás — tudom — sok helyütt teljesülni 
fog könyve előtt. De a hány honfi jó szó
val fogadja, mesélje el neki, hogy tulajdon
képen csak a mi e l l e n k é p ü n k e t  
hordja, csupa bájszerek az apróságai: a ki 
beveszi, a r é g i  lesz megint: az a becsüle
tes gentry, az a pirongó szűz, az a lelkes 
főur. Felébredünk ! . . .

Mert hiszen álmodunk mi, lomha, beteg 
; álmodással! . . .

TÓTH SÁNDOR.

z á t . . .
Nos? Fura dal ugy-e? A faj tüze ra

gadt el bizonyára s álmodozásomban feledem 
a valót, az életet! .. .

Igen, a Bródy könyve egy f o r d i t á s (\ 
hatását kelti bennem: ide tévedt hang, ! 
semmi más, mely — mint a hegedű melletti 
a trombitaszó — hű társszerre akadt, de 
distinguált igényeimet ki nem elégitheti. A 
zenében is elválasztom az áriát és instru. 
mentumot, a költészetben is az eszmét és 
formát. Amazokat emezek nem szolgailag 
tolmácsolják. A »Szózat«, bár nagy bűnök 
tragédiáját siratja, nem a corneillei dráma 
szárnyfalai közé való és Faustot, noha örök
emberi, nem képzelhetem Manzoni világitá- j 
sában. Az én költészetem áttévedhet az idea | 
lismus szertelenségeihez vagy romantikus | 
szárnyakat öltve csoda-merészséggel bűvöl- j 
heti elém. képtelen nemzeti nagyságunkat; j 
de egyben igaz marad, hogy m i n k  e t fest, ; 
m i n k e t  ostoroz, m i n k  e t dicsőit.

SZERENCSÉTLEN FURULYÁSOK.
(Elbeszélések. Irta P o rz-e o l t  Kálmán. — 

Budapest, Grimm Gusztáv könyvkereskedése. 1884 
Ára 1 frt 40 kr.)

A fiatal iró legelső müvecskéjében, »A 
párbaj« cimü dramolettben, mely a nemzeti 
színház deszkáin fordult meg, tanujelét adta 
annak, hogy merészen beleszeret markolni 
az életbe. Mindjárt első fogásra egy erős 
problémát kapott k i: egy ifjú nőül veszi 
azt a leányt, a kinek edesatyját párbajban 
agyonlőtte. A  kérdést persze csak fölvetette ; 
hogy meggyőző választ is adjon rá: arra 
nem volt elég ereje, de még elég tere sem, 
mert hisz maga a nagy Corneille s a »Cid« 
öt hosszú felvonásában birkózik meg ezzel 
a lélektani rejtélylyel s a végén csak — 
kilátásba helyezi a megoldását. Mit várhat
hattunk volna akkor Porzsoltnak egyetlen
egy felvonásától ?

De kíméljük meg a törekvő szerzőt az 
efféle összehasonlítástól. Mert mihelyt foly
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tatjuk: azonnal igen előnytelen világításba 
jut az ő egész tehetsége. íme, e kötetben 
is hetvenkét lapon mond el olyan bánya
robbanással s szerelmi versengéssel elegyi 
tett történetet, melynek merész fordulatait 
Jókai öt kötetben, Werner pedig kettőben 
is alig-alig bírta, minden kétséget kizárólag 
valószínűkké tenni s azok természetességét 
velünk elhitetni.

A drámai kísérlet s e novellák ennél
fogva e g y  forrásból »valók. Azt mutatják, 
hogy szerzőjük nem riad vissza semmitől. 
Nincs alak, ha még oly bizarr, melyet meg 
ne merne rajzolni, nincs théma, melyet de
monstrálni ne kívánna, s nincs közönséges 
dolog, a mit ne remélhetne poézis gyanánt 
elfogadtatni az olvasóval

De koronkint érzi, hogy ereje visszás 
arányban áll ambíciójával; s mintha maga 
is tudná, hogy ezek az elbeszélései is csak 
kísérletek, a melyeknél már most is sokkal 
jobbakat nyújthatna.

Mentegetődzik is több helyütt. A beve
zetés egész kis bocsánatkérés; s a legelső 
mondat , »Semmi vétkök, még sem boldo
gulnak«, akár önkritika a »Szerencsétlen 
furulyások«-ra, kivált, ha Porzsolt Kálmán 
a »drámairó« mond ítéletet a »novellista« 
fölött Mert hisz ha olyan nagyon ártatlanok 
ezek a szánalomra méltó emberek: ugyan
csak elhibázottak valamennyien. E tekintet
ben a dráma- és novellahősök nagyon közel 
rokonok. — Deg mi jobb barátjai vagyunk 
a szerzőnek, mint ő saját magának s azt 
mondjuk, hogy ezek az ő alakjai nem is 
olyan nagyon ártatlanok, sőt egyik-másik 
oly vétkes, hogy nagyobb büntetést is ér 
demel, mint a »szerencsétlen furulyás« cim- 
mel való megtiszteltetés.

Mindjárt »A s z e r e l m e s  s z e s z é 
l yes« eiinü elbeszélés hősnője, Laura, olyan 
extravagáns, olyan hóbortos, hogy semmi 
jogosultsága se az életre, se a boldogságra. 
Ketten udvarolnak neki: gr. Reiner kapi
tány és Kardos bányaigazgató. Amaz kö
zönséges parthie-vadász •, ez derék, de unal
mas ember. A leány apja Bálint, gazdag 
bányatulajdonos : természetesen a saját jóra- 
való tisztviselőjét pártfogolja; de Laura 
becsmérli őt, néhányszor úgy megsérti, a 
hogy csak egy gyerek vagy bolond teheti 
s csupa szeszélyből egy nagy bánya-katasz- 
trofát idéz elő, melyben Kardos bátorságát, 
Reiner pedig gyávaságát mutatja ki, a mi

aztán elég ok arra, hogy a »szeszélyes«
! leány öngyilkossá akarjon lenni az őt imádó 
} igazgatóval lenn a bányában. De hát nem 

lesznek azok, hanem az oltár elé lépnek. A 
szerző rá mondja: csak most váltak iga
zán szerencsétlen furulyásokká.

Hát bizony ennél a hősnőnél »a józan 
ész teljes vagy részleges fogyatkozása, nor
mális állapot!« — a mint maga Porzsolt 
Kálmán minden szeszélyes nő fölött ítél. A 
novella introductiójában ugyanis elmefutta
tást ir a szerelmes és szeszélyes nőkről, 
hogy az elbeszélés psichologiai lehetetlen
ségeit némileg palástolja és mentegesse. De 
hát mentség az, a mikor az emberek cse
lekedeteinek, gondolkodásának, érzéseinek 
különösségét csakis egyedül elmebetegség- 

i  nek tulajdonítjuk ? A  mi fiatal szerzőnk 
! igy okoskodik: »A szerelmes (sokak sze- 
i rint): b o l o n d .  A szeszélyes (szerintünk) 

b o l o n d .  Mivel pedig »ha két menynyi- 
ség külön egy harmadikkal egyenlő, egy
más közt is egyenlő«, tehát— a szerelmes: 
szeszélyes.«

Még bizarrabb »A b e c s ü l e t  bo
l o ndj a «  cimü elbeszélés, mely aktuális és 
szenzációs is egyszerre; de ép oly hihetet
len is. Barna Géza vizsgálóbíró szereti 

; Csonthó Margitot, a gazdag és fölfuvalkodott 
| Csonthó Lajos leányát. Ebben még semmi 
I különös nincs; legfeljebb az, hogy ugyan- 
i azt a leányt Halmy Gyula is szereti, a ki

nek több igénye és joga lehet rá. De Barna 
: Géza tovább is megy. Megkéri imádottja 

kezét. No ez már nagy dolog, mert hisz a 
kérő a p j a  valamikor zsidó volt — igenis 
zsidó — az pedig botrány ! Keletkezik is 
a következő párbeszéd a leendő após és 
leendő vő közt:

— Én szeretem az ön bájos leányát, azzal a 
becsületes szerelemmel, mely egy nőt boldogítani 
képes s hogy Margitot boldogítani képes leszek, 
erről ő maga —

— Braun u r ! — kiáltott közbe Csonthó a 
dühtől elkékült arccal.

Barna a meglepetéstől alig tudott annyit 
szólni. — Kérem Barnának hívnak.

— Ha B a r n á r a  változtatta is nevét, a 
sz i n e  nem változott meg, nekem csak B r a u n  
maradt! Tudja meg hát Braun ur, ho^y az én  
l á n y o m  n e m  n y ú 1 b ö r, önnek nem eladó !

Igen ám, de a fiatalok szeretik egy
mást. Megszöknek s a leányból anya lesz ;

| de nem egyúttal feleség is. S a mikor apja 
mégis azzá akarja erőszakolni, nem Barnát,



hanem Halmyt kell férjéül választani! A j 
leány most már kétségbeesésében azt a »nem | 
normális« tettet követi el, hogy a csecsemő- j 
jét a — Marosba dobja. Ezzel a lépésével ; 
a történet, mely már eddig se volt valami : 
ártatlan, azonnal a borzalmasba csap át. j 
A volt kérő: Halmy föllép mint denuneiáns, j 
a gyermekgyilkos anyát elfogják, törvény- | 
szék elé állítják, s ott (óh rémület!) senki ( 
más, mint Barna, a csábitó s a meggyilkolt 
gyermek apja van hivatva rá, hogy Ítéletei 
mondjon fölötte! S az Ítélet szól: »bűnös 
— halál!« Ez persze elég Margitnak, hogy 
holtan összeomoljon, s Barnának viszont elég 
arra, hogy megőrüljön . . . Föl is kapja a 1 
halottat s fut ki vele az utcára. Utána 
Halmy és Csonthó, meg a nép. s a nép j 
elpáholja Csonthót s agyonveri Halmyt; 
Barna pedig azóta mint »bolond Hanzi« jár- j 
kel elzüllve, elkallódva.

íme mily vihar egy gyűszűnyi vízben, I 
mily dynamit-robbanás egy dióhéjban !

Lehet-e komoly hatása az ilyen erősza- i 
költ történetnek? S megtűri-e a kritikát? |

Sokkal különb a kötet két hátralevő !I
elbeszélése: a » P ü n k ö s d i  r óz s a«  s még 
inkább a >A t a n á c s o s  ur  p á r t f o  ; 
g á s a«. Amabban egy festő s végül egy szép 
leány szerelmét rajzolja a szerző s a lányt 
egy bankárnak adja, hogy a leendő apóst 
megmentse; a másikban a tanácsos addig 
támogatja a diurnistát, mig ennek varró- 
leány-imádottját elszereti s feleségül veszi; 
a tanácsosné azonban megunja a vén férjet 
s a diurnistával szeretne ismét udvaroltatni 
magának, de ez megveti a hütelent. Mind
két történetke egyszerű, keresetlen s termé
szetes. A mit csak az alakok tesznek, azt 
szivök és eszök sugalja nekik s mind a 
kettő helyén van náluk. Néhány jelenetet 
élénken bemutat a szerző s a szereplők iránt 
rokonszenvet is bir kelteni. Az élet néhány 
mindennapi vonását is élethiven, vonzón 
tünteti föl; mig előbb említett novelláiban, 
sokszor sértő a hang nyersesége s a színe 
zés kíméletlen ridegsége.

Az ilyen szerényebb tárgyhoz Porzsolt | 
Kálmánnak elég tehetsége van ; mert Íme 
a siker nem hagyja cserben. Á haladást 
nála nem az fogja mutatni, ha a merész ! 
problémákkal n é m i l e g  több szerencsével 
küzd meg, hanem az, ha számot vet ké
pességével s megismeri önmagát.

Különösen feltűnő e kötetben, hogy az

alakok rajzolásában alig van egyéni vonás. 
Laurát, Kardost, gróf Reinert; Barnát, Mar
gitét, Halmyt, Petheöt a festőt, Váryt a 
bankárt alig látjuk magunk előtt. Csak Kis- 
telkyt a diurnistát, Nyárádyt a tanácsost és 
Neilit, a varróleányt leste el a szerző élet 
után. Végül, hogy Porzsolt Kálmán még egy 
jó és rósz tulajdonságát emlitsem : nem hall
gathatom el, hogy szereti a reflexiókat, 
önállóan is szokott közölni belőlök »Por
szemek« címmel. Kötetében sűrűn kísérte
nek, mert jóval több köztük a semmit mondó, 
mint a szokatlan és találó. Nem sok szel
lemre vall az efféle megjegyzés, hogy : »Min
den o k o s  ember tetteinek s szavainak 
okát ,  ha nem is mondja ki, legalább maga 
tudja, hisz ép innen hívják o ko s n a k . «  
Vagy az ilyen: »Minden vágy kielégítése 
után lehangoltság áll be« ; »A megnyert 
boldogság fölött hamar napirendre térünk; 
— az el nem ért mindig izgatottságban 
tartja lelkünket.«

A közönséges okoskodás mindig bánt, 
ha azzal az igénynyel lép föl, hogy tanít és 
oktat.

A reflexiók helyett inkább szerettünk 
volna e kötetben némi »humoros szánako- 
zás«-t e különös alakok iránt. A cim az 
ilyen hangulatra elő is készít, még az elő
szó is biztat vele; de mindkettő csak ámít. 
Sajátos vonásokat, egyéniséget épp e miatt 
nem találunk e novellákban.

P - f .

I R O D A L O M .
A » P e tő f i.- tá r s a s á g in a k  e hó 9-én 

újra igen népes ülése volt. Kezdetén Szana 
Tamás titkár jelentette be, hogy a társaság 
kéziratgyüjteménye újra becses ereklye bir
tokába jutott. T ö r ö k  Gyula turossini (árva- 
megyei) postamester ur, ki Petőfivel fiatal 
korában bizalmas barátságban állott, küldte 
be a költő emléksorait, melyeket 1841. már- 
eius 23-án Pozsonyban, hozzá intézett. A 
világos-zöld albumlapon a következő két sor 
olvasható :

»Hogyha messze lészek töied vettetödve,
E lap által légy rám emlékeztetőd ve.«
Aláírás : »jó barátod Petrovich Sándor 

ospitos katona.« A társaság köszönettel fo
gadta Török ur ajándékát s a nagy költő 
többi kéziratai között fogja megőrizni. —■ 
Ugyancsak titkár jelentette, hogy a kassai 
társalgó-egylet száz forinttal a társaság ala-
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pitó-tagjai közé lépett. — A hivatalos jelen
tések után N é  v y  László r. tag ült a fel
olvasó-asztalhoz s a közönség folytonos ér
deklődése közt mutatta be, dr. K r a u s z  
Jakab vendég nagy szorgalommal, alapos 
tanulmányok után irt értekezését »Az antik 
komédia néhány jelleméről.« — K o mó c s y  
József tapsok mellett »Nagy Mózes« cimü 
balladát olvasott S z a b ó  Sándor vendégtől, 
P. S z a t h m á r y  Károly r. tag pedig »Egy 
újkori Teli Vilmos« cimü Szép beszélyét 
mutatta be, melylyel zajos tapsokat aratott. 
— B o d n á r  Zsigmond hosszabb értekezé
sének felolvasását, az idő előre haladván, 
a legközelebbi ülésre kellett halasztani.

A »Figyel6«-n e k, Abafi Lajos irodalomtör
téneti közlönyének márciusi füzete a következő 
tartalommal jelent meg : Aranka György és az er
délyi nyelvművelő és kéziratkiadó társaság, J  a- 
k a b Elektől. Magyar népszínmű a XVIII. század
ból, Dr. V á 1 i Bélától. Vajda Péter, K e r e s z t y  
Istvántól. Az irodalmi irányzatok kölcsönös hatása, 
C s a p i á r  Benedektől. Gróf Dessewffy József le
velei Döbrenteihez, F e r e n c z y  Józseftől. Báró 
Amadé László kiadatlan versei Pintér Kálmántól. 
Irodalmi szemle, P o r z s o l t  Kálmántól. Kisebb 
közlemények. Irodolomtörténeti repertórium, idősb 
S z i n n y e i  Józseftől

»Oroszország és hazánk.« Dr Thallóczy 
Lajos e cim alatt adta ki a földművelés-, ipar- 
és kereskedelemügyi minisztérium támogatásával 
oroszországi tanulmányutjának eredményeit. Ismer
teti benne Oroszországnak és hazánknak egymásra 
hatását a múltban és jelenben, az őstermelő Orosz
országot, gabonatermelését, gabonakereskedését 
és állattenyésztését párhuzamban a hazaival. Kü
lön fejezetek tárgyalják az orosz-magyar borkivi
telt, Oroszország iparát, kereskedését s az osztrák- 
magyar-orosz forgalmat. Értekezik az orosz gyai‘- 
matositási politikáról s annak keleti missiójáról, 
végül úti emlékeit adja, melyekhez Dörre Tivadar 
rajzolt 41 képet. — Mellékletekül közöl adatokat 
hazánk közgazdasági változásaihoz az urbériség 
megszüntetése után ; az orosz-magyar gabonakivi
tel graphikai táblázatát; kimutatást Magyarország
nak Oroszországgal való áruforgalmáról s végre 
összeállítását az orosz mértékeknek és sulyoknak. 
A 276 lapra terjedő s az Athenaeumnál megjelent 
kötet ára 2 frt 50 kr.

M Ű V É S Z E T ,
Laroche Károly, udvari színész, 

a Burg színház tagja, e hó 11-én délután 
öt óra felé, hosszas betegeskedés után, 88 
éves korában meghalt. Laroche, családi ne
vén Rochus, egyike a német színészet leg
kiválóbb képviselőinek, született 1796. okt.

14-én Berlinben. Életéhez fűződött monda, 
mely soha sem akart elhallgatni, hogy Goethe 

[ természetes fia volt; annyi bizonyos, hogy 
| kivált ifjabb éveiben csodálatosan hasonli 
| tott a nagy költőhez s hogy Goethe a leg- 

gyöngédebb szeretettel viseltetett iránta. — 
Mikor e század tizes éveiben a fiatal ember, 
ki előbb theoíogiaí pályára készült, szin- 

I padra lépett, Goethe vezető Nesztora volt 
s főleg hosszas tanulmánynyal, odaadással 
tanította be őt Mephistopheles szerepére, 
mely — mint Goethe annyiszor mondta — 
Larocheban testesült meg úgy, a mint az 
az ő szemei előtt lebegett, midőn Faustot 
megalkotta. Laroche színészi pályáját Drez
dában kezdte a Seconda féle társulatnál, 
majd Lembergben és Königsbergben és 
1823 ben Weimarban játszott, honnan Han
noverbe, Berlinbe stb. ment, mig végre 
1833-ban élethosszig szerződtették a bécsi 
udvari színházhoz. Laroche egyike volt a 
legnagyobb színészi lángelméknek; sokol
dalúsága mellett e hatalmas alakító tehet
ség leginkább az intrikus szerepek felé ha
jolt. Soha oly Mefisto, oly Moor Ferenc 
nem volt, mint ő ; öregebb korában a hu
mor aranyos csilláma tört át kedélyén és 
nagy volt, mint Shylock (a kit ő tragikomi
kus alaknak fogott fel) mint az öreg biró 
a »Zerbrochener Krug«-ban. De hatalmas 
alakítása volt Lear király is vagy Malvolio 
A bécsi közönség és Burgszinház tenyerén 
hordozta az »Altmeister«-t, a kit az ural
kodó részéről is számos kitüntetés ért. — 
Nyolcvanadik születésnapján nagy ünnep 
volt, melyben résztvett a nagy német művész 
minden tisztelője — Laroche az utóbbi tiz 
évben nagy ritkán lépett már föl; de ha 
játszott: az az est ünnep volt a Burg 
színházban Az agg művész, ki ép oly de
rült, boldog öregséget élt, mint Goethe, a 
nyarat rendesen a Salzkammergutban töl-- 

| tötte, villájában, mely az iró- és művészvilág 
találkozója volt. A legutóbbi két év alatt 
sokat betegeskedett, de jókedve, elégedett
sége nem hagyta el soha. Halálával a bécsi 
Burg fényes régi világának utolsó nagy alakja 
tűnt el; már csak az öreg Haizingerné él 
közülök s annyi sokakkal együtt most ez 
is elsiratja legrégibb pályatársát, barátját.

Felelős szerkesztő : SZANA TAMÁS.

Budapest. W iisim aun testverek könyvnyomdája.
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AZ O S Z L O P B Á R Ó .
Regény.

Irta TOLNAI LAJOS.

(Folytatás.)

Osztönszerüleg magam is készültem, 
hisz a családhoz tartoztam.

Az, hogy a bárót komoly, lelkiismere
tes munkához vezessem, a mi az első hó
napokban neki és nekem is annyi édes örö
met okozott, többé lehetetlenségnek látszék. 
Nem szándékom sérteni az igen tisztelt ta
nári kart, de meg kell mondanom, hogy a 
báróval szemközt — igaz, csak egyetlen 
báró volt az egész gymnasiumban — külö
nös elnézést és megfoghatatlan kedvezést 
tanúsítottak. Rendről-rendre, a nélkül, hogy 
erre akár a báró, akár a báróné, vagy Ádám 
felkérte volna : magán és pedig titkos órá
kon, hogy nekem sem volt szabad ott len
nem. Kijelölték tárgyról-tárgyra a pontokat, 
rövid, fölötte semmi kérdéseket, azokat át
adták a főgondnok urnák — s a rendes 
vizsgálatokon, szigorlatokon pusztán ezekből 
kérdezték s ezekből faggatta szigorú, ravasz 
képpel a vén főgondnok is, a dadogó fele
letek után minden tisztességet mellőző ma- 
gasztalásokkal jelentve ki, hogy ily excel- 
lens, bátor feleletekkel ő nagysága arany 
betűkkel irta be nevét iskolánk évköny
veibe.

A tanár urak, hogy hajlongtak, hogy 
szorítottak kezet a báróval, hogy igyekez
tek még szebbeket, lekötelezőbb magaszta- 
lásokat mondani: most is különös érzéssel 
töltik be lelkemet a férfiatlan hazudozások.

Ma azonban, midőn e sorokat írom, 
örömmel kell kijelentenem — — eh, kirá
zom toliamból a téntát, hátha sok tanár 
gúnyolódásnak venné, a mit megveszíeget- 
hetlen igazságszere te tűkről, személyváloga
tást nem ösmerő egyenességükről mondanék.

Visszatérek gyermekifjukorom első be
nyomásainak vázolására.

Busán láttam, mint röppennek el a na
pok napok után s a könnyen szerzett fé
nyes osztályzatok, győzelmek következtén 
mint lesz a báró óráról órára kevélyebb, 
elbizakodottabb és munkátlanabb s mint 
tér el amaz útról, melyen felfogásom sze
rint egy valódi oszlopbárónak okvetetlen 
járnia kell.

— Báró ur — szólítottam fel pár nap
pal az ünnepély előtt (óh, már ekkora egy 
alázatos és minden kitörőbb, nemesebb ér
zéseket visszaszorítani kész fickóvá alakul
tam !) — nem kellene-e átismételnünk csak 
röviden minden tárgyat?

Azt is meg akartam említeni, hogy 
Pótharaszthy Kálmán egy buta tökfilkó s 
nagyon rósz hatással van a báróra, Tánczos 
Zsiga sohasem tud másról beszélni, csak a 
korcsmákról s táncestélyekről; Fülep Jani 
telhetetlen a maga magasztalásában és Bállá 
se fog lemondani a kártyáról — más sze
rényebb fiukat választana talán barátokul. 
De egyetlen komor tekintete visszariasztott. 
Reszkettem csak a gondolatára is, hogy 
megint arcomba vágja a tolvaj szót.

Szelíden, hízelgő szavakkal kellett hozzá 
jutnom.

— Miért bifláznánk össze-vissza annyi 
szamárságot? — válaszolt kérésemre jó
kedvű kacagással. — Menjünk a temető 
mellé, ott Török uram kitűnő sört kapott. 
Lássam, hogy áll magának, ha Kálmán az 
asztal alá issza. Meleg van, szomjazom, utá
lom ezeket a szesztelen tanárokat, náluk 
nélkül akarok mulatni.

— De már most is beteg a báró.
— Ne féljen, nem halok meg, csak ed- 

zem magamat, ha lótejet kell innom a cser
keszek közt s meg kell verekednem a német 
hurkosokkal: legyen gyakorlatom. Maga is 
készüljön, mert velem fog utazni.
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— Nem szükségesek ezek báró ur.
— Nem, ha csak paraszt akarok ma

radni. Vesse el azt a könyvet, tegye azt a | 
mit én teszek, {^isználja fel az emberék hit
ványságát és az alkalmat; vegye ki a részit 
mindenből. Első sorban ezek a tanárok sem 
tesznek mást. Tudja-e, hogy Rizs ur csak 
épen annyit tud a görögből, a mennyit ! 
egy-egy leckére megtanul. Én láttam. És j 
hogy káromkodik, ha valaki egy szót rosz- 
szul ejt ki. Nevetem. A latinnal is úgy j 
áll, fordítás nélkül egy pontban se biztos
a tanár! — Hát a történelmet úgy kell j 
tanítani, mint a Rácz teszi ? Hogy les, mint j 

egy komisz tanuló. Tudomány ez, becsű- j 
let ez? Menjen, maga is csak ne szinesked- 
jék a nagy okos képével. No és Rácz ur, 
hát az olyan megérdemli, hogy tanár nevet 
viseljen? És én tisztelettel hajoljak meg 
előtte ? Neki étel kell, bor kell, pénz kell, 
dicsőség kell s veszi a dolognak azt a vé
gét, a melyik semmi. Hanem én tanuljak. 
Egy pár szivarért kidolgozza a feladataimat 
s jó vacsorákért megkitünőz. Szégyenlje 
magát Sándor, hogy maga is, mint ez a sok 
tudós, bolonditani akar. Vagy az igazgató
tanár? Délelőtt tizenegykor serre, délután 
ötkor borra, estve éjfélig kártyára, nappal 
hűhóval a katedrán izetlenkedik és ropog
tatja gyerekes, goromba vicceit. Eh maga 
is csak ilyen ember. Hagyjuk el kedves 
öregem, ne ámítsuk egymást, én otthon is, 
itt is mindenütt azt látok — megcsömör- 
löttem. Élvezni akarok.

Egy finom szivart adott s ő is rágyúj
tott egy kis cigarettre.

Hátra vetette magát a széles fekete bőr 
díványon s fehéres, sárga arcán kékes szin 
terjedt el, nagy fekete szemei megállották 
és lélekzete a nagy erőtlenség miatt, mintha 
egészen megakadt volna.

Vártam, hallgattam, mert nem tudtam, 
mit szóljak ily különös, éles szavakra. Hon
nan vette ezeket a szemeket, hogy úgy lá t; | 
azt az észt, hogy mindent fölismerjen ; hi
szen gyermek még, csak a feje öreg. Való
ban az, mintha 20 — 25 éves ember feje lett 
volna.

Kimondhatatlanul sajnáltam.
Nem holdas-e ? Azok szoktak ilyen 

gyengék és tnlokosak lenni; elszívja erejű
ket a hold és megnöveli eszöket az ég. 
Vagy nincsen-e valami hiba elméjében? 
Mert milyen csufondáros és mily jószivü ; mily

erőtelen s hogy bírja az éjszakázásokat; mi 
íven alázatos,, mikór felel s itt hogy beszél 
tanárairól ! Hogy akart tudni eleinte mindent 
jól, alaposán, mint egy szegény fiú. S most 
ime engemet is arra akar rávenni, hogy ne 
tanuljak semmit. Menjek áz ő utain, egyem, 
igyam, élvezzek, nevessem ki a világot és 
használjam fel az emberek gonoszságait, 
ostobaságait, mint azok felhasználják a mi 
hibáinkat.

r
Es váljon akkor lehetne célt érni, ak

kor lehetne az ember boldog ? Ha igy tesz
nek szüleim, akkor én most nem vagyok 
koldus, egy rab, a kinek nem szabad töb 
bet kimondani azt, a mi nyelvén van,

— Menjünk — ugrott fel egyszerre — 
beszélek magának Cecilről. Akarja, hogy 
beszéljek ?

S a terjedelmes temető sürü, magas 
szilfái közt járatlan ösvényen törtettünk ki 
a Török uram sörháza felé.

Én elől mentem, hogy az ágakat szét
nyissam s ő követett és beszélt.

— Csak egyszer olyan embert találnék, 
a ki nem csal, nem ámít, nem hizeleg, ki
mondja a mit gondol és főkép a mit akar.

— Maga sem olyan ember többé Sán
dor, a milyen volt, de magánál értem — —

(Oh, hogy vágott ez a szó! Értette bi
zonyosan : mióta tolvaj és sikkasztó let
tem !)

— Mindenki hasznot akar huzni a má
siktól. Cudar dolog. Akkor én miért lennék 
különb ? Hogy őrültnek tartsanak ? Innom 
kell és hitványkodnom, mert eszem és te
hetségem hiján ezzel szerzem meg taná
raim és osztálytársaim szeretetét. Korcsmá
ról korcsmára, kártyaasztaltól kártyaasztal
hoz járok; trágárkodom, mint egy kocsis 
— és mindenki becsül; azt mondják érte : 
sok eszem van és látszik, hogy minden 
izem báró. Semmirekelők ? Ezeknek az ősz 
lopa legyek? Nem oszlopot akarnak ők, 
hanem bolondot, a ki viselje a zsíros sap
kájukat és fizesse az adósságaikat. Legyek 
király, olyan Bethlehemes király, a milyen
nel karácsonkor a parasztgyerekek kére- 
getuek. Üljünk le arra a dombra. Elfárad
tam. Lássa, mihelyt nem iszom: fáradok. 
Az anyám is ilyen Bethlehemes asszony, 
koldulnak a szemeivel, a bolondságával, 
oszlopasszonynak mondják, a ki tartja a sze
gények kunyhóját, meg a részeg mesterem
berek üres sátorát, meg egy csomó düledező
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házat. S aztán jót névetnek rajta. Ezeknek ; 
a professoroknak legyek én oszlopa ? hogy 
többet szamárkodhassanak és lelkctlenked- 
hessenek? Elvezni akarok; jól teszi, ha 
maga is élvez. Mit gondol Cecil különb 
mint mi?

— Cecil kisasszony — szóltam egész 
arcomban égve — egy tiszta angyal.

A báró élesen felkacagott.
— Három hétig, lássa Sándor én, is úgy 

gondoltam. Tudja mit akartam ? Hogy el
veszem, ő lesz a feleségem, vagy soha 
senki más.

— Oh báró ur — tettem össze kezei
met — ne változtassa meg akaratát, higyje 
el, nem lehet a földön jobb, nemesebb, tisz
tább, munkásabb és igazabb (azt nem mer
tem mondani: s z e b b )  mint ő.

— Szegény Sándor. Lássa magát azért 
szeretem, mert magában nagyon sok bolond
ság van és még nem olyan ravasz, hogy 
mindent el akarjon rejteni. Maradjon még 
igy, legyen ilyen emberem is. Cecil is olyan, 
mint a többi. —

Kivettem a késemet Uram teremtőm!
A báró ölembe hajtotta fejét s úgy fe

küdt a mellemen, mint egy erőtlen gyermek 
a bölcsőben. Hosszan nézett a tiszta kék 
nyári égre s szemeiben annyi jóság, bánat 
és nyomorúság látszott.

— Anyám nem ellenezné, hogy azt ve
gyem el, a kit akarok, mert leánytestvéreim 
is mind maguk választották férjeiket- a kik 
nem mágnások, de Cecil itt csak háló; 
Rizsné azért hozta a házához, hogy engem 
vele ide kössenek, holott nem jövök többet 
Telekre, inkább Afrikába a vadak közé. 
Rizsék mindig tartanak egy szép rokon
leányt s azzal a jól fizető kosztos urfiak 
kedvök szerént bolondoskodhatnak. Rizsék 
szeretnek nagy házat vinni, pompásan élni, 
nagy urakkal barátkozni, mindenütt fősze
repet vinni — egy_egy áldozat árán. S ez 
mindig sikerült is. Ez is életmód és nagyon 
kényelmes. Mikor az urfiak elmennek s a 
kisasszonyok bevégezték szerepüket: akkor 
kerül a házhoz egy-egy nőtelen fiatal tanár, j 
azt addig etetik, itatják Rizsék, hogy vő 
lesz belőle. Most Rácz uron a sor.

— Ki mondta ezeket a bárónak ? — 
kiáltottam indulattal.

— A német nyelv tanára Kóbi, a ki 
szinte innen kapta feleségét ■— ki a múlt 
évben halt meg.

— Hogy mondhatta ?
— Csak úgy, hogy magához akart csalni 

a barlangból.
—  Tanár tanártársára ilyet nem mond

hat. Ne higyje a báró.
— Oh Rizs ur nagy gavallér!
— Rizs tanár ur lehet mérges ember, 

de ilyet nem követhet el.
— Se madár nem vagyok, hogy kalic- 

kába csaljanak, se hal, hogy horgon akad
jak. Nagyon csalódni fognak bennem. Oh, 
hogy nevetek, hogy fogok nevetni akkor . . .

S a báró az alatt is mig ivott Török 
uramnál, otthon is egész éjjel Cecil kasasz- 
szonyi’ól beszélt, mindent elmondva róla, 
hogy egy özvegy őrnagyné leánya, egy sze
rencsétlen teremtés, ki jobb sorsra lett volna 
méltó. Hanem kapja meg, a mit keres.

A búcsú ünnepély kitűnő volt, hang
versenynyel, bállal, nagyszerű kártyázással 

I összekötve. A báró órákig mulatott Cecil 
kisasszonynyal; vele táncolt, vele bohósko- 
dott, kissé durván is, de elnézték Ádámnak, 
mert azt mondták, megártott neki a bor s 
mágnás !

Éjfél után, három óra tájt a báró nesz
telenül kiment a mulató-teremből, mikor 
Cecil kisasszony épen eltávozott volt.

Iszonyú érzés fogott el. Utána mentem.
— Báró ur ! — kiálték — az istenre, 

mit gondol ? Nem az a szobája — —
Nem hallotta talán.
Pár perc múlva egy rokkanást, egy si- 

kojt hallok.
Cecil kisasszony éjeli köntösben, mezit- 

láb ott áll a folyosón s előtte a földön vé
resen — —

Ádám báró.
— Vezesse be Ily és a bárót szobájába 

— szólt Cecil kisasszony kemény, érces 
hangon, mint egy parancsnokió katonatiszt. 
Én felmosom a vért. Senki se látott bennün
ket. Siessen és — tévé utána halkan, majd
nem fülembe súgva : ígérje meg becsület
szavára, hogy erről itt, a mi történt, senki 
nek se szól egyetlen szót is. Mondja meg 
neki, hogy én megbocsátottam. De soha, 
sohasem akarom látni, sem itt, sem sehol.

Fölvettem a bárót — éreztem, hogy 
csak egy gyermek, mert olyan könnyű volt, 
szobájába vittem, az ajtókat bezártam és 
megnéztem, hol van megsérülve, honnan foly 
a vér.

Homloka, arca, szája betörve.
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Ugv feküdt, mint egy halott, viaszfehé
ren. Alig-alig lélekzett.

Teremtő isten, mit tegyek ? Ez reggelre 
meghal!

Mig mosom, borongatom — egyszerre 
csak felszökik, hogy alig tudtam visszatar
tani s kiáltja:

— A pisztolyomat!
— Nem nem, édes báró ur — nyom

tam le erősen kezeit. On elesett a folyosón, 
egy ládába ütötte magát a sötétben — senki 
sem tud semmit.

— A pisztolyomat — vergölődött ke
zeim között.

— Maradjon nyugodtan.
— Cecil — — sziszegte fogai között 

— Cecil . . .
— Cecil kisasszony megigértette velem, 

hogy arról a szerencsétlenségről soha sen
kinek sem szólok, ő  is hallgatni fog 
örökké — —- de.

— Bocsásson — —
— Nem, egy tapodtat sem. Az én életem 

az öné, Ádám báró, hanem az ön élete sokaké.
Birkózás közben úgy összegyúrtam* 

törtem, hogy végre elaléit s csöndes zoko
gásban tört ki.

Hagytam, hogy sírjon; jobban illett az 
hozzá, mint a mire a tanár urak tanították. 
Majd megfogta kezemet és kért, könyörgött, 
hogy azt, a mit elkövetett, soha el’ne árul
jam, mert a legelső szónál golyót röpít 
agyába.

Megmosogattam, bekötözgettem és si- 
mogatással — nem szégyenlem ide Írni — 
és csókjaimmal elaltattam.

Oh, hogy örvendtem ennek az esetnek. 
Kedves Ádám, most megint az én báróm 
lész — forgatám lelkemben, az isten bizo
nyosan — —

Magam se tudtam, mit akarok mon
dani, de nagyon, nagyon boldog voltam.

— Cecil — húzta e szót remegő han
gon a báró álmában — Cecil —- —

Es a mit eddig soha se láttam, láttam, 
hogy egy alvó embernek a könnyei hullanak.

VIII.
M i l y e n  s z e m m e l  n é z i  mo s t  Ád á m  

b á r ó  az  e m b e r e k e t .

A tanár urak nagyon jók voltak a báró
hoz ; mindent elkövettek, hogy mulattassák. 
Maga az öreg igazgató járt elől, megjelent 
délelőtt, délután, elmondogatta deák, ci
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gány, zsidó és mesterlegény anekdotáit s 
egy_egy szebbhez, cifrábbhoz odatette, hogy 
Laci fiam, de hát még Pista minő mester 
ezekben. Oda adom a báró mellé, tanítsák 
be nagysádat ügyesen. Egy leendő főispánt 
semmi sem emel jobban, mintha sok anek
dotát tud. Százféle emberrel van dolga, 
egy_egy fáin anekdotával a legdühösebbnek 
is be lehet tömni a száját. A báró rázta 
a fejét.

■— De tudok én olyan minisztert is, a 
ki egész életében nem hallgatott meg mást 
figyelemmel, mint a zsidó anekdotákat. Frá
ter, szólt oda hozzám, maga ezeket szépen 
Írja le s egy kis politúrral elmondhatja a 
báró ur ő méltóságának otthon s a báróné 
ő nagyságának. Lehet ezekkel papságot is 
szerezni. Ez a mi papunk is az anekdotái' 
nak köszönheti parochiáját. A mai világ a 
vidám embereké. Kant, Hegel, Pestallozi, 
Plató, de még Cicero is Demokritos háta 
mögé kerültek. Eljött az ideje, hogy egy 
kis fris levegő tisztítsa meg az emberiséget.

S bele fogott a korcsma-anekdotákba.
Rizs ur és Rácz ur majd hányát dőltek 

nevettökben.
Csak a báró nem akart fölvidulni.
Három, négy nap múlva egészen föl

épült Ádám báró s most a tanárnék akar
tak még egy nagy leányos zártkörű zene- 
és táncestélyt adni. Ezt az ünnepélyt Túr 
Gergely tanárné szándékozott adni négy 
kereszteletlen gyermekének egy napon való 
beavatása s nagyszerű énekművészeiének 
bemutatása céljából.

A tanárné, ki valami szegény bajoror
szági, német báró katona - doktor leánya 
volt s kit ennek dacára csak ténsasszonynak 
címeztek Teleken, kimondhatatlan boldog
ságát találta abban, ha a báró úrral beszél
hetett s közbe-közbe szúrhatta: Mi bárók, 
tudja maga édes Ádám.

Túrné és Káiné személyesen jöttek meg
hívni Ádám bárót a keresztelési ünnepélyre.

— Az istenért — kérdé nagy hangon 
Túr tanárné — csak nem teszi azt a báró, 
hogy épen mi előlünk távozzék. On mind 
a négy fiamnak a keresztatyja fog lenni. 
Micsoda ? Azt az egyetlen elégtételt, mikor 
épen itt a kedvező alkalom, csak meg ad
hatja nekem a sors, hogy egy rangombéli 
ember legyen a kedves fiaimnak keresztapja 
Bár Juliskámnak — (Folyt, köv.)

O R U
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NAGY MÓZES.
Lassú sírás hallik a meszesi torul,
Kapuján Nagy Mózes szomorún befordul. 
Befordul, kifordul, nyugtalan a lelke,
Keresi a helyet, a hol nyugtot lelue.

Ajtaját, ablakát, mind magára csukja.
Zörgetik: ,Nagy Mózes! kész vagy-e az útra V 
„Készülök, sietek, most öltözők épen.“
Kopognak : „Egy kis port leltem a mentémen.“

Újra hívják: .Mózes! esküvődre várnak.'
„Csak várjátok végét egy kis imádságnak.“
. . . ,Sir a mátkád.' — „Könyét majd beváltom

gyöngygyei.“
. . . ,Ha még most is késel, hidd meg, későn jösz el.‘

Nyitja már az ajtót: „A szolgámnak szólok“
,Hejh, mátkádtól Fehér Péter kér már csókot ' 
„Egy perc alatt végzek, kiadom a rendet.“
,Mátkád s Fehér Péter bizony kinevethet.'

. . . .Többet nem is liivlak, ha nélküled mentem.' 
Á Virágot keresek mátkámnak a kertben.“
Keresi, szakítja, egész teste reszket,
Halványan, szomorún bolygja be a kertet.

Hosszú kert végéről bús zokogás hallik.
„Mig a sirást hallom, nem mehetek addig. 
Megyek ki a tóhoz, oda állok lesbe,
Hogy buját valaki ma be ne temesse.“

Régi, barna kereszt, magaslik a parton,
Egy bús históriát, hogy emlékben tartson. 
Szeretett, megcsalták s hogy több bú ne érje 
Ott ölte el magát rég : Mózesnek nénje.

A kinek nincs nyugta, talán fel is támad,
Lát is már Nagy Mózes egy zokogó árnyat. 
Ismerős az arca, nem idegen hangja 
S a végső lépéstől Mózes visszatartja.

„Én édes virágom, szép mennyei üdvöm,
Hát rút hűtlenségem a halálba űzzön ?“
„.Szegény vagyok s árva, úgy vágyom a sírba.“' 
Kérleli Nagy Mózes s csak elfakad sírva.

,Porozgasd, tisztogasd Nagy Mózes a mented 
Mátkádat már úgyis más ölében lelnéd 
Imádságod akár éjfélig eltartson,
Kezed rózsát akár hajnalig szakasszon.‘

„Jól tudtam, én hozzám nem szive kötötte 
Kiporolom mentém majd az esküvőre.
Imádkozom, hogy az ég tőié megmentett 
S szakajthatok igaz, hűséges szerelmet.,,

Csöndes, elboruló, alkonyodé tájra
Egy árny szelíd arccal, mintha alá szállna.
S mig az ifjú és leány szótlan elmerengnek 
Mintha szárnya nőne a régi keresztnek.

SZABÓ SÁNDOR.

AZ ELVÁLT ASSZONY.
(Francia elbeszélés.)

Irta TONY REVTLLON.
(Folyt.)

Méltatlankodás, mosoly, suttogás, bosz- 
szantó pillantás minden eltűnt. Mit törődött 
most Klára a világ kicsinykedő magavise
letével? ő  most felülemelkedett mindeneken, 
midőn egyszerre két levelet kapott, melyek 
őt hírek felől értesíthették.

Először a borítékokat szemlélte meg.
Az egyik levél Aix-les-Bainsben kelt 

s a kézirat teljesen ismeretlen volt. A fiatal 
nő bosszúsan gyűrte össze. Aztán a másik 
levelet vette szemügyre, melynek cimiratá- 
ban az Esnaultné asszony kézvonásait is
merte föl.

— Az anyja! . . . Miért ir nekem az ő 
anyja? Mi történhetett? Mindjárt elolvasom 
e levelet s tudni fogom! . . .

Kezei remegtek; ajkán ideges rángást 
érzett. Önkénytelenül eszébe jutott, hogy 
felindulását észreveszik s haza akart menni.

A pavillon ajtaja és ablakai nyitva 
voltak. Katalin a leánykával ki akart menni 
sétálni.

— Jól van — mondá Mérielné — csak 
menjenek előre; én is nemsokára utánok 
megyek . . .

Végre, egyedül lehetett, elolvashatta a 
levelet. Leült a lugas egyik félreeső padjára.

Feltörte a pecsétet, kibontotta a borí
tékot.

Esnaultné asszonynak a levele igy 
hangzott:

»Asszonyom,fiam engem elhagyott, hogy 
kegyedet meglátogassa« . . .

A vendéglő folyosóján a találgatásoknak 
az alatt vége hossza nem volt.

Mikor Klára az első levelet összegyűrte, 
Senozan igy szólt halkan a barátjához:

— En vagyok az, a kit ő úgy össze
morzsolt.

S magával vonva utóbbit, bizonyos tá
volból követte Mérielnét.

A nők is, kettesével, hármasával, ki
nyitva napernyőiket, a kert felé sétáltak.

Eleintén megelégedtek azzal, hogy lopva 
vetettek egy-egy pillantást a lugas felé.

Klára leverten, bágyadtan nézve maga 
elé, észre sem vette, hogy a levelet elejtette. 
Ott hevert az fölbontva a porondon.
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Az ájultság egy neme vett rajta erőt.
— Vájjon mi bírt kaphatott?
— Semmiesetre sem értesülhetett vala 

mely jó újságról.
— Mit akar édesem ? Hiszen ez bün- 

hödés! Nem látja-e rajta a vezeklés nyo
mait?

A sétálók lassankint meglassították lép
teiket ; majd megálltak s kört alakítottak 
a lugas körül.

A levél vonzotta őket oda. Csak egy 
pillantást vethetnének arra, csak egyetlen- 
egy pillantást!

Az apáca-öltözetű nő előre nyújtotta a 
nyakát.

— Az irás megfordítva látszik — mondá 
bosszankodva.

De hiszen ez az asszonyság rosszul van 
— szólalt meg egy másik nő. — így csak 
nem hagyhatjuk őt itt . . .

— Valóban! . . . íme, illatszeres üve
gem — mondá egy harmadik, szolgálatkész
séggel mutatva elő az említett tárgyat.

A hátullevők előre nyomták azokat, a 
kik előttök álltak.

Beléptek a lugasba.
— Bocsánat, hölgyeim — szólalt meg 

egy hang.
Hátra fordultak s Móriéit pillantották 

meg, nyugodtan, vidáman, mint mindig.
— Legyen szives nekem idekölcsönözni 

pillanatra azt az illatos üveget.
Midőn a lugasba lépett a fiatal ember, 

visszafordult s meghajtotta magát a jelen
levők előtt, választ sem várva, mint oly 
ember, a ki búcsút vett.

A kiváncsiak megértették őt.
— Hagyjuk őket; hadd értekezhesse

nek egymással —
— Igaza van — mondá egy másik.
Mindnyájan folytatták a sétájukat; mi

dőn aztán jó messze távoztak, Mériel le
hajtott, fölvette a levelet, átfutotta tartalmát 
és zsebébe rejtette. Aztán odatartotta az 
illatszeres üveget Klárának az arcához.

A fiatal asszony fölnyitotta a szemét.
— Ön! — kiálta fel — ön!
— Hát nem tudta kegyed, hogy én 

Aixban lakom ?
Klára megtámaszkodott a pádon, meg- 

kisérlé a fölkelést.
— Mi teendője van itt önnek ? Mit 

akar még velem ? Mi közünk többé egy

máshoz? Nem vagyunk-e mi elválva? Nem 
védelmez-e engem többé a törvény ?

- -  A törvény megtiltja kegyednek a 
helyváltoztatást, mielőtt engem arról érte
sítene. Tudósitott-e kegyed engem, mielőtt 
Bayeuxből eltávozott? A mi találkozásunk 
itt csupán az esetlegesség müve. A törvény 
azonban megengedi nekem, hogy leányomat 
megölelhessem.

- -  Jól van; az már megtörtént! Meg
ölelte ön őt . . . Most pedig utazzék el! . . . 
Hagyjon magamra !

— Nem !
— Legyen; akkor én utazom el.
— Kegyed nem fog eltávozni, mig en

gem erről nem tudósit.
Klára összeszedte minden erejét s fölkelt.
— Ha ön, uram, még egy szót szól, 

kiáltok. Segítséget hivok. Majd csak jő 
valaki . . .

— Kegyed nem fog segélyért kiáltani 
s nem is fog jönni senki.

Mériel kivette zsebéből a levelet.
— Kegyed a törvényt említette; én is 

ösmerem a törvényt, mint kegyed, sőt job
ban, mert én vagyok az. a kit sújtott. Az 
a törvény, mely megengedi, hogy ne egy 
födél alatt éljen velem, nem menti föl ke
gyedet a női és anyai kötelesség alól.

— Én e kötelességemről soha sem fe
ledkeztem meg.

— De bizony megfeledkezett; ez a levél 
bizonyságul szolgál. Én kegyedet törvény
szék elé idézhetném s ezúttal nem én len
nék, a kit kárhoztatnának.

— Uram, ön újabb aljasságot követett 
el ! Uram, adja vissza nekem azt a levelet, 
melyet tőlem ellopott!

— Nem adom.
— Tehát nem akarja visszaadni ?
— Majd visszaadom, ha otthon lesz ke

gyed s engem szívesen lát egy órai beszél
getésre.

— Nos, akkor tartsa meg azt a leve- 
j let. Esnaultné asszony csalódott, esküszöm

önnek. Egyébiránt, miért esküdjem? Ön 
| ismer engem és tudja azt jól! . . . Ön fegy

vert akar kovácsolni egy betegnek, egy 
anyának a tévedéséből ! Ám tegye azt! 
Cselekedjék ön tetszése szerint. Kövessen 
el bűnt bűn után. Én nem akarom önt látni 
és nem is fogom ! Kiáltsak-e ?

— Nem. Önnek atyjával fogok kegyed
hez visszatérni. Addig azonban, mig kegyed
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itt marad, én is itt maradok s válaszfalat 
képezek ön és Esnault ur közt.

Egyszerre elhallgatott.
— Fülöp ! Fülöp! — kiálta egy üde j 

hang.
A szép kereső épen bevégezvén körsé

táját, visszatért a vendéglőbe, hol utasitást 
nyervén, a kertbe ment, a fiatal embert 
fölkeresni.

— Csitt! — szólt a fürdőbeli nők egyike; 
— Mériel ur a nejénél van, a lugas alatt.

— Üm ! Hűm !
— Úgy van. Mérielné asszony rosszul 

érezte magát.
— Valóban?
— Mi segítségére akartunk lenni; de 

férje visszautasított minket.
— Lám, lám !
— Mi aztán, nagyon természetesen, 

magukra hagytuk őket, elgondolhatja ke
gyed.

— Bizonynyal.
S a fiatal nő újra kiáltozni kezdett.
— Fülöp ! Fülöp !
Mériel hallgatott. Arca zavart és bosz- 

szankodást árult el.
— De, uram, menjen már! — szólt 

Klára ; — hívják önt!
S midőn Móriéi még sem mozdult:
— Kedvese várja önt!
Mériel eltávozott.
Ekkor Klára erejét fogyni érezve, visz- 

szaereszkedett a padra.
— Vádolva otthon, sértve itt, ujjal mu

tatva r á m! . . .  Végem van! És egyedül, 
egyedül! örökké egyedül! . . .

XVII.
Klára végig vonta ujjait homlokán és 

halántékain.
— Mitevő legyek már most ? Nem tu

dom magamat mihez tartani . . . Úgy ér
zem, mintha a. fejem szétpattanna . . . Pedig 
mégis gondolkoznom kell. Nos, ő elhagyta 
Bayeuxt. Anyja átkoz engem. Férjem hatal
mába kerítette azt a levelet, ő  fenyeget 
engem. Mit akarhat ő ? Vájjon mit te
gyek ? . . . Ejh, én mindent összezavarok ! .. . 
Lássuk csak! Először is, Henriket. Ő el
hagyta Bayeuxt. Hová utazott? Ha itt volna, 
akkor látnám őt. Irt volna nekem . . , De 
hát az Aixban kelt levél! . . .

Kivette a zsebéből a levelet.

— Én nem ismerem ezt a kézírást.
Fölbontotta a levelet, olvasott arról ne

hány sort, aztán megnézte az aláírást: »Se- 
nozan gróf.«

— Újabb sérelem ? Mit jelentsen ez ? .. . 
Csak tudhatnám, hol lehet Henrik!. . . .

Katalin hirtelen a lugasban termett. A 
gyermeket karjai közt tartá, csaknem a fu- 
ladásig magához szorítva s félig hátrafor- 
ditva fejét, hogy egyszerre hallhassák sza
vait künt és bent.

— Asszonyom, ez szörnyűség, ez bor
zasztó.

— Mi lelte önt, szegény Katalinom ? Mi 
baja támadt? . . .

— Oh, asszonyom, ez már mégis 
sok ! . . . Beteg leszek belé . . .  Itt ezek az 
asszonyságok megtiltották leánykáiknak 
hogy a miénkkel játszanak.

— Megtiltották?
— Meg bizony. Azt állítják, hogy ke

gyednek kalandjai vannak. A kis leány 
sirt is.

Mérielné egy ugrással a lugas előtt állt.
— Oh, a nyomorultak, a gyalázatosak ! 

Mindannyian eltávoztak. Jól tették! Adja 
ide leányomat. Jer ide, gyermekem! Ne félj, 
itt vagyok én. Te anyáddal vagy. Mi nem 
hagyjuk el többé egymást; visszautazunk 
Bayeuxbe!

Elővonta zsebóráját.
— Hány óra lehet? Ugyan nézze meg 

csak Katalin; én nem látom többé jól. 
Ugy-e két óra ?

— Annyi, asszonyom, két óra.
— A vonat csak három órakor indul; 

van időnk. Csomagoljon s kérje el a szám
lát, hogy fizethessek. Nem törődöm most 
egyébbel, mint az utazással, a rögtöni eluta
zással! Menjünk innen, menjünk!

— Mamám — szólt Kamilla — te na
gyon szorítasz; ez fáj nekem ! . . .

— Fájdalmat okozok neked! . . .
Csókjaival borította a leánykát s le

tette a padra, mintha bölcsőbe fektette 
volna.

— Én fájdalmat okozok neki ! . . . Hát 
már a gyermekemet sem tudom a karjaim 
közt tartani !? Még őt sem! . . .  Ő is sújtva

j van, mint én !  Hát mit vétett ő ?  ő  ártat
lan, én pedig becsületes nő vagyok! Mit ér 
ez nekünk ? Mir ér nekünk, ha áldozatot 
hozunk is? Mit ér a kötelességérzet? Hibáz-
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tam, mikor menekültem ; hibáztam, mikor ide J 
jöttem ; hibáztam, mikor elodáztam a kínál
kozott boldogságot! Emésztő, izgalmas, bűnös 
boldogság! Ám legyen! Nem lennék azért 
sem még. inkább eltaszitva, sem átkozva ! . . . 
Legalább nem lennék egyedül! . . . O pedig 
boldog lenne! . . .

Szemével merően nézett a fogadó fo
lyosója felé, hol a nők újra összegyűltek.

Egy fiatal ember érkezett épen, úri 
öltözetben. Egy szolga vezette őt.

— Henrik ! — kiáltott föl Klára.
A fiatal ember meghallotta ezt s egye

nesen a lugas felé tartott.
— Hozta isten, Henrik. Már vártam 

önt. Édes anyja irt nekem . . .
— Anyám"?
— ügy van. Férjemnél van a levele. 

Férjem is itt van. Én el vagyok veszve. 
Kalandornőnek rágalmaznak. Eltaszitják a 
leányomat. Én mindezt egyszerre tudatom 
önnel . . . Mert azonnal utazom.

— Klára!
— Visszatérek Bayeuxbe. Katalin már 

csomagol is. Egy óra múlva utazunk. Ép a 
legjobbkor érkezett ön. Úgy örülök, hogy 
láthatom! Ön ölébe veszi a gyermekemet, 
nekem pedig karját nyujta. Lehet, követ 
vetnek ránk, ha körünkben férfit nem lát
nak. így nem merészük azt tenni.

— Klára, mi történt? Klára én tudni 
akarom . . .

— Majd megtudja ön ; elbeszélem . . • 
Katalin majd elmondja önnek . . . Szeret ön 
engem még mindig?

A fiatal ember igenlően bólintott a fe
jével.

— Nos, ennyi kell nekem. Vegye ölébe 
Kamillát. Gyöngéden, nemde ? . . . Én fáj
dalmat okozok neki. Most jöjjön.

A fiatal asszony karját nyujtá s magá
val vonta Henriket.

— Katalin, — szólt a fiatal nő a pa
vilion nyitott ablakán át, — kövessen min
ket a vasúti pályaházhoz. Siessen.

S fölemelt fővel halad el a fürdöbeli 
asszonyságok előtt.

— Gyorsan, gyorsan, — ismétlé, — 
gyorsabban ! Ha leroskadok, önnek kell en
gem vinnie. De még ha elájulnék, még ha 
meghalnék is, akkor sem maradnék itt. 
Esküdjék meg ön, hogy nem hagy itt!

— Esküszöm.

— Ha Katalin nem készült el, annál 
rosszabb; rögtön indulunk. Jó lenne, ha ér
tesítené ön őt erről. Aztán jegyeket is kel
lene váltani! Oh istenem, mindenfélével kell 
önt terhelnem . . . Azt sem tudom, mit te
gyek . . .

Megdörzsölte ujjaival a homlokát.
-— Oh, mint ég itt bent! Mennyire 

szeretnék elaludni és mit sem hallani többé ! 
Végre is, minden jól van, mivelhogy ön 
itt van.

A nyári évszak végéhez közeledett. A 
vasúti pályaház megtelt utasokkal. Henrik 
váltig keresett egy kis helyet, a hová 
Klárát leültethesse, de sehol sem találhatott. 
Két parasztasszony megpillantva a támolygó 
fiatal nőt és leánykáját, az ajtók közt levő 
falócáról fölkeltek.

— Tessék, asszonyom, — szólt a pór
nők egyike ; — mi különben sem vagyunk 
fáradtak.

Klára bámulva nézte őket. Aztán leült, 
magához vonva leányát s átkarolva, mintha 
védelmezni akarná valakitől.

Henrik a kijáró-ajtóhoz közeledett. 
Ama pillanatban, midőn a jegyek vál

tásán átesve visszatért, a Vénát-vendéglő 
omnibusza állt meg a pályaház előtt s Ka
talin szállt ki belőle nagy büszkén, hóna 
alatt egész csomó esernyőt tartva.

— Végre, — szólt — ép a legjobb 
időben. Majdnem elkéstem a fürdővendégek 
miatt, kik engem körülvettek, hogy nekik 
fölvilágositást adjak. No hiszen akkor csak 
jöjjenek Bayeuxbe, ha fölvilágositást akar
nak . . . Még ezt a csomó esernyőt is meg
mosolyogták . . . De összeszedtelek titeket, 
öreg szerszámok, nehogy eltévedjetek! . . .

Henrik közeledett Katalin felé.
— Oh, hát már jegyeket is váltott, 

uram! Minden rendén van. Ott vannak a 
málhák is, — tévé utána, a vasúti rakodó- 
szolgák felé sietve. — Nem igen bizom 
ezekben az ügyetlen emberekben, kik köny- 
nyen eltörhetnek valamit.

A málhákat föladták s kíki a váróte
rembe ment, az elutazás pillanatára lesve. 

A vonat megérkezett Chamberyből.
— Oh, — kiálta föl Klára gyermekies 

| örömmel, — csakhogy elutazhatunk már! . . . 
j Itt van ön, Katalin.
j — Itt, asszonyom.

— Hát Kamilla ?
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— Tartom őt, asszonyom, a mint lát
hatja.

— És ön, Henrik ? Mily boldogság! 
Mindnyájan együtt vagyunk!

Aztán kisietett az első föltárt ajtón.
— Jöjjenek ! — kiáltá vissza. — Sies

senek ! . . . Vigye elől a gyermekemet.
Mikor pedig mindnyájan a kocsiban 

voltak :
— Ejh, mily sokáig nem indul az a 

vonat!
A mozdony éles füttye megremegtette 

Klárát. A vonat végre megindult.
— Útban vagyunk már, — szólt Kata

lin. — Nézze, asszonyom, azokat a szép 
diófákat!

Majd megvillámlott egy tó is a közelben. 
Gyönge szellő áradt be az ablakon.

— Oh — sóhajtott föl Klára könnyeb
bülve — mily kellemes, üdítő lég!

Majd hátraveté magát s fejét Henrik
nek a fejére hajtva, mély álomba merült.

(Folyt, köv.)

TANULSÁGOK AZ ÖTYÖSMÜKIÁL- 
LITÁSBÓL,

Ritkán kelté fel valamely tárlat a mű
tudósok és a nagyközönség érdeklődését 
oly nagy mérvben, mint a nemzeti múzeum
ban összehalmozott, rendkívül becses kin
csek szemkápráztató gyűjteménye. A láto
gatók ezrei tódulnak a fényes termekbe s 
a toll emberei egész kis irodalmat rögtönöz
tek az egyes osztályok tárgyainak ismerte
tésével. A kíváncsiság s a régiség-tudomány 
ez egy esetben kezet fognak.

A régi magyar müiparnak alig is van 
ága, melyhez annyi dicsőség fűződnék, mint 
az ötvösséghez. Kitűnő eszme volt azért, 
hogy a múlt e ragyogó bizonyítékait bemu
tatják a modern aranyműveseknek, kiknek 
formaérzéke szánalomra méltón aláhanyat- 
lott. Nem kell messze keresnünk a bizonyító 
adatokat, ha azt mondjuk, hogy a magas 
műizlés elválhatlan társa a merész tech
nikai ügyesség, mely annál sikeresebben 
érvényesül , minél nehezebb föladatokat 
old meg.

Hisz ismert dolog, hogy valahányszor 
az iparművészet beleunt valamely fáradsá
gosabb kiviteli módba: az alábbhagyott 
bátorsággal alacsonyabb célt Í3 ért el s a 
technika elhanyagoltával a műizlés általában 
veszendőbe indult. Innen van, hogy bizonyos

! időszakokban a műipar egész ágai, melyek 
I valamikor nagy virágzásnak örvendtek, s egy- 

egy régi iparcikk kiviteli módja s még inkább 
ama türelem és kitartás, melyet az igényelt, 
szinte csodálkozás tárgya, s hogy valahány
szor a müipar megújhodásra törekszik, első 
sorban az ily elfelejtett technikák föleleve- 
nitésére irányozza figyelmét.

Ha e szempontokat vesszük figyelembe 
s e nézettel járjuk végig az ötvösmükiálli- 
tást: a tanulságok egész tömege világlik ki 
előttünk s azonnal minden egyes tárgy 

: magas jelentőségűvé válik szemeinkben.
I Hogyne ! Hisz a magyar földön talált görög, 

római és egyiptomi régiségek, csak úgy 
szolgálhatnak m i n t á k gyanánt, mint a kö
zépkori ereklyetartók, az erdélyi zománcos 
kösöntyűk, a tizennyolcadik századbeli fili- 
gránkarperecek, meg a többi . ezer- meg 
ezerféle drágaság, mely öt terem szekrényei
ben, fogasain képezi a látogatók vágyainak 
tárgyát.

Mik e műremekekhez képest a mai 
ötvöstárgyak! Valóban ama sivár józanodás 
és müvészietlen ellapulás, mely a túlzásai
ban és szeszélyeiben is legalább érdekes 
bárok- és rokoko-periodus, az Ízlés e má
moros korszaka után mindjobban elterjedt: 
a műiparnak tán semmiféle ágában sem ész
lelhető annyira szemmel láthatólag, mint az 
ötvösségben. S itt a művészet teljes hiányát 
a közönség sem érzi valami különösebben, 
a minek egyszerű oka, hogy valamely ék
szer akkor sem vesztette el általános érté
két, ha az egy modern Benvenuto Cellini 
ügyességét a legoktalanabb alakban hirdeti. 
Az a n y a g ,  mint olyan, a börze árfolyama 
szerint kisebb-nagyobb, de mindig bir ér
tékkel s a mérlegen keveset nyom a latban 
az, hogy vájjon az illető aranykarperec 
idomtalanul vastag csatos szijjak, vagy szem 
esés filigránnal díszített, farkába harapó 
kígyót képez-e ?

Forma és technika: e kettőnek művészi 
egyesülése volt a régi ötvösség első hit- 

j cikkelye. Az avar, kelta, góth, longobárd 
j s a pogány-magyar ékszerekben is ott a 
j határozott stil, a mely ha egyszerű és pri- 
| mitiv is, de természetes. A római torques 

(s ilyen csak a nagy fokorni leletben van 
tizenöt) a csavart nyakláncok legszebb alak
jait mutatja. A legelhanyagoltabb technikák 
egyikét pedig, a niellót, néhány egyiptomi 
arany kancsón és tányéron tanulmányoz-



186 K O S Z O R Ú

hatjuk, melyeket Izis és Oziris karcképei 
díszítenek. S kell-e vert arány müvekre ér
dekesebb példa, mint a nagyszentmiklési 
lelet, ez a tíz hatalmas kupa, melyek egyi- i 
kén Emese álma, Álmos vezér anyja látható j 
a Turul madárral s mely edényekről a kül- ; 
földi tudósok azt mondják, hogy Athanarrk j 
góth királyéi voltak, mig Pulszky Ferenc 
sokkal több joggal Attila kincseinek mondja.

Az egyház, mint a művészet és mű- 
ipar minden ágában, úgy az ötvösségben 
is nagy szerepet játszott ennek fölvirágoz- 
tatása érdekében. Csak körül kell tekinte
nünk a második teremben, a hol a kilen
cedik századtól a barok-korig a kelyhek, 
szentség- és ereklye-tartók, pásztorbotok, 
oltárkák, ampullák és keresztek egész nagy 
gyűjteménye tárul elénk, hirdetve a főpapok 
áldozatkészségét, gazdagságát s a szolgálatuk
ban állott művészek magas ízlését és kézbeli 
ügyességét. Különösen a zománc fejlődésére 
nézve nagy fontosságúak e müvek. Ez is 
oly technikai ág, mely csak egy évtized 
óta kezd újra felvirágozni. Mert a minden 
szép és nagy sorsát az email-diszités s főleg 
a festés sem kerülte e l: aláhanyatlott és 
elpusztult. Az újjáéledést a régi jó minták
nak köszönhetjük. Szép mű a tárlatban 
Ipolyi Arnold püspök egy byzanci házi 
oltára, mely a zománc tanuságos példá
nya. A pozsonyi Ferenc-rendiek egy ka 
lix-a, páratlan remek. A sodrony-zománc 
rajta, gyönyörű virágmotivumaival a mű
vészeti tökélyt mutatja. Pompás email di- 
sziti ama Rudolf király korabeli kelyhet, 
melyet gróf Forgách Ferenc érsek készít
tetett. Családja címerével van ellátva, de a 
hagyományos mezítelen nőalak itt ruhát visel.

Az ereklyetartókban rendkívül szép ízlés 
nyilvánul s oly formagazdagságot mutatnak, 
mely mai nap ámulatba ejti az embert. 
Legbecsesebb köztük a győri Szent-László- 
szobor, mely a tizenötödik századból szár- i 
mazik s ezüstből való. Szent István hermája, 
mely a tizenhetedik századból való, a ki
rályt tuléletnagvságban ábrázolja s Bernini 
ezüst müve. Az aacheni domból ideérkezett 
kincsek közt van egy oltár 1360-ból, me
lyet Nagy Lajos a magyar zarándokok 
számára küldött. Pompásak rajta a szebb
nél szebb színekben ragyogó címerek, köz
tük a királyé, a patkóevő struc-madárral.
S a Vitéz János érsek vert ezüst ampul
lái, bor- és víztartói mily tisztán és szé-

pen mutatják a renaissance választékos mo 
dórát!

A mint egy-egy hosszú sor ily régi mű
remek mellett végig haladunk, minduntalan 
eszünkbe jut a mai aranymüvesség, mely a 
szellemtelen divatnak hódol. A magasabb 
törekvés lelohadíával természetesen a kivi
telügyesség is feledésbe merült s a nehéz és 
mesterséges technika annyi változatát, nagy 
fáradsággal most kezdik föléleszteni. A mo
dern ötvösség, mely mint egy ismert mübi- 
ránk mondta a »manchette-stii« szolgálatába 

! állt: legszánalmasabbnak tűnik fel előttünk,
| lm a világi tárgyak termeibe lépünk s főleg,
| ha az ékszerek előtt állapodunk meg. A 
I szabad kézzel való kivitelt, mely a régi mü

veken látható, most az öntés és préselés 
pótolja. Minek is volna előleges rajzát ké
szíteni a műremekeknek? Ott a m i n t a ,  
az csalhatatlanul idomítja a kívánt ékessé
get; s a verés, zománcozás, csiszolás, niel
li rozás, mely ügyességek valamikor féltett 
titkok voltak az egyes céhek előtt, mai nap 
nagyrészt igazán titkok.

A fejedelmi jelvények között, melyek a 
harmadik teremben vannak összecsoporto- 
sitva, III. Béla és neje Anna koronái, továbbá 
Constantinus Monomachos császár koronája 
láthatók. Ez utóbbi két arany plaque-ból áll 
és zománcmivű. Bocskay István koronáját, 
melyet Ahmed szultán küldött a fejedelem
nek, niellomunka ékíti s a gyöngyök és 
drágakövek a magyar színeket mutatják. 
S a Margit apáca királykisasszony s Mária ki
rályné koronái is a legbecsesebb nemzeti 
ereklyék. Amaz a Margitszigetről, ez Nagy
váradról való. S a serlegek, billikomok, 
kupák, továbbá a kardkötők, kösöntyűk, 
násfák zománcos sora is mind megannyi 
tanulságos tárgyak. A negyedik és ötödik 
teremben a hölgyek ékszerei a régiek fé
nyűzését egész nagyságában tüntetik fel. Az 
erdélyi email s a keleti befolyás tanulmá 
nyozója itt bő alkalmat talál. Az ötvösség 
regenerálására az antik, a középkori és re
naissance müvek formái első szerepet ját
szanak ; de a szinérzék újjáélesztésére a 
keleti müvek szintoly nagy fontosságú pél
dányképek. S az intensiv és egységes szín
ben. a pittoresque hatásban az erdélyi zo- 
máneos tárgyak is utólérhetlenek.

Én nem tagadom, hogy a nagybecsű, 
lélekemelő kiállítás utólag leverő hatással 
volt reám. A mint kiér az ember a múzeum-



ból s egy sétát tesz a hatvani- és a váci I 
utca ékszer-kirakatai előtt: az ellentét oly 
nagy, hogy eiszomorodik a műbarát. Való- I 
bán ama számtalan boglár, melynek feje 
holmi gyufacsomagot, az a sok medaillon, 
mely rézsútos szalaggal átkötött szivet mutat, i 
a patkót s kengyelt ábrázoló fülönfüggők : 
szinte bosszantják az embert, főleg ha tudja, 
hogy valamikor az oly művészek, mint Ghir | 
landajo, Francesco Francia, Benvenuto Cel- 
lini, kik a festészet és szobrászat elsőrendű ! 
mivelői, büszkén vallották magokat ötvösök- ! 
nek, s hogy volt kor, a művészeti univer
zalitás aranykora, a midőn nagyrabecsülték 
az olyan festőt, ki neve mellé oda teheté, 
hogy »aurifer«. FANFARON

„SÖTÉT PONTOK,“
(Regény két köteten. Irta K v a s s a y n é  

K u n  Me i a n i e .  Rudapest, 1884 Aiguer L;ijos 
kiadása. Ara 2 frt.)

A regényírás újabb iránya kevés súlyt 
fektet a bonyodalomra. Nemcsak nálunk, 
hanem a külföldön is mindjobban divatra 
kap a jellemrajz, tekintet nélkül a kötetek 
számára; mig a meseszövés, az érdekfeszi- 
tés, szóval »die Kunst zu fabulieren«, mint 
Goethe mondta : alig áll már valami nagy 
becsületben.

A mostani korszak a rajzoké. Mert rajz 
már a regény is, ha mindjárt akkora, hogy 
egy hétig szolgálhat az embernek elalvás i 
előtti olvasmányul. Még szerencse, hogy 
Jókai Mór nem hódol a divatnak, s egy- 
egy évben néhány érdekfeszitő, koronkint 
lélekzetet visszafojtó, igazában derekas re
génymesével, szövevényes bonyodalommal 
látja el a közönséget.

Hanem persze az ilyen munkához fan
tázia kell, meg egy kis leleményesség is : 
két olyan adomány, melylyel a mi realisz
tikus irányú novella- és regény-költőink 
nem igen birnak. Különösen női Íróink félve 
kerülik a komplikáltabb viszonyokat, a drá
maibb összeütközéseket, az erősebb szen
vedélyű alakokat. A legtöbbje bizonyosan 
csend-, életképeket, ártatlan virágokat, jám
bor tanulmányfejeket festene, ha toll helyett 
ecsetet forgatnának. Csak az egy Beniczkyné 
Bajza Lenke az, a ki magasabb műfajra 
is törekszik s mindenkor súlyt fektet arra, 
hogy a mi nemeset és jót akar hirdetni, azt 
érdekfeszitő mese folyamán közölje velünk

A »Sötét pontok« fiatal írónője minde

nekelőtt igazi leleményes bonyodalommal 
lepi meg az olvasót. Minden lapon érezzük 
ugyan, hogy alakjait nem az élet után raj
zolja, mert szerencséjére ily gonosz egyének 
ismeretségétől eddigelé meg volt óva; de 
azt is látjuk, hogy képzelőtehetsége igen 
élénk s hogy a nem-mindennapi helyzetek, 
idegizgató viszonyok festésében nemcsak 
nagy olvasottsága, hanem helyes itélőképes 
sége is támogatja.

Nem habozok bevallani, hogy Kvas 
sayné Kun Meianie regénye mindvégig le
kötötte figyelmemet. Maga a nagy ellentét, 
hogy egy ifjú asszonyka, a ki élte tavaszá
nak s hozzá házassága első évének örvend: 
ilyen épen nem idylli tárgyat dolgoz föl — 
már ez a körülmény is nemcsak a kíváncsi
ságot, hanem az érdeklődést is fölkelti. Igaz, 
hogy a történet, melyet elbeszél sötét és iz
galmas ; az se tagadható, hogy egy gyilkos 
sági rejtély megoldását bárki mástól inkább 
várnék, mint egy alig húsz éves nőtől, a 
ki ily problémákról legfeljebb a hírlapok 
törvényszéki közleményeiből vagy angol s 
francia regényekből értesül; de maga az 
előadás, az események egymás mellé soro
zása s a sötét helyzetek megvilágítása épen 
az által válik szokatlanul érdekessé, hogy 
mindezt egy tapasztalatlan, kezdő irórő teszi. 
Talentuma, ereje ép az ily műben n^ilat- 
kozhatik szembetűnően.

Mint Sardou »Fedorá«-jában: itt is egy 
talányszerü gyilkosság izgatja föl mindenek
előtt szivünket. A dúsgazdag Turányai Ist
vánt, Hársliget roppant uradalmának bir
tokosát, egy reggelen megölve találják szo
bájában. A cselédség rémülten kérdi: ki 
követte el a szörnyű bűntényt ? S ugyané 
kérdést intézi környezetéhez Bianka is, az 
elhunyt szép es egyetlen leánya, valamint 
Várnay báróné is, a ki mint társalgónő 
van a háznál. A kérdésekre csak igen bi
zonytalan választ ad két lábnyom a kastély 
kertjének fövenyén, Az egyik férfié a má
sik nőé; ez kétségtelen. De kik járhattak 
éj idején e helyen ? Minden jel oda mutat, 
hogy közönséges rablók nem szerepelnek e 
sötét játékban, s hogy oly egyének fojtották 
meg az áldozatot, kik a ház viszonyaival 
ismeretesek.

Bianka egy pillanatra sejti is : kik a 
bűnösek ; de a gyanú őt magát is annyira 
megdöbbenti, hogy ki se meri mondani. 
Mélyen hallgat, s a vizsgálatra biz mindent.
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A bíróság mindenekelőtt az elhunyt iromá
nyait nézi át. Ezek közt talál egy végren
deletet. Mit mond ez? Semmi mást, mint 
hogy Várnay Levente báró (a társalkodónő 
fia) vegye el nőül Biankát. Ha a leány el
lenkezik : akkor az összes vagyon fele a 
kikosarazott vőlegényjelöltre száll.

Ez a végrendelet nagy szeget üt Bianka 
fejébe. Hogy is ne! Hisz Levente nem is 
olyan régen megkérte Turányaitól az ő ke- j 

zét s az apa akkor egész röviden tagadó | 
választ adott. Lehetséges-e, hogy kevéssel 
erőszakos halála előtt mást gondolt volna a 
büszke és leánya boldogságára oly annyira 
féltékeny öreg ur ? A gyanú csakhamar a 
megbizonyodás alakját ölti fel a leány lel
kében s rémülten gondol rá, hogy a gyil
kosok egyike talán senki más, mint Levente, 
az ő jövendőbeli férje. De mit tegyen? Hisz 
amivel alattomban vádolja ez előtte úgy is 
gyűlöletes embert: azt még be kell bizonyí
tani. Addig kötelessége tűrni és — eltűrni 
őt jegyese gyanánt.

Vannak percei, a mikor már-már hisz 
a különös végrendeletben. Szentnek veszi 
atyja utolsó akaratát s nem mond ellent 
Leventének. Csak azt akarja, hogy várjon.
A mig a gyilkosokat föl nem fedezik : addig 
úgy sem lehetne boldog senkivel. A fiatal 
leányt szörnyű családi csapása egyszerre a 
hősnő akaraterejével ruházza föl, s ha mind
addig ábrándos, naiv, hiszékeny volt, mint 
Shakespeare Júliája: most egyszerre zár
kózottá lesz kedélye, alig mer hinni az em
bereknek s tisztán belátja, hogy saját ma
gára van utalva, a mikor föl kell vennie a 
küzdelmet az élettel.

Folyvást sürgeti a gyilkosság földerí
tését. A türelmetlenkedő Leventét azzal biz
tatja, hogy mihelyt a rejtély kiviláglik: 
többé nem késik és nőül megy hozzá. S e 
biztatás annál kínosabb a leányra nézve, 
mert jól tudja, hogy az esetben is, ha Le
vente ártatlan a bűntényben : mégis boldog
talan lesz vele, hisz meggyőződött róla, hogy 
a főrangú kalandor csak a nagy vagyon 
végett áhítozik keze után.

Bianka helyzete még kétségbeejtőbbé 
válik, a mikor szerelmes lesz; de nem ki
jelölt vőlegényébe, hanem egy modern re
metébe. Közel Hársligethez, magányos kas
télyban lakik ez a különc. Házát »Me- 
mento mari«-ra keresztelé s annak falai 
közt kívánja leélni még hátralevő éveit. Ez j

a férfi: Bántornyai Kázmér, előkelő fiatal 
ember, a ki egy párbaj miatt has onlott meg 
a világgal és önmagával. Erre a párbajra 
a szép és gonosz Szentimrey Myra bárónő 
adott okot, kit az embergylilőlő valamikor 
szeretett s a ki mo st Levente báróval foly
tat titkos viszonyt

Mig Bianka egy rokona az erélyes és 
lelkiismeretes Szentessy a gyilkosság ügyét 
vizsgálja és tanulmányozza: maga a leány 
megkedveli az elvonultan élő Bántornyait. 
Az oly regényes természetű kedély mint az 
övé, akkor is elősegítette volna az elmarad
hatatlan találkozást, ha a véletlen, az élet 
színjátékénak e kifogyhatatlan leleményes- 
ségü rendezője, nem is segíti ártatlan, érde
kes kalandjában. Nem kell több, csak egy 
boldogságos éj : s a rokonlelkek megisme
rik egymást. A megismerés pedig sokszor 
annyi, mint a kölcsönös megszeretés. Bianka 
rajong Kázmérért és Kázmér újra hisz? 
mióta Biankát megnyerte.

De Hát Levente! Mit szól ő hozzá? 
Nos, ezt az embert nem lehet csak úgy 
könnyedén félretolni az útból. Ezt igen jól 
tudja a leány. Enged is a kényszernek és 
rövid határidőt tűz ki az esküvőre. Ez a 
szertartás azonban, igen természetesen, nem 
történhetik meg. Gondoskodik arról az igaz
ságszerető írónő s hogy minden további 
bajnak elejét vegye: ismét a véletlennel 
szövetkezik. Ez a jószivü ismeretlen ur ép 
akkor lép föl, a mikor a legnagyobb szükség 
van reá. Nézzük csak, mint igyekszik magát 
hasznossá tenni.

Myra hasztalan igyekszik újra hatalmába 
keríteni Kázmért. Ez idegessé teszi őt. Nem 
csodálkozhatunk ennélfogva rajta, ha koron- 
kint elvesziti önuralmát és Leventén adja 
ki mérgét. Ez nem volna baj, ha olyan elő
vigyázatlan nem lenne; de egy alkalommal 
akkor is neki bátorodik, a mikor szemre
hányásait a bokor mögül egy harmadik sze
mély is hallgatja. Az is malheur, ha a 
szemrehányás mást nem árul el, mint hogy 
a 'kipirongatott fél gyilkosságot követett 
e l; még nagyobb veszedelem, ha a pa
naszszavakból az is kisül, hogy maga a 
szemrehányó is részes a rettenetes cseleke
detben s végre valóságos szerencsétlenség, 
ha mindezt a bokor mögül épenséggel maga 
a — vizsgálóbíró hallja.

Szentessy kileste Myra és Levente sza
vait s meggyőződött, hogy ezek ketten a
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gyilkosok. Be is bizonyítja, még pedig i 
elég ügyesen s nem menekülhetnek az ön j 
gyilkosságtól. Erre aztán nem marad, egyéb 
hátra, mint hogy Bianka nőül menjen Káz- 
mórhoz.

Két kötetnyi olvasmány kivonatát adtuk 
e rövid vázlatban. De ebből az olvasó csak 
halvány fogalmat kap a mű értékéről. Mert 
a mily elismeréssel vagyok Kvassayné Kun 
Melanie meseszövósi képessége iránt, a mi 
által férfi és női kollegái közül előnyösen 
kiválik: regényének e jó tulajdonságát is j 
a vonzó előadás s a helyzetek festése jut ' 
tatja érvényre. Az elbeszélés folyamatossága, ! 
a rajzolás sokfélesége, a kifejezések gazdag
sága sok helyütt meglepi az olvasót. Igaz, 
hogy ez a kifogyhatatlanság a buzgalomban, 
midőn valami kertet, verandát, vidéket 
apróra leir s néha leltári hűséggel megörö
kít : sokszor mosolyra indít; de arról is meg
győz, hogy a szerzőnő tolla nem riad vissza 
a nehézségektől.

E részletekben a saját tapasztalatait 
vetette papírra s azért erős közvetlenség is 
szól belőlük hozzánk Szin, árnyalat, han
gulat érdekesen váltakozik e leírásokban s 
a subjektivitás egészen szeretetreméltón nyi
latkozik azokban. Már a jellemek rajzában 
inkább csak az olvasottság hatása látszik. 
Ez a Myra és ez a Levente csakugyan nem 
személyes ismerősei az írónőnek. Ilyen tán 
csak egy van a műben: Bianka, a kinek 
kedélyét, szerelmét, vágyakodását sok finom
sággal s rokonszenvesen festé. Ez az egy 
alak jóval több értéket biztosit a műnek, 
mint amennyit a kísérleteknek szoktunk tu
lajdonítani. Kvassayné Kun Melanienak még 
sok mondani valója lesz irodalmunkban.

_______ PRÉM JÓZSEF..

CSEVEGÉSEK A FRANCIA ZENE
KARBÓL,

— V a u c o r b e i l ,  L e c o q ,  D u v e r n o y .  —
V a u c o r b e i l ,  a zenész és intendáns, 

egészen elődjének Halanziernek nyomában 
járt, a mennyiben mindenkor azt tekintette 
vezérelvnek, hogy idegen idők és idegen 
művészek müveivel mennél több pénzt sze
rezhessen magának.

Vaucorbeil regime-je alatt a műsor 
mindig öt francia és nyolc idegen eredetű 
dalműből állott és igy joggal ejthette két
ségbe a francia zenevilág fiatal óriásait. 
Mindnyájukon sötét pessimismus vett erőt, í

úgy hogy egyetlen gyógyszerész sem mert 
nekik mérget eladni attól való féltében, 
hogy öngyilkosnak bűntársává válik. És mi
dőn egyszer a Szajnából egy ismeretlen férfi
tetemet halásztak ki, melynek haja átkozottul 
hosszú, aprópénze pedig kétségbeesetten ke
vés volt, valami kopaszfejü színikritikus a 
Morgue folyosóján ezt a gonosz megjegyzést 
pottyantotta ki a fogai közül:

— Ah ez valami ismeretlen zeneszerző, 
a kinek Vaucorbeil kitette a szűrét!

Szomorú éle, de jellemző a nagy ope
rának akkori vezetését illetőleg; ennek 
emlékei mint csöndes szemrehányás fognak 
Vaucorbeil nevéhez tapadni. Maga Lamou- 
reux Károly, a háznak a hetvenes években 
annyira ünnepelt karmestere szintén beszél
hetne egyetmást az igazgatónak nagyon is 
autokrata föllépéséről.

Az alább következő levélből Ó3 annak 
válaszából sokat következtethetünk a fel
mondás módozataira Franciaországban:

»Páris, 1879. dec. 21.
»Midőn Uraságod Halanzier urnák ál

lását átvette, azt hittem, hogy karnagyi 
állásomban megmaradhatok, meg lévén győ
ződve arról, hogy oly igazgatóval szemben, 
ki egyúttal zenész, könnyebben érvényt sze
rezhetek a Tepertőire jogos követelményei
nek. Az igazat megvallom, nem hittem, hogy 
kegyed annyira döntő befolyást fog gyako
rolni oly dolgokban, melyek eddigelé min
dig a karnagynak jogkörébe estek. Kegyed
nek zenei kérdésekbe való avatkozása bi
zonyára alapos és szakavatott és én volnék 
az utolsó, a ki ezt kétségbevonná, mindamel
lett azonban azt sem tagadhatom, hogy vé
leményünk legtöbb esetben lényegesen eltért, 
még pedig alighanem a közösen szolgált 
intézetnek rovására. Minthogy pedig állásom 
folytonos felelősséggel jár, kegyednek min
denkori beavatkozása szükségképen kell, 
hogy gyengítse tekintélyemet, továbbá ha
mis fényt vezessen tetteimre, szóval oly 
helyzetbe sodorjon, melyet elveimmel meg- 

| egyeztetni nem tudok. Kérem tehát engedje 
meg, hogy azon terhet, mely már jó ideje 
kelleténél jobban nyomja vállamat, masra 
ruházzam, vagyis karnagyi állásomról való 
lemondásomat ezennel tisztelettel bejelent
sem. A ki különben stb. stb maradtam 

Charles Lamoureux.«
Mely diplomatikus levélre a hatalmas 

direktor a következő lakonismussal válaszolt-



»Maga menni akar, kedves Lamoureux 
barátom ? Csak menjen ! Mától fogva föl van 
mentve. Bon jour!«

Igaz, hogy ezt a levélváltást talán mind
ketten megbánták, de azért megmaradtak 
utolsó szavuk mellett. Főleg Vaueorbeil. 
Mert hát vannak férfiak is, a kik nagy súlyt 
fektetnek az utolsó szóra.

*
Hát ugyan ki az a nagy bajszu ember, 

a kit annyi divatos párisi szépség albumá
ban látni ? Ki lenne más, mint Offenbach 
utódia, ki őt az operette terén csaknem túl
szárnyalta, maitre Lecoq ?

Sajátságos alak, a ki a zeneművészek 
nek céhében csaknem úgy tűnik fel, mint 
Saul a próféták között. Mindenféle rendű 
és rangú egyének között a zeneművészek 
legtovább tudtak megőrizni valami kizáró
lagos sajátságot, valami olyan eleganciát, 
mely mintha egyenesen az ő osztályuk szá
mára volna praedestinálva. Lecoq a maga 
szinte brutális termetével erősen elütött tőlük, 
torzonborz bajuszával, rideg vonásaival, me
lyek minden jelentősebb kedélyváltozásnál 
szinte nyikorogva fordulnak meg sarkukon, 
inkább emlékeztetett valami rendőrtisztvise
lőre, mintsem zeneművészre. Hanem minda 
mellett ő mégis tisztességes halandó ! Óriási 
tapasztalatai vannak a zenei hangszerelés 
terén, sőt udvari életrajzírói még azt is állít
ják, hogy alig három éves korában már dal
lamokat rögtönzött uton-utfélen.

Offenbach, a ki már győzhetetlennek 
képzelte magát, egyszerre csak azt vette 
észre, hogy ki van szorítva Lecoq által, a 
ki »Fleur de thé« című operette-je általános 
sikerében a francia közönség osztatlan ba 
bérjait nyerte. Igaz, hogy a commune vi
haros napjai és a császárság bukása rajta 
is sokat megváltoztattak, de ebben rejlik 
későbbi sikereinek kulcsa »Angot asszony 
leánya« kiirtotta Offenbach népszerűségének 
utolsó hajtásait is ; a közönség elfeledte az 
öreget és teljes lélekkel élvezte azt, a mit 
az uj nyújt.

Offenbach beleunt a dologba és átúszott 
Amerikába, de még az öreg Niagara is fé
lelmes versenytársának refrainjeit bömbölte 
és a praerie-kutyák Lecoq-féle dallamokat 
üvöltöttek

S ezalatt Európában Lecoq egyik győ
zelmét a másik után aratta. »Gfiroflé-Girofla«, 
»Kisasszony feleségem« és társai esőstül ker

gették Lecoq zsebébe azt a pénzt, a melyet 
Offenbach oly nagyon szereit és oly nehe- 
hezen nélkülözött.

Offenbach egy ideig csak nézte a dol
gokat; arca mind jobban megnyúlt és útdí
jára nagy elhatározásra tökélte el magát. 
Levetette a régi Jaques-ot és elkezdett á la 
Lecoq komponálni. S ez segiiett is rajta, 
legalább pillanatnyira megint kiemelkedett 
a mellőztetésből.

Csakhogy 1884-ben már a párisiak sem 
gondolnak többé Lecoqra. Ifjabb erők állot
tak elő. Az öreg Dumas már régen és jól 
mondotta meg, hogy: Tout pasáé, tout casse, 
tout lasse ! Es a párisi közönség nyugtalan
kodik.

— A mit Offenbach és Lecoq mondani 
akarnak, monda a múltkor egy kritikus 
(Froidemont), azt már előre is kitaláljuk; 
de azt szeretnők tudni, hogy az ifjúság mit 
szól, mit tud Delibes, PJanquette, Varuey 
és — tutti quanti! Tehát félre az öregekkel, 
éljenek a fiatalok !

*

»Mr. A l p h o n s e  D u v e r n o y . «
Ez a név szál ajkról ajkra, valahány

szor a boulevardokon a zenevilág bohókás 
mozdolatu csoportjai között egy elegáns férfi 
lépdel, kinek testi tulajdonai egyaránt elüt
nek attól, hogy zenész és attól, hogy francia. 
Karcsú, szőke és kékszemü lévén, inkább 

i valami angol lordnak látszik, mintsem zon
goraművésznek. S ezt a látszatot, szívesen 

! tartja fenn a fiatal mester. Hanem ez csak 
divat ám nála, szive mélyén megmaradt jó 

j hazafinak.
Mikor a porosz invázió ellen egész 

Franciaorsság úgy zúgott fel, mint valami 
háborgó tenger, ő is sietett honvédelmi kö
telezettségének eleget tenni, melyet most is 
nagyon komolyan vesz s nem egykönnyen 
fog elhanyagolni.

Midőn ezelőtt öt évvel az akadémiának 
tízezer frankját elnyerte, már bizonyos nép- 

| szerűséggel rendelkezett, »Conoert populai- 
res« címmel Pasdeloup és Colonne népszerű 

| hangversenyeket rendeztek, melyek kicsiny 
kezdeményezésből a művészi hírnévnek va 
lóságos bölcsőjévé lettek. Azonkívül oly 
családhoz is tartozik, melynek már puszta 
nevénél is szinte elmaradhatatlan epitheton 
a »művész* szó. Apja az Opera eomique- 
nak köztiszteletben álló énekese volt, halá
lát megelőzőleg pedig néhány évig a lyrai
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szavalat tanára a Conservatoire-nál. Az utóbbi 
iiires zeneiutézetnél ott találjuk azonkívül 
nagybátyját, míg sógornője, Frank-Duvernoy 
asszony erősebb térfogata dacára az opera 
egyik ünnepelt énekesnője és sokat ostro
molt szépsége.

Alphonse 1842-ben született PárisbaD s 
már kiesi gyermekkorában úgy ült oda a 
zongorához, mint a kinek hivatása az. Is
kolai és nagyszabású akadémiai győzelmei 
azonban el nem kapatták; munkáiban gon
dos, játékában pedig kényes. Nem tűri a 
vásári munkát, de maga sem szolgáltatja azt.

Csekély számú, de minden szalonban 
szívesen látott darabjai közül első helyen 
áll egy tizenöt darabból álló cyklus, a mely
nek cime: »Voyage, ou il vous piaira.« Ha
nem ebben is nem annyira a veleszületett hu
mor, mint inkább a tétel pittoresk oldalai
nak kidomboritása a fődolog.

Beszélnek még egy cyklusról, mely egy 
szép asszony . . .  de csitt! Favete linguis !

ECHO.

I R O D A L O M .

„Március tizenötödike“ keletke
zéséről P ál f fy  Albert az »Ország-Világ«- 
ban a következőket beszéli: Március 18-án 
reggel e sorok Írója a budai vár sétányain 
szíttá a fris levegőt és a fináncot nem 
ismert szivart, amidőn az a gondolat jutott 
eszébe, hogy uj lapot kellene megindítani. 1 
Olyat, melyet semmi sem köt a múlthoz és 
egészen uj elemeket gyűjthet körébe. Miért 
ne? ha akadály nem volt. Csak akarat 
kellett hozzá. Engedély nem kellett, a cautio 
még nem volt föltalálva; a bélyegnek senki j 
hírét sem hallotta. — Tehát dictum factum, 
ez az ember betoppant Lukács nyomdájába. 
Azt mondta, kezdjünk uj lapot és adjuk el 
számonkint az utcán, a kávéházban, a 
vendéglőben és a színház csarnokában. A 
nyomdász igent billentett a fejével; előszó- 
litott hat szedőt, meghatározta a formátu
mot, kiválasztotta a sajtót és papirost s 
akkor kérdő: hol a kézirat? Ezen is lehet 
segíteni. A rögtönzött szerkesztő asztalhoz 
ült, irt egy bevezető nyilatkozatot Prog
ramm czim alatt ; utána két vezércikket 
s végre apróságokat a napi események folya
máról. Ha készen volt egy Írott lap, a sze
dőim elkapta előle s igy ment a dolog, mig 
a kis lapocska egészen megtelt — Néhány

nap múlva már kívülről is kezdtek cikkek 
bejődögélni. A kinek egy jó ötlete vagy 
szivének régóta elfojtott keserűsége a toll 
hegyére jutott, itt talált nyílt tért panaszá
nak kiöntésére. A lapot csakhamar meg 
kellett nagyobbitani. A közönség, mint a 
sajtószabadság első terményét, kapva kap
kodta. Omlott a praenumerans, de hogy a 
lapot postán vidékre is lehessen küldeni, 
arra a helytartó tanács engedélyére volt 
szükség. A szerkesztő már irt sok igen rósz 
novellát, sőt egy pár regényt is: de az irás- 
mesterség ama magaslatáig, hogy kormányi 
hatósághoz folyamodványt fogalmazzon, még 
addig nem hatolhatott! De hogy jó példá
val menjen elől a forradalmi stílus euriális 
megállapításában, a helytartó-tanács akkori 
helyettes elnökéhez, Zichy Ferenc gróf 
úrhoz, a következő legalázatosabb folyamo
dást adta be: »Zicsi Ferencnek. Polgár, 
alelölüllö ! a szerkesztésem alatt megjelenő 
lapot a postán is szétküldeni akarom s 
miután a postai szétküldhetés elrendelése 
rövid ideig még, a helytartótanács intézke
dése alá esik: Megkeresem önt, hogy ez 
ügyre vonatkozó rendeletét kiadja és igy 
alkalmat nyerjen arra. hogy hivatalos kö
telességeinek egyik ágát teljesítse.« — Kö
vetkezett az aláírás. — A siker nem késett. 
A többi magától jött. A lap járt, olvasták, 
szidták és dicsérték. A szerkesztőtől sokan 
féltek, sokan hízelegtek neki. — Csak a 
színészek, kik pedig jó barátai voltak, ha
ragudtak rá egy kicsit, mert a színházi 
publikum páholyból, zártszókről kiszaladt 
a külső csarnokba, megvette a lapot és 
egész felvonás alatt olvasta. Idősb Lend- 
vaynak Hamletja, Lendvaynénak Oféliája 
jó harmadrészben kárba veszett.«

Az akadémia e hó 20-dikán tartott 
ülésében hirdették ki a Teleki-pályázat 
eredményét. A bírák egyhangúlag az »Első 
szerelem« cimü vígjátéknak Ítélték oda a 
száz aranyat. Szerzője: S o m l ó  Sándor.

»A rézkor Magyarországban.« líy cimü 
nagybecsű tudományos mű jelent meg közelébb 
P u 1 s z k y Ferenctöl az akadémia kiadásában. 
Pulszky e müvét ötven évi munkásság csekély ered
ményének nevezi; de a magyar közönség, mely 
Pulszky munkálkodásának évek sora óta tanúja, 
jól tudja azt, hogy nem csupán ez a mű az ered
mény, a melyre megelégedéssel mutathat. E mü
vében állapítja meg a hírneves archaeologus vég
legesen azt az elméletét, melylyel az 1876-ban Bu
dapesten tartott őskori régészeti congressuson 
lépett fül a tudományos világ előtt, hogy tudni-
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illik a kő- és a bronzkor közt egy hosszabb ideig i 
tartott rézkornak is kellett lenni, a mit nemcsak j 
az a körülmény tesz valószínűvé, hogy a bronz j 
már ötvözés eredménye, tehát bizonyos fokú haia- j 
dott ipar terméke, melyet az egyszerű fémnek, a i 
réznek használata kellett, hogy megelőzzön, hanem ! 
bizonyítanak a főkép'Magyarországban talált réz
leletek, melyekben az ónnak semmi keveréke sincs, ] 
valamint az is, hogy a talált tárgyak közöl néme- j 
lyek egyenesen az áifurt, csiszolt kőhöz csatlakoz- j 
nak, holott azelőtt sokszor állították, hogy semmi j 
átmenet nincs a kő- és bronz-tipuszok közt. Az j 
emberi művelődés-történetének, épen ezt a hézagát | 
töltik be a magyarhoni réz-tipuszok s ezeket tár- 
gyazza a nagy negvedrétü diszes kiállítású kötet, 
mely huszonegy illusztrációban mutatja be a Ma
gyarország különféle helyein talált réztárgyakat, 
Pulszky könyve egyszersmind jubiláns mű, a meny
nyiben ezelőtt 50 évvel, 1831. április 21-dikén vá
lasztotta meg Pulszkyt levelező tagjául a római 
Instituto di Correspondenza archeologica, melynek 
ö akkor Magyarországban talált régiségek rajzát 
küldte meg. Pulszky méltán hivatkozhatik arra, 
hogy ez a munka mindenesetre bizonysága annak, 
hogy a római tudományos intézet nem tévedett, 
midőn őt levelező tagjának megválasztotta.

A »Hazánk« történelmi közlöny márciusi 
füzetét változatosan állították össze a szerkesztők : 
Abaíi Lajos és Szokoly Viktor T ó t h  Lőrinc ér
dekes fejezetet közöl emlékirataiból a két Páz- 
mándy Dénesről, R é n y i  Rezső folytatja a ö4-dik 
honvédzászlóalj részletes történetét, K ov  á c s  
Lajos az 1849-diki debreceni pártokat és az »Esti 
lapok«-at ismerteti, Szokoly Viktor pedig Mészáros 
Lázár szerepét az emigratióbau. Dr. V á 1 i Béla 
adatokat állít össze a magyar színészet történeté
hez. T o r m a  Károly Rettegi György emlékiratai
nak bemutatását folytatja. A nagyobb közlemé
nyek sorát M á t r  a y  Arnold fejezi be : Bosnyák- 
ország múltjáról és jelenéről irt értekezésével.

A »Budenz-album«, melylyel nyelvészeink 
Budenz József 25 éves jubilaeumát ünnepelték meg 
tartalmas kötet. A mü elején, az ünnepelt si
került arcképe mellett, ott találjuk Budenznek 
szakavatott és hálás tollal megirt életrajzát, mely
ben egyszerű szavakkal van vázolva egy hasznos 
élet roppant munkássága s bemutatva az Ka szó 
szoros értelmében korszakalkotó emlék, mely e sok 
kutatásból és szolgalomból az utókorra marad. A 
»Magyar-ugor összehasonlító szótár,« tiz éves fá
radhatatlan munkásságnak gyümölcse, ez emlék 
koronája. A tanítványok, kiknek dolgozatai az al
bumot megtöltik, méltók mesterükhöz. A magyar 
nyelvészet művelőinek legfényesebb neveit látjuk 
kiváló dolgozatok alá jegyezve s a könyv, mely 
nyelvtudományunk különböző ágait csaknem tel
jesen felöleli, e tudomány mai állásáról fog egy
kor az utódok előtt tanúskodni. A dolgozatok so
rát a »Kalevi-Poeg«-nek, az észtek nemzeti époszá- 
nak első és sikerült magyar forditása nyitja meg 
V i k á r Bélától. Dr. S z i n y e i József, a finn-ma
gyar szótár szerzője, egy nagyobb ismeretterjesztő 
cikken kívül az ugor népekről, több finn nyelvé

szeti cikkel van képviselve. A kötet egyik íegbe- 
csesebb dolgozata kétségkívül dr. S i m o n y i 
Zsigmondnak az »Önállósított határozók«-ról irt 
actualis jelentőségű akadémiai értekezése. H a 1 ás z 
Ignác a lapp nyelvjárásokról értekezik s lapp nép
dalmutatványokat közöl szép fordításban. M u n 
k á c s i  Bernát terjedelmes dolgozata az altáji nyel
vek szóképzéséről, az első értekezés, mely a nagy 
altáji nyelvcsalád közös elmeiuek kutatását kezdi 
meg szigorú összehasonlító módszer segélyével. 
W o 1 f György a debreceni Codex-röl értekezik s 
Balassa József, Kunos Ignác, Kardos Albert, Könnye 
Nándor, Körösi Sándor, Háhu Adolf, Kaszner Géza 
s Tömlő Gyula cikkei alkotják további becses 
és változatos tartalmát a 3(X) lapnál vastagabb 
kötetnek, melyet az ünnepelt irodalmi munkássá
gának repertóriuma rekeszt be. Az album jövedel
mét a Reguly-alap javára fordítják.

M Ű V É S Z E T .
Prielle Kornélia asszony, egy régi Ígérete 

teljesítése végett, e hó 22-én, lement B.-Gyulára, 
hol most Miklósi szintársulata működik, vendégsze
repelni. Ma a »Proletárok«-ban, hétfőn a »Holt 
s z ív « cimü darabban lép föl. A müvészuönek há
rom évvel ezelőtt kellett volna B. -Gyulára mennie, 
de közbejött betegsége megakadályozta. A békés
gyulai közönség, melynek egy régi óhajtása telje
sül be, nagy ünnepélyességgel fogja a művésznőt 
fogadni.

E. Kovács Gyula a kolozsvári nemzeti színház 
tagja megkezdte vendégszereplését Debrecenben. 
Othello a velencei mór szerepében lépett fel elő
ször. A jól megtelt színház közönsége tüntető tap
sokkal fogadta kiléptét, s a taps a felvonások után 
fokozott mérvben megújult. Játéka meghódított 

; mindenkit s fogva tartá a közönséget, mely a leg- 
nagyobb figyelemmel kisérte jeleneteinek müvé- 

i szí alkotását egész az utolsó részletig. Mellette 
; Ditróyné rokonszenves és szép Desdemona volt, 
1 ki jól felfogott és ügyesen alakított játékával 

szintén kiérdemelte részét a tapsból. Jagót Halmay 
Imre adta elég jól. Rodrigot kivéve, a többi ki
sebb szerepek is jó kézben voltak.

Bencznr Gyula tanár műtermében jelenleg 
I több megkezdett és már félig kész festmény és 

vázlat látható. A művész leginkább gróf Károlyi 
Gyula életnagyságu arcképén dolgozik, melyen a 
grófot vadászruhában, fegyveirel v álián tünteti 
fel Ezenkívül báró Lótvös József életnagyságu 
térdképét festi a család számára. A művész még 
három festményt kezdett meg és készített el váz
latban. Ezek közül az egyik »Hypnos csókja« 
nagyobb szabású festmény, három életnagyságu 
alakkal. A másik kettő két amorett kép. Az egyiken 
egy" amorett pávával játszik, melynek szétterjesz
tett farka képezi a há tté rt; a másikon egy amorett 
Mars sisakját virágfiizerrel fonja körül.

Felelős szerkesztő : SZÁN A TAMÁS.
Budapest. Weiszujana testverek könyvnyomdája.



K O SZ O R Ú
13 szám. 1884 Március 30.

AZ O S Z L O P B Á R Ó .
Regény.

Irta TOLNAI LAJOS.
(Folytatás.)

— Hadd el Mari — békité Kál tanárnó 
roppant gyors beszéddel — annak már fog
tál egy gazdag zsidónőt, elégedjél meg vele. 
A jövőben — s elnevette magát a fiatal 
Kál tanárné — megnyerem én a bárót. Ob, 
hogy sajnálom . . .

— Kit sajnálsz — rántott egyet Túr 
tanárné a fiatal, csinos asszonyság karján.

— Titeket sajnállak, tégedet is, Réznét is, 
Fehérnét is, Láczaynét is, Yörösnét is, mert 
mind szerencsétlenek vagytok. Képzelje a 
báró — és nem lehetett megállítani a fiatal 
nőt — ezek az asszonyok mind rémitő fél
tékenyek. Igazán sajnálom szegény Réznét, 
borzasztó paraszt férje van; egy napig, de 
egy óráig sem ülnék vele. És Fehérné, a 
biróné ! Ah, az egy sajnálni való teremtés! 
Mindenkinek beszéli, boltokban, sétatéren, 
templomban, színházban, hogy az ő Károlya 
egy gazember. Szegény Fehér, igaz az én 
ablakom alatt is megáll egy nap tízszer. 
De hát tehetek én arról? Ne legyen Fehérné 
oly ducos, oly kócos, keressen jobb szabó- 
nét és fésülőnét és ne egyék annyit, hogy 
oly rútul elhízzék. És Láczayné — oh meny
nyire sajnálom ezt a kis Láczaynét, a kinek 
a férjébe, te, te édes Mari, te voltál oly hosz- 
szasan bele bolondulva. Én ura vagyok há
zamnak. Az én Károlyom az iskolában a 
legdurvább, hogy rettegnek tőle, de itthon 
csitt a neve. S oda megyek a hova akarok, 
azt teszem, a mi nekem tetszik, attól foga
dom el az udvarlást, a kitől tiszteletnek 
veszem. S köztünk szent a házi béke. De 
legyen az asszony, asszony.

— Oh édes Vilma — hordoztál kéke
ket —

— Én, én?

S Káiné olyan lármát csapott, hogy 
j annak rendjén még vagy tizenöt asszonyt 
| sajnált, a kiket a férjeik roppantul féltenek.

— S oly sok volna itta »szegény« asz- 
szony — jegyzé meg mosolyogva a báró.

— Ez egy elromlott város báró ur, de 
megtisztítom ; én Káiné fogom megtisztítani, 
hogy minden semmirevaló férjet nevetségessé 
teszek.

— Báró ugy-e, eljő szombaton — ha
jolt Ádám báróhoz Turné. — Nagyszerű 
darabokat fogok énekelni. »Oh Róbert« — 
ismeri ezt Schuberttól.

S kezdte énekelni. Oh Róbert. De 
igen rekedt volt s a báró elrejtette arcát. 
Magyar népdalokba fogott, azok se mentek. 
Azután kiabált, azután panaszkodott fér
jére, a ki nem tud egy jó énekmestert sze
rezni a városba — és végre, mikor sehogyse 
tudott énekelni, még akkor se, mikor tánc
lépésekkel próbálta: hát sírva fakadt.

— Oh báró, ilyen a mi sorsunk egy
paraszt faluban------

— Te Mari, tudod-e, ha nekem annyi 
sok szép gyermekem volna, mint neked, 
sohasem tennék mást, mint egész nap ott
hon ülnék, mosdatnám, fésülném őket, a 
rongyos köntöseiket varrogatnám s egy szót 
sem énekelnék soha és nem vártam volna 
meg, hogy négy nagy gyermekemet kelljen 
egyszerre kereszteltetnem.

A két asszony csúfosan összeveszett 
erre, egymást a leghatározottabban kezdték 
sajnálni, Turné a nyomorult Kált, kinek 
kacér felesége miatt örökös máj, s z í v , vese, 
lép és gyomorbaja van és Káiné Túrt, a ki 
soha egy jó falat ételt nem ehetik, a ki 
évek óta nem látott jó kenyeret és tiszta 
tányért s a kinek azért van oly hosszú 
nyakig érő mellénye, hogy ingét eltakarja.

Azon természetnél és jóságnál fogva 
azonban, mely a legtöbb nőnek állandóan 
sajátja: a két professzorné heves disputa
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után egész békében, karon fogva távozott, 
szivükben néma bánattal, hogy a báró mégis 
csak nem szerencsélteti házukat.

— Majd hát a jövő évben, addig el
marad a keresztelő is — volt Túr tanárné 
búcsúszava.

Én azt gondoltam, ezek után a báró a 
legélesebb szavakban fog kitörni, mikor 
magunkra maradunk, úgy az igazgató ur 
anekdótái, mint a két tanárné beszéde 
miatt. Nem, egyetlen gúnyos, vagy elitélő 
szót sem szólt, csak arra kért, hogy pakol
jak és a lehetőleg rendben legyünk a hol
nap reggeli utazásra.

Még két nehéz jeleneten kellett átes
nünk. A Rizs ur és Rácz úrral való jele- ! 
neten.

Rizs ur újból és újból meg akarta mu
tatni, hogy ő gavallér és hogy ő egyetlen j 
feladatot ösmer: a bárót nagy missiójára 
tökéletesen elkésziteni. Reményiem Uyés, 
bizonyos tények után a te háládra feltétle
nül számíthatok. Mi, nőm, Cecil és én a 
nyarat Erdőháton akarjuk tölteni, erre tehát 
a báróné ő nagyságát a legszebben elkészi 
ted. Nem szabad engednem, hogy Ádám 
báró unatkozzék, különben is rendszerem 
akkor lesz hatásos, ha a nevelést kezeimben 
tartom. Az irányokat változtatni a legve
szedelmesebb tapogatódzás. Egy ut, egy 
irány. Gyermekek, maga is beteg, Cecil is 
beteg, adok én maguknak. Vigyáznom kell.

És Rizs Lajos tanár ur széles hátával, 
melyen szinte rezgett a sok hús, olyan haj
longva, óvatosan, lábujhegyen ment ki, mintha 
minden lépte, gondolata, tekintete a báró 
ur boldogsága tekintetéből történnék.

Váljon az ilyen ember gondolja-e, vagy 
legalább sejti-e, hogy még afféle gyermek
legény is, a milyen akkor én voltam s a 
báró ur: bepillanthat a szive rejtekébe ? 
Mert hogy az egész Rizs ur semmit sem 
akart mást, mint mindig igen jól élni és 
mivel csekély fizetéséből az nem igen lehe
tett, e szerint jó kosztos urfiak után. Én 
láttam különben mennyit izzadt, mikor rop
pant vastag ökleivel (úgy tűnt fel, mintha 
inkább öklével mint kezével irna) órákon 
keresztül másolta Sallustiust, Cicerót, Ovi- 
diust s a latin pontok után öreg, borsónyi 
betűkkel oda alkalmazta a fordítást. A sza
vakból, a mi hitem szerint fontosabb lett 
volna, két-három jelentéktelen szót irt ki, 
mint teszem :et ,  i ta,  séd,  n e m  — a többi

maradt. A bárótól ezt a néhány szót el is 
kérdezte mindig és meg is dicsérte értök a 
legszebb magasztalással. Igen jól van báró, 
kitünően vagyon, excellenterrr!

És szétnézett, hogy az egész osztály 
osztja-e ezt ? Hogyne ?

Mert nem igen osztotta, hanem neve
tett, a ki mert és magában azt mondta bi
zonyosan ; csúf dolog Rizs ur, csúf dolog!

Jött Rizs ur után Rácz Károly tanár ur.
Ma mikor ez emlékiratokat jegyezge- 

tem, igen magas állású kormányhivatalnok 
ur és sok sok társaság, egylet, üzlet, kör 
vezértagja f e l s é g e s  m o d o r a  u t á n !  
— ám akkor inkább rongyos, mint csinos ; 
inkább nevetséges, mint tiszteletreméltó; 
de jó indulatu, minden tanuló iránt, felette 
szívélyes.

Verseit hozta, úgy az eredetieket, mint 
a fordításokat kéziratban, pompás aranyo
zott bőrkötésben.

— Engedd meg, édes Ádám (már ak
kor tegeződtek, mi a jó modorból folyt), hogy 
szivem szülötteit Neked ajánlhassam. Arany-

I nak akartam, de neki később éposaimat 
fogom Álmost, Árpádot, Lászlót, Salamont, 
Mátyást, mert egy-egy tavaszon mindnyáját 
megörökitem. Ezek dalaim, hymnuszaim és 
világirodalmi műfordításaim.

— Kérlek, talán inkább atyámnak — 
utasitá el magától a báró a nagy megtisz
teltetést.

— Oh annak is fogok. Neki tanulmá
nyaimat két, esetleg több kötetben.

— Vagy édes anyámnak-------
— Neki Imáimat akarom. Vagy jól van 

Ádám, irhatok számtant, történelmet, nö
vénytant, csinálhatok anthologiákat, Virágos 
kertet, Gyümölcsös kertet, Ezer jót, Száz
szor szépet. írok, fordítok, nekem az ilyen 
munka balzsamom, éltetőm. Parancsolj, csak 
válaszsz.

— De hisz én egy levélen napokig el
töröm a fejemet, hogy lehet oly gyorsan.

— Igaz, igaz, de nekem bizonyos zse
nim van hozzá.

— És mi az a zseni. ?
— Bátorság — jó modorral. Öt testvé

rem van, mind ezzel a zsenivel és modor
ral. Meg fogja őket ösmerni a két haza.

Valóban annyi édesség volt Rácz ur 
kék szemeiben, annyi fény magas, tiszta 

! homlokán s oly kimondhatatlan kedvesség 
| mozdulataiban, hogy ezeket ily szabályos



K O S Z O R Ú 195

alakban és mértékben már kisded korától 
fogva tanulni kellett.

A báró végre is elfogadta a verseket 
és egy pár igen értékes gyűrűt ajándéko
zott Rácz urnák.

— Ereklyékul fogom tartani és ódát 
írok róluk.

Rácz ur ezekkel kezdte meg híres al
kalmi ódáit, melyekben mai nap rettegett 
ember és versenytárs nélkül áll.

Vártam, hogy a báró szokott éles mo
dorában itt bizonyosan meg teszi észrevé
teleit. Azt a sok és merész kapkodást nem 
hagyja szó nélkül. Hisz én is majd kisza
lasztottam ajkamon . . . .

Nem, a báró csak nézett, szíttá ciga
rettáit, sétált keményen a szobában és néha 
el-elmosolyodott.

Akkor nem értettem a lélekváltozást, 
vagy csak homályosan gyaníthattam vala
mit, magamról véve a mértéket, hogy én is 
türelmesebb és vigyázóbb vagyok mások 
iránt, mióta magamra vettem, hogy tolvaj 
vagyok s mióta azon a kínos, lealázó ítéle
ten átvitt a jó isten.

De hiszen én nem vagyok tolvaj tudja 
az isten, hogy nem vagyok és a világ is 
meg fogja tudni. Megkeresem a gaz vádlót!

A báró, szegény Ádám báró, mit kö
vethetett el ?

Ott feküdt véresen, a küszöbön, nyak
kendő nélkül, mellén széthasogatott ingben, 
betört szájjal és orral.

Nem bántotta többé a gyengeségekkel 
megrakott tanár urakat, sem a tanárnékat 
és én sem hallottam többé : tolvaj, sikkasztó.

Csak nem tartotta magát rosznak, hogy 
a rosszakat meg ne merje többé ítélni ? Hi
szen kemény ítéletben elégtétele van a sziv- 
nek és öröme, hogy ő nem olyan, mint amaz. 
Vagy nem volna az szabad és jogos,hogy ki
mondjuk : te hibáztál, erkölcstelen vagy —

Hosszan vizsgáltam a bárót. Halavány 
fehér arca, mikor felém fordult, fekete szeme, 
mikor végig mért: nem tudtam, ő sajnál e 
engemet, vagy én ő t; de szivem megnyilallott 
s alig bírtam megtartóztatni magamat, hogy 
fel ne kiáltsak: oh báró ur mi történt önnel?

IX.
H a z a f e l é

Kora reggelen, majdnem sötét hajnallal 
indultunk.

Ugyanaz az inas jött el értünk, a ki 
testvéremet a péli pusztán úgy megsértette,

j a cifra ruhás, kikondoritott, szőke hajú 
| Károly. Most is, mintha tiz leány nézné, 

egyre nyalogatta az ujjait és kondoritgatta 
I a sárgás veres haját és ritkás, hosszú baju

szát, a sarkantyus csizmáját össze-össze ütö- 
gette és egyre vigyorgott, nevetett. Látszott, 
hogy igen jól megy az állapota, tudott élni 
az eszével s merőben megnyerhette az öreg 
István báró ur kedvét.

Hetykén, föl sem vevőleg vigyorgott 
reám s utasított, hogy üljek át a málhás 
szekérre, mert a hintón Bévárdi fog ülni a 
báróval.

Igen, hogy az egész utam meg legyen 
keserítve : a kevély, durva Bévárdi kasznár 
ur is eljött.

— Nini báró ur — súgta oda Ádám báró 
fülébe Bévárdi pakolás közben — valami híres 
galambokat ne vinnénk ? Tán Ilyé3 tudna 
hamarosan szerezni, ő ebben nagy mester.

És röhögött, hogy majd felvette az 
udvart.

Nézett folytonosan reám és várta, hogy 
mit mondok erre a gorombaságra. Oh iste
nem, mintha leragadt volna a nyelvem. Ár
tatlan voltam, éreztem jól a lelkemben, de 
mégis elkerültem a gúnyolódó ember éles 

j tekintetét, holott tökéletes jogom lett volna 
í visszavágni a durva pofot. Alázattal hajtot- 
! tam le fejemet és úgy tettem, mint a ki 

nagyot hall.
Az inas is mulatott rajtam s említette, 

hogy Sötér Pista sokat beszélt otthon ezekről.
— Hát a bizonyítvány, mi? Sándor 

öcsém ? — fotytatá a kasznár ur -- most 
szeretném ám látni. Ehol a nagysás báró 
űré — s egyet pöckölt a vastag fekete uj
jaival a kabátja belső zsebéből kivett ira
ton — kivettem. Ez a bizonyítvány domine, 
igazságos, tiszta kitűnő, aztán, magaviseleté 
mintaszerű, feddhetetlen. Nos, hát a magáé 
jó uram ? Lássam. Ugyan várják ám otthon 
is, a mama tudom elhordozza minden ház
hoz. Benne van-e a galambhistória ? De nem 
vette ki ugy-e? Elhiszem. Így jár ám öcsém 
az olyan ember, a ki az öregebbet nem be
csüli, felfuvalkodik, csúnyán] letiporja az 
isten. Lássa Sándor, én jobb vagyok, mint 
maga, kivettem a maga bizonyítványát is, 
magam tettem le érte a taksát. Itt van, de 
kitűnő, csak elvétve sétál benne vagy egy. 
Ilyen ám az igazságos sors.

S a szürkületben olvasni kezdte a bi
zonyítványomat s a báróét is.
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— Teringettét domine ugy-e ? De Öreg- 
Telek nem Erdőhát ám, a hol egy kis kéz- 
csókolással, subickolással eminenciákat lehe
tett szerezni: im, itt meglátszik, ki hogy 
igyekezett, itt igazság, lelkiismeretesség 
uralkodik a professor uraknál. Álljon is, 
mig a világ hogy • fiat justitia aut pereat 
mundus.

S vad örömmel fejtegette e latin mon
dás nagyszerűségét.

A báró ur intett, hogy hallgassak, a 
mely körülmény még kegyetlenebbé tette 
az úgy is lelketlen embert. Össze-vissza be
szélt Kusztoráékról, mindennemű viselt dol
gaimról, Sötér Pistáról, ki fainul lefestett s 
ki ellátott utravalóval a deres című iskolai 
paripához. Általában kifogyhatatlan volt a 
sulyosabbnál-sulyosabb csapásokban.

Rizs tanár ur vágta ketté a csúfolódá
sokat, midőn a hosszú folyosón papucsban 
hozzánk csoszogott.

Össze-vissza csókolta a bárót.
— Nőm és Cecil nevében, édes Ádám 

— szólt ölelgetve és csókolgatva. Remény
iem a legjobb véleménynyel fogsz eltávozni 
szerető házunktól, a melynek csillaga, ko
ronája voltál.

S újból kezdte a szeretet jeleit.
Engemet is szívélyesen megölelt, sőt 

megcsókolt.
— Fiú ! itt a kasznár ur előtt kell ki

nyilatkoztatnom, miszerént, de tartozom is 
ezzel az igazságnak — miszerént, hogy na
gyon sokat változtál családi körömben. Pa
raszt hányavetiségedet merejében elhagytad, 
jó modort vettél fel, szerény, emberiséges 
modort, emberré lettél. A mi történt veled: 
hasznodra vált. Légy továbra is növendé
kem, alázatos, mindenki iránt nyájas, szol
gálatkész. A nyelveden állandóan ott legyen 
a lakat és szivedben a múlt képe — —

— Mely intsen, a mint a megszabadult 
juhtolvajt a bitó — mormogá a kasznár ur 
hátam megett.

— A miket Sándor nálam tanultál, 
fordítsd hasznodra, a bárót mint a szemed 
világát úgy őrizd mindentől. Gyakorold ma
gad az énekben, szép hangod van, felesé
gem dicséri a tenorodat. Szegény fiú, azzal 
szerzi szerencséjét a mivel lehet. Ének, 
tánc főkellék

S a kezét nyújtotta, hogy csókoljam meg.
Benne voltam e már az alázatoskodás - 

han, vagy jobb, nemesebb természetemet

végkép elvesztettem talán: elég az, hogy 
én a kasznár ur előtt megcsókoltam a tanár 
ur kezét. De sőt — midőn a báró maga 
mellé akart ültetni — én egész tisztelettel 
fölkértem Bévárdi urat, hogy öregebb és 
méltóbb erre, ő foglalja el a nekem szánt 
helyet.

Bévárdi ur rögtön fel is ugrott a báró 
mellé a hintóba és épen nem várta meg, hogy 
erre Ádám báró is felszólítsa.

E felette csekély körülmény azonnal 
meg is termette gyümölcsét, mert a gőgös 
ember nyájasabb lett hozzám, a mennyiben 
szives volt megígérni, hogy édes anyámnak 
lakását a legközelebbi héten igen szépen 
rendbe hozatja. Szólott arról is, hogy Sá
rikája haza jött már Szedresről a nevelő
ből, nagy énekes, nagy táncos, nagy gitá- 

j ros. Ha én olyan szépen tudok énekelni — 
j nála lehet benne módom. Ne féljek, mert ő 

is, mint a professor ur, becsületes, nyílt 
szivü magyar ember, meg tud bocsátani s 
jó helyébe jót ád, de még duplán. Az is a 
betegsége, hogy igen jó szivü. No, csak Iá 
togassak el hozzájuk bátran, Sárika igen 
nagyszerű énekes.

— En tudok felejteni Sándor — nyúj
totta le hozzám kezét a hintóból, fölötte 
megváltozott tekintettel — ez emberi kö
telesség is azt tartom. A tékozló fiút tudod-e, 
hogy a moslék tette becsületes, engedelmes 
emberré ? Korbácscsal neveljük ám a jó 
futó paripát, meg a mely vizsla el nem tud 
menni a gazdájáig, a szájában levő nyullal — 
hason csúszva: hát az olyan eb egy falat 
kenyeret sem érdemel. Lecke kell minden
kinek édes barátom. No Károly — indul
hatunk. Az a két első bokros egy kissé — 
ügyeljetek.

A kocsis megpattogtatta hosszan kinyúj
tott korbácsát s mint a villám rohantunk 
át a városon.

Egyedül ültem a málhás szekéren és 
hovatovább inkább megnyugodtam, hogy 
magam lehetek. Nem bántott többé senki 
és szabadon gondolhattam szomorú tár
gyaimra —

Elsőben is bizonyítványomra gondoltam.
Nekem középszerű osztályzatom van a 

latin nyelvből és a bárónak kitűnő, a ki az 
első deklinációt sem tudja jói és biztosan.

(Folyt, köv.)
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XVIII.
Klára csak akkor ocsúdott föl mély 

álmából, mikor Párisba érkeztek. Ama nagy 
fölindulások után, a melyeken keresztül esett, 
teste, lelke megkövetelte a nyugalmat. Pá- 
risban Henrik a Szent-Lázár-part egyik kö
zeli vendéglőjébe vitte Klárát s Katalin gond
viselésére bizta.

Csak a délutáni órákban látogatta meg.
— Hogy érzi kegyed magát?
— Jól.
— Ebben az esetben utazhatik kegyed 

négy óráig. Epén most küldtem sürgönyt 
atyjához, kérve őt, hogy várjon kegyednek 
a megérkezésére.

— Jól van.
— Mikor Bayeux-t odabagytam, azt 

mondtam anyámnak, hogy Párisba jövök s 
itt maradok néhány napig. Azonban három
négy nap múlva ismét Bayeuxben leszek.

— Oh!
— Nincs-e kifogása ellene?
— Nincs.
— Mit szándékozik tenni megérkezése 

után ?
— Nem tudom. A mit ön óhajt.
— Nagy gyermek e z ! — motyogta 

Katalin.
Ez a szó, gyermek, valóban illeti Mé- 

rielnére tegnap óta. Engedte magát a vas
úthoz vezetni, elhagyta Párist, visszatért 
Bayeuxbe, látta szüleit az álomkórság egy 
nemében, mintha a távolból merültek volna 
föl szemei előtt.

Nem emlékezett semmire, nem tudott 
semmit s gyakran nem értett meg semmit.

Midőn atyja vagy anyja, kétségbeesve, 
hogy őt igy látják, megkettőzteték iránta 
való gyöngéd figyelmöket s nyájasan beszél
tek hozzá, csak mosolyával válaszolt nekik. 
Reggelizés után leült a kert egyik padjára 
s Kamillát az ölébe ültette. Az enyhe augusz
tusi nap melege álmositó hatással volt a 
leánykára s lecsukta szemhéjait.

— Aludjál, aludjál! — susogta Klára-
Aztán teljes mozdulatlanságban ült ott,

nehogy föíébreszsze az alvó leánykát. A 
gyermek nézdelése közben nem vette észre 
sem az órák gyors múlását, sem a napot? !

sem az árnyékot s a fasorok közt járókelő 
háziakat.

Pár hét múlva a whist óráiban Henrik. 
Gombaulttal a szalonba lépett.

Klára megrezzent. A fiatal ember kö
zeledett s kezét nyujtá neki.

— Kegyed megígérte nekem, hogy óhaj
tásomat teljesiti; nos, én azt óhajtom, hogy 
gyógyuljon meg! — szólt az ifjú.

— Én magam is óhajtom.
E pillanattól fogva Klára újra kezdte

visszanyerni erejét. De ugyanakkor a szen
vedést is újra érezte. De hát kitörölhette-e 
keserű emlékét a megaláztatásoknak és sé
relmeknek ? Ama gondolat, hogy férje föl
használhatja ellene az Esnaultné asszony 
levelét, hogy őt rágalmazhassa s a botrány
tól való jogosult félelem sok gondot és bút 
okoztak nappal a szivének. Éjjel nyugtala
nító álmai voltak s hirtelen fölrettent gyak
ran, nem tudva aztán sokáig elaludni és ha 
el is aludt, ez az alvás csak újra nyomasz
tóvá vált reá nézve. Reggel aztán idegesség 
és kimerültség vett rajta erőt, mi a testi 
törődöttségen kívül , kedély-lehangoltságot 
is vont maga után. Türelmetlenül várta 
Henrik látogatását s csak alig beszélt hozzá, 
ha ott volt, de midőn tőle távozott, úgy érzé, 
mintha az élet szállana el tőle.

— Bárminő megrendülés jó lenne reám 
nézve — mondá Szabinának.

Máskor meg igy szólt Henrikhez:
— Nekem valamely előérzetem van. 

ügy rémlik, mintha veszély fenyegetne.
Egy este, a fiatal ember, a szokottnál 

korábban tett látogatást. Arca benső izga
tottságot árult el.

Klára eléje futott.
— Mi lelte önt barátom? Talán édes 

anyja lett rosszabbul ?
— Ellenkezőleg; ő jobban érzi magát.
— ő  igazságtalan irántam. Ugy-e va

lami olyast mondott, mi önt bántotta?
— Nem. Ne is kérdezzen. Ha titkom 

volna, kegyednek megmondanám; kegyed 
jól tudhatja.

— De ön oly fölindultnak látszik.
— Az igaz; hallgasson meg engem 

Klára. Nem ismétlem, annyira szeretem ke
gyedet ; a szavak nagyon gyöngék lennének 
annak kifejezésére. Kegyed minden gondo
latom. Nos, ez érzelem, ez imádat fejében 
valamire kérném kegyedet.

— Beszéljen! Beszéljen gyorsan.

K O S Z O R Ú  19 7
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— Klára, férje újra látta önt. Ha ő 
önt ismét látni óhajtaná, ha Írna önnek, ha 
bármily távolról való és jelentéktelen érint
kezés történnék önök közt, megigéri-e nekem, 
hogy erről engem értesít?

— Van-e szüksége az én Ígéretemre?
— Bizonynyal. Nyugodtabb leszek, ha 

azt nekem megígéri.
— Jól van; tehát megígérem.
— Mindent el fog mondani?
— Mindent; eszküszöm önnek.
— Jól van. Még ma beválthatja kegyed 

az ígéretét. Mériel ur itt van.
— Ő!?
— Ma reggel érkezett m eg; az egész 

egész nap Gombaultnál töltötte az időt. 
Gombaultné asszony mindjárt itt lesz, ke
gyed meglátogatására készült.

— Még ma este megírom önnek, a mit 
barátnőmtől hallok. Én semmire sem hatá 
rozom el magamat, semmiféle lépést nem 
teszek, semmit nem nyilatkoztatok ki, mig 
öntől erre a helybenhagyást meg nem nye
rem. Henrik, én az öné vagyok! Nyújtsa 
ide a kezét. Tehát áll a szövetség köztünk-

— íme, Gombaultné asszony.
— Isten önnel Henrik ! — Nem akarsz 

szobámba feljönni, Szabina. Beszélni valód 
van, tudom.

Mikor a fiatal nők egyedül voltak :
— Tudom, hogy itt van Mériel — mondá 

Klára. — Az ő érdekében jöttél ?
— Nem, hanem a férjemében és a ma

gaméban. Te találkoztál Mériellel Aixban; 
ő értekezni óhajtott veled . . .

— A mely értekezést megtagadtam tőle-
— És ő ez értekezés végett most a 

férjemhez folyamodott, hogy azt kieszkö
zölje. — »On barátja — úgymond — Mé- 
rielné asszonynak és egyszersmind tanács
adója eszközölje ki hát, hogy nőm elfogad
jon és meghallgasson. Esküszöm önnek, bogy 
aztán tiszteletben fogom tartani elhatározá
sát, bármi legyen az !«

— S mit válaszolt neki férjed?
— Károly, mint gondolhatod, a te ér

dekedben beszélt; megértette Mériel úrral, 
hogy efféle összejövetel csak fájdalmat okoz
hatna ; rábírta, hogy mondjon le e tervéről, 
inkább levélben értekezzék veled; sőt azt 
is megigérte, hogy átadja neked a levelét. 
De a legmakacsabb ellenállásra talált. — 
»Én látni akarom és látni fogom őt!« — 
»Úgy, de ha Mérielné asszony vonakodik

önt elfogadni, mint erre joga van?« — 
»Akkor atyjához fordulok; minden eszközt 
fölhasználok, még az erőszakot, a botrányt 
is! Fegyver van a kezemben!« Aztán be
szélt arról, mennyire megbánta a múltban 
elkövetett hibáit ; hogy őt nem az érdek ve
zeti, mert ő gazdag s csak egy nemes ösz
tön készti : jóvá akarja tenni a mit rosszat 
tett, mert ő szereti a leányát. Végre is ő 
látni akar s nem akarja elhagyni Bayeuxt 
mindaddig, mig téged nem láthat.

— Minő véleményben van férjed?
— Károlyt megingatta eme kitartó ma

kacsság. ő  meg akar téged kímélni egy 
gyötrelmes találkozástól, de nem talált erre 
módot. »Móriéi ur, — mondá nekem fér
jem, — ha neje őt nem fogadja el, akkor 
Le Testű urat fogja fölkeresni. Miképen 
fogja majd az ő beavatkozását kieszközölni, 
nem tudom ; de félek a botránytól, melyet 
előidézhet. Egyedül Mériel asszony Ítélheti 
meg, mennyi értéket lehet tulajdonítani fe 
nyégetéseinek, ő ismeri a férjét. Neki kell 
e tekintetben határozni. Én, részemről, — 
tévé utána — Mérielnek ama Ígérete után, 
hogy nejének elhatározását tisztelni fogja, 
őt nyílt ajtónál, szalonban elfogadnám.

— Jelentsd ki köszönetemet férjednek, 
— viszonzá Klára. — Majd gondolkozni fo
gok . . . Holnap választ adok a kérdésre.

XIX.
Klára nem aludt; de ő sem fájdalmat, 

sem aggályt, sem csüggedést nem érzett. 
Ellenkezőleg, bátorság szállta meg a lelkét. 
Ez az egyenes jellem, mely ellensége volt 
minden álnokságnak és aljasságnak, egy 
idő óta rendkívül föl volt gerjedve. Képes 
lévén minden hősies elszántságra és áldozat- 
készségre, elfogadta volna a szerencsétlen
séget, de nem a rágalmat, gyanúsítást és 
főleg a megvetést. Inkább százszor a nyílt 
küzdelmet, mint a fentebb mondottakat s 
az örökös remegést, tépelődést, melyben már 
kifáradt!

— Tudni fogom, mit akar a férjem s 
mit jelent az ő visszatérése; mérlegbe ve
tem fenyegetésének a súlyát és őszintén ki
fejezem előtte nézetemet. Henrik aggódott 
ma este. Szegény, jó Henrik! ö  még nem 
ismer engem. Csak betegnek, gyöngének, 
megtörtnek látott. Megmutatom majd neki, 
hogy erős is tudok lenni, ha a szükség úgy 
kívánja. Méltónak fog tartani magához és
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szerelmére. Meguntam már a folytonos hát
rálást. Jövőre szembe szállók a veszélylyel, j 
Nem vagyok többé egyedül!

Ezúttal több erélyt érzett lelkében, mint 
évek előtt. Korán fölkelt s megbizta Kata- ! 
lint, keresse föl Esnault urat.

— Barátom, — mondá — írhattam ' 
volna ugyan önnek, de jobb szeretem önt 
látni s beszélni önnel.

Aztán elmondta neki Szabinával való 
beszélgetését.

— Hiszi-e kegyed, bogy Mériel ur ké
pes lehetne fölhasználni az anyámnak a le
velét ? — Kérdezte a fiatal ember.

— Én mindenre képesnek hiszem őt, 
ha egyszer vágyainak kielégítése forog szó
ban. E pillanatban látni akar engem. Miért, 
azt nem tudom. Beszélt a leányáról is . . .

— S mit fog kegyed tenni ?
— Azt, a mit ön fog nekem tanácsolni.
— Ha csupán önmagára hallgatna, el

fogadná e Mériel urat?
-- El, csupán azért, hogy atyámat a 

bánattól megkíméljem.
— Nos, hát fogadja el őt.
Klára elővett egy névjegyet s ezt irta 

a neve alá:
E l f o g a d j a  M é r i e l  u r a t k é t ó r a -  

k o r.
— Ont pedig három órára várom — 

mondta Henriknek, miközben ennek a hom
lokán a komorság árnyát vette észre.

— Akarja e, hogy széttépjem e név
jegyet?

— Nem, — viszonzá a fiatal ember — 
de szenvedek.

— Barátom, emlékezzék vissza arra, 
a mit tegnap mondtam önnek. Mi megkö
töttük egymással a szövetséget. Mitől sem 
kell félnie.

Kezeik egyesültek.
— Tehát három órakor! — mondá a 

fiatal asszony.
— Háromkor ! — ismétlé a fiatal ember, 

távozása közben.
Mériel, Gombault jegyzővel tett láto

gatást.
Ez utóbbi, miután Klárát üdvözölte, Le 

Testű ur után kérdezősködött.
— Atyámat a kertben találhatja ön — 

viszonzá Klára.
Midőn a jegyző eltávozott, Mériel egy 

karszéket tolt közelebb. Klára állva maradt.
— Nem akar leülni asszonyom ?

— Nem; ön beszélni óhajtott velem, 
hallgatni fogom önt.

— Hogy e találkozás szerencséjében ré
szesülhessek — szóit a fiatal ember — olv 
eszközt kellett fölhasználnom, mely sem jel
lememmel, sem szokásaimmal nem fér össze 
Egy levél jutott a kezemhez, mely, ha ke
gyed ellen port akarnék inditani, nagyon 
vádoló bizonyíték gyanánt szolgálhatna. Most 
már semmire sem használom ezt többé fö l; 
ime, vegye át tőlem

— Uram ! — szólt Klára elálmélkodva.
— Akarja, asszonyom, hogy széttépjem 

e levelet?
S széttépte azt.
— Nevünk egyizben a törvényszék elé 

került; ez az én hibám volt. Másodszor nem 
fog ez megtörténni. Nem tudom, vájjon a 
kegyed családjának a barátja, ki tőlünk az 
imént visszavonult, beszélt-e minő remény 
vezetett engem most ide ?

— ő  nem értesített engem arról.
— Legalább is beszélnie kellett meg

bánásomról, lelki furdalásaimról Kegyed 
egykor neheztelt reám; én még inkább el
ítéltem magamat, mint azt kegyed tehette. 
Fiatalságom hevében, megszokva minden 
vágyam kielégítését, mindentől irtóztam, a 
mi koromnak a kedvtelésein kívül esett. Én 
megcsaltam önt, asszonyom. Kedveseim vol
tak. Egy siró nő engem talán legyőzött 
volna Én lemondóuak, közönyösnek hittem 
kegyedet. Mikor ön föllázadt, én csupán a 
megsértett hiúság följajdulásának tartottam 
a félreismert méltóság óvástételét. Bolond 
voltam. Azt a nőt, a kit ön magától elűzött, 
szeretni hittem ; pedig nem szerettem. Már 
két év óta szakítottam vele.

— Én nem értem önt, uram . . « Ama 
tények, melyekre ön egem visszaemlékeztet, 
kitörlődtek emlékezetemből. Én szenvedtem ; 
most már nem szenvedek többé ez emlékek 
miatt. Úgy tetszik nekem, mintha mindaz 
más valakivel történt volna. Végre, uram. 
mi elváltunk egymástól. Ön él, igaz; de 
én úgy tekintem magamat, mintha özvegy 
volnék.

— De nekünk gyermekünk van és e 
í gyermek, leány. Nehány év múlva érett

korban lesz; tudni óhajtja miért van az, 
hogy a mig más emberek atyjuk és anyjuk 
körében élnek, Ő a kettő közül az egyiket 
sohasem látja. Ha kérdezni fogja kegyedet, 
mit fog rá válaszolni ?



— A valót. És ez lesz önnek a lako
lása. ó  elitéli önt.

— Leányunk, ha engem meghallgatna, 
ne m Ítélne el ; ellenkezőleg megfogná ke
zeinket s egymáshoz vezetne minket. Meny
nyire szeretném, ha itt volna . . .

Klára önkénytelenül leült. A fiatal em
ber közelebb hajlott felé.

Hallgasson m eg! Ily szenvedélyes ter- 
mészetüeknél, mint mi vagyunk, az élet 
nincs minden vihar nélkül . . . Én nem tar
tottam meg a fogadást, a melyet önnek tét. 
tem. Ön mellőzve volt és szenvedett. Kifá
radva a szenvedésben, a törvénytől kért en
gedélyt arra, hogy messze tőlem szenved
hessen. Nos, én bünbánást érzek s ama női 
jósághoz folyamodom, mely oly magasan 
felette áll a férfi jóságának; esedezem ön
nek, adja vissza az apát leányának s úrnő
jét a házamnak !. . .

Klára fölkelt.
— Újra neje legyek önnek? . . .  Én 

önnek a neje? Azt akarná ön? Ezért jött? 
És hihette ezt . . . De hát, ön nem tudja . ..

Itt megakadt.
— Én mit sem tudok, mit sem akarok 

tudni, csak azt, hogy nagy hibákat követ
tem el, melyekkel szemben kegyednek min
den hibája elmosódik ! »Én özvegy asszony 
vagyok« — azt mondja kegyed. Én helyben 
hagyom e szót. Egy özvegynek a kezét ké
rem én, melyet sokkal inkább vágyom meg
nyerni, semhogy számadásra vonjam őt akár 
gondolataiért, akár tetteiért, ama napig, mi
dőn vele találkoztam . . .

— De, nekem nincs semmi titkolni 
valóm 1 — szólt a fiatal asszony fölemelt 
fővel, — s önnek ez elnézése sértéshez 
hasonlit! Ennyi mindaz, a mit mondani 
akart ? . ..

— Klára !
— Uram!
— Szeretném, ha itt lenne kegyednek 

az atyja, anyja ; hadd hallanák szavaimat. 
Hadd gyűljenek össze szüléink, barátaink ; 
válasszuk meg őket biráinkul. Elváltán, 
hová jut kegyed? Hová jutok én? Mi fiata
lok vagyunk. Még szép jövő állhat előttünk. 
Azt a hitet, a melyet elvesztett kegyed, 
újra megtalálja. Újra visszaadom azt! Es
küszöm, hogy azok a könyek, melyeket 
akkor hullattam, mikor gyermekünket meg
öleltem, valódiak voltak. De, higyjen ne
kem ! Van az őszinteségnek oly jellege, a

melyben nem lehet csalódni. Tegyen kísér
letet velem, oly soká, a meddig ön akarja. 
Csak azt Ígérje meg, hogy magamviselete ki
engeszteli. Csupán a reményt ne vonja meg 
tőlem ! . . .

— Nem !
— Nem? Jól van! Én mindent elmon

dok önnek s hinni fog nekem! . . .
Halk sóhaj emelkedett föl a fiatal em

ber kebléből; hangja remegett s szemét oly 
különösen szegzé Klárára. Aztán újra köze
ledett a fiatal nő felé.

—- Ha én kegyedet fölkerestem Klára, 
folytatá a férj — annak egyedüli oka az, 
hogy szeretem !

Klára megrázkódott.
— Törölje ki emlékéből minden sza

vamat. Engem a lelkiismeret gyötör, mely 
fölébredt bennem, midőn önt elvesztettem ; 
főitámadt bennem egyszersmind a vágy, 
gyermekemet és vele önt újra visszanyer
hetni. Igen, én óhajtom ezt. A mi történe
tünk minden nap előforduló történet. Ta
lálkozunk egy gyermekkel, egy nevelőinté
zetbeli leánykával; nőül vesszük, nem ta
núsítva iránta kellő figyelmet; ő annyira 
gyermekiesen együgyü, hogy a dolgokat ne- 
vökön nevezi; lelkesültsége mosolyt gerjeszt 
s nincs megelégedve a bennünk mutatkozó 
életelevenséggei . . .  Láthatja kegyed, én mit 
sem hallgatok el. Azonban az intézetbeli 
leányka egykor asszony lesz, szép, epedő, 
ép olyan, mint a minőt én látok önben, 
mióta elváltunk. Nos, ekkor visszaemléke
zem, hogy e szépség az enyim lehetne s 
téboly fog el . . .

— Uram!
— És ha arra gondolok, hogy e szép

ség nem az enyim többé, bírni óhajtom ő t! 
Feledjen el kegyed mindent! Hiszen szere
tett; engedje meg, hogy újra szerethessem. 
Ön nem ismert engem; nem tudja, hogy . . . 
Én annyira szeretem, hogy sikerülni fog 
nekem erről kegyedet meggyőzni !

— Én mást szeretek.
— Ne is beszéljen erről többet. Azt a 

mást én ismerni sem akarom, látni sem 
óhajtom ; mit sem akarok felőle tudni . . . 
Hát férjé é ő kegyednek? Találkozott vele

I egyszer a kétségbeesés, az elhagyatottság 
; óráiban. Végre is, kegyed azt mondja, hogy 
| erényét megőrizte s én hitelt adok szavai- 
I nak. A mi elmúlt, el van feledve. Íme, egy 
í férfi, ki önnek lábai előtt eseng, ki apja az
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ön gyermekének, ki szereti önt! . . . Klára, 
ön nem felel! Klára, legyen irgalmas irántam !

— Mitsem válaszolhatok önnek.
— Irgalom !
A fiatal nő hátrább huzódott, férje pe

dig térdre borult előtte, karjait feléje tárva I 
(Folyt, köv.)

TÁRLAT A MŰCSARNOKBAN.

Kivételesen rendezte a képzőművészeti 
társulat s alkalmat rá három hires né
met kép bemutatása adott. Időközben a 
Tedesco testvérek Párisból egész sor fran
cia képeket küldtek s hogy a magyarok se 
maradjanak hátra: ezek is neki buzdultak 
egy sor művel. Persze, hogy az utóbbiak 
egy része csak afféle faltöltelék.

A látogató fő figyelmét két művész ve
szi igénybe : M a x Gábor és B e n c z ú r  
Gyula, a kik tudvalevőleg sógorok. Buda
pestre költözött hazánkfia most állitá ki első 
képét, melyet már itthon festett. A bemuta
tás minden tekintetben fényes. Csak egy 
arcképet állitott ki, a gróf Szapáry Gézáét; 
de ez a portrait valóságos remekmű. A volt 
fiumei kormányzót diszöltözetben tünteti 
föl. Testét prémmel szegélyezett bársony 
felöltő fed i; kardját és kucsmáját kereset
len pose-ban két kezében tartja. Rendkí
vüli közvetlenség szól hozzánk ez alakról. 
A jellemzés már nem lehet találóbb s az 
élethüség e vásznon már az érzékcsalódás 
erejével hat reánk. Benczúr az arckép régi 
tradícióját tiszteletben tartja s oly magas 
polcra helyezi e műfajt, a milyenen Tizian 
idejében volt, a ki egy-egy nevezetesebb 
kortársának megörökítését csak oly kiváló 
föladatnak tekinté, mint valami kompozíció 
megalkotását. Gróf Szapári Géza portraitja 
akár eseménynek tekinthető művészetünk 
még mindig sivár életében; s tanulságos 
példa gyanánt szolgál, hogy e nem sokra 
becsült műfajban is örökbecsűt teremthet a 
mester. A hus-szinek kezelése, az arc vo
násainak mintázása, a tekintet megvilágítása, 
továbbá a rajz, a kolorit összhangja s az 
egyszerű s mégis előkelő felfogás — mind 
e tulajdonokat tanulmányozhatják régibb és 
újabb ecsetforgatóink. Valóban Bencur Gyula 
hazaköltözése a legörvendetesebb dolog. — 
Az ő magas, igaz művészete üdvös hatással 
lesz képírásunkra. É3 ő maga is nem nyer-e 
szintén, a mikor ecsete közéletünk alakjait

festi s mint magyar művész saját honfitár
sait örökíti meg ?

A fiatal P a c z ka Ferenc is ambícióval 
miveli az arcképfestést. Öt különféle értékű 
müve közt van két miniszter : Trefort Ágost 
és Pauler Tividar képmása. Amaz egyszerű, 
fekete polgári ruhában asztal mellett ül, 
kezét iratcsomón nyugtatva; a másik disz- 
öltözetü alak s mint térdkép tekint a nézőre. 
Országosan ismert egyének megfestése an
nál nehezebb, mert vonásaik hűségét s a 
jellemzés igazságát mindenki ellenőrizheti. 
A mellett az illetők szereplésének, műkö
désének tudatában a közönség bizonyos 
ideális jelenséget alkot magának, mely jóval 
eltér a fotográfiától vagy más müvésziet- 
len arcképtől. Ezt a képzelt alakot aztán 
egy_egy igényteljes, az élet után festett s 
az egyéni sajátságokat feltüntető művészi 
portraitban mind feltalálni reméli; és keresi 
is. Trefort miniszter érdekes fejét Paczka 
Ferenc sok szerencsével érzékité; de arc- 
szine úgy hiszem bágyadtabb, mint az élet
ben. A jellemzés nagyrészt sikerült. Már 
Pauler miniszternél jó adagot elengednénk 
a szelídségből. Vannak momentumok, a mi
kor az »igazság szigorú őre« is erélyeseb
ben tekint: s ha már a costume is ünnepé
lyesmomentumban tünteti föl: a »kivételeset 
bátran »szabály «-lyá emelhette volna a mű
vész. — Két családi képen : gróf Wilczek 
Henrik és neje, szül. Ordódy Gábriellé úr
nőén egyszerűbb feladatot tűzött maga elé 
a festő s azt jól is oldotta meg. A férj a 
legigazabb színeket mutatja s a nő tekinte
tét vonzó melegség teszi érdekessé. Egy 
másik »Női arckép« fehér ruhás lányt áb- 
brázol, tollas legyezővel. Az arc pikáns vo
násait csak oly élethiven adta vissza a 
művész, mint az atlasz színét és fényét, 
ízlés és routine jól egyesülnek e művön; 
de művészi ihlet se hiányzik belőle.

Ez az ihlet nem mindig keresi föl 
V a s t a g h Györgyöt. De nem is csoda, mi
kor annyira túl van halmozva megrendelé
sekkel. Most kiállított képe, Somsich Pál, 
kissé józan ; az arc hű s a diszöltözet is 
összhangzó, érdekes színeket mutatr, de a 
felfogás már egészen chablonszerü. T ö 1- 

I g y  es  8 y Artúr ezúttal szintén arcképet 
mutat be, két gyermekleánykáét s mint 
tájképiró hangulatteljes, üde pázsitu kertbe 
helyezte alakjait. Gonddal, csínnal készült 
mű. Két gyermek-, s néhány más arckép

2 0 1
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látható C o n r a d e r  Gyulától is. Jóravaló 
rajztanár-müvek. Már a S t e t k a  Gyula 
arcképénél tisztább és hivebb Goszletb Ist
ván egy-egy fényképe is s ennek az a haszna, 
hogy sokkal olcsóbb, mint az olajfestmény*

A genre terén R ó s k o v i t s  Ignác csak 
oly sikerrel működik, mint az egyházi fes
tészetén. Sokoldalúsága épen nem fosztja 
meg művészi egyéniségétől. Áz utóbbi na
pokban Uj-Pesten életvidám mosolygó pa
rasztleányt festett, ki kulacsot tart kezében 
s jókedvvel kínál vele: »Igyék már kel
méd!« Ez a címe a fehér háttérrel biró szin- 
teljes, jól rajzolt és közvetlenséggel festett 
képnek. F e l e d i  Tivadar két katonaképet 
küldött Zalafaluból, hol apósa, Zichy Mihály 
híres műtermében dolgozik. Az egészséges 
realizmus, melynek a törekvő festő hive, e 
müvein is jól hat. Különösen a »Huszárok 
a szolnoki hídon« cimü kép szine igen ter
mészetes ; s annál feltűnőbb, hogy a rajz, 
különösen a nehézkes lovaké, igen tökélet
len. A »Huszár-gyakorlat«-ról se szól más
kép az ítélet. Rajz tekintetében akár T a h y  
Antaltól tanulhatna, pedig ez kezdő ő hozzá 
képest. A »Tűzvonalban« cimű képe azon
ban már routine-t is mutat. A csata egy 
félreeső részét látjuk, izgalmas hangulattal, 
mely nemcsak a tájban, hanem a megriadt 
bakák mozdulataiban is kifejezésre jut. A 
kompozíció egészen artisztikus.

Gr. N e m e s  Eliza a sötét, fénytelen ko- 
loritot most se hagyja el. Egy genre-ja »Két 
árva« címmel a jóleső természetesség mellett, 
feltűnő bátortalanságot s dilettantizmust árul 
el. K é m é n d y  Jenő, ki a rokoko és első 
császárság, kora iránt érdeklődik, »Öreg ga
vallér« cimü képével a franciák tanítványá
nak mutatja be magát. Novellisztiküs thémát 
dolgozott fel. A csinos barna nő egykedvűen 
fogadja, a mellette hanyagul álló cifra udvar
lónak széptevéseit. A jelenet feszültnek lát
szik s a néző nem csalódik, ha a végét nem 
sejti kedvezőnek a kelletlen lovagra nézve. 
— Sok előnye van S z á r i  c s  Imre »Harc 
touche«-ra cimü képének, mely napsütötte 
parkban két ifjút tüntet föl. Az egyik le
vetette kabátját, s a nagy keztyüt felhúzva 
s kardját kezében tartva, vív, híjjá társát, 
ki még a pádon ül s olvas. Üres kép, jól 
rajzolt alakokkal. Nem valami vonzó kép 
D u x  Zsigmond »ólomöntés«-e, mely Bécs- ' 
ben élő hazánkfiának egyik kedvetlenül j 
készült, száraz szinü, kemény rajzu mun- !

kája, A tál mellett ülő öreg asszony és leány 
épen nem rokonszenves alakok.

A tájképfestők közt szerepel Mu n k á -  
k á c s y  Mihály is. Az »Isaszegi csatatér« 
egy színvázlata látható tőle. Érdekes adatul 
szolgál a mester korábbi fejlődéséhez; s a 
kis müvet, mely nincs jelezve, bizonyára 
készséggel a magáénak vallja. A stúdium 
főérdeme a csata utáni hangulat hatásos 
feltüntetése, Ebben oly erély nyilvánul, mely 
ritkítja párját. Az éles, szürke levegő ég 
félelmesen világit; a láthatárnál alul mind 
fényesebb nuance okban váltakozik e vilá
gítás ; föntebb sötét felhők tornyosulnak; 
míg a dombos mezőséget, melyen a halottak 
vázlatos alakjai hevernek, mély árnyék üli 
meg. Dicséretes mű A g g h á z y  Gyula 
»Kender*áztatás«-a is, mely késő-esti han
gulatú füzest ábrázol, egy csoport paraszt- 
asszonynyal A táj majdnem egészen homá
lyos ; még néhány perc és beáll a sötétség. 
Ezt a mozzanatot választás mint szerencsés 
experimentumot, egész virtuozitással vitte ki.

A Münchenből hazatért S o m o g y i  Dá
niel egész sor csinos, természetes színezésű 
müvet állított ki. A »Újpesti kikötő« című
nek kompozíciója dicséretes. Szép perspek- 
tiváju sceneriát nyújt s hangulatot is tud 
kelteni. Még barátságosabb a »Káposztás- 
megyer« cimü kép, üde mezejével, tiszta le
vegőjével, a háttérből előbukkanó gőzhajó
val, az előtérben legelő fehér libákkal.Halász- 
fiu és libapásztorleány is élénkíti a képet. 
F e s z t y Árpád »Faun a romok közt« cimű 
színes kartonja ügyesen komponált történeti 
tájkép, melyet freskó gyanánt a dalszínház 
egy termébe festett a művész. Me s t e r -  
h á z y  Kálmán »Idyll« cimű tetszetős erdő
részlete jól hat, T e l e p y  Károly »Egeria 
völgyé« n a napsütés különösen találó s 
L i g e t i  Antal három érdekes, de gondos 
kivitelű művel kölcsönöz érdekességet a táj
képek sorának.

A tárlat fődarabjai, M a x Gábor három 
müve, méltón képviselik a mestert. Külön 
teremben láthatók, majdnem kápolnaszerü 
világításban, hogy annál érdekesebben hat
hassanak.

A »Beteljesedett« címűben mintegy azt 
akarta mutatni a művész, hogy a régi mes
terek által oly sokat variált thémát is uj 
vonásokkal bírja érzékiteni. Nem is követi 
elődjeit, kik FiesolétŐl Gerőmig egyik legfőbb 
feladatuknak tekintették, hogy az üdvözítőt
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halva, a keresztfán feltüntessék. Kísérlete 
annál érdekesebbnek tetszhetett magának a 
művésznek, mert a mily költői kedélyű, 
bensőségteljes, sőt rajongó; ép oly kérlelhe
tetlen a reális felfogásban s a természetes
ség iránti előszeretetében. E két ellentét cso
dálatosan egyesül eme műben. Maga Krisz
tus ideálisan nemes s a legszebb vértanúi 
alak, a milyent kevés ecset örökített m eg; 
de a mellett a test idomai épen nem nél
külözik a reális hűséget, úgy az anatómiá
ban, mint a koloritban. Az arc vallásos ra
jongást fejez ki most is, a mikor már a te
kintet kialudt, a vonások az erőszakos halál 
által eltorzultak ; és mégis magasztos és meg
ható e fej, s a megváltás eszméje ott dereng 
a hideg homlokon, melyet a tövis-korona 
megsebesített.

Ez az eszme jut diadalra az egész mű 
vön, annak minden részleteiben, megragadó 
hangulatában.

Sziklás fensikon áll a keresztfa, mely 
plasztikailag kiemelkedik, némileg túl a 
kép keretén is, úgy hogy maga az előtért 
képezi a festett vásznon. A nap elsötétedett 
a kereszt jobb részén s kékes, borongó 
lapja misztikus égi test gyanánt tűnik föl a 
sötét levegő égen. A vihar nagy felhőt ka
vart föl s ezt maga előtt hajtja. A láthatár 
vonalát hosszú vérvörös sávol jelzi, mely a 
kép egész szélességén végig húzódik s per
spektivikus hatása által csak emeli a han 
gúlát félelmességét. Egész messze a háttér
ben Jeruzsálem város körvonalai mosódnak 
el. Az emberiség legnemesebb tagjának mé
lyen megindító tragédiáját ez a környezet 
rendkívül emeli. A nagy térségen más alak 
nem is látszik, mint maga az üdvözült 
halott.

Az adorációt a kereszt alján öt pár 
kéz fejezi ki, melyek felnyúlnak s össze
kulcsolva a keresztfát érintik. Minden kéz
pár más-más módon mutatja az imádkozást 
és áhítatot; s mondják, hogy valamennyi 
hű portrait, mert a művész családjának tag
jait képzelte oda, mint a kik a kereszten 
függő Krisztust imádják. Az ötlet minden
esetre különös, de e kezek oly tökélyét mu
tatják a rajznak, és jellemzésnek, hogy van 
Dyck művészetét juttatják eszünkbe. Aztán 
nem e mély jelentőségű áz az eszme, hogy 
az imádást a kezek szimbolikusan ugyan, 
de zavartalanakéul fejezhetik ki, mint egész 
alakok, a kik elvonják a figyelmet a főalak

tól ? Én azt hiszem a művészt ez a nézet 
vezette, nem pedig az, hogy a hatást akár 
bizarrság árán érje el.

Az »Iskarioth«-ot ábrázoló képet maga 
is csak egyszerű tanulmánynak tekinti. De 
milyen érdekes és milyen gonddal kivitt 
stúdium ez ! Az üdvözítő árulóját már sokan 
festették s katasztrófáját, melyet Max Gábor 
e képen érzékit, különféle felfogásban mu
tatták be. Itt kissé keresett helyzettel állunk 
szemközt. Judásnak csak mellképét testé 
a művész, abban a mozzanatban, a mikor 
a kötél, melylyel a fára fölakasztotta magát, 
megold ódzott s most hosszú, vörös hajánál 
fogva az ágak közt lóg. Az erőszakos halál 
eltorzitá arcát, lezárult szemeinek héja el- 
kékült, az összeszoritott ajkakon megfagyott 
a dacos mosoly. A minta, melyet a festő 
választott kétségkívül jellemzetes fej s a ha
lottra vált vonások a természet ritka meg
figyelését mutatják.

Reális és még se túlzott ez a felfogás 
és kivitel, s a kifejezés rideg hűségét néhány 
szerencsés, meleg színárnyalat enyhíteni 
igyekszik, naintegy kiengesztelő hangulatot 
kölcsönözve a nem mindennapi képnek. Az 
ágon álló két hollót is nem akcióban tün
teti föl a művész. Ott vannak közel a fej
hez ; tekintetűk kapzsi, éhes, de hosszú, he
gyes csőrükkel m ég  n e m  vágnak bele a 
halott szemeibe. íme, a művészi diszkréció 
és hatás egy titka.

A gondolat mélysége s a kompozíció 
bevégzettsége által kiváló mű az »Ahasver«. 
A halál után vágyó és örök életre kárhozta
tott, nyugodni kívánó és otthont nem lelő 
örökké bolygó zsidót magányos lakba, viszi 
sötét útja. Ott, a ravatalon kiterítve mintegy 
három éves gyermeket lát. Még csak az élet 
legtavaszán van s már pihenhet csöndesen, 
örökké, mig a megőszült, átokverte jövevény 
élete árán sem bírja megvásárolni ezt a 
nyugalmat. A kis halott előtt megáll, ránéz 
s lecsüggesztett fejjel szemléli, irigyelve en
nek boldog sorsát. Ez a tárgy. De miként 
festé azt a művész ! Rembrandt szolid, meg
lepő, életigaz modorát alig használta még 
modern festő oly szerencsésen s oly önál
lóan, mint Max Gábor e képen. A gyermek 
fehér leple s maga a halott egészen világos 
központot képeznek. A festmény többi része 
árnyékba borul; maga a háttér, a hol egy 
asztal áll mindenféle orvosságos üvegekkel, 
félhomályban enyészik el. A claire-obscure



204 K O S Z O R Ú

a’ finom tónusok egész skáláját mutatja. A 
halott gyermek arcán a művészi gyöngéd
ség a legköltőiebben nyilvánul s a mellett 
reálisan igaz.

A kompozíció ilyen beosztását, midőn 
a kép centrumából indul ki a világosság, 
már néhány korábbi müvében ritka siker
rel követte a művész. így különösen a 
»Krisztus Jairus leányánál« címűben. Ez 
ismert festményen a beteg leányra, kinek 
szivét a megváltó újólag dobogtatásra kész
teti, szintén teljes világosság árad, mig a 
látogató s a szoba homályban marad. A 
minta ebben Rembrandt, a kinek »Krisztus 
holttestének levétele a keresztfáról« cimü 
képén (a müncheni régi képtárban) egész 
jényár sugároz szét a vértanúhalált szenve
dett testéről, a nélkül, hogy e virtuóz-fogás 
egy csöppet is ártana a mű életrevalósá
gának.

De Max Gábor távolról sem utánozza 
a nagy mestert. Másrészt egyénisége sokkal 
erősebb, semhogy bármely modort elsajátí
tani tudna. Még a felfogásban sem birna 
senkit is követni s inkább excentrikus, kü
löncködő lesz, hogy önálló és eredeti ma
radhasson.

Milyen józan, akadémikus és unalmas 
mellette W e r n e r  C. J. a berlini hires pro
fessor. Egy nagyobb képe »Római fürdő«-t 
mutat, vagy tiz férfiúval, kik közül kettő 
athletáskodik, de valamennyi csak egyszerű 
aktalak más-más mozdulatban. Ekkora 
stúdium már sok a jóból. Még akkor a pi
káns, de üres francia képek, melyek divat- 
múlta modorban készültek s inkább raffine- 
ment, mint ihlet termékei: sokkal vonzób- ! 
bak. Persze, hogy az oly kabinet-darabok, 
a milyenek V e r h a s Ferenctől, P 1 a s s a n 
Antonietól, G o u p i 1 Gyulától s másoktól 
láthatók, nem tarthatnak igényt nagyobb 
méltatásra, mint az efféle művészeti csecse
becsék általában, de unalmasságuk legalább 
szűk térre szorítkozik. Aztán rajz tekinteté
ben csakugyan ritkítják párjukat, ha a kolorit 
minden élénksége, sőt pompája mellett, nél
külözi is a természetességet. Van azonban né
hány kitűnő kép is a párisi szállítmány
ban. Ezek B e r n e - B e l l e c o u r  »Sebesült 
tiszt«-je, Gérome »Teve-itató«-ja és Ge- 
gersfeld »Velencei részlet«-e.

Egészben véve tehát a rögtönzött kiál- í 
litással egyáltalán nem vall szégyent a mű- j 
csarnok. PRÉM JÓZSEF.

KVASSAY REGÉNYÉRŐL.
»A v á r m e g y e 8 2  a v a.« Regény. Irta Kvas- 

say Ede. A P e t ö f i - 1 á r s a s á g kiadása. Buda
pest, 1884. R é v a i  T e s t v é r e k .  Á ra?

A »cabinet nőire« után földerült világ: 
»Az uj földesur« alakjai által életre támasz
tott v á r m e g y e .  Az emlékek hosszú sora 
rajzik köröttünk, mikor nagyszerű föllendü
lésével és mérhetetlen dimensióival képzele
tünk elé lép ma, a tespedés napjaiban. Hálás 
a háttér, mert ismerős embereket mutogat; 
szerencsés az ecset, mely színeit tőle köl
csönzi: egész múltúnk hozzá fűződik, ma 
is sóhajtva emlegetjük és örökké vissza- 
kivánjuk magunk közé.

Kvassay azt a periódust szemelte ki 
regénye számára, a mely legközelebb esik 
hozzánk. Az aranygalléros emberek keresz
telője az, mikor a katechesis szolgái sorba 
veszik a neophitákat, s vagy martyroknak 
jelentik ki őket, vagy pedig végkép kitör
lik emlékezetöket. E lelkes puristák keresz
tet húznak a nagy nevekre, mentséget nem 
ismerve irtják a gyomot, s az alacsony em
bert és vásári erényeket kérlelhetetlen gúny 
tárgyává teszik. Igaz, sokszor parasiták ma
gok is ; de hát az a világ rendje, hogy Ítél
jünk, ha bírói székbe jutánk és örüljünk 
azon, ha kánont írtak egy időre nevünk
ből . .  .

Két párt zsong a találkozónál: az egyik 
ma győztes fél, de a másik n e v e t i  hát
térből mozdulatait. Tehát nem vesztes ez, 
csak a hatását nem érvényesítheti. Olyan 
helyzet gondolom, mint mikor lépre csalnak 
valakit — mókázással. így fejük ki aztán 
a regény eszméje, a benső meghasonlás igaz
sága, melynek megsemmisülés a következ
ménye.

A Mohayak bárói ággal sógorosodott 
ága ignorálni látszik az í-betüs nemest, 
Mohavecz-Mohai Ádámot. Méltó ellenfelekül 
lépnek tehát sorompók elé: Gábor ur, a 
divatja-vesztett beamter, kinek a frissen lö- 
velő napfény ha rosszul nem esik is, de 
gyönyörűségére sem szolgál; másfelül az uj 
keresztfi, az anathéma-forrás, a ki élő em
berekre olvassa rá a szörnyű szót: »Meg
halt, nem létezik!« Aztán hátterül a báró
nő-anya, ki komédiának nevezi pengős-ta
rajos lármánkat; emitt meg egy ideál, Monay 
Theodóra, a ki áldozata lesz szerelmének.

Drámai érdeket kedvelő ember tudja, 
hogy a szintért ügyes kéznek kellett igy
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elrendeznie. Az expositio egymás közelébe 
vezeti a síkra szálló feleket, az eszmék 
harca meglátszik a letárgyalásban és a ka- 
tastropha megnyugtat, hogy a jónak diadal
maskodnia, a rosznak pedig bűnhődnie kel
lett. A vármegye fölveti Ádám ur alakját, 
a sokszavu emberek ez igazi typusát, ki az 
ostracismus nyomora játékával akar ítélni 
elevenek és holtak felett. A nép együtt 
hősködik vele az ébredés első pillanataiban: 
emel és sújt a nélkül, hogy a helyzet kérdését 
fölfejteni módjában állana. A másik fél me
reven. gőgös méregetés közt lesi a mulat
ságot: biztosan sejti, hogy az idők méhé- 
ben másféle megoldás lappang, mint a mi
nőre számítanak. Ez az absolutistikus szi
matolás biztossága, mely terveiben csalat- 
kozást ritkán ismert.

Csak a titkos rugóknak kell fölpattan- 
niok, hogy elénk táruljon a harc képe . . .

Motívumokat a hősök jellemei szolgál
tatnak. Mohait benső meghasonlásba hozza 
az az ellentábor, melynek magának is buknia 
kell. Theodóra élete a sarkpont, melynek 
túlsó véglete a fellélekző vármegye — ki
látásba helyezett bukásával. A heves pat
rióta pálcát tör a leány apja fölött: Theo
dóra pedig pelengérre állítja őt, miután szi
vében sebet ütött; amaz plausibilissé teszi 
játékát a vármegye szemében, emez kudar
cot vallat megalázott ellenfelével a vármegye 
diadala napján; amaz a férfiasság torz
képét láttatja, emez több a nőnél: amaz is, 
emez is tulhajtásai tehát nemöknek.

Mindegyiknek van köre vagy ellen
képe. S igazság szerint, mint a concentrált 
fényben a parányi sugarak, a főjellemekben a 
mellékalakok vonásai tetszenek meg akár el 
lenzetül, akár magyarázatul. Mohainak előbb 
az újjászületésben bajnoktársa, majd meg 
irigye, Pribóczy parasita-barátjával együtt, 
Hantosi Géza gróf; Theodóra balszelleme 
pedig — a tulajdon anyja. Hantosi garzon- 
szerepet visz Kabosházán: a vármegyén és 
a szép nők között; hercegasszony-feleségét 
haza küldve ma — mint átalán az élősdiek 
— egy kis hivatalnokné bájain éldeleg, de 
Theodóra tartózkodásából is ösztönt merít; 
azonfelül sportnak nézi a büszkeséget úgy, 
mint az erényt. Theodóra csinos véglet: 
alapjában nemes s z í v ,  mint apja; szerelmének 
lenyügzője, hogy az apai névért valakit 
porig alázzon; honleány boszuból; courti- 
sane, mikor ostort igér csábitójának Delila

bűnével szemében és angyal a tous les 
trois-zó mama obesteri örömei között.

Amaz a bon-ton napfénynél, emez egy 
pillantás a coulissák mögé.

Kvassay csakugyan jól ismeri embereit : 
ezeket a lelketlenül könnyelmű, gőgös, ha
zátlan boldogtalanokat, kik elvetnek ma
goktól istent, erényt s mikor végigtaposták 
a posványt, jóllakottan — ittasan áldozatul 
esnek akárkinek; ezeket a fejes, hajolni 
nem akaró embereket, a férfi-szerepre vál
lalkozó amazonokat és e vuklis, de azért 
szeretkező vén asszonyságokat . . .

A környezet bűnei átjárják a hősök 
idegeit. Mohai és Hantosi igy válnak ön
kénytelen ellenfelekké Theodóra alakjáért. 
Ugyanitt árulja el a nehéz problemábau ta
pogató iró is — első hibáját. A sértett Theo
dóra megsemmisíti Mohait, az indifferens 
Hantosi Theodórát s vele magát. A kép 
kettős tehát: az elsőnek psychologiai alapját 
kézzelfoghatólag látjuk, a másodiknál azon
ban csak a hozzávető ész keresi össze a mo
tívumokat.

Hantosi emellett csak oly praesumptív 
alak, mint a mily boszantó Theodóra. Azt 
kérdjük, valóban szüksége volt-e az Írónak 
ily exotikus jellemekre ? Hogy a gróf — 
fájdalom ! — igen sok főur arcképe, kétség
telen : de ily élhetetlenek képezik-e annak 
a küzdelmes kornak szemen-szedett mata
dorait? Az ember környezetének legyen 
hive vagy ellentéte ; de nem a mindenütt 
és mindig végletesen mutatkozó korcsalak. 
Hol maradnak aztán typikus sajátságai s hol 
érezzük a kapcsot közte és magunk között? 
A »örök-emberi« nem ez a fogalom és nem 
az extravagantia. Léhái és gazemberei min
den kornak születnek ; de váljon az esetle
gességet motívumnak nézzem-e, mikor az 
pusztán odadobott caracteristicum ? Ki az 
a Hantosi? Az aktiv bűn képéé, vagy a 
véletlen rabja? Igaz, ily eszközökkel is ren
delkezik az élet, hogy érthetetlennek látszó 
kérdéseit, ha nem megoldani, de legalább 
kettévágni bírja-, de a költészet nem ép a 
lelkek világát magyarázza-e? s ha magya
rázza, nem a s z í v  titkairól, a fajdalom re- 
dőiről, a bukás okairól beszél-e? Hantosi
nak tetszik Theodóra, mert föl merte venni 
rokonától az apja elé hajított keztyüt, 
mert bosszújában érdekesnek látja, mert 
érzi, hogy szerelmét magába rejté. Mi kö- 
vetkezhetik mindebből ? Az, hogy vagy
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emelje is fel angyalául, vagy pedig ne nézze 
többnek — gyönge asszonynál. Hantosi nem 
úgy tesz : a távlatban mozog, mint egy ál
mos Mefisztó s egyszerre — váratlanul — 
lecsap a bűn szellemeként. Ha álnokságát 
titkon megfigyelhetném ; ha úgy osonna is 
el mellettem, mint a színpad intrigái : rno- 
delle-jében sok igazra ismernék !

Theodéráról azt mondaná másrészt egy 
reális gondolkodású nő, hogy nem anya
szülte, úgy pattant ki valamely daemon agyá
ból. Csoda-egyveleg ! angyal és fúria. Szereti 
a grófot, mert nincs nála különb és kerüli, 
mert Hantosiné, mint maga megjegyzi, csak 
e g y  lehet. Ahhoz pedig a férfit — hite 
köti. Szerelmének dacára azonban sem kö
zeléből nem kell menekednie, sem vágyának 
hevétől futnia. Csak egy a ki érdekli s a z : 
Mohai. Hantosi ekkép nem az az ördöge, 
kivel szemben védenie kellene magát; csak 
itt-ott érzi magnetikus hatását modorá
nak s főkép szemeinek. Ellenfele igy te- 
hetlen báb, kit egy mosolyába kerül le- 
igáznia.

Különös, hogy »A vármegye szava« 
írója nem az érdekkülönbség rabjait vezeti 
a küzdelem terére; de mégis drámai igaz
ságot oszt, mikor Mohait pelengérre állítja, 
Theodórát pedig egy igazán indifferens fél 
martalékául veti oda. A leány elrablására
— nem a meggyalázott Mohai, hanem — 
a ki a kéjek játékát úton-útfélen játszódja
— Hantosi vállalkozik. Miért is lép ez em 
bér közbe ? A szeszély nem vas követke
zetesség, a mint az esetleg sem motívum. 
Hiszen Hantosi úri szertelenségeit folytat
hatná bátran, a Mohai kudarca nélkül is ! . . .

Kvassay uj regénye a korfestő kéz biz
tosságára vall. Látszik, a háttér uralmát 
megszenvedte azért, hogy egyéneinek isme
retét olvasóiban feltételezte. Valósággal ott 
járunk vele a 60 as évek emberei közt: a 
hangra, a kitörő lelkesedésre jól emlékszünk, 
az akkori élet mintha előttünk ' nyüzsgene, 
csak a felvillanó alakokat sikerül ritkán 
maradásra bírnunk. Szaladó, illanó lények 
kel van dolgunk, kiknek ismeretsége ép 
ezért fogyatékos emlékeket ébreszt; s nem 
csoda, ha a k ép  fogalmán túl nem visszük, 
a neveket pedig elfelejtjük. A leány légies 
alak, kiben egyszer látni igazán az em 
be r t ,  mikor csábitóját — egy véletlenül (!) 
asztalon felejtett tőrrel leszúrja és maga is

követi a halálba. A gróf elrabolja a nőt — 
puszta kéjvágyból; de a g l ó r i a  pillanatra 
megzavarja s csak utóbb vakul el ismét,

| hogy a halálba rohanjon. A naturalisták 
| örülhetnek ez újfajta gordiusi csomónak; 
i de a költészet hive azt kérdi, mire való a 

színpadi szenzáció regény keretbe ?
Nincs-e a bűnnek logikus büntetése ? . ..
Az érdemek részletezését immár az ol

vasóra keli bíznom. Kvassay geniális ember 
verve-vel ir és a tableau-rendezésben mester. 
Színei ezenfelül változatosak, tárgykezelése 
pedig drámai leperdülésű. Hogy képzett fő 
és meleg kedélyű költő, azt lépten-nyomon 
látni regényében, melynek az — vélemé
nyem szerint — a legkiválóbb és ma sokra 
becsülendő értéke, hogy Írója a s t y l  kér
déseivel tisztában van.

»A vármegye szava« könyvpiacunk 
egyik legjobb terméke.

TÓTH SÁNDOR.

I R O D A L O M ,

Mignet, a francia akadémia tagja, 
századunk egyik legnagyobb történetírója, 
e hó 24-én meghalt. Negyvennyolc év óta 
volt tagja a francia akadémiának s két év 
múlva ünnepelte volna félszázados akadémiai 
jubileumát, de ezt nem érhette meg s kö- 

I vette a sírba két nagy barátját: Thierst és 
Henry Martint. — A francia akadémia rö- 

| vid időköz alatt a század három legnagyobb 
francia történetiróját vesztette el. Mignet 
1796-ban született Aixban és az ottani jog
akadémián 1815-ben benső baráti viszonyba 
lépett Thierssel. Együtt ügy védkedtek, együtt 
kezdtek irodalmi munkákkal foglalkozni és 
együtt léptek a történetírói pályára, melyen 
oly fényes sikereket vívtak ki. — Mignet 
1822-ben egy akadémiai pályázaton tüntette 

1 ki magát először szent Lajos intézményéről 
és a feudalismusról irt nevezetes pályamun- 

j kájával. Fényes sikert aratott és ez arra bá- 
! toritotta, hogy Párisba menjen szerencsét 
I próbálni. Igen szívesen fogadták és egyik 
j pártfogója bejuttatta a »Courrier Frangais«
| szerkesztőségébe. Itt mint vezércikkíró csak- 
! hamar kiváló állást foglalt el. Határozottan 
S szabadelvű véleményei, élénk, de jól átgon

dolt támadásai a Bourbonok kormányrend- 
szere ellen, széleskörű történeti ismeretek
ről tanúskodó alapos elmélkedései általános 
figyelmet keltettek. Feltűnt különösen az,
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hogy ifjúsága dacára mély gondolkozást, hig
gadtságot és rendithetlen elvszilárdságot ta
núsított. A hosszú, véres harcok által kifá
rasztott közvélemény már-már hajlandó volt 
a reactió karjai közé vetni magát s Mignet 
és Thiers voltak az elsők, kik a forrada
lom nagy vívmányait kellő világításba he
lyezték és az 1789-iki eszméket ismét for
galomba hozták. A francia forradalom tör
ténetét tárgyaló munkája, ragyogó stylusban 
foglalta össze a tényeket, azokban éles lo
gikával fejtette ki a nyilvánult nagy eszme- 
áramlatok világtörténeti jelentőségét s a for
radalom férfiainak fényes elégtételt szolgál
tatott a restauratio íróinak kicsinyes, rész
letekbe kapaszkodó, az események mélyebb 
indokait szándékosan ignoráló és elferdítő 
rágalmai ellen. — A kormány természetesen 
nem bocsátotta meg Mignetnek, hogy a már 
elfojtottaknak vélt forradalmi tendentiákat 
ily erélyesen hangoztatta és mintegy újra föl
ébresztette rövid álmukból. Mindenféle kel
lemetlenségeket okozott neki, de nem tudta 
őt eltántorítani elveitől. Mignet 1880 kezde
tén Thiers és Armand Carrel el szövetkezve 
megalapította a »National«-t, a francia doc* 
trinair szabadelvűek hires közlönyét és mi
kor megjelentek a hírhedt »ordonnance«-ok, 
ő is aláirta a hírlapírók tiltakozását, mely 
megadta az első jelt a júliusi forradalomra. 
— Az Orleanisták alatt Mignet csak főlevél- 
tárnoki hivatalt vállalt, hogy történeti tanul
mányainak szentelhesse magát, az 1851-ki ál
lamcsíny után erről a hivataláról is lemondott, 
sőt akkor is a magánéletben maradt, mikor 
régi jó barátja, Thiers, a francia köztársa 
ság elnöke lett. Tömérdek kisebb-nagyobb 
történeti munkát irt és 1886 óta a francia 
akadémia tagja lett. — Irmodoráról Sainte 
Beuve igy nyilatkozott: »Mignet tudomá
nyos, szabályozó szellem, ki először arra 
törekszik, hogy elkülönítse a történetben az 
ingadozó részt attól, melyet fixnek nevez; 
első pillanatra áttekinti a nagy eredménye
ket, az általános tényeket, melyek valamely 
korszaknak, valamely civilisatiónak törvé 
nyei. Szerinte ez a történetnek csontváza, 
osteologiája, csalhatatlan része. Az egyéni 
intentiók csak a váz közeibe helyezkedhet
nek. Ezek a különböző egyéni szándékok 
és indokok képezik az események sajátszerü 
színezetét, ezek függnek a kor szokásaitól, 
szenvedélyeitől és érdekeitől; de a nagy 
események döntő motívumait nem ezek a

kisszerüségek képezik; az emberiség, a ci- 
vilisatió haladása nem függ az egyének sze
szélyeitől, még ha ezen egyének a legirány
adóbbaknak látszanak is.«

Uj spiritista könyv. A János főherceg 
könyve nem marad válasz nélkül. Hellenbach Lá
zár báró szintén irt röpiraiot »A t é n y e k  l ogi -  
c áj  a« cim alatt. A könyv bárom részből áll. Első 
részében tiltakozik -Hellenbacb a spiritismussal 
való minden solidaritás ellen, de azt hiszi, hogy 
e téren is indokolt a pbilosophiai kutatás. A má
sodik rész válaszol János főherceg röpiratának ne
hány kérdésére, ellenvetésére és Hellenbach igyek
szik itt e részbeli állításait igazolni. A röpirat 
harmadik része a tudomány és a sajtó képviselői
nek szól. Heilenbach e részben meg akarja bizo
nyítani a tudósok s az európai hírlapírók előtt, 
hogy ezek a »tények ellen való hasztalan harcba« 
fogtak. Hellenbacb röpirata különben, miut mond
ják, igen nyugodt hangú.

Beöthy Zsigmond, a kir. tábla tanácselnöke, 
e hó 23-dikáu ünnepelte meg félszázados munkás
ságának évfordulóját. Tisztelői és barátai szives 
üdvözletekkel halmozták el közéletünk e sokér- 
demü veteránját, ki máig is szorgalmas művelője 
az irodalomnak.

A török udvari lap, a »Yakyt« ismét meg
kapta az engedélyt a megjelenketésre, de a »Ta- 
rik« (igaz ösvény) cimet kellett felvennie. A lap 
kijelenti, hogy ezentúl mindig a jogos utón (hakk) 
fog járni. A tartalomból kitetszik erősen, hogy a 
megreudszabályozott szerkesztő úgy fog ezentúl 
táncolni, ahogy a szultáni palotában nagy szere
pet játszó dervis-seikek húzzák.

Az Athenaeum kiadásában megjelentek: 
»A z é l e t  ö r ö m  e«, regény, irta : Z o l a  Emil. 
Fordította Tarnay Pál. 607 lap. Ára 1 frt 60 kr.
— » B o z ó t i  M á r t h  a«, C s i k y Gergely szín
müve, három felvonásban. Ara 70 kr. — » ß u t  h«, 
regény, irta Beniczkyné-B a j z a Lenke. Ára 1 frt.
— Ez utóbbi műről bővebben is megemlékezünk.

M Ű V É S Z E T .
Munkácsy Mihályról. W o 1 f Al

bert a »Figaro«-ban Carolus D u r a n d felől 
tárcázva, ezeket Írja: »A festők rangját a 
fogatok száma után lehet megítélni, melyek 
péntekenkint házuk előtt megállanak. Mun- 
kácsynak van a legp s c h u t tebb kliente- 
lája; nincs az a péntek, hogy ötven díszes 
fogat ne álijon meg kapuja előtt; minden
féle családok színeibe öltözött lakájok nyit
ják ki a kocsik ajtóit; a bakokon Páris leg
pompásabb ruháju kocsisai ülnek ; a coupék, 
victoriák, landaurek hosszú sort képeznek ; 
a látogatók a nagy hotelbe tódulnak, mely
nek szárnyépületében Munkácsy rendezett
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be külső műtermet, a hol óriási vásznait 
festi. Egy év óta dolgozik a két lator közt 
megfeszített Krisztus képén, e nagyszerű 
művön, a melyről közelebb szóíci fogok. 
Mióta Munkácsyt királya nemesi rangra 
emelte, a látogatók még v’lanabbak, mint 
előbb. Bárót máskép látogat az ember, mint 
holmi egyszerű festőt; a kocsisok még nyal
kábbak, az inasok még kikentebbek Mun
kácsy ur palotája előtt; ez a párisi elegán- 
cia netovábbja; szinte azt hisszük, hogy a 
polgármesteri hivatal előtt Vagyunk, valamely 
szenzációs menyegző napján «

A Deák mauzóleum oltára, mely a bejá
rattal szemközti fülkében fog felállittatni, tiszta 
fehér carrarai márványból készül, a márványke
reszten a megváltó bronzalakjával és az oltár alsó 
homloklapján a szentlélekkel. A kripta fölé jövő 
zárlap mintegy három láb magas lesz és szintén 
bronzból fog öntetni. Felső lapján Deák relief
arcképe lesz, feliratokkal, mig oldalait Magyaror
szág összes megyéinek címerei fogják körülvenni.

Alma Tadema uj képet fest. Címe : »Had- 
rian látogatása egy brit fazekasnál.* Hadrian bí
bor tógába öltözve egy lépcső mellett áll s vizs
gálja a vázát, melyet e szakállas brit fazekas 
nyújt oda neki. Háta mögött áll barátja : Lucius 
Yerus, másik oldalán neje Sabina, s annak barát- 
néja Balbilla a fazekas szőke nejével beszélgetve, 
közepén a lépcső karfájára támaszkodik Servianus, 
a Hadrián sógora. Ilyen nagy képet még nem fes
tett Alma Tadema.

«Babolin* cimü uj operette került színre 
közelébb a párisi Nouveautésben és jelentékeny 
sikert aratott. Szövegét Paul F e r r  i e  r és Jules 
P r  i v el írták. A mese következő: Mirane her
cegnő, a ki bolondja a zenének, utasítja udvar
mesterét, Karamatov tábornokot, hogy hívja el 
hozzá Lorenzot, a híres énekest. De ez épen talál
kán van Bagatellával, a tábornok nejével és a 
tábornok közeledtére megugrik. Babolin ördög 
jelmezében van, úgy fut a tábornok elől és be
toppan Melissen vendéglőshöz, a ki épen lakodal
mat ünnepel. Melissen babonás; azt hiszi, hogy 
aki meglátja Babolin ördögöt, boldog lesz. Térdre 
borul az énekes előtt ; készségesen ruhát cserél 
vele és Karamatov tábornok őt vezeti a hercegnő 
elé. A csúf korcsmáros nem igézi el épen a her
cegnőt, de háta mögött ott van Lorenzo és az oly 
szépen énekel, hogy a hercegnő el van bűvölve. 
Nem gondol azzal, hogy az énekes oly csúf kiné
zésű ; elhatározza, hogy nőül megy hozzá. Melis
sen megfeledkezik a menyasszonyáról és rá áll az 
alkura. De csapodárságáért gyorsan lakói. Még egy 
románcot kérnek tőle és ekkor Lorenzo a legré- 
mületesebb gixereket hallatja. A hercegnő elbámul; 
nem képzelhet mást, mint azt, hogy a »kitűnő éne
kes« hirtelen megbetegedett. Egy sereg orvost 
hivat, a kik microscoppal vizsgálgatják a boldog
talan korcsmáros torkát és találnak benne egy 
hajszálat. Időközben Lorenzo megtudja, hogy Ka-

ramatov tábornoktól, a ki »mitsem tud,« nem kell 
ta rtan ia ; megismerteti magát és a zenekedvelő 
hercegnő boldog férjévé lesz. A zenét a darabhoz 
V a r n e y  Lajos irta és az operettének huszon
három énekszáma majdnem egytől-egyig tapsokat 
aratott.

Az uj operaházat a fővárosi egylet választ
mánya, élén az elnök Kammermayer polgármes
terrel, meglátogatta. Először megtekintették az elő
csarnokot, a főlépcsőt, az első emeleti páholysoro- 

i kát és előcsarnokot, az udvari páholyt, lépcsőházat 
és helyiségeket, majd a II-dik emeleti helyisége
ket. Innen a karzatra ment fel a társaság, azután 
átment az épület másik oldalán fekvő óriási kel
lék- és ruhatárba, onnan ismét tovább a nagy 
festő terembe, onnan a kisebb festő termekbe, 
a hol már a vázlatok egész sora van felállítva, 
mig egy másik szobában a különféle sisakokat, 
vérteket, arany, ezüst és másféle díszedényeket és 
serlegeket készítik papirmacheből.

Liszt-hangverseny. A nemzeti zenede igaz
gatósága a jövő hó elején L i s z t  Ferenc eluta
zása előtt, Liszt-hangversenyt rendez. A program- 
mot egy pont kivételével, teljesen Liszt müvei fog
ják betölteni, igy többek közt nagy hangversenye, 
rapsódiája és Cecilia óratoriuma

Rafael »Madonna di Loretto«-jáuak eredeti
jét, melyet elveszettnek hittek, föltalálták a hyéresi 
múzeumban. E kép Loretto város trancia megszál
lásakor eltűnt és csak egy másolaton került a pá
risi Louvreba. A szent szűz e képen fia bölcsője 
fölé hajol és fölemeli a leplet. Az isteni gyermek 
egy párnán fekve kezecskéit anyja felé nyújtja. 
Szent József, botra támaszkodva, Mária mögött áll.

Uj zenemű. Táborszky és Parsch zenemüke- 
reskedésében Budapesten megjelent: »Szegedi pol
gárőrségi csárdás« zongorára szerzé Dankó István. 
Ára 1 frt

Rövid hireh N á d a y Ferenc Győrött, hol 
ötször lépett föl Follinus társulatánál, igen nagy 
tetszésben részesült; vendégszereplése alatt egy 
nap lerándult Bécsből Győrbe Nádayné asszony, 
az udvari opera tagja is s a győriek nagyon sze
rették volna hallani a művésznőt, de Magyaror
szágon nem szabad énekelnie, mert igy rendelte a 
Hofoper szabályzata s igy akarta a budepesti 
nemzeti színház igazgatósága. — Z i c h y  Géza 
gróf közelebb Hamburgban hangversenyezett nagy 
tetszés mellett; vele volt Waldner magyar szüle
tésű énekes is, kit szintén zajosan tapsoltak. — 
W i l t n é  a s s z o n y  husvétkor Aradon hangver
senyen fogja magát hallatni s hangverseny pro- 
grammja már Össze van állítva; a nagy énekesnő 
többi között énekelni fogja a hires Langrange- 
áriát Hunyadi Lászlóból és az óceán-áriát Weber 
Oberonjából. — B ü 1 o w Rotterdamból, hol most 
hangversenyez, berlini barátainak azt Írja, hogy ö 
a meiningeni herceghez benyújtotta lemondását- s 
ezzel egyszersmindeukorra végét vetette a berlini 
»Hülsen-cirkusz*-ügynek.

Felelős szerkesztő : SZANA TAMÁS.

Budapest. Weiszmann testvérek köuyvuromdsja.
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V É G  Y
* (Magyarországi szent Erzsébetről) köze- j 

lébb olasz drámát írtak. A »Nemzet« római leve
lezője e műről a következőket ír ja : A minap Faen- 
saban egy ránk magyarokra nézve különös érdek
kel bíró mű látott napvilágot. Cime: »Santa Eli- 
sabetta d’Ungheria. Dramma sacro storico in 5 
atti dél Dottor Marco Cantagalli. Faensa, 1884.«
A szerző magyarországi szent Erzsébetet, mint a 
keresztény, erények mintaképét mutatja be ki jó 
és balsorsban, a királyi palotában, és kunyhóban 
egyformán megőrzi lelkének tiszta nemességét. — 
Először boldogsága tetőpontján látjuk a szent ki
rálynőt, férjének oldala mellett: ez azonban csak
hamar kénytelen elválni tőle, mert fogadalma a 
keresztes háborúba szólitja. Az első felvonás végén 
indulásra készen áll a magyar sereg és egy harci 
induló hangjai mellett elválik a király nejétől. A 
másik felvonásban szent Erzsébetet mint özvegyet 
látjuk viszont; meg van fosztva trónjától és gyer
mekeivel együtt kénytelen elhagyni a királyi pa
lotát. A harmadik felvonásban szegényes ruhában 
jelenik meg előttünk a volt királyné, ki egy csár
dában talál menhelyet, itt azután nehéz munkával 
kell megkeresnie napi kenyerét. A szerző egy 
hosszú jelenetben lefesti, mint hagyja el szent 
Erzsébet karácsony éjeién a kunyhót, hogy leg
kedvesebb tartózkodási helyére, a templomba men
jen. A negyedik felvonásban sok ide-odahányódás 
után végre megérkezik nagybátyja, Egbevt bam- 
bergi püspök lakába, a hol a szentföldről vissza
tért keresztesek elibe hozzák férjének holttestét.
A felvonás ünnepélyes temetési szertartással feje
ződik be. Az utolsó felvonásban szent Erzsébet 
megint a trón birtokába jut, de elveti a fejedelmi 
köpenyt, lemond a királyi palota fényéről és örök 
szegénységet fogadva, apácakolostorba vonul. Mint
e meséből látható, a »Santa Eiis&betta« drámának 
ugyan nem dráma, de szép nyelvezeténél fogva 
elolvasásra méltó mű. Helyi színezete igen kevés 
van, és úgy látszik, a szerző nem sokat foglal
kozott a hősnője korát és hazáját illető tanul
mányokkal.

* (A british múzeum) roppant terjedelméről 
fogalmat nyújthat az az egy adat, hogy a könyv- 
állványok, melyeken a muzeum el van helyezve, 
160 angol mértföld hosszúak. A könyvtárba napon
kint átlag 20 mázsa nyomtatvány érkezik be.

* (Virágkiállítás Budapestem) A bölcsőde 
(créc'ne) egylet és a budapesti első gyermekmen- 
helyegylet elnöksége elhatározta, hogy f. évi május 
hó első felében, mikor még a főváros módosabb 
lakosai együtt vannak, oly jótékonycélu virág- 
kiállítást rendez, meljr nemcsak az emlitett rendező 
egyletek számára, hanem a virágkertészet fejlesz
tése tekintetében is előnyös legyen. Ennélfogva 
gróf K á r o l y i  Sándorné, mint a két egylet el
nöke, megkereste az országos iparegyesület ker
tészeti szakosztályát, hogy a jótékony célt előmoz
dítandó, legközelebbi ülésén hasson oda, hogy a 
szakosztály és az egyesület budapesti tagjai a

E S E K .
I kiálíitásban vegyenek részt. A kiállításhoz szüksé

ges helyiségről a grófné fog gondoskodni.
* (A pápa m int költő.) XIII. Leóról tud

valevő, hogy ő a költészetnek hivatott ápolója, 
de költeményei olyan szórványosan jelentek meg, 
hogy a Brunelli tanár által »Leonis XIII. Ponti- 
ficis Maximi Carmina« cím alatt kiadott kötet köl
teménye mégis általános meglepetést van hivatva 
előidézni. Brunelli e kötetben adja a latin költe
mények olasz fordítását is, s előszavában elmondja, 
hogy mint Pecci bibornok, püspökkerülete papne
velőjében mester, tanító, atya volt. Buzgón fog
lalkozott a fiatal növendékekkel, majdnem mindig 
köztük időzött s gyakran foglalta el a tanár emel
vényét is. Pecci bibornok különben kívül tudta a 
Dante költeményeinek legalább felét, Virgil egész 
Aeneisét, Koráénak majdnem minden ódáját. A 
kötetben találunk költeményeket a volt pápához 
intézve, a saját betegségéről, egy Roger A. C. 
nevű fiatal emberhez, a ki »szemérmetlen felesé
gét eltaszitotta«, egy költeményt önmagáról, egyet 
testvéréhez intézve, több ismerősét szintén meg- 
éneklé ; egy költeményének eime: »Ars photogra- 
pbica«, egy másik a rósz útra tért barátjához szól, 
s é jelentős címet viseli: »Damnatorum ad infe- 
ros lamentabilis vox*, — »az elkárhozottak pana
sza a pokol szellemeihez«, — valamennyi, mind 
latinul van, három olasz költeményt kivéve. A ver
sek mind kÖDnyed folyásuak és formában tökéle
tesek. Legtöbb értéket azonban e költeményeknek 
az ad, hogy számtalan célzás történik benne a 
pápa egész életének több mozzanatára, s így be
cses adatforrásul is szolgál.

* (D rága vőlegény.) Egy ifjú párisi nőnek 
volt egy gazdag udvarlója, akivel benső viszonyt 
folytatott. A hölgy egy szép napon arról értesül, 
hogy anyai részről meghalt egy nagybátyja, a ki 
több milliót hagyott rá örökségképen. Az udvarló 
most már örömest oltárhoz vezette volna a dús
gazdag szeretőt, de volt a végrendeletnek egy bi
bije : az örökösnek nőüi kellett mennie egy olasz 
nemes emberhez, különben oda az örökség. Mit 
tegyen most már, hogy a régi udvarlóját is meg
tarthassa, meg az uj milliókat se veszítse el ? 
Hosszú tanácskozások után levelet Írtak a vestino- 
roi lelkésznek Olaszországba, előadták a tényál
lást, úgy a mint volt s kérték, keressen a szá
mukra egy olasz nemest, a ki egy pár percig tartó 
házasságkötésre hajlandó. A lelkész engedett a ké
résnek, s talált is Forliban egy alkalmas grófot. 
Az ifjú gróf alig hetven éves, a mint meghallja, 
hogy könnyedén csinálhat olyan »üzletet«, amely 
mellett 30,000 líra tiszta nyereség ésiévenkint 6000 
lira fizetés is kínálkozik — a legelső vonattal sza
lad Párisba. Ott az esküvő megtörtént s a vég
rendelet óhajának igy elég van téve. A fiatal mil
liomos asszony beül a régi udvarlójával az egyik 
kocsiba — a gróf a 30,000 lírájával és a 0000 iira 
évjáradékot biztositó okmány nyal a másik kocsiba 
— s megy kiki a maga útjára.
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AZ O S Z L O P B Á R Ó .
Regény.

Irta TOLNAI LAJOS.

(Folytatás.)

Nekem a görögből, a számtanból, a tör
ténelemből — — oh istenem, csorogtak a 
könyeim. De nem bánnám ezeket, csak a 
magamviselete, az erkölcs ne volna megbé
lyegezve.

Magam bélyegeztem meg magamat gyá
vaságom által. Az a szegény, nyomorult 
zsidó fiú tudott tűrni — s én — —

S itt önkénytelenül is arra kellett gon
dolnom, hogy tanáraim, a báró, osztálytár
saim — és mindenki jobb indulatu lett hoz
zám, hogy azt a szerencsétlen dolgot, a ga
lamblopást magamra vettem.

Mi ez, miképen van ez? Micsoda já
téka ez a sorsnak? Kosznak kell e lennünk, 
hogy az emberek szeressenek ? Fáj az a 
világnak, ha tiszták, igazak, nemesek va
gyunk? Nem élne-e most szegény apám is, 
ha jó arcot tudott volna csinálni a veszte
ségekhez, nem'vádolta volna a bárót és nem 
kereste volna — úgy is hiában — igazát? 
Ha édes anyám is — nem, nem, ő marad
jon tiszta, a milyen mindig volt és marad
janak ilyenek testvéreim is. Hátha az isten 
igy is megsegíti őket.

Szegény, jó anyám, váljon hogy vagy
tok ?

Szenvedtetek-e sokat ettől a döiyfös 
kasznártól? Juliskát nem bántotta-e az a 
hitvány inas? Mariska, Károly és Jánoska 
jól viselték-e magukat, nem hoztak-e szé
gyent . . .

De hogy is nézek én a szemeitek közé, 
mig ártatlanságomat ki nem derítem? Vál
jon szólnak-e hozzám régi, kedves tanáraim? 
Mit mond a jó lelkész ur? S hogy fogja 
szivemből az igazi gyomot gyomlálni a bá

róné, most, mikor már kénytelen leszek ezt 
a gyomlálást el is tűrni?

Mit csinálok én?
Oh, bár soha se érnénk haza!
így, ily rettentő gyötrelmekkel kellett 

! nekem lakolnom, a miért megfeledkeztem 
j magamról és nem tudtam elhordozni a reám 

mért nyomorúságot.
Milyen boldog volnék most, ha gyalog 

mennék szegényebb társaimmal mezítláb, 
rongyos ruhában, éhesen — de tiszta szív
vel — haza ! És nem kellene mindenki1 előtt 
lesütni a szemeimet; ha nem kellene eltűrni 
minden mocskot, megaláztatást, nekem, a ki 
épen olyan tiszta vagyok ma, mint mikor 
édes anyámékkal megindultunk a péli erdő 
alatt! Nem tudtam mi történik velem; sze
meim elsötétedtek, hol a hideg borzongatott, 
hol a forróság égetett. Semmit se láttam, 
úgy utaztam, mintha veremben ültem volna, 

j a hova magam taszítottam magamat. Hiába 
kínált, biztatott a kocsis: van ám bor is, 
sült is a kosárban bőven, egyem, igyam: 
csak kínlódtam, sirtam és vertem magamat 
a gondolataimmal.

— Urfi, itt meg kell állanunk — szólt 
késő délután, mikor jó közel lehettünk már 
Erdőháthoz — itt vagyunk Körtvélyesen. 
Az uj tanító urat kell fölvennünk.

Leszállt, hogy egy zsidó korcsmába be
menjen.

Nem kellett sokat várnunk, mert az az 
ember, a ki az uj tanító volt, egy kis ba
tyuval már ott várt a korcsma tornácában.

Alacsony, kis kurta ember volt, széles 
vállakkal, kifeszülő hatalmas mellel és sutára 
nyírott, tüskés, őszbe csavarodott vastag ba- 
juszszal. Szakálla nem volt, de a sok ősz, 
apró, kibúvó sörte elborította kövéres, barna, 
égett arcát.

Ruhája olyan lehetett, mint a jobb módú 
falusi mestereké. Tisztának akart látszani, 
ha ezt a viseltesség és foltosság megengedte
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volna. De — a mi különös ily öltözet mel
lett — keztyüt viselt.

Úgy tetszik, fizetett a korcsmárosnak 
— és szó nélkül felült mellém.

Mehettünk már egy jó félórát, mikor 
még mind nem szólt hozzám.

Azt kellett gondolnom ismeri bűnömet, 
azért nem méltat egyetlen kérdésre is.

— Az a sok kocsi a varsádi, szakadásig 
kenderesi utón — mutatott a mondott utak 
felé, kezében tartott zöldes kalapjával — 
bizonyosan jobbadán mind a koncszagra 
megy.

Nem tudhattam micsoda koncot ért, de 
csupa Hiedelemből a szekerek felé néztem.

Tiz-tizenöt szekér is lehetett.
— Jórészt — mormogá. Hej, nagyon 

éhes a világ.
És sóhajtott.
— Borzasztóan sok a gazember. Ki 

tudja önből is mi lesz.
Istennek hála, tehát e szerint — gon

dolám — most még nem tart annak. Meg
könnyebbült szívvel hallgattam.

— Milyen ember az ifjú báró.
— Nagyon jó ember — siettem vála

szolni.
— Szive ?
— Nemes.
— Esze ? Nos, miért nem válaszol ?
— Jó esze van, uram.
— Értem. Oh, egy bárónak akármilyen 

esze van, nem határoz, de szeretném, ha 
legalább szive volna igaz, egyenes, áldozat
kész. Isten úgy osztotta be, hogy az ész a 
szegénynek, a szerencse, boldogság a gaz
dagnak jusson. Nekem is adott az isten szár
nyakat (és mintha röpülni akarna, hirtelen 
kiterjesztette a két izmos karját), de ha nem 
adott hozzá levegőt. Vergődöm a porban öt 
gyermekkel és egy jó, de semmihez sem értő 
feleséggel.

Sokáig hallgatott ismét, mi alatt térdein 
ujjaival folyvást zongorázott.

— Meddig marad ön itt a kastélyban ?
— Talán az egész szünidőn át.
—- Akkor jó segítségem lehet ön. Én 

vagyok az uj iskola tanítója. Tanító vagyok, 
kinek méltóságos urnák kellene lennem, ki
rályi táblabirónak, a mik egykori tanuló- 
társaim, képviselőnek — eh! Ide csapott a 
sors. Csak azért, hogy mertem tizenkét éven 
át folyvást első eminens lenni. Ez rosszul 
esett az intéző égi hatalomnak, hogy egy

ember erősebb, mint ő, s mikor osztogatni 
kellett a hivatalokat: akkor egy taszítással 
mindig utolsónak lökött. Persze szidtam az 
igazságot, vádoltam minden elnököt, össze
vesztem minden gazemberrel, de hát mit 
csináljak ? A számat csak be nem foghatom, 
ugy-e ?

Mondanom kellett, hogy : igen.
— Most ebbe a bárófiuba helyezném 

minden reménységemet, de gondolom ő is 
meg fog gyűlölni, ha megtudja, hogy 12 
éven át folytonosan első eminens voltam 
Azt hiszi elitéit fegyenc voltam, azért nem 
vihettem többre. Hogy is lehet, minden bi
zonyítványom kitűnő, jogot végeztem, ördö
göt végeztem, filozófiát ittam, csillagokon 
ültem, s itt vagyok.

Kiemelte az ülés alól a kosarat, kiszedte 
a sülteket, üvegeket, s mintha úgy találta 
volna, nagy örömmel hozzájuk fogott.

Ragyogtak a szürkés-barna szemei, sár
gás orcái kipirultak s a kezei oly felette 
gyorsan szedték szét a csontokat, hogy az 
az éhes ember, a ki lopottból vendégeske
dik : nem tudna gyorsabban dolgozni.

Mert érezte, hogy ez étel és italnemüek 
számomra lehettek elhelyezve, nagy barát
sággal fordult hozzám.

— így ad a sors egy-egy kis oázist az 
üldözött embernek.

Mikor készen volt, megtörölte kezeit, 
száját, még a szemeit is, melyek hasonló
képen jól lakhattak és megveregette a vál- 
lamat.

— Ön derék ifjú lehet, a báró corre- 
petitora.

— Igen.
— Akkor ez a találkozás talán forduló

pontot jelez életemben — emelgette a ke
zeit nagy örömmel a tanító ur. A bárónénak 
sok szegény javára isten azt a bogarat röpí
tette a fejébe, hogy oszlopasszony legyen, 
a férjét is oszloppá tegye, azt a vén, fukar 
uzsorást és a fiából meg épen országos osz
lopot faragtasson. Ez a passiója. Ki verte 
a fejébe, a szent isten tudná, de ugyan jó, 
hogy a fejébe verte. Most már meg volna 
az alap, csak erre kellene nekünk barátom 
ügyesen építeni. Mit építsünk? Szörnyű sze
szélyes asszony, irtóztató makacs. A mennyi 
csavargó, részeges, rest, bukott mesterember, 
meg eliszákosodott cselédasszony, szakácsné, 
varróné, mosóné van a vidéken: azt mind
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ö8szefogdostatta és építtetett a számukra egy 
granariumbél menházat. Ezek most itt a 
Mátyás király lustái. Akasztani kellene őket, 
de a báréné passiója szerencséjük. Istenem, 
mennyi nyomorult, éhező, szerencsétlen, va
lóságos ügy efogyott van ebben a kis város
kában is, bizony nem kellene őket lámpá
val keresnünk: de künn maradnak, mert 
nem tudnak ordítani. Mig itt a mieink között 
sok olyan van, a ki uzsorára adja a havi 
pénzeit és titkon meggazdagszik. Jó volna, 
igazán jó volna, ha az ifjú bárónak lenne 
esze, hogy látná ezt a sok bolondságot és 
csapna szét ebben a kötnivaló Falstaff-had- 
ban. Engem esz a méreg és szólnék is, de 
a feleségem térden állva kér: hogy ne koc
káztassam állásomat, hadd fusson a bolond 
a maga utján, csak a gyerekeid ne éhezze
nek. Borzasztó! meg kell tagadnom az igaz
ságot, be kell fognom a látó szemeimet, be
tömnöm a füleimet, táncolnom egy bolond 
muzsikájára, hogy élhessek. Nem állom ki, 
megbolondulok, még ma beadom a lemon- j 
dásomat, de a mit nem lehet eltűrni: azt 
nem tűröm. Fel kell világosítanom a báró
nét, hogy lopják, csalják, kacagják, csúfol- j 
ják az oszlopságával. Önnek pártomon kell 
lenni. Csak nem tűrheti, hogy egy csomó 
tömlöcbe való ringy-rongy bolondot űzzön 
belőlünk. Jó, legyenek a bárónék oszlopok, 
segítsenek a szegényen, ez a legszebb fel
adatuk , de ne játszanak komédiát. No 
nézze, a vén báró a legkegyetlenebb uzso
rás, oly fukar, hogy egy krajcárért meg
enné az embert, s a felesége mint valamely 
rongy- és csontszedő cigány szedi a szegé
nyeket, sir velők és kötözi a fekélyeiket. 
Váljon őszintén teszi-e? Ha igen, akkor ha 
bolondnak tartom is : becsülöm ; de ha csak 
hiúságból teszi, hogy az újságok emleges
sék, magasztalják és elnyerje a palota- 
dámaságot, a fia meg a főispánságot, akkor 
egy ilyen oszlopasszony alábbvaló annál a 
zsidó korcsmárosnénál, a ki addig itat, mig 
az ingedet is lehúzza a hátadról. Az legalább 
gyerekei számára gyűjt.

A kocsis visszafordult, hogy hallgassa 
a beszédet. Intettem a tanító urnák, hogy 
ne beszélne, mert otthon elmondhatja. Ma
gam is féltem, hogy engemet is elárul, azt 
hívén, hogy osztom ennek a szegény em
bernek a nézeteit.

— Eh, ne integessen nekem barátom! 
én azt mondom, a mit érzek. Tizenkét évig

voltam első eminens, jogom van hozzá. Min
dig tanításból tartottam magamat: köteles
ségem az oktatás. És igazán, ez nekem is 
passió, mint a bárónénak a koldustartás. 
De világosítsuk fel az ifjú bárót, ezen tö
rekedjünk barátom.

Mintha maga is megsokalta volna, a 
mennyit mondott: csöndesen elnémult.

Épen Pélen mentünk keresztül, a nagy 
kút mellett, a hol Bévárdi urnák egykor 
jól oda mondogattam. Most akaratlanul is 
látnom kellett, hogy mi lesz az olyan em
berből, a ki mindig odamondogat. De fel
tettem azt az égető kérdést is : melyik a 
tiszteségesebb ember, az e, a ki maga-magát 
bűnösnek teszi, hogy élhessen; vagy az, a ki 
nyomorúságban marad inkább, semhogy ha
zudjék.

— Van iskolánk is, derék nagyszerű 
iskolánk — fogott némi szünet után újból 
a beszédbe — de ez is komédia. Minden 
gyereket összefogdostunk közel, távol, mert 
a kormány rendeli, hogy 6—15 évig minden 
gyermek, leány tanköteles és iskolába haj
tandó vaspálcával is. Tanfelügyelők járnak 
kötéllel, csizma, ruha és kenyér helyett: s 
erőnek erejével, mint valamely bitang juhot 
vagy borjut ide terelik őket a kastélyba. 
Csupa tiszta rabok, úgy bőgnek.

— Verik? kérdém.
— Dehogy verik ? Én nem verem, de 

gyermeknek, a ki épkézláb, munkabíró, a 
mezőn ilyenkor a helye apja mellett. S most 
ennek a sok szánandó teremtésnek éjjel
nappal itt ólálkodik az apja, anyja vagy a 
bátyja, nénje, hogy kiszabadítsa, kisírja és 
hazalopja valahogy. Az ember szive meg
esik a szegényeken. Barátom itt magára is 
sok tenni való vár. A bárót oktassa, vilá
gosítsa, hogy a komédia szűnjék meg.

— Van-e bűne, mi? ragadta meg ke
zemet hirtelen.

És nevetett.
— A báróné odáig megy, hogy gyóntat 

is. Hogy állsz a lelki üdvösséggel, mennyit 
törlesztettél örök adósságaidból; a szegények, 
árvák számára hány filléreket raktál félre 
hetenkint 5 hát a betegek számára mit adtál; 
és igy ni. Mit? Hát dolgozzanak ők is vala
mit. Ne lopják a napot, én is árván nőttem 
fel. Ki törődött váljon velem ? Az isten- 
Nevethetném.

Hallgatott. Bizonyosan magában ne
vetett.
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Á belső cseléd hét számra fekhetik 
betegen, azt ütik, verikfizetését minden 
csekély hibáért lefogják, végkép el is fog
ják ; éhezhetik, mint a kutya, vagy eszik 
rósz, egészségtelen korpa-kenyeret: ezeket 
nem látja meg a jó oszlopbáróné. De a kik 
be vannak könyvelve, rubrikázva, a kik 
csókolják a báróné lábait és tudnak jól ha- 
zudozni: azoknak egy csomó komédiás úri 
asszonynyal maga visz a báróné eledelt.Hol itt i 
a józanság ? Erkölcs ? Itten ? Furcsa. Most a 
napokban meghal egy úri származású vén 
leány, de úri nem. Nos, mi történik? A 
dámák gyüléseznek, lótnák futnak s elteme
tik az öreg kisasszonyt, a ki mindig a más 
kenyerén élt, a más ruhájában járt — pom
pával. Három pap, négylovas halotti kocsi, 
hat halál-legény fáklyával. — Tizenöt-husz 
dáma a koporsó után a bárónéval mély 
gyászban, elől hátul tenger kiváncsi nép. 
Erre volt pénz, segedelem. De mikor meg
hal egy szegény asztalos, a ki után hat árva 
marad: azt takarítsa el a jó isten. Ezeket 
kell jól megértetni az ifjú báróval. Alig vá
rom, hogy lássam. Ezt, ezt a fiatal lelket 
kell jól elkészítenünk. Ha oszlop: legyen 
igazi oszlop. A porig meghajlom előtte, ha 
kebelében igaz, okos, egyenes szivet hordoz. 
De ha ő is komédiából csinálná a Krisztus 
munkáját: akkor jobban teszi ha uzsorából 
él, mint apja, pénzt gyűjt, embert nyúz, vért 
szí és élő húst eszik. Az ilyenre isten, em
ber rámondhatja: akasztófára való, uzsorás 
gazember; de az olyan asszonyra, a ki osz
lopot játszik és a mellett tele van a szive 
nevetséggel, hiúsággal, dicsvágygyal, önzés
sel: mit szóljak?

(Folyt, köv.)

MECÉNHEZ.
(Horác költeménye.)

Tyrhéni királyvér ! téged immár régen 
Vár ez érintetlen ó bor az edényben, 
Rózsakoszoruval, Mecénem, és üde 
Baláni kenettel a te hajfürtidre.

Ragadd ki magadat kedvteléseidbüi —
Nézve, hol Ézula himes völgye zöldül;
Ne szemléld örökké a sok vizű Tiburt,
És az ormokat, hol Ulysszesz vére folyt.

Hagydfel undoritó bőségeiteket 
S palotádat, mely a felhőkhöz közeleg;
Szűnj’ meg csodálni mit a boldog Róma ád: 
Gőzölgő füstjeit, kincseit ésjzaját.

Dúsaknak többnyire kedves a változat;
S szegény tiszta asztal kis házfedél alatt

Melynek mennyezetén se’ bibor, se’ szőnyeg: 
Gyakran földeriti a gondütött főket. —

Már mutatja rejtett lángférryét Coepheusz, 
Immár Procion is dühöngő tüzet hoz ;
S a nap az Oroszlány^bösz csillagzatába’, 
Fordítja az időt perzselő aszályra.

Már a lankadt pásztor csörgő patak mellett 
Selymes nyájaival árnyékot keresget,
S bozótos cserjéket, mert a hallgatag domb 
Oldalán egy vándor szellőcske sem bolyong. •—

S te, a közügy sorsán gouddal tekintve szét, 
Töprenkedve féled Városunkra a vészt,
A mit ellenünkbe Széresz s Baktra bészit 
S Tanaisz, mely belől viszálkodva vérzik. --

A jövendő idő titokzatos vége
Bölcs Isten által van fedve sötét éjbe. . .
S mosolyog fölötte hogyha a halandó 
Miatta végtelen rettegni hajlandó.

Ne feledd a jelent nyugton berendezni!
A többi a folyók szerint fog evezni:
Most félig telt medrén egész békességbe’, 
Csendesen hömpölyög Etruszk tengerébe .. .

Majd nehéz köveket s fatörzset szakgatva,
A barmot s házakat ragadvást forgatja;
Zúgása az erdőt s hegyeket átjárja 
S nyugodt folyókat is felzaklat vad árja.

— Az fog elégülten és vidáman élni,
Kinek nap nap után igy lehet beszélni:
„Éltem ! a holnapot bármint forditja rám :
Setét fellegekben, vagy napfényben — Atyáin.

„De a mi már egyszer mögöttünk van — bármi 
Jelentéktelenné soha se’ fog válni;
Sem hatástalanná nem alakul átal,
Mit egyszer az óra tova vitt magával.“

Kacag a szerencse kegyetlen bajokba’ ;
Gonosz játékait űzi makacskodva.
Kétes méltóságok kezén változnak á t ;
Most nekem, majd másnak nyújtja földi javát.

Dicsérem ha marad. De ha röppen szárnya: 
Legyen övé ismét minden adománya!
Én erényeimbe burkolózva, sorsom’
A szegénységben is igénytelen' hordom.

Nem az én gondom, ha nyög, recseg az árboc : 
Fogadalmat téve nyúlni imádsághoz 
A tomboló vihar engesztelésére —
Hogy kincsét a sóvár tengertől megvédje .. .

Engemet akkor a zugó tenger árján,
Két evezöjü kis ladikomon járván,
Veszedelem nélkül egy szelíd fuvalom 
Fog átal segitni, és Iker-csillagom. *)

TÓTH ENDRE.

1 *) Castor é3 Pollux.
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AZ ELVÁLT ASSZONY.
(Francia elbeszélés.)

Irta TONY REVILLON.
(Folyt.)

— Keljen fel ön, — ismédé Klára. — 
Kinek tart ön engem, uram ? Ugyan van-e 
oly nő, kinek szive valamely férfi iránt me
leg vonzalmat érez s egy más férfinak ál
dozza föl magát, újra visszatérve ennek a 
házához? Az, a mit ön őszinteségének ne
vez, rám nézve sértő! Szeret ön ? On nem 
tud szeretni, soha sem fog szeretni. Hogy 
ön sovárog utánam, az meglehet, de nem 
mint felesége, hanem mint kedvese után 
szokott! Higyje meg ön, kevésbé érezném 
magamat megbecstelenitve, ha oly férfinak 
dobnám magamat oda, a kit szeretek, sem
mint önnek!

— Asszonyom ! . . . Klára!
— Én soha semmiféle aljas vagy silány 

tettre nem fogok vetemedni. Ez a találko
zásunk pedig, uram, utolsó legyen.

— Utolsó? — kérdé nevetve Mériel. 
Aztán folytatá:

— Hát, azt gondolja kegyed, lemond
hatok én igy könnyeden a kezéről, hogy 
aztán ama gondolatban legyek, mikép ön, 
engem visszautasítva, csókjában mást része- 
sit? Nem, nem, nem! Én maradok, mert 
féltékeny vagyok ! Maradok, mert szerelmes 
vagyok! Maradok, hogy kegyedet újra lát
hassam, hogy közelében lehessek s olthas
sam azt az emésztő tüzet, mely lelkemet 
égeti. Végre is, én egykor mint nőmet tar
tottam karjaim közt; ön az enyim volt . . .

Mindezt halkan mondta. Aztán egy
szerre, az ablaktól az ajtó felé pillantott, 
hogy meggyőződhessék, nincs-e valaki köze
lükben ?

— Mi egyedül vagyunk! . . .
— Ha ön egy lépést tesz, ha még egy 

szót mond, segélyért kiáltok !
— Miért? Ez fölösleges.
Ezt mondva egy karszékbe vetette ma

gát s tenyerébe hajtotta a fejét.
Klára az ajtó közelében állva, várt.
Végre Mériel fölemelkedett.
— Majd irok kegyednek, — mondá. 

Most még magam sem tudom, mit fogok 
tenni ! . . .

Azzal gyorsan eltávozott.
A mit Klára először érzett, az a női j 

diadal volt.

— ő  szeret engem! , . . Meg vagyok 
boszulva!

Aztán: #jft
— Tehát újra föltalálhattam volna, ha 

akarom vala, a férjet, a rendes helyzetet, a 
párisi életet, a megtisztelő állást; nem élnék 
többé úgy, mint osztályozatlan a társadalom

! bán! Mily boldogság, — tévé utána moso
lyogva — hogy mindezt Henrikért föláldoz
hatom ! Végre mégis tehetek érte valamit, 
ez áldozathozatal által! . . .

Klára újra látta Mérielt, lábaihoz bo
rulva ; visszaemlékezett tekintetére, mozdula
tára s elkomorodott. Vájjon ama szerelem 
nélkül, a melyet érez, nem engedte volna-e 
magát rábeszélni ?

Mily parancsoló hangon beszélt ez az 
ember ! Mily otromba őszinteség nyilvánult 
szavaiban ! Mily határozott akarat, csengései
ben ! Noha maga irányában gyönge volt, 
midőn szenvedélyét kell vala leküzdenie, 
mással szemben elég erős lett volna, hogy 
fölötte hatalmát éreztesse. Vájjon minő kí
sérletet tesz ismét? Mert az bizonyos, hogy 
nem fog lemondani . . .

— De hát mit tehet ő? — töprengett 
Klára. — Mi elváltunk; a törvény védelmez 
engem. A törvény ? . . .

Mily különös! Mintegy három hóval 
ezelőtt Klára egészen megdermedtnek érezte 
a lelkét; élve is halottnak tartotta magát. 
Egyszerre azonban fölébredt; rázkódásokat 
rázkódások értek és ő újra le volt sújtva, 
de ismét fölemelkedett.

— Én is erőt érzek magamban. Meg
rémülni nem fogok többé ! . . . Ez onnan 
van, mert szeretek!

Henrik ép ekkor lépett be.
— Ugy-e akarja ön rögtön tudni, hogy 

mi történt? Nos, Mériel a leányom felől be
szélt nekem. Aztán kért, hogy legyek újra 
az ő neje. Visszautasítottam őt.

— ő  még mást is mondott kegyednek, 
Klára.

A fiatal nő lesütötte szemét.
— Azt mondta, hogy szereti kegyedet.
— Hát azt is tudja? — kérdé halkan 

a fiatal nő.
— Tudom ; Aixban létem óta e fölött 

töprengtem.
— Mit bánom én, akár szeret, akár 

j nem ! Mit árthat ez nekünk? . . .  De miért 
j oly halvány ön? Férhet e kétség az én Hen- 
! rikem szivébe?
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— Nem, nem. Én hiszek kegyedben, 
hiszek határtalanul! De félek ! Miért ? Ma
gam sem tudom megmagyarázni. Félek, 
hogy meg kell kegyedtől válnom ; félek, hogy 
szerencsétlenség éri kegyedet. Minden fenye
gető körülmény aggaszt engem. Egészen meg j 
vagyok zavarodva, lázban égek, nem birok 
többé magammal.

— Ebben az esetben annál több hideg
vérre van nekem szükségem Nem bizha- 
tunk-e egymásban ? Mitől félhetünk mi ? Ha 
balsors látogat meg minket, együtt könnyeb 
ben türjük azt! Ha veszély fenyeget min
ket, egyesült erővel szállunk azzal szembe, 
hogy legyőzhessük ! . . . Oh, én azzá lettem, 
a minőnek engem óhajtott ön. Nem küzdők 
többé sem ön, sem saját magam ellen. De, 
forduljon bár ellenem az egész világ, önre 
támaszkodva szembe szállók vele! . . .

— Klára !
— Ön azt akarta, hogy szeressem ? Nos 

szeretem. Haboztam elfogadni az ajándékot, 
melyet nekem önként nyújtott. Most már j 
nem habozom többé. Újra megalkottam bol- j 
dogságomnak az álmát. Ha mi szabadok 
volnánk, elkisérném a világ végéig is. Oh, 
ha az elválás a házasságnál teljes volna! 
Oh, ha özvegy volnék !

— Özvegy ! . . .
A szerelmesek egymásra néztek.
— Ön az én uram, — mondá a nő. 

— Most, mit kiván ön tőlem ?
— Bayeuxben van-e még Mériel ur ?
— Bizonynyal.
— Mit mondott ő önnek, midőn eltá

vozott?
— Hogy írni fog nekem.
— Klára, ő önt újra akarja látni. Es

küdjék meg nekem, hogy nem fogadja őt 
el többé.

— Esküszöm.
— Klára, még valamire kérem önt.
— Szóljon.
— Életemben volt egy boldog napom; 

oly boldog valék akkor, a minő csak lehet 
halandó ember. Egyedül voltunk a tenger
parton, a mezőn . . . Klára adjon nekem 
még egy ily boldog napot, holnap ! . . .

— Mikor akarja, hogy a partnál le- 
gyek?

— Két órakor.
— Ott leszek ugyanazon a helyen, 

hol akkor találkoztunk.

Henrik, mihely Klárától eltávozott, egye
nesen az »Európa« vendéglőbe sietett.

. — Mériel ur?r
— Epén most érkezett haza, uram.
— Lesz-e szives neki látogatási jegye

met átadni s megkérdezni tőle, elfogadhat-e?
A szolga, a kit Henrik megbízott, tá

vozott és csakhamar vissza is tért.
— Mériel ur várja önt.
A két férfi némán üdvözölte egymást.
Henrik nem tudta meglepetését elpalás

tolni, midőn a szőke fürtű, fehér bőrű, el- 
puhult, nőiesen gyöngéd, valóságos párisi 
alakot megpillantotta. Sajátságos vad indu
lat szállta meg, midőn elgondolta, hogy 
Klára e férfit szerette.

Mériel pedig, látva Henriknek hatalmas 
termetét, férfias arcát, nyílt tekintetét, meg
érté, hogy ez az erővel párosult őszinteség 
mennyire képes a bizalmat maga iránt föl
ébreszteni s ezt gondolta magában: »Klára 
szereti e férfit!«

Mériel karszéket mutatott a látogatónak, 
leülés végett. De ez nem fogadta el.

— Uram, — szólt Henrik — látogatá
som önnél, talán különösnek látszik. Azon
ban, azt hiszem, meg fog ön engem érteni. 
Több évi utazás után ezelőtt negyedévvel 
tértem vissza Franciaországba. Nem ismer
tem önt, sőt alig emlékeztem a nevére is. 
Anyámnál találkoztam Mérielné asszonynyal. 
Boldogtalannak láttam őt s tudni akartam 
boldogtalanságának okát. Ekkor ama rész
vét, melyet bennem fölébresztett, fokozta azt 
a gyülölséget . . .

— És, ugy-e e gyülölségnek köszönhe
tem önnek eme látogatását?

— Valóban, uram.
— És egy kis komoly találkozásra akar 

engem fölhíni, nemde?
— Úgy van.
— Én is úgy voltam azzal, uram, mint 

ön, hogy negyedévvel ezelőtt nevéről is alig 
ismertem önt. Ha valaki ön előtt jő s úgy 
beszél hozzám mint ön, követelő modorát 
nevetségesnek tartottam volna, mert azt be
láthatja ön, hogy nincs az a tisztességes 
bíróság, mely nem nekem adna igazat. Nos, 
ép azért, mert nőm Özvegy akar lenni, ke
rülném az összeütközést ama gavalérokkal, 
kiket a véletlen utamba hozna 1 Higyje meg 
ön, makacsul ragaszkodnám az élethez, ha-

1 bár ezáltal önmagámmal jönnék is meghason-

XX.
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lásba. Most azonban máskép gondolkozom. 
Vártam önt. Ha nem jött volna el hozzám, 
én kerestem volna föl. E találkozásra, me
lyet ön tőlem kér, magam is vágytam. Ön 
gyűlöl engem, mert gátul szolgálok ön és 
Mérielné asszony közt. Én meg azért gyű
lölöm önt, mert e nőt szeretem.

— Tehát beleegyezik ön?
— Beleegyezem.
Pillanatig csönd állt be.
— Nincs tehát egyéb hátra, mint a föl

tételeket megállapítanunk.
— Halljuk!
— Ön a megsértett fél.
— Oh, az egyre megy. Mi karddal ve

rekszünk meg. Ön ép oly kiváncsi lesz, 
fegyverét az enyimmel összemérni, mint én. ! 
Ha az első összeütközés nem dönt, újra 
kezdjük.

— Azt hiszem ép úgy óhajtja ön is, 
mint én, hogy Mérielné asszony nevét ne 
keverjük be a dologba.

— Kétségkívül, uram.
— Nos, keressünk valamely ürügyet. 

Gondolkozott ön már erről?
— Megvallom, én egyébre még nem 

gondoltam, mint arra, hogy önnel megve
rekedjem.

— Ugy-e, ön mostanában Párisban idő
zött Esnault ur?

— Ott, uram.
— Én is ott voltam. Nos mi együtt, 

utazhattunk Páristól Caenig. Ön hírlapot 
olvasott, én szintén. Olvasmányaink gondolko
zásra adtak okot s a nélkül hogy magunkat 
észrevettük volna, fennhangon gondolkoz
tunk. Van önnek politikai elve?

— Köztársasági elvet vallók.
— Hiszen ez pompás. Én meg ellen

kező véleményen vagyok. E kifejezését 
»crime de Décembre«, sérelemnek vettem. 
Utitársaim iránt való udvariasságból fölkér
tem önt, hogy kissé halkabban beszéljen. 
Mi idegesek s rósz kedélyhangulatban vol
tunk a vonat megkésése miatt is s beszé
dünk heves szóváltássá fajult. Ön kissé élén
ken hadonászott a kezével s én megragad
tam önnek a karját . , .

— Az indító ok tökéletesen kielégítő.
A szóváltás eléggé megmagyarázza a párbajt.

— A kézzel való fenyegetőzés pedig a
halálig való harcot. E szerint az első pontra | 
nézve megegyeztünk. Folytassuk. Talál ha- j 
tunk-e Bayeuxben tanukat ? I

— Nagyon bajosan. Én például fölem
lítem Gombault urat; ő igen szívesen meg
tenné azt a szívességet irányunkban; de ő 
jegyző s hivatala lekötve tartja, megzsíh- 
basztva jóakaratát. Mindenütt nehézségekbe 
ütközünk. Ott van ellenben Bellamy orvos, 
ki független s egyik barátja egy volt ka
tonaorvos. A két más tanút azonban a Caen- 
ben állomásozó lovassági tisztek közül kell 
választanunk.

— Melyik ezred van ott?
— A 16-dik vadász-ezred.
— Jól van. Ismerem annak ezredesét, 

De Dreuze-t. ő  a jockey-clubnak is tagja. 
Ma este átrándulok Caenbe s holnap tanuk
kal térek vissza.

Henrik az asztalhoz ment, pár szót 
vetve a papírra.

— Itt van Bellamy orvosnak a lakcíme. 
Arra kérem őt, fogadja el önt.

A fiatal emberek kissé gondolkoztak.
— Most tehát a fődolgokkal tisztába 

jöttünk, — szólt Mériel. — S a kardok ?
— Ott vannak az enyimek, — viszonzá 

Henrik; — egyébiránt azt sem bánom, ha 
Caenből más kardokat hoz ön magával.

Újra gondolkoztak.
— Nem tudom, mi volna még megbe

szélni való, — szólt aztán Henrik. — Kü
lönben, az orvos majd közvetítőül szolgál, 
ha netalán még valamiben kölcsönös meg
állapodásra lenne szükség.

Távozni készült, de mielőtt a szobát el
hagyta volna, visszafordult ellensége felé.

Annyira egy akaraton voltak a fiatal 
emberek, hogy az udvariaskodás szinte elke
rülhetetlenné vált.

— Nagyon örvendek, hogy ön oly pom
pásan megértett engem! — szólt Henrik.

— Én is szerfölött örülök látogatásának,
— viszonzá Mériel.

Bellamy orvos értesült Henrik utján a 
vasúton történt összezördülés felől s az azt 
követett kihívásról. Közbevágás nélkül hall
gatta ugyan meg, de türelmetlensége nyil
ván látszott; folyvást szemüvegén babrált s 
nyakkendőjének a csokrát igazgatta, mely, 
kivételképen, ezúttal kifogástalan volt.

— Senki sem fogja ezt önnek elhinni,
— szólt az orvos. — Azonban a történet 
elég valószínűséggel bir arra, hogy azt a jegy
zőkönyvbe fölvenni lehessen. Ennyi mindaz, 
a mit mi tehetünk. Én nem kárhoztatom 
Önt. Ha önnek nem él az édes anyja s Mé-
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rielné asszonynak a szülei, még azt taná
csoltam volna önnek, költözzenek ki mind 
a ketten Amerikába De ez lehetetlenség, j 
Önnek igaza van. Majd beszélek Gaude- 
berttel s lelkére kötöm, hogy józan marad
jon. Most tehát tisztában volnánk a do
loggal.

Henrik megszorította az orvos kezét. I
— Köszönöm, öreg barátom.
— Melyik órát választja ön ?
— Én alkalmazkodom a Mériel ur se

gédeinek a föltételeihez mindenben. Azon
ban, ha nekik ellenvetésük nem lenne, sze- j 
retném, ha holnapután napkeletkor megtör
ténhetnék a párbaj.

— És hol?
— Nem bánom, bárhol. Egyébiránt ja- 

valhatja ön nekik a kertünk mögött levő 
elhagyatott térséget. Akár élve, akár halva, 
vagy sebesülve, anyám közelében szeretnék 
maradni. De ismétlem önnek, a kihívás ré
szemről történt, következéskép én vagyok 
az, a kinek alkalmazkodni kell az ellenfél 
akaratához.

— Jól van.
— Holnap délig otthon maradok; az

tán sétálni megyek ; hét órakor meglátoga
tom önt. Tehát holnap.

— Henrik, kedves gyermekem . . .
— Orvos ur?
— Öleljen meg! Várjon. Hol is van a 

botom? Én is önnel megyek. Föll kell ke
resnem Gaudebert urat, a Café Francaisban 
találhatom őt meg.

Az utcákon a járókelők s a kereske
dők boltajtajukban, bámulva néztek a kis 
doktorra.

—. Vájjon mi lelte Bellamy urat? Mily 
izgatott! . . . Magában beszél . . .

Bellamy valóban motyogott magában 
a mint haza felé ballagott.

— Szegény fiú!. . . ő  el fog esni . . .
Aztán csakhamar utána tette :
— Tanúskodni párbajban ! . . . Mily 

balgák az emberek!

XXI.
Klára és Henrik a tengerpart egyik 

bemélyedésénél ültek. Előttök a tenger te
rült kék-zöldbe játszó hullámaival, azontúl a 
messze égalj fehérlett.

Először hallgatag bámultak, megelé- j 
gedve azzal, hogy együtt és egyedül lehet
nek. Egymás közelében, a nélkül, hogy i

érintkeztek volna, hallani vélték egymás 
szivének a dobogását.

— Mire gondol ön ? — kérdé végre 
Klára.

— Ama napra, midőn kegyedet először 
láttam.

— Én is e napra gondoltam.
S fejlődésnek indult, szerelmök gyönyöre 

áthatotta leiköket.
Nagyon jól emlékeztek még ama dél

utánra, ott a beteg nő szobájában, a Le 
Testű-palota szürke szalonjának estéire s a 
sétáik közben való összetalálkozásokra: ott 
a kolostor-negyed utcáin.

— Mikor én sétálni mentem, — mondá 
az ifjú, — azt hittem, a véletlenség vezeti 
lábamat; pedig csalódtam, mert a falakon 
is keresztül láttam. Bizonysága ennek, az 
is, hogy miután egy-két utcán áthaladtam, 
megálltam s igy szóltam magamban: »e har 
madik utca az, a melyen ö vele találkozni 
fogok !« És előérzetem nem csalt meg ; min 
dig találkoztam kegyeddel.

— Engem is ösztönöm vezérelt a nél
kül, hogy kerestem volna az alkalmat. Ép 
azon a helyen, a hol önt látni véltem, föl
vetettem a szememet; ha ön ott nincs, föl- 
sikoltok meglepetésemben.

— Az, a mit én akkor éreztem, gyön
géd vonzalom volt. Kegyed betegeskedett 
szenvedett! Ha elvétve mosolygott, úgy tet
szett nekem, mintha megnyílnék az ég, hogy 
egy élénk sugárt bocsásson át s mintha min
den táncolna előttem e fényben.

— És én örvendtem elmúlt szenvedé
semnek, elgondolva, hogy talán ép e körül
ménynek tulajdoníthatom újraéledésemet. A 
remény visszatért a bizalommal ; előre te
kintettem a jövőbe s édes ábrándokba me
rültem.

— Oh, mily édes ábrándokban éltem 
én i s ! Este volt ez, midőn a homályos ut
cákon sétálgattam . . . Eltűnt előlem Bayeux, 
Franciaország . . .  Mi sem választott el min
ket többé egymástól; együtt utaztunk egy 
uj világ felé. Kegyed egy vasúti kocsi szög 
létében ült, fehér köpenyébe burkolózva ; rá 
néztem, és kegyed lesütötte a szemét. Vi- 
radatkor megmozdult kegyed, aztán vállamra 
hajtotta a fejét, hogy tovább aludjék. Aztán 
egy hajónak a fedélzetén ébredt föl, a sik 
tengeren. A matrózok, a kelő napnál e fehér 
jelenséget látva, azt hitték, tündér lebeg a
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szemünk előtt. Én hallottam hangjának ezüst 
csengését! . . .

— Én is önről álmodoztam, a tenger 
partján, meg az erdőben. Szemünk a vég
telen vizterületen vagy a verőfénytől ragyogó 
lombokon révedezett. Én önre támaszkodtam 
s együtt sétáltunk a harmatos pázsiton. És 
én oly boldognak éreztem magamat, a 
mint igy a természet szépségeiben gyönyör
ködtünk.

Aztán újra elhallgattak mind a ketten, 
elmerengve az első napok boldogító em
lékein. (Vége köv.)

A PALÓC NÉPKÖLTÉSZETRŐL,
A magyar irodalom a nagyközönséget, 

attól az időtől fogva, a melyben »A T u d ó s  
P a l ó c «  című furcsa könyv, a mai humo- 
risticus lapok ősapja, nyomtatásban megje- ! 
lent, a palóc nép származása, jellege, iro
dalmi és költészeti becse iránt tévedésben 
hagyta.

Voltaképen minő okok vezérelték az 
álnéven F u r k á c s  T a m á s n a k  keresz
telt szerzőt ezen csíny elkövetésében, ma 
határozottan alig tudnánk megmondani; de 
nem is érdemes rá ; mert a mű oly selejtes, 
hogy e helyen komolyan figyelembe sem 
igen vehető.

A magyar nemzet mai hazája területén 
egy ezredéves történettel dicsekedhetik s 
fájdalom! nem volt gondja rá, vagy jobban 
mondva rá nem ért, hogy ama népcsaládok 
egyedi tulajdonságait, sajátosságát, a töb
biekétől elütő természetét cáfolhatatlan bi
zonyítékokkal lépésről-lépésre kövesse, azo
kat beható tanulmánya tárgyává tegye, 
holott azok vele ma nemcsak történetileg, 
de immáron jogilag és ethnographiailag is 
egy eloszthatatlan egészet képeznek.

Magyarországon a közjog és a diplo
mácia a jászok-kunok, Erdélyben a széke
lyek számára kiváló momentumokat bizto- i 
titott; ellenben a Nógrád, Heves, Borsod és | 
Gömörmegyék összeszögellő vidékein lakó j 
p a l ó c o k  s ennek elágazásai a b a r k ó 
s á g  és a m a t y ó k  jelentősége csak a köz- 
tudatban él, csak a tradíciókban maradt 
fenn; úgy, hogy ez ignorált szerep egy 
autochthon-ivadéknak tartott nép számára 
— a mint azt hinni szeretjük — lealázó s 
nekünk, a kik ma a miveit magyar nyelvet 
használjuk, nem illik, ha csak olyan irók

..! nyomán teendjük vizsgálódásaink tárgyává, 
j a kik a jó palócokat inkább csak hírből 
1 ismerik, vagy csak egy-két falu sajátossá

gából következtetnek valamennyire.
Kik azok a palócok és ezek elágazásai 

és mért épen palócok ők ? — mai napig 
sincsen végérvényesen eldöntve. J e r n e y  
és vele együtt H u n f a l v y  Pá l  leginkább 
csak a borsodmegyei Apátfalva vidéken élő 
palócokat ismeri ; az előbbi a meghamisí
tott » I g o r  h á d j á r a t a «  cimü orosz, job
ban mondva ó-skandináv codex nyomán és 

i talán saját tapasztalataiból is, az utóbbi 
Jerneyből és az összehasonlitó nyelvészet 
fonalán leszármaztatva. Néhai S z e d e r F á -  
b i á n benedictinus ezelőtt 50 esztendővel 
az igazi palócokat kutatta, de csak kis rész
ben érte el célját, S z a b ó  I s t v á n  kazári 
plébános pedig,, ki 58 esztendő óta él kö
zöttük, 1837 óta nem irt felölök, akkor is 
Homérnak egy énekét travestálta a »Tud. 
Gyűjteményben«. H o l l ó k l m r e  é s L e n -  
n e r  M i k l ó s  inkább csak a barkósá 
got tanulmányozták és Írták le, de nem a 
legszerencsésebb eredményekkel, a meny
nyiben az ő útmutatásaik után elvonul
nak ugyan lelki szemeink előtt a paló
cok, de nem a kikre ők céloznak, a bar
kók s a kik Gömörmegyének a Sajótól 
jobbra eső községeiben első pillanatra meg
lepik, meghóditják egész lelkünket, kedé
lyünket.

H o r v á t h  I s t v á n ,  a kinek emlékét 
minden magyar a legnagyobb kegyelettel 
emlegetheti, tevékeny életének javát a palóc
kérdés felderítésére szentelte. Ott vannak 
kéziratai hosszú sorban a nemzeti muzeum 
okmánytárában, befejezetlenül; ő megint 
nem volt nyelvész, mint Szabó István nem 
történetiró; úgy annyira, hogy ha valakinek 
ma kedve kerekednék ezen érintetlen, el
sárgult papirosok átkutatására, oroszlán
barlangba tévedne, a hova vezetnek ugyan 
nyomok befelé, de utat nem lelne onnan 
kifelé.

Be kell azért érnünk különösen két 
nógrádmegyei ügyvéd tapogatódzásaival s 
ezek feljegyzéseit saját tapasztalatainkkal 
összefoglalva tenni kísérletet a meglehetős 
parlagon heverő palóc népköltészet értelme
zésére nézve.

Egy negyed századdal ezelőtt azt irta 
G y u l a i  P á l  a »Budapesti Szemlédben, 
hogy »a székely népköltészetben csalódott
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az irodalom« s alig telt öt esztendő bele, 
az erdélyi Muzeum egylet fényes, meglepő 
cáfolatot állított ki Gyulai ezen feltevésé
nek tarthatatlanságára. Ekkor történt, hogy 
P a p  G y u 1 á t, ki jelenleg Füleken él, sorsa 
a sárospataki főiskolába vezérelte. Erdélyi 
János éles szeme megakadt a komoly törek
vésű ifjú tájékozottságán, beküldötte a tőle 
kapott » S z é p  p i r o s  E r z s é b e t «  cimü 
palóc népbaíladát Arany Jánosnak, a ki azt 
a »Koszorú« 1863. évfolyamában szives kész
séggel kiadta, de sőt továbbra is buzdította, 
mialatt a gyűjtést a Kisfaludy-társaság vé- 
vén kezébe, az kapott és közölt egyet-mást 
a S z i g l i g e t i ,  A b o n y i  Lajos és mások 
jóakaratu közreműködése folytán.

Teljes két évtizednek kellett eltelni, 
mig P i n t ér Sándor szécsényi ügyvéd idő
szerűnek látta a palóc-kérdést újra megboly
gatni, melynek M i k s z á t h  Kálmán szép- 
irodalmi működése ma már a szalonokban 
is propagandát csinált. Ezen idő alatt ma
gunknak is sok nyugtalanságot okozott az, 
leginkább történelmi és ethnographiai irány
ban s ha azok a kútfők, melyek a letűnt évszá
zadokra nézve némi eredménynyel kecsegtet
tek a népköltészet átértésében inkább elked
vetlenítettek, mintsem sarkaltak, irodalmi 
viszonyaink az oka, a melyek ellen PintérSán- 
dor fegyverét egész odaadással alkalmazza.

Azt mondják, vagy van oly eredetiség 
a palóc nyelvben, mely az általános magyar 
nyelvet megelőzte, vagy nincs; — ha van, 
akkor szemben olyan áramlatokkal, a minők 
alapján a mai magyar nyelvtanok szerkesztve 
vannak egyesek fellépése hiú kísérlet, merő 
utópia ; — ha nincsen, akkor hát csak teb 
jék el örömmel azok keble, a kik a göcsei, 
az ormánysági és a székely nyelvjárás által 
nemcsak a palóc tájbeszédet s annak nép
költészetét, hanem mindent képesek kima
gyarázni ; a sorsát ez igy is, meg úgy is 
régen megérdemelte.

Pedig a provincialismusok tanától még 
kevés ember feje fájult meg, s mikor a 
csángó-magyaroknak nevezett bukovinai vé
reink hazatelepitése iránt indítványokat tet
tünk, akkor sem ezek nemzetisége volt a 
tulajdonképeni ok ; csak ürügy, mely 3ze 
rint bele olvasztottuk őket számra nézve a 
nemzet zömébe ; de a kiknek jellege lassan- 
kint elenyészik, elenyészik mint a többi nép
családoké itthon, melyek megmentése végett 
épen semmi sem történik.

Az a. százezerét jóval meghaladó nép- 
faj, a melyet palóc nevén ismerünk, a mely 
röghöz kötött tehetetlenségén felül mégis 
oly patriarchális szokásokkal dicsekedhetik, 
minőket széles Magyarországon sehol, még 
Erdély bércei közt sem fedezhetünk fe l, a 
hol 30—40 tagból álló családok élnek »more 
patrio«, a hol mint S o m o s k ő n  minden 
törzsökös ember Somoskeőy, I v á d o n min
denki Ivádi, Ső r e g e n  nagyobbára Szó, 
S a 1 g ö - T a r j á n b a n Godó és Herceg, 
M i h á l y i  a l á n  Forgon és Bodon, Egyhá- 
zas-Báston M e d e és ennek előnevei »Kö
böl«, »Tukarcs« »Csajka«, a hol az ifjú 
legény bátyja feleségének kisebbik ura, a 
hol a leányok úgy lovagolnak, mint a leg- 
kipróbáltabb cirkusz-hölgyek ; a hol a Baal- 
cultusnak nemcsak kétségtelen bizonyítékai 
vannak az agyag-edények s a molnár-kalács 
sütő-vasának jegyeiben, a napraforgó s z é r 
té 1 e n, módnélküli való tenyésztésében stb., 
hanem a pogány és keresztény vallás elvei
nek olyan reminiscentiában, a minőket a 
palóc nép lakta falvakban únos-untalan fel
találhatunk.

A palócnak régi lakóházát két gömbö
lyű oszlop tartja ; az egyik, a melyen a szoba 
(a ház) közepe táján a mestergerenda pihen, 
a bálvány; a másik, a bejárat mellett a 
» B o l d o g  a ny a «  tele irva cifra emblem- 
mákkal, talán régi húnscytha-jegyekkel (?), 
melyeket faluhelyen a gyerekek sorba csókol
nak este imádkozás után, lefekvés előtt; 
vagy büntetésből, ha csínyt követtek volna el.

Avagy nem rejlik-e mindezen századok, 
talán egy ezredév óta fenálló népszoká
sokban a leghamisitatlanabb költészet, a 

I mely egyúttal a leghatározottabb igazság 
ismérvein: az ő meggyőződésükön sarkal. 
Úgy épit, úgy él, úgy ruházkodik mint ősei, 
közös tálból mártogatva három ujjal esznek, 
mint »néhai való jó Mátyás király« ; — még 
a gondolatmenete is olyan a palócnak, mint 
az ősöké; mert a következtetésekben a 
praemissák közül a legtöbbször kifelejt egyet- 
kettőt ; ha számlál, ötig megy s azon felül 
a hat neki már csak öt meg egy, a hét 
neki öt meg kettő és igy tovább; Írni, szá- 

j molni hajdan rováson szokott s B é l  M á- 
j t y á s  még a múlt században latin versben 
; magasztalja B a l o s k ó  Pá l t ,  egy nógrádi 
j  föídmivelőt, a ki a papjának evangéliumait, 
j epistoláit ilyen rovásra rótta s tiz, sőt több 
* év múltával is onnan olvasgatta, szent zso
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lozsmáit talán énekelgette, és a mely rová
sokat, mint az általa hallgatott épületes dől 
gok tanúbizonyságait, elhalálozása esetére 
teste mellé, koporsójába helyezni rendelte.

Mert hisz a palóc nyelve oly dallamos, 
hogy mikor imádkozik, vagy kötött vagy 
kötetlen beszédben beszél, megcsendül az 
ember fülében ; vagy legalább úgy tetszik, 
mintha csendülne. Az a nyomorék-koldus, 
a ki a losonci vagy rimaszombati vásáron 
maga iráut szánalmat akar gerjeszieni, ma 
is úgy énekel, mint a gyász-vitézek, a kik
ről Thuróczy az ő krónikájában megemlé
kezett ; az a » F ö l e m e l t e  K á d á r  s z e 
m e i t  az é g r e «  kezdetű vers, ki tudja 
minő régi lehet, s azt az újoncot, a kit so
rozás alkalmával katonának visznek s nem 
a kedvese, hanem az édes anyja nevére 
rögtönzi dalait, csak egyszer kell jól meg
figyelnünk, hogy fogalmat szerezhessünk 
arról a képességről, a melyet a palóc, úgy
szólván az anyatejjel szivott magába.

És ebben van ama varázs, a mely miatt 
egy G y ö n g y ö s i  verseit kora a klasszi
kusabb Zrinyié fölé helyezte• e miatt nem 
tud megválni az ember a T o m p a  regéi
től; e miatt kapkodták a L i s z n y a i  pa
lóc dalait; ezzel hódítottak és hóditnak 
T ó t h  Ede, M i k s z á t h  Kálmán, V i d o r  
Pál, stb., ezt eltanulni lehetetlen, születni kell 
erre, mint a latin példabeszéd tartja.

De kitől is tanulta volna el a palóc a 
költészetre való képesítést, olykor hivatott 
ságot? — Az a nép, mely egyáltalában írni, 
olvasni csak az utolsó évtizedek alatt tanult 
meg valamennyire. Azok, a kik azt hiszik, 
hogy a nép nem olvashatta a gróf K o h á r y 
»Ringyéből-rongyából összeszedegetett fűzfa
verseit«, nem gondolják meg, hogy hátha a 
gróf olvasta el vagy hallotta a nép költe
ményeit, mely már az anthologiákban sincs 
meg ; elég csak a H o r v á t h  Ádám vidu- 
lására utalnunk, a kinek verséből széles jó 
kedvében nem egyszer elkurjantja a palóc 
ma is :

»Utszu gondok 
Hoppot mondok 

* Ha sántán is ;
Hopp éjfélben,
Hopp ebéden,
S vacsorán is !«

Es ezt a történeti elbeszélésekről, a me
sékről, népmondásokról, babonákról stb. még 
inkább elmondhatjuk. G ö r g e i  Albertnek

»Argirus nevű királyfiról és egy tündér szűz- 
leányról« irt meséjét és az 111 o s v a i Toldi- 
mondáját a palócok messze földön ismerik. A 
nép nem csak elrfegéli a történeteket, de el is 
hiszi rendületlenül; és rendkívüli nagy elő
szeretettel terjeszti, travestálja és maga csi
nálja azokat. Nem valami régen egy 88 éves 
értelmes asszony és vele több is szentül meg 
volt győződve, hogy az egész világ-egyete
met egy nagy cethal tartja a vállain, s va
lahányszor terhére esik ezen alkotmány vi
selése pl. ha szendergéseiből felébred, föld
indulás vagy valami hasonló áll elő. Cisio 
és álmoskönyv mindenütt van; elhiszik, 
hogy a gyereket szemmel meg lehet verni, 
vannak garabonciás diákjaik, halálok,kisérte
tek, baszorkányok, íz, lidérc, tündér, vas- 
orru bába stb., vannak csodáik, milyen a 
rontás, ráolvasás, igézés, a lakatnyitó fű 
használata, a ráró- és zsónamadár, az áspis
kígyó stb., de sőt a táltos szó a címzések 
közt a népmesében is előfordul, mikor a ci
gány megszólítja az okos embert »Tekinte
tes, nemes, t á l t o s  stb « úgy mond.

Mindez azon elszigeteltségnél fogva, a 
mely a palóc népet a nemzettest civilisatió- 
jába való részvételre sarkalta volna: igen 
természetes. Ha azt mondjuk, hogy annál 
a háznál, a hol halott fekszik kiterítve, tü
körbe tekinteni nem jó, annak van optikai 
értelme ; de azt hinni, hogy az, a kinek 
tekintete mégis bele tévedett, sárgaságba 
esik: már babona; azt hiresztelni, hogy a 
lencsét, hogy zsizsikes ne legyen, éjjel kell 
megművelni, rejtőzhetik a természet vala
mely titka ; de hogy az ember magával el
hitesse, hogy ha azt akkor, mikor a szántó
földön van, kinevetik, meg nem fő: már csak 
a népmesébe illő képlet, mint a 3. 7. 9. 12. 
stb. számok alkalmazása a babonában és a 
népköltészetben általán véve.

De hát a palóc földön irmag és szere
lem van minden fűben, fában.

Mily érdekes volna feljegyezve egy cso
móban bírni mindazon adatokat, melyeknek 
nemcsak tartalma, de szó- és mondattani 
szerkezete is az ősök vallására, szokásaira 
és gondolat-menetére oly híven reá vall; 
avagy csak puszta phrasisnak vegyük, a 
mit E r d é l y i  J á n o s  mondott: »Mit nem 
adnánk egy dalért, mely ezer esztendő előtt 
zenghetett atyáink ajakán! Nem a legmé
lyebb egyesülés volna-e, ha dalolhatnék, 
mit ők? Talán éreznénk mindent, mit ők



éreztenek!« Valljuk be, erre az érzésre, ha 
soha, úgy ma valóban szükségünk volna!

Pintér Sándor azt hiszi, hogy egy általa 
közölt palóc népmese — a melynek ő cimet 
adni elfejtett — a nép valamennyi meséinek 
törzsökét képezi és ebből ágaznak el a többi 
ismeretes népmesék mind.

Ebben túlzás van. Annyi bizonyos, hogy 
a mesék tárgya és szerkezete között morá
lis, sőt kulturhistoriai vonatkozások vannak, 
szóval, hogy azok parábolák és paramythiák 
dolgában bővelkednek, mit ő igen elmésen 
átvisz a kő-, a réz-, a bronz-korszakra s az 
ólomfejü barátot Pintér a lőpor feltalálásá
nak idejére helyezi, a mely épen odaillő is.

»Egy  s z e g é n y  s z ű c s r ő l  és  a 
k o m á j á r ó l ,  a h a l á l r ó l «  szóló barkó
vidéki népmesében, melynek változatai E r- 
d é l y i  J á n o s n á l  és M e r é n y i n é l  is 
feltalálhatok, magunk is már rég sejtettünk 
hasonló tanulságokat: az ember, a ki elő
ször a vele találkozó isten ajánlkozását vissza
utasította, mivel igazságtalannak képzeli: 
később maga válik önzővé és mint ilyen 
nevetségessé; ugyanis bebocsáttatást nyer
vén a halál birodalmába, a hol minden élő 
embernek egy gyertyája ég és ezek az égen 
a csillagok, midőn megtudja, hogy az ő 
gyertyája immár fogyatékán volna, haszta
lan rimánkodik s hiába próbálja komáját 
arra rábeszélni, hogy az ő kedvéért igaz
ságtalanságokat kövessen el ; nincsen par
don ; úgy van jól minden, a hogy van. Némi 
hasonlatosságot tüntet fel ezen mesével egy, 
a Kisfaludy-Társaság gyűjteményében közölt 
garamvidéki mese, »A béka komája*, csak
hogy ott a lelkek fazékba vannak lezárva, 
s e mese csonka töredékben Grimmnél is 
feltalálható.

»A halál vőlegénye« cimü palócnak tar
tott népmesét határozottan tót eredetűnek 
kell kijelentenünk ; ha semmi más bizonyí
ték sem volna ezen állításunk igazolására, 
elég az, hogy a kásában tűzhöz tett emberi 
koponya pöfögése nem hasonlít annyira a 
»Most indol«, »Má felyi utján van«, »Az ud
varon van« mondatokhoz, mint a tót szóhoz 
»poty«,  mely itt hangutánzat és magyarul 
annyit jelent »jer !«

Egyébiránt a palóc elbeszélő-költemé
nyek kutforrása a meg-megujuló humor, s 
előttünk, a kik ma a mívelt irodalmi nyel
vet használjuk, az mint elmaradott, pórias, 
a gúny bizonyos ingerével hat; mit azon

körülmény még feltűnőbbé tesz, hogy mig 
a komoly satyrában az öntudatos cél nyil- 
nyilvánvaló, a mely az erkölcsi rosszat, a 
rútat és hamisat nevetség tárgyává teszi, 
az alatt a palóc, sokszor az igaz, alattomos 
ravaszságból ; de legtöbbször akaratlanul, 
legkisebb célzás nélkül, váratlan önti ki 
humorának üde habjait; mivel a megisme
rés és visszaemlékezés elmélete a palócnál 
inkább a külső, mint a belső ismérveken 
alapszik s mint fejletlenebb népcsaládnak 
megismerő tehetsége sokszor az érzelmi és 
akaró tehetségnek van alárendelve.

Erre mutat annak az egyszeri katoná
nak a levele, a ki az olaszországi hadjára
tok alkalmával anyjának írván vagy Írat
ván, ekképen kezdte sorait: »Laóger az eég 
alatt! Kedves szüleim ! Az egyik kezembe 
puska, a másikba kard: úgy irom ezt a 
levelet . . .« igy akarta nagy dérrel-dúrral 
feltüntetni, hogy ő milyen nagy hős; — ide 
mutat a palóc suhanc enyelgése, a ki a 
bátyjától egész komolyan tudakozta : »Estaók 
baá ! T a n a á 1 ly  a k i  hány gomolya turaó 
van a csuhujjamba ? m i n d  az ö t ö t  k i e d-  
n e k  a d o m « ;  — végre ilyen a két barkó 
asszony párbeszéde, a kik közül az egyik 
igy sajnálkozott:

»— Mehhót a tyisztéletés uram; méb 
bion lelkem, ott vótam a v é k t y i s z t e s -  
s é g é n é 1. *) De asz’ mongyák Borcsu 
(Boriska) hosz szeretöüje voutá a tyisztele- 

j tes uramnak!
— Bolondujeék s z í  mék kiénd, — vála- 

szolá a kérdezett — ha meé csak mos’ 
tugygya. N y o u c  e s z t e n d e j e  moá  
m é e s s e  t u t t a  s e nki . «

Itt mind a három esetben nem csak 
gondolatbeli rés vagy más botlás van ; de 
előadási sajátosság is, mely körülmény, a 
palóc nép eredetiségét véve tekintetbe, fel
jogosít bennünket, hogy számára bizonyos 
alantos fokot jelöljünk meg a társadalmi élet 
fejlődési menetében, a melyben a nép a tár
gyat vagy a róla alkotott fogalmat nem volt 
képes önmagában véve egyszerre és azon- 

i nal kifejezni, hanem csak más dologhoz való 
viszonyban, épen mint a számításban, mint 
fentebb láttuk, az öt meg egy, nála a hatos.

Igénytelen véleményünk szerint subjec- 
tivismusának is itt van az alapja, a mi sok- 

j szór a comicumba csap át, kivált ha a túl-

* *) A »Magyar Nyelvőrből«.
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érzékenység nem hagy időt vagy módot a 
megfontolásra. Valami nevetségesebbet kép- i 
zelni is alig lehet, mint oly nyalka, mint 
mondani szokás »magyar miskásan« kiöltö
zött vőfélynek a fellépését, a ki a maga 
tisztét derekasan akarván betölteni csupa 
emlékezetből, teljesen készületien rögtönzi 
azon mondókákat, a melyeket az úgyneve
zett » S z ó s z ó l ó  K ö n y v«-ből szóról szóra 
bemagolni a hiúságig menő öltözködés gond 
jai közt rá nem ért, vagy a meghatottság 
miatt összezavarodván, bizonyos kimagyaráz- 
hatatlan szóhabarlat, galimathias alakjában 
tálal fel. FINDURA IMRE.

(Vége köv.)

A LEGÚJABB REGÉNY.
(»R u t h«. Regény. Irta B e n i c z k y n é  

B a j z a  L e n k e .  Kiadta az Athenaeum. Egy kötet. 
Ára 1 frt.)

Sajátságos egy elbeszélés! Változatos, 
romantikus mese, mely csupán arra való, 
hogy egy erkölcsi és társadalmi kérdés 
megoldásához érdekes fonál gyanánt szol- 1 
gáljon. A hősnőt a regény kezdetén utszéli | 
cigánygyermeknek látjuk; a derekán mint 
valóságos grófnét üdvözöljük, a végén pedig 
kétségbevonhatlan hercegnő gyanánt búcsú
zik el tőlünk Nem-e leleményes elme, mely 
a mai józan világban ilyen történettel tud 
kedveskedni a meghiggadt olvasónak ; s nem 
mutat-e élénk fantáziára, hogy ilyen merész 
ellentéteket egymás mellé soroz az Írónő? ; 
Aztán panaszkodjék a kritika, hogy regény- , 
költőink idegenkednek az érdekes alakok
tól s hogy a nehezebb psychologiai proble 
mákat kerülik !

A legújabb regény hősnője, Ruth : épen- 
séggel nem tartozik a mindennapi lények 
közé. Lássuk csak. Családjáról annyit tu
dunk, hogy apját ő maga sem ismerte; 
anyja pedig szegény cigányasszony. Mint 
koldusok barangoltak világszerte, éhezve és 
fázva, s a kis Ruth korán megtanulta ismerni 
az Ínséget. Abban született, az volt első í 
társa s az lett legjobb híve Mint a madár: 
oly szabadon növekedett. A kóborlás mutat- [ 
kozott első éveiben életcéljául s a szabad j 
ég volt otthona, a melyet ekkép mindenütt | 
föltalált. így múlt az idő, a mig egy napon ; 
édes anyját megejtette a nyomor. Az emberi ! 
könyörület forrása kiapadt, s az éhhalál, 
mint szörnyű végzet fenyegette a két sze- j 
rencsétlen lényt. Ruth kétségbeesett, a mint 
szülő anyjának közel végét látta. Senki sem J

tanitá semmire, de azt tudta, hogy az égi 
szűz, a kinek képe ott az utszélen állt, se
gítséget adhat. Azért a vad gyermek hozzá 
fordul, szóval és ököllel követei irgalmat s 
indulatában döngeti a Mária-képet, melynek 
közelében édesanyja az éhhalállal vivódik. 
A halál erősebb és zsákmányul ragadja 
Ruth egyetlen támaszát. Többé senkije sincs. 
Mi lesz a sorsa ? Ugyanaz, mely anyjának 
jutott osztályrészül ?

A kétségbeesés percében ép oda érke
zik az öreg Deésy gróf. Az isteni gondvi
selést képviseli most. Az életben sokkal több 
baj és csalódás érte, semhogy teljességgel 
joga ne lenne az embergyülöletre. Nem is 
titkolja, hogy életunt s hogy senki előtt se 
akar kellemes lenni. Roppant vagyona mel
lett független s azért mogorvaságában tetsze
leghet önmagának. *Ez a különös főur látja 
a szerencsétlen leányt Zord szive megindul 
s a halott mellől magához veszi Ruthot. Az 
utszélről fölszedve, a saját fényes társaságába 
viszi s nevelt leányává fogadja Őt.

Mi lesz már most a nomád-természetű 
gyermekből a sima parketten, az előkelő 
körökben ? E kérdés psychologiai megoldá
sát kísérli meg az Írónő. Gróf Deésy eleinte 
egész önző célokból gyakorolta felebaráti 
szeretetét. A szép, szilaj leányka társasága 
pompás szórakozásnak ígérkezett számára 
s nem is tekinti másnak, mint játékszeré
nek. Ruth naiv viselete, ámulásai, impresz- 
szióinak különös nyilvánulásai — mindez 
valóságos »haut gout« a rokkant urra nézve. 
De ez az önző s z í v , mely rég kivette részét 
az életből, sőt többet is, mint a mennyire 
joga lett volna, félelmesen megdobban.

Nincs mit tagadni: gróf Deésyt az évek 
múltával mind szebbé, értelmesebbé átala
kult leány ritka bájai elvakitják, pezsgő 
szelleme elragadja s szégyennel kell beval
lania önnönmagának, hogy szerelmes belé. 
S e szerelemmel egyidőben a féltékenység 
is föltámad szivében ; hisz az ellentét közte 
s a leány közt oly véghetetlen nagy ! Azt 
nem birná elviselni, ha e gyönyörű gyer
meket más számára kellett megmentenie, 
más számára kellett fölnevelnie és kimivel- 
tetnie! És gróf Deésy nem riad vissza a 
kegyetlenségtől: nejévé teszi Ruthot.

A boldogság, mely az uj házasokhoz, 
mint a szövetségben harmadik, mindjárt az 
első napon társul szegődik, csak a férjnek 
kedvez. A nő szive másért dobog, a szép
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és ifjú herceg Hárskutyért. Ez egy Ízben 
lovagolni látta Ruthot. az erdőben, mely ha
tárt képez a Deésy és Hárskuty szomszédos 
birtokok közt. Ez az egy találkozás elég 
volt arra, hogy Fülöp — ez keresztneve a 
hercegnek — vészes szerelemre gyuladjon 
a bájos teremtés iránt. Még akkor leány 
volt Ruth s azért nem is habozott s viszont 
megszerette Fülöpöt. Vonzalmuk nem ma
radhatott titokban; de ezt maga a fiatal 
herceg sem akarta A mint azonban gróf 
Deésy megtudta e kölcsönös szenvedélyt: 
épen nem lovagias fogással nagy hirtelen 
nyakát szegte Fülöp szerelmének, azt ha
zudva neki, hogy Ruth nem fogadott leánya, 
hanem szeretője.

Célt ért. Fülöp csalódva visszavonult. 
De szenvedélye most újra meg újra kitör 
szivében. Ez emészti őt bárhová megy s ő 
mindig a gróf Deésy párt követi. Mindenüvé 
elkísérte őket a nagyvilágban. A mióta a 
gróf neje lett Ruth: ez a szerelem annál 
lángolóbb, annál leküzdhetetlenebb benne. 
Most már bánja, hogy hitt a hazug szavak
nak s oly sértő módon hagyta cserbe a szép 
nőt. Szeretné is megengesztelni. Bocsánatát 
kéri; de késő minden. Az asszony hű ma
rad férjéhez, bár e hűség nagy áldozatába 
kerül; hisz gyűlöli azt, a kit nem akar 
megcsalni s szereti azt, a kit most vissza 
kell utasítania.

Ettől fogva az olvasót mély rokonszenv 
fogja el a két szerelmes iránt. Szinte harag 
támad bennünk azok ellen, a kik akadályai 
e szellemi frigynek. Ezek közt első sorban 
az öreg herceg Hárskuty áll, ki fiát a szép, 
de büszke Izidóra grófnővel akarta össze
házasítani ; s azért nem jó szemmel nézi 
Fülöp vak szenvedélyét. Még nagyobb el
lensége maga Izidora, a ki visszautasittatása 
miatt bosszút forral mind Fülöp, mind Ruth 
ellen. Ez a bosszú jobban foglalkoztatja őt, 
mint férjének, egy olasz grófnak szerelme- 
Mindenekelőtt rágalommal tör áldozatára' 
Elhiteti az előbbkelő körökkel, hogy gróf 
Deésy csakugyan nem vette nőül az egy
kori cigányleányt, hanem az most is csak 
szeretője.

Ezt a pletykát megcáfolja az öreg férj 
halála. Ekkor kisül minden. A végrendelet 
szerint az összes vagyon a törvényes öz
vegyé, ez pedig senki más, mint Ruth. De 
ez az öröklés egy erős föltételhez van kötve. 
Az özvegy nőnek a gróf egy rokonához kell

feleségül mennie. Ekkép gondoskodott a ha
lott, hogy Fülöp még se érhessen célt. A 
nemes és önzetlen asszony felháborodik e 
kegyetlenségre. Hisz ő ismét szereti a fiatal 
herceget; azért a végrendeletet visszauta
sítja Vesszen a vagyon, csak Fülöp lehes
sen az övé! Ekkor Izidóra újabb fogáshoz 
nyúl. Elhíreszteli, hogy Ruth az öreg herceg 
Hárskuty törvénytelen leánya s igy Fülöp 
testvére. Tanukat is állít e mese bebizonyí
tására ; s a derék tanuk meg is esküsznek 
rá. Az özvegy grófné, kit a sok üldözés 
már elcsigázott, elhiszi ez ármányt s kétség- 
beesésében el akar bujdosni Ekkor az öreg 
herceg Hárskuty lép közbe. Föltárja a valót 
s ez a való leleplezi és megszégyeniti Izidórát, 
a sokat szenvedett Fülöpöt és Ruthot pedig 
végre a boldogsághoz juttatja.

Az írónő főfeladatának tekinté, hogy 
a cigányleány átalakulását, kedély- és ér
telmi fejlődését nyomról-nyomra híven és 
természetesen rajzolja. S ebben nem min
dennapi ügyességet és gyakorlottságot tanú
sít. Lélektani megfigyelései helyesek, érde
kesek; de nem mindig újak. Jól sikerültek 
ama részletek, melyek Ruthnak a társada
lommal folytatott küzdelmeit tárják elénk. 
Részvétünket az Írónő nemcsak megnyerni 
tudja pártfogoltja iránt, hanem azt meg is 
tartja. S a szegény s végül irigyelt nő szen
vedélyes érzelmeit sokszor meggyőző erő 
vei tolmácsolja. A jellemfestés más alakok
nál is többé-kevésbé sikerült. — Fülöpöt, 
Deésyt, Izidórát nem egy jó és határozott 
vonással állítja elénk az írónő. A mese le
bonyolítása is igényt tart az elismerésre. 
Egyszerűbb, mint Beniczkyné Bajza Lenke 
más müveiben; de egyúttal kerekdedebb, 
bevégzettebb. A cselekvény mindvégig egy 
irányban halad; a kitérések nem osztják 
meg az olvasó figyelmét.

Csak az érzelgősebb helyeket s a női 
Íróknál szinte elmaradhatatlan áradozásokat 
szeretnék törülni e könyvből. Az efféle túl- 
buzgalom mindig dilettánsszerű jelleget köl
csönöz a szép nem munkáinak. De hát az 
olvasó szép nem ebben is találhat élvezetet. 
Úgy látszik annak is szól.

PRÉM JÓSZEF.

I R O D A L O M ,
A  K a r á c s o n y  i- ju ta lo m d ij  tárgyá

ban hétfőn döntött az akadémia. Csaknem 
félszáz dráma közt, mely a 200 darab ara-
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nyos jutalomért versenyzett, a bírálók most | 
sem találtak megaranyozni valót. A nagy j 
tömegből csak két darabot emel ki a bírá
lat, mint figyelemre méltót. Az egyiket egy 
biráló a legjobbnak tartja valamennyi közt, 
a másikat két biráló az aranyakra is érde
mesíteni akarta, de a többség megtagadta j 
tőle. A szigor a Karácsonyi-dijakat már ! 
régen más irodalmi müvek jutalmazására ; 
tereli, s ott már enyhébb zóna alá kerül- j 
nek. — Az akadémia ülésén H e i n r i e h  
Gusztáv tett jelentést a bírálók nevében.
A »Nóra« cimű drámát mostani alakjában 
is, a színpadon hatástevönek mondja, s ér
demes iró müvének sejti. — A terjedel
mes jelentésből, melyet Heinrieh gonddal 
dolgozott ki, adjuk a berekesztő sorokat: 
»Nóra« valószinüen mostani alakjában is 
tetszenék az úgynevezett nagyközönség
nek, melyet a legújabb francia dráma ter
mékei rég elszoktattak attól, hogy a szin- ! 
műben józan indokolást és egységes jellem
zést keressen. De e mü szerzője, úgy lát
szik, többre törekszik, mint múló színi si
kerre; — ezt következtetjük legalább azon 
tényből, hogy müvét elküldte a Karácsonyi
pályázatra, mely, hála nemes alapítójának, 
nem hozhatja az ország legelső tudományos 
testületét azon szomorú helyzetbe, hogy es- 
hetőleg egy aeszthetikai és logikai beszá
mítás alá nem eső rímes balletszöveget ju
talommal kell kitüntetnie. — A Karácsonyi- 
pályázat »drámai, színi és nyelvi tekin
tetben becses és igy kitüntetésre méltó« 
terméket követel, azaz oly müvet, mely 
drámai irodalmunknak igazi gazdagodását 
jelölje. És ez helyesen van igy. Hadd legyen 
legalább egy fórumunk, mely a drámai köl
tészet terén, minden melléktekintet nélkül, 
egyedül a művészet magasabb mértékét al
kalmazza. Nem merjük remélni, de legalább 
őszintén kívánjuk, hogy legyen meg idővel 
az az áldásos hatása, melyet tőle várunk : 
egy oldalról serkentse tehetségesebb dráma
íróinkat, a repertoire napi szükségeinek hasz
nos és érdemes kielégítése mellett, legalább 
egyszer-másszor arra, hogy erejüket a leg
magasabb célok elérésére fokozzák s köz
pontosítsák, — más oldalról pedig riaszsza 
vissza a mind nagyobb tömegben tolakodó 
hívatlanok seregét, kik végre is be fogják 
látni, hogy e z e n  pályázaton hiába pazarol
ják a másolás költségeit, A »Nóra« című 
dráma, mai alakjában, minden kiváló tulaj

donsága mellett, melyet örömest elismerünk, 
mégis fogyatékosabb munka, semhogy a Ka
rácsonyi-jutalom igényeinek megfeleljen. A 
biráló bizottság azért tisztelettel kéri a tek. 
Akadémiát, méltóztassék elhatározni, hogy 
a Karácsonyi dij ez alkalommal nem adatik 
ki.« — »Nóra«, mint irói körökben hirle- 
lik, C s i k y  Gergely munkája, a második 
helyen fölemlített »Tiepolo« cimü tragédiát 
pedig P r é m  József irta.

A helsingforei »finn ugor társaság < már
cius 22-én tartott gyűlésében négy magyar nyelv
tudóst választott tagjai sorába ; nevezetesen H u n- 
f a 1 v y Pált s B u d e u z Józsefet tiszteletbeli, 
B a r n a  Ferdínandot és dr. S z i n n y e i Józsefet 
levelező tagokul.

Művelődéstörténet. B i b a r i  Péter tanár 
egy átalános (és hazai) művelődéstörténetre hirdet 
előfizetést. Számítva van a mü a társadalmat s 
közelebb a népet nevelő osztályra, a papokra, ta
nítókra s átalában tankönyv akar lenni a felnőt
tek. különösen a müveit és művelődni szerető nők 
számára, bőven tárgyalva a vallási és paedagógiai 
fejlődést, művészeteket, költészet, házi szokásokat 
stb. A közoktatásügyi minisztérium jóváhagyásá
val és pártfogásával megjelenő s illustrációkkal is 
ellátott mű előfizetési ára 5 frt, melyből 2 frt május 
1 jóig küldendő be előre (szerzőhöz, Kinizsy-utca, 
14. sz.), a másik 3 frt pedig a kötet átvételekor 
utánvétellel.

Bante-codex Magyarországban. A »Gior- 
nale storico dela litteratuia italiaua« cimü római 
havi szemle legutolsó füzetében »Un codice dan- 
tesco in Ungheria« címmel érdekes cikk jelent 
meg V a i s z Ignáctól A codex, melyről benne szó 
van, az egri líceumi könyvtár tulajdonát képezi és 
eddigelé teljesen ismeretlen volt Olaszországban. 
Nem a »Diviua Oommedia« eredeti szövegét, ha 
nem annak egy latin fordítását tartalmazza, me
lyet a XV. század elején készített Termo Giovanni 
de Serravalle püspök. A fordítás nyomtatásban 
soha sem jelent meg és kéziratban is csak arról 
az egy példányról volt eddig szó, melyet a vati- 
cani könyvtárban őriznek. Az egri Uante-codex 
30 cm magas, 21 cm. széles és 10 cm. vastag. Kö
tése disznóbőr, melyen e szavak olvashatók : »Dante 
Aldighieri Poemata, diversi argumenti. Ms. secoli 
XY.« A codex első lapján csak ez áll : Ms. anni 
1417, a másodikon: Aldighieri mors 1321. A har
madik és negyedik lapon a prológus következik, 
pergamenre írva, apró, összeszoritott betűkkel.
— A prológus Zsigmond királyhoz van intézve
— Az ötödik oldalon kezdődik maga az épos, 
mely 2J7 lapot tölt meg. A legvégén a következő 
sorok olvashatók : »Explicit translatio libri Dantis, 
edita Rudo patre et Domine patre Johaune de 
S e r r a v a l l e  arriininien3Í Dno episcopo et prin-

i cipe firmano de ordine minorum assumpto. Princi- 
| píata de mense Januarii anno Domini milesimo 

quadringentesimo decimo septimo et completa de 
i mense maji ejusdem anni in civitate Coustan- 
[ tiensi Provinciáé Moguntinae in partibus Aieman-
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niae stb. stb.« A »Divina Commedia« utobó lapja 
után egy üres pergamen levél következik, aztán 
pedig ismétlődik az ajánlás. A commentár, mely a 
szöveghez van csatolva, 265 oldalra terjed. »Praeam- 
bulum«-ok nyitják meg, melyekben Dante család
járól és philosopbiájáról van szó és csak aztán 
következik maga a tulajdonképeni commentár. Ez 
azonban csak a »Pokol« 34 énekére szoritkozik, 
mig a vaticani codexben megvannak a »Purgato- 
rium« és a »Paradicsom« commentárjai is. Maga a 
fordítás meglehetősen szóról-szóra készült és rend
kívül lapos. A vaticani codex csak 72 lap forditást 
tartalmaz és igy az egri gazdagabb.

Jókai Mór regényeinek uj olcsó kiadását bo
csátja közre az Athenaeum könyvkiadó-hivatala. 
Az eddigi olcsó kiadások többnyire selejtes minő
ségű papiron, nehezen olvasható kis betűkkel nyo
matott füzetkékben nyújtották a koszorús regény
író munkáit, míg ez a kiadás tetszetős kiállítás
ban, könnyen olvasható betűkkel, finom papírra 
van nyomtatva s bármely könyvtárnak is díszére 
válik. E sorozatban megjelent: »Enyim, tied, övé« 
regény hat kötetben, ára 2 frt 40 krajcár s ezt 
fogják követni az »Arany ember«, »És mégis mo
zog a föld«, »A véres kenyér«, a »Föld felett és viz 
alatt« olcsó kiadásai. — Ugyancsak az Athenaeum 
nyomdájából került ki: »A n ő i  s z é p s é g «  fen- 
tartásának, ápolásának és növelésének titkai. Irta: 
egy nagyvilági hölgy. A könyv külön szakaszok
ban szól az egészségről, mint a szépség kutforrá- 
sáról, a vízről és fürdésről, a bőrről, az arcról, 
a termetről, a karokról, kezekről, lábakról, a haj
ról s végül az illatszerek és virágok alkalmazásá
ról. A csinos kiállítású kötet ára fűzve 1 frt 70 
krajcár, vászoukötésben 2 frt.

M Ű V É S Z E T .
A  nemzeti színháznak legköze

lebbi újdonsága B a r t ó k  Lajos » K e n d i  
M a r g i t «  című drámája volt. A darab az 
erdélyi fejedelemség korában játszik s a 
tizenhatodik század ama véres jelenete vonul 
el szemeink előtt, a mikor Báthori Zsigmond 
lefejezteti nagybátyját, Báthori Boldizsárt, 
Bornemiszával és társaival együtt. Ebbe a 
keretbe illesztette szerző Kendi Margitnak, 
Báthori Boldizsár nejének, tragédiáját. Az 
újdonságnak nagy külső hatása volt. A kö
zönség — mely színig megtöltötte a házat 
— sokszor hívta a szerzőt s még melegeb
ben tapsolt J á s z a i  Mari asszonynak, ki 
a darab cimszerepét játszotta és szavalatába 
igazi szenvedélyt, közvetlenséget tudott ön
teni. A darab másik női szereplője, P. Má r 
kus  Emília asszony (Estella), egy feláldozó 
női alakot igen bájosan személyesített. G y e- 
n e s (Báthori Zsigmond), Sz a c s v a y  (Bá
thori Boldizsár), B e r c s é n y i  (Carillo) s

| V í z v á r i  (Sicilia) voltak még a dai ab 
I főbb szereplői. A drámát hétfőn telt ház 

előtt ismételték.
A »Falu rossza« szerb nyelven. A nép

színház közelébb megtapsolt vendége Deszkásev 
i Tstván, a magyar népszínműveknek szerb színpa

don való meghonosítása körül említésre méltó ér- 
| demet szerzett. Néhány évvel ezelőtt, mint a bel- 
| grádi nemzeti színház tagja, lefordította »A falu 
i roszszát«, mely darab a belgrádi közönség tetszé- 
[ sét úgy megnyerte, hogy évek óta mindig telt 
I ház előtt adják. Csak e napokban érte meg ötve

nedik előadását. E szám legjobban bizonyítja e 
már nemzetközivé lett népszínmű népszerűségét. 
Ennyi előadást még egy darab sem ért meg a 
belgrádi színpadon. E darabban Göndör Sándort 
maga a fordító Deszkásev személyesité s e szere
pében, kiváltkép énekével aratott nagy tetszést. 
Belgrádról való elmenetele után e népszínmű Zág
rábban került színre és az első előadást a zágrábiak 
k i f ü t y ü l t é k .  »A falu rossza« tetszik a müveit 
népek valamennyi nyelvén, Bécsben, Finnország
ban, Belgrádban, sőt még Moszkvában is. csak 
Zágrábban nem, ott kifütyülik. Megjegyzendő, hogy 
a darabot Belgrádon 1877 vagy 1878-ban adták 
először, tehát még a magyar nemzetnél uralkodó 
török barát áramlat idejében s Belgrád viharos 
tetszéssel fogadta. Deszkásev »A falu rosszán« 
kívül lefordította még »A kintornás család«-ot és 
Szigligeti »Stricke«-ját E két utóbbi is folyton 
műsoron vau Belgrádban.

Rövid művészeti hírek. »A nő« című öt- 
felvonásos drámát, mely nem közönséges zajt csi
nált az irodalomban, szerzője átdolgozta s uj alak
jában még ez ősz folytán előadják a nemzeti szín
padon. — » C i g á n y  P a n n a « ,  Almási Tihamér 
uj népszínművének főbb szerepeit Blaha L. asz- 
szony (címszerep), Pártényiné, Tóth Ilonka, Ta- 
mássy, Tihanyi, Eőri, Horváth, Kassai, Mezei és 
Komáromi fogják játszani. — »A t i g r i s  és 
h i é n á«-t, Petőfi tragédiáját, melynek szinrehoza- 
talával E. Kovács Gyula Koloz svártt tett először 
kísérletet, közelébb Debrecenben is előadták. — 
T u r g e n y e v  egy fiatalkori vigjátéka : »A v i
g y á z a t l a n «  került színre e napokban Pétervá- 
ron és szives fogadtatásra talált; a darab nyelve 
nagy költői szépségű és feledtette a cselekmény 
fárasztó voltát.

Uj zenemüvek. A »Harmónia« kiadásában 
két igen csinos, hangzatos dal jelent meg ének- 

j hangra zongorakisérettel. Szerzőjük Steiger Lajos, 
j kinek szerzeményei a hangversenyteremben már 
I több Ízben kellemes meglepetést szereztek a kö- 
! zönségnek. Steiger ur dalai (»Abendstándehen«
| és »Yesper«) Eichendorf szövegéhez simulnak. A 
i füzet ára I  frt. — T á b o r s z k y  és  P a r s c h  
| kiadásában megjelent: » V i s z o n t l á t á s r a «  

lengyelke zongorára, szcrzé R o s s Nándor (ára 60 
kr) ; » S z e r e l m i  p ó s t a« rezgő polka zongo
rára, szerzé E m m e r l i n g  Vilmos Károly-(ára 
60 kr) és végül »An d ie  H e r z e n w e l t «  ifj. 

í F a h r b a c b  Fülöp keringője (ára 1 frt.)
Felelős szerkesztő : SZANA TAMÁS.

j |

B u d a p e s t .  W e i t z n i a n n  t e s t v é r e k  k ö n y v n y o m d á j a .
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1882.évi nyeremény-számla: maradvány
1. Tűzbiztosítás.

Az 1882. évrő’ áthozott készpénz díjtar
talék a viszontbiztosított rész levo
násával és minden megterhelés nélkül 

362,292.724 frt 09 kinyi kötött biztosítá
sok után és a f. évben lejárt díjrész
letekből befolyt dijak . 3,726,813.10 

levonva : törleszt tt 
tett dijak 262,561'70

viszontbizto
sítási dijak 533,984-44

lejárt viszbiz- 
tositási díj
részletek . 358 327 05 1,154,373-19

Az 3882. évben fenmaradt tartalék füg
gőben volt károkér t .
II. Szállítmány-biztosítás.

Az 1832. évről áthozott díjtartalék 
28 291,087 frt 15 kr. kötött 

biztosítások utáni dijak 190.494-49
levonva: tör

lesztett dijak 11,053-94 
viszontbiztosí

tási dijak . 88 612-88 99,666-82
Az 1882. évben fenmaradt tartalék füg

gőben volt károkért . . . .
III. Jégbiztosítás.

76,434 691 frt 81 krnyi kötött biztosítá
sok utáni d i j a k ...................................

IV. Egyéb bevételek.
Beváltott szelvények után, valamint 

egyéb kamatok és bevételek .
Társasági házak tiszta jövedelme

1845116

2571939 

' 261186

23186

90827

31075

1913331

238946
59999

frt
2155

4678243

145089

1913331

298946

7037766 52

54

Elhelyezett tőkepénzek : az első hazai takarékpénztár 
nál, az egyesült budapesti fővárosi takarékpénztárnál, 
a ni. orsz. közp. takarékpénztárnál és magyar állami 

, kincstári pénztárjegyekben 
Értékpapírok :
aj 1,153,400.— frt m. földhitelintézeti 5°/0 

záloglevelek á 101%
b) 284,000.— frt m. földhitelintézeti 

5’/,% záloglevelek á 100%
c) 1,338,300.— frt m. északkeleti vasút 

ezüst els. kötvények á
91.75%

394,800.— frt magy. nyugati va sut 
II. kib. els. ezüst köt

vények á 96%
350.000. — frt m. gácsországi vasút 

II. kib- ezüst els. köt
vények á 93.50%

229.000. — frt Duna-drávai vasút ez. 
els. kötvény, á 95%

30.000. — frt Első erdélyi vasút ez. 
els kötvény, á 93.75%

h) Lloyd társ. kötvények és egyéb ér
tékpapírok

i) Olasz alapitv. kötvények Lire 375,000 
á 89.40+48%

a fenti értékpapírok után az év vé
géig esedékes kamatok . . .

1,153,400— !

284,000.

1,227,890.25

379,008. -

327,250. 

217,550.— 

28,125.— 

248/ 3 9 .-  

160,920.- 

60,131.16
Leszámítolt és egyéb váltók . .
A tái'saság házai Budapesten . . .
Különféle adósok s

a) Pénzkészlet és maradványok a képviselőségeknél
b) Maradványok Idegen biztositó intézeteknél

Jégbiztositási osztály folyó számlán . . .
Központi pénzkészlet . . . . .  .

1131000

4086313
263549

1210000

654723
457230
277358
23003

8103179 23

2.000,000-—

1 .000,00 •—

Részvényalaptőke: teljesen befize
tett 2000 egész részvény á 1000 
forint . ;

Részvéayalaptőke: teljesen befize
tett 2000 fél részvény á 500 
forint . . . . .

Társasági tartaléktőke 
Tüzbiztositási díjtartalék 

készpénzben a viszontbiz
tosított rész levonásával 
és minden megterhelés 
nélkül . . ; .

Szállítmány bíztositási díj
tartalék készpénzben a v i
szontbiztosított rósz levo
násával és mindén meg
terhelés nélküt

Tüzbiztositási függő károk tartaléka 
Szállítmány bíztositási függő károk tartaléka 
Arkülönbözeti számla .
Dnnuparti házadé tartaléka 
Különféle hitelezők . ,
Az előbbi évekről eddig fel nem vett osztalékok 
Első magyar általános biztosító-társaság Lévay 

alap . . . . .
Tisztviselők nyugdíjalapja 
Életbiztosítási osztály folyó számlán 
1883. évi nyeremény . . . .

frt rEr

1.721,678 frt 43 kr.

19,321 frt 57 kr

*) A tartaléktöke az 
1883. évi nyeremény
ből emelkedett . 1.501,952 frt *3 krra

**) A dijtartaléktőke az 
1883. évi nyeremény
ből emelkedett . 1-780 5G3 fit 69 krra

S0Ö0000
1422824

17410 0 
145983 
31475 

314789 
35425 

162541 
1920

50000
417428
294640
458150

8S

8103179 23

DASOK.
II.  É L E T B I Z T O
31-ig. BEVÉTELEK

-  **-------------  ——— f r kr f r t kr
z te t t  kö tvények  d ija 118630 57
ivá lto tt kö tv én y ek ért . 143491 80
«etek u tán  k ifize te tt kárösszeg  . 416179 84
k iházasitási tő k é k ért 365770 07

» sitási b iz to s ítá sokná l ha lá lese t ■ .
itkez ében d ijv is sz a t 'r i té s  . 56457 05
ben levő károk ta rta lék a . 129696 68
i, dákokért . 1375' :
itb iztositási d ijak  . 28324 04
f é k é r t ..................................... 25497 93
n ijak , n y o m ta t' ányok , iroda i bér,
s egvéb kö ltségek 88857 43
fizetések . . . . 4307 38

jelmi ad ó é rt ez évi nyerem ény  u tán 27330 9
i d i j a k é r t ...................................... 15009 24

é>i és d ijb eh a jtá s i k ö ltségek . 154447 70
th f.t lan  ta rtozások  le írá sa  . 4715 77 1641147 33
*talék ez év végén . . . . 9274114 61

1888. évi nyeremény .  . 335278 99
11250540 93

A m últ évből á tho zo tt díj ta r t  »lék 
Befolyt d i ja k :  ez évben k iá l l í to t t  k ö t

vények u tá n
az  előbbi években  k iá l l í 
to tt k ö tvények  u tán  
a  biztosi te t t  tőke  em e
lé sé re  fo rd íto tt nye 
m ények

M últ év i függőben v o lt ká ro k  ta r ta lé k a  
lb e té k e k  . . . . .
K am atjövedelem  , . .

2795-19! ő t 

1774373 20
|

2066608|42
89220159 
44458 

477771 ■

S I T A S I  Ö Z L E
VAGYON.

É rté k p a p íro k  
u g y a n is :

960,300 fr tn y i o sz trák -m ag y . b an k  5% -os zá lo g le 
v e le i 100 ír t já v a l . . .  . . . .

295,800 fr tn y i p e s t ' m a g y ar k eresk ed e lm i bank  
G% os zá lo g lev e le i 100 ír t já v a l

1.138.000 frtn y i m. fö ld h ite lin té ze ti 5‘/2%-os zá log 
le v e le k  100 í r t j á v a l .........................................................

4.608.000 frtn y i m a g y a r  fó ld b ite lin té ze ti 5% -os zá 
log levelek  100 ír t já v a l  . . . .

1.161.000 fr tn y i m agy. fö ld h ite l in té z e ti 4’ 
zá lo g lev e lek  93! í r t já v a l ,

74,640 fr tn y i m a g y ar fó ld h ite lin té ze ti 5%-os érc 
é r té k ű  zá log leve lek  118% ír t já v a l

6,700 L ira  o lasz 5% -os já ra d é k  és k a m a ta i
1883-ban esed. k a m a t, és elszán), p énzkü ldem ény .
Je lz á lo g  k ö l c s ö n ö k .......................................
K ö t v é n v - k ö 'c . s ö n ö k ......................................
V iszon tb íz t. kö tvény-kö lcsönök  . .
A  k özpon t ta r to z á s a  fo lyó  szám lán
V ezér- és főügynökségek  s m ások ta r to z á s a i

Mérleg-számla 1883, december 31-én. TEHER.
f i t k r

960300 _

295900 -

1138000 -

4608000 -

1085535 -

88523 04
25.32 12

149671 20
1 6243 60

1107261
21564 8!

294640 55
288649 08

Budapest, 1883. deczember hó 31-én.

Pecz Vilmos,
iztositási osztályfőnök.

—r- T t 11 rí U I

10196720 42

D í j t a r t a l é k ...................................... 9 47 ,959.89
le v o n v a  a  v iszo n tb iz to s ítá s i
d í j t a r t a l é k ......................................  201,84‘.28

Biztosítási a la p  . . . . . .
K iházasitási tőkék  n y e rem én y e  •
L 'iig .őben lévő  k á ro k  ta r ta lé k a  . . .  
[>jj le sz á ll ítá so k ra  vonatkozó  uyeren jények  ta r

t? lék íi 9 • • •
Előre fize te tt d ija k  az 1881—1888. év ek re  
Fel nem  v e tt n y e rem én y ek  1882. év rő l 
V iszon tb iz tosító  in téze tek  és m ások k ö v e

te lése i . .  .......................................

1883. évi nyeremény

92741!4;Gt 
193754'| 20 
253130 83 
12969iiü!9

24028)2' 
3174 27

5109 76

11250540|93
A Z  I G A Z G A T Ó S Á G :

Fnehs Rudolf, Hajós József, Harkányi Frigyes, Lévay Henrik.
Igazgató-helyettesek : Ottnoűy Vilmos, igazgató. UIlmáim Károly Pál, aligazgató.

A fenti zárszámlákat és mérlegeket megvizsgálván, azokat a törvényben s az alapszabályokban meghatározott elvek szerint készülteknek és azok
egyes tételeit a fő- és segédkönyvekkel teljesen megegyezőknek találtuk.

t v  tiraa W3T t i  ~ í  a  . __  ...

99

40196720
Jeney Lajos, 

a közp. könyvezés főnöke.

Kaczvinszky János, 
életbiztosítási könyvvivő.

..ív/. LA. £-<£—_

írt (kr TTi!~ krI 1. Tűzbiztosítás.
lett károk a viszontbiztosított I
jlevorása u t á n .................... ....  . 161‘18Sj38
le n  maradt károk tartalék» . . 145983150
Bt költségek a viszontbiztosított
«utáni bevétel levonásával . . 256913|38
Biztosítási üzletet terhelő igazan -
Ki,ölt égek és adó 311040 41
Katlan követelések leírása. . 1000 15
gtkezöévek készpénz-díjtartalék«
Iszcutbiztositott iéss levonása
lés minden megterhelés nélkül 172l67S|43 4082404 25

pzállituiány*Mztositás.
lett károk a viszontbiztosított
[ le v o n á s á v a l.................................. , 59567 75
ten maradt károk tartaléka . . 31475 i0
pi k ö lt sé g e k ..............................   . 10735 —
lliitmány-biztositási üzletet tér
I igazgatási k ö ltségek .................... 11110 17
Étkező évnek dijtartaléka a vi
«biztosított rész levonásával . • 19321 57 13 209 59

J III. Jégbiztosítás.
jtbiztositások és törlések . . . 654499 58
[ett károk a viszontbiztosított
i lev o n á sá v a l..................................   1369037 64
l-i és igazgatási költségek a vi- 
|tbiztositások utáni bevételek le
Isa után .............................................  285325 93
hatlan követelések leírása . . 1415 28 2310278 43
jasági tartaléktőkének kamatja 54724 03

.

13. éyi nyereméuy . . . 458150I22
7037766(52



Kazinczy Ferenc művei.
M a g y a r á z ó  j e g y z e t e k k e l

kiadja
ABAFI LAJOS.

Kazinczy Ferenc, ki új Adásként fél századig 
j| hordta vállán a nemzeti n y e lv  és irodalom ügyét, 
|| méltó arra, hogy műveit minden magyar ember is- 
\\ merje és bírja.

Ennek lehetőségét könnyítendő, elhatároztuk, hogy 
■| Kazinczy műveiből újabb olcsó kiadást rendezünk.

E müvek 5 vaskos kötetre terjednek és Kazinczy 
j összes költeményeit, Pályám emlékezetét (önéletrajz 
f  zát), Erdélyi levelek című útleírását és Magyar Pan- 
’] theon címen nevezetes magyarok életrajzait tartal- 
|  mázzák.

Kazinczy költeményeinek ily teljes gyűjteménye 
jt még nem létezett, számos verse ez alkalommal jelent 
* meg először ; a Pályám Emlékezete is csak most jele
li nik meg önálló kötetben, szintúgy remek életrajzai;

az Erdélyi Levelek »Utazások« címe alatt többször 
|| adattak ki, de teljesség tekintetében egyik sem vetél- 

kedhetik jelen kiadással, melyet bő jegyzetek, beve
zetések, névmutatók értékesbítenek.

Ez öt kötetet 37—38 háromíves füzetben bocsát
juk ki. 1884. újévtől kezdve hetenkint egy füzet jele
nik meg.

Egy-egy füzet ára 20 kr.
B ek ö tés i  t á b l á k  25 k r a j c á r j á v a l  k a p h a t ó k
=  Kívánatra mind aa öt kötet egyszerre is kapható.----

i Ara barna vászonkotésben piros szegélylyel 10 frt 20 fer.
Aigner Lajos

kiadóhivatala.

[ B A L O G H  Z O L T Á N
Ö S S Z E S  M Ű V E I .

Balogh Zoltán egyike volt az ötvenes évek leg
kedveltebb és legtehetségesebb fiatal költőinek; mű
veiből meleg és nemes kedély s a mi költészetének 
legjellemzőbb vonása: a hazának lángoló szeretete su
gárzik felénk, ő  az elnyomatás sötét napjaiban ezrek 

I érzelmének adott költői kifejezést, s e nemű dalai még 
! ma is hazafias költészetünk gyöngyei közé tartoznak. 
Már ez az egy körülmény elegendő arra, hogy Ba
logh Zoltán költeményei, különösen napjainkban, mi
dőn a hazafias lyrának oly kevés hivatott művelője 
akad, nagy elterjedésre találjanak.

Balogh Zoltán összes müvei, három kötetre ter
jednek, melyek tartalmát kisebb költeményei, balladái 
s költői beszélykéi, színmüvei és »Alpári« című pálya- 
nyertes verses regénye képezik.

Hogy a nagyobb közönségre nézve is hozzáfér
hetőkké tegyük Balogh Zoltán költői alkotásait, e 
három kötetet új olcsó kiadásban bocsátjuk ki, még 
pedig 1884. január havától kezdve 20 háromíves heti 
füzetben.

Egy-egy füzet ára 20 kr.
Bekötési táblák 25 krajcárjával kaphatók.

Kívánatra mind a három kötet egyszerre is kapható.

Ára barna vászonkötésben, piros szegélylyel 6 frt.

A igner Lajos
kiadóhivatala.

'SÁROSY GYULA ÖSSZES MŰYEI.
É letra jz i bevezetéssel és je g y z e te k k e l

kiadja

ABAFI LAJOS.
Sárosy Gyula, a magyar költészeti irodalomban 

kiváló helyet biztosított magának lánglelke, kitűnő 
nyelvezete és géniusának merész föllengzése mara
dandó becsű müveket teremtett, melyek vagy szét
szórtan láttak napvilágot, vagy részben az idők ne
héz sajtó viszonyainál fogva meg nem jelenhettek, de 
ezer meg ezer kézirati másolatban keringtek a hazá
ban. Nálánál senki sem dicsőítette nagyobb áhítattal 
és erősebb phantáziával a magyar szabadságot, mely
nek zaklatott és üldözött élete oly korán esett ál
dozatul.

Nagy szenvedések és mártyromságok között tűnt 
el a költészet egéről, melynek egyik fénylő csillaga 
volt; miért is megérdemli, hogy nemcsak összes műveit, 
hanem életrajzát is lehető részletességben ismerje a há
lás utókor.

Az a kegyelet, mely bennünket Sárosy Gyula 
összes ruüvemek kiadására bírt, ösztönöz most arra, 
hogy e három kötetre terjedő műveket (Arany trom
bita, színmüvek, hazafias s egyéb költemények) új 
olcsó kiadásban mentül szélesebb körökre nézve hozzá
férhetőkké tegyük.

Ehhez képest 1884. újévtől kezdve egy-egy 
háromíves füzetet bocsátunk ki. Összesen 22 füzet lesz.

Egy-egy füzet ára 20 krajcár.
Bekötési táblák 25 krajcárjával kaphatók.

Kívánatra mind a három kötetet egyszerre is szállít
hatjuk. Ara barna vászonkotésben, piros szegélylyel 6 frt.

Aigner Lajos
kiadóhivatala

G A Á L  JÓZSEF VÁLOGATOTT MŰVEI.
Életrajzi bevezetéssel kiadja

BADICS FERENC.
Gaal Józsefről ma már irodalom-ismerő ember 

is alig tud többet, mint legfeljebb azt, hogy ő a szín
padi »Peleskei nétárius«-nak szerzője. Pedig egykoron 
— a negyvenes években — benne culminált a ma
gyar széppróza: ő volt a legkedveltebb, a legolvasot
tabb magyar regény- és beszélyiró, s a mellett, mint 
a magyar népszínmű megteremtője, vigjátékaival domi
nálta a magyar színpadot.

Szabadságharcunk lezajlása után letette a tollat: 
a feledésnek adta át magát; meg is feledkeztünk 
róla tisztára, úgy hogy most új Íróként lép elénk, ki
nek műveiből még ma is sok élvezetet meríthetünk.

Az eddig megjelent 3 vaskos kötet magában fog
lalja Gaal tSzirm ay Ilona« cimű regényét, történeti 
elbeszéléseit, alföldi képeit és humoros rajzait; ezeket 
utóbb színművei ki fogják egészíteni.

Említett 3 kötetből új olcsó kiadást rendezünk 
29 háromives füzetben. 1884. újévtől kezdve faeten- 
kint egy-egy füzetet bocsátunk ki.

A füzet ára 20 krajcár.
B ek ötési tá b lá k  25 k ra jcárjáva l kaphatók .

Kívánatra mind a három kötet egyszerre is- 
megszerezhető. Ara barna vászonkötésben, piros szegély

lyel 7 fr t 80 kr.
A igner Lajos

kiadóhivatala.



K O SZ O R Ú
A  P E T O F I - T Á R S A S A G  H E T I  K Ö Z L Ö N  Y E
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S Z A N A  T A M Á S

nővén
pályadij
tar4

TARTALOM
Az oszlopbáró. (Regény.) Irta T o l n a i  Lajos.
Az elvált asszony. (Francia elbeszélés.) Irta Tony R e v i 11 o n 
A palóc népköltészetről. Irta F i n d u r a Imre.
Dömötör Pál újabb verseiről. Irta T ó t h  Sándor. 
Petőfi-forditások. Irta L a t k ó c z y  Mihály,
Zsidó oltárkép keresztény templomban.

Irodalom. — Művészet. — Vegyesek.

E L Ő F I Z E T É S I  A K A K :
Egész évre 
Félévre

8 frt. 
4 frt.

Az előfizetési pénzek a kiadóhoz (IV. váci-utca 1) küldendők.

Szerkesztőség: IV. bástya-utca 11.

A l a p  k ö z l e m é n y e i n e k  u t á n n y o m á s a  t i l o s

BUDAPEST
A I G N E R  L A J O S  K I A D Á S A  

IV, Táci-ut«» 1. uám.

Negyedévre . 
Egyes lap ára

15. szám. 1884 Április 13.



A „KARMOM“ t  előtetőihez.
A mai napon a »Harmónia« kritikai hetilap egyesül a »Koszoru«-val. Előfizetőink

nek küldjük a » Koszom «-t, habár ennek előfizetési ára magasabb s tartalma több (meg
jelenik hetenkint 2 és fél íven), mint a *Harmoniá«-é volt. Ezenfelül a »Harmónia« 
előfizetőinek a jövő negyedévre még esedékes öt iv z e n e m e 11 é k 1 e t e t megküldjük. 
Azok az előfizetők, kik a »Koszorú «-t már bírják vagy járatni nem óhajtják, a hátralevő időre 
szóló előfizetési pénzeiket e hó végéig visszakaphatják a »Harmónia« társulat pénztárá
nál. E hó végén számláinkat berekesztjük ás mindazoknak, kik nem jelentkeztek, a 
>Koszoru«-t küldjük.

Budapest, 1884. április 11.
Keszler József, 
Scta.ti.tz Miksa,

a »Harmónia« szerkesztői.

A fentebbi nyilatkozat kapcsán tudatom a »Koszorú« olvasóival, hogy a »Harmónia« 
volt szerkesztőit: K e s z l e r  József és S c h ü t z Miksa urakat illető rovataik szerkesz
tésére sikerült megnyernem, s ezentúl érdekes dolgozataikkal lapom hasábjain fognak 
az olvasók találkozhatni.

Budapest, 1884. április 11.
Szana Tamás.

a »Koszorú« szerljgólylyel 6 frt.

.......—.......- ...  — ----------— ■ ■...—  - ............ er Lajos
lala.

V E G Y E S E K .
* (Liszt Ferenc) elbúcsúzott a magyar fő

várostól s nehány rövidebb látogatás után nyári 
tartózkodási helyére : Weimarba utazik, hol növen
dékei már várakoznak reá. A mester elutazása 
előtt, mint mindig, úgy ez idén is meglátogatta 
az angol kisasszonyok kolostorát. Ez alkalomra az 
intézet nagy termét ékesen feldiszitették virágfü
zérekkel és a közepén a zongora mögé állították 
a mester mellszobrát, melléje babérkoszorút, széles 
aranyhimzetü nemzeti szalaggal, melyre a kolostor 
növendékei Liszt Ferenc monogrammját hímezték. 
A terem tömve volt díszes közönséggel. A mestert 
beléptekor megéljenezték. Liszt rögtön az emel
vényre lépett s a zongora mellett foglalt helyet. 
Ezután fölhangzott a növendékek kara, kik egyik 
»Ave Máriáját« énekelték. Amint az utolsó accord 
elhangzott, Liszt mintegy folytatólag az előbb el
hangzott dallamból áttért az »Ave maria stella« 
cimü műre, melylyel elbájolta a közöns éget. A 
mester ezután még kétszer játszott; még pedig 
először azt a rhapsodiát, melyet Munkácsy itt idő
zése alkalmával szerzett és a nagy képirónak aján
lott. Ezzel összekötötte a Schubert-féle Divertis
sement hongroi seát, melyet az előbbi években hal
lott ugyan a közö nség e teremben, de még egyszer 
sem oly erővel és mély hatással, mint ezúttal. A mes
ter ujjai alatt a billentyűk nemcsak puszta hangot 
adnak, de beszélnek, olyan érthető nyelven, hogy 
minden hallgatója érti és érzi gondolatait. A végső 
darab az ö kedvenc szerzeménye: »La Charité« 
volt, melyben különösen bámulatos oktaváit ra- 
gyogtatta, fényesen bebizonyítva, hogy előrehala
dott kora dacára még mindig teljes erővel és ha. 
falómmal uralja hangszeret. A közönség szűnni

nem akaró tapssal fejezte ki hódolatát a nagy 
művész iránt. A zárda növendékei pompás hím
zésű hintaszéket készítettek Liszt Ferencnek e lá
togatás emlékére.

* (Jókainé mellszobrát akarja és bizonyára 
fogja is megszerezni egy bizottság a budapesti 
nemzeti muzeum számára. Az ügy élén Teleki Sán
dor áll. Ajszobor első osztályú carrarai márvány
ban 2500. írtba kerülne s ezt az összeget közada
kozás utján fogják a bizottság tagjai egybegyüj- 
teni. A gyűjtött összegek dr. Schwarzer Ottó úrhoz 
(7. kér. kékgolyó-utca 4) küldendők.

* (Világposta-kongresszus.) Ez év október 
1-én gyűl össze Lisszabonban a világposta-kon
gresszus. Ausztria-Magyarországot'a kongresszuson 
báró D e v e z osztrák főposta-igazgató és G e r v a y 
Mihály miniszteri tanácsos, főposta igazgató fogják 
képviselni.

* (A nemzeti muzeum statisztikája.) A
nemzeti muzeum könyvtárában a lefolyt hóban 
1970 személy 219 kéziratot, 3289 nyomtatványt és 
901 oklevelet használt. Az állattárt 10.022 egyén 
és az ásványtárt 6756 egyén látogatta. A régiség
tár és a képtár az ötvösmükiáliitás miatt nem 
volt látogatható.

* (Az üdv hadserege) Svédországban is 
megvetette a lábát. Mint Stockholmból Írják, a 
sereget őrnagyi ranggal egy kisasszony vezérli, 
a ki előbb egy könyvkereskedés tulajdonosa volt. 
Mivel Svédországban minden felekezetet megtűr
nek, nincs bántódása ennek a féleszű szektának, 
sem. Az üdv hadserege eleinte csak Stockholmban 
és Upsalában gyülésezett, de most már az ország 
más városaiban is bukkantak fel prófétái.
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X.
Az o s z l o p o k  k ö z ö t t  és a k e r t é s z 

h á z b a n .
így értünk be a kastélyba, a melynek 

udvara tele volt már kocsikkal.
Ádám báró már rég otthon volt s a 

hogy megtudta, hogy megérkeztem, nyájas, 
derült képpel jött elém ; karon fogott s majd
nem mint édes tesvérét — annyi kitüntető 
szívélyességgel vezetett be szüleihez. Az a 
mély komorság, mely az utóbbi napokban 
erőtt vett lelkén, mintha itthon végkép el
enyészett volna fehér, halavány arcáról.

— Tudja-e Sándor, hogy temérdek dol
gunk lesz a szünnapok alatt; a mama egész 
telepeket rendezett be számunkra gyerekek
ből és koldusokból. Most már igazán elemé
ben van, varrat, főzet, tanít, büntet, még 
prédikál is. Oh szegény mama! Mindig 
ilyen volt, de ekkora mértékben még soha 
se adta át magát szenvedélyének. Valami 
angol könyveket olvas, afféle három leveles 
kis füzetkéket s azok teljességgel hatal
mukba kerítették. Ne szóljon ellene, mert 
dühös; hagyjunk mindezt reá, úgy is minél 
előbb megszökünk innen Erdélybe. Nem 
akarok találkozni Rizsékkel és Ráczékkal. 
Soha, soha többet.

S e szóra ismét elkomorodott.
Fölvetette fejét és hidegen ment előre 

a márvány lépcsőkön.
Most voltam legelőször a nagy, emeleti 

társalgóban. Mivel alkonyat volt már, égtek 
a lámpák s a drága aranyos bútorok ezer 
meg ezer sugárban verték íelém a fényt. 
Sokan ültek jobbra-balra — mások csopor
tokban állottak.

A báró oda vezetett a szüleihez.
Soha szebb, tiszteletreméltóbb embert 

nem láttam, mint az öreg báró. Öregben, 
őszben ugyanaz volt, a mi Ádám ifjúságá
ban. Nagy, magas, egyenes homloka, me
lyet a fehér ezüst haj, mint valamely ko
szorú ölelt át, villogó, apró szemei, melyek 
vereslő lángban égtek, tömött, szürkés sze- 
möldei, egyenes, hosszú orra, melyből vastag,

! fehér szőrök nyúltak elé, mellére simuló rit- 
kás, fényes szakálla, melybe a bajusz egé
szen beleolvadni látszott: csodálatos, soha 
el nem felejthető hatással voltak reám.

Oly tisztán, ünnepiesen vala öltözve 
fehér nyakkendővel, fehér mellénynyel, nad
rággal, fekete kabátban, behorpadt mellén 
nagy, vastag arany lánccal, rendkívül piro
sas kezein sok-sok kisebb-nagyobb gyű
rűvel.

Aprókat köhögött halkan és folyvást 
mosolygott azokra, a kik reá néztek.

Egy nemes prófétának mertem volna 
tartani, mindamellett, hogy annyi rosszat 
beszéltek róla, ha apró szemeinek hunyor- 
gatása más gondolatokra nem térit. Azon
ban oly szép, tiszteletgerjesztő arc volt igy 
is, hogy midőn kezei után nyúltam, hogy 

! megcsókoljam : majd leborultam előtte. Senki 
se gondolhatta volna, hogy az az aggastyán J e&y gonosz, lelketlen uzsorás, a ki szüléi
mét tönkre tette és annyiakat koldusbotra 
juttatott.

Meg is voltam győződve azonnal, hogy 
ezekből egyetlen szó se lehet igaz. Mély 
dörgő, érces hangon, mint az orgona szólt:

— Ádám báró szeret tégedet, annak 
örülök 5 légy hű, engedelmes és igaz és nem 
fogok megfeledkezni rólad fiam. Apádat 

! ismertem, makacs, indulatos ember volt, ne- 
! hogy kövesd. Anyád jó asszony, nagyon be- 
i csületes, jó asszony.

S a kezével és mosolyával figyelmezte- 
| tett, hogy félre állhatok.
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ő  nagysága a báróné felé mentem, de 
felindulva, haraggal és szégyennel, hogy a 
báró apámról oly keményen nyilatkozott, 
holott anyám szerint épen nem apám volt 
a hibás.

A báróné törpe, gömbölyű kis termeté
vel, mintha még jobban elhizva volna, mióta 
nem láttam. Szeretettel, élénk, szapora kér
désekkel ültetett maga mellé. Alig győztem 
válaszolni kérdéseire. Mindenről és minden
kiről kikérdezett pár perc alatt. Professo- 
rokról, professornékról, tanulókról, templom
ról, papokról, szinházról, városi egyletekről, 
kórházakról, menházakról és egyszersmind 
gyorsan előadta, hogy mi teendő vár reám 
az udvarban.

— Holnap lesz az uj iskola és menház 
felszentelése. Akkorra halasztottam, mire 
Ádám báró haza érkezik.

Elmondta, de milyen lelkesedéssel, bol
dogan, hogy hány növendéke van az isko
lának és hány szegénye az egyletnek, mit 
esznek, hogy élnek, hogy haladnak az üdv 
ösvényein és mily biztosan.

Ekkor bemutatott a vendégeknek a 
vidék küldöttségének, főbiráknak, papok 
nak, alispánoknak, elnököknek, nevezetes 
oszlopoknak, kik egyes falvak, községek, 
városok sőt megyék oszlopai.

Hogy emelkedtek többen e nevezetes 
férfiak közül a dicsérő szavakra. Tisztán 
látszott nem egynek a sugárzó tekintetéből, 
hogy magasan nyúló, hatalmas oszlopnak 
tartja magát.

De másfelől azt is észrevettem, hogy 
többen mind egyre az oldaltermek felé te- 
kintgettek, a hol hosszú patkóalaku aszta
lok voltak fölteritve csillogó ezüst kések
kel, villákkal és tündöklő poharakkal.

Minden vendég akart Ádám báróval 
egy-egy szót váltani, ha csak úgy röptiben 
is és mindenki el volt ragadtatva, hogy mily 
nagyszerű ember az ifjú báró, kész férfi, 
már is egy valódi oszlopbáró — éljen! Ah!

Ádám báró vissza is nyerte élénkségét, 
de nem régi, gúnyolódó fanyarságát, — a 
min nem győztem eléggé csodálkozni; — 
beszélt, tréfálódzott, ölelkezett az emberek
kel és törekedett mindenkinek visszaadni a 
bókot, magasztalást hasonló nagy szavakkal.

— Öregem — szólított egy ablakmé- 
lyedésbe a vacsora előtt — maga nagyon 
szomorú. Vacsora után elmegyünk együtt 
édes anyjáékhoz, de most még maradnia

kell. Megizentem, hogy nincs semmi bajunk. 
Mondja mért olyan szomorú ? Hogy én any- 
nyi bolondot összevissza fecsegek s a he
lyett, hogy ezt a sok csinált oszlopot kido
batnám, magam is beállottam oszlopember
nek? De lássa, hátha ezek jobbak, mint 
m i minden bolondságuk mellett is? Gon
dolkozzék.

Én arra gondoltam, hogy egész tiszta 
lelkem szerint felvilágosítom a bárót, a mint 
az uj tanító elbeszélte a dolgokat; föltárom 
a temérdek visszaélést, komédiát, hiúságot, 
csalást: de volt tekintetében valami oly sö
tét, gúnyos, feddő, típró vonás, mely hall
gatást parancsolt. Bizonyosan arra emléke
zett, hogy engemet tolvajságért és sikkasz
tásért pereltek s csak az ő nemeslelküsége 
mentett meg a gyalázatos börtöntől: s im 
most ezeket a hiú oszlopokat mégis be mer
ném vádolni, a kiknek csak az a bűnök, 
hogy nagyítják azt a kicsit, a mit a sze
gények érdekében tesznek, vagy nagyon 
magas kitüntetést várnak érette, rendjele
ket, a minőkkel némelyik alázatos és ke- 
vély ember melle tele volt és a minőkre 
mindnyájan áhítoztak a kik ilyenekre még 
nem birtak eddig szert tenni.

Meg lehet mondta is magában a báró: 
te akarnál ítéletet mondani ezek fölött, a 
ki mindnyájánál bünösebb vagy ; te akar
nád ezeket itt kicsufolni, a kit csak a sze
rencse juttatott e körbe; és te akarnál ne
kem tanácsokat és oktatásokat adni . . .

Mélyen éreztem, hogy kezem, lábam, 
nyelvem kötve van és bár isten előtt tisz
tán állok: nekem most nem lehet szólnom 
egy szót is. Várnom kell, mig a maga ide
jén és helyén mindeneket a maguk nevén 
nevezhetek meg. Akkor mindent százszoro
sán kipótolok.

De a bárót; — ki oly éleseszü, tiszta 
látású, kíméletlen itéletü, igazságos ember 
volt ez előtt még csak pár hónappal, de hét
tel is — mi korlátozza, hogy úgy ne be
széljen, a mint érez ? Vagy volna valami ha
talom, a mi a szivet, lelket egyszerre hirtelen 
megváltoztatja és rendeli, hogy a legbecsü
letesebb ember is egészen máskép cseleked
jék, mint azt az egyenesség magával hozná ? 
Hogy bókoljon, mikor gúnyolódnia lehetne; 
dicsérjen, mikor feddeni tartoznék; és si
mogassa, ölelgesse azt, a ki magában is 
beösmeri, hogy kilöketésre méltó ? Az talán 
csak lehetetlen 1
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Akarja azt az isten és van ebben kedve, 
hogy ily alaesonyságok történjenek még 
olyanok által is, mint a báró, a ki jó és 
nemes és ifjú még?

Kivertem a fejemből a szegény, örökös 
eminens öreg tanitó vádjait, panaszait, téte
leit, felvilágosításait, annyival is inkább, 
mert egy szögeletben őt is ott láttam e?y 
fiatal, hetyke alispánnal, a ki a tanitó ur 
hosszú nyakra valójával játszott és táncoló 
lábaival az öreg tanférfi térdeit rugdalgatta.

Láttam, hogy az öreg férfiú, ki az egész 
utón egyebet sem tett csak mind panaszko 
dott és feddőzött, most mily boldogan mo
solyog, tördeli a kezeit, hogy egy alispán 
szóba állott vele és dicsekszik neki a szövő 
székeivel, felhajszolt tanköteleseivel s minta 
bikabörjuival.

Törekedtem én is vidámabb lenni, a 
mit a báró hamar észre vön és jó néven 
is vett.

A vacsora nagyszerű volt, majd éjfélig 
tartott — és a mint ma mondják és írják 
a lapok — »felséges ^pohárköszöntésekkel 
füszereztetett.«

Különösen egy széles vállu, nagy lapos 
orrú, kidudorodott szájú alacsony emberke 
mondott rendkivül erős hangon számtalan 
pohárköszöntőt igen nagy magasztalásokkal, 
melyeket az asztal végén, a hol én is ültem 
az öreg tanítóval — sokan pirulva, bosszan
kodva, sőt nevetve és sértő megjegyzések 
közt hallgattak.

— Ki ez az ifjú ember ? — kérdém 
egy vidéki polgármestertől, ki fölötte mód 
bosszankodott, hogy ily alant helyre került.

— Ki ? hát egy szemtelen, tolakodó 
fertálymágnás, egy megyei aljegyző, a ki 
ezt a kis hivatalát is az orcátlankodásainak 
köszönheti. Hitvány verseket ir, miniszterre, 
főispánra, a grófokra; leírja őket hosszú, 
vidéki levelekben mint oszlopembereket, a 
melyekre Ő rátekerődzik, mint lánc a ke
rítésekre. Hallgassunk csak, most a vén 
uzsorás bárót dicséri . .. No, no bolond . . . 
mondjad: elévülhetetlen érdemeid . . . feddhet 
len hazafiságod . . .  áldozatkészséged, kimerit.- 
hetlen bőkezűséged . . . istápja a megyei 
ügyeknek — fényes árpádkori ősök utódja, 
nádorok sarja, királyok oszlopa —- — No, 
no pergesd bolond, pergesd . . .«

Egyszerre mindnyájan felállottak, ki
rúgták a széket maguk alul és sorban, mint 
gyónásnál, oda mentek az öreg báróhoz, ki

mindenkivel koccintott, némelyikkel kezet 
szorított és hulló kényekkel, melyek véget- 
lenül tiszteletreméltóvá tették urias arcát — 
mondott köszönetét az ifjú aljegyző urnák.

Most meg mindenki ezt a fiatal urat 
dicsérte és hát még hogyan az én polgár- 
mesterem :

— Laji, ma nagyszerűen kitettél ma
gadért, isteni ember vagy, lángész. Te, te 
maholnap alispán lész és egy szökéssel fő
ispán. Csókollak.

— Maga bátyám uram mindenütt túl
ságos magasztalom. Egy szép minta bikabor - 
jut adatok a városnak —=- de csak a ked
ves Mihály bátyám kedvéért. Hát sikerült? 
Mi? Jól ment?

— Teljességgel kedves Laji öcsém — 
de az ifjú báróra is s a bárónéra s az alis
pánra, a törvényszéki elnökre — a főis
pánra, ha nincs is itt — tudod fukar, smu- 
tzig ember — de ne nézd, emeld föl, hátha 
megszégyenli magát és nem szökik el mint 
mostanában is — a hivatalos ebédadás elől. 
Tedd meg. Elhal a dicséretekért a komisz.

— Gondolunk valamit bátyám — hát 
sikerült ? He he he . . .

S az ifjú ember széles szájával folyvást 
mosolyogva és mindenünnen lesve és köve
telve az elsimerő dicséreteket — döcögött 
poharával helyére, mint győztes, mint a kire 
minden szem sóvárogva fordul.

— Ezek igazgatják a megyét — szólt 
hozzám az öreg tanitó ur, mellettem foglalva 
helyet, — mig én, a ki tizenkét éven át 
voltam első eminens, jogot végeztem, filiso 
fiát faltam, Kantot ettem, Hegelt vacsorál- 
tam, Fichtével sétáltam, Verbőczyvel intim 
voltam, egy nyomorult tanitó vagyok, öt 
gyermekkel és sivár jövővel. Mit szól erre 
fiatal barátom ? Van ezen a földön igaz
ság, erkölcs — mi? Van isten?

— Van — mondám hidegen.
— Majd megtanulja, hogy nincs. Adja 

ide a borát, maga látom úgy sem iszik. Te
gye ide azt a másik üveget is. Pakol ba
rátom, pakol a cukorból ? Többet ér a bor, 
lelket ád, szivet gyógyít, helyre állítja az 
egyensúlyt ezen a megvesztegetett földi 
mérlegen. Tizenkét évig voltam első emi
nens . . .

Nem igen hallgathattam reá, mert az al
jegyző fölemelkedett és rettentő erős basszus 
hangján megszólalt: Midőn . . .  a nap al.  ̂
száll, feltűnik a biborajku hajnal . . .
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Mindenki az ifjú báróra nézett — és 
Ádám egy szemvillanattal én reám,

A mi nekem legjobban feltűnt a pohár
beszédben : az aljegyző ur eleinte mélíósá- 
golta, nagyságolta, nagysádolta, önözte, ma- 
gázta — a végén mikor az emberek ret
tentő éljenzésekben kezdtek kitörni te g e z te 
Ádám bárót. A mennyi oszlop elképzelhető, 
egyház oszlopa, iskola oszlopa, megye osz
lopa, jog oszlopa, női erények oszlopa, lo
vagiasság oszlopa, a mezei gazdászat ősz- ! 
lopa, a közmunka oszlopa, a felvirágzandó j 
athletika oszlopa, halászat, vadászat, iroda- j 
lom, nemzetiség, haza, emberiség, egyetér
tés, egyenlőség és szabadság — és még né
mely szép dolgok oszlopa — ez mind-mind 
báró Ladár Ádám volt.

F

En is oda mentem a csörömpölő, ujjongó 
vendégekkel a báróhoz — és tartottam a 
poharamat.

Oda hajolt hozzám és a fülembe súgta:
— Várjon, elkísérem az édes anyjához, 

Juliska pompás leány lett . . .
Sokan azt gondolták, megölelt és meg

csókolt és gratuláltak a nagy szerencséhez^ 
hogy ilyen barátom van.

Mikor a báróné Ó Nagysága is felkö
szöntetett és a nagy közönség az ő igen tisz
telt személye iránt is kifejezte a legnagyobb 
hódolatot a fentebbi odacsörtetéssel és itt a 
koccintás helyett kézcsókokkal és mély meg
hajlásokkal; mikor minden valamire való 
főbb ember megkapta a maga éljeneit: a bá
róné intésére felkeltünk s a számtalan ki- 
sebb-nagyobb termekbe eloszoltunk.

— Kedves barátom uram — fogott en- 
gemet körül három élemedett ember és kért5 
hogy vonulnánk félre egy szögletbe, a hol 
egyedül lehetünk — egy kis bizodalmas 
kérésünk lenne Onhez.

— Én — kérdé egy kis görbe emberke 
igen nyájas kék szemekkel és a szemöldöke 
fölött egy jókora holttetemmel — a maga 
édes atyjának tanulótársa voltam, kedves 
barátom volt ő, még ugyan igen kedves 
barátom és soha sem is fogom elfelejteni 
— én alszámvevő vagyok a megyénél, Kor
mos Pál. Nem tetszett ura atyjának emlí
teni az én nevemet, Kormos Pál, a ki sok 
galambot tart — —

Elfutott a melegség és a szégyen. Ugyan 
mit akarnak ezek ?

— Tudom, öcsém uram is igen szereti. 
Oh szolgálhatok, ezer örömmel, csak egy- j

szer legyen szerencsém Tamásvárán. Ez itt 
hivataltársam, árvaszéki ülnök Rétes Károly
— és im itt Tollas Jakab nyugalmazott vá
rosi pénztárnok. Ont uram az isten nagyon
megsegítette — —

Egyszerre mind a három szivarral kí
nált és tűzzel.

— Az ifjú báró fölötte jóindulatú em
ber lehet ugy e ?

- -  Igen.
— Lehet vele beszélni? Nem kevély ?
— Nem gőgös ? — kérdé Tollas ur ki- 

feszitett nyakkal.
— Mert a mágnások jobbára lenézik 

a szegény embert — jegyzé meg Rétes ur, 
élénk fejmozdulatokkal. Én is ösmertem atyja 
urát. Nagyon becsültem. Sándor öcsém sza
kasztott atyja — ugy-e Jakab ? ugy-e Pali ?

(Ezeket az urakat sem nem hallottam 
emlegetni, sem soha nem láttam boldogult 
édes atyámnál.)

— Hej volna nekünk egy kis kérésünk
— fúrta magát egészen mellém Kormos Pál 
ur — vagyon nekem egy nyolc osztályt 
végzett fiam, ha azt ide helyeztetnék a báró 
ur udvarába valaminek. Derék fiú, erősen 
szereti a gazdálkodást, azért a tanulásban 
egy kissé gyenge is volt. Hej ha ide tehet- 
nők! Csak Ilyés öcsém mondana egy szót, 
egy kicsi igét a bárónak, hogy Kormos Pál 
megyei alszámvevőnek (átadta névjegyét), a 
ki atyjának igen kedves barátja és tanuló
társa volt — vagyon egy derék, ügyes fia- 
Kormos István, szeretne ide jönni — ispán . . .  
no mert a fiú nagyon életre való. Oh, hogy 
megszolgálnám, minő galambokat küldenék.

Simogatott, cirógatott, hogy a kis em
berke majd a mellényembe bujt.

— Hej, hej — sóhajtozá, fel-feltologatva 
szemölde fölött a holttetemét — ha ide hely- 
heztethetnők . . . ide ide.

Rétes Károly ur egy csomó Írást vett 
ki belső zsebéből és busán elém helyezte

— El vagyok vádolva lelkem öcsém 
az alispán előtt — miért? egy semmiért, 
nehány haszontalan száz forintokért. Ha az 
én kedves Sándor barátom élne most, az ön 
édes atyja, oh akkor eligazítaná ő a báró
nál, mert az öreg báróval nagy barátok vol 
tak, de isten elvette. lm azonban hagyott 
egy lelkes fiat.

És nekem minden okmányt el kellétt 
olvasnom szóról-szóra és meg kellett reá hal
lanom a magyarázatokat.
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— Hát nem igaz-e, lelkem, jó öcsém, 
hogy itt az én ártatlanságom tisztán áll, ele 
naptisztán? Csak egy kis jó információes- 
kát a fiatal báró urnák, az aztán megnyer
heti az alispánt — és én akkor holtomig 
hú alattvalója leszek kedves öcsém uramnak.

Ugyan tegye meg, látogasson meg, fiaim, 
nagy leányaim vannak. Jöjjön el az édes 
anyjával, a kedves testvéreivel — — Hogy 
fognánk örvendeni. De isten úgyse eljöj
jön. Kocsit küldök, különben itt a báró 
hintája — majd elfelejtem Csak egy kis, 
lelkes, jó információcskát kedves Sándor 
öcsém, lelkem, galambom. Oh milyen lelki 
testi barátom volt az édes atyja. Az volt 
ám a becsületes, tiszta lelkű ember. Gyémánt 
karakter, egy Cátó. Megteszi édes öcsém, 
ugy e megteszi ? Hogyne tenné, hisz Berzse
nyi mondja: Csak sast nemzenek a sasok. 
Én most egy sok gyermekű, szerencsétlen 
családapa egy ilyen dicső sas szárnya alá 
folyamodom.

Újra megkínált szivarral és valami jó
féle taplóval is.

— Nekem, de igazán nem tudom, mond
jam-e? — állott most elő Tollas Jakab nyu
galmazott pénztárnok ur — csak egy pará
nyi kis kérésem volna. Csekélység. Ha édes 
atyja nem lett volna legjobb barátom s ha 
azt nem látnám, hogy a tekintetes ur öcsém 
mily bent van a Nagyságos báró családnál, 
de főkép az ifjú méltóságosnál, ki maholnap 
excellenciás lesz: hát egyet se szólnék, de 
igy készt az alkalom.

Itt a menháznál, avagy az uj iskolánál 
hallottam, szükség van egy hű, értelmes és 
kauciós gondnokra. No én épen alkalmas 
lennék erre az állásra. Tisztes hetven évem, 
ötven éves közszolgálatom és hogy család- 
talan vagyok, hát egészen az ügy szentsé
gének áldozhatnám hátralevő éveimet — 
mondom, de persze protekció nélkül, ma 
csak bélyegeket vesztegetünk. Ugyan el
nyerhetném-e én ezt a kis állást? Persze 
hogy el, ha a tekintetes ur öcsém beaján
lana az ifjú báró ő  nagyságának bár. El
mondhat minden dicsérőt, tele marékkai, 
mert a ki édes atyjának legbensőbb barát
ságát tudta kiérdemelni: az bizonyára meg
állja a sarat.

Jött két bárom érdemrendes ur, egy 
elnök, egy képviselő s a legnyájasabban 
vettek karjaikra: hogy Adám báróhoz vi
gyenek, a ki már régóta keres mindenütt.

— Hol volt maga Sándor? — kérdé 
a báró egy könnyű köpenybe burkolózva. 
— Csakhogy megkaptuk. Menjünk gyorsan 
édes anyjához.

S vitt az éjben, kerten, réten, szőlőn 
keresztül édes anyámékhoz.

A báró — oh nemes, magas szivü ifjú 
ember volt — megölelte, megcsókolta anyá
mat, azután oda állt Juliska elé, kezét nyúj
totta és hosszan-hosszan nézte húgomat.

Édes anyámékat szűkös, de tiszta, egész
séges hajlékban találtam, jó egészségben 
és vidámságban.

(Folyt köv.)

AZ ELVÁLT ASSZONY.
(Francia elbeszélés.)

Irta TONY REVILLON.
(Folyt, és vége.)

Klára arca egyszerre elsötétült; az el
szomorító képek is fölmerültek lelkében. 
Azonban újra megszólalt rögtön, nem akarva 
e nap derűjét komor gondolataival elhomá
lyosítani.

— Mily nagy gyermek voltam én ama 
nap, midőn itt künn először találkoztunk ! 
Mennyit nevettem! Oly bohók is voltunk 
m i! Emlékszik-e még ön mikor nekem egy 
maréknyi csillagot ígért?

— Én nem tudom, hogy mentem haza 
akkor este. Hol gyorsan, hol lassan lépdel
tem, önnek a nevét susogva; költői ihlet 
szállott meg; hangosan szavaltam a verse
ket, aztán egyszerre elhallgattam és sírtam. 
Oh, Klára, Klára! mennyire szeretem én 
önt 1 . . . Engedje, hogy huzamosabban szem
lélhessem !

— Henrik!
— Ne szóljon többet!
A fiatal ember úgy megbámulta Klárát, 

mintha akkor látta volna őt először.
Aranyszínű haját teknős-csont fésű szo

rította hátra, látni engedve a finom eres 
halántékot. Gyönyörrel szemlélte Henrik az 
arc fehér, bársonysima bőrét, mely oly finom 
volt, hogy a legcsekélyebb felindulás is piros 
színnel öntötte e l; a domború keblet, a puha, 
átlátszó kezecskéket, melyeknek megérin
tése is oly kellemes volt; a szemet, melyet 
mintha a gondolkozó kifejezés még sötétebb 
kékké és csillogóbbá varázsolt volna! . . .

E fiatal asszonyt eszményítette a Hen
rikben lángoló érzelem s ama lázba ragadta
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a fiatal ember szivét, melyet csak egyedül 
azok ismernek, a kik valóban szerettek.

A nap nyugvóban volt s szelíd fénynyel 
árasztotta el Klárának az arcát; a tenger 
felől lágy fuvalóm szállt föl a szerelme
sekhez.

Henrik összekulcsolta a kezeit.
— Ha tudná kegyed, mily szépnek 

tartom !
A fiatal asszony pirulva, szemét lesütve 

hallgatta s ereiben a szerelem borzongását 
érezte,

— Ön szépnek talál engem — mondá 
aztán. —- Nos, ön az, a ki nekem e szép
séget kölcsönözte ! . . .  Ne szemléljen tovább !

De, mintha megbánta volna eme sza
vait a fiatal asszony, odasimult a férfihoz, 
vállára hajtotta a fejét s félig fölnyitva szem
héjait, susogva mondá:

— Nézzen rám most, nemde, mintha 
a hajó fedélzetén ébrednék S . . .

Homlokuk érintkezett s egymás sze
mébe nézve, végtelenül boldogoknak érezték 
magukat.

— Szeret ön engem? — kérdezte a 
nő, gépiesen ismételve. — Szeret ön engem ?

A fiatal ember hévvel viszonzá :
— Szeretlek!
Ezt mondva, fölemelkedett egyik tér

dével s átkarolta Klárát. Ajkaik találkoztak.
Henriket szokatlan érzés ragadta meg. 

Fölemelkedett s ég felé emelte a szemét.
— Nem! — susogta oly halkan, hogy 

Klára nem hallhatta. — Nem ! Maradjon 
szerelmünk szeplőtlen !

Aztán fölsegité Klárát, ki szintén föl 
akart kelni.

— Enyim vagy-e? — kérdezte Henrik.
— Tied, örökre!
— Mig élek, folyvást szeretni fogsz-e?

S ha meghalok, hű maradsz-e emlékemhez ?
— Esküszöm neked erre!/
— En hasonló fogadást teszek előtted. 

Húzd ujjadra ezt a gyűrűt, melyet én ke
letről hoztam.

A fiatal nő átvette a gyűrűt, megcsó
kolta azt s ujjára húzta. j

— Mi jegyesek vagyunk !
— Jegyesek ! — ismédé Klára. — Es ; 

semmiféle körülmény nem választ el többé ! 
minket egymástól!

A nap leszállt. A fiatal nő szemérme
sen közeledett az ifjúhoz s szelíden kérte : |

— Henrik, támogass engem!

Az ifjú átölelte derekán s igv mentek 
a part mellett hazafelé.

XXII.
Midőn Henrik Klárától megvált s egye

dül maradt, első gondolata is ez volt:
— Még egyszer meg kell őt ölelnem !
A Mériellei való párbaj már tökéletesen

meg volt állapítva; ezzel tehát nem törődött 
többé Henrik. Vagy ő ejti el ellenségét, 
vagy ő esik el. E fölött a sors, az esetle
gesség fog határozni.

De ő Klárát még látni akarta.
Eszébe jutott anyjának tett amaz Ígé

rete is, hogy az egész estét körében fogja 
tölteni.

— Szegény anyám! — sóhajtá. — Né
hány nap óta egészen elhanyagoltam őt. 
Pedig én neki mindene vagyok. Ha meg
halok, halálom megöli őt, tudom Legalább 
ez utolsó nap kedvében kell járnom.

A mint a városon keresztül haladt, be
tért Bellamy orvoshoz.

Minden intézkedés óhajtása szerint tör
tént.

— Tehát hat órakor reggel — mondá 
az orvos. — Akarja ön, hogy fölkeltsem ?

— Nem, nem. Majd én jövök önhöz.

-— Anyám — szólt Henrik, mikor asz
talhoz ült, — ma nagy sétát tettem s igen 
jó étvágyam van.

Iparkodott is mennél többet enni, hogy 
ezáltal is fölviditsa a beteges asszonyt.

Étkezés után fölvette a kalapját.
— Ejh ! hát már megint távozol ?
— Negyed óra múlva visszatérek, ked

ves mamám s ha nem vagy álmos, még 
majd beszélgethetünk.

— Hiszen tudhatod, hogy én soha sem 
álmosodom el, mikor te mellettem vagy.

A fiatal ember átment a szomszédaihoz.
Mérielnét üdvözölve, halkan ennyit mon

dott neki:
-— Negyed óra múlva hagyja ide a sa- 

lont s várjon rám a folyosón.
A fiatal asszony bámulva nézett Hen

rikre s aztán egy mosolylyal nyugtatta 
meg.

Henrik az egyik whist-asztalhoz köze
ledett. Húsz perc múlva azonban kimentette
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üiagát anyjának gyöngélkedésével s búcsút 
vett a báz asszonyától.

Klára már ott állt a tornác végén, a 
félhomályban.

A fiatal ember gyorsan tekintett szét 
maga körül, hogy meggyőződjék, egyedül 
vannak-e s a nélkül, hogy valamit szólt 
volna, szenvedélyesen megölelte a fiatal nőt.

— Henrik ! mi lelte önt ? Mi történt ? i
— Semmi! — viszonzá az ifjú ismét 

megcsókolva Klárát. — Isten veled ! . . . 
Szeretlek!

Henrik még karszékében ülve találta 
anyját, mikor hazatérve, hozzá benyitott.

— Nézd, — mondá az öreg asszony,
— csipkegallért vettem föl. Péter pedig meg- 
gyujtotta a csillár gyertyáit. Ez kivéte
lesség.

— Látom, anyám ; ugy-e theával akarsz 
megkínálni ?

— Mindennel, amit csak óhajtasz, csak 
közelembe légy! . . .

— Nos, itt vagyok! . . . Hol helyezked
jem el kívánságod szerint?

Elővett aztán egy széket, anyjával 
szembe ült s megfogta a kezét.

— Jól ülök igy ?
— Jól, mert láthatlak. Mily szép vagy te !
— Szépnek találsz? Akkor ölelj meg 

tehát!
Az öreg beteges nő boldog volt.

*

Klára nem tért vissza a salonba. Föl
ment a szobájába, derülten a Henrik csók
jainak hatása alatt.

— Jó estét, kisasszony! — kiáltá föl 
vidáman, leányának kis ágya fölé hajolva.
— Aludjál édesen. Ez éjjel magam is oly 
jól alszom, mint egy kis gyermek!

A fiatal nő bágyadtnak érezte magát.
A külső levegő lankasztólag hatott rá. Mély 
álomba merült.

Négy órakor hirtelen fölébredt s végig 
vonta kezeit homlokán és szemén.

— Mit is álmodtam én most? Szenved
tem. Úgy ! most már emlékezem. Itt voltak 
mind a ketten, együtt, előttem ! . . .

Az utóbbi napok eseményei mind eszébe 
jutottak. Lelkét egyszerre ama világosság 
árasztotta el, melyet az éj és csönd ad.
♦ Majd irok kegyednek« — mondá Mériel.

>
Es ő mégsem irt. S Henrik mennyire só
várgott a tengerparti találkozásra! Mily ün- 
nepiesek voltak szavai! S a hirtelen kelet
kezett vágy, őt még aznap este újra lát
hatni, miután elébb már az mondta, hogy 
nem látogatja meg! . . .  S az a csók a fo
lyosón! . . .  S az »isten veled!«, mikor tá
vozott ! . . .

Mennél tovább gondolkozott Klára an
nál inkább megszállta a nyugtalanság.

— Ha Mériel nekem nem irt, nem igye
kezett engem újra látni, annak nem lehet 
egyéb oka, mint az, hogy már elhatározta 
magát valamire . . . De vájjon mire? Váj
jon tudja-e Henrik mit határozott el ? Attól 
fél talán, hogy elveszíthet ? Ezért tétetett 
tehát velem fogadást ? E fogadás: életre 
halálra szól?

— Oh — kiáltott föl egyszerre — ők 
találkoztak egymással! . . .  ők  megvínak ! . . .

Kiugrott ágyából s gyorsan öltözködni 
| kezdett. Aztán megnyitotta az ablakot, mintha 

kívülről várt volna hirt.
Még alig virradt. Kelet felől az égen 

vörös és violaszin csikók látszottak. A lég 
hűvös volt.

Klára odahagyta az ablakot, hogy ken
dőt kössön a nyakára. Eközben kapunyitás 
nesze hangzott a fülébe.

Melyik kaput nyithatták föl. Talán a 
Henrikékét ?

Az utcán lépteket hallott.
— Oh, én tudni akarom! . . . Meg kell 

tudnom ! . . .
Klára habozott. Hová menjen ő ily ko

rán ? Valamennyi kapu be van zárva! .. 
Bizonyosan valamelyik szomszéd cseléd ment 
ki azon a kapun . . .

Majd elővette a fiatal nő a kalapját, 
nagykendőjét is fölvette; aztán visszatért 
az ablakhoz. Még várakozott.

— Végre a nap is fölkelt s halvány- 
sárga fényét a falakra veté.

— Oh, tovább nem tudom kiállani!
Hirtelen lefutott a lépcsőkön.
— Oh, asszonyom, mily korán fölkelt

m a!
— Gyorsan ! Nyissa meg nekem a kaput!
Sietve ment az utca végéig, bámult

mindenfelé, de nem látott senkit. Aztán, 
mintha valamely sejtelem űzte volna, vissza
tért. Közeledett az Esnaultné asszony kapu-
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jához, melynek zörgető kalapácsát fölemelve, 
egész erővel zörgetett.

— Megtudom, itthon van-e. Ejh, be |
soká jönnek kinyitni! . . . Talán nem is hal- i 
lották ! . . . iI

Újra zörgetett.
Végre föltárult a kapu.
—- Itthon van-e ura, Péter ?
— Bizonynyal, asszonyom; hová is tá

vozhatott volna hazulról ily korán?
— Menjen be hozzá és ébreszsze föl. 

Mondja neki, hogy beszélni akarok vele! . . . 
Oh, siessen hát, kérem!

A szolga engedelmeskedett s azonnal 
visszatért.

— Henrik ur nincs már itthon — mondá-
— Oh, én bizonyosan tudtam ez t! Ér

tesítse erről az édes anyját! . . . Keltsen föl 
mindenkit! . . . ő  párbajt v í ! . . . Meg kell 
tudni, hová ment! ö  alkalmasint mondha
tott valamit anyjának ! . .  . Látni akarom 
Esnaultné asszonyt; vezessen hozzá en
gem !. . .

Csengetyűhang csendült meg.
— Épen az asszonyom csönget! — szólt 

Péter.
— Menjünk, menjünk!
Klára ágyán ülve találta Esnaultnét.
— Ön az! — kiáltott föl meglepetve 

az öreg asszony. — Ily órában nálam!
— Bocsánat asszonyom. Fiának az élete 

forog veszélyben.
-— Az én fiamé! . . .
— Kétségkívül. Hol van ő ? Tudja-e 

asszonyom, hol van ő ?. . . Eltávozott ha
zulról . . . Párviadalra ment! . , .

— Henrik ?. .. Párviadalra ? . . .  Kivel ?
— A férjemmel.
— Oh, értem már! . . . Gyorsan, adja

tok ide ruhát, cipőt, a melyik épen a ke
zetekbe akad . . . Föl kell öltöznöm . . . 
Fiam ! fiam!

A cselédek elrémülve, siettek, asszonyu
kat felöltöztetni.

Az utca felől nagy zaj hangzott föl. A 
két nő az ablakhoz futott Válluk össze
ütődött.

— Távozzék! — rivalt Esnaultné dü
hösen a fiatal asszonyra, miközben hevesen 
eltaszitotta magától.

Alighogy az öreg asszony az ablakon i 
kitekintett, élesen sikoltott föl s összerogyva^ j 
a padolaton terült el.

Klára és a cselédség az utca-ajtó felé 
rohantak.

Bellamy orvos megjelent, négy ember 
élén, kik egy saroglyát cepeltek.

E saroglyán Henrik feküdt, halottiasan 
sápadt arccal, véres inggel.

Az orvos visszafordult az emberekhez.
— Csak a legnagyobb vigyázattal — 

szólt; — a lépcsőkön lassan menjenek. Te 
meg, Péter, — mondá az inasnak — a di- 
vánt vond a szoba közepére s helyezd el jól 
a vánkosokat.

A mikor a szobába értek, igy szólt az 
orvos:

— Most szépen, óvatosan tegyék le a 
divánra, aztán elmehetnek ! . . .

Klára letérdepelt Henrik mellé. A fiatal 
ember, hogy láthassa őt, megfordulni eről
ködött. Ajkából egyszerre patakzott a vér. 
Klára megtörlé zsebkendőjével jegyesének 
az ajkát, aztán gépiesen emelte a zsebken
dőt a saját ajkához.

— Klára? — szólt az ifjú alig hallha- 
tólag.

— Itt vagyok! — rebegte a fiatal nő.
— Hát anyám?
Esnaultné megjelent szobájának a kü

szöbén, imbolyogva a falhoz támaszkodva.
— Segítsetek, ő  hitt engem!
Átkarolta fiát.
— Henrik, Henrik, Henrik!
De a fiatal ember nem hallhatta többé 

anyjának a kiáltását.
— Meghalt !
Klára felsikoltott s élénken szökött fel. 

Meredt szemmel bámult szerte, mintha va
lamely láthatatlan tárgyat keresne. Folyto
nosan törölgette arcát a véres zsebkendővel.

Egyszerre fölkacagott; leszakított egy 
rojtot a keze ügyébe esett karszékről s a 
tükör elé állva., hajához tűzte e rojtot fátyol 
gyanánt. Egy virágtartóban hervadt virágot 
pillantott meg, kivette s kebléhez tűzte. 
Aztán lesütött szemmel, lassu-Iéptekkel ment 
végig a szobán, egy menyasszonynak a meg- 
illetődésével.

Esnaultné asszony észrevette őt, fölug
rott a fiának a holtteste mellől s mint a meg
rettent vad szökkent vissza.

— ő , ő, ez az asszony volt a gyilkosa!
Mérielné letérdepeive, Henriknek a ke

zét megfogva, esengő hangon mondá:
— Anyám, áldd meg gyermekeidet!
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Á PALÓC NÉPKÖLTÉSZETRŐL, I
(Folyt, és vége.)

A palócok nem naiv, de ügyefogyott 1 
dictióit viss zaadni teljes lehetetlenség; azt i 
hallani és látni kellene ; mert a megemészt- j 
hetlenség sokszor épen a gestusban, a hang- j 
hordozásban rejlik.

Mint sokat emlegetett dalt, helyen va- 1 
lónak látjuk itt egy boldog vőlegény nótá
jából ezt a kötött és kötetlen irály közé 
eső strophát felemlíteni:

Görbe keemény megölellek 
Jaj de melleéd szabott anyaárn !
Piros tyizsma a lábába:
Nem süt a nap a szemibe.

I
Itt a szótagok számán kivül semmi j 

sem emlékeztet, hogy vers akar lenni, sőt 
a rím kedvéért (!) »a lábába« szót helyte
lenül használjak »a lábán« helyett.

Tekintetbe véve, hogy a költői nyelv 
sajátságai között az érzékitést célzó törek
vés a fő dolog, nem hagyhatjuk említés nél
kül a magyar nyelvnek, különösen a palóc | 
szójárásban divatozó azon szokását, hogy 
benne f e j e  van a káposztának, kendernek, 
máknak stb. n y a k a  a hegedűnek, korsó
nak, szilvának; a g y a ,  k a k a s a ,  s á r k á 
n y  a a puskának ; s z e m e a búzának, szőlő
nek, esőnek ; s z á j a a zsáknak, kályhának ; 
f o g a a fésűnek, átvitten a napnak, l e l k e  
a tollszárnak, i g é j e  a motollának stb., me
lyek mint a trópusok és metaphorák első 
alapelemei a magyar nyelvben rendkívül 
bőven fordulnak elő s nemcsak az össze
hasonlító nyelvészetben számot tesznek, de 
a költészetben is.

Arany Jánosé az érdem, hogy e tekin
tetben határozottan nyilatkozott. »A képze
lem és felindulás nyelvének — irja ő — meg
van az a szabadalma, hogy oly viszonyba 
helyezi a szavakat egymáshoz, mely a nyelv
tan szoros és száraz logikája szerint talán 
gánceolandönak tetszik . . . De én meg azt 
mondom, hogy a magyar nép az összetétek- 
ben is hasonlóan jár el. Avagy nincs akár
hány magyar lány vagy menyecske, kinek 
k ö k é n y s z e m e ,  b o g á r s z e m e ,  da 
r á z s d e r e k a  van ? . . . Hisz’ a magyar 
nép b o g á r  h á t ú  viskóban lakik, k e c s k e -  
c s e c s ü  szőlőt eszik., a j u h f a r k a t  sem 
veti meg, aztán mesél b o r s s z  e m- vagy 
borsszemü Jankórulstb. Á palóc is rá mondja 
a pálinkára, hogy ■»papra morgó«, bizonyos

vastag ételre, hogy »padra szuszogó«, a 
boglyas gyerekre azt mondja »beteg a fé
sűje« s ha azt kérdezi van-e hús a káposz
tában: »van-e benne vegye ki kend?«

Különösen pedig a találó, oda illő jelzők, 
a szokatlanabb, nagyobbára e tájékon honos 
szók használata, továbbá az ódon és ó-szerü 
kifejezések, a számtalan szóismételgetés és 
ezeknek tömérdek változatai azok, a melyek 
egykor sok gondot fognak okozni a nyelv
kincsek összegyűjtőinek.

Vegyük például egy Putnok vidékéről 
beküldött » Ci f r a  J a n c s i «  cimü versből 
azt a párbeszédet, melyet a leány egy év
vel előbb a tömlőéből kiszabadult kedve
sével folytat :

»Ha én aztat tudnám,
Melyik utón mégy el,
Felszántanám én azt 
Aranyos ekével.

Be is vetném én azt 
Szemenszedett gyöngygyei,
Be is boronálnám 
Sűrű könyeimmel!«

»Búra termett idő,
Ködnevelő szellő,
Megemésztett engem 
Ez az egy esztendő!

Nem lehet-e rögtön a Tóth Kálmán 
költeményei közül ennek ikertestvérére rá
ismerni, midőn a költő igy szól:

»Hogy ha titkolt könyeimből 
Néha-néha gyöngy is válna :
Ez a kis lyány porszem helyett 
Szemem-szedett gyöngyön járna!

a palócnál az a r a n y o s  eke ,  s z e m e m -  
s z e d e t t  g y ö n g y ,  b ú r a  t e r m e t t  
i dő ,  k ö d n e v e l ő  s z e l l ő ,  mind olyan 
kifejezések, a milyeneket ő a hétköznapi 
beszédben is mindközönsegesen használ.

A népballadák között egyike a leg
kedvesebbeknek a formai tekintetben is re
mek »Sir o k i  e r d ő b e n «  cimü költemény. 
Abonyi Lajos mutatta be először a Kisfa- 
ludy-társaság 1872-iki évi gyűjteményében; 
meg nem állhatjuk, hogy ide ne írjuk e 
páratlan gyöngédséggel írott verset:

Siroki erdőben 
Nyílik a gyöngyvirág,
Gyere ki, galambom,
Itt vagyon a világ.
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Ki is mentem hozzád 
Vissza is eljöttem,
Tudom, hogy meglestek,
Szóba hoztok engem.

Azt mondják hogy rósz vagy 
Soh’ se kerülsz elő ;
Minap is tilosban 
Kapott a kerülő.

Vert meg volna isten,
Mikor neked hittem,
Téged áldott volna,
Vert volna meg engem.

Meg is vert engemet 
A világ csúfjára,
Rá sem merek nézni 
Az édes anyámra.

Istenem, istenem !
Ugyan mi lelt engem ?
Három rőf pántlika 
Körül nem ér engem. —

Megszenvedtem érted 
Nem gondoltam volna,
A főszolgabiró 
Hajam levágatta.

Levágták a hajam,
Még se vagyok szajha —
Nagyon szerettelek 
Az isten is tudja !

Szerelmi dalok dolgában a palóc ki
fogyhatatlan.

Maga a népélet természete ilyen; csupa 
sziv; csupa érzés — de nem mindjárt érzé
kiség is — az indító ok itt mindenre; azért 
történik minden ; a kiirthatatlan népszoká
sok írják elő azokban a törvényt, az vet 
mindennek határt, a szerint módosul és nyer 
kifejezést leány és legény szándéka, szó
beszéde, cselekvősége.

Igaz, a matyók között, mint általában 
azok közt a palócok közt is, a kik köze
lebb esnek a nagy alföldhöz, avagy azzal 
szokottabb összeköttetésben állnak, lejár a 
szegény nép örege, fiatalja nyári munkára 
s mikor őszszel haza kerül, nem egyszer 
lepi meg azzal a hírrel a családfő az ifjú 
legényt, hogy »megházasitották« vagyis hogy 
tudtán kívül jegyben jár s az tökéletes bele- 
nyugvással kérdezi meg szülőitől, hogy hát: 
»kit vettem el?« — hanem aztán az ilyen 
házasság manapság már csak ritka esetek
ben szerencsés kimenetelű.

A palóc leányka alig hogy feícsepere- 
dik, már hiú kezd lenni; saját tükre van s 
csoportosan jár, kivált nyári alkonyon a
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pástra ; néha-néha egymaga is elandalog az 
eleven sövény (lyceum) alatt s mély érzés
sel, szokatlan, soha nem hallott, csudás mo
dorban énekli el a »Három árva« dalát 
vagy az országút sűrű porfellegébe vegyül 
s körben forogva, mint egy török almeh, 
szive választottjára gondolva, édes-busan 
kezdi rá a nótát:

»Este féléé nincsen hideg,
Forog a szerencse-kerek;
Bene Róza benne forog,
Szereteője ott kuncsorog!«

itt aztán rendszerint a vetélytársnőinek ne
vét sírja ki sorba egymás után.

A nőnem közönségesen életrevalóbb, 
nyíltabb eszü és mélyebb érzésű is, mint a 
férfi. S z é l  Ma t y i ,  a »Vörös sapká«-ban 
ilyen szabású suhanc, a ki kétségentúl eset
lenebb, mint a mátkája; igaz, időjártával 
gyarapodik tapasztalatokban, de nem egy
szer szűkölködik talpra-esettség dolgában a 
biztos sikerben. G o n o s z  P i s t a  a »Falu 
rosszá« bán hasonlókép erről a tőről metszett 
alak, a milyen persze más-más változatban 
akárhány pompás példány találkozik, csak 
fel kell keresni őket a saját tartózkodásuk 
helyén.

Mig a nők éneke, ha szivök választottja, 
szerelmök tárgya után epednek, vagy ha 
az elválás keserűségeit érzik, elandalitó : 
azalatt ha egy bizonyos legény vonzalmáról 
gondolkoznak, rendszerint tréfás, megnevet
tető. A » Mát r a  f e l ő l  f uj  az  ő s z i  
s z e l l ő «  meg az »Er i k  a c s e r e s z n y e «  
stb. kezdetű dalok unalmas egyhangúsággal, 
hosszú variátiókkal ismétlődnek; ellenben 
mikor kevésbbé alanyias, hát kifigurázza 
a legényt, élénkebb, mint ebben:

Maátra feleö,
Fúj a szelleő ;
Onnan, onnan 
Onnan, onnan,
Gryön szereteő!

Itt az utolsó három sort meg-megismétli 
s mire odaér, hogy »emelgeti a kalapját«, 
úgy csúfolja ki a legényt vele, »letyi-letyi, 
úgy kelletyi letyi magát!« vagy mint egy 
lassú, hallgató nótának a frissében másutt:

Hej túraóvaó gombóta,
Szaárazan cibere,
Levesen derelylye —
Nem adok kennek beleőle! —

0  R ti
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Más szempont alá tartoznak a pusztai 
és pásztor-dalok. Igaz, nagyon kevés van, 
a mely a palóc vidéken a természet szép
ségeinek magasztalásását tűzte volna ki fel
adatául ; ő mindazt, a mi a természetben 
véghez megy, az elengedhetetlen szükséges
ség folyományának tekinti; ha az idő hajlik, 
őszre vagy tavaszra jár, akkor, ha már van 
valami dalolásra érdemes, hát a saját érzel
meit festi j’.ha szülőhelyétől megválik, bármi 
nehezére esik is, de vigasztalódik, mint a 
Bartalus gyűjteményében találjuk:

»Ha csakugyan meg kell lennyi,
Hogy Kövesdreő eő keö mennyi,
Könnyen kiménék beleöle,
Csak egy raózsát hagyok benne.

Az. a mit a palóc, magasztal: az öltözete, 
a gazdasága, a hóka lova, csengős ürüje, 
génes ludja, hullámzó vetése, alma- vagy 
diófája stb., de különösen a l o v a  az, a mire 
sokat tart:

A katona-dalokat, kivétel nélkül, impor- 
| tált daloknak kell tekintenünk, melyeket 

valamint a szabadságharc idejéből ismerete- 
| seket is, nagyobbára a szerelmi dalok átira

taiként emlithetünk fel.
A palóc vidéki dalok és versek szövege, 

mindamellett hogy azok alapgondolata a 
furcsa, a gúnyos, — a mely nem szokott 
tartós lenni — úgy látszik fölötte soká elél; 
a mit neki a dallam közvetlensége és ere
detisége biztosit, melynek kölcsönös, egy
másra való hatását megvigyázni érdekes 
feladat volna. Az a népdal, a mely igy kez
dődik : »A p a n y i t i  h a l a s  t a ó b  a«, ki 
tudja mennyivel régibb ötven esztendősnél, 
hanem azért annak hatása a barkóságnál 
most is olyan fris, eleven, mint mikor ke
letkezett, pedig a benne rejlő gúnynak éle 
nem valami metsző, nem valami pikáns: 
se zokon nem veszik mint Bénán, ha valaki 
azt a nótát emlegeti, hogy

Nincsen olyan állat mint a laó,
Nem kell annak tyifra viganaó ; 
Feeketeője neki a kantaár:
Úgy vetyi rá magát a betyár!

.(a mibe az asszonynyal való összehasonlitás 
miatt gúny vegyül); majd ismét másutt, 
midőn a szeretője körében eltöltött pásztor
órák ötlenek eszébe, ekként biztatja a pa
ripáját :

»Lassan-lassan eédes lovam né nagyon ;
Mé’ tanaálok betegednyi az utón,
Nem messze va’ ide raózsám tanyája,
A’ gyógyít me’ nem doktor orvossága.

Hanem ezt sem panaszképen énekli. 
Soha lemondóbb népet, mint a palóc, a mely 
furcsa a nélkül, hogy okvetlenül ravasznak 
kellene tartanunk; conservativ, a nélkül, 
hogy fanatikus volna, csak lassan fontolgató, 
nehézkes, a mint azt minden mozdulatával 
rögtön elárulja.

Bordala » Mi n d é  e’ j o b b  a s z i n -  
bo r  m i n t  a le őre« arra mutat, hogy a 
tiszta, hamisítatlan nektár, a hegy leve ; ter
mészetesen mióta a zsidó méri, meg a pá
linkára rá kapott, nagyon kicsiny, arányta 
lan adagokban jut ki neki s azt valahány
szor a zsidóról énekel, hangsúlyozza is, de 
a gyakorlati életben nem antisemita s aligha 
volt eset rá, hogy a palóc meg az árendás 
közt valaha legkisebb meghasonlás adta 
volna magát elő.

A beénai haluska, Hm!
Haluska, haluska,
Felugrott az asztalra 
Sallárityi hopp!

a melynek folytatása is van ; de már las- 
sankint feledékenységbe megy, mint az el
haló hang a fenyéren.

Szándékosan nem terjeszkedünk ki a 
régi magyar nyolc szótagu versek, a hang
súly, a költői lábak, a rímek és a sormet
szet stb. elméletére, a melyeket természete
sen a palóc népköltészetben tapasztalt ese
tek szoros felemlitése nélkül H o r v á t Ist
ván és H o r v á t h  Ádám óta eléggé méltat
tak Ar a n y ,  G r e g u s s  és kivált B a r n a  
F e r d i n á n d ,  a finn költészetről a magyar 
ősköltészetre való tekintettel irt jeles érte
kezésében.

A tartózkodás bizonyos nemével kisér- 
lettük meg ezen itt elsorolt adatainkat az 
ethnographia háttere által tenni feltűnőbbé; 
mivel a palóc népköltészet ma még csak a 
gyűjtés első stádiumában van s egyes em
ber azt behatóan és kritikailag kellőképen 
majd csak idők jártával használhatja fel.

Egyébiránt az sem lehetetlen, hogy jö
vőre is csak az marad a palóc név, a mi 
Furkács Tamás idejében és helylyel-közel 
— szabadságharcunk óta volt, a tréfás, a 
mulaltató elbeszélések és rhapsodicus ver
sek cégére megfelelő tárgy és határozott cé
lok és tanulságok nélkül. Ám P e t ő f i  sem

0
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ignorálta egészen e vidék költészetét; a 
'»Salgó« cimü versének meséjét itt találta és 
Vergedében dolgozta ki; G y u l a i  Pá l  a 
»Három árvát« a mai irodalmi nyelven mily 
meghatóan zengte vissza, sőt, ha vakmerő
ség nélkül szabad a kutforrásra hivatkoz
nunk, a nagy R é v a i  sem tudta volna a 
legrégibb magyar nyelvemléket a halotti 
beszédet a palóc dialectus alapos ismerete 
nélkül megmagyarázni.

Van-e a palóc nyelvben és népkölté
szetben oly eredetiség vagy nincs, a mely 
az általános magyar nyelvet megelőzte : talán 
még sem olyan jogosult kérdés, mint azt 
az utóbbi évtizedek alatt hangoztatták. A 
mi egyik mesterünk, H o r v á t  I s t v á n ,  
a ki a maga kisebb végrendeletének tekin
tette a magyar nemzet számára a »Rajzo
latok« cimü munkáját, a tudós külföld iro
dalmára való hivatkozással mondja: »Az 
éjszaki nyelvek néha a magyar, néha a 
palóc nyelvet állítják elő: ezt tehát jövőre 
szem előtt kell annak tartani, ki e nyelve
ket fogja bővebben és tudósabban, mint 
mostanig történt, összehasonlitani. Vajha e 
soraim — úgymond — arra bírhatnák a 
magyar írókat, hogy, és itt elszámlálja az 
egyes népfajokat, azok »dialectusának min
den legkisebb apró sajátságait nem nevetség
okozás miatt, hanem azért, hogy azt, a mi 
számtalan fennlevő, úgy nemkülönben a latin 
és görög cíassicusi nyelvekben tagadhatat
lanul szittya eredetű, meghatározhassák !«

Ha kedvünk volna fűzni azokat a gon
dolatokat, a melyeket Horvát István codi- 
cillusában hagyományozott, még azt is utána 
tehetnénk, hogy azzal fenyegetett, miszerint 
száz meg száz nemzeteket nyel el addig a 
föld s nem lesz a világnak összefüggő tör
ténete, ha a reánk vonatkozó neveket és 
azok fordításait össze nem szedegetjük, nem 
értelmezzük.

És ettől a hazafias szellemtől áradozott 
A r a n y ,  midőn az »Uj Magyar Múzeum
ban« a mostani költészet pongyolaságára 
való hivatkozással élénkbe tűzte, hogy ne 
azt keressük a költeményekben, a mi nincs, 
t. i. a kölcsönzött idegen schémákat, hanem 
azt, a m i v a n :  nemzeti rythmusunk gyön
gébb vagy teljesebb hullámzását. Ezt hang
súlyozta G r e g u s s ,  a Kisfaludy-társaság- 
ban tartott székfoglaló beszédében, mondván, 
hogy a költészet, mielőtt nemzetivé válhat
nék először csak mint népköltészet jelent

kezik, csak azután változhatik egyedivé, 
elvégre egyetemessé; úgy hogy fejletlenebbé 
a már kifejlett visszafelé nem satnyulhat, 
hacsak egészséges, életképes feltételek között 
művelték azt.

Távol állunk attól, hogy a palóc nép- 
költészetnek némi méltánylásául egybe szer
kesztett jelen értekezésünk számára azt vin- 
dicálnánk, mintha azzal csak egyetlen lépést 
is közeledtünk volna a palóc-kérdésnek, úgy 
látszik ma már megoldhatatlan problémái 
felé: de azt az egy szerény észrevételt még 
sem mellőzhetjük el, hogy azoknak, a kik 
hivatással bírnak, a kiknek isten tudniok 
engedte, hogy a lant idegeit pengethetik 
mélyen a lelkére ne kössük, miszerint ha 
azt akarják, hogy a költészet nemzetivé fej
lődhessék, ne az idegen népektől vett lel
kesedéssel, ne a tőlük vett mintákat vegyék 
kiinduló pontul, hasisul, a melyeknek szel
leme a magyar nép szellemétől lényegesen 
elüt; hanem azt, a mely a nemzet zömében, 
a székelyek; palócok, barkók, matyók, sár
köziek, ormányságiak, rábaköziek, őrségiek, 
nyitra- és balogvölgyiek, telegdiek, bodrog
köziek, göcsejiek stb. között, ma talán még 
csak embryóban szunnyad, ezeket ismerni 
és méltányolni hazafias kötelességünk.

A local-patriotismus — ott a hol he
lyén van — nem kicsinyelni, nem megvetni 
való ; mestereink szeretetteljesen jelölték ki 
számunkra az ösvényt, a melyen haladnunk 
kell és hogy azon az utón, az elénk tűzött 
célt sikerrel el is fogjuk érni: kezeskedik 
az ő lankadatlan buzgalmuk és kipróbált 
ügyszeretetük. FINDURA IMRE.

DÖMÖTÖR PÁL ÚJABB VERSEIRŐL.
Újabb költem ények. Irta D ö m ö t ö r  P á l. 

Zombor, Nadasch Ignác nyomása, 1884. Ára ?
»Rajzos« korunk, mint e lapban valaki 

vitatta, háttérbe szorította a lyricusokat. 
Igaz, a mennyiben példa van rá, hogy te- 

! hetséges dalköltő is mohón kapott a diva
ton és áldozni kívánt az uj kultusnak; de 
hiba volna azt állítani, hogy rajzok és no
vellák fojtják el Melpomené szellemét. A 
mai lyrának egyébb bajai vannak: kor- és 
egyéni bajok. Innen a közöny és innen a 
szomuru igazság, hogy pár hallgató nagy
ság mellett fiatal erőink szunnyadnak.

Pedig a rajzokkal versenyezve látom 
I íelbukkani a névtelen és nagyratörő lyricu- 
1 sok neveit. Dalok az i f j ú s á g r ó l ,  a Da -
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l o s  l i g e t r ő l ,  a s z e r e l e m r ő l  és más -  j 
f é l e  dalok, mikor voltak sajté alatt nagyobb 
számban? Hiszen az iparviszonyok óriási 
fejlése óriási világot látszik fölverni álmá
ból ! Ki fojtja hát el a lyra szavát?

Dömötör Pál, kinek első kötetére is 
akadtak üdvözlő hangok, köznapi nyelven 
szólva, friss köntösbe ugratta múzsáját. Ha 
a toillette kissé rendezetlen volt előbb : ele
gáns, hóditó és mégis természetes alakot 
óhajtott ma elénk vezetni, hogy Ítéletünk 
feltétlenül szóljon.

Nem ismerek el fokozatot a költőkben. 
C s a k  a t u d ó s o k a t  klasszifikálják még 
az érett emberek között, a mennyiben »igen 
nagy dicséretü«, »dicséretes« és »megfelelő« 
tudósaink vannak. A virágról azt mondom, 
természetes vagy üvegházi s becsületes és 
gazembereket ismerek: a költőt vagy ol
vasom vagy elvetem. A dal arra való, hogy 
én vagy más, sokan vagy mindnyájan azt 
mondjuk róla: a mi szivünk dobbanása, a 
mi ujjongásunk, sóhajunk, reményünk és 
tépelődésünk, a mi felmagasztalásunk és 
tragédiáink kelt életre benne. Nem — ha- 
zudt szerelem és boldogtalanság, a bukott
nak igaz vezeklése és halál az ébredéssel 
kapcsolatban szóljanak hozzánk a dalos aj
káról s akkor lehetetlen mérlegelni becsét : 
elsőfoku-e, közepes-e vagy épen a mánia 
rabja, kit tehát hagyni kell á r t a t l a n  
álmai közt?

Drámában a hatás, jellemfestés és kor
hűség kérdései — úgy lehet — előnyös 
helyzetbe hozzák az írót- a regény- és no
vellaköltő egyszer-egyszer kimagaslik kép
zelete nagyságával, leiró képességével vagy 
subjectiv erejével; de a lyra melege azon
nal átömöl a szívbe; csupán azt kérdi meg, 
mi van a kamráiban ? bánat-e, gyönyör-e ? 
Olyan a dal, mint az ezermester, minden 
kívánságunkat betölti: megbüvöl és mámo
rossá tesz, enyhít és lázálmokat szít, emel 
és lesújt. — Mózes átka és Dávid resig- 
naciója, Pindaros szárnyalása és Ovidius pa
nasza csak annyiban végletek, a mennyiben 
az emberi s z í v  is végletes ; de nem terasse- 
csucson látom az egyiket és nem alanti koc 
kán a másikat. Nagyok e g y f o r m á n !

Átalán nagy és kis problémák állnak 
a lyrikusnak rendelkezésére. Van, a kit az 
idylliség ragad meg és van, a ki századá
val együtt forrong: ezek az Aranyok és 
Bürüsök, a Petőfiek és Byronok. — —

Dömötör szivünk c s e n d e s e b b  érzé 
seiből olvasgat. Erős emotiók híján a szűk 
családi körben mozog. Felséges világ, me
lyet a nagyok maguk is ecsetökre méltat
tak ; ez a kicsi, semmis világ, tele ártat
lansággal, örömmel, enyhült fájdalommal. 
Ide térünk meg, ha az élet bántott; innen 
visz ki a szeretet örök pihenésre.

Az »Újabb költemények« tehát egy 
érezni tudó és tiszta fejű ember müvei. 
Maga elmondja magáról, hogy é 11 és rév
partba jutott, hol »halálig szeretni« kíván. 
A legjobb nő oldalán, két kicsikével ölében, 
piheni ki a hivatal fáradalmait: ege tiszta 
és felhőtlen, napja derűs, vágyai merész 
szárnyalás nélkül fogannak. Mi következik 
tovább? A természet nyilvánítása a költő 
lelkének visszatükrözése által. A fecskét 
várják apró körében; az őszi esték nyugal
mukat hirdetik; a tél fagya ellen melen
gető óvszert szeretetök ad ; a Karácson-este 
is öröm szülője. Szép az élet, nem zajos és 
nem fájdalmas. A kis »Blanka emléke« oko- 
zott csak pillanatra bajt, mikor e földről 
elszállt; de a jó isten félkézzel sújt és a 
mással áld: a halál percében uj angyalt 
küldött. A mi aztán a bureau-asztal terhe, 
azon legjobb a »bibamus«-fordulattal segí
teni ; a mikor pedig (Útra menőben) a kö
telesség elhív a fészekből, megvigasztal a 
tudat, hogy nemsokára visszaröppenhetünk.

Ilyesmikben határozódik Dömötör lyrai 
á l l á s p o n t j a .

Mindjárt könyvének olvasása után, az 
a kérdés merül fe l: mily e g y é n i  vonások 
maradtak fenn emlékünkben ; avagy ha nem, 
megbirta-e a forma a végtelen egyszerűség 
báját s legalább uj modulatiókban érezzük-e 
a költő varázsát ? A kérdés kezdete máskép 
a génius e r e d e t i s é g e ,  a vége pedig a 
f o r m a tö k é 1 y, mely nem egy poézisnek 
szerezte meg — egyebek híján — a becsü
letet.

Dömötörnek amabból nem sok jutott, 
emezzel pedig nehezen esik raegbirnia. Világ
nézete a mily egyszerű, ép oly erőtlen is. 
Úgy vagyunk vele, hogy a nemes érzést, 
gondosságot, ragaszkodást, mondjuk: k ö l 
t ő i  k e d é l y t  eleget látjuk benne, de nem 

i a k ö 11 ő t magát. I g a z  hang mindenesetre,
I nagyon is az; tele józan philanthropiával:
| annak az életnek szava, melyet a boldog 

emberek mesélgetnek el egymásnak, mikor 
| erősebb emotiókat nem éreznek. így a költő
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tuJajdonkép oly világba vezet, melyet vagy j 
specifikusnak tart az olvasó vagy kőzönsé- ' 
gesnek: az első esetben nincs, ki applau- 
susával biztassa, a másodikban pedig rész- 
\éttelen haladunk el mellette, mert nem 
érdekelt.

Dömötört f o r m a é r z é k e  előnyösebb 
szinbe helyezi: technikája elég fejlett; ze
neisége sokszor nyilvánuló, nyelve szemlé
letes. Ennyi, a mit igazán dicsérünk költé
szetében. Azontúl korántsem látjuk a gyakor
lott stilisztát és verselőt e rövid sorok közt; 
hanem igenis a gyakorlatlan embert, a ki
nek dilettantizmusát mindazáltal örömest 
megbocsátjuk. Avagy kit nem bánt az az 
elnyújtott kép (A fecskék), melynek e t é- 
v e d t gondolata szinte elvész a kilenc 
szak zátonyában :

»Szél megcibálta ö t : szellő simítgatá.
Eső áztatta ő t : nap csókot szórt reá.
S az úgy simítgatá, ez úgy csókolgató :
Mikor megérkezett, öröm volt nézni re á !

Szerelme azután ajkára dalt adott,
Szerelme azután kis fészket is rakott.
S szerelme, mindene most ott egy kis család . . .
--  Ne bántsd szegényt, ne bántsd, se őt, se

[magzatát!«
S mik ezek :

»S a végzet ellen, az élet ellen
K i t ö r t e k  már a b ú c s ú s z a v a k . . .  (46. 1.)

és aztán mit tett az angyal ?
Én nem tudom, de csodát miveit!
De csak tudom, hogy széppé varázslá,
Gyönyörű széppé az é letet! . . .  (46. 1.)
»Alkotva itt a boldogság van ;
Teremtő ábránd, Ég veled !
Mi lenne az, mi ott k á r p ó t o l ?  *) (10. 1.)

Ne hallgassuk el a lendületesebb sza
kokat sem. Ilyenek a »Ha meghalok«, 
»Fiamnak« (utolsó verse), »Blanka emléke« 
(III. vége és IY. eleje), »Hegyek közt« 
ciműekben kétségtelenül vannak s mégin- 
kább »A korral« címűben, mely egyike a 
kötet legszebb darabjainak. —th.

PETÖFI-FORDITÁSOK.
Holbenheyer Mór költői hagyatékában.

Az elhunyt Petőfi-forditó 22 versfüzetet 
hagyott hátra, a melyekben német, magyar, 
francia és latin költemények vannak. A né
metek közül két három füzetben Petőfiből

*) Kárpótlás v e s z t e s é g é r  t történik. Mit 
v e s z t e t t  a költő ! ?

eszközölt fordítások vannak, melyek közül 
néhány megjelent Abafi-féle »Buch des Le- 
bens« és »Liebesperlen« című gyűjtemé
nyekben, nagy része azonban kiadatlan. Az 
eredeti költemények között is van kettő, a 
mely Petőfire vonatkozik, jelesül egy, a 
melynek cime: »Petőfis Scblachtenlied« s 
melynek rythmusa a »Talpra magyar«-ra em
lékeztet és egy másik, mely »Petőfis Tód- 
tenklage« címet visel. A magyar irodalom 
barátait azonkívül még érdekelnék az el
hunytnak levelezései, melyek között nem 
egy irodalmi ereklye fordul elő. Jelesül van 
ott egy Garay-levél, melyben a költő beteg
ágyé ól köszönetét mond Kolbenheyernek 
abbeli szándékáért, hogy tőle néhány költe
ményt németre fordítani óhajt, azonkívül 
élénk irodalmi közlekedésről tanúskodik 
Garay, Kerényi (a levélben V i d o r  Emi l )  
és a nagy humorista Saphir között. E köz
lemény célja a Petőfi-társaság figyelmét a 
kiadatlan fordításokra felhivni.

Sopron, 1884 febr.
LATKÓCZY MIHÁLY.

ZSIDÓ OLTÁRKÉP KERESZTÉNY 
TEMPLOMBAN.

— Adoma Cremieux életéből. —
Hogy az »Alliance Israelite Universelle« 

alapitója nem volt hajlandó a keresztények
kel szemben gyűlölködni, vagy őket jótéte
ményeiből kizárni, arról élénken tanúskodik 
a következő történet.

Nimes közelében valamelyik kicsiny 
községnek egyházi védura a várur volt, ki
nek palotáján még a karolingoknak kor
szaka is rajt hagyta nyomát. Ez a várur 
esküvőjének valamelyik évfordulóján pom
pás ciboriumot ajándékozott a hitközségnek, 
de nemsokára valamin összekapott a lel
készszel és a hiveknek nagy bosszúságára 
— visszavette ajándokát. Természetesen 
nagy izgatottság támadt e miatt. A kitköz- 
ség pörbe fogta a várurat, Párisba küldé 
megbizottait és Cremieux t kérte föl az 
ügyvédi tisztségnek elvállalására. Cremieux 
alaposan megvizsgálta a dolgot, azután pe
dig a következő levelet intézte a perlekedő 
hitközséghez:

»Tisztelt uraim! Kegyeteknek pőre 
még sokáig huzódhatik és tetemes költségbe 
kerülhet. Ennélfogva azt tanácsolom kegye
teknek, hagyjanak föl vele. Önöknek véd-
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ura jó katholikus létére, visszavette a cibo- 
riumot, melyet önöknek ajándékozott volt; 
a mint látszik, csöpp kedve sincs azt visz- 
szaadni, ugyanazért engedjék meg nekem  ̂
hogy mint zsidó hitvallású ügyvédjük, má
sikat ajánljak tel helyette.«

»Vasúton küldöm azt önöknek és meg
ígérték nekem, hogy jövő vasárnapon már 
kezeik között lesz.«

Eltelik két hónap és az ajándékozó 
hasztalan várakozott arra, hogy ajándokát 
megköszönjék. Végre aztán óriási terjedelmű 
levél érkezett a postán, melyben a hitköz
ség összes tagjai aláírásával ünnepélyes kö
szönetét szavaznak Cremieuxnek, mint ki
nek nevét a ciboriumba bevésették s ékes ke
retben az oltár fölé függesztették, hol Szent 
Miklós képével szemben pompázik.

I R O D A L O M ,
f  Geibel Emanuel, a németek 

nagynevű és népszerüségü költője, e hó 7-én 
meghalt Lübeckben. Geibel 1815. október 
18-án született Lübeckben. Iskoláit szülő
városában kezdte és a bonni egyetemen fe
jezte be. Berlinben, hova 1886-ban költözött, 
egyik kiváló tagja lett a Chamisso, Gaudy 
és Kugler által alakított költői körnek. Sa- 
vigny, híres német diplomata ajánlatára ké
sőbb nevelői állást foglalt el Katakazi her
ceg gyermekei mellett, a ki akkor Orosz
ország követe volt Athénben. Görögország 
classicus földén széles tere nyílt a tudomá
nyos kutatásokra és költői tanulmányokra. 
Curtiussal együtt beutazta az Archipelágus 
legnagyobb részét. 1840-ben visszatért Lü- 
beckbe, s ekkor földolgozta a Görögország
ban gyűjtött anyagot s egyúttal buzgón 
hozzálátott a francia és a spanyol irodalom 
tanulmányozásához. — Legelső költeményei 
közvetlenül az előtt jelentek meg, hogy a 
porosz király 1843-tól 300 taliér évdijat 
adományozott számára. Geibel azóta nem 
terhelve az anyagi gondoktól, szorgalmasan 
dolgozott, hol St.-Goarban Freiligrath tál 
együtt, hol Stuttgartban, Berlinben, Hanno
verben és Lübeckben, mig Lajos bajor ki
rály meghívására magára vállalta München 
ben az aesthetíka tanszékét. Mint író leg
előbb Curtiussal együtt lépett föl a »Clas
sicus tanulmány ok «-kai, melyek görög köl
tők fordításai voltak. (1840) Ezt még ugyan
azon évben követte egy kötet költemény, 
melyek szép csengésükkel, kifogástalan for-

O R Ü

májukkal és erősen vallásos szellemükkel 
általános tetszést arattak. Később megjelent 
tőle a »Zeitstimmen«, majd tanulmányok 
a spanyol népdalokról és románcokról, s 
majd ismét a »Spanyol dalok könyve«, »Öt 
könyv a francia lyráról«, aztán »Sigmond 
király nászutja« cimü épos, »Tizenkét so- 
nett«; majd megjelentek »Újabb költemé
nyei« ; »Emléklapok« stb. — A szinmüirás 
terén »Roderich király« lyal tőn kísérletet, 
mig »Lőréiéi« cimü operaszövegének zené
jét Mendelssohn be nem fejezheté. »Meister 
Andrea« cimü vigjátéka több színpadon is 
színre került, de nagyobb drámai müvei 
közül csakis a »Brunhild« bizonyult vala
mennyire életképesnek. Geibel költeményei 
különösen a bennük nyilvánuló érzés ben- 
sősége által hatottak S ha néha el is lágyult 
az érzés e költeményekben, viszont gyak
ran öltött az erélyes, hatalmas alakot is. 
Rövidebb lyrai költeményei közül néhányat 
magyar nyelvre is lefordítottak, a mi kö
zönségünk azonban egészen sohasem tudott 
megbarátkozni Geibel sentimentalismusával.

Jókai Mór újabb munkáinak népszerű fü
zetes kiadásából, melyet Pfeifer Ferdinánd ad 
megjelent a 42 -48. füzet. A hét füzetben Jókai 
egyik legremekebb alkotása, a »Jövő század re- 
gényé«-nek első része »Az örök harc« foglaltatik. 
Ára füzetenként 40 kr A második rész »Az örök 
béke« sajtó alatt van és legközelebb meg fog 
jelenni.

»A sors kegyencei« cim alatt uj, háromkö
tetes regény jelent meg Kvassayné-K u u Mélámé
tól. A regény tárgyát a társadalom előítéletességé
ből származó bonyodalmak szolgáltatják, melyek 
szövésében most is ritka ügyességet árul el a fiatal 
írónő. A bárom kötet ára egybefüzve 2 frt. Kap
ható Dobrovszky és Franké könyvkereskedésében. 
Ha telünk engedi : bővebben is méltatni fogjuk.

»A nö« cimü drámát, mely nyomtatásban is 
megjelent s nem kis feltűnést keltett, a nemzeti 
színház drámabiráló-bizottsága e g y h a n g ú l a g  
elfogadta előadásra. Mint halljuk, még ez ősz foly
tán színre fog kerülni.

A »Történelmi Tár«. A tud. akadémia tör
ténelmi bizottságának és a történelmi társulat
nak évnegyedes folyóiratából az április—júniusi 
kötet hagyta el a sajtót, a történetírásra nézve 
számos érdekes publicatióval. Első közleményé
ben »Jegyzetek Sopronmegye régi földrajzához«, 
S t e s s ö l  József a régi okiratokban előfor
duló, különbözőn irt, különbözőn fejtegetett hely
űé vmagyarázatokkal nem eredménytelenül foglal
kozik s Pesty Frigyes és Ortvay Tivadar mun
káinak egyes helyeit is szóba hozza, tisztázza vagy 
bővebben illustrálja. Ezt követi dr. VV e n z e 1 
Gusztáv okmánytári közlése Ozorai Pipo történe
téhez, melyhez annyi sok becses rész fűződik ha
zánk XY. századbeli műveltségi és művészeti ada-
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lékaiból. S z á d e c z k y  Lajos is folytatja a re- 
gestákat Mihály vajda történetéhez. Dr. G e r g e l y  
Samu a gróf Teleki Miksáné levéltárából vett ok
iratok nyilvánosságra hozását kezdi meg a Beth- j 
len Gábor ' halálát követő interregnum történeté- í 
hez. S z i l á g y i  Sándor, e szerencsés kezű kutató i 
és fáradhatatlan feldolgozó »Levelek Bethlen Ist- | 
ván támadása történetéhez« cim alatt oly okirato- j 
kát és leveleket közöl, melyek megvilágositják, 
hogy mily szerepet játszott Bethlen István fölke
lésében Eszterházy nádor. Kiadja Bethlen István
nak is egy 1686-iki naptárban olvasható naplóját, 
mely ez év clironologiájához szolgáltat becses ada
tokat. A »Történelmi Tár« egyik tanulságos része 
mindig az, mely a művelődéstörténeti adatokat 
gyűjti össze. Érdekesek ezek ebben a számban is : 
W e b e r Sámueltől »A szepesi városok véradója, 
különös tekintettel az elzálogositás idejére« ; M i- 
k u 1 ik  Józseftől pedig: »Egy magyar város vi
szontagságai a XYI. század második felében«, 
mely Rozsnyó történetének egyik korszakát adja 
elő ; mig T h a 1 y Kálmántól »Gróf Bercsényi Mik
lós utasítása gróf Eszterházy Dániel kassai gene
rális részére 1710-ben«, hadtani szempontból bir 
jelentőséggel.

MŰVÉSZET,
Az ötvösmü-kiállitást folyvást 

élénken látogatják s bizonyára még több 
nézője lesz a munkában levő nagy catalo- 
gus megjelenése után. Ennek első füzete 
közelébb került ki a sajtó alól. Bőven el van 
látva illustrációkkal és a nagy-szent-miklósi 
leletnek csaknem minden tárgyát tartalmazza 
rajzban. A catalogus nem pusztán tárgyjegy
zék lesz, hanem tudományos pontossággal 
készül és értékét és érdekét a kiállitás után 
is megtartja, mint oly alapmunka, melyben a 
magyarországi ötvösmükincseknek a kiállítá
son képviselt része pontosan le van Írva és 
a nevezetesebb tárgyak rajzokban is közölve 
vannak. Falke, az »Oesterreichisches Mú
zeum« egyik hivatalnoka, ki különösen mint 
mütörténelmi iró ismeretes, jelenleg itt van 
és a kiállítást tanulmányozza. Dr. Rosenberg, 
a ki a bádeni kormány segélyével az ötvös
bélyegeket rajzoltatja, bevégezte itteni mun
kálatát és Esztergomba utazott, hogy az ot
tani kincseket, melyeket a fővárosi közön
ség nem láthat, a káptalan kincstárában 
tanulmányozhassa. A kiállításra különben 
még mindig érkeznek újabb küldemények, 
így Gróf Bánffy György egy barbárkori 
igen érdekes aranygyűrűt, gróf Károlyi Sán- 
dorné egy nyilazó Ámort ábrázoló, zölddel 
és fehérrel zománcozott, rubintokkal és 
gyöngyökkel kirakott arany násfát és Ko

vács János egy magyar csillagos buzogányt 
küldött.

P á llik  Béla, Düsseldorfban szép sikereket 
arat. Egy altala kiállított »Birkafej«-ről egy ottani 
lap ezt írja": »Példányszerü mű, mely a technikát 
bámulatra méltóan juttatja érvényre. A kép kabi
netdarab, valóságos remekmű.« Egy másik képé
ről, a »Delelő« cirnü nagyobb festményéről, mely 
pár nap múlva a nemzeti múzeumban lesz már, 
hasonló magasztalással írtak a német újságok. Ha 
e nagy képe megérkezik a nemzeti múzeumba, a 
magyar közönségnek és kritikának is alkalma lesz 
meggyőződni az elismerés méltányos voltáról.

»Ostxolenka«, Bonawitz uj dalműve múlt 
héten került színre a St.-James Hallben s dacára 
a gyönge előadóknak, teljes sikert aratott. A nyi
tány hévteljes, lendülő zenéje szép alapmotívumai
val és finom hangszerelésével, a 3-ik felvonás 
balletje, a 4-ik felvonás zárjelenete rendkívül tet
szettek s több számot ismételni kellett. A szerzőt, 
ki a zenekart maga vezényelte, többször kihívták 
s zajosan megtapsolták.

Rövid művészeti hírek. B 1 a h á n é asz- 
szony legközelébb megválik a népszínháztól s ép 
Oly föltételek mellett, mint aminőkkel Évva úrhoz 
szerződve volt, Peleki színtársulatának tagjává 
lesz ; a művésznő, egy más hir szerint, mint üzlet
társ szövetkezik a várszínház és színkör uj igaz
gatójával. — D e s z k á s e v  István ur, a zágrábi 
színház tagja, s ki a múlt héten a népszínházban 
vendégszerepeit, hazaérkezett Budapestről és az 
Agr. Ztg. azt írja felőle, hogy a népszínház igaz
gatója szerződtetési ajánlatot tett neki. — G á b 
r i e l  Max Krisztus-képét a műcsarnokból, hol sok 
nézője volt, tegnap küldték vissza Prágába. — 
0 d r y Lehel Aradon, hol a vöröskereszt-egyesület 
javára rendezett hangversenyben lépett föl, meg- 
érdemlett kitüntetés részese volt s az aradi lapok 
ünnepi hangon írnak a jeles művészről, ki ép úgy 
elragadta a közönséget Wagner és Massenet áriái
val, mint a magyar dalokkal. A hangverseny jö 
vedelme ezer forintra rúg. Hangverseny után 
vacsora volt Odry tiszteletére, diszes közönség 
részvételével. — R á k o s i  Szidi asszony, ki gyön- 
gélkedése következtében már hosszabb idő óta 
nem lépett föl a népszínházban, e hó folytán üdü
lés végett Abazziába utazik. — W o 11 e r Char- 
lotte, O’Sullivan grófné, a bécsi burgszinház mű
vésznője felöl a bécsi lapok azt a hirt írják, hogy 
összes ingóságait önkénytesen elárverezteti. Hogy 
a művésznőt mi bírta ez elhatározásra, azt eddig 
nem tudni. — A p á r i s i m a g y a r  e g y l e t 
b e n  e hó 6-dikán az egyleti tagok nagy részvé
tele mellett leplezték le ö felségének a királynak 
arcképét, melyet Karlovszky Bertalan, a Párisban 
élő széptehetségü fiatal magyar képiró festett. — 
»Sapho«, Gounod operája, újított és megnagyob
bított kiadásban fényes sikert aratott a párisi 
nagy operában. Krauss k. a., ki a címszerepet 
énekelte, igazi diadalt aratott s a többi szereplő 
is méltó volt a mű nagy költői becséhez.

Felelős szerkesztő : SZANA TAMÁS.
Budapest. Weiszmann testvérek kőnyvuyonidája.



A  SEMMI, HA VALAMIVÉ LETT.
Regény.

Irta Kazár Emil.
Ára 1 frt 20 kr, díszkötésbon 1 frt 80 kr.

„Az újabb regény-irodalom a közönség dédelge- 
iései s ferde ízlése folytán igen-igen elfajult. Tisztelet 
a kivételeknek s hála a magyar múzsának, hogy ez 
irodalmi posványbán nem merült még úgy el, mint 
a hogy azt különösen a francia irodalomban látjuk, 
Pouson du Terrail, Zola és mások nevei fűződnek e 
ferde irányhoz. Jól esik tehát tapasztalnunk, hogy 
Aigner a szépirodalom méltóságához mérten vállalatába 
c-sak oly müveket vesz fel, melyek a szigorúbb kritika 
tüzét is sikerrel kiállják. Ilyenül tünteti fel e regény 
is, annak bő tartalmát adván azzal végzi, hogy »ez 
érdekes, drámai momentumokban gazdag s változatos, 
de egységes tartalmú regényt az Írónak a hölgyvilág 
előtt is rokonszenvesen ismert tehetsége még jobban 
ajánlja az elolvasásra.« (»Jász-Nagy-Kun-Szolnok« 
1882. 24 sz.) _____

SZERESSÜNK ÉS MEGBOCSÁSSUNK.
Beszélyek és rajzok.

Irta Csáktornyái Lajos.
Második kiadás. Ára 1 frt 20 kr.

Jól ismert nevű fiatal költőnknek, — ki mint 
novellista is kedvéltségnek örvend s egyik müvével 
pályadijat is nyert, — beszélyei és rajzai legjavát 
tartalmazza e kötet. Összesen t i z e n n y o l c  önálló 
darabot, tehát annyit, a mennyit manapság beszély- 
kötet nem mutat fel. Irányát címében viseli. A mel
lett, hogy az embert a maga valóságában adja s e 
célból az erősebb szenvedélyek festésétől sem riad 
vissza, valamennyi műve a szeretet és bocsánat ma
gasztos keresztényi elveit tünteti fel követendő költői 
eszményekül. Tehát új nyomon jár. Tárgyait a magyar 
középosztály és a nép életéből meríti mind. Meséi 
elevensége, érdekes szövése, alakjai élethüsége, tős- 
gj íeres magyar irálya, költői leírásai és jóizü humora 
az, a minek köszönheti, hogy a sajtó diesérőleg mél
tatta s a közönség oly átalános figyelemben részesítette, 
hogy az eiső kiadás aiig egy hó alatt elfogyott. Egy 
valóban szép és érdemes munka, minő M i k s z á t h 
rajzai óta e nemben még nem jelent meg.

M a g y a ro rszá g  fü g g e tle n s é g i  h a rca  
1 8 4 8 — 4 9 -b e n .

Irta Gelich Riehárd tábornok.
Első kötet két szinnyomattal. Ára fűzve 3 frt 60 kr, 

félbőrkötésben 5 frt.
E müvet a sajtó osztatlan tetszéssel fogadta. A 

»Vasárnapi Újság« p. következőleg nyilatkozott az első 
kötetről: »Gelich, maga is részese a hadi események
nek, a szabadságharc történetét arról az oldaláról 
tette tanulmánya tárgyává, melyről eddig legkevésbbé 
vizsgálták: az ország fegyveres ellenállása szervezeté
nek történetét írja meg, s katonai szempontokból ki
séri az eseményeket. Most, mikor még a nagy műnek 
aránylag csak kisebb része, az első kötet jelent meg, 
nem lehet Ítélni az egészről, de látni lehet a munka 
nagy arányait, az adatok gazdagságát, és azok kritikai 
feldolgozását. E viharos idők eseményeit nagy tárgyi
lagossággal adja elő. Sok hivatalos okirat, levelezés, 
kormány-rendelet egész bőségben áll a szerző rendel
kezésére, úgy hogy a szabadságharc hivatalos okirataira, 
prokiamacióira nézve eddigelé nincs Gelich müvet meg
közelítő munka. Az előadás világos és tömött. A ki
válóbb szereplőket rövid jellemrajzokban mutatja be 
GeJich az események előadása közben. Nagybecsű, hogy 
a magyar hadsereg összes fegyvernemét, a honvédség 
fokonkinti fejlődésének legcsekélyebb részletig terjedő 
kimutatását is oly gonddal összeállította. E tekintetben

kútfői munka Gelich könyve. Az is helyes, hogy a 
honvédségnél a legapróbb osztályok parancsnokainak 
nevét szintén föliegyzé. Bizonyára meg is találja e 
munka, mely a ssabadságbarc irodalmának egy nagy 
hézagát tölti be, a kellő érdeklődést.

PÁLYÁM  EMLÉKEZETE.
Irta Kaiinczy Ferenc.

Ára fűzve 1 frt 50 kr., vászonkötésben 2 frt 10 kr.
» K a z i n c z y  F e r e n c n e k e  nagyérdekü s saját 

életére, valamint az 1759—1804-ig terjedő kor poli
tikai s művelődési történetére nézve nagyfontosságu 
müvét most adta ki először önállólag A b a f i  L a j o s  
a Nemzeti Könyvtárban. — A terjedelmes bevezetésben 
érdekes összeállítását adja mindazon adatoknak, melyek 
e nevezetes műre vonatkoznak. Megtudjuk belőle, hogy 
Kazinczy e munkát h é t s z e r  dolgozta át, mindazáltal 
1804-nel tovább nem vihette, de azt erhette meg, hogy 
müvét, melynek a Tudományos Gyűjteményben megje
lent részletei nagy feltűnést éR rendkívüli érdeket kel
tettek — valaha önálló kötetben láthatta volna. Saját 
mulasztását növelte Toldy Ferenc, ki dacára, hogy száz 
alkalma s módja lett volna kiadására, azt soha nyil
vánosságra nem hozta. E mulasztásokat jóvá tette 
Abafi, midőn majdnem félszázaddal a szerző halála 
után, annak nevezetes művét, az irodalombarátok nagy 
örömére kibocsátotta, még pedig három szöveget egye
sítvén egyformán, hogy az egyiket szövegül elfogad
ván, a másik kettőben előforduló lényegesb eltéréseket, 
kiegészítéseket függelékben közli. Ez Ízléssel kiállított 
forrásmunkára figyelmeztetjük az irodalmunk története 
iránt érdeklő közönséget. Használhatóságát a gondos 
szerkesztő tetemesen növelte azzal, hogy a munkát ki
merítő névmutatóval látta el.« (»Íl. Korona.«)

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY.
Irta H araszti Gyula.

Ara 1 frt 60 kr., vászonkötésben 2 frt 20 kr.
>A »Csikóbőrös kulacs« és »Dorottya« költője 

egyike költészetünk legérdekesb alakjának, akár korát, 
akár a költőt magát, irányát és költészetének jelen
ségeit vegyük. Haraszti dicséretes szorgalommal gyűj
tött egybe sok adatot, hogy Csokonai korát, környe
zetét feltüntethesse, s a költőt a múlt. perspektívájába 
helyezve, költészetének megítélésére az akkori művelt
ségi viszonyokhoz szempontokat áilitson föl. Nem csak 
életrajzi adatokat nyújt, hanem törekszik a költőt saját 
lelke világának otthonában rajzolni. Több részben ki
egészíti a Csokonaitól eddig megirtakat, s főkép az 
akkori művelődési es irodalmi nézetek, társadalmi hely
zet feltüntetésében gazdagabb elődjei müveinél. Szerző 
sokat olvasott müve megírásához, s igy igyekszik is 
kitüntetni, még ha ez által el is kell távolodnia tár
gyától. De általában mond elég találót és jellemzőt is 
s a kik komolyan foglalkozni szeretnek oly költői je
lenséggel, mint Csokonai, érdekkel olvashatják végig 
Haraszti monográfiáját, melynek az is kiemelendő tu
lajdona, hogy jól van írva.« (Egyetértés.)

A DEMOKRÁCIA MAGYARORSZÁGON.
Irta Beksics Gusztáv.

Ara 60 kr.
»Ily cim alatt jelent meg a 73 oldalra terjedő 

tanulmány, mely egy nagyobb történeti és politikai 
műnek vázlata és nyolc fejezetben taglalja a magyar 
polgári osztály keletkezését és fejlődését a legrégibb 
időktől a jelenig. Jellemzi és magyarázza a magyar 
közszellem irányzatait történelmünk folyamán és szelle
mesen mutatja ki s magyarázza azon tünetet, hogy a 
demokrácia nálunk nem a polgári, hanem a nemesi 
osztályból fejlődött, miért más jelleme van, mint a 
nyugati államok demokráciájának.« (Alföld.)

A I G N E B L A J O S  K I A D Y Á N Y AI .
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A I G N E R  L A J O S  K I A D V Á N Y A I .

ERDÉLYI LEVELEK.
Itta Kazinczy Ferenc.

Ára fűzve 1 frt 80 kr, kötve 2 frt 40 kr, diszkötésben 
2 frt 80 kr.

K a z i n c z y  [ F e r e n c n e k  e kitűnő művét új
ból kiadta Ab a f i  L a j o s  mint a » N e m z e t i  
K ö n y v t á r «  XIL kötetét, még pedig nem azon 
szöveg szerint, melyet Toldy 1839-ki kiadásánál hasz
nált. Jelen kiadás teljes ismeretlen mű igényeivel lép
het fel: szövege eddigeíé kiadatlan volt, azonkívül pedig 
zárjel közt pótolja Abafi mindazt, a mi abban hiányoz
ván, a mű máR kézirataiban és megjelent részleteiben 
előfordult, úgy hogy e kiadás 3 —4 szöveget egyesit. 
Szinte hihetetlen lehet a mai kor irói előtt, rn'ként 
lehessen egy műnek 3—4 szövegéről szólni; mikor ők 
az egyszer leirt mű kéziratát is ritkán olvassák át újra. 
Pedig Kazinczy nemcsak négyszer, hanem 12, mondd 
t i z e n k é t s z e r  dolgozta át e művét, a mint azt 
Abafi a bevezetésben igen érdekesen és alaposan ki
mutatja. É kiváló gondnak köszönhető, hogy az »Er
délyi Levelek« még ma is, 60 ev után, utazási munkái
nak első sorában áll. A munka története élénken 
illustrálja az akkori irodalmi viszonyok nyomorúságos 
voltát: Kazinczy jövedelméből eleinte ki akarta fizetni 
adósságait, utóbb gyermekei számára alapot teremteni; 
de kiadót nem kapván, halála előtt néhány nappal fel
ajánlotta a kéziratot egy folyóiratnak azzal a kéréssel, 
hogy legalább neiiány különnyomatot adjanak neki. 
De meg nem érte azt az örömet, hogy művér, melyen 
14 évig dolgoztatott, kiadva lássa. Csak halála után 
jelent meg, és azóta prózai irodalmunk egyik dísze, 
melyet eléggé ajánlani nem lehet; mert nincs más 
munkánk, mely Erdély múltját, és jelenét oly röviden 
és mégis oly teljesen tárgyalna.

Z sadan yí István  v isz o n ta g sá g o s  é le te .
Regény,

Irta Nagy László.
Négy kötet, ára 4 forint.

E regényről G y u l a i  P á l  elsőrangú kritiku
sunk, a kézirat átolvasása után többi közt igy nyilat
kozott :

»A regénynek sok jó oldala van. Legjobb oldala 
az, hogy ön szerencsével s úgy Játszik, közvetlen 
tapasztalatból rajzolja a megyei középosztály éietét. E 
tekintetöen a Bólteky-házon és a Falu jegyzőjén kivül, 
alig ismerek magyar regényt, a mely oly találóan és 
részletesen igyekeznék festeni a magyar vidéki életet. 
A eselekvénv is jól van gondolva stb. Nem akarok 
részletekbe bocsátkozni, mert ez messzevezetne. Én 
mindenesetre jobbnak tartom a regényt ön minden 
eddigi munkáinál s általában nemcsak óhajtom, hanem 
elősegíteni is kívánom megjelenését. Önnek becsületére 
fog az válni, s minden hibái és fogyatkozásai mellett 
is tisztesseges helyet fog elfoglalni a magyar regény
irodalomban.«

K azinczy F eren c  ö s s z e s  kö ltem én yei.
2 vaskos kötet. Ára fűzve 2 frt 40 kr., kötve 3 frt 

60 kr., diszkötésben 4 frt 40 kr.
Kazinczy Ferenc összes költeményeinek ez első 

kiadása két testes kötetet képez. Tartalmuk: dalok, 
ódák, vegyesek, sonettek, epigraminok, tövisek és virá
gok, virágok és gyomok, alkalmi költemények* költői 
levelek, műfordítások, töredékek. Ezek közt számos olyan 
van, mely e kiadásban iát először napvilágot, más nagy 
része pedig csak ez alkalommal jelenik meg külön kö
tetben, az irodalom búvára azokat eddigeló csak Dagy 
faradsággal szedhette össze. A szerkesztő, Ab a f i  L a
j os  iparkodott a müvet éppen az irodalomtörténet 
tanulmányozására nézve lehetőleg értékessé tenni, a 
mennyiben Kazinczy s kartársai leveleiből s egyebütt 
mindent összeböngészett, a mi az egyes versek keletke
zésére s hatására fényt deríthet, e feladatának nagy

I szorgalommal felelt meg, és jegyzetei irodalmi becsüek- 
i nek mondhatók, melyeket nem nélkülözhet senki, a ki 

e kor költészetévei foglalkozik. Némely jegyzete való- 
I ságos kis értekezésnek vehető; ilyenek pl. a sonettröl,
I a tövisek és virágokról szóló jegyzetek. — Kazinczy 
| nem nagy költő ; jelentősége nagyobb a nyelv újítása,, 
I az Ízlés nemesbítése terén, itt eiévülhetien érdemei 
I vannak. S épen e téren szolgáltak költeményei előhar- 
! eosokul, elvei népszerűsítőiül, ilyenek voltak pl. Vitko- 

víeshoz irt epistolája s Tövisei s virágai, melyek u. i. 
valóságos vihart idéztek elő a magyar irodalomban. 
Ennélfogva Kazinczy versei költői művekül is becsü- 
Jendők ugyan, de főleg fontos művelődéstörténeti ada
tokul tekinthetők.

S Z É P  I L O N K A .
Verses regény.

Irta Szóchy Károly.
Ára 1 frt 20 kr. Velinkiadás 2 frt, diszkötésben 3 frt.

A »S z é p I l onka«  modern költői regény. Tárgya 
a mai társadalomból, a mindennapi életből van me
rítve. Alapeszméje azon általános igazság, melyet a 
B i b l i a  s D a r w i n  k ö n y v e  egyenlő erősséggel 
állít; hogy a vér öröklődik, s nagy részben uralkodik 
az ember fölött. Csakis a helyes nevelés javíthatja 
lassan-lassan. A hol ez a nevelés elmarad, ott a szülők 
vére kiüt a nemzedékekben. Szerző ez igazságot viszi 
keresztül a maga művében. Kétségtelenül, nem egy 
helyütt túimelegen és erősen színez, de hát ehhez a 
tárgyhoz csak ez a nyelv való. Nem a szentek legen
dáiba nyúlt, nem is énekelhetett az imádságok és zso
lozsmák nyelvén, de hogy az egész munka nagyon is 
erkölcsi, arról az olvasó meg fog győződni. Nem a 

i társadalmi erkölcsök semmibe vétele, sőt ellenkezőleg 
i elpusztul mindaz, a ki a társadalmi erkölcsök ellen 

vetkezik; nem az érzéki gyönyörök kiszinezése, sőt 
; ellenkezőleg annak fölmutatása, hogy a ki tiltott érzéki 
I gyönyöröknek áldozik, kegyetlenül bűnhődik; hogy a 
: nőnek éppen azért kell tisztának maradnia, mert a vér- 
! öröklés törvényénél fogva átmegy a bűnre yaló haj- í landóság harmad- és negyedizigíen. Ép erre utal jel

igéje is : »Én vagyok a te Jehova istened, erős, boszu- 
I álló, ki megbüntetem az atyáknak vétküket a fiákban 
| harmad- és negyedizigíen.«

TÖRÖKORSZÁGI LEVELEK.
Irta Mikes Kelemen.

Ára fűzve 1 frt 80 kr., kötve 2 frt 40 kr.

MULATSÁGOS NAPOK.
Irta Mikes Kelemen.

Ára 1 frt 20 kr., kötve 1 frt 80 kr.
Mi k e s  K e l e me n n e k ,  múlt századi irodal

munk e legkedvesebb és legrokonszenvesebb Írójának két 
művét veszi itt az olvasó közönség. Az egyik, a >T ö- 
r ö k o r s z á g i  Le ve l e k«  régi kedvenc olvasmánya 
a magyar közönségnek, a másik azonban először je
lenik meg ; ez a > Mu l a t s á g o s  na pok«  cimu 
be8zély-gyüjtemóuy, mely a következő hat beszélyt 
tartalmazza: Az Eleonóra de Valeseo históriája. A íta- 
kima históriája; A ponthiói fejedelem-asszony histó
riája : A donna elvir de Zuáré históriája ; Az angliai 
királynak, Etelrednek históriája és A Cieodon históriája. 
A beszélyeket Mikes franciából fordította le, és habár 
talán nem állanak is a »Törökországi Leveiek« ni- 
veauján, ódon zamatjukkal és az elbeszélés keresetlen 
egyszerűségével mégis lebilincselik az olvasó figyelmét.

[ Serdülő ifjaknak és hajadonoknak azonban alig lehet 
| ̂ Alkalmasabb olvasmányt nyújtani.

6n.1af.enr. Y reiazm *nn U fltY érak t 'á v i jy & y
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AZ O S Z L O P B Á R Ó .

Regény.

Irta TOLNAI LAJOS.

(Folytatás.)

Ragyogott minden a tisztaságtól. Annyi 
volt a virág szobánkban — nem hiába hogy 
kertészház volt valamikor — hogy ablak? 
asztal, almáriom, sublát egy csupa virág- 
erdő vala.

Anyám erőnek-erejével azt akarta, hogy 
a báró nálunk vacsorádon, holott ez lehe
tetlen volt oly nagy vacsora után. Ám a 
báró leült és a mi egyszerű ételeinkből ha 
keveset is, de evett és jó kedvvel.

Sohasem láttam ilyen derültnek. Min
den testvéremnek tudott valami szépet 
mondani, hogy azok nevettek, ugrándoztak, 
s ruhájába csimpalykóztak. Hogy az ágyon 
gitárt látott s megtudta, hogy Juliska ját
szik — csupa udvarias jólelküségből bizonyo
san — felkérte húgomat hogy játszék és és —

Nagyon jó az isten, fölötte jó : az én 
édes jó anyámat annyi sirás, nyomorúság 
után dalolni hallottam a gitár mellett a bá
róval.

Későn-későn kisértem haza a bárót, 
mert alig tudott elszakadni tőlünk.

— Hogy megnőtt Juliska, milyen ked
ves, és tudja-e Sándor, milyen szép leány! 
Sokszor eljövök magukhoz. Ugy e szabad 
lesz t e Sándor ? . . .

XI.
A m e n y a s z o n y  m e g é r k e z i k .

Nem tudom én, váljon a szegény em
bert az isten nem úgy teremtette-e, hogy 
a legnagyobb csapások és veszteségek után 
is mindig higyjen — és soha ne tanuljon ? 
Nem adott-e csupa áldásból az égi gondvi
selés az özvegyek és árvák szivébe, agyába 
csupán egy mákszemnyit abból a kelesztő-

j bői, a mely a legédesebb álmokat adja, bá
torságot, reményt, teljes bizodalmát, s azt 
a csodálatos mámort, mely a legóvatosabb 
embert is leveri? Vagy telik-e abban kedve 
a legfőbb hatalomnak, hogy az ész egy
szerre csak kiforduljon, -- mint a gyenge 
ajtó szélvész idején — sarkaiból s a tolva
jok, gonosztevők számára tárva, nyitva 
hagyjon minden fiókot, szekrényt, rejtege
tett, takargatott kincset ?

Hát az én anyám, az én okos, óvatos 
jó anyám, mikor magunkra maradtunk, alig 
kérdezett valamit, hogy én mit csináltam; 
hogy éltem ; most hogy vagyok; bámultam-e 
a Bévárdiék alacsonysága miatt, hogy szinte 
börtönbe kerültem s alig-alig hogy megsza
badulhattam : hanem minden szava: oh be 
kedves ifjú ez a báró, micsoda egy gyöngy
szív, de milyen ügyes, szép ember, milyen 
jói állott rajta az a kis fekete köpenyeg, 
egész megszakállasodott, egy kész férfi, de 

I van is húsz esztendős, nálamnál három év- 
j vei bizonyosan több s hogy megnőtt, soha 
j egy Ladár báró se volt ekkora, meg ilyen 
| deli szép férfi. S ma már másodszor van 

nálunk, de milyen jó kedvvel . . . .
így ment ez mámorosán, sebesen, hogy 

szegény anyám arcái kipirultak, a szemei 
forogtak, égtek s mind szüntelen Juliskát 
nézte, mérte tetőtől-talpig, a ki egy év alatt 
valóban, mintha négy évet szépült és fej
lődött volna. Rózsaszin ruhája mintha csak 
úgy lett volna öntve karcsú, szép, magas 
termetére; szemei élénkebbek, nagyobbak 
lettek, orra, mint apámé, kissé sasforma, 
de vékony, fehér szép orr; a közepén egy 
kis emelkedéssel, mely mintha homlokát is 
magasabbá tette volna; haja fekete, mint a 
szén és vastag; szemöldei dúsak, hogy ilyen 
fiatal leánykának a fele is elég lenne és 
keskeny kis ajkai pirosak mint amegygy ; 
s fogai fehérek, — mikor nevetett, szinte 
csillogók.
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Anyám csak őt nézte, őt hallgatta, rám | 
olykor-olykor vetett egy pillantást. Valami i 
egészen beszőtte világos elméjét. Nem ilyen 
volt ő eddig —

Juliska se volt óvatosabb. Dalólt, gitá
rozott, holott mindkettő felette gyengén 
ment; a gitár hamisan, az ének elnyújtva, 
falusiasán minden taktus nélkül és egválta, 
Ián igen fátyolozottan.

De nem figyelmeztettem, gondoltam, 
holnap, mikor elmúlik a mámor: minden 
máskép lesz. Kisebb testvéreim, mire a bá
rótól elváltam — már aludtak. Magunk vol
tunk tehát, cak hárman. (Nem, nem — 
szégyen !)

Minden szó, minden kérdés: a báró 
Ádám báró.

Anyám, mintha mindent elfelejtett volna 
a múltból, apám életéből: kifogyhatatlan 
volt oly szerencsés történetek elbeszélésében, i 
mikor az isten egy-egy választottra tele ma
rékkai szórja az áldást. Királyfiak, herce
gek, grófok fordultak elő, kik szegény pol
gárleányokat, postamesterleányt, papleányt 
de sőt pásztorleányt választottak feleségül.

—  S mit akar ezekkel édes anyám — 
törtem ki végre némi haraggal.

— Mit ? oh édes fiam, te, azt csak egy 
anya tudhatja. Az én eleim gazdag embe
rek voltak, a Ferenciek főispánokkal vol
tak rokonságban.

— És?
— Es hát fiam, ezt a báró is olvas

hatta, de hallhatta. Látszik a beszédéből.
S Juliska és anyám összementek és bol

dogan nevettek.
— A báró keveset törődhetett a Fe

renciek történetével —
— A Ladárok között gyolcsos tótokat 

is ösmertem fiam.
— Mi következik ebből?
— Mi? Az, hogy a Ferenci nemzetség 

nem áll hátrább a Ladároknál. Ez az Erdő
hát is valamely Ferenci birtoka volt egy
kor. Csippel-csuppal ették meg, mint a tűz 
a nádat — a Ladárok. Igaz jószág fiam — 
azt szokták mondani: nem vész el. Vissza
kerülhet az még.

Láttam, hogy anyám ma a legszélső ha
táron is tulment, nehány szó után vetke- 
ződni kezdtem s pár perc múlva úgy tettem, 
mintha aludnám.

Most közdődött még a csöndes, susogó 
beszédben anyám és Juliska között a báró

ur égig magasztalása. Hogy szerette azt a 
paprikás csirkét (pedig alig evett belőle egy 
szárnyacskát) — de a túrós csusza hogy 
megnyerte tetszését, pedig — susogá anyám 
büszkeséggel — otthon a sok német szakács 
érti is mi a jó tészta, a magyar étel ? Majd 
a palacsintát Juliska, azt próbáld te meg, 
ordával, finom tejföllel, malozsával, rá egy 
kis vaníliát. Szegény báró! mennyi rosszat 
megetetnek egy báróval. Igazán örülök, 
hogy mindenből olyan jól evett. De hogy 
félt ettől a Sándortól, alig merte megfogni 
a kezedet s te is olyan együgyü voltál, hogy 
nem nyújtottad neki nyájasan, mikor láttad, 
hogy ő . . .

Észrevehették, hogy hallgatok — s el- 
csöndesedtek.

Juliska kezdte:
— A kék ruhámat holnap el kel vin

nem a Hajnal leányokhoz, fehér csipkével. 
-- Csak Oláh Laci ne jönne most el hoz
zánk — mondá az utóbbi szavakat alig 
hallhatón.

—- De az ünnepen, a holnapi iskola
szentelésen a kékben fogsz megjelenni. Ah 
csak meg volna négy sor gyöngyöm — — 
atyád betegsége, meg a temetése elvitte. 
Egyetlen gyűrűm volna bár. Mit szól a báró, 
hogy te neked még csak egy mákszemnyi 
smukkod sincs ! -------

Hallottam, hogy anyám csöndesen zo
kog és siratja, hogy még csak egy mák
szemnyi smukja sincs — holott a Ferenciek 
— híres nemzetség . . .

Kezdett már bevilágítani a hajnal, nem 
kisérhettem édes anyámékat tovább; ag
gódva, félve, mosolyogva, nevetve elaludtam.

Arra ébredtem fel, hogy két legkisebb 
testvérem ott feküsznek — fejemnél a má
sik lábamnál. Vidáman köszöntöttek, csó
koltak és kínáltak azzal a nagy darab főtt 
kukoricával a mit kis kezükben tartottak.

— Sándor bácsi — csacsogott Jánoska, 
gömbölyű barna arcát oda nyomkodva ar
comhoz — mit hoztál? Hoztál képet? a 
sárga nyőstén galamb megtojott —

— A fekete búbos társát elvitte a 
macska — értesített a gyászról Marika 
busán. A kertész itt járt és megkérte mamát 
ne haragudjék, hogy Sándor bácsira fogta 
a galambot, mert nem Sándor bácsi lopta 
el, hanem a Dús János meg a Pintér Marci.

— Aztán be is csukták őket — toldá 
meg Jánoska, végig hengergőzve a mellemen.
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— Mikor? — kérdém, nagyot kiáltva | 
örömömben./ i

Édes anyám válaszolt, ki csinos reg
geli főkötősen hozta be a kávémat:

— Megverte az isten a gonosz Dús j 
Jancsinét, mert összeveszett a kertész fele' 
ségével s elárulta — no menjetek ki gyere 
kék, hozzatok almát.

A reggeli hús lég volt-e, vagy a gyér 
mekek vidám zaja tette: szerettem volna 
ugrándozni, nevetni, kiabálni, szivem any- 
nyira megtelt örömmel. Egyszerre a régi jé 
kedvű fiú lettem, a ki semmitől se fél s a 
kinek kezét, lábát, nyelvét semmi sem köti 
többé. Ártatlan vagyok, tiszta vagyok becsü
letes vagyok, az egész világnak oda nézhe
tek a szeme közé bátran ."'senki sem vádol- | 
hat tolvajsággal, sikkasztással.

Örömemet azonban hamar ketté vágta 
az a tény, hogy a lopást tanáraim előtt ma
gamra vettem. Most igy még gonoszabbnak, 
alattomosabbnak tartanak.

— Ne sírj fiam — vigasztalt anyám, 
látva, hogy kényeim hullanak — az isten 
mindeneket kivilágosit, bűn büntetlenül nem 
marad, de József is kikerült a Pharaó bör
tönéből. Úgy volt édes fiam, hogy — de ne 
mutasd iránta haragodat, bizd az istenre -—
— hogy Bévárdi csinálta az egészet azon 
való bosszújában, hogy Pélen oda mondo- ; 
gattál neki. Dús Jancsi meg az anyja fel- j 
biztatták a süket kertészt, hogy adjon fel 
tégedet, mert a galambokat te loptad el. Az 
volt a cél, hogy te kiessél a báró gráciájá
ból. No nem hagyta az isten végkép rajtad 
száradni a szégyent, fordított a bajon De 
mégis — — Fiam, fiam, mennyit sirtunk. 
Mint a kutyát úgy szóratott ki bennünket i 
a báróné dühösen. Térden állva könyörög
tem neki — nem nem — még, bocsássa 
meg neki a jólelkü fiáért az isten — még 
meg is rúgott. Hanem, hogy te visszamentéi
a báróhoz: minket is visszaköltöztetett a 
báróné s azóta százszor jobb, mint volt Ta
lán minden falat ételéből küldene, olyan ke
gyes. Éretted fiam mindent elfelejtettem — 
de Bévárdit — száradjon le édes fiam ez 
a két szép fehér karod — ha büntetlenül 
ereszted el. Ne ma, ne most még, de ha az 
órája üt, mert bizonyosan fog ütni. Akkor 
mutasd meg, hogy Ferenci vér vagy, az 
én fiam, és tipord szét, mint a szeméten túró 
férget. A kertészné vallott ki mindent, a 
ki féltette a kasznárt Dús Jánosnétól. így i

került ki az istentelen gonoszság. Megkap
tad-e a levelet fiam ?

— Én soha anyám egy sort sem.
— Hát a jegyző ? De hisz komája Bé- 

várdinak.
— De hát a báróék tudják anyám?
— Mindent tudnak fiam. Pünkösd má

sodnapján, mikor mentünk volna a tem
plomba: akkor derült ki a dolog. Az az 
akasztófára való Sötér Pista volt a kasznár 
spiónja, a ki most gazda a munkások mel
lett. Mennyi minden rosszat beszélt az itt
hon rólad, hogy részeges vagy, hogy becsuk
nak, hogy megverettek — hogy — — jaj 
fiam —

lm, hát e szavakra hegyesen, tisztessé
ges kék ruhában, hosszú pálcával, veres 
orral, az orcáján sürü kék buborcsékokkal, 
de kikent, hegyes, fekete bajuszszal, vigyo
rogva állít be Sötér István ur.

— Hát a deák még az ágyban! Ne 
bántsa asszonyság, mikor haza kerültem a 
katonaságból én is fél délekig elheverésztem 
a szénában, a réten, vagy a hol gusztusosán 
pihenhettem. Hadd heverészszen. Nagy ur lesz 
ő belőle még. Második Bévárdi. Mert a 
kasznár ur is azt beszélte ma reggel, még 
hozzá minő magasztalásokkal, hogy : te Pista, 
az az Ily és Sándor pompás egy fiú, milyen 
becsülettudó, alázatos, igazi finom egy gye
rek, úgy szeretem, mint a legkedvesebb vé
remet, a Sárikámat tán nem szeretem job
ban. Hej Sándor! a maga napja is aligha 
fel nem virradt ám. Hanem azt mondhatom, 
de tudja ön kedves asszonyság, hogy arra 
én is sokat tettem. Én voltam, a ki dicsér
tem a* kasznár urnái, a ki beszéltem a bá
róné ő nagyságánál, hogy az ifjúság, hogy 
szereti Ilyés Sándort, micsoda nagy mulat
ságot adott a tiszteletére. De mit dicseked
jem éu itt, látja és tudja az isten, hogy 
miket tettem én itt. Hát azért is legyünk 
jó barátok, én is a kastélyhoz tartozom már, 
támogassuk egymást lelkesen. Én a véremet 
adom magáért, mert tudom, hogy nem lesz 
háládatlan. Most is egy kosár fain-fain sárga 
koránérő muskotály körívét küldött a kasz- 
nérné teinsasszony — én bizony nem tu
dom, hogy asszonyságnak-e, vagy Sándor 
urfinak.

S nagy tüntetéssel beemelte a kosár 
körívét, melyben egy névjegy is volt a kasz
nár úrtól, hogy holnap délután egy kis ba
rátságos uzsonára jó szívvel látja Ilyésné
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asszonyságot Sándor öcsémmel és Juliska 
húgommal. Más tisztességes családok is fog
nak lenni. Várjuk.

Anyám elsápadt, majd elpirosodott a 
mint olvasta e sorokat a névjegyen, nem 
mert se reám nézni, sem Sötér urra, nehogy 
elárulja mit gondol erre az alázatos, barát
ságos szemtelenségre, csak lefedte egy ken
dövei a szőlőlevelekkel csinosan betakart 
körívét és halkan mormogta:

— Mondja meg Sötér uram a kasznár 
urnák, hogy a jót a jó isten jóval szokta 
viszonozni. Én egy szegény özvegy asszony 
vagyok, a kitől mindent elszedtek, nem is 
tudom mivel viszonozzam barátságát.

— Hát csűpándon azzal teins asszony» 
hogy Sándor urfi járogasson el a nyáron 
kasznár urékhoz, mert úgy hallottam — 
már hogy tiszta egyeneslelkü ember vagyok, 
hát kimondom : Sárika kisasszony, úgy vet
tem ki a tegnap estvéli szavakból, különö
sen jó indulattal van — hanem ha megöl
nek se mondok többet.

Két-három pohár szilvóriumot ivott, a 
mit Juliska tett elébe egy csinos kis fatál
cán s még egyszer kijelentve, hogy itt va
lakinek a napja erősen kezd fölfelé menni» 
de ugyan gyorsan, röptiben : eltávozott, lá
baszárait, mintha táncolna, folyvást'ütögetve.

A hosszú nyomorúság, bánat és nélkü
lözések után, édes anyám igazán nem tudta, 
mit csináljon. Ennek tulajdonítom, hogy erős 
ellenmondásokba esett. De váljon nincsen 
igv más árva fiúnak édes anyja is, a kit 
sok-sok csapás ért s egyszerre csak szakadni 
kezd rá az áldás. És nem kellene-e, hogy 
az ilyen asszony be fogja a szerencse su
gara előtt a szemeit és befogja a hízelgés 
édes szavai alatt füleit?

— Fiam — ragadta meg anyám keze
met — a szent írás mondja : a ki megtér, 
idvezül. Úgy látszik az a gaz Bévárdi meg
tért ; ha megtért, isten téri tét te meg : legyen 
az ur akaratja.

— Nos anyám?
— Én Ferenci vér vagyok s ha te is 

az vagy, hát akkor nem hordod szivedben 
a haragot s elmégysz ahhoz a kevély nép
hez Juliskával. Én nem megyek. Nekik esik 
az keservesen, hogy meg kellett magukat 
alázniok, mert tudom, hogy Bévárdi örö- 
mestebb hányna ki maga tulajdon kezeivel 
bennünket, mintsem igy megjuhászodjék: 
de csak hadd törje a bűne. Elmentek. Ha

isten csakugyan felhozta a napunkat, nem
illenék, hogy mi trüccoljunk. Isten nem 
gyönyörködik a makacs lélekben. Apád is 
több jót látott volna, úgy lehet, ha eltalálja 
a gonoszok nyelvét. Te fiam, kis korodban is 
igy hitt apád — nagy farizeus vagy, no a 
farizeusok okos emberek voltak : hát élj az 
eszeddel. Igaz, te Uyés vagy s az Uyések 
az apádon kívül, még mind talpra estek, 
de én fiam Ferenci vér vagyok.

Anyám, úgy gondolom, folytatta volna 
még a Ferenci vér magasztalását — ha 
egy igen kedves körülmény azt félbe nem 
szakasztja.

Ádám báró nyitott be keztyüsen, lovag
ostorral, úgy öltözködve, olyan elragadó ösz- 
hangzattal, a mint csak bárók tudnak, kik 
ezt már születésükkel öröklik.

Szerencsémre már én is fel voltam öl
tözködve — és hozzá legjobb ruhámban. De 
mi voltam én a báróhoz képest.

A ruha, a gyönyörűen álló, feszes kék 
kvekker, tündöklő fehérségű nadrág, fényes 
lak-topán s a kigöndöritett fekete hollóhaj 
s kis pofaszakáll és mohodzó fekete selyem
bajusz tette-e, vagy fölötte jó kedve, vagy 
a mi virágos, sugaras boldog hajlékunk: 
de rendkívül csinos volt Ádám báró.

(Folyt köv.)

IMÁDSÁGOM.
Szeretlek ! szeretlek most is,
De százszor jobban . . .  végtelen !
Ily égő, forró szerelemmel 
Még nem szeretett senkisem.
Tied e szívnek szentegyháza ;
Imám neveddel végezem,
S neveddel kezdem imádságom !
Hogy hőn szeretlek végtelen?
Leánykám, édes egyetlenem,
Hallgasd meg kérlek hő imám,
Áldását szivem tőled várja,
Mely szép lelkeden csügg csupán.
Hiszen szerelmed fényes napja,
Ád csak szivemnek életet; —
Oh mondd, imámat meghallgattad,
Mert némaságod eltemet.
De azt, mit tőled esdve kérek,
Hiába várom, jól tudom,
S ha elköltözöm mesBze-messze,
Hol nincs szerelem, fájdalom :
Mégis lelkem, hidd, csak veled lesz,
Bár szivem porhad oda fenn ! —
És szerelmedet fogja kérni 
Fönn a magasban szüntelen.

HALÁSZ ALADÁR
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A SZERELMES GYERMEK,
Irta CATULLE MENDÉS.

I.

Az 1853. év vége felé, a svéd parla
ment egyik nagytekintélyű tagja, Nils-Ag- 
rippa de Borg gróf, kire fényes származása 
s mérhetlen vagyona már régóta rávonták 
a stokholmi kormány figyelmét, abban a 
megtiszteltetésben részesült, hogy XV. Ká
roly képviseletében Berlinbe küldetett. A 
porosz fővárosban csakhamar közbeszéd tár
gyává lett a grófnak kezdetben titkos vi
szonya, melyet egy ezredes leányával szőtt, 
s uralkodójának nevét fenyegetvén homály, 
a stokholmi udvartól jött figyelmeztetés kö
vetkeztében nőül vette a fiatal leányt. A 
leány szegény s közönséges származású lé
vén, a gróf csak kemény ellenállás után 
engedett; hiszen neki egészen más tervei 
voltak. Szemmelláthatólag kényszerű meg 
hajlása udvarának akarata előtt, nem hozta 
vissza számára az elvesztett kegyet s há
zasságának első évében visszahivatott állo
másáról. E kegyvesztés által megaláztatva, 
nejére nehezteli. Az imádott szerető, mint 
neje, gyűlölt lett előtte. Nem vitte Stok- 
holmba, hanem kényszeritette, egész évadon 
át, egy félig romba dőlt, elhagyatott kas
télyban lakni, mely Norvégiában, Dormszoé 
egészségtelen vidékén állott, hol a grófné, 
ki máris mellbajban szenvedett, bizonyára 
csak pár évig élendett. Ellenkezhetett, pa
naszt emelhetett volna a királynál, de a 
gyönge, magába zárkozott nő, megnyugo
dott sorsában. Mikor Norvégiába vitték, ál
dott állapotban volt. Á milyen beteges maga, j 
olyan beteges gyermeknek adott életet. A 
gyermek Éliás nevet nyert a keresztségben.
A gróf évenkint csak egyszer mutatta magát 
Dormszoéban, a vadászati évadban. Olyan* 
kor aztán az ősi fészek megtelt vendégek
kel s zajjal; az udvaron lovászok daloltak, 
az istállókban lovak nyerítettek. Esténkint 
hosszú, zajos lakomákat ültek, melyekhez 
meg sem hivták a grófnét. Férje csupán 
érkezése s távozása alkalmából látogatta 
meg. Rövid találkozások voltak azok. Mikor 
a gróf először meglátta a sápadt, beteges 
Éliást, kinőtt mellével, o alakú lábával négy
kézláb csúszva, miközben olyan nagyon ha
sonlított valami fiatal vadállathoz, azt kérdé: ; 
»Miféle szörny ez ?« — »A mi fiunk« — 
eleié az anya sértődve. »Mondja, hogy az

öné, asszonyom« — vágott vissza Borg ur 
s távozott. Az éghajlat s a bánat óráról- 
órára súlyosabbá tették a grófné baját. — 
Nemsokára el sem hagyta már szobáját. 
Ódon, tágas szoba volt az, nagy ablakok
kal. Egész napokat töltött ott félig fekve 
egy nagy támlásszékben, az ablakon ke
resztül szemlélve a komor erdő s ködös ég 
kietlen, mélabus összhangját. Az öt éves 
Éliás mellette játszott idé-oda csúszva. Bor
zasztóan szomorú órák voltak azok! Az 
estéket sírással töltötte. A gyermek, kinek 
értelme szokatlan gyorsasággal fejlődött, vi- 
gasztalni'erőlködött anyját bánatában, minek 
okát, mintha kitalálta volna. De a grófné 
nem merte sokáig maga mellett tartani 
Éliást, félvén, nehogy káros befolyással le
gyen az úgyis beteg gyermekre a hosszas 
tartózkodás a már, úgyszólván, halottas szo
bában, hol a gyógyitalok émelygős szaga 
összevegyült a tikkasztó meleggel, mit a 
végükhöz közeledő aszkóros betegek lehel
nek ki. Mikor a halvány, északi napsugár 
játszadozni kezdett az ablakon, megmutatta 
Éliásnak a napot és az erdőt s igy szólott 
hozzá: »Menj játszani, Éliás.« A gyermek 
távozott. Nem kisérte szolga; az ur kegy
vesztése mintegy szentesité az utálatot, mit 
a kis nyomorék a cselédségben ébresztett. 
Keresztül-kasul futkosta az erdőt, henteregve 
a harasztban, belebonyolódva az ágbogakba. 
Gyakran megtörtént, hogy egy-egy domb 
oldalára felkapaszkodván, gyönge lábai 
egyszerre megtagadták a szolgálatot s élet
veszély között alágurult valamely szakadék 
fenekére, ruháit besározva; kezei véreztek, 
kificamodtak. Mikor fáradtnak érezte ma
gát, hasra feküdt az avarban s a favágók, 
kik kettesével vállaikon roppant hosszú, haj
lékony fenyőszálakat vittek, azt hitték, hall
ván hörgő lélegzetét s a letört ágak pana
szos recsegését, hogy valami farkas-kölyök 
van ott. Mikor aztán hazaérkezett s anyja 
az ablakon át közeledni látván őt, eléje 
kiáltá: »Siess, fiam!« rohant, olyanokat 
szökve a pázsiton, mint a sebzett zerge, pá
rosával ugrált fel a lépcsőkön a korlátba 
kapaszkodva, végre lélegzetéből kifogyva, 
anyja lábaihoz hullott és az anya egy pil
lanatra felvidulva, hevesen ajkaihoz szorí
totta ezt a kuszáit, tüskével, szeder-indával 
teleragadt hajat, térdei közé fogta s ruhá
jába rejtette ezt az alaktalan testet, hogy ne 
Üssön egyebet, mint fiának arcát, azt a hal
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vány, azt a szomorú, azt a magáéhoz hasonló 
arcot.

így élt a két elhagyatott, boldogtalanul 
s minden egyéb vigasz nélkül, mint a saját 
kölcsönös szeretetük. Megfosztva az egyik
től, mi lenne a másikból ? Egy napon a i 
grófné annyira rosszabbul lett, hogy ágyba 
kellett feküdnie. Borg ur, kit neje levélben 
szólitott magához, el sem jött Dormszoéba.

Éliás nyolc éves volt. »Bocsáss meg I 
atyádnak«, mondá a haldokló anya. Eltemet
ték közel a kastélyhoz, az erdőben. A gyerme
ket nem látták sirni. A szolgaszemélyzet 
száma, melyet már úgyis nagyon megros
táltak, még kevesebbre szorittatott. Nem 
maradt más a kastélyban, mint egy öreg 
udvarmester, csaknem olyan tehetetlen, mint 
ifjú ura. Ily módon Éliás egyedül volt. El
vadult, emberkerülő lett. Egész napokat töl
tött egy kis fenyvesben, anyja sírjához kö
zel. Az arra menők különös szavakat hal
lottak, a miket a néma kövekhez intézett. 
Olykor éjjel haza sem tért, s elaludt az utá
latos, nedves földön ; a dermesztő szél ellen 
megvédte a sirhant. A kastélyban néhány 
száz kötetre menő könyvtár volt; Éliás a 
könyvtárban, könyvek között tölté azt a 
kevés szabad idejét, mi az erdőben való 
barangolásából fenmaradt. Ekkor is keve
set olvasott; mintha kérdezte volna a köny
veket a nélkül, hogy ki merte volna nyitni, 
órákig egy-egy szuette-kötésen feledve sze' 
mét. Kilenc éves lett. Semmit sem nőtt' 
Napról-napra nyomorékabb: törpe, sánta 
púpos lett. Megmaradthalvány, szomorú arca’ 
melyet úgy szeretett volt anyja. Nagyon ko
mor volt. Gyéren beszélt. Egy napon igy 
szólott hozzá az öreg szolga: »Tudomásomra 
jutott, hogy a gróf ur, az ön atyja meg
nősült.« Éliás, mintha nem értette volna, a 
mit hallott, kiment az erdőbe, faragott ma
gának mankót vörösfenyőből, hogy nagyon 
sokáig tartson. Mintha nem vágyott vagy 
nem reméllett volna más életet, mint a milyet 
eddig élt. A gróf, igy gondolkozott kétség
telenül, élni hagyja a fiút ott, a hol meg
halni hagyta az anyát. Ez valószínű volt; 
de nem úgy történt. Második neje nem aján
dékozván meg gyermekkel a grófot, Borg 
ur félni kezdett, — nem volt már fiatal — 
hogy neve és vagyona örökös nélkül ma
rad. Eszébe jutott a Dormszoében feledett 
kis szörny. Egy este Éliás épen a könyv
tárban időzött, csendesen elmerülve egy

vaskos folio-kötet szemléletében — mely
nek fakult, aranyos kötését szelíden meg
világította egy kézi lámpa fénye, — midőn 
egyszerre ismeretlen léptek hallatszottak 
háta mögött s egy majdnem kemény hang 
nevén szólította. A gróf kereste fiát, hogy 
Párisba vigye, remélvén, hogy a francia or
vosok tudományának sikerülni fog tűrhető 
örököst csinálni ebből a nevetséges, alak
talan tömegből.

II.

A Marigny-sétány s a Saint-Honoré kül
város sarkán egy méltóságos külsejű, most 
lakatlan palotát látunk. Ez volt a Borg ur 
lakása. Az első emeleten voltak a fogadó
termek és a második emelet a gróf lak
osztályául szolgált. A harmadik emelet egye
nesen Éliás báró számára volt fentartva. 
Áthaladva az előszobán, fekete bársonynyal 
kárpitozott terembejutottunk, melyet néhány 
családi arckép ékített, rneg-megszakitva 
egy-egy lovagi teljes fegyverzettel, melyek 
egyike fölött, t. i. mely az ajtóval szemben 
volt, széles arany szalagon, karmin-vörös 
betűkkel Írva, a Borg-család uj jelmondata 
volt olvasható: » V a g y u n k ,  k i k  v o l 
t unk. « A terem után a könyvtár követ
kezett. A harmadik helyiség a hálószoba 
volt; olyan nagy, hogy szinte sötét volt s 
melyet különössé tettek a nehéz, karmazsin- 
szinű, festett rézcimerekkel tulhalmozott 
satin-kárpitok; a túlsó végén, egy komor 
sarokban tömör, ébenfa ágy állott, sima, 
metszés nélküli, de igen nagy, igen magas; 
hasonlitott valami fekete márvány sirhoz. 
Ez a szoba szomorú s ez az ágy gyászos 
volt, mintha a halálküzdelem előérzete le
begett volna fölöttük. A lakosztályok s a 
bútorok olykor mintha rendeltetésük tuda
táról tennének tanúságot. Az ágy mellett, a 
majdnem mindig félig nyitott ajtófüggönyön 
át, széles erkélyt láttunk, mely a palota 
belső udvarára szolgál s melyet a fiatal báró 
képzelnie tágas növényházzá varázsolt, kris
tálytetővel s falakkal. Azonban ez a függő
kért, mely tele volt nyíló s kellemes illatú 
virágokkal, nem vidíthatta fel a komor háló
szobát: sir volt az, melyet virágok kör
nyeztek.

Dormszoéból elutazása után másfél év
vel történt, egy novemberi nap reggelén, 
hogy Éliás ebben a növényházban időzött,
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testét elfödte a sűrű lombozat s fejét az 
átlátszó falhoz támasztá.

Tizenegy éves volt. Arca fakó volt, mint 
egy múmiáé, mit a bőrnek az időszakon- 
kint visszatérő láz szokott kölcsönözni. — 
Hosszú, sima, világos lenszinü szög-haja, 
mint két megaranyozott csehgránát-lemez 
szorította össze hatalmas homlokát, mely 
erősen kidomborodott arca fölött, bánatos 
szemének azúrját még mélyebbé tevén s 
beárnyékolván arcát egészen az igen finom 
orrcimpákig. Színtelen ajkai össze voltak 
szorítva , s eltorzította a nála szokássá 
vált gonosz mosoly. A vonásokban, nem 
tudom én, micsoda szabályellenesség s el- 
kényszeredés volt; itt-ott egy-egy redő ba
rázdálta keresztül. S ezen az arcon végte
len unalom, kimerülés ült, a koránérés unalma, 
kimerültsége.

Az üvegen át, melyhez a báró fejét tá
masztotta, a Borg-palota belső épületei fölött, 
a szomszédház udvarának egy részét s egész 
homlokzatát lehetett látni. E háznak egy, 
különben zárt ablaka tartotta lekötve az

r
Éliás tekintetét és ebben a merev tekintet
ben hosszú csalódás szorongó aggodalma 
volt olvasható. Két órája már, hogy a gyer
mek itt leskelődött látatlanul. Egyszerre 
megnyílt a csukott ablak s kecsesen kiha
jolt rajta egy igen fiatal szőke nő, kétség
kívül fiatal leány. Éliás szeme elvakultan 
bezáródott. Hirtelen visszakapta fejét, mint 
mikor a sötétben eltévedt ember visszahök- 
ken a váratlan világtól; de nemsokára s 
lassan, mintha megakarná szokni a ragyogó 
tüneményt, ismét közeledett az üvegfalhoz, 
mind jobban fölemelte pilláit s végre nyi
tott szájjal, nagyra nyílt szemmel, mintegy 
megkövültén állott ott. A szája szögleteit 
határoló két gonosz redő egyszerre boldog 
mosolylyá simult k i; pillanatról-pillanatra 
orrlyukai kitágultak, mintha távolról jövő 
illatot érezne s rendkivül boldognak látszott 
Nagyon sokáig maradt igy. Az ifjú leány ? 
ablakán kihajolva, nem is álmodta, mily gyö
nyört okozott látása egy szegény, beteg gyer
meknek, a ki oly távolról szemlélte őt. Mintha 
hosszú, édes álmodozásba lett volna merülve.

Éliás tudta, hogy a leány vár valakit, 
mert tekintete gyakran kérdőleg fordult a 
rejtőkével szemben levő kapu felé. S csak- | 
ugyan nemsokára egy elegáns külsejű fiatal j 
ember mutatkozott arról az oldalról, bizal
masan üdvözelte a leányt, áthaladt az ud

varon s eltűnt az előcsarnok boltozata alatt. 
Éliás ösztönszerüieg lesütötte a szemét. Egy 
pillanatig szép a szerelem- s örömtől, egy
szerre rút lett. Szeme, mint két véres golyó, 
vadul forgott üregében; görcsösen harap- 
dálta ajkait s a növényház egy félretolható 
üvegtábláján keresztül kidugva eltorzult 
fejét, hogy jobban láthassa az érkezettet, az 
úgy forgott a hártyás, vékony nyakon, akár 
egy fiatal kányáé. Mikor ismét fölemelte 
fejét félénken, az ablak be volt csukva, a 
látomány eltűnt. Aztán a mint a vér egy
szerre a torkába tódult, Éliást rekedt köhö
gés fogta el, mintha megszakadt volna a 
melle, olyan éles, sivitó volt néha. Azonban 
nem hagyta el a helyét, remélte, hogy valami 
véletlen visszahozza bálványát az ő templo
mának küszöbére. Várt. Közbe-közbe mor
molta : »Talán rokona«. Aztán kevésbé kö
högve hozzátéve: »Igen, igen, fivére, kétség
telenül.« De egyszerre dühösen megrázta 
fejét. »Fivére nem jönne minden nap. Nem 
úgy várják a fivért.« És köhögése ismét si- 
vitóbb lett. Mikor a buskomor észlelő meg
győződött, hogy a fiatal leány nem fog többé 
megjelenni az ablakban, lassan visszavonult 
a cserjék összefonódott ágai között egészen 
az erkély közepéig és elkezdett fel és alá 
járni lehorgasztott fővel, összeharapott ajak
kal, hátán összefonva kezeit.

Éliás szánandó volt igy ; hátgerince 
enyenetlen, kupozott válaszfalat képezett 
vállai között s görnyedt járásra kényszeri- 
tette ; ezenfelül törpe, görbelábu volt; ruhá
zata, mely sohasem változott, meglehetősen 
rövid, nem igen bő, sötét gránátvörös bár
sony kabátból s majdnem testhez álló fe
kete szövet pantallonból állott. Ebben az 
öltözetben ez a nyomorék, öreges, megtört 
test, melynek tetején egy sápadt, alattomos, 
vad kifejezésü arc ült, valami Tóm Pouce-ra 
emlékeztetett, kinek vásári bódéban XI. 
Lajost kellett személyesíteni, a hogy Ligiér 
színész felfogta.

Hallgatagon vonszolta magát le s fel a 
szobában, majd megállóit, egy-egy virágot 
szakított, legtöbbnyire fehéret, melyet aztán 
gyönyörrel nézdelt, mintha némi hasonla
tosságot találna a közt s egy távollevő, ked
ves tárgy között; aztán egyszerre összemor
zsolta s a földre dobta, rátaposott s folytatta 
kínos sétáját, miközben még jobban lehor- 
gasztotta fejét s még keserűbb mosoly ült 
ki ajkaira.
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Most egy szolga lépett be s mondd: 
»Báró ur, méítóztatik elfogadni Delton orvos 
urat?« Éliás mintha mitsem hallott volna. 
Valószínűleg ismerve már ifjú urának ezt 
a szokását, nem ismételte kérdését, hanem 
mozdulatlanul várt az ajtó előtt. A gyermek 
folytatta álmodozó sétáját. Végre, hosszú 
csend után: »Jól van«, mondd amaz éles 
hangon, mely a törpék sajátja s mikor a 
szolga tiszteletteljesen visszavonult, Éliás 
átment a hálószobába, hová épen bevezet
ték az orvost.

Dr. Delton nem volt rokonszenves em
ber. Bizalmas mosolya sok ellenséget szer
zett neki. Elve volt, hogy a lélek állapota 
nagy befolyással van a test égészségére. Egy 
emberről lévén szó, ki a tisztesség nagy 
hiányáról volt ismeretes s a ki örökké 
emésztési zavarokban szenvedett, azt mon
dotta : »A jó lelkiismeret csinálja a jó gyom
rot, s a lelkiismeret-furdalást nem lehet 
hány tatóval gyógyítani.« Érzékenysége miatt, 
a mi eléggé ritka dolog pályatársainál, a 
meg nem érdemlett »regényes orvos« címet 
adták neki. Még mindnyájan emlékszünk 
T . . . gróf nemes tettére, a ki egyik ba
rátjának csacskasága folytán lett híressé. 
T . . . grófné mellbajban halt meg s már 
leánykorában jól ismervén baját, borzasz
tóan gyötörte magát. Az orvos a házassági 
szerződésben kiköttette, hogy az egyik há
zastárs halála esetén, az illető fél ingóságai, 
mint ékszerek, ruhák, fehérnemüek nem a 
túlélő házastársra szállanak, hanem az el
hunytnak rokonaira. A gróf, neje gondola
tait a közeli halál eszméjétől eltérítendő, in
góvá tette meglehetősen tekintélyes vagyo
nát s a beteg minden reggel valami rend
kívül értékes ajándékot kapott. Mikor meg
halt, férje ruinálva volt; de a nő azon hit
ben, hogy meg van mentve, boldogan élt 
és halt meg. Azt beszélték, hogy a gróf az 
orvos tanácsa szerint cselekedett. Azoknak, 
kik megemlékezve ezen eseményről, egy 
napon kikeltek ellene, hogy egy egészséges 
s kétségtelenül hosszú életre teremtett em
bert feláldozott egy haldokló rövid lelki 
nyugalmának, az orvos azt válaszolta, hogy 
a sir szélén álló végső napjai az ő szemé
ben nem képeztek kevésbé tiszteletre méltó 
jövőt, mint az egészséges emberek számos 
hátralevő évei s különben is nem mindig 
dicséretes dolog, olyan nagyon tűhegyre 
okoskodni s a mi őt illeti, szándékosan

fogja pártját a betegeknek, mint a gyönge 
félnek.

Éliás szobájába lépett s az orvost nem 
is üdvözölve, a rengeteg szoba egyik sötét 
zugában álló nagy támlásszékhez ment, abba 

i belevetette magát s lábát keresztbe téve 
I végre az orvos felé fordította hideg, gonosz 

tekintetét. Delton ur, régóta megszokván a 
betegek rósz kedélyét, úgy tett, mintha észre 
sem venné ezt az ellenséges magatartást.

— Jó napot, Éliás — mondá néhány 
lépést közeledve a báróhoz.

A gyermek meg sem mozdult.
— Hát ma kezet sem ad ön ? — kérdé 

ismét az orvos mosolyogva.
Éliás válaszolá :
— Meg akarja tapintani az üteremet?
— Biztosítom önt, hogy eszemben sincs 

az ön üterét megtapintani, — válaszolá Del
ton ur leülve a kerevet közelében. — Hát 
szükségem van nekem arra ? Megmondjam 
önnek, hogyan aludt az éjjel? Igen későn 
aludt el, nagyon keveset és nagyon rosszul 
aludt. Gyakran köhögött. Egész éjjel olyan 
halk zümmögést, nyüzsgést hallott, mintha 
egy egész sereg hangya kelt volna útra. 
Halántékaiban hevesen lüktetett a vér. Mi
nél többet ivott, annál nagyobb szomjat ér
zett. Alig szunnyadt el a tikkasztó meleg 
levegőben, mely mintha önsúlyként neheze
dett volna önre, már ismét felrezzent és va
lami láthatlan hóhér kötéllel fojtogatván a 
torkát, bizonyosan kétszer-háromszor is azt 
álmodozta, hogy egy nehéz bestia terpesz
kedik a mellén.

— Ön nagy tudós, — mondá Éliás ke
serű hangon.

— Lelkemre, igen, elég nagy tudós 
arra, hogy önt meggyógyítsam.

E közben Delton ur kezébe vette a 
nyomorék forró, nedves kezét, aztán reá 
függesztve atyai, jóakaratu tekintetét, hoz- 
zátevé:

— Akarja, hogy meggyógyítsam önt, 
szegény jó gyermekem ?

Szeméből és hangjából annyi gyöngéd
ség, annyi rokonszenv szólott, hogy Éliás 
megingott elhatározásában, hogy hideg és 
gonosz lesz. Arca felvidult. De ez csak egy 
villanat volt s fanyar, sértődött hangon vá
laszold:

— Igen, ön meggyógyít engem, az az, 
megakadályozza, hogy meghaljak. Megér
tettem önt, nemde? Nos, és mi még sen
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tudjak egymást megérteni. Meggyógyulni ? 
Tudja-e ön, mit jelent ez a szó rám nézve ? 
Nagy, egyenes lenni, púpos hát, görbe, kifor. 
dúlt lábak nélkül ; hasonlítani az emberek
hez, a kik az utcán járnak és nem sántíta
nak ; egy napon szerencsés, boldog lenni, 
úgy, mint más emberek! Vágyam az, hogy 
némely férfiak ne tekintsenek rám undor
ral; vágyam az, hogy bizonyos nők tudja
nak szeretni. így szeretnék én meggyógyulni. 
Vágyam túlhaladja az ön hatalmát, nemde? 
Mit tehet hát ön értem ? Megszabadíthatja 
homlokomat, arcomat, egész testemet az örö
kös forróságtól ? Mire való ez nekem ? Én 
szeretem a lázt, mely álomba ringatja gon
dolataimat s elszigetel a valóságtól. Nem 
akarom, hogy ön megnyujtsa életemet öt-hat 
évvel, talán megölje bennem az öröklött 
sorvadás csiráját; végre nem akarok élni — 
élni e torz testtel! Ért ön engem ? Ismét
lem, nem akarok igy élni. Áldott legyen az 
én szent és könyörületes anyám emléke! — 
tévé hozzá szelidebb hangon — mit sem 
adhatván, hogy boldog lehessek, örökségül 
hagyta rám, hogy meghaljak.

Éliás elhallgatott. Arca lángvörös volt, 
homlokán hideg veríték gyöngyözött. Az or
vos némán szemlélte a gyermeket s nem 
válaszolt mindjárt.

— Bizonyos, — mondá hosszú szünet 
után — hogy nincs emberi hatalom, mely 
önt egyenessé s jól nőtté tehetné. Meggyó
gyítani önre nézve csak annyit tesz, mint élni.

— Nos tehát, hagyjon ön meghalni.
— Nem, ön még boldog lehet. Ne néz

zen rám olyan buskomoran s olyan gonosz 
tekintettel. Ismétlem, ön még boldog lehet. 
On eltorzult? Mit sem tesz. Mint művész, 
vagy tudós nagy dolgot mivelvén, a mű 
szépsége eltakarja a munkás alaktalanságát. 
Aztán ön roppant gazdag; ez tiszteltté te
szi önt, báró ur. Engedje, hogy meggyó
gyítsam ; a többiért felelek önnek.

— Nem fognak szeretni, — mondá a 
gyermek.

— A nők ? Ön tizenegy éves s én nem 
képzelhetem, hogy ön már szerelmes lenne ?

Éliás összerezzent. Delton ur, mintha 
észre sem vette volna ezt a mozdulatot, mit 
a gyermek láznak tulajdonított, mondván :

— Lázam van.
— Igen, — válaszolá az orvos, — ez 

az ideje. És folytatá :
— A félelem, hogy önt nem fogják sze

retni, nem akadálya az Ön közvetlen bol
dogságának. A jövőtől pedig ne rettegjen 
ön. Miért ne szeretnék önt egy napon ? Ön
nel lehet e dologról beszélni, mert a szen
vedés idő előtt megérlelte önt. Ifjú betegek 
lelke feltünőleg érzékeny; értelmük meg- 
lepő gyorsasággal fejlődik s ez a koraérés 
oly mérvben jelentkezik önnél, milyenben 
én még sohasem találkoztam gyermekeknél 
még a lég . . .

(Folyt, köv.)

AZ ANTIK KOMÉDIA NÉHÁNY JEL
LEMÉRŐL.

Az antik komédia kétszáz évi virág
zása folyamában három változáson ment 
keresztül, melyeket rendesen az ó, közép 
és uj attikai komédia nevével szokás elne
vezni. Az első korszak Kratestól a pelopon- 
nesusi háború végéig, a második Nagy Sán
dor haláláig, a harmadik pedig még mintegy 
nyolcvan éven át terjed, hogy azután a ró
mai utánzatoknak helyet engedjen A költői 
termékek e téren igen számosak voltak; 
negyven költőt emlitenek az ó komédia kor
szakából, a középsőnek ötven képviselője 
volt, az újat pedig hatvannégy költő művelte. 
Az ó-komédia költői (Krates, Kratino, Te- 
leklides, Hermippos, Eupolis, Phrynichos, 
Platon, Pherekrates, Ameipsias és mindenek 
felett Aristophanes) Attikából származtak, 
a középsőnél már néhány idegen is föllép, 
a mi az újnál még nagyobb mérvet ölt; 
ez a két utóbbi irány kosmopolitikus jel
leméről tanúskodik, mig az első teljesen az 
athéni közéjét alapján áll.

A z ó-a t t i k a i  k o m é d i a  a politikai 
élet minden nevezetes mozzanatát, mindent, 
a mi általános érdekkel bir: a vallás sülye- 
dését, a babonát, az uj irányokat a zene 
és költészet terén, úgyszintén a speculativ 
philosophiát és természettudományt, a so- 
phistikát, az erkölcsök romlását, a nevelést 
és tudományt tág körébe vonja.

A k ö z é p - a t t i k a i  k o m é d i a  lé
nyegileg nem különbözött az előbbitől, csak 
a korszellemhez és a körülményekhez képest 
módosult némileg. Tudjuk, hogy a komikus 
költők féktelen szabadsága csak addig áll
hatott fönn, míg a nép maga is szabad 
volt; hogy azonban ezen szabadság a nagy
ravágyó demagógoknak nem volt ínyökre, 
az természetes, — a szabadszólást akarták
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tehát először mellékes utón elnyomni, mint 
Kleon Arisíophanesét, akarták azután a 
komédia kellő fölszerelésére szükséges költ
ségeket megvonni, s igy azt elsatnyítani, 
mig végre (Kr. e. 404.) midőn a demokratia 
bukásakor Athén a lakedaemoni Lysander- 
nek adatott át, a komédia-irók ellen is szi
gorú tilalom volt, midőn pedig Thrasybulos 
a népuralmat ismét visszaálllitotta, a nép
szellem élénksége már annyira hanyatlott, 
hogy az az előbbi szellemű komédia vissza- 
idézésére képtelen volt.

Mint a közép komédia-typusát, több 
tudós véleménye szerint, Aristophanes Plu- 
tosát tekinthetjük; ezen darabjában a nyil
vános életet nem érintette, a személyes gúny
nyal is csak alárendelt személyekre céloz, 
mint az uzsorásokra, tányérnyalókra, syko- 
phantákra és éhező írókra.

Felkapott tárgya volt a közép vígjá
téknak az is, hogy a mythologiai elbeszé
léseket a kor szellemének megfelelő világí
tásban tüntették föl; még pedig ez vagy 
úgy történt, hogy a mythosokat a természe
tes emberi ész mértéke szerint próbálták 
megfejteni, pl. Niobe kővé válását a már 
szólni sem tudó dermedtség kifejezésének 
vették, vagy úgy, hogy kikacagták a régi 
mondákat és azzal mulattatták a közönsé
get, hogy nevetséges alakításban tüntették 
föl Kronost, a mint gyermekeit megette; 
vagy az istenek csodás szülötteit, vagy a 
Thébe ellen harcoló hét hőst és a többi hő
söket úgy mutatták be, a mint az iskola 
padjain ülnek, könyveket olvasnak és a 
polgári élet minden viszonyaiban részt vesz
nek, Az istenek és istennők, mint Aphro
dité, Apollo és Arthemis, Dionysos, Athéné 
s maga Zeus születése alkalmas tárgyat 
nyújtott a komédiának. A színpadon az újon
nan születettek mesterségöket űzik ; Athéné 
sző, Pán fuvoláz, Apollo nyíllal lő s ezen 
foglalkozások alatt isteni természetűk az 
emberi cselekvésekkel bizonyára conflictusba 
jutott, s ez a legkomikusabb jelenetekre 
adott alkalmat. E mellett a tragikai hősö
ket is utánozták ; Achilles, Antiope, Heléna 
elrablása, Meleager, Medea, Oedipus, Orestes, 
Philoktetes, Odysseus kalandjai, a thebai 
hősök s még sok ily cimet említenek; csak
hogy Achilles atyja nem mint a thessaliai 
király lép föl, hanem mint lámpakészitő; 
Orestes és Aegisthos a legjobb barátok lesz
nek ; a kis Herakles Linoshoz megy isko

lába. Ott sok könyvet lát: Hornért, Hesio- 
dost, Orrheust s a tragikusok müveit. A 
tanító azt mondja neki, válaszsza azon irót, 
kihez legtöbb kedve van, abból majd meg
tudja, mire van tehetsége. Herakles bölcsen 
Síkon könyvét a szakácsmesterségről vá
lasztja s Linos e választását nagyon meg
dicséri .

Leírtak a legkisebb részletekig nagy 
konyhai tudománynyal kiállított nyalánk la
komákat, továbbá fényes lakodalmakat; 
mint pl. az Iphikratesét, midőn az éjszaki 
király leányával összekelt és a királyi lak 
előtti téren, »mely fel egész' a nagy med
véig biborszőnyegekkel volt bevonva, sok 
ezer bozontos vajfaló thrák sereglett össze 
a lakomához ; a főző-üstök nagyobbak vol
tak, mint egy víztartó és a levest csupa 
aranyban az ipa, Kotys, hordta fel saját 
fenséges kezével« — és sok más hasonló 
mulatságos napi eseményeket.

Felhasználta továbbá a komédia az atti
kai társas élet felsőbb rendű kedvtöltéseit 
is, mint a szellemes beszélgetés kellemét, 
melyben éle és szeszély nyilvánul; aztán 
jelentékeny szerepet játszottak a színpadon 
a versekbe foglalt rejtvények is, melyekkel 
az athéni társas összejövetelekben igen sze
rettek foglalkozni. Különösen a nők és szaká
csok tudtak sok rejtvényt feladni. S a p p h o, 
a ki a közép-komédiában mint felette 
okos és pikáns salonhölgy szerepel — 
hat S a p p h o  cimü darabot említenek e 
korból — különösen elmés talányokat ad 
fel. Például a következőt: Egy női személy, 
a ki keblén néma gyermekeket hordoz s 
ezek mégis tengeren és országon túl be
szélnek: a kivel csak akarnak, mig mások, 
ha mellettök állnak is, nem hallanak sem
mit. Mi ez ? Azt felelik rá : Ez nem más, 
mint a város, melynek gyermekei a szóno
kok, a kiknek hangja a tengeren túl is hal
latszik s Ázsia és Macedónia uralkodóival 
egyet értenek, mig a nép, mely körülöttük 
van, ez árulásról nem tud semmit. De ez 
nem helyes, mert a szónok nem néma, ha
csak nem tiltották el neki a beszélést. Végre 
kiderül, hogy e nő a levél, s némán beszélő 
gyermekei a betűk.

Minden bátorságot azonban a költők 
még nem vesztettek e l; elővettek élő szemé
lyeket is : költőket, kiknek erőltetett for
dulatait gúnyolták, államférfiakat, kiknek 
izgató beszédeit tették nevetség tárgyává,
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bölcselőket, kiknek különcségeit vitték a 
színpadra, bemutatták őket majd mint cy- 
nikusokat és pythagoreusokat, kik mint szá 
nalomra méltó esztelenek makacsul megve
tik az istenek ajándékait és önkéntes alá- 
sülyedtségökben szegényesen, piszkosan és 
kedvetlenül bolyonganak ide s tova ; majd 
úgy tüntették fel őket, mint az Akadémia 
előkelő urait, kik sokat adtak arra, hogy 
gondosan ápolt hajjal és válogatott öltözetben 
jelenjenek meg Maga Plató különösen nagy 
figyelem tárgya volt és javasolt újításai a 
vagyonközösségről, a nők emáncipációjáról 
s több effélékről szóló tanai a legkedveltebb 
anyagot szolgáltatták a mulattatásra. Azt 
azonban minden bölcselőnek együttesen tűr
nie kellett, hogy nagyot nevettek rajtok, mint 
naplopókon és sületlen szőrszálhasogatókon, 
a kik a dolgok valódi lényegéről, akár egy 
ugorkáéról is, annyifelé el tudják csürni- 
csavarni a beszédet. A philosophusok az 
életben kirívó ellentétben voltak a tanokkal, 
melyeket hirdettek. A darabokban láthatjuk 
a mestert az iskola ajtajára írni, hogy az 
általa hirdetett collegiumot »a mértékletes
ségről« nem tarthatja meg, mivel az előtte való 
napon annyi halat evett, hogy gyomra fáj.

Valaki kérdezte társától: Ember vagy-e 
és van-e lelked? Felelet: Plató szerint nem 
tudom, de én azt vélem, hogy van. A py
thagoreusokat egyszerű asketikus életmód
juk miatt sajnálják. Eledelük : hosszú be
szédek és elmélkedések, naponkint kenyér 
és viz. Egy pythagoreus lakoma a követke
zőkből á ll: füge, olajbogyó és sajt, hozzá 
jön az éhség, piszok, fagy, hallgatás és bús
komorság ; de ennek fejében az alvilágban 
az örök jutalmat nyerik el. — Biztos csak 
az, a mit napról-napra élvezesz, még a fe
dett asztalhoz is lopózhatik valaki, azért 
csak az, a mi a fogak közt van, teljesen 
biztos. Azért egyél és igyál, halandó az 
élet, rövid a földi lét, csak a halál az hal
hatatlan. A ki már meghalt, az egy ángol- 
nát sem ehetik meg, de még kalácsot sem 
sütnek a holtaknak. Mit ér a bölcseknek 
kutatása ? Semmit; három kötelessége le
gyen a bölcsnek: enni, inni és szeretni, a 
többi mellékes dolog. Semmi sem kedvesebb, 
mint a has, ez egyedüli atyánk és anyánk • 
mindeD emberi cselekedet esztelen, mert 
hisz csak foglyok vagyunk, kiket a halál 
és sötétség rövid időre napvilágra bocsát, 
hogy eg y  kissé mulassunk. A ki legtöbbet

j élvezett, az legjobban járt s jókedvűen megy 
j vissza a sötétségbe.

Minthogy ily theoriák közt a gyomor 
mintegy a centrum, mely körül az egész 
világ forog, azért e jeles emberi alkatrész 
három állandó typust szolgáltatott a komé
diának : úgymint: a halárust, a szakácsot 
és a tányérnyalót.

A h a l á r u s  a piac királya ; egy had
vezérrel könnyebben beszélhetünk, mint vele.

I Halain jártatja szemeit s ha valaki megszó- 
I Htja, nem is felel, hanem csak megvetően 

pillant fel. A halárus hosszú hajat visel, mely 
állitólag Neptunnak van szentelve, de va- 

j lóban azért, hogy homlokán a megbélyeg- 
j zést ne lássák. A szavakat félig elharapja ; 

ha kérdezik: mennyibe kerül egy hal ? azt 
feleli: »minc bolos«, e helyett harminc obo- 
los s ha azt mondod »huszonnyolcat adok« 
egyszerűen elutasít. — Ha végre mégis 
megveszik a halat, a kifizetésnél az sül 
ki, hogy nem attikai, hanem aeginai obo- 
lost értett, mely majdnem kétszer annyi, 
mint az attikai. Azért oly gyűlöletesek a 
nép előtt s hogy a büszkeségöket korlátoz
zák, azon törvényt hozták, hogy állva kell 
eladniok halaikat. A jövő évben, veti közbe 
egyik vevő, valószínűleg lógva fogják majd 
eladni ángolnáikat; akkor majd hamarább 
megalkudunk velők, ha, mint istenek, a le
vegőben függve, szabják majd az árakat* 
Á halárusok nagyon furfangosok. A rendőrség 
megtiltotta nekik, hogy a halakat vízzel le
öntsék. hogy ezáltal friss színt kapjanak. 
De mit tesznek ők? Szinleg összekoccannak, 
az egyiket megütik, ez ájultan elesik ; vizet 
kiáltanak. Erre egy segéd nagy sajtár vizet 
hoz és az elájulttal együtt a halakat is 
leönti.

Sokkal derekabbak a s z a k á c s o k .  
Jól tudják, hogy az eledel készítéséhez nem 
elégséges az egyszerű főzés; van szakács
iskola, rendszer és történet. Azt állítják, 
hogy a szakács-mesterség a vad embereket 
civilizálta, mert eleintén nyersen falták föl 
egymást, később egy állatot sütöttek meg 
s észrevették, hogy ez jobban Ízlik. A hét 
bölcs nem volt más, mint derék szakács, 
kiknek mindegyike más ételt talált föl De 
a tudomány e téren is haladt; nem főznek 
most már erős fűszeres ételeket, mint Kro- 
nos idejében; az ioniai Sop»hon óta az 
olaj jött divatba. S í k o n  nagy iskolát ala
pított; itt előadták a csillagászatot, hogy a
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csillagok állásából, mely minden eledelnek 
izét adja, a kellő időt megfigyelhessék ; épí
tészetet és mértani, hogy konyhát és ké
ményt tudjanak építeni, orvostudományt a 
kellő mértékletesség megtartására, Epikur 
és Demokritos tanait az összhangról, hogy 
ellenkezőket ne keverjenek össze; festésze
tet a tálak kiékesitésére, de még a hadásza
tot is, hogy a különféle eledeleket illő sor 
rendben tudják föltálalni. Éjjel mestereik 
müveit tanulmányozzák, nappal pedig a 
tűzhelynél ülnek s segédeiknek úgy paran
csolnak, mint a hadvezér a csatában. Min
dig homéri kifejezéseket használnak, úgy, 
hogy a házi gazdának szótárt kell segítsé
gül vennie, hogy megértse őket. Végtelen 
konyhaszabályokat recitálnak el s a sok 
beszéd és dicsekvés fő tulajdonságai a de
rék szakácsnak ép úgy, mint a hadvezérnek.

Ezekhez hasonlítják magokat leginkább ; 
ellenségeik a vendégek, a kik már jó idő
vel az ebéd előtt a lakomára készülnek s 
jaj a szakácsnak, ha valami nincs ínyökre. 
A szerelmes párnak csak kis halakat ád, 
mert nem éheznek annyira, gondolataik 
ugyanis máshol járnak ; a philosophusoknak 
nagy darabokat tálal, mert ezek legtöbbet 
esznek; az öregek mustárt és csípős étele
ket kapnak, melyek a nyelvet csiklandoz
zák. Ha az emberek temetésről jönnek, ő 
csak a fazékról a födőt veszi le s azonnal 
mosolyognak. Csak azt nem szereti, ha a 
házi ur, a ki fogadta — csakis fogadott 
szakácsok voltak — mindent, a mit átad 
neki, megszámlál, mert akkor még többet 
dug zsebre. Ha valaki egy szakácsot meg
bánt az nemsokára lakói érte, mert művé
szete kedves az istenek előtt. De a szaká
csok a család titkait is hamar megtudják 
és minden pletykát nagyobbitanak; ha va 
lami rosszat hallanak, egész eposokat csi
nálnak belőle, de ha valami jó történik, 
akkor némák, mint az areopagiták. — A 
római színpadon a jellem nem játszik oly 
nagy szerepet; mindig csak episodikusan 
lép föl, mert a római szakács mindig rab
szolga volt s ez által a büszke jellem is 
megszűnt. Állásának egyedüli méltó képvi 
selője a szakács a Pseudolusban (III. 2.), 
a hol az imént felsorolt jellemvonások né
melyikére akadunk. Terentius e jellemet 
soha sem léptette föl, s a római komédia 
többi töredékei közt is csak kétszer talál
juk a szakács említését

Mindezen komikus alakokat azonban 
messze fölülmúlja a p a r a s  í tus,  a t á
n y é r n y a l ó .  E jellem először más név 
alatt Epicharmos egyik darabjában lépett 
föl a syrakusai színpadon; az athéniek 
mintegy ötven évvel később Eupolis H i- 
z e l g ő k  cimü darabjában, mely Aristopha
nes B é k éjével versenyzett, üdvözölték, azon 
ban még csak Alexis, a középkomédia egyik 
költőjének érdeme, hogy e komikus hőst az 
athéni színpadon meghonosította. A tányér
nyaló annyira dicséri önmagát, hogy érde
meit könnyen beláthatjuk, ő  a leghívebb, 
legnyájasabb és legelnézőbb ember; ha sze
retünk, ő velünk együtt szeret; ha kinevet
jük, ő önmagát is kineveti. Mindig jókedvű, 
sohasem bosszús s mindenre alkalmatos ; a 
verést eltűri, mint az ülővas, másokat pofoz 
barátja nevében, mint a villám • részeg urát 
úgy emeli föl a földről, mint egy erős ar- 
gosi dandár; a házak kapuin éjjeli kalan
doknál kopogtat, mint a faltörő Kapaneus; 
létrául szolgál, hogy ura az ablakokon be 
mászhasson, de még a szép leányokat is el
rabolja vagy elcsábítja, ha urának szolgá
latot tehet vele. Ha a köpenyen egy por
szem van, leveszi, s ha ura az asztalnál va
lamit elbeszél, ő az első, a ki kiáltja: fön- 
séges egy gondolat; ha az éle még oly rósz, 
ő majd megpukkad nevettében. Gyöngesége 
csak az, hogy nagyon szeret másoknál in
gyen enni, s ki ne szeretné ezt a halandók 
közt ! Hisz az olympiai győzőket is jutal
mul ingyen táplálják és Zeus a tányérnya- 
lók patrónusa. Ha az Olympusról leszáll a 
a földre, szegényeket és gazdagokat látogat 
meg, s a hol jó nyugvóhelyet és jó eledelt 
talál, ott eszik s iszik, azután haza megy 
fizetés nélkül. Ép úgy tesz az élősdi, s jó 
dolga is van, ha okos; Tantalust nevezik 
dédatyjoknak, a ki Zeus asztalánál is ült, 
de még nem értette jól a mesterséget. Sokat 
csacsogott, erre leesett székéről, Zeus ha
sára ütött úgy, hogy a viiág forogni látszott 
körülötte s azt hitte, hogy a Siphus hegy 
rá esett; de ez csak azért történt, mert os
toba phrygiai volt. Azért fontolja meg min
denki jól, mielőtt a mesterséghez fog, vájjon 
van e hozzá tehetsége is, s taníttassa magát 
egy derék mestertől, mert sok a veiélytárs 
s a nagy szellemeknek is alig jut már va
lami. Mindenek előtt legyen jó melle és 
szemtelen pofája, oly arcszine, melyet sem 
harag, sem szégyen meg nem változtat, végre
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erős teste, hogy a verést kibírja. Katonai 
pontosság egyik fő erényök; a ki a la
komához nem érkezik idején, az bizonyára 
a csatában sem fog pontosan megjelenni- 
Mivel rendesen ők az elsők a lakománál, 
azért a többi diszes cím között, minők: 
bogár, féreg, légy, tücsök, bagoly, szélvész, 
kút, pofonnyelő, levesnek is hívják. Chaere- 
phon híres volt köztük, azért egy katona, 
a ki csatába indul, igy kezdi imáját: »Se
gítségül hívom A rest és Nikét, hivom Chae- 
rephont is, mert ha nem hivom, hivatla- 
nul is eljön.« Eletök szép, de csak rövid 
tartamú, mert a mint öregek lesznek, nem 
kedvelhetik őket.

E jellemeken kívül fölléptették még az 
uzsorást; a játékost, a hányiveti művészt, a 
fortélyos rabszolgát, az esetlen parasztot, a 
zsémbelő gyámot, a verekedő katonát, a 
tüzes szerelmest, a gaz pénzváltót, az ünne
pélyesen együgyü orvost és több efféléket 
Mindezek költött nevek alatt léptek föl, 
melyek aztán általános jelentést nyertek; 
vagy pedig történeti neveket vettek föl és 
Theramenesben rajzolták az ingatagságot; 
Timonban az embergyülölést, Lamponban 
babonaságot.

(Vége köv-)

,,M A G Y A R  H E L I K O N . “
(Széchenyi Pál. — Arany János.)

A magyar nyelv és irodalom nagynevű 
mivelői közt egyszer-másszor állami életünk 
és nemzeti kultúránk egy-egy kiváló bajno
káról is megemlékeznek a »Magyar Heli
kon« irói. Stampfel Károly e buzgó pozso
nyi kiadó-vállalata valóban megérdemli a 
pártfogást. A tapintatos, képzett munkatár
sak egész sorát sikerült neki megnyernie s 
ezek nemcsak jól választják ki a nekik való 
kérdést, hanem azt sikerrel meg is oldják. 
Legalább az eddig megjelent nagyszámú 
biográfiák kevés kivétellel mind olyanok, 
melyekből úgy az ifjúság, mint a nagy kö
zönség tanulhat. Kedvet kap az életrajz 
után, hogy az illető költőnek, tudósnak, ál
lamférfinak munkáival is megismerkedjék. 
S keli-e ennél nagyobb dicséret valamely 
életrajzra ?

Az újabban megjelent füzetek egyike 
oly férfi életét és működését tartalmazza, a 
kinek érdemeit eddigelé nem méltatták kel 
lŐíeg az irodalomtörténet s a história irói.

Ez a kitűnő egyén S z é c h e n y i  Pál ,  a 
híres kalocsai érsek. Jó szolgálatot tett en
nélfogva dr. M á r k i  Sándor, hogy ez egy
házfejedelem életrajzára vonatkozó adatokat 
összegyüjté, jellemét megrajzolta s viszontag
ságteljes szereplését ismertette s a hazáért 
tett nagy szolgálatait méltányolta.

A közel hetven évig (1642—1710) élt 
férfiú működését kezdettől végig egyszerűen 
és jellemzetesen tárja elénk a szerző. — 
Széchenyi Pál abban az évben született, 
melyben Eszterházy Miklós nádor azt irta a 
királynak a közférfiak hiányáról, hogy »a te
hetségeket nem készitik elő, nem javadalmaz
zák az ország és a király szolgálatára s igy a 
főhivatalokat magán nagy vagyonosokkal töl
tik be, ha nem birnak is azok szükséges 
kellékekkel; mig a szellemi tehetségek, me
lyekben egyébiránt nem volna hiány, va- 
gyontalanságuk miatt eltemetve rejlenek.« 

j A biográfia aztán kifejti, hogy Széchenyi 
Pál a meglevő »szükséges kellékek« dacára 
sem aratott oly sikereket, melyeket más 
körülmények közt nálánál igénytelenebb 
szellem és akaraterő is könnyű szerrel kivi
vőit volna.

A kort és annak sokféle áramlatát en
nélfogva jól kell ismerni, hogy az abban 

| kiváló szerepet játszott férfi törekvését mél
tányolhassák. A szerző rajta is van, hogy 

j  a históriai háttért minél világosabban raj- 
í zol ja Már a Széchenyi Pál gyermek éveinél 

rámutat az egykorú eseményekre. Jellemzi 
; a pálos szerzetet, melybe a későbbi érsek 
; lépett: Sok nevezetes férfit adott e rend a 
| hazának. A közéletben oly erélylyel állták 

meg helyüket, a mily alázattal éltek a ko- 
i  lostor szűk szobáiban. »Martinuzzi is, a ki 

pálos perjel korában a maga semmiségét 
érezve, oly megadással tudott térdelni a sajó- 
ládi templom hideg kövezetén, utóbb, mi
kor két hatalmas fejedelmet tartott bizony
talanságban, büszkén vetett', föl fejét; ilyen- 

í  kor mások érezték a maguk semmiségét. 
Ott istennel, itt hazájának ellenségeivel állt 
szemközt.«

Ez a célzás a mily merész oly találó, 
főleg az akkori korszellem jellemzésére. Nem 
hiába emlegeti a szerző Martinuzzit és Szé
chenyit egyszerre. Az érsek egész nyilvá- 
nos élete, attól kezdve, midőn 1696-ban a 
császár előtt kifejezést adott az Ausztria el
leni hangulatnak egész az 1707 ben kiadott 
s általa is aláirt tiltakozásig, mely az ónodi
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gyűlésre vonatkozott: azt bizonyítja, hogy 
a nemzet s a szabadság érdekeit csak 
nehezen bírta összeegyeztetni konzervatív ! 
meggyőződésével és dinasztikus hajlamaival, j 
Az nem sokat változtat, hogy ez utóbbiak 
győztek.

életrajzírója elmondja Lipót királylyal j 
való nagyfontosságu beszélgetését a jogta- ! 
lan adóbehozatal felett, ismerteti további 
politikai szereplését, továbbá a szabadság- 
harc alatt tanúsított magatartását, a rákö
vetkező békealkudozások alkalmával való ; 
működését s visszavonulását és halálát. Jel- ; 
lemző ama kérelem, melyet az érsek, mint ; 
a király s az ellene zúdult párt közvetítője 
intézett a fejedelemhez: »Mi ensremet illet 
— irta Széchenyi Pál — én készebb vagyok 
ezen könvörgésem miatt bárkinek rágalmait 
is magamra zúdítanom, mint hogy felséged- j 
nek mély alázattal ne tanácsolnám a jelen ; 
mozgalmak megszűntetésére szolgáló ezen ! 
eszközt, mely szokásban van másutt is és 
mely ezen országban sem uj.« Arról volt 
ugyanis szó. hogy az Egerben összegyűlt 
urak szabályszerű k e z e s s é g e t  követel
tek, még pedig nem csak az angolok és 
hollandok, hanem a svédek és lengyelek ré
széről is s e követelésüket arra építették, 
hogy a Bocskavnak, Bethlennek és a Rá- 
kóczyaknak Bécsből tett í g é r e t e i  mind 
csak Ígéretek maradtak.

Az életrajz utolsó fejezete éles. határo
zott vonásokban Széchenyi Pál jellemzését 
nyújtja. A fűzetet az érsek arcképe, a csa
ládnak 1697-ben adományozott grófi cimer 
rajza s a névaláírás facsimiléje ékiti.

Szintoly világos, de terjedelmesebb s 
azért kimerítőbb A r a n y  J á n o s  biogra- 
grafiája, melyet dr. Ba d i  cs  Ferenc irt. E 
fiatal irodalomtörténész már több jóravaló 
életrajzzal gazdagitá a vállalatot s a legjobb 
füzetek között mindenesetre az övéi is ott 
vannak. Rendesen oly költőt választ, hogy 
annak életét és müveit megismertesse, a kit 
maga is jól ismer s a ki iránt előszeretettel 
viseltetik. Már Arany János iránt méltán j 
nagy előszeretete lehet. Látszik is a kettős I 
füzet minden lapján. Mindjárt az introduk- j 
ció meleg hangja által kelt érdeket s a mint í 
életét rajzolja, egyszerűen, cikornya és ára- 
dozások nélkül: az ép oly jellemző, mint 
élvezetes.

Az ilyen népszerű kiadású vállalatnál 
első kellék a tapintatosság. A biográfnak

tudnia k e ll: mi szükséges az élet- és jel
lemrajzhoz, hogy a költőről, tudósról, állam- 
férfiúról találó  ̂ hű képet nyújtson az olva
sónak. Minden hiányzó vonás kétszeresen 
hiányzik, minden fölösleges adat kétszere
sen fölösleges. A szerző eleget tesz felada
tának, ha a már ismert anyagot tetszetősen 
dolgozza föl s úgy csoportosítja a részlete
ket, hogy azok aztán szerves, érdekes, ta
nulságos egészet képezzenek. A minden 
áron való uj adatok hajhászása nem ide 
való; s a bibliográfiái jegyzetekben való 
kifogyhatatlanság fitogtatása egyenesen ne
vetséges.

Az Arany János életrajzírója ért hozzá, 
mint bánjon el az eléje gördülő sok nehéz
séggel. Feladatát valóban jól oldotta meg. 
A költő életének egy-egy mozzanatát min
dig szerencsés vonatkozásba hozza müvei
vel. Rámutat a kölcsön hatásra s ekkép 
mindig élénk jellemzést nyújt. A mi fontos 
és érdekes vonást tud Arany János család
jára, a költő gyermekkorára, iskolai éveire, 
színészi pályájára, tanítóságára s jegyzői 
hivatalára: azt mind alkalmazza, hogy az 
ifjú küzdelmeit, hol meghasonló, hol ismét 
felbuzduló kedélyét híven rajzolja.

A sanyaruság ez elbeszélése persze nem 
valami festői. Az előadásnak nincs különö
sebb színezete ; de hát ezt nem is keres
sük. Általában dr. Badics Ferenc minden 
munkájának első sorban a korrektség s az 
igazság a jó tulajdonságai. Kritikai élesség, 
erő az okadatolásban és stilbeli emelkedett
ség másodrendű érdemei.

A költő házas és hivatali életét, továbbá 
az irodalomban való föllépését s mind na
gyobb szereplését egész híven mutatja be. 
Röviden ismerteti az »Elveszett alkotmány «-t 
s kritikát is mond róla, majd a *Toldi«-t, 
aztán a »Toldi estéjé«-t, a gyorsan szapo
rodó románcokat, balladákat s a »Murány 
ostromáét fejtegeti. Vonzó a Petőfihez való 
viszony rajza s Arany képviselőjelöltsége, 
szereplése mint nemzetőr s fogalmazó, to
vábbá bujdosása szintén érdekes részletek. 
E rajzzal ellentétet képez a nagykőrösi ta
nárkodás, a pesti szerkesztői munkásság s 
a későbbi csöndes, elvonult élet ecsetelése

A költő működését, elért diadalait min
denütt a kellő helyen mutatja be. A »Nagyidai 
cigányok«-at, »Buda halálá«-t, »Toldy sze
reimé«-t s a kisebb költeményeket s prózai 
dolgozatokat bővebben is méltatja s úgy az



K ö s z ö r ű 255

az embert, mint a költöt nem csak helyesen j 
ítéli meg, hanem tetszetős, jó arcképet nyújt j 
róla, mely híven tünteti föl a nemzet ko
szorúsát. A népszerű életrajzok közt, melyek 
eddig Arany Jánosról megjelentek ez egyike 
a legszabatosabbaknak.

A szövegben látható a költő arcképe a 
hatvanas évekből, mely Barabás Miklós fest
ménye után készült, továbbá a nagykőrösi 
lakóház rajza, a költő portraitja élete vég- 
szakából s az Izsó Miklós által készített 
mellszobor rajza, mely a költőt fiatalabb 
korából tünteti föl. Az öreg Arany János mell
szobrát tudvalevőleg Kiss György mintázta.

I R O D A L O M .
A zsidók tö rténete  M agyarországon a leg

régibb időktől a mohácsi vészig. Részben kiadat
lan kutforrások nyomán irta dr. K o h n Sámuel. 
A pesti zsidó község érdemes hitszónoka, évek óta 
dolgozik azon a nagy munkán, melynek első felét 
most bocsátja ki egy közel ötszáz oldalra terjedő 
vaskos kötetben. Ez a kötet négy könyvre oszlik 
s a speciális tárgy szerint a következőket tartal
mazza: 1. A legrégibb időktől fogva a honfogla
lásig, 890. 2. A honfoglalástól a szabolcsi zsinatig, 
890—10o2. 3. A szabolcsi zsinattól a zsidók szám
űzetéséig, 1092—1360. 4. A zsidók száműzetésétől 
a mohácsi vészig. Dr. Kobn mindenütt a leghig
gadtabb, tárgyilagos hangon iparkodik szólni s 
fejtegető, egybevető képességét különösen az első 
kötet elején a zsidó-vallásu kozárok és a magya
rok összeköttetéseinek taglalásánál bizonyítja be. 
A politikai történet mellett mindenik részben kü
lön fejezetben tárgyalja a szerző a zsidók társa
dalmi, vallási és szellemi életét, kereskedelmét, 
iparát, szóval a meglevő adatok alapján lehetőleg 
teljes feldolgozását nyújtja tárgyának. A kötethez, 
mely dr. Hirschler Ignácnak van ajánlva, függe
lékül hatvannyolc kiadatlan okiratot mellékel a 
szerző.

Az akadém ia könyvkiadó bizottsága aláirási 
felhívást bocsát ki könyvkiadó-vállalatának negye
dik, 1884—1886-iki ciklusára. A könyvkiadó bizott
ság a történelmi és irodalmi sorozatba felveendő 
munkák kijelölésénél tekintettel volt arra, hogy 
az eddig kiadott müvekhez az újak, tárgyukra 
nézve, folytatva vagy kiegészítve csatlakozzanak. 
A jog- és államtudományi sorozat összeállításánál 
pedig figyelembe vette a gyakorlati élet némely 
igényeit is, melyeknek a tudomány szempontjából 
való kielégítése nem esik a könyvkiadó-vállalat 
feladatán kívül. Az uj folyamnak ez irányelvek 
alapján összeállított programmjából felsoroljuk a 
k ö v e tk e z ő k e t:M a c -C a rtk y : Korunk története. 
B a n k é :  A római pápák, egyházuk és államuk a 
XVI. és XVII században. S i m o n d s : Az olasz- 
országi renaissanee művészete. A l e x a n d e r  Ber- 
n á t: Kant. (Eredeti.) B e ö t h y  Zsolt: A szép
prózai elbeszélés a régi magyar irodalomban. —

H e i n r i c n  Gusztáv: A német irodalom törté
nete. D a n t e  Divina Gommediájából: A Pokol, 
Szász Károly fordításában. — C o n c h a  Győző: 
Újkori alkotmányok. G i d e P á l: A nők joga. 
L a v e r  g n e  Leó: A mezőgazdaság Angliában, 
Skóciában és Irlandban. — A történelmi sorozat
ból évenkint nyolcvan iv, az irodalmiból hatvan 
iv, a jog- és államtudományiból ötven-hatvan iv, 
angol diszkötésben fog 20—30 ives kötetekben 
megjelenni. Az első sorozat egy évfolyamának ára 
négy, a másodiké és harmadiké három-három fo
rint. Ezenkívül az angol vászonkötésért köteten
ként 40 kr. fizetendő. Az aláirási ár előre bér
mentve küldendő, ily cira alatt: Akadémiai könyv 
kereskedés (Knoll K. és Társa) Budapesten, az 
akadémia épületében.

Az elhalt Mignet helyébe a francia Aka 
démiánál sokan a kiváló, de excentrikus Barbey 
d’Aurevilly történetírót akarták, megválasztani, ő 
azonban kijelentette, hogy esze ^ágában sincs az 
Akadémiába pályázni. De nem is valószínű, hogy 
megválasztanák, mert többször igen kíméletlenül 
megtámadta az Akadémiát, s róla egy ízben eze
ket ir ta : »Bármilyen szigorúak vagyunk egy nagy 
tehetséggel szemben, melynek megvannak a maga 
gyarlóságai, sőt bűnei is, még is kétségtelen, hogy 
nincs arány a kép és kerete között, ha Hugó Vic- 
tort az akadémiában látjuk, s hogy egy vén tölgyfa 
gyökerei nem foglalhatnak helyet egy salátás tál
ban . . .« Ilyen dolgokat egy Akadémia sem felejt 
el könnyen!

A »Hazánk« történelmi közlöny legújabb 
száma a következő tartalommal jelent meg : G e- 
li c h Rikhárd : István nádor életéből. — J a k a b  
Elek : Bem tábornok irataiból. — I v á n y i Ist
ván : A tiszai határőrvidék.— S ző  l l ő s i  Károly : 
Beöthy Ödön levélváltása a vegyes házasságok 
ügyében. — T o r m a  Károly. Rettegi György 
emlékiratai 1718—1767. — A b a f i Lajos : A sza
badkőművesség és az uralkodóház. — L e h o c z k y  
Tivadar: Néhány adat 1848-iki szabadságharcunk 
történetéhez. — T árca: Büntetések hajdanában. 
— Gr. Guyon Rikhárd levele Haynau cs. kir. al
tábornagyhoz a világosi fegyverletétel után. — 
Almásy Pál levele Szemere Bertalanhoz. E köz
lönyt, mint e tartalomjegyzékből is látható, Abafi 
Lajos és Szokoly Viktor igen tapintatosan szer
kesztik.

A Kemény Zsigmond társaság igazgató vá
lasztmánya március 27-dikén tartott gyűlésén azt 
határozta el, hogy a társaság működését ez év 
végéig felfüggeszti és a »Figyelő« kiadását a 14-ik 
számmal beszünteti. E határozat, mint br. Banő’y 
Zoltán nyilatkozatából látjuk, következménye volt 
ama kíméletlen és rút hajszának, melyet nemelyek 
a Kemény Zsigmond társaság titkára s a »Figyelő« 
szerkesztője dr. T o 1 n a i Lajos ellen folytattak. 
A nyilatkozat reményt nyújt ahoz, hogy a Ke
mény Zsigmond társaság évi nagygyűlésén újra 
kimondhatja működésének tovább folytatását s 
tán lapja megindítását is.

A »Figyelő* áprilisi füzetének tartalma kö- 
! vetkező: Kazinczy Ferenc magyar Pantheonja,
J A b a f i  Lajostól. — Aranka György és az érdé-
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Jyi nyelvművelő és kéziratkiadó társaság. J a k a b  
Elektől. — Vachot Sándor élete, dr. V á e z y  Já 
nostól. — A nemzeti visszahatás, C s a p 1 á r Be
nedektől. — B. Amadé László kiadatlan versei, 
P i n t é r  Kálmántól. — Irodalmi szemle, P o r 
z s o l t  Kálmántól. — Kisebb közlemények. — Iro
dalomtörténeti repertórium, idősb S z i n n y e i  Jó
zseftől.

Előfizetési felhívások. P ó s a Lajos, fiatal 
költő előfizetési felhívást bocsát ki T iz  év  a l a t t  
cirnü könyvére, melyben tiz évi irodalmi működé
sének válogatott termékeit adja uj és még meg j 
nem jelent költeményekkel bővitve. A kötet elő- i 
fizetési ára 2 frt, diszkötésben 3 írt, szerzőhöz a 
szegedvárosi színházhoz küldendő be junius 1-ig.
— B i a n k o v i c h  György, előfizetési ivet bo
csát ki az » É l e t b ő l  az é l e t n e k «  cimü mű
vére, mely élettapasztalatokból merített észrevéte
leket, csevegés, elmefuttatás alakjában fog tartal
mazni. Előfizetési ára 1 frt, mely ápril 30-ig kül
dendő be a szerzőhöz (Budapest, gránátos utca 6. 
szám.) — B a l o g h  Gyula Szombathelyen »Tizen
hét év egy szerkesztő életéből« cimü könyvet bo
csát ki, melyben a Vasmegyei Lapok szerkesztésé
ben eltöltött 17 évének emlékeit írja le. Előfizetési 
ára 1 frt. — G. M i h á l t z  Ödön miskolci ref 
főg. tanár H o r á c  k ö l t e m é n y e i h e z  való 
teljes szótárt bocsát ki füzetekben, melyre előfize
tők gyűjtésére hívja föl kartársait. A 12 füzetes 
munka egyegy füzete 25 kr lesz s julius 1-én indul 
meg. — K á l m á n  Károly főreáliskolai hittanár 
Magyar verses zsoltár könyvének második kiadá
sát fogja legközelebb kibocsátani. Ara 2 frt lesz.
A megrendelések Székesfehérvárra a szerzőhöz in- 
tézendök.

M Ű V É S Z E T ,
Az ötvösmü-kiállitás nagy laj

stromából megjelent az első füzet dr. Pulszky 
Károly szerkesztésében. — A füzet elején 
Szalay Imre közoktatásügyi min. osztály- 
tanácsos a kiállítás történetét irta meg rö
viden s ezután a kiállítás első termében 
levő ötvösművek fölsorolása következik rö
vid magyarázattal s mindenütt megemlíté
sével a kiállítónak s a kornak, a melyből 
a tárgyak valók. A kereszténység korát 
megelőzött időnek emlékei tárgyalvák e fü
zetben, mely számos, díszes és pontos rajz
zal van ellátva. Ára 1 forint. A kiállítás 
tárgyai pár nap előtt egy rendkívül be
cses és ritka darabbal szaporodtak, a XVI. 
században élt világhírű Jamniczernek (?) 
egy müvével, mely hivatva van a szak
értők legnagyobb figyelmét igénybe venni. 
Egy aranyozott ezüstből készült ágaskodó, j 
sugáralaku szarvas ez, megkapó helyes ana
tómiai érzékkel mintázva. Nyolc szegletü 
talpán, levelek és virágok közt egy csiga, 1

gyík és béka erősen kiszökeilő dombormű
ben remek művészettel van kiverve. — Rud- 
nyánszky Károly és neje egy láncszemü 
ezüst mente- és kardkötőt küldtek be, mely 
előbbinek kapcsát a koronázási aranyem
lékérem képezi, továbbá egy niellós és vert- 
müvü csontmarkolatu tőrt, egy ezüst vert 
és vésett fedeies serleget, egy ezüst vertmüvü 
hamutartót, két darab drágakövekkel és gyön- 

| gyökkel díszített násfát és 4 ugyanolyan 
fülönfüggőt. — Kántor Osvald egy vésett és 
zománcozott arany burnótszelencét küldött.

A magyar színészetnek halottja van. Ú j
f a l u  s y n é, a magyar színművészet egyik úttö
rője, ki Budapesten már évtizedek óta teljesen 
visszavonulva, azok támogatása mellett élt, kik 
mind utána léptek a színi pályára, végelgyengü
lésben meghalt. Ujfalusyné pályája messze vissza
nyúlt a nemzeti színház megnyitása előtti időbe. 
Szini pályájáról a mai generatió vajmi keveset 
tud ; de rokonszenves, szerény, jóságos egyénisé
gét mindenki szerette, a ki az öreg asszonyt — 
ki oly szívesen elbeszélgetett a régi szinészvilág 
nehéz és mégis fényes napjairól — ismerte. Pedig 
elaggott korában is sokan ismerték, mert igen sok 
fővárosi iró és színész házába volt járatos. Elhuny- 
tával egygyel kevesebb élő emléke maradt a ma
gyar színészet kezdő korának, a melyben a meg
boldogult nem játszott ugyan elsőrendű szerepet, 
de a melynek dicsőségéhez s a kegyelethez, meiy- 
lyeí minden tényezőjére tekintünk, jogcíme volt 
neki is. A 84 éves színésznő hült tetemeit e hó 
14-dikén, nagy részvét mellett a kerepesi úti te
metőben helyezték el örök nyugalomra.

A népszínház legközelebbi újdonsága Mil- 
löcker operetteje » G a s p a r o n e «  lesz, mely már 
e hó 25-én fog színre kerülni Pálmai Ilkával és 
Hegyi Arankával.

Az ötvenaranyas népszínmüpályázat, me
lyet P á l  m a y Ilka asszony, a népszínház tagja 
hirdetett, e hó 15-én lejárt és 2y pályamű érkezett 
be rá. A huszonkilenc szerző közül kettő annyira 
udvarias volt, hogy pályamüvének I l k a  l e n 
c s é j e  és I l u s k a  címet adott. Az ötven aranyért 
vételkedö müvek között különben, alkalmasint 
gyöngéd célzásból, a női elem a túlnyomó ; tizen
két cim, generis feminini. Leánya van a hódosi 
bírónak, a vén cimbalmosnak és senkinek (ennek 
kettő is, különböző jeligékkel), vannak továbbá 
B á r s o n y  l e á n y o k ,  aztán P ó r  k i s a s  z- 
s z o n y ,  C s a p i á r  né,  D a j k a ,  végre C s o n 
g o r  E r z s i  és G e n o v é v a .  Fiú csak kettő ver
senyez, a biró uramé és a s e n k i é, a ki utóbbi 
tehát úgy látszik egész családdal indult a pályá
zatra. A falunak ez egyszer kivételkép l á d á j a  
van. Az egyházat az U t o l s ó  k e n e t  képviseli, 
az állatvilágot A k i s  f ü l e m ü l e ,  a romantikát 
F a u b l a s  1 o v á g  stb. Szóval sok a pályázó és 
csak az a kivánatos, hogy a pályázatnak eredmé
nye is legyen.

Felelős szerkesztő : SZÁN A TAMÁS.
Budapest. WeiszmanD testvérek konivajom déja.
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A MISKOLCI KAKAS.
(Rajz.)

Irta DARVAS ALADÁR

Akkorjában történt az a dolog, a hogy 
az öreg Búzás László, a híres szűrszabó
mester férjhez adta Katáját.

Igaz, hogy sok ujhold elmúlt a kézfogó 
óta, mert az öreg Adorján még a kézfogó 
után is huzalkodott, szüntelen azon volt, 
hogy a fia más leány után nézzen, a hol 
több csordul, a hol öregebb a leány apja 
és hamarabb rámarad a vagyonka ; de hiába, 
Andris úgy szerette Katát, hogy jobban se 
kellett; ki is mondta a sentenciát, hogy vagy 
Katát veszi el vagy az életét. Persze, erre 
az öreg Adorján hamar megjuhászodott: nem 
vélte jónak a dolgot tovább huzni, halasztani.

Amikor aztán már senkin se múlt, ki
hirdették a gyerekeket a templomban; le
hetett is látni, hogy tömték be füleiket az 
irigyek.

Soha annyi pletyka nem repült Miskol
con szájról-szájra, mint akkor; mint hogyha 
az ördögök kerülgették volna azokat a szeny- 
nyes nyelvüeket, egyre csak a szegény 
Andrist szidták, mocskolták.

De mikor bizonyítani kellett, akkor el
bújt valamennyi.

Soha annyi izzadást nem törölt Andris 
homlokáról, mint akkorjában. Végig sem 
mert menni az utcán, ország-világ csak őt 
bámulta.

Amikor aztán Kata elé került, meg
megérinteni sem merte őt. Kata pedig bár
sony kezeivel fekete bajuszába kapaszko
dott, hogy tüstént vallja meg, mi van a he
gyiben, hol hagyta régi jó kedvét?

Ilyenkor olyan jól esett Andris lelké
nek ; szerette volna, ha Kata kicibálta volna a 
haját, megrángatta volna a füleit, ha jól össze-

j szidta volna; jobban esett volna ez neki, 
mint az a forró csók, mely tele volt édes 
szerelemmel!

Andris csak kapkodott fűhöz-fához, 
hogy hát — tudja isten — fáj a fejem, zúg 
a fülem, meg mi . . .

Zúgott is, de nem a füle, hanem a lelke.
A lelkiismeret erős hullámai kavarták 

azokat az örvényeket, melyek oly erősen 
csapkodtak egymáshoz, melyek oly morajjal 
lármázták fel a fejet, — oda is elért az 
erejök. — Egy egy vigasztaló habocska is 
föl-fölfujódott a hullámok közt, de csak
hamar nyoma veszett mindegyiknek; egy 
pillanatig sem élhetett abban a zavaros vi
lágban.

Mikor aztán Kata a nyakába kapasz
kodott, a mikor Kata Andris reszkető ke
zeit megfogta és a maga dereka köré fűzte, 
Andris kábultan nézett Kata bolonditó sze
meibe. Sűrű fátyol takarta el gondolatait, a 

j föld nyelte el azokat a csapkodó hullámo
kat és ő egész erejével magához ölelte Katát 
és bimbó ajkára lehelte forró csókjával egész 
lelkét, szivét, mert érezte, hogy az egész 
esze csak Katával van tele.

Akkorjában történt, hogy a mikor a 
lakodalmas nép a templnmba indult, régi 
szokás szerint egy kakast vezettek elől.

Meg is bámulta az egész világ a mis
kolciaknak ezt a szép szokását.

A kakast úgy vezették, hogy a két 
orra lyukán húzták keresztül a madzagot, 
aztán két ember vezette, mind a kettő tö- 
rökösen volt felöltözve.

A kakas mellett egy pár ember mas
karás ruhában, lárfával lépegetett ünnepé
lyes tempóban. Hátuk mögött a cigányok 
húzták a magyar indulót. Nagyon éhesek 
lehettek már, mert mérgesen rántották a 
vonójukat, nyikorgott az a vonó, mint hogyha 
egy esztendeje nem látott volna már gyantát.



258 K O S Z O R Ú

/

Ahogy odaértek a templom elé, a ka
kas kisérete a bejáratnál várt, mig Buzásék 
és Adorjánék dolgát eligazítja a pap.

Nem sokba múlt és a két gyerek, Kata 
meg András össze lettek boronáivá annak 
rendje, módja szerint.

Hazafelé a kakas és kisérete ment elől. 
A szegény kakas nem tudta, hogy mit akar
nak tőle, soha sem vétett nekik; ficánko
lódon jobbra-balra, de a két török ilyenkor 
egy rántással a levegőbe emelte ő kigyei* 
mét, mire aztán a kakas egyet bukfence
zett és kénytelen-kelletlen muzsikáltatta ma
gát hazáig.

Egy kis fertály múlva Buzásék portá
ján voltak. Az udvarban állott a sátor te
rített asztallal; a boros hordó is ott állt meg
csapolva a sátor végében.

Piros kedvvel volt a fiatalság.
A vőfélyek hamar leugrottak a kocsik

ról, aztán egyenest be a konyhába, hogy 
hordhassák ki az éleit..

Azalatt az udvar közepére egy asztalt 
cipelt ki valamelyik cseléd és három szé
ket az asztal mellé.

Megválasztották a bírót és két esküd
tet, a kik nyomban el foglalták helyeiket. 
Vagy hat esztendeje, mindig Varjú István 
bíráskodott a kakas-pernél; mégis halt az ő 
szigorú ítélete következtében vagy kétszáz 
kakas.

így annak a rendje.
Nem szabad addig egy falatot se ha

rapni, mig vége nem szakad ennek a nagy 
dolognak.

Biró uram jelszavára elővezettetik a 
vádlott — a kakas.

A kakas, szegény már lógatta a fejét; 
nagyon meghurcolták, megnehezedtek a lá
bai is már az istenadtának, úgy emelintette 
oda a két török.

Biró uram intésére összegyülekezik a 
lakodalmas nép, hogy okuljon a példán. Az 
uj házasokat ellenhát ültették, hogy jól lás
sanak, jól halljanak, mert főkép nekik szól 
ez az Ítélet.

Mikor aztán mindenki letelepedett, el
kezdték a kakast vallatni.

A maskarák közül felel az egyik a kér
désekre, de kakas-hangon.

A kakas legelső bűne, hogy »az anyát 
és leányát egyaránt szereti!«

Rettentő például szolgáljon az utókornak 
az ő büntetése, mert hova jutnánk, ha az 
ilyen emberek élve maradnának a föld hátán ?

A második bűne, hogy »több szeretője 
és több felesége van!«

Ez iszonyú és a bűnök bűne. Ennél 
már figyelmeztette a bíró ur az újdonsült 
házasokat is, hogy okuljanak a kakas meg- 
fenyitésén, mert az embei'iség elfajulna, ha 
ilyen dolgok előadnák magukat.

— Vigyázz fiam, — mondá a biró ur 
Andrisnak, — hogy meg ne feledkezzél 
magadról! Egyet kell szeretni és a kinek 
hűséget esküdtél, azt kell szeretned teljes 
életedben.

Andris dörzsölgette szemeit, minthogyha 
kigyulladtak volna; utóbb meg, mintha pók
háló vonta volna be a szeme golyóját, az 
orcája is úgy elhalványodott, akár a fal, 
végre körülnézett, nem hallja-e valaki ?

A biró ur hol jobbra, hol balra fordul, 
mintha tanácskozni akarna az esküdt urak
kal, végre sok csürés-csavarás után ki
mondja, hogy . . . mindezeknél fogva a ka
kas halálra ítéltetik.

Még azt is kérdezte a kakastól, nem 
akar-e appellálni ?

A török felelte helyette, hogy: »nem!«
Andris eltalálta magát szólni, hogy:
Nem kell bántani!
Csodálkozott a lakodalmas nép, hogy 

épen Andris az, a ki a bűnöst pártolja. A 
biró ur még hallani sem akarta Andris 
szavait, hanem egyet intett és a hóhér elő
lépett a baltájával, oda tették a kakas nya
kát egy buckóra és volt — nincs, földre 
potytyant a feje, bepirositotta a földet 
bűnös vérével.

A biró ezzel befejezte a tárgyalást és 
odament Andrishoz, hogy megleckéztesse 
ezért a dologért; de ebben a percben ve
szi észre Andris irigyeit, a kiktől legjobban 
félt. Épen akkor léptek be a kapun és Man
cit taszigálták előre, Andris régi szeretőjét, 
a kinek hűséget esküdött, a miért a kéz
fogó óta szidalmazták is.

Volt is aztán hadd el hadd!
Megeredt a Manci nyelve kereke, akár 

a szélmalom ; jól megmosta Andrist és ott 
hagyta a faképnél.

Hát akkorjában történt, hogy a mis
kolci kakasnak hiába ütötték le a fejét!
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AZ O S Z L O P B Á R Ó .
Regény.

Irta TOLNAI LAJOS.

(Folytatás.)

Lehúzta keztyüjét s fehér, átlátszó fehér, 
kicsinyke, vékony kezeivel sötét, göndör 
ürtjeit babrálgatta s úgy egyengette el ma
gas, szép, okos homlokát, hogy még hódi 
tóbbnak lássék.

Mire való ez? nyomult e kérdés, mint 
valami kés szivembe.

És szegény Juliska is, hogy fel volt 
cifrázva. Hajában virág, nyakán gyöngy 
(a Schwarcz pékné gyöngye), szép, csinos, 
bár nem fehér ujjain gyűrűk (mind a Schwarcz 
pékné gyűrűi.)

Isten, jó isten! hogy örömed telhetik a 
szegény ember oktalanságában! Hogy föl
emeled — és — —

— Sándor, a mama hivat; gyorsan, va
lakinek be akar mutatni. Kérlek, aztán ne 
nevess és ne szánakozzál szegény Ádámon. 
Rögtön otthon leszek én is. De Juliska kis
asszonynak kell valamit elbeszélnem a mai 
iskolaszentelésről és hogy a templomban 
hova üljön. Rettentő sokan leszünk, a mama 
az egész világot ide gyűjtötte s azt akarja» 
hogy ezt a roppant tömeget én tartsam, mint 
egy bolond oszlop. Igen, ha segít valaki.

S Juliska két keze már a báró ur két 
kezében pihent.

Égő agygyal, vergődő szívvel mentem 
át a báróné ő Nagysága parancsolatára.

— Ilyés — ültetett le a báróné maga 
mellé kegyesen — magának egy ügyes kis 
nővére van.

Megdöbbentem, felhőt láttam s éreztem 
a villám szelét.

— Igenis, méltóságos báróné, van egy 
kedves nővérem.

— S annak egy ifjú mérnöksegéd, va
lami Oláh László nevű kedvese.

— Ezt még nem tudom. (Tehát ez az 
az Oláh Laci, kiről suttogtak.)

— Én tudom. Akarom, hogy itt a kas
télyban történjék, ma délután az ő eljegyez- 
tetésök is, tiz más leányéval együtt, mert 
a tizenkettedik a hercegnő lesz, Hohenau 
Maliid hercegnő, az Ádám báró menyasz- 
szonya. Adja ezt hírül édes anyjának s még 
ma a templomi szertartás előtt jelenjenek 
meg előttem a vőlegénynyel. Ádám kitűnő

lett, maga Sándor jól viselte magát. Itt a 
jutalom.

A ki egyetlen fiamhoz oly jó, oly hű 
és igaz volt, s a ki meg tudja szavát tar
tani — a mi szinte példátlan az én gyakor
latomban: az megérdemli tőlem, hogy éle
tem e szebb órájában közelebb hozzám csa
ládomhoz. Ádám 19 éves ma. Huszonhárom 
éves korában átveheti birtokait, addig utazni 
fog magával édes Ilyés. Tanuljon egy kis 
jogot, gazdászatot vagy a mit szeret, ösmer- 
jen embert, világot, értse meg, minő feladat 
vár reá; mi az, mikor valaki elnyeri az osz
lop nevezetet, s három év múlva itt, ezen a 
helyen, ezen a napon, őseim kastélyában 
megtarthatja lakodalmát a hercegnővel.

Jöjjön, bemutatom a hercegnek s a her
cegnőnek. Nagyon előkelő család. Egyik 
ága souverain a német földön. Ádám hi
vatva van, hogy följebb emelje a Ladárok 
címerét. Semmi fáradtságot sem sajnálok; 
örömest áldozom időmet, pénzemet, nyugal
mamat, de a mit leányaimban megtagadott 
tőlem a sors: azt meg kell, hogy adja nekem 
fiamban. Hallottam, hogy Öreg-Teleken va- 
lemi német katonatiszt leányával akarták 
összehozni. Mondja ki volt az? Miért nem 
irt nekem erről?

— Nagyon jó leány volt, Cecil kis
asszony.

— De szép ?
— Ritka szépnek és jónak mondta 

mindenki.
— Ide jönnek, de akkorra mi beuta

zunk Erdélybe. A Ladároknak mindig az 
volt a betegsége, hogy futottak a polgár
leányok után. Jó, nem bánom; Adám is él
vezzen, ajándékozzon ; az tetszik nekem, ha 
egy ifjú itt is ismereteket akar szerezni i 
ennyivel tartozunk a polgárosztályoknak, 
csak arra vigyázzon, hogy egy csinos kis 
viaszbaba rá ne kösse magát végzetesen. 
A pénzt, ha kell, ne sajnálja, legyen gaval
lér s ezzel törleszsze le adósságait apró sziv- 
viszonyaiban.

Ereztem, hogy az alatt, mig lelkemmel 
anyáméknál jártam s szivem a félelem miat} 
szét akart hasadni, a báróné erősebben meg
ragadta karomat.

— Édes Ilyés, az első kérésemet meg
tette, szavát, mint egy becsületes férfi be is 
váltotta: most egy második, de nagyobb 
kötelességgel bízom meg. Vállalkozik-e reá?

— Parancsoljon a nagyságos báróné.
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—- Tudja, én mindent megteszek ma- j 

gukért, anyjáért, testvéreiért, magáért, de J 
itt, ebben e pontban, a mit mondani aka
rok, feltétlen hűséget követelek. Édesanyja 
meg van-e elégedve a lakással s gondozá
sommal ?

— A legnagyobb hálával köszönjük ke
gyességét.

— Boldogok e nálam? Olvassák-e szór- I 
galmatosan a füzeteket, miket küldök időn- j 
kint? »Az ég bárányát« ajánlja nővérének, 
az egy igen szép történet, egészen fiatal 
leányoknak való. Ovakodásra és alázatos
ságra tanít. És hát: »A liliom«-ot; »A szép 
eltévedtet« ? »A nagyravágyás áldozatát« ? 
Vagy édes anyja olvassa-e »A hét főbűnt« ?

A kasznártól hallom, hogy anyja túl
ságosan öltözteti Juliskát. Ez minden anyát 
veszedelembe visz, a mint »A hét főbűn« 
ezt nagyon jól kifejti; el a csipkékkel, ke
nőcsökkel, apró tükrökkel. El, el, gyorsan 
fiam. De nem ezt akarom mondani, hanem 
azt, hogy maga minden lépten-nyomon sar
kában lesz Ádám bárónak. Jegyezze meg, 
hogy a báró menyasszonya Hohenau Matild 
hercegnő és nincs a földön senki más, a ki | 
ezt a helyet betöltse fiam mellett. Ezeket ; 
azért mondom, mert Ádám báró szenvedé- ! 
lyes, könnyen lángra lobbanó. Ah, nővérei j 
is azok voltak mind, azért lettek polgár- | 
emberek nejei s azért nem léphetik át kü- ! 
szöbömet soha. Tartson Ádám szeretőt — 
ezt meg kell engednem, mivel gyermekes, j 
polgári tilalmakat a mi rangunk nem ismer: 
de ezen túl senkiért, semmiért soha egy 
lépést is. Adám báró felesége csak Hohe
nau hercegnő. Ennek a szent jognak őrizője 
lesz ön. S ha itt férfiasán teljesíti köteles
ségét : tudja meg, hogy nem lesz önnek 
soha oka megbánnia, hogy a péli erdő mel
lett akkor a szekerünkbe ült. Anyja az én 
testvérem lesz és a testvérei az én gyerme 
keim. Ezzel a kezébe vette ön ifjú ember 
a kulcsot a szerencséhez. Emlékszik-e, hogy j 
atyja koldusmódra halt meg s hogy anyja 
a varrásából élt: nos, ön úrrá, boldog em
berekké teheti családját. Megértett ön en- 
gemet édes fiam ? Ne válaszoljon, maradjon 
itt pár percre.

S a báróné kövér, vastag termetével 
térdre vetette magát egy régi, fekete festésű j 
kép előtt.

Hevesen, gyorsan, suttogva imádkozott, ! 
de én szinte minden szavát megértettem. |

Könyörgött, kérte az istent, hogy ezt az 
egyetlen gyermekét oltalmazza meg ; hozza 
haza majd tisztán,, nemesen ; oltalmazza meg 
a kisértésektől, rósz nőktől; mentse meg az 
alacsony családok tőreitől és adja, hogy sok 
vesztesége, bánata, megaláztatása után, élete 
legfőbb célját fiában elérhesse. »Te arra ta
nítasz Uram — szólt hangosabban, majd
nem énekelve: megemlékezzetek azokról, a 
kik nyomorúsággal terheltetnek — te látod, 
hogy én engedelmeskedem; te arra taní
tasz : a tiszta és szeplő nélkül való isteni 
szolgálat ebben áll: meglátogatni az árvá
kat és özvegyeket az ő nyomorúságukban 
— te látod, hogy én ezt tenni sohasem vo
nakodtam. De ha te édes Atyám ezekben 
hűnek találsz és találtál engemet: akkor te 
is tedd meg az én egyetlen kérésemet: hall
gasd meg imádságomat és tartsd meg egyet
len fiamat! .. .

Soha sem érzett melegség fogott el e 
szavak hallatára. Én is összetettem kezei
met, én is térdre ereszkedtem és imád
koztam.

És mintha abból a képből szegény hal
dokló édes atyám nézett volna felém: ne
kem csodálatosan úgy tetszett. Mintha lát
tam volna, a mint megnyitja száját és figyel
meztet, hogy ő is bízott rám valamit — és 
hogy első egyetlen kötelesség a világon 
isten és ember előtt: a becsület!

Mikor a báróné elvégezte imádságát — 
fölkelt, s intett, hogy kövessem.

Középtermetű, veres pofaszakállas, nagy 
fityegő, veres bajuszu, szemüveges katona
tiszthez vezetett ő Nagysága. Mondott neki 
valamit franciául, melyből, legújabb tudo
mányom után pár szót értettem, s azután 
reám mutatva folytatá németül, a mely nyel
vet már beszéltem gyermekkoromtól fogva:

— Fiamnak, Ádám bárónak tanítója 
egy igen megbízható, lelkiismeretes, szegény 
fiú. Anyját, egész családját én tartom. Fel
tétlenül bízom benne.

Aztán, mintha nem tudnék németül, 
magyarázni kezdte:

— Herceg Hohenau tábornok, fiam 
leendő apósa. Nagyon nemeslelkii ember. 
A magyaroknak nagy barátja. Tisztelje és 
szeresse édes Ilyés. És itt a hercegnő — 
ugrott a báróné, mint egy gyermek, nagy 
örömmel egy elhízott, veres, szeplős, szem
üveges — már épen nem igeD fiatal leányhoz-



K O S Z  O R u 261

De a hercegnő nagyon nyájas volt és 
bizonyosan azt hívén, hogy én valami elő
kelő ifjú ember vagyok, felszökött helyéről, 
és hosszan, hosszan megrázta kezemet.

— Ön — mondá németül — Ádám 
barátja, akkor nekem is az. Jöjjön kérem, 
s beszéljen nekem sokat a báróról. Vidám 
ember, szeret vadászni — — s ön is ?

— Epén itt a báró ur — figyelmezte
tem a hercegnőt a báróra, ki a fenyves 
mellett, levett kalappal s azzal magát le
gyezve nagy kipirulva jött.

/
En pár perc múlva távozhattam.

M i n d e n t  iste ja  k e z é b e  t e s z ü n k .

A virágház udvaráról egy magastetejű 
kalapos, fekete ruhába öltözött úriember kö
szöntött.

— Kérem, kérem — szólt, hogy álljak 
meg. Nemde ön Ilyés Sándor?

— Igen.
— Oly régóta várjuk önt. Szabad ka

romat ajánlani, menjünk együtt; én Oláh 
László vasúti segédmérnök vagyok, de min
dennap remélhetem rendes mérnöki kine- 
veztetésemet. Nagybátyám, Horváth igaz
gatósági tanácsos, s a Horváthok mind igen 
segítik egymást. Borzasztó jó rokonok. A ki 
egy Horváthnak, Szásznak, Magyarnak ro
kona: az bizton számíthat előmenetelre. 
Nagyon örvendek, hogy eljegyeztetésünkre 
megérkezett ön. Azonban tudatnom kell, 
hogy édesanyjánál valami hidegséget tapasz
taltam ma reggel, csak ma reggel. Mondja 
mi történt? Nem akar ön a Horváthokkal, 
Szászokkal és Magyarokkal rokonságba lépni. 
Azon igen csodálkoznám.

Nevetett és kétkedőleg rázta a fejét.
— Nem tehetném fel önről. Ki volt az, 

a ki imént önöktől kijött?
— A báró ur.
— Az ifjú báró ? Derék. Csinos, csinos 

fickó. Fesch.
S Oláh ur mutatta, hogy ő se marad 

mögötte.
Valóban a mérnök ur igen csinos, szőke 

ember volt és nem lehetett több huszon
négy évesnél. Csak fogai voltak felette rútak, 
főkép elől, a hol majd úgy tetszett, mintha 
egy sor helyett két, sőt három sor foga is 
lett volna. De fogyatkozás nélkül mely em
ber van a földön ? Bizonyára a Horváthok, 
Szászok és Magyarok sem.

Észrevehette, hogy fogait nézem, s kék 
selyemkendőjével szorgalmatosán eltakarta 
a száját.

— Ot és fél hava s két napja, hogy 
ismerjük egymást Júliával, de komoly nyi- 
nyilatkozatra nem bírhattam egész tegnapig. 
Oh, mi igen-igen szeretjük egymást és hi
szem a legboldogabb párok leszünk. Kép 
zelheti, hogy mennyire vártam önt. De most 
itt van, vagy mondjuk itt vagy —

Es megölelt kétszer-háromszor igen szí
vélyesen.

— Iliszed-e Sándor, hogy mi boldogok 
leszünk? Én még senkit sem szerettem s 
főbe lőném magam, ha Júlia anyád miatt
— ki igen büszke a nemzetségére, holott a 
Horváthok, Szászok, Magyarok barátom — 
hohó, mind főemberek. Különben hallottam, 
hogy apád gazdag ember volt. No, én nekem 
egy krajcár se kell, csak szív, mely sze
ressen, forrón.

— Megállj Sándor — folytatá nehány 
hosszú lélegzetvétel után — te jól vagy az 
ifjú báróval, de tudod úgy értem, hogy a 
kedvedért megtenne valami csekélységet.

— Elég jól vagyok.
— Kainz, az igazgató, igen le van kö

telezve az öreg bárónak. Most már a ti 
családotok tagja vagyok, bizodalmasan kell 
beszélnem. Kainz igen sokkal tartozik az 
öreg bárónak, no és egy osztálymérnöki 
üresedés van jelenleg nálunk. Bévárdl, a 
kasznár mindent elkövet, hogy házához kös
sön rút, szeplős leánya által, ám abból 
semmi sem lesz. Ő tette nekem azt az aján
latot: mérnök ur, tekintetes mérnök ur, 
én önt az öreg báró által kineveztetem osz
tálymérnöknek, de persze -— no persze, én 
nem az az ember vagyok Sándor, a ki 
eladja magát. Nagynevű rokonaim azt meg 
nem engednék. Hanem te tehetsz nehány 
nyomós szót az ifjú bárónál s én — a töb
biben értesz engemet. Protekció nélkül kép
telenség mai nap haladni. Rokonaim a Ma
gyarok, Németek, Szászok mind protekció 
által jutottak magas állásaikhoz, jól lehet
— de hibáikról később. Egyik hatvanezer 
forintig buktatott meg egy intézetet, megérde
melte volna, hogy becsukják: és a protekció 
oly tisztára mosta, mint a nap. Nehány erdélyi 
báró. Ezt a bárót nekünk is meg kell fog
nunk, oszlop ő, a kibe kapaszkodnunk kell. 
Tehát te jól vagy vele, azt megértettem le
veleidből, melyeket édes anyádnál volt sze
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rencsém olvasni. Nagyon kívánatos lenne, 
ha lakodalmunk előtt megnyerhetném kine
vezésemet. Kérlek feküdj ebbe a dologba, 
még ma feküdj bele. Oh mi igen boldog 
házasok fogúnk lenni. Rokonaim a Magya
rok, Németek, Szászak, no és Oláhok, Tó
tok a legmagasabbra emelhetnek bennünket. 
De kérlek feküdj bele a dologba, még ma 
bele feküdj.

(Folyt, köv.)

A SZERELMES GYERMEK.
Irta CATULLE MENDÉS.

(Folytatás.)

Delton ur habozott.
— Még a legnagyobb mérvben angol

kórosoknál sem, — fejezé be Éliás.
— De, — kezdó az orvos, — beszél

jünk a nőkről. Én már sok nőt láttam s 
olyanokat, kik méltók arra, hogy jellemeik
kel megismerkedjék az ember. Az orvos 
sokat tud s ehez nem is kell valami nagy ész
lelőnek lennie — előttem nem titkolnak el 
semmit. Nos, biztositom önt, hogy vannak 
imádandóan jó nők s a »nő« elnevezés, — 
ha valamennyi olyan volna, mint az a né
hány, — az ég angyalaira alkalmazva, na
gyon dicsíeljes minősités lenne. Reméljen, 
kedves Éliásom, a nők könyörületesek.

— Könyörületesek! — ismétlé a gyer
mek félrevonva száját.

— Igen. Tegyük fel, hogy ön húsz év 
múlva találkozik egy ilyen nővel, milyenek 
különben nem épen oly gyérek, az életben, 
mint a világfiak képzelik • az első érzelem, 
mely annak keblében ön iránt ébredni fog, 
a szánalom, a könyörület lesz. De ön ne- 
raeslelkü, ön gazdag, legyen jó, legyen nagy 
és mindenek fölött szeresse azt, a ki irga
lommal közelit önhöz. A gyöngédség, mely 
az ön iránt érzett rokonszenvből fog szü
letni, nem kevésbé lesz szerelem, mint az, 
melyről ön gyermeklétére ábrándozik s me
lyet, mint férfi meg fog érteni.

Az orvos sokáig beszélt azzal a köz
vetlenséggel, a mi ékesszólását oly meggyő
zővé tette s minek élénk benyomása a be
teg lelkére nem is maradt el. Delton 
még be sem végezte szavait, már a gyer
mek felállott, elkezdett gyorsan fel s alá 
járni a szobában és, mintha egyedül lett 
volna, hangosan beszélt önmagával.

— Lehetséges lenne ez ? Megtörténhet
nék az, hogy egy nő nem utasitana vissza ily 
nyomorék teremtményt, milyen én vagyok? 
Nem úgy teremtve, mint mások, lehetnék 
én úgy szeretve, mint azok ? Oh ! ha az 
lehetséges lenne ?!

így beszélve, haja lebegett, szemében 
láng égett s ekkor, ha nem rutitotta volna 
el a bieegő járása, szépnek lehetett volna 
mondani, annyira hasonlít az öröm a nap
hoz, mely a homályt fénynyé s a szalmafö
delet arany tetővé varázsolja.

— Es most, Éliás, — kezdé ismét az 
orvos, a gyermeket a felindulás azon fokán 
látván, hová vezetni akarta, — nem akarja 
ön, hogy meggyógyitsam ?

Éliás újra leült a kerevetre s mereven 
az orvosra függesztve szemét, mondá:

— Valóban képes lenne ön arra?
— Azt hiszem.
— Nos, tehát akarom. Mit kell tennem ? 

Rendeljen. Én engedelmeskedem.
Delton egy pillanatig hallgatott, aztán 

a gyermek lenszinü haját simogatva, mondá:
-— Ön okos, Éliás, hallgasson meg. Mi

kor az ön atyja ezelőtt tizennyolc hóval Pá 
risba hozta önt, mindjárt láttam, hogy lehe
tetlen az ön testét kiegyenesíteni. Ön torz
alakkal született, torz fog maradni; de életét 
illetőleg legkisebb komoly aggodalmam sem 
volt. A bajt, mit ön anyjától örökölni lát
szott, a tünetek nem bizonyították olyannak ; 
és remélni lehetett, hogy kifejlődését lehet
séges lesz megakadályozni. Az első hetek
ben minden jól ment; semmiféle complicatió 
sem látszott föllépni s én feleltem volna 
önért. Azonban az ön állapota egyszerre 
súlyosabbá lett: arca beesett s a folytonos 
álmatlanságtól szemére vér borult; lélegzete 
megszűnt rendes lenni, olykor hörög, fütyül, 
mint most is s végre mindezekhez hozzájá
rult a láz. A bajnak ez a heves kitörése, 
mit én csak évek múltán vártam, engem 
nagy mérvben meglepett, kerestem az okát, 
nem találtam, de kell okának lenni.

Éliás Összeráncolta szemöldeit: vissza
tért bizalmatlansága.

— Ezt az okot ismernem kell, hogy 
önt meggyógyíthassam. Önt bánat gyötri, 
gyermekem. Valami heves lelki fájdalom 
hajtotta kitörésre a lappangó bajt Végre, 
azt hiszem, sőt bizonyos vagyok benne, 
hogy önnek titka Yan; közölje azt velem s 
meg fogom önt gyógyítani.
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— A h1 — kiáltá Éliás haraggal föl- 
ugorva, — ön tőrbe akart csalni!

— Hogy megmentsem önt. Beszéljen, 
kérem. Hát nem vagyok-e én barátja 
önnek?

Éliás állva maradt, arca biborpiros volt.
— Ön nem orvosom többé Delton ur, 

— mondá a beteg, mintha vipera sziszegett 
volna belőle — s nincs szükségem önre, 
mert nem akarok meggyógyulni.

Szavait megvető tekintettel kisérve, föl
emelte az ajtószőnyeget, mely a szobát el- 
választá az erkélytől, kilépett a növényházba 
s hogy a nehéz függöny csak lassan eresz
kedett le, Delton láthatta, a mint a gyer
mek heves mozdulattal letépett egy pompás 
fehér kaméliát, megcsókolta s aztán indula
tosan beleharapott.

III.
Éliás elhatározta, hogy sohasem fogja 

elárulni titkát. Az a lélek volt, mely nem 
engedi magát meztelenül látni. Letépheted 
a fa törzséről a repkényt, le a szikláról a 
rátapadt kagylót, de nem bírhatod rá bol
dogságuk vagy fájdalmuk bevallására eze
ket a s z í v ó s  lelkeket. Éliás különben tudta, 
hogy nyilatkozata csak a szánalom moso
lyával találkoznék. Azt mondanák neki : 
»Ön gyermek«, vagy: »Ez nem lehet ko
moly dolog«. Aztán, hogyan találjon szava
kat oly rendkívüli érzelem megértetésére, mi
nek természetét ő maga is, a ki pedig érzi, 
csak nagyon tökéletlenül tudja önmagának 
megmagyarázni ? Szerelem volna ezen, egy 
távollevő, csak véletlenül meglátott alak cso
dálatos bálványozása ? Ha a fiatal báró szel
lemi tehetségei hatalmasan kifejlődtek a be
tegség hatása alatt, nem látszott ugyanez 
állani testi vérmérsékletéről, mert a szerelem 
oly összetett érzelem, melynek belső nyilvá- 
nulásaiban közreműködik épugy az idegek 
izgatottsága, mint a felmagasztosult gondo
latok. Meglehet, hogy Éliásban, ki zsenge 
korától boldogtalan volt, mert atyja elhagyta 
s Dormszoéban nem igen jóit bánt vele a 
cselédség, de a kit imádott s ezer gyöngéd
séggel dédelgetett beteg anyja, a nők iránt 
átalában egy neme élt a hálás szeretetnek. 
Azonban, ha az érzelem, mely az ablakból 
ismert fiatal leányhoz v.onzá, nem volt 
egyéb, mint oly személyre'átvitt gyermeki 
hála, ki letűnt boldogságára emlékeztette, 
honnan volt az a megmagyarázhatatlanság ?

Mire valók voltak a könyek ? Mire való 
volt a féltékenység ? Bármiként volt legyen 
a dolog, Éliás szenvedett s senki sem volt 
képes megvigasztalni. Láttuk, hogy vissza
utasította a Delton orvos rokonszenv ve
zette ajánlatát; nem bocsátott meg atyjának 
a Borgnénak okozott szomorú napokért: — 
különben a gróf, ki sokat forgott a világ
ban, majdnem mindig távol volt a palotából, 
így a szerencsétlen nyomorék magára ha
gyatva élt s lassan-lassan senyvedt.

Egyszer egészen estig maradt a növény
házban. Úgy tetszett neki, mintha valami 
rendkívüli, szokatlan dolog történnék a szom
szédházban. Kilenc órát ütött. Az ablakok 
sorban megvilágosodtak s a lebocsátott füg
gönyök mögött árnyak körvonalai voltak 
láthatók. Nemsokára kocsik robogtak be az 
udvarra. Éliás ragyogó öltözetű nőket látott 
belőlük kiszállani, fejükön fátyol, váliaikon 
kék, vagy fehér köpenyek. Férfiak, kik 
előbb szállottak ki, karjaikon vezették fel 
a nőket a födött csarnok szőnyeggel borí
tott lépcsőin, mely pompás virágokkal volt 
díszítve. Két karosgyergyatartó az első fokon 
s a kivilágított ablakok annyi fényt szórtak 
az udvarra, hogy a gyermek kedve szerint 
láthatott mindent. Megértette, hogy bál van. 
Milyen gyűlölettel nézte azokat a férfiakat, 
főleg a fiatalokat, kik nem voltak gyerme
kek, kik nem púposak, nem halálos bete
gek s kik látni fogják őt. Mint minden 
rendellenes szenvedély, a szerelem (mert 
hát ez mégis szerelem volt) a fiatal báró 
szerelme saját rendkivüliségéből merítette 
erejét. Ha már a mindennapi akadályok 
képesek a rendes körülmények közt levő 
szerelmest kétségbeesésbe űzni: a fájdalom 
mily magas fokára kellett emelkedni ezen 
torz gyermek szenvedélyének, mely látható
lag reménytelenségre volt kárhoztatva ? A 
sokaság között, mely a kocsikból kiszállott 
s a lépcsőkön felhaladt, megismerte a fiatal 
embert, a ki mindennap el szokott jönni; 
jól látta, hogy szebben s sokkal jobban volt 
öltözve, mint a többiek. Elátkozta mind, de 
legjobban elátkozta ezt az egyet. E pilla
natban a gyűlölet s a szerelem annyira egyen
súlyban voltak Éliás keblében, hogy, ha vá
lasztania kellett volna a között: foglalja el 
ezen ember helyét a szép, ismeretlen olda
lánál, vagy ölje meg őt, sokáig habozott 
volna. Lassankint a hivatalosok mind cse
kélyebb számban érkeztek; az udvar csak-



264 K O S Z O R Ú

nem csendes lett; alig lehetett kivenni ne- í 
hány szolgát, a kik egyik-másik sötét sa- ! 
rokkan Suttogtak, kiket a szép éj kicsalt 
a szabadba ; mig a teremben nagy volt az 
élénkség Vidám zene hangzott ki s a párok 
gyorsan röpülve perdültek körül a redő
nyök mögött. Eliásnak eszébe jutottak görbe 
lábszárai, kifordult, csüíkös térdei s szomo- j 
ruan mosolygott. Csupán egy ablak volt kü- j 
lönben szintén kivilágítva, mely mögött nem 
látszottak futó alakok, az, mely Éliás minden
napi figyelmének volt tárgya. A gyermek 
ma este azt még több gyöngédséggel szem 
léite; hasonlót érzett, mint az az ember, a 
ki utazásáról visszatérve, házát lángokban 
látja, de örömmel veszi észre, hogy a lán
gok nem érintették azt a részt, hol dolgozni 
s a jobb jövőről álmodozni szokott. De ez 
a szoba sem maradt sokáig üresen. Egy 
lenge, fehér alak az ablakba lebegett, ki
nyitotta s a gyermek felkiáltott örömében. 
Megismerte a félhomályban, mit a terem
ből kiömlő világ az éjbe vegyülve okozott, 
a mindennapi jelenséget az ablak kereszt
fájához támaszkodva. Éliás gyönyöre tető
pontjára hágott. Kitárta karjait; szólította s 
hozzá akart rohanni. Az ismeretlen bájos, 
fehér kisértetnek látszott az éjben. Éliás 
remegett a gyönyörtől. De egyszerre ismét 
felkiáltott s ez az ijedtség kiáltása volt. Egy 
férfi — oh ! mi hamar felismerte a gyermek 
a mindennapi látogatót! — egy férfi támasz
kodott a leány mellé. Nagyon közelről be
szélt vele. Mit modhatott neki ? E j! hát azt 
mondotta, a mit ő, Éliás, mondott volna, ha 
férfi volt volna és nem gyermek, jól meg
termett lény és nem torzszülött s ha mel
lette lett volna éjjel, keringő után, melyet 
együtt jártak, a helyett, hogy áruló módra 
oda támaszkodik az üvegfalhoz, tátott száj
jal, előrenyujtott nyakkal! A nyomorult te
remtés annyira szenvedett, hogy fájdalma 
hallatára, ha azoknak egyszerre felfedezte 
volna, talán elvált volna a két szerelmes s 
a fiatal ember abbanhagyta volna azt a 
hosszú csókot, melyet épen most nyomott 
barátnőjének fehér vállára. Éliás látta ezt 
a csókot; mintha hallotta volna is. Szemei 
elhomályosultak, mintha valami megszakadt 
volna mellében, térdei összecsuklottak, ha- 
nyatesett, agya az erkély kövezetére vá
gódott s elájult.

Egy szolga, ki épen a könyvtárban 
volt, odafutott az esés zajára. A bárót áz

ágyra helyezték, levetkőztették, lefektették: 
nem adott életjelt magáról. Az egész palota 
talpón volt, de senki sem tudta, mittevő 
legyen, Borg ur, szokása szerint, távol a 
háztól, csak reggel jött meg. Szerencsére, 
valamelyiknek eszébe jutott, fölkeltette a 

| kapust s Delton orvosért küldötte. Ezalatt 
a szolga, a ki azt hitte, hogy ura meghalt, 
mellette virrasztott.

Majdnem egy óra telt el, mig az orvos 
megérkezett. Nem találták honn, hanem 
anyja, a kivel együtt lakott, pontosan meg 
tudta mondani, hol található. Delton bálban 
volt, mely barátjának, Chardinnak, Poean 
Júlia kisasszonynyal eljegyzése alkalmából 
adatott. Szerencsés véletlen hozta talán ma
gával, hogy a Poean palota egészen közel 
volt a Borg palotához s a kapus visszatér
vén, kihivatta az orvost, a ki sietve elhagyta 
a bált.

Delton egyenesen a beteg ágyához ment 
s megfogta a kezét.

— Meghalt ? — kérdé a szolga.
A szolga félvén, hogy meg fogják 

dorgálni, a miért oly sokáig magára hagyta 
a gondjaira bizott bárót, azt beszélte az or
vosnak, hogy Éliás korán lefeküdt, nagy 
láza volt s végre keveset félrebeszélt s el
ájult. Az orvos csodálkozni látszott, hogy 
ennek a válságnak nem volt volna köze
lebbről meghatározható oka.

»Majd megfigyeli a beteget« mondá 
némi szünet után és mintha valami előérzet 
folytán egyedül akarna lenni, hogy csak 
ő hallja a betegnek valószínűleg lázas első 
szavait, intett a szolgának, hogy távozzék 
s ne mutassa magát, a mig nem szólítja, 
vagy Borg ur meg nem érkezik.

Éliás felnyitotta a szemét. Delton úgy 
helyezkedett el, hogy a beteg ne vehesse 
észre mindjárt. A gvermek homlokához 
emelte kezét s mondá: »Oh, milyen meleg 
van !« Aztán karjai lehanyatlottak. Aztán 
csend következett, mit a következő kiáltás 
szakított félbe: »Ah! emlékszem. Megcsó
kolta. Láttam. Hallottam is. Az ablakban. 
Nem tudták, hogy ott voltam. Mikor is volt 
ez?! Tegnap, gondolom. Nem Nagyon ré
gen. Vagy nyolc napja már. Éj volt. Hát 
nyolc napig aludtam volna?« Az orvos, 
elbámult, mintha kővé vált volna. Éliás he
vesebben folytatá: »Nem! ma este! e pil
lanatban ! Bizonyos vagyok benne ! Hagyja
tok békében, mondom, hogy megcsókolta !«
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S borzasztó látvány volt, a mint a torzszü
lött inkább legurult, mint lelépett az ágy
ról s félmeztelen, akár egy őrült, sirt, kiabált, 
révedező kézmozdulatokkal, egészen a sző
nyegajtóhoz kúszott és azt fölemelve talál
ván, eszeveszetten rohant a növényház félig 
nyitva maradt üvegajtajához.

Delton követte ; látta, hogyan dugja fejét 
az ágak közé ; de, Éliás mögött állva, nem 
tudta tisztán kivenni azokat a személyeket, 
kik a gyermek ajkára csalták a következő 
fájdalmas felkiáltást: »Még az ablaknál 
van! Egyedül. Álmodtam volna ! ? Nem, még 
el fog jönni. A h ! most megy keresztül 
az udvaron! Ment megnézni, felöltözött-e 
már?« Delton egy falócára hágott, melyen 
nehány kertészeszköz állott s innen láthatta, 
hogy egy nő támaszkodik az ablak párká
nyára. Előre volt hajolva s egy fiatal em 
berrel beszélt, a ki áthaladván az udvaron, 
bucsuzásul csókot intett reki. »Mégis!« ki- 
áltá Éliás. »Nem akarom többé látni, nem 
akarom!« és visszafordulva, szemközt találta 
magát az orvossal, a ki épen akkor szállott 
le a falócáról.

— Ö n! ön itt van! mit csinál ön itt ? 
Távozzék !

S üldözött vadként a sarokba rejtőzött.
— Csendesedjék, kedves gyermekem, 

— mondá Delton néhány lépést közeledve.
— Ne közeledjék ! — kezdé ismét a 

beteg, éles s egyszersmind hörgő hangon, — 
a törpe s a haldokló hangján. — Ön meg 
akar engem gyógyítani, nemde ? Ön azt 
akarja, hogy éljek s lássam őket minden 
nap, minden este ? Minek éljek én, ha ő 
azt az embert szereti ? Ah ! hát vannak nők, 
kik többet érnek az angyaloknál? Vannak i 
nők, kik irgalmasok ? Ön mondotta. Ön ha
zudott. Ön hazug! Ne közeledjék, megve
tem önt!

A gyermek lihegett. Delton nem mert 
közelebb menni, nehogy a végsőig hajtsa. 
Éliás egyszerre összerázkódott tetőtől talpig, ;

—- Értem. On is szereti ő t ! azért van 
ön itt. Ide jött, hogy lássa, mint én, az 
üvegen át. El akarja ön tőlem ragadni; igen, 
ön is. Ah ! gyáva ! A h! hazug ! megölöm önt!

Dühösen, mint egy sakál, rávetette ma
gát az orvosra, megragadta kezét s elkezdte 
harapni. Delton hiába iparkodott a gyer
meket karjaiba fogni, hogy az ágyba vigye, 
a hol jobban birhatott volna vele. E liás

ordított, karmolt, harapott. Eszét vesztette. 
Egyre kiáltozott: »Rajta kaptalak ! szereted 
őt! el akarod talán ragadni! meg akarsz 
gyógyítani! megöllek!« Aztán egy hirtelen, 
váratlan mozdulattal kisiklott az orvos kezei 
közül, a falócához rohant, felkapott egy sze- 
kércét s egy ugrással az orvos előtt ter
mett. »Itt van! ne! meghaltál-e már?« Az 
orvos kénytelen lévén életét védelmezni, 
alig volt ideje, hogy Éliás karjait vissza
tartsa. Végre jobbjával megragadva s ösz- 
szefogva a gyermek mindkét karját (bizony 
egész erejére volt szüksége), másik kezével 
pedig mzgmarkolva elferdült térdeit, sike
rült a szomszédszobában az ágyra lenyomni 
ezt az iszonyatos terhet, mely sirt, nyöszö- 
gött, köhögött s hörgött.

(Vége köv.)

AZ ANTIK KOMÉDIA NÉHÁNY JEL
LEMÉRŐL.

(Folyt, és vége.)

A b a b o n á s  e m b e r  olyan, ki miután 
forrásnál kezét megmosta, vagy a szentelt 
vízzel magát megfecskendezte, borostyán
falevelet vesz szájába s úgy járkál egész nap. 
Mikor előtte menyét szalad az utón keresztül 
ő nem indul elébb helyből, mig csak más 
nem megyen el, vagy mig maga három kö
vet nem dob az utón keresztül. Ha házában 
kígyót lát s az olyan fajta, melyet parias- 
nak neveznek, Sabasioshoz (Bacchus) esede
zik, ha pedig szent kígyó az, oltárt emel 
azon a helyen és áldoz. Ha az oly helyeken, 
hol három ut találkozik s az ott lévő zsíros 
kövek mellett halad el, üvegéből azonnal 
olajat vesz s azzal kenegeti s térdre borulva 
csókolgatja és csak ezután halad tovább. *) 
Ha valami egér bőrből való liszteszsákját 
kirágja, a jelfejtőhöz szalad tudakolni, mi 
tevő legyen; s ha azt válaszolja: vigye a 
szíjgyártóhoz és foltoztassa meg, nem hall
gat rá, hanem otthon engesztelő áldozatot 
hoz. Mikor hazamentében bagoly talál mel
lette elrepülni, összerezzen s könyörög: 
»Athéné, hárítsd el a gonoszt!« s ezzel to
vább megy. Házában gyakran végez val
lási füstöléseket, állítólag azért, mert va
lami gonosz ember Hekatet (átokistennót)

*) A hellének oly helyeken, hol három út ta
lálkozott, szent köveket raktak s ezek a kenéstől 
zsirosak voltak.
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bűvölte be a házába. *) óvakodik sírra ! 
lépni, halotthoz \agy gyermekágyas asszony
hoz közeledni, mert jobb, úgy mond, magát 
meg nem fertőztetni. Mikor álomlátása van, 
végig járja az álommagyarázókat, a jóso
kat és madárnézőket, tudakolandó : melyik 
istennek vagy istennőnek kelljen áldoznia. 
Hónaponkint meglátogatja az orpheusi ke- | 
resztuton a mysteriumok papjait, még pedig 
nejével együtt, s ha ennek nincs érkezése, j 
gyermekeit és dajkáját magával viszi.

íme a főbb jellemek, melyeket a közép- i 
komédia alkotott s melyeket az uj komédia 
még jobban kifejtett. Az uj-komédia e jel
lemek kitűnő feldolgozása által a jellemvig- 
játékot alkotta, mely kevés változással, a 
mint azokat az illető kor kívánta, még mai 
napig is virágzik. — Az u j - k o m é d i a  a 
vallási ős politikai eszméket mellőzve a csa
ládi élet körül forgott; az eszményi világ 
helyett, melybe a közönséges valóból előbb j 
a költő varázsolt, most a való egész termé
szetes hűségében áll előttünk ; akkor az em
ber valami másnak és jobbnak képzelte ma
magát, most ott találja magát gyengéi és 
hibái közepeit s gyönyörködik a művészet
ben, mely az életet oly híven tudja utánozni; 
akkor a s z í v  volt, most az ész van elfog
lalva ; akkor lelkesített a nemes és szép? 
most vidít az élces és találó. Ha a tragédia 
és régibb komédia a nemesebbnek és jobb. 
nak magasabb vallási és politikai szempont
ból adott kifejezést, akkor az uj-komédia 
a gyakorlati ész kifejezője, tehát tapaszta
latok és életszabályok tárháza, minek kö
vetkeztében az élet iskolájává s bizonyos 
gyakorlati bölcsészetié vált.

Az uj attikai komédia darabjai csak
nem kivétel nélkül a körül forognak, hogy 1 
egy fiatal embert bájos, de igen kétes er- j 
kölcsü kedvesével összehozzanak. A szerelmi !i
boldogság útja rendszerint a pénzcsalás va- | 
lamely esetén vezet keresztül, s a darab ; 
tulajdonképi mozgató eleme a furfangos ! 
inas, ki a szükséges összeget s a megkíván
taié cselt szolgáltatja, mialatt a szerelmes ! 
------- :—

*) Érdekes, hogy H e k a t e  a m a g y a r  ! 
b a b o n  á b a n  i s  s z e r e p e l .  így Jókai »Hét
köznapok* cimü regényében fekete bikát hajtanak j 
neki az uj hidra, Gálnak »Peleskei nótárius«-ában 
pedig Tóti Dorka Hekatét hívja segítségül, mint j 
céhbeli védasszonyt. Igaz, hogy ezek nem tudó. i 
mányos és csupán közvetett források, de mindkét , 
szerző a népéletböl merített, még pedig közvetlen j 
szemlélet alapján.

szerelmi és pénzbeli bajai felett sopánko 
dik. Obiigát elmélkedések a szerelem örö
meiről és fájdalmairól, könykullatással járó* 
bucsúzási jelenetek, s szerelmesek, kik szí
vok fájdalmában azzal fenyegetőznek, hogy 
magok ellen fordítják kezöket, nem hiányoz
nak belőlök ; a szerelem, vagyis inkább a 
szerelmesség, mint a régi műbirák mondják, 
volt a menanderi költészetnek éltető eleme. 
A darabot, a legalább Menandernél nélkü
lözhetetlen, la kodalom fejezi be; mely alka
lommal a közönség nagyobb épülésére és 
megelégedésére még a leányzó erényéről 
is ki szokott sülni, hogy ha nem is egé
szen, de legalább úgyszólván tiszta, a leány
ról magáról pedig, hogy valamely gazdag 
embernek elveszett gyermeke, tehát minden 
tekintetben jó partié. — A bűn megkapja 
büntetését, az erény jutalmát, netaláni apró 
botlások pedig az esküvő előtti vagy utáni 
megtérés palástjával fedetnek el. Vannak 
darabok, mint Plautus »Három tallér«-ja és 
Terentius több vigjátéka, melyekben min
den személybe, le a rabszolgákig, egy-egy 
adag erény van belevegyitve; mindezek 
csak úgy hemzsegnek becsületes emberek
től, kik másokat hagynak magok helyett 
csalni; leányoktól, kik erényesek halehet; 
egyenlő kedvezményekben részesülő és tár
sasági kötésbe lépett szeretőktől; az erköl
csi loci communes és jól kiesztergályozott er
kölcsös mondások úgy teremnek bennök, 
mint a gomba. Az egyiknek engesztelő finá
léja — minő a két Bacchusé, melyben a 
csaló fiúk és a rászedett apák végül mind
nyájan együtt équivoque házba indulnak 
poharazni — valódi kotzebuei erkölcsi rot
hadást lehel.

Aristoteles a közép- és uj-komédia által 
alkotott jellemeket három osztályra osztotta,
u. m .: tréfáló, gúnyoló és szédelgő jelle
mekre. Ezek közt a gúnyolóra legkevesebb 
példát hozhatunk föl; a tréfáiéhoz tartoz
nak a furfangos szolgák, a hízelgők és tá- 
nyérnyalók, a szédelgők közt kiválik a nagy
szájú hős, a macedoni katona, a mint őt 
Plautus M i 1 e s g 1 o r i o s u s-a és Terentius 
E u n u c h u s a  mutatja.

Zsoldért szolgáltak már ez időben a 
katonák; egy országból a másikba mentek, 
hogy szolgálataikat fölajánlják; hős tettei
ket nagyították s untalan dicsekedtek velők. 
A vígjáték e szájhősöket színre hozta s a 
legnevetségesebb jellemet alkotta belőlük
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A görögnek a legrégibb időktől fogva volt 
alkalma a szájhős természetét fejlődésében 
tanulmányozni s már a legrégibb naiv köl
tők a nagy testi erő mellett önként a szel
lem egy bizonyos deficitjét tételezték fel.

Gondoljunk csak Aresre Homerosnál 
úgy az Iliásban, midőn megsebesül, valamint 
az Odysseában, midőn házasságtörésen érik. 
Mennyit szenved Lamachos az Acharnaeiek- 
ben, mert a háborút annyira szereti! Mint 
hozzák összezúzott testtel a színpadra, a 
hol jajgatásainak paródiáját Dikaeopolistól 
kell hallania! Magokat az isteneket sem kí
mélte a komédia e tekintetben; akár Peis- 
thetaeros nyilatkozatait a Madarakban, akár 
Dionysos gyáva magaviseltét a Békákban 
nézzük. Az aristophanesi alakok közt az 
athéni Falstaff, Kleonymos és a hermoko- 
pidák inquisitora, Pisandros, a ki ellen Pla
tón, a komikus, egy egész darabot irt, tar
toznak ide. Nagyban fejlesztette a katonai 
bramarbasokat — mint már fönnebb jelez
tük — a zsoldos szolgálat idegen országok
ban, a mely a tízezer hősies visszavonulása 
óta mindinkább terjedt. Mennél ingóbb ta
lajon álltak az ilyen condottierek, annál 
büszkébben kellett föllépniök, hogy fentart- 
hassák magukat.

Nikostratos, az argosiak hadvezére, He- 
rakles módjára oroszlánbőrrel és buzogány
nyal indult a csatába; Adaios, makedoni 
Philippos alvezére, győzelmeit fenhéjázó bul- 
letin-ekben adta ki, a miért is Philippos 
kakasának nevezték s ezen név alatt lép
tették fel a színpadon. Különösen a hen
cegő makedón bramarbasokkal találkozunk 
gyakran a töredékekben, de ez csak addig 
tart, mig Görögország szabad. Mennyire nö
velte Nagy Sándor diadalmenete minden 
egyes tisztnek, sőt közembernek önérzetét, 
arról, a komédián kívül, az egykorú forrá
sok tesznek említést. Hisz mindaz, a mit 
láttak és tapasztaltak, az ismert határokon 
túl m ent: a roppant nagy utak, a sok is
meretlen tartomány és nép, a mesés kelet 
minden csodája, a nagy vérengzések az is
meretes csatákban, a roppant gépek a vá
rosok ostromlására, a győzelmi orgiák és a 
sok préda, melyben minden katona része
sült, mindez elég tárgy volt az ismét haza
térő katonának. Nem vitt-e véghez Nagy j 
Sándor Achilleshez méltó tetteket, nem gon- J 
dolhatták-e, hogy a homéri csatározások | 
kora ismét beállt? Nem basonlitották-e Nagy [

Sándor menetét Dionysoséhoz? Ehhez járult 
a hízelgő rhetorika és a phanthastikus le
lemény, a mely e tettek leírásában nem 
ismert határt. Egy sereg sophista és tányér
nyaló veszi körül Nagy Sándor és emberei
nek asztalát és pénztárát. A legmerészebb 
hyperbola köznapi phrasissá lesz. Miután 
Nagy Sándort Ammon, Zeus fiának is
merték el s isteni fenségének kultusa az 
udvari ceremóniákhoz tartozott, hadvezérei 
is isten fiainak tekintették magukat. E szé
delgés a Demetriusra, Poseidon és Aphro
dité fiára irt athéni hymnusban tetőpontját 
érte el. Bíbor chlamysban vagy páncélban, 
fején sisakkal, melyen nagy kócsag van, 
oldalán fényes paizs és kard, igy lép fel 
a hetvenkedő katona a színre. Álarca és 
neve már eléggé jellemzik. Thrason, Thra- 
sonides, Thrasyleon, Bias, Polemon, Strato 
phanes, Cleomachus, Antamoenides, Haire- 
siteiches, Pyrgopolinices vagy rómaiasan 
Polymachaeroplagides, Patruus, Pultiphago- 
nides, Therapontigonus, Platagidorus s még 
oly hosszú címek is, hogy a viasztábla négy 
lapjára sem férnek. Szavai és mozdulatai 
után ítélve, valódi oroszlán; bombastikus 
kifejezésekben Írja le győzelmeit, s muto
gatja sebeit. Haragjában dörmög, de nagy 
testében nyulsziv rejlik. A veszélyben meg
futamodik, a sértéseket nem veszi fel, go
rombaságok megijesztik, pénzzel megelég
szik. Nagy hajfürtéivel Adonisnak tartja 
magát s szépsége ép oly ellenállhatatlan, 
mint karja; Erős mezején ép annyiszor 
győzött, mint Marsén, de valóban a leg- 
rútabb megaláztatást tűri. Ostobasága és 
jóhiszeműsége oly nagy, mint hetvenkedése, 
s azért mindig megcsalják. A színpadon el
mondja, hogy ő Mars fia, Yénus unokája, 
ugyanazon napon született, mint Jupiter, 
ha egy nappal előbb születik, akkor ő a 
világ ura; neve oly hosszú, mint alakja. 
Leheletével légiókat oszlat szét, az általa 
legyőzöttek névsorát tányérnyalója utána 
hordozza, mint Leporelló Don Juan szerelmi 
tabelláját, a macedoni király az ő pajtása. 
Szépsége sok bajt okoz neki, mert minden 
női s z í v  érte dobog, az utcán csak vele ipar
kodnak találkozni, kísérőjét mindig kérde
zik, vájjon ez Achilles-e? Nem, feleli ez, 
hanem az ő bátyja. A bramarbas jószivü s 
kegyességét mindenfelé osztogatja, s mivel 
gyakran megy szerelmi kalandokra, ren
desen a nők vagy furfangos szolgák kelep-
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céjébe esik, a kik csak nagy Ígéretek és ! 
áldozatok árán eresztik szabadon, de lég- j 
többnyire nagy vitézségéről is le kell mon- j 
dania, s a nézők előtt kinyilvánítani, hogy | 
ő a leggyávább katona. M e n a n d e r  kii- j 
lönös előszeretettel hozta a színpadra s bi- I 
zonyára finomabban jellemezte, mint római ! 
utánzói. A hetvenkedés számos példáját, í 
több plautusi darab mutatja; Antainoenides ; 
a Poenulusban és Curculio a hasoncimü da- | 
rabban a netovábbját érik el.

Az uj-komédia azonban nemcsak az 
említett jellemeket művelte; az életet nem
csak vig, hanem árnyoldalairól is nézték s 
főtörekvésök volt, hogy a közéletben gyö
keredző gyöngeségeket és vétkeket mennél 
jobban nevetségessé tegyék, s ez által a 
polgári társadalmat javítsák. Szomorú idők
ben virágzott a komédia e harmadik iránya. 
Nagy Sándor halála után az athéni hon
szeretet tüzének utolsó föllobbanása csak 
magikai fényt vetett az előbbi kor nagy 
tetteire; a macedoni diadochák sötét és gyá
szos ideje következett, melyben Athén egyes 
csapatvezérek játékává lön. De az athéni 
genius még nem fajult el. Ha a lyra és 
tragédia, melyek csak szép és dicső idők
ben fejlődnek, alásülyedt is, de még élt 
Aristophanes iskolája s a többi nagy phi- 
losophus. Épen a görög uralom sülyedése- 
kor és midőn Athént rabigába hajtották, 
mutatkozott leginkább a görög szellem plas- 
ticitása s oly jellemeket és alakokat hozott 
a színpadra, melyek évezredeken keresztül 
szerepeltek, mint a valódi vígjáték alakjai, j 

Dr. KRAUSZ JAKAB.

MÉG EGYSZER HUGÓ VIKTOR.
— Töredék egy párizsi levélből. —

Hugó Viktor gyűlöli a németeket. Kü- I 
lönösen Goethére haragszik. Az utóbbinak í 
már puszta neve is képes őt sodrából ki- j 
hozni. Goethe az ő veres posztója, barátai | 
óvatosan kerülnek el minden alkalmat, hogy j 
a »Faust« szerzőjét említsék.

Nemrég egy irodalmi színezetű társa- 1 
ságban valami adomát beszéltek el Goethe j 
életéből, a mely Eckermannal folytatott pár
beszédeiben foglaltatik. Hugó Viktor még 
nem volt jelen, de beléptekor meghallotta j 
azt, hogy az imént Goethéről beszéltek. Ha- j 
rágósán mondá:

— Goethe ? De hát mi is az ? Hiszen 
az nem is létezik. Mit is csinált, mit is irt 
tulajdonképen ? Semmit. . .  ah igaz, a »Ha
ramiák «-at.

— Bocsánat, mester, hiszen a »Hara 
miák«-at Schiller irta, jegyzé meg valaki 
tiszteletteljesen.

— Et encore — no hát, még azt sem 
ő irta, hanem Schiller! kiáltott fel Hugó 
szánakozó vállvonással.

Annak már jó ideje és ha a történet 
nem is egészen igaz, hanem elég jól van 
kieszelve.

*

A hetvenes évek derekán egyszer Hugót 
az a kitüntetés érte, hogy a német demok
ráciának fő-főemberei szinte elárasztották 
hódoló ömlengéseikkel. Ez alkalommal — 
legalább Rivet Gusztávtól úgy hallottam — 
benső barátaival szemben következőleg nyi
latkozott :

»Pár napja, hogy Németországból leve
leket kaptam ; a demokrácia ott valóban 
rettenetes. Általában a németekben sok vo
nás emlékeztet a vandalokra. Ha náluk va
lami erőszakos társadalmi kitörés következ
nék be, akkor százszorta rosszabb lenne 
mindannál, a mi nálunk történt. Különben 
az is megtörténhetik, hogy e hatalmas törzs
nek emancipációja minden rázkódás nélkül 
fog végbemenni. A három latin nemzet, mi
helyt saját szabadságát kivivta, mulhatlanul 
meg fogja váltani a többi nemzetet!«

És ez képezi Hugó Viktornak politikai 
eszményét: A népeknek üdve a románok
tól ered ; ők fogják az »európai egyesült 
államokat« megállapítani és azokban a ve
zérszerepre vállalkozni.

»Én már meg nem élem ezt a nagy 
európai köztársaságot«, mondá egyszer ba
rátainak körében, hanem ti, ifjabbak élvezni 
fogjátok verőfényét. Egyszer asztalnál ül
tem: jobb felül Castelar ült, balfelül Gam- 
betta; s én a következő pohárköszöntőt 
mondottam : »Iszom a három nagy köztár
saságra és annak három képviselőjére Ga
ribaldira, Castcllarra és Gambettára!«

*

Szóljunk most valamit Hugó Viktornak 
képeiről. Maga is ügyes rajzoló lévén, nagy 
gyönyörűséget talál az ecset és véső termé
keiben. Fáradhatatlanul fényképeztetgeti 
magát. Ezáltal egyúttal szép pénzt keresnek
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nála a fényképészek. Legrégibb szobra 1838- 
ból való és d’Angers Dávid müve. Szakáll 
nélküli arccal mutatja a költőt, azonkívül pe 
dig feje körül majdnem sörényszerü fürtök 
lengenek. Legújabb és legjobb képét azon
ban Bonnat festette és mint a müncheni 
nemzetközi kiállítás egyik gyöngye szerepelt 
(1879.) Haja és szakálla rövidre nyírott és 
hófehér szinü, arcának alapszíne egészséges 
rózsapiros, sötétkék szemének kifejezése i 
komoly és gondolatokba merült. Ajkai me
lyek soha sem érintettek szivart, szorosan 
egymásra szoritvák, könyökével Homér mü
veire támaszkodik. A természeti nagyság
ban ábrázolt alak ülve mutatkozik a képen.
A műnek nagy realismusát még a realismus 
honában is elismerik, bár még mindig vár
juk a mestert, a ki tökéletes képet van 
hivatva teremteni.

j ját, érzelmeinek melegségét, szatíráját pedig 
| életre valónak találta csaknem mindegyik 
i ismertetője.

Nincs szándékomban ellenkező véle
ményt adni a fiatal költő első gyűjteményé
ről. Elismerem én is édes örömest, hogy 
Szávay sok tekintetben elüt provinciális 
collegáitól már csak azért is, mert kerüli a 
hangzatos frázisokat ép ug}̂ , mint a csil
logó szóvirágokat, melyeknek rendeltetésük 
legtöbbször csak az, hogy a gondolatok üres
ségét palástolják. Sőt azt is örömmel látom, 
hogy költeményeiben, melyeket nem a pil
lanat rögtöni hatása alatt termelt, a nemes 
egyszerűség iránt is nem közönséges érzé- 

! két tanúsít. Egyik versében (Ne légy érzé
keny !) például finom érzékre mutató mér
séklettel használja a költői kifejezésmód egyik 
eszközét: a hasonlatot midőn ekép énekel:

Hugó Viktor az igazi lyrikus tulajdon
ságát, a közlékenységet és saját tulajdonai
nak naiv leírását, mai napig megőrizte.

Egy ízben a Trocadero-palotában jelen 
volt egy díjkiosztáson tanuló-ifjak részére. 
A nagy költő maga osztotta ki a dijakat, 
egy-egy csókkal és kézszoritással meg is 
toldotta, utoljára pedig a következő szavak
kal vett búcsút a jelenlevő szülőktől: »Én 
egyike vagyok azon vándoroknak, a kik 
mindenhová elmennek, a hol tanácsot adni 
vagy kapni lehet, a kik megindult szívvel 
állapodnak meg az élet szentélyei: a gyer
mekség, ifjúság, remény és munka előtt. 
Valóban megelégedés és megnyugvás lopó- 
zik szivünkbe, mikor elmehetünk az élet 
láthatárának szélétől és azt mondhatjuk az 
embereknek: Minden jól van úgy, a hogy 
van, ti a helyes utón jártok, a rósz mögöt
tetek van, a jó előttetek. Folytassátok, hogy 
a legfelsőbb lény akarata beteljesüljön!«

I R O D A L O M .
Első kötet. (Költemények. Irta S z á v a y  

Gyula. Győr, 1884. Czéh S. özvegye.)

Ha Szávay Gyula a sajtó elismerését 
tekinti költői működését illetőleg irányadó
nak, mint ezt a kötetéhez mottó gyanánt 
csatolt sorok sejtetik: »első kötet«-e nem 
lesz egyúttal utósó is. Kevés fiatal költőt 
fogadott a napi kritika oly általános és egy
hangú biztatással, mint az »Első kötet« 
szerzőjét. Dicsérték természetes, őszinte hang -

Ne légy érzékeny ! — szól az intés. — 
Hatása nincs, csak visszahat;

Ten szived érzi csak a kint és 
Megkettőzött fájdalmadat.

Mint hogyha nyíl szivedbe pattan,
S a kínos első pillanatban 

Enyliitni vélvén a sebet:
Kitépi hirtelen kezed.

Máshol (Ül Aranyné gyászban . . .) emel
kedett hangulatot keres és talál, anélkül’ 
hogy dagályossá válnék ; de viszont neki is, 
mint a legtöbb fiatal verseiének megvan az 
a gyöngesége, hogy nagyon is gyorsan 
lelkesül sirimbe igyekszik szedni érzelmeinek 
minden parányát. Phantasiáját minden apró 
esemény mozgásba hozza, sőt ir olyankor 
is, midőn az Írásra épenséggel nincsen dis- 
ponálva ; a bajon ilyenkor aképen igyekszik 
segíteni, hogy valami váratlan, nem egyszer 
mesterkélten előrántott fordulattal fejezi be 
versét, mint ez a humoristicus lapok vers- 
iróinál divatban van. Szintén hallom a jó- 
szivü censorok válaszát: hiszen Szávay maga 
is élclapszerkesztő s kell, hogy lantja min
den fontosabb mozzanat megörökítésére ké
szen álljon. Nincs kifogásom az ilyen ter
mékenység ellen, mert hiszen az élclaptól 
sem lehet megkövetelnünk, hogy örökké 
csak maradandó becsű dolgozatokkal táp
lálja éhes hasábjait; de az Írói ambíció fo
gyatkozását látom abban, ha valaki az ilyen 
munkálatokat is összegyűjti s fölmelegitve 
tálalja a közönség elé. Már pedig Szávay 
kötetének több mint egy harmada olyan
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versekből áll, melyek megálltak helyüket a 
szerző »Garaboncás diákijában (ha nem 
csalódom: ez a címe a fiatal költő étlapjá
nak), de arra igényt nem tarthatnak, hogy 
a nagyobb igényű könyv-publicatió lapjain 
uj életre keljenek.

Ez a kifogás első sorban Szávay al
kalmi költeményeit illeti ; de forditható az 
úgynevezett humoros és satirikus verseze- 
zetek ellen is, melyeknek, jelentékeny része 
nem egyéb nagyon is műié értékű ötletnél 

A satiricus versek sorozatában tagad- 
hatatlanul legtöbbet ér a »Vidékiesen« című, 
melyben Szávay a fővárosi és vidéki életet 
helyezi ellentétbe, egyaránt csipdesve mind
kettőnek félszegségeit. A jóízű tréfálózás
ból, mutatvány gyanánt ideírok három vers- 
szakot:

Újságokban hangos szavú 
Cikkeket teszünk :

Építenek nagy, állandó 
Színházat nekünk ;

Es ha már kész, nem tekintünk 
Még feléje sem,

A direktor jön, bukik, megy — 
Vidékiesen.

Elmegyünk a gyűlésekre 
Szépen, pontosan ;

Elmondjuk, hogy ez is, az is 
Milyen hátra van.

Es mindent lekritizálunk 
Mi volt, van s leszen:

De semmit se produkálunk — 
Vidékiesen.

Majd ha egyszer a főváros 
Lejárja magát,

Svindlerestül, mindenestül,
Megy, amerre lá t :

Jó világ hej! akkor lészen 
Gácson, Gimesen, —

Legalább mi igy gondoljuk 
Vidékiesen.

Vannak jó részletek az »Ahány poéta 
csak vagyon . . .« kezdetű versben is, melyet 
e sorokkal rekeszt be:

Morál:
Akár mit is darál
Egy-egy poéta gusztusa szerint:
Csak lári-fári mind.

Mindent összevéve: a fiatal költőben 
van tehetség s megérdemli a buzdítást; de 
saját érdekében arra kell intenünk, hogy 
ne tekintse erénynek a sokat Írást, s ha

! össze mindazt, a mit nem egyszer a dolgo
zás kényszere alatt papírra vetett.

SZ. T.

A Petőfi-társaság vasárnapi felol
vasó-ülésének disze3 hallgató-közönsége volt, 
s a társaság tagjai is igen szép számmal gyűl
tek össze részt venni a zárt ülés tanácsko
zásaiban. A felolvasások után, melyeknek 
tárgysorozatát múlt heti számunkban közöl
tük, K o m ó c s y József alelnök bejelentette, 
hogy Székesfehérvár polgármestere meghívta 
a társaságot az emléktábla leleplezésére, 
melyet Horvát István születése százados 
évfordulójának alkalmából állítanak föl az 
egykori koronázó-város polgárai. Társasá
gunk részt vesz az ünnepélyben sKomócsy 
József vezetése alatt Ábrányi Emil, Kiss 
József és Neugebauer László r. tagokat bízta 
meg képviselésével. — Ezen az ülésen ha- 

i tározott társaságunk ez idei vidéki felolvasó- 
ülése felől is, melyet Szegeden fog megtar
tani. A város meghívója igy hangzik: »A 
Petőfi-társaság tekintetes elnökségének. — 
Értésünkre esvén, hogy a Petőfi-társaság a 
legközelebbi hó folyamán vidéken fölolvasó- 
ülést szándékozik tartani, örömmel ragadjuk 
meg az alkalmat s fölkérjük a tisztelt tár
saságot, hogy ezúttal Szegedet szerencsél
tetni s fölolvasását itt rendezni szívesked
jék. A tisztelt társaság megjelenésével le 
íogja kötelezni Szeged közönségét, a mely
nek élénk óhajtása, közvetlen élvezni alko
tásait azon társulatnak, a mely a legnagyobb 
magyar költő nevét tűzte lobogájára s már 
is oly kitűnő müvekkel gazdagította szép- 
irodalmunkat. Legyen meggyőződve a tisz
telt társaság, hogy itt a legszivélyesebb ma
gyar vendégszeretettel fog találkozni. Haza
fiul üdvözlettel: Szegeden, 1884. év ápril 18. 
Szabados János hely. polgármester.« — A 
társaság örömmel megy az alföld nagy vá
rosába, s J ó k a i  Mórt, küldöttségileg kéri 
föl, hogy legyen a társaság vezére s tartson 
felolvasást. Az ülés napja fölött hosszabb 
vita támadt, végre abban állapodtak meg a 
társaság tagjai, hogy május 25-én, vasárnapi 
napon tartják meg a szegedi felolvasásukat. 
Az ülésre ez ideig P. S z a t h m á r y  Ká
roly, Mi k s z á t h  Kálmán, Á b r á n y i  
Emil, N é v y László, K o m ó c s y  József és 
S z a b ó  Endre jelentettek be felolvasásokat. 
Fölkérik S z a b a d o s  Jánost is. E vidéki
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fölolvasás következtében a. Petőfi társaság 
május Lóban nem tart ülést Budapesten.

Charles Reade angol regényíró és drámai 
költő meghalt Londonban. Reade 1814-ben az 
Oxfordsbire grófságban született s eleinte a jogi 
tudományok szolgálatába akart állani, később 
azonban egészen az irodalom és színpad foglalták 
le munkásságát. Több színmüvet irt barátjának : 
Tóm Taylornak közreműködésével, melyek közül 
a »Masks and Faces« cimü nagy sikert aratott. 
Regényeiben Reade többnyire társadalmi napi kér
désekkel foglalkozik : kiválóbb regényei: »Never 
too laté to mend« s az újabb időkből a »Hard 
cash*, melyben az angol tébolydák titkait rajzolja.

Gounod könyvet ir Wagner Rikhárdról, mely
ben a nagy német zeneköltő nézetei ellen száll 
sikra. Müve három fejezetből fog állani Az em
ber. — A művész. — Az iskola címek alatt.

Az angol királynő uj könyve eddig négy 
kiadást ért s közel 20,000 példányban került for
galomba. Amerikában eddig három külömbözö ki
adás jelent meg ebből a könyvből. E kiadások 
egyike csak 7 és y* censbe kerül, inig a könyv 
ára Angliában még mindig 5 silling.

A Magyar Helikon-ból két újabb füzet ér
kezett hozzánk : D e á k  F e r e n c  életrajza Deák 
Farkastól, é s H o r v á t  I s t v á n  életrajza Vass 
Bertalantól. Deák Farkas népszerűén s a kis füzet 
terjedelméhez képest elég kimerítően adja elő a nagy 
hazafi életét és működését, közhasznú müvecskét 
nyújtva igy a magyar közönség nem »ifjúsági« 
részének is. A füzetet Deák Ferenc arcképe, söj- 
töri szülőházának és utolsó lakásának képe díszíti- 
Horvát Istvánt Vass Bertalan mint irót, tanítót 
és hazafit méltatja, miután egy fejezetben életének 
főbb mozzanatait adta elő E füzet is három képet 
tartalmaz : Horvát István arcképét, székesfehér
vári szülőházát és a muzeum Sáudor-utcai hom
lokzatát. A Magyar Helikon egyes füzetei 20 krjá- 
val külön is kaphatók.

»A spiritismus titkaiból.« J á n o s  főher. 
cegnek nagy érdeklődést keltett röpirata e cim 
alatt magyar nyelven is megjelent. Élvezhető for
dításban kapja a magyar olvasóközönség az érde
kes füzetkét, mely sajnálatos előítéletek ellen bát
ran, gazdag érvekkel és szellemesen küzd. A nagy 
elterjedésre méltó füzet Dobrowsky és Franké 
budapesti könyvkereskedő kiadásában jelent meg 
s ára 50 kr. A mű kiállítása igen Ízléses ; becsü
letére válik a pesti könyvnyomda-részvénytársa
ságnak.

A soproni irodalmi és művészeti kör pá
lyadijat tűz ki a következő irodalmi munkálatokra 
és zeneműre: 1. Komoly prózai értekezés vagy 
népszerű tanulmány, az irodalom, a tudomány vagy 
magyar közélet köréből. Tiszteletdij 50 frank 
aranyban. 2. Komoly vagy humoros költemény. 
Tiszteletdij 50 frank aranyban, 3. Humoristikus 
felolvasás. Tiszteletdij 50 frank aranyban. 4. Ma
gyar müdal, férfi kardalra. Tiszteletdij 50 frank 
aranyban. Az irodalmi munkák terjedelme olyan 
legyeu, hogy azok felolvasása legfeljebb 3/* órát 
vegyen igénybe. A pályamunkák idegen kézzel 
Írva, jeligés levél kíséretében legkésőbben f. 1884.

évi augusztus hó végéig a kör elnökségéhez Sop
ronba bérmentesen beküldendők. A pályanyertes 
müvek az irodalmi és művészeti kör valamelyik 
rendes havi előadásán az . elnökség beosztása sze
rint felolvastatnak, a zenemű pedig ugyan hasou- 
előadásou a soproni férfi-dalegylet által előadatik, 
— azontúl a müvek a szerzők tulajdonát képezik. 
A dicséretre érdemes munkák, illetőleg műdalok 
a szerzők kívánságára a kör előadásain szintén 
felolvastatui, illetőleg előadatni fognak.

CSIKY UJ VIGJÁTÉKA.
( » Bu b o r é k o k * ,  vígjáték 3 felvonásban. 

Először adták a nemzeti színházban april 18-án.)

A siker, úgy látszik, állandó kísérőjévé 
szegődött Csiky munkásságának. Újabb da
rabjait habozás nélkül bocsátja színre a nem
zeti színház igazgatósága, s a közönség örö
mest előlegezi jóindulatát az írónak, ki évek 
óta uralkodik Ízlése felett. Sokan azt monják : 
követi e közönség ízlését; ne vitatkozzunk a 
kitételek felett s jelezzük egyszerűen az 
eredményt, mely mindenkor Csiky javára 
tanúskodik. Szerencséje, e páratlannak mond
ható szerencse, még akkor sem hagyja el, 
ha olykor megfeledkezik tehetségének kor
látáiról, s olyan tárgyakat visz a színpadra, 
melyek más keretet, a fejlesztésben más 
eszközöket követelnének, mint a minők fe
lett ő rendelkezik.

Legújabb müvét is ezek közé soroz
hatjuk.

»Vígjáték« elnevezése alatt került a 
lámpák elé, pedig tulajdonképen iránydráma, 
s az anyag, melyből gyúrva van, épen nem 
vígjátéki természetű. Fáradságába is kerül 
az írónak, hogy meggyőzze hallgatóit; nem 
veszik komolyan sem őt magát, sem alak
jait, de örömest nevetnek jártas kézzel 
rajzolt személyein s az ötleteken, melyek 
legtöbb esetben az iró ötletei.

A »Buborékok«-bán Csiky azt igyeke
zik megmutatni, hogy egy fényelgő, erején 
felül költekező család álmai, szép reményei, 
mint válnak egymásután buborékokká. A 
tárgy egészen drámai természetű, s vannak 
is a darabban jelenetek, melyek felett bo
rult, sőt komor hangulat uralkodik; de az 
alakok, melyek az alapeszme bebizonyitá 
sára törekednek, egytől-egyig oly közel álla
nak a karrikaturához s annyira nélkülözik 
az élet igazságát, hogy a komoly oktatást 
senki sem fogadja tőlük készpénz gyanánt, 
s meggyőző ereje nem lehet sem szavaik-
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nak, sem tetteiknek. Ilyen alakokkal mai 
napsag már csak szórakoztatni, megnevet
tetni lehet a közönséget. Egy bohózat ke
retében tisztességesen megállják a helyüket 
s jogosultságukat senki sem vitathatja el, 
de arra nem alkalmasak, hogy komolyabb 
színpadi kérdések megoldásánál igazi té
nyezők gyanánt szerepeljenek.

Erezhette ezt a közönség nagy része 
az első előadás alkalmával is; dé Csiky 
annyi jó ötletet, annyi tréfás apróságot szórt 
a nézők elé, s a mese beosztásában, a jele
netek rendezésében oly sok leleményességet 
tanúsított, hogy mindenki hálátlanságnak 
tartotta volna a magyar színpad ezermeste
rétől megtagadni tapsait. Tapsoltak is zajo
san minden fölvonás után és Csiky nagyon 
meglehetett elégedve legújabb darabjának 
külső sikerével. — Hogy azonban a nagy- 
miveltségü és finom ízlésű iró vágyakozik e 
ezenkívül más valami egyébre is, — arra 
egyedül csak ő maga, Csiky Gergely, ad
hatná meg a feleletet. _ y

K O S

M Ű V É S Z E T .
Meissonier festményét: »La Rixe« az an

gol királynő el fogja küldeni a Párisban május 
hó 15-én megnyitandó Meissonier-kiállitásra. Ez a 
kép eredetileg Albany herceg tulajdona volt, ki 
1855-ben emlékül kapta III. Napóleon császártól. 
A festmény ára akkor 25 000 frank volt, mig most 
500,000 frankra becsülik.

»Krisztns keresztre feszittetése.« Munká
csy uj festménye, mint a »Pester Lloydsnak írják 
Páriából, teljesen elkészült. — E hó folytán ki 
lesz állítva a »Krisztus Pilátus előtt« képpel együtt 
a külön e célra épült helyiségben, Sedlmayer párisi 
palotájában, megelőzvén a »Sálon« kiállítását. A 
kép Párisban három hónapig lesz látható s azután 
körútra indul. Az óriási festmény nyolcvan centi
méterrel hosszabb és ötven centiméterrel maga
sabb, mint a »Krisztus Pilátus előtt.« A kép el
lenállhatatlan varázszsal köti le a szemlélőt, meg
magyarázhatatlan szomorúsággal tölti el a keblet, 
s dacára realistikus fölfogásának, áhítatot kelt. 
Hosszas lenne leírni a képet, mely másodika a 
Krisztus-trilógiának A nagy tragoedia két első 
felvonását már megfestette a mester, késztető szük
ségesség, hogy ezen második képet kövesse egy 
harmadik is, a trilógia utolsója, melynek körvo
nalai már megelevenítve élnek a mester lelkében.

A párisi «Sálon« juryje nem kevesebb, mint 
négyezer képet utasított vissza az idei kiállításról. 
Képzelui lehet, hogy mily elkeseredést és izgatott
ságot szült ez a müvésznépség közt. Az önérzetük
ben igy megsértett művészek az idén is »Sálon des

- ; ■ v  ' '

refusés«-t alakítanak s nagy tüntető meetingre 
készülnek.

Charles Gounod most készülő müvéről a 
következőket írják Párisból: Oratórium lesz a 
»Redemption« stíljében »Mors et vita« címmel. 
Több nagy részre oszlik; szakaszai: a halottak 
örök álma, egy requiem, egy Dies irae s befeje 

i zése szent János víziója. E mű eszméje két évvel 
ezelőtt fogamzott meg a zeneköltőben s azt még 
az idén be akarja végezni. Jövő évre már elő is 
adják a birminghami nagy zenészünnepen s 1886- 

J bán a párisi Trocaderoban mutatják be, mind
két helyen a szerző személyes vezetése mellett. A 
vallásos irányt, mely Gounod legújabb alkotá
saiban nyilvánul, külön papi befolyásnak tulaj- 

I donitották. Valóban, órák hosszáig ül a lakásán 
fölállított orgona előtt. Buzgó tagja a francia 
misszionárius-társulatnak s a gyűjtők sohasem for- 

í dúlnak hozzá hiába.
Ascher Autal a bécsi színházi és társasélet 

egyik legösmertebb alakja e hó 2i-én meghalt 
Meránban. Drezdai születésű volt és hatvannégy 
évet élt. Korán a színészi pályára szánta magát és 
sikerrel működött különböző németországi színpa
dokon, mig végre a hatvanas évek elején Bécsbe 
került; 1866-tól 1872-ig a Carl-szinházat igazgatta 
és a néhány év alatt közel egy milliót szerzett 
magának. Eredeti, sajátos egyéniségű ember volt, 
a kit a bécsi színházi világban nem egykönnyen 
fognak feledni.

Művészeti rövid hírek. B é r e z i k  Árpád 
»A paraszt kisasszony« cimü uj 3 felvonásos nép
színművet fejezett be a népszínház számára; a da
rab az őszszel fog színre kerülni. — E r d ő s y 
Eugénia k. a., a népszínház volt tagja, a múlt hé
ten a berlini Walhalla operette-szinkázban ven
dégszerepeit. — G o l d m a r k ,  a »Sába királynője« 
cimü opera szerzője uj operát ir, melynek fősze
repét Turolla Emma kisasszonynak szánta. — 
J o h a n n e s  B r a h m s t  választotta meg Hiller 
Ferdinand helyére városi karmesterül a kölni ta
nács ; a nagyhírű zeneköltő még nem nyilatkozott 

; a felől, hogy elfogadja-e a tisztességet. — B ü 1 o w 
| felöl, mióta az ismeretes Hülsen-cirkusz-botrányt 

elkövette, egymást érik az adomák, a melyek célja 
bizonyítani e nagy művész nagy — hóbortosságát. 
Például a meiningeni herceg nevenapján rendezett 
klasszikus hangversenyen, mikor Berlioz Római 
karneváljára került a sor, Bülow hamis orrot tett 
föl, felöltőjébe burkolózott és úgy dirigálta a da
rabot. — R e m é n y i  Ede a minap Hazletonban, 
Pennsylvánia-államban hangversenyzett. Ez volt 
Amerikában 938-ik hangversenye. Most Ausztrá- 

i liába készül és junius hóban fog útra kelni. — 
W a c h t e l ,  a híres német tenorista, május el
sején a berlini Waihalla-szinházban kilencszázad
szor fogja énekelni »A lonjumeaui postakocsis« cím
szerepét.

Z O R u

Felelős szerkesztő : SZÁN A TAMÁS.

Budapest. Weistmann testvérek könyvnyomdái*»
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A Z  O S Z L O P B Á R Ó .

Regény.

Irta TOLNAI LAJOS.

(Folytatás.)

Haza értünk ez előterjesztések alatt.
Oláh ur felette udvariasan csókolt ke

zet anyámnak, de kétszer, háromszor is, 
s mint a ki már egészen fent, fent maga
san áll, egy szökéssel benn termett nővérem 
szobájában.

— Júlia hol? kiáltott a mérnök ur.
— Talán — nem tudom — dadogá 

anyám kedvetlen mozdulatokkal, száraz 
hangon — meglehet Bévárdiékhoz ment át, 
hogy együtt menjenek a templomba — nem 
tudom . . .

— Ah, megyek. Jössz Sándor? Maradsz 
Sándor? Isten veled Sándor! kérlek Sándor
— de ekkor már futott — feküdj a dologba, 
csak . . .  jól . . .  s hangzott mind elenyészőb- 
ben — erősen . . . bele . . . feküdj.

Nővéremet a kis oldalszobában talál
tam.

— Hogyan ? hát te itt vagy ? S a mér
nök urat kizárod? mi ez?

— Nem engedem — toppantott anyám
— hogy ez a szélhajtó ide járjon. Már min
den valamire való leányt megkért itt a kör
nyéken, most ide kapott. Kereszteséknél 
pénzt keresett, Benkőéknél hivatalt, Mada- 
rászéknál a házat kérte.

— De Juliskát szereti, s mondja, hogy 
féléve jár már házunkhoz s Juliskával sze
retik egymást.

— No, csak ezentúl nem engedem.
-— Miért anyám ? Juliska szegény leány,

s Oláh ur elég csinos ember. Igen előkelő 
rokonai vannak . . . ha egymást szeretik . . .

A báró megkért, hogy senki se lá
togassa Juliskát.

S látszott édes anyám arcán az a vég-

I télén boldog kifejezés, melyet bizonyos re- 
j mények támasztottak.

De egy okos, jó asszony, egy szegény 
anya!

— Tudja-e anyám, hogy a báró meny
asszonya megérkezett?

— Oh, beszélte a báró, hogy egy vén 
német leányt akarnának a nyakára kötni

; — hanem abból semmi se lesz. ő  férfi és 
korlátozást nem tűr. Ezt itt mondta, ezen 
a helyen, Juliska előtt.

— De édes anyám, következik ebből 
valami reánk nézve?

— A báró egy igen lelkes, jó ember, 
elütött apjától, látom én azt, hogy elütött. 
S aztán, ha isten akarja . . .

— Isten semmi lehetetlent sem akar
— Gyermek vagy te még fiam.
S Juliska is, anyám is derült kacagás

ban törtek ki.
— Anyám nem tudja, hogy a báró 

csak hercegnőt vehet el.
— Oh, királyfiak is vettek el szegény 

leányt s aztán a Ferenczy vér olyan vér, 
hogy azzal egy bárócska se szégyelheti meg 
magát.

— De anyám nem tudja —-
— Csak ne pattogj fiam. Én vagyok 

az anya, nekem kell mindent látnom. A 
Ladárok tönkre tették apádat, isten a Ladár- 
nemzetségben akarja visszaadni a szeren
csét — és miért volna az lehetetlen, hogy 
épen Ádám báróban.

— Tehát anyám elhiszi, hogy egy látás 
. . . egy szegény leány — egy báró, egy 
hercegnő . . .

Mindent felhoztam, de két nővel birni 
— az képtelenség.

— Az úgy van fiam, a kitől isten min
dent elvett: annak egy napon fog vissza
adni mindent. A templomban is ezt tanul
hatni, de százszor föltárták ezt nekem az 
álmok.
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— S anyám hiszen az álmokban?
— Abban hiszek fiam, a kit isten hoz

zánk küld.
— De. mi szegények vagyunk.
— Csak az Ilyés nemzetség volt a sze- j 

gény, a Ferenczy vér, az más. Az én vé
rem úri vér, a tied fiam bocskoros Ilyés I 
vér, azért nem tudsz följebb látni. Asztal- j 
főre akar ültetni a szerencse: s te a pad ! 
alá dugnál bennünket. Ezért kár volt annyit 
tanulnod. Alispánná is lehettem volna.

— Nem anyám irta-e a levelében, hogy 
szálljunk meg hazajövet a köblösi urambá- 
tyáméknál — az akarta édes anyámat el
venni. Molnár bácsi pedig csak rektor.

Ez a szerencsétlen emlékeztetés merő
ben feldúlta házi békességünket.

Anyám sirni és átkozódni kezdett, hogy 
őt a sors milyen rósz gyermekkel verte 
meg, a ki egy irigylelkíi, csufolódó, gonosz 
Ilyés vér ; a ki nem átallaná egy hitvány 
lánchordozónak oda vesztegetni a drága, 
szép testvérét, mikor épen a szerencse . . . 
de úgy van az, — légy bolond anya jó, 
igaz ; add a véredet gyerekeidért, tedd rá
juk a csillagokat — azt kapod, hogy kigu- 
nyólnak érte.

Sok vad, sok kemény Ítélet zudult reám 
midenünnen.

Nem csodálom, ha megtántorodtam a 
tiszta nézetemben s egy percig elvesztettem 
a látásomat s meghajoltam a többség előtt.

— Mi lesz hát Juliska — mondám 
enyhültebben — hisz már készülődnöd kel
lene, az idő itt van, a báróné vár — —

— Miért vár ?
— Hogy Oláh mérnök úrral eljegyez

tessél. A báróné azt akarja, hogy mind a 
tizenkét pár lakodalma egyszerre legyen.

— Az én leányom se lúd, se réce, hogy 
a vásárra vigyék — pattant fel anyám, ho
lott jól emlékszem reá, mennyire dicsérte 
azokat a kegyes asszonyokat, a kik egy 
csomó szegény leányt szoktak kiházasitani.

— Nem értem mi ludság és réceség 
lenne abban, ha valakit egy báróné akar j 
férjhez adni.

— Az, — felelt Juliska élesen, — hogy 
a báró kikötötte.

— Úgy van, — erősité anyám — hogy 
Juliska itthon maradjon.

— Jó, tehát maradjon itthon — ha nem 
szereti a mérnököt.

— Ki nem állhatja — válaszolt húgom 
helyett anyám. — Az olyan ember, a ki egy 
látásra kész házasodni — nem becsületes 
szándékú ember.

— Anyám most nagyon igazat mondott 
— gondoltam a báróra.

— Mikor voltam én vak gyermekeim ? 
Hiszen a sors csak egyetlen-egyet nem ve
hetett el tőlem — a tiszta eszemet. Bizzátok 
én rám ezt a dolgot ; érzi a szivem, hogy 
itt isten munkálkodik. Ha elküldte a ked
ves vendéget: fogadjuk illő tisztességgel.

A kedves vendég — bizonyosan a báró
volt.

— Aztán még egyet mondok fiam — 
tette hozzá anyám kiderült, vidám orcával, 
e jelenet után néhány perccel, mikor már 
másról kezdtünk beszélgetni, — hogy a 
ki oszlopnak készül: az csak egy tiszta, 
egyenes lelkű, nagy szivii ilju lehet, a mi
lyennek én Ádám bárót tartom is.

Gondoltam felhozom anyám előtt a sze
gény Cecil kisasszonyt, a ki. mennyivel oko
sabb, szebb és kitünőbb leány volt Juliská
nál, s a kivel mégis hogy bánt a báró: de 
Cecil kisasszonynak csak az emléke is oly 
különös hatással volt reám — hogy hall
gattam.

Pedig lehet, hogy ha körülményesen 
elmondom a dolgot: a történetnek más 
vége lesz.

— Csak tegyünk mindeneket gyerme
keim az isten kezébe — erősített bennün
ket jó anyánk — én úgy látom — —

És leültette Juliskát egy székre az ab
lak mellé.

Kibontotta fekete sürü haját, mely szinte 
a földig ért s fésülte, fésülte egy szép ünne
pélyhez, egy ragyogó jövőhöz s beszélte 
hogy neki is épen ilyen haja volt s az is
ten őt is így megkísértette a szerencsével, de 
nem volt eszem fiam — nevetett busko- 
molyan.

M ost------
Besütött a nap a kis alacsony ablako

kon, a tükörből felém verődött egy büszke, 
szegény, szép leánynak s egy boldog anyá
nak a képe — s teljes megadással indultam 
a templom felé.

XIII.
Fiatal szivem egész bizodalmával tekin

tettem tehát a jövőbe, melyet édes anyám 
vallásos lelke oly tiszta fényben látott. Nem
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tagadom, örvendtem, hogy a nagy rokon
ságú, léha mérnöksegéden anyám ék kiadtak. 
Rosszul hatott reám az a három erőszakos 
fogsor Oláh ur szájában, mintha a Németh, 
Szász, Magyar és Oláh családokat láttam 
volna egymás hátán emelkedni és előre
törni. Mindig borzadtam a tolakodástól. — 
Szörnyű szemtelennek, aljas gondolkozásu- 
nak és gonosz szivünek kell az olyan em
bernek lennie, a ki mindig ökleivel és ro
konaival esinálja, feszíti, töri az utat.

Oláh László urat ilyennek láttam én
Hogy én tegyem hivatalba a báró által 

s hogy abban úgy is nekünk lesz hasznunk : 
de hát nem szégyenl egy ifjú ilyen aján
lattal és kéréssel előállani ?

Ezt az embert nem bántam, hogy el
szalasztottuk.

Mily boldogság, ha az embernek egy 
őszinte jó barátja van, a kivel minden 
titkát közölheti. Nekem — szégyenkezve 
vallom be — ilyen jó barátom sem akkor 
sem később nem igen volt. Mit tette ezt?

Némelyek azt mondták : borzasztó önző 
vagyok.

Mások, hogy igen jónak és eszesnek 
tartom magamat.

Nem tudtam belátni soha e két nyomós 
vád alapos voltát, de meg kellett nyugod
nom a végzeten, hogy magam intéztem min 
dón ügyemet, ha jól, ha rosszul, ha nem 
találtam célszerűnek, hogy idejében kössem 
magamat a Németh, Szász és Magyar csa
ládok valamelyikéhez, mint egy harmadik, 
— örökké készen álló fogsor az előretörek- 
vés fáradhatlan állkapcájában, ha a közös 
munkában családilag segíteni kell.

Az egész Erdőhát, de a megye nagy
szerűen készült az ünnepélyre, még testvé
reim is — Juliska kivételével, mert ő isten 
kezébe tette sorsát a báró kedvéért — száz
szor beszaladtak és felkiáltottak : anyám 
egy gombot a kabátomra; egy zsebkendőt 
nekem ; egy csipkét a nyakamra; egy tol
lat, egy tűt! Anyám, hallja már harangoz
nak — én megyek! Juliska nem láttad, az 
Oláh Laci bácsi Bévárdi Sárikát kiséri ám 
a karján — — Hát mért nem jösz ? És 
édes anya, mit akar itthon?

Ezek a rohamos kérdések egyik test
véremtől a másikhoz csapódtak gyorsan, mint 
egy lapda.

Anyámon egy cseppet se látszott, hogy 
sajnálná az elmaradást és igy meg kellett

győződnöm, hogy itt csakugyan titkos ügy
ben isten keze működik.

Némi kényes kérdéseket tettem ma
gamhoz.

Azokra igy válaszoltam:
Igaz, a báró leány testvérei mind sze

gény erdélyi nemesekhez és pedig szegény 
nemesekhez mentek, a kiknek csak a ka
tonaruhájuk volt — és a nagy szerencséjük. 
Hát ez a szerencse nem érhetné-e folytató
lag Juliskát, a ki igaz, becsületes, munkás 
és bizony csinos leány. Ha most a báró 
eljegyeztetése — szülői kényszer folytán 
ma megtörténik is a hercegnővel: három 
évig még sok minden megváltozhatik.

Olyan szépen, nyugodtan szövögettem 
a jövőt, hogy lassanként Ádám báró mind 
fényesebb, magasztosabb alakban kezdett 
előttem megjelenni, ő  oszlopember, egyház
nak, községnek, minden szép ügynek osz
lopa, sőt a haza leendő szilárd oszlopa. 
Anyja akarja igy.

Egy ily ifjú miért ne tehetné meg azt, 
egy ily magas pályáju ifjú, a mit gyengébb, 
és nem is oszlop-leánytestvérei önálló, szép 
gondolkozásból meg mertek és meg is tud
tak tenni.

A szeretet . . .
És itt szent lángolással gondoltam arra, 

hogy az én szent képemért mit meg nem 
tennék, talán rabja tudnék lenni Rizs uréknak.

Pedig én csak egy rongyos Ilyés-vér 
vagyok

Az ég, mintha ketté vált volna s én 
innen is, túlról is egy nő alakot láttam volna, 
egyiket feketében, a másikat ragyogó fehér
ben — ki lehet a fekete ruhás — és ki a 
fekér ruhás ?

Hirtelen felöltözködtem s a lehető csi
nos ruhában megindultam az ünnepélyre.

— Juliska jön ? — kérdé nagy felindu
lással Ádám báró a kastély parkjában, egye
nesen felém tartva.

— Nem.
S a báró hevesen össze-vissza ölelt.
De mintha fázott, reszketett volna. A 

szemei zavarosak voltak s alig tudott egy 
helyben állani, oly izgatott volt.

Vigasztaltam és biztattam.
-  Oh egy oszlopember------ nevetett

s a kezeivel hadonászott a levegőben, mint 
a ki ott valamivel dobálódzik.

— Az a hazáé báró.



— Te is igy vélekedel, mint a mama, 
meg a hercegnő, meg a herceg ?

— Igen.
— Köszönöm a szívességieket,
S kedvesen tűnt fel előttem, hogy Adám | 

báró a régi tréfás, vidám hangján beszél, j 
Ettől a hangjától már nem féltem. Most a í 
régi természetes ember ismét — gondolám 
örömmel.

S ha azt nézem, hogy az ünnepély kez
dete épen a küszöbön van, s az idő rövid, 
meg mertem volna ragadni az alkalmat, 
hogy az uj tanító igen üdvös javításairól 
szóljak.

Hogy köszöntötték az emberek, egész 
földig hajolva, a legmélyebb tisztelettel. So
kan kezeit csókolták, az asszonyok még a 
ruháját is. Felséges, oh, dicső dolog maga
san születni s már kora ifjúkorban oly mü
veket végezni, minőkre más középsorsu em
bernek férfi idejében sincs ereje és módja.

Felkeltek előttem egy pillanatra a régi 
görög és római hősök, kik egész életüket 
nemzetüknek s az emberiségnek szentelték, 
Míltiades, Cimon, Aristides, a nagy Brutus, 
Mucius Scaevola. Manlius, s Cato, ki ké
szebb volt öngyilkos lenni, semhogy egy 
aljas korban tovább éljen. Láttam, szinte 
könyeken keresztül láttam, hogy Ádám báró 
ezek mellé sorakozik fölemelt homlokkal, 
tiszta szívvel, mint Aristides és áldozat- 
készséggel, mint Cimon.

Menj nemes ifjú, vezessen a kedvező 
sors, légy dísze hazádnak, fölemelője ki
halni készülő nemzetségednek; támogasd a 
gyengét, mert bizony ritka az ilyen ; mondd 
ki az igazat és ne félj szenvedni érette, 
mert mindnyájunknak hálája követ utadon ; 
rántsd le a gonosz hízelgő álarcát és vágd 
szeme közé bűnét, óh az égiek is megélje
nezik az ilyen bátort; építs iskolákat pin
cék és istállók helyett, találj gyönyörűséget 
a megmentett boldogtalanok könyeiben és 
ne az uzsorás pénzekben, mint az öreg 
báró ; oh menj, menj kedves ifjú, ott leszek 
mindenütt nyomodban, hogyha elfáradnál, 
karjaimban pihend ki magadat, hogyha bán
tanának : én fogjam fel az ütéseket s hogy 
ha majd koszorúkkal ékesíti egykor fejedet 
a világ, én legyek az első, a ki szívből i 
kiáltsam: tudtam, hogy ilyen lesz Ádám 
báró — az igazi oszlopbáró.

(Vége köv.)

NEM KAPOK . , .
Nem kapok egy biztató szót 
Egy mosoly nem támogat.
Lantom azért néha-néha 
Egy-egy hangot mégis ad.

Eltűnődöm: mily szerencsés 
Az üvegházi virág,
Delnő tűzi kebelére 
S megcsodálja a világ.

Bárók, grófok sőt királyok 
Bókot mondanak neki,
A művészet büszke daccal 
Fenkölt báját hirdeti.

Félre vonult árva lantom 
— Szegény erdei virág —
Oh ki venne észre téged,
Ki figyelne te reád ?

Nem nem, mégis rád figyelnek ;
A csevegő kis patak,
Az ég fényes csillagai 
Es a dalos madarak.

NÓGRÁDI PAP GYULA.

A SZERELMES GYERMEK.
Irta CATULLE MENDÉS.

(Folyt, és vége.")

De ez az utósó roham ki is merítette 
az őrült erejét. Kinyujtózkodott s mozdulat
lan maradt, szeme nyitva s nem látott, szája 
tátva s nem tudott hangot adni.

Delton csengetett. A szolga, a ki a 
mellékszobában elaludt, csak sokára jelent 
meg.

— Maradjon a báró mellett. Nem sza
bad neki a növényházba mennie. Ne en
gedje fölkelni, semmiesetre sem. Ha más
kép nem tudja visszatartani, kösse le. Eb
ben a percben visszatérek.

— Nagyon rosszul van a báró ur? — 
kockáztatá a szolga, a ki most már sajnálta, 
hogy eltitkolta az erkély történetét

— Igen, halálos beteg, — válaszolá az 
orvos s távozott, hosszú, részvétteljes tekin
tetet vetve a szegény, fekvő gyermekre. 
Olyan volt, mint a halott, kinek még nem 
fogták le a szemét.

IV.
A hagymáz nem mutatkozott többé 

Éliás külsején, de a beteg belsejében még 
mindig hevesen dúlt. Milyen gondolatok 
űzték egymást egy haldokló agyában I Min- 

i den megelevenedik s összekavarodik, össze
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omlik s ismét fölépül. — Éliás mint va
lami homályos tükörben újra látta bús gyer
mekségét a Dormszoé kastélyban, látta kó
borlását a nagy fák alatt s az ódon szobákban, 
hol anyja üldögélt a vaskos fakeretü ablak
ban. Látta az ismeretlent is az ablakban, 
a mint mosolylyal viszonozta barátja üdvöz
letét s a bált, és a csókot és az orvost s 
mindezt, mintha köd borította volna: sem 
a helyet, az időt nem tudta pontosan meg
különböztetni. S halálos gyötrelmeket szen
vedett. Lélegzete elakadt Szomjazott. Jéggel 
szerette volna szomját oltani. Mintha valaki 
a torkára térdelt volna. Hallotta a saját 
hörgését, de úgy tetszék neki, mintha az a 
zaj nagyon távolról jött volna, mintha a 
távozó tenger morgása lett volna, tengeré, 
melyből ihatott volna. Hideg veríték borí
totta egész testét. Semmit sem látott. Ma
gában suttogá: »Most meghalok«. Azonban 
később úgy tetszett neki, mintha valami 
kellemes, ismeretlen dolog környezné Szelíd 
világot vett észre, a reggeli szürkülethez 
hasonlót, mely az alvó szobájába behatol. 
Ázt képzelte, hogy valaki félrevonta az ab
lakfüggönyt s bevilágított a nap. Lélegzete 
kevésbé nehéz lett, tüdejét balzsamos áram 
üdítette s úgy volt, mint a tetszhalott, a 
kinek egyszerre visszaadták a levegőt, na
pot és az életet.

Mikor teljesen visszanyerte eszméletét, 
saját ágyában találta magát, szelidfényü 
lámpa közelében, egy fehér gáz-ruhába öl
tözött, elragadóan szép, fiatal leánynyal szem
közt, kinek hajába ibolyák voltak tűzve

— ő , ő ! — mondá a beteg.
Nem tudta: álmodik e, vagy ébren van? 

Azt hitte, már a paradicsomban van, mely
ről anyja beszélt volt neki.

Poean Júlia kisasszony tizenhat éves 
volt. Az ég legtisztább azúrja sötétnek tűnt 
volna fel kék szemei mellett; arany haja 
alatt bőrének fehérsége olyan volt, mint a 
fehér liliom, de nem oly hideg s mosolya 
szelíd, mint egy szenté

E mellett a nemsokára halottaságy mel
lett olyan volt, mint egy angyal, ki azzal 
van megbízva, hogy átvegye s magával vi
gye a haldokló gyermek lelkét.

— ő  ! — ismétlé Éliás s ösztönszerü 
mozdulattal takarója alá rejtette fejét.

Poean kisasszony, kit eleintén megza
vart a szokatlan helyzet, összeszedte erejét, 
legyőzte félelmét s a beteghez lépett.

— Uram, — mondá habozva —- báró 
ur, jobban érzi ön magát ?

A szóban közhely volt, de a hangból 
mély szánalom szólott. E váratlan hang 
hallatára Éliás összerezzent. A gyors és 
mély felfogás, mivel a végükhöz közeledők 
bírnak, a gyönyörteljes érzelmek egész hosszú 
sorát varázsolta eléje. Majd megölte az öröm ; 
maga pedig azt hitte megőrült.

— Hogyan, ön itt? Ön! ön az? Ho
gyan lehetséges az, — hogy ön itt van?!

— Delton orvos ur mondá, hogy ön 
látni óhajt, hát eljöttem. Távozom, ha ter
hére vagyok Önnek.

— Tehát igazsága volt! vannak nők, 
kik jobbak az angyaloknál!

Éliás kezeivel elfödte arcát s könyezett.
— Mi baja, gyermekem ? — kérdé 

Júlia.
Éliás fölegyenesedett.
— Ne nevezzen engem gyermeknek, én 

nem vagyok gyermek!
Olyan haragosan mondta ezeket a sza

vakat, hogy Poean kisasszony ijedten hátrált.
— Oh! bocsánat! bocsánat! ne nehez

teljen rám. Hiszen nincs helyén az eszem ! 
Nem mondták-e, hogy őrült vagyok ?! Le
gyen irgalmas. Ne menjen el. Mióta élek, 
boldogtalan vagyok. Most történik először 
hogy örömemben sírok. Ne távozzék. En 
még soha sem szerettem senkit, csak anyá
mat és . . . önt, önt jobban, mint anyámat 
és csak önt, mert most már tudom, hogy ő 
benne is már önt szerettem. Dormszoéban 
a szolgák meg is vertek. Mikor még kicsi 
voltam. Ha kérdeztem tőlök, miért vernek, 
azt felelték: »Azért, hogy tanulj egyenesen 
járni.« Hát az én hibám volt, hogy sántí
tottam ? Máskor meg azért ütöttek, mert 
púpos voltam. Mert meg kell önnek mon
danom, kisasszony, hogy sánta is vagyok, 
meg púpos is. Ezt ön nem veheti észre, 
mert fekszem, de ha egy pillanatra szives 
lesz elfordulni, felöltözöm s járni fogok ön 
előtt; majd meglátja, hogy sántítok s púpos 
vagyok. Nem, nem. Én nagyon rút vagyok. 
Ne rázza a fejét. Nézzen rám. Anyám azt 
mondotta nekem, hogy szép hajam van. 
Midőn nem kínoztak, nem beszéltem arról 
anyámnak, hogy ne okozzak neki bánatot. 
Hiszen már olyan nagyon beteg volt; mell
bajban halt meg. Úgy látszott, hogy az örö
kölhető baj s nekem is abban kell meghal
nom. Ezeket a dolgokat azért mondom el
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önnek, hogy legyen szánalommal irántam. 
Az én atyáin rósz ember, Bennünket, anyá
mat s engem, nagyon boldogtalanokká tett. 
Nagy ideje, hogy valaki érdeklődjék irán
tam. A férfiak nem olyanok, mint anyám 
volt. Ön, ön olyan, mint ő volt; de szebb. 
Nevetséges tőlem ilyet mondani, nemde? 
Nekem semmi közöm aboz, hogy ön szép, 
hiszen én gyermek vagyok, nagyon szánandó 
gyermek. Ön mégis mellettem marad, mert 
ön jó. Nemde, nagyon egyszerű dolog egy 
haldokló gyermek mellett virrasztani? Aztán 
ön testvérem lehetne. Nos, ön testvérem. 
Láthatja, hogy nem vagyok olyan őrült, 
mint a milyennek Delton orvos mondott, Ön 
bátran itt maradhat. Nem fogok önnek 
semmi rosszat mondani. Senki sem fogja 
önt ezért megszidni. Ha atyám megérkezik, 
nem szabad bebocsátani. Láthatja, hogy nem 
olyan nevetségesek az én gondolataim. Gyer
mek vagyok s úgy beszélek, mint egy gyér 
mek. Ne menjen el. Okos leszek ; nagyon 
okos.

A közben, mig ezeket mondotta, gyenge, 
de gyöngédteljes hangon, Éliás gyönyörrel 
szemlélte utolsó éjének imádandó látomását.

— Nem hagyom el önt, — mondá sze
líden a mélyen megindult fiatal leány s az 
ágyhoz támaszkodott

A gyermek arca sugárzott a boldog
ságtól. Mintha a boldogság egy perce meg
hozta volna neki az annyira óhajtott kort. 
Mosolygott, ezer mindenféle dologról beszélt. 
Szeretett volna lóra ülni, ha nem volt volna 
nyomorék. Megkérdezte a leány nevét. »En
gem, mondá, Eliásnak hívnak.« Aztán a 
leány kora után tudakozódott s mikor a 
kérdezett azt válaszolta: »Tizenhét«, ör
vendve hozzátevé : »Milyen öreg ön!« Poean 
kisasszony azt hihette, hogy Delton orvos 
nagyította a helyzet borzadalmasságát; s 
csupán azt tapasztalta, hogy örömet szerez 
a gyermeknek s boldognak érezte magát, 
hogy jó. Éliás hangos nevetésre fakadt, de 
ez az indulatos nevetés hörgésbe ment át, 
mit nehéz köhögés követett. Ekkor aztán 
borzasztó volt látni: szemei mintha ki akar
tak volna ugrani üregeikből, haldoklott, a 
halállal küzdött. Poean kisasszony megré
mülve, kiáltani akart, mert valami rettentőt 
sejtett; de a beteg még nagyobb akaraterő 
vei, milyen fájdalma volt, hirtelen elcsende
sedett. Nem köhögött, mosolygott s igy 
szólt: »Ne kiáltson, már jobban vagyok.

ö l ü

Meggyógyultam ; nagyon jól érzem magamat, 
maradjon « Es a fiatal leány, kit ez a lát
szólag visszatért élet félrevezetett, megnyu
godott. »Nem hal meg«, mondá magában.

/
Éliás némi szünet után, mialatt, mintha 

gondolatait látszott volna összeszedni, egy
szerre felkiáltott:

— Egyedül jött ön ?
— Nem, itt van anyám a teremben, 

az orvossal, a ki barátunk. Kívánja, hogy 
behívjam anyámat ? Szívesen bejön. Majd 
ketten ápoljuk önt.

— És fivére? — kérdé Éliás Poean 
kisasszonyt, élesen szemügyre véve. Fivére 
nem kisérte el önt ?

— Nincs fivérem, — válaszolá Júlia 
meglepetve.

— Önnek nincs fivére ? Hát nem fivé
re önnek az a fiatal ember, a ki minden 
nap jön? Akkor hát jegyese, férje, vagy 
kedvese? Én nem vagyok gyermek. Szere
tem önt. Féltékeny vagyok. Hazudtam. Ti
zenegy éves vagyok, de ez évek mindegyike 
az aggodalom és félelem századait foglalta 
magában. Egyszerre öregedtem meg anélkül, 
hogy valaki észrevette volna, mint hazám 
mondabeli vadászai, kiket a gonosz szelle
mek becsalogattak végtelen, sötét hajszba. 
Reám nézve nem létezett idő : férfivá lettem, 
mikor púposnak születtem. Épugy, mint torz
alakom nem változott, szellemem sem fejlő
dött. Mindig olyan volt, mint e pillanatban: 
a férfi szelleme s én szeretem önt. Igen, én 
szeretem önt, mint férfi! Nem vagyok gyer
mek, törpe vagyok s féltékeny. Ma este 
meg akartam ölni az orvost. Ön nem is tudja, 
hogy azt is meg akarom ölni, a kit ön sze
ret. O h! meg fogom ölni! A törpe is tud 
tőrdöfést adni. Meg fogja ön látni, meg 
fogja ön látni. Gyűlölöm őt. Önt is gyűlö
löm ! Minek jött ön ide ? Hogy lásson meg
halni, nemde, hogy biztos legyen benne, 
hogy nem tudom megölni ? Távozzék ! Bánt 
a jelenléte. Nem akarom önt többé látni. 
Menjen, távozzék !

Júlia megrémülve felállott. Éliás han
gos beszédjére egy ajtó félig kinyílt s a 
nyíláson Delton orvos kémíő arca jelent 
meg. A gyermek felfogta, hogy ha a fiatal 
leány csakugyan visszavonul, nem bocsátják 
be többé s mindennek vége. Nem tudta el
viselni azt a gondolatot, erőt vett magán s 
mondá:
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— Bocsásson meg, kisasszony ! könyör- 
gük önnek. Én rósz vagyok. De midőn az 
ember szenved, akaratlanul is kiállkatatlan. 
Ne haragudjék rám azért, a mit önnek mon
dottam. Nagyon ostoba voltam. Nincs abban 
semmi rósz, ha valakinek nincs fivére. Nem 
fogok többé kiabálni-, már nem vagyok ha
ragos ; maradjon mellettem; nagyon nyu
godt vagyok; a láz volt.

Éliás hallotta, hogy becsukódott az ajtó. 
Júlia ismét közeledett hozzá s szelíden 
mondá : »Szegény barátom !« A kitűnő lélek 
szándékosan elkerülte a »gyermek« szót, 1 
nehogy fölélessze a haldokló kínjait.

— Rósz vagyok, mert szeretem önt s 
mert ön nem tud engem szeretni, — kezdé 
ismét Éliás kevésbé elkeseredett hangon. — i 
Milyen :boldog lehet az, a kit ön szeret !  j 
Ne beszéljen nekem soha róla ; rögtön meg- 
halnék. Én is szeretem, önt, jobban, mint j 
ő, fogadok. Egy év óta csak egy gondola- ! 
tóm van: ön! Nézze, ott növényház van. ! 
Egy üvegtáblán át épen az ön ablakára le- j 
hét látni ; abban a növényházban éltem én. j 
Minden nap láttam önt, de ön soha sem né
zett arra. Különben nem is vehetett észre; j 
nagyon jól el voltam rejtőzve. Mikor ön vé
letlenül odaforditotta fejét, hirtelen elbúj- | 
tam. Borzasztó ez és bájos. Hányszor szőttem 
magamnak álmokat. Húsz éves, szép vagyok, 
egy bálban be fogom magamat mutatni 
anyjának s táncolni fogok önnel. A növény- ; 
házban hófehér virágok vannak, melyeket 
szeretek, mert önhöz hasonlítanak. Midőn 
ablakához lép, mégis megösmerem önt da
cára, hogy jói távol van. Mikor önt először , 
láttam, kedd volt. Nekem jó emlékező-te- 
hetségem van. Ön fehér ruhát viselt. Hajá
ban örökzöld volt. Én nem tudhattam, ter
mészetes virágok-e azok, ez engem sokat 
nyugtalanitott. Tegnap szürke, selyemruhát 
vett ön fel — bizonyos vagyok benne, hogy 
selyem volt, mert a napfény visszatükrö
ződött a szoknya ráncaiban. Hát nem igaz, 
hogy én imádom önt ? Én nagyon bol
dogtalan vagyok. Éjjel csak önt látom ál
lmaimban s azok nem álmok, mert nem al
szom. Delton orvos megmondhatja önnek, 
hogy egész éjeken át nem alszom. Csak 
gondolkozom s önt látom. Ön egészen közel 
van hozzám. De az nem halottas ágyam 
mellett történik, hol ön jelenleg van, hanem j 
egy nagy erdőben, egy régi kastély közeié- | 
ben, közel azon kastélyhoz, hol anyám élt, j

abban az erdőben, hol anyámat eltemették. 
Tavasz van, reggel van. Norvégországban 
vannak olyan hófehér, apró, illatos virágok; 
sohasem láttam itt, a Boulogne-erdőben ha
sonlót. Egyedül, kettecskén haladunk; én 
szép fiatal ember vagyok s nagy kard az 
oldalamon, mint a regényekben; ha tigris 
jönne, megölném, mert én nagyon bátor 
vagyok — kicsi létemre. Ismét igen nagy 
vagyok álmaimban; néhányszor megállunk, 
hogy jobban halljuk a madarakat; mikor 
pedig elhallgatnak, nagyon boldog vagyok, 
mert akkor ön beszél ; aztán lassankint 
elérkezünk anyám sírjához, ott leülünk: 
ön igy szól hozzám : »Éliás, vissza kell tér
nünk« ; en azt felelem: »Meg kell várnunk 
anyámat« és valóban anyám jön, kilép a 
kőlap alul, egészen fehérbe öltözve; már 
nem halott, homlokon csókolja önt, mondván : 
»Leányom« és erre mindhárman visszaté
rünk a kastélyba, ő komoly és boldog, ön 
pedig vidám, fejét vállamra nyugtatja, mi
közben távolról hallatszik a vörösfenyőkre 
mért fejszecsapások tompa moraja, beleve
gyül az én erdőm favágóinak kellemesen 
csengő hangja !

Ezen utósó szavaknál maga az Éliás 
hangja is, mintha nagyon távol hang volt 
volna, hang, mely sivár, elhagyatott helyről 
jön, miután nagy pusztaságon áthaladt, végre 
elgyöngülve ideérkezett.

— Lássa, hogyan szerettem önt. És 
most még jobban szeretem. Milyen szép ön, 
és milyen jó, óh: oly jó, hogy eljött! Aztán 
ön nem is tudja ; ön miatt halok meg. Az 
orvos mondta. Ha ön nem volna, nem hal
nék meg. Köszönöm. Ön angyal. Meg fogok 
halni. Ha élnem kellene, soha sem beszél
tem volna önnel. Milyen jó ön, hogy enged 
meghalni!

Poean kisasszony valóban visszaemlé
kezett, hogy, Delton orvos szerint, Éliás 
baját csodálatosan megsulyosbitották valami 
reménytelen szerelem félelmei. Már a be
teg szavaitól hevesen felindulva, nem tudta 
elviselni azt a gondolatot, hogy ő az oka 
ennek a borzasztó halálnak és csendes zo
kogás vett rajta erőt.

— Oh ! ne sírjon,. kisasszony ! megér- 
demlem én azt a fájdalmat, hogy értem 
sirjanak ? Ön sirt! köszönöm. Szeretem önt. 
Boldog vagyok.

Éliás megragadta Júlia kezét s elra
gadtatással megcsókolta. A fiatal leány meg



280 K o s z o n t

rettenve felkiáltott, az ajtó kinyílt s Delton 
orvos és Poean asszony a beteg ágyához 
rohantak, a ki vagy ezen egyetlen csók 
által felíndulva, vagy talán Júlia ijedt fel
kiáltása által kétségbeejtve, végső vonaglás- 
sal küzdött.

— Mi történik itt ? — kiáltá Poean 
asszony leányát karjaiba fogva.

— Ah ! anyám, azt hiszem, meghalt
— Igen, — mondá Delton orvos, —

vége.
— Ah I orvos ur, mit csinált ön ? — 

mondá Poean asszony, majdnem eszméletét 
vesztett leányára mutatva, és őt karon fogva 
kiáltá :

— Jöjj leányom! jöjj, kedves gyer
mekem !

A haldokló e szavakra fölemelkedett s 
kezét a fiatal leány felé kinyújtva, komoly 
hangon mondá:

— Júlia maradjon!
Ebben a két szóban annyi akaraterő 

nyilvánult, hogy Poean kisassony, mintegy 
delejes hatástól legyőzetve, visszafordult s 
alázatos hangon mondá :

— Maradok barátom.
A keresztény hivőnek, a ki a halál- 

küzdelem rövid időközeiben meglátja a val
lása által ígért paradicsom -szent ragyogását, 
nem jelen meg az arcán nagyobb elragad
tatás, mint az Eliásén Júlia ezen válaszára. 
Csendesen visszaereszkedett vánkosára s 
Poean kisasszony felé nyujtá lesoványodott 
kezeit, melybe a fiatal leány, kit a helyzet 
komoly s ünnepélyes volta mintegy felma
gasztalt, nem félt beletenni saját jobbját.

— Hallgasson meg Júlia, — mondá a 
gyermek oly halkan, hogy az orvos s Poean 
asszony, kik pár lépéssel távolabb állottak, 
nem hallották, — hallgasson meg. Látja, 
hogy meghalok s ki által ? Ön által. Azon 
a ponton, hol én vagyok, nem létezik gyer
mek ; nincs idomtalanság, rútság; egy óra 
múlva ott leszek, hol nincs sem kor, sem 
alak. A mi innen számomra megmarad, az 
lelkem; oly közel ahoz, hogy megszabadul
jon rút burkától, hogy már nem egyéb, 
mint a megtisztult lélek, Júlia, joga van 
önhöz igy szólni: »Ön miatt történik, hogy 
idő előtt száműzöm magamat! Akarja ön, 
hogy kétségbeesetten, elátkozva s elkárhozva 
mindörökre távozzam ?<

Eliásnak igazsága volt. A halál ünnepé
lyes félelme reá tette kezét; az egyenlő

ség kezdődött s a haldokló férfi volt. Poean 
kisasszony meglepetés nélkül válaszolá :

— Mit kíván tőlem, barátom?
— Imádom önt, Júlia ! s féltékeny va

gyok. Esküdjék meg nekem, hogy soha sem 
lesz más férfié.

A fiatal leány visszáhökkent; azt hitte, 
Eííást őrület fogta e l; ki akarta szabadítani 
kezét, de a gyermek gyöngéden visszatar
totta s folytatá inkább lehelve, mint mondva 
a szavakat:

— Ne tagadja meg tőlem ezt az esküt 
Júlia! Hát a haldoklónak ne legyen egyet
len öröme, a ki előtt életében minden öröm 
ismeretlen volt ? ígérje meg ezt nekem, 
kisasszony. Bármily borzasztó legyen is ez 
áldozat, hozza meg azt nekem. Az Isten 
megfizeti önnek ezt a könyörületességet.

Éliás hangja mindinkább gyöngült. Nem
sokára csak érthetetlen hangokat suttogott. 
Szavait elfojtotta a hörgés. De a mily mérv
ben hatalmába kerítette a halálfélelem, hogy 
többé el se bocsássa: oly mérvben össze- 
pontosult egész akaratereje, mivel még ren
delkezett, egész élete, egy futó pillanatra, 
szemeibe s kezeibe. Ezek a szemek, ezek 
a kezek, világosan beszéltek Júliához. A 
kezek azt mondották: »Egyezzél bele, mi 
csupán egy szóra várunk, hogy örökre meg- 
merevüljünk s holtan hulljunk alá !« a szemek 
meg igy beszéltek: »Esküdjél! s mi boldog 
elragadtatással záródunk le!« A halott s a 
fiatal leány között olyan szoros szellemi ka
pocs képződött, hogy egyik a másikát szó 
nélkül is megértette. Egyesülés és harc volt 
ez egyszerre. De ebben a harcban az élő érezte 
magát gyöngének. Hiában igyekezett Éliás 
akaratának ellenállani, hiában idézte vissza 
emlékébe vőlegényét, szerelmüket, reményei
ket s álmaikat; látta, hogy engednie kell 
a haldokló kívánságának; nem volt bátor
sága segítségül hívni az orvost vagy anyját: 
Éliás tekintete s kezei teljesen uralkodtak 
fölötte. Gyászos perc volt ez! Hirtelen, 
mintha megkétszereződtek volna a haldokló 
szenvedései: hörgése rekedtebb lett, haja 
az égnek meredt s szája, kinyílt mintegy 
utolsó kiáltásra. E közben kezének szorítása 
mind hevesebb lett, tekintetében emberfö
lötti erő s Júlia még egyszer fölemelkedni 
látta Éliást, hogy örökre visszahulljon s ke
zével lebilincselve, tekintete által legyőzve, 
»Éliás! Éliás!« kiáltá mielőtt a haldokló 
ajkát a végső sóhaj lezárta volna, »Éliás,
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esküszöm!« Határtalan boldogság kifejezése 
tűnt fel az Éliás arcán s vége volt.

E pillanatban nagy zajjal feltárult az 
ajtó: Borg ur lépett be rajta estélyöltö
zékben.

— Hogy van fiam? — kérdé hangjá
ban a helyzethez illő megindulással.

Az Éliás kimúlásánál jelen volt három 
személy Borg ur kérdését válaszra sem mél
tatva, néma komolysággal visszavonult.

— A h! orvos ur, — mondá halkan Jú
lia, mikor a halottas szobát elhagyta — ha 
tudná ön, mire esküdtem én meg!

— Kisasszony, — válaszoló az orvos 
— ön angyal, de . . .

— De ? kérdé a leány.
— De gyermek.

*

Azokat, a kik elbeszélésemet valószínűt
lennek találják, kérem : gondolják meg, 
hogy a való élet néha oly csodálatos esete
ket s jellemeket tár elénk, mik a legtulcsa- 
pongóbb költők és regényírók képzelmét is 
fölülmúlják — nos, az én esetem szintén a 
való életből van merítve.

A „ H E G E D Ü K I R Á L Y “  M Ú L T J Á B Ó L .

— Joachim-adomák. —
Joachim József, a legnagyobb élő he

gedűművész, hazánk szülötte : Köpcsényben 
született Pozsony mellett, hol alkalma nyílt 
a cigányok művészetét a maga öntudatlan 
naivságában magába szívni és a motivumo- [ 
kát, melyek Európaszerte méltán oly nagy 
feltűnést keltettek, művészetének minden 
registrumába beigtatni.

Közelállói körében egy eseményt emle
getnek, mely idő tekintetében a hegedüki- 
rály gyermekéveibe esik és szülőhelyén 
esett meg rajta. Köpcsényben aránylag ke
veset tartózkodott ugyan, de olyankor estén - 
kint csillagfényen és holdvilág mellett sze
retett elbolyongni és ilyenkor gondos szülei
nek rémületére néha csak későn vetődött 
haza. Kérdeztetvén, makacsul megtagadta a 
felvilágosítást, csupán egy öreg szolgának 
vallotta be, hogy akkor este — cigányok 
között volt. Tévednénk azonban, ha azt 
hinnők, hogy a kis Joachimot talán művé
szeti hajlandóság vezette ; ellenkezőleg egé
szen más: a babona. Szüleinek cselédei so
kat beszéltek az ördöggel cimboráié, tenyér

ből okos népről, mely gyermekeket lop és 
azoknak kitolja a szemét, hogy kis koldu
soknak használhassa. A phantastikus gyer
mek ezóta nem nyugodott, mig a cigányok 
közé nem jutott, kik viszont nomád sátruk 
alatt szivesen fogadták és játszva kezdték 
hegedűre tanítani. Ezen utóbbi körülményt 
azonban még az öreg szolga előtt is eltit
kolta.

Természetes, hogy az utóbbi kedvencé
nek extravagáns mulatságát annak szülei 
előtt el nem titkolta, mire a kis szökevényt 
rendőri felügyelet alá helyezték, már mint 
a házi rendőrségnek felügyelete alá. Tapot- 
tat sem mehetett el hazulról szülőinek tud
tán kívül, ügy azonban, hogy a kis kalan
dor mitsem tudott a dologról. Lesték, várták, 
de vissza nem tartották.

Egy ideig csöndesen viselkedett, de 
mihelyt a holdvilágos esték megújultak, hir
telen eltűnt, hazulról. A családi rendőrség- 
gél sarkában futott-futott a megyeszerte is
meretes köpcsényi vízmosásokig, hol csön
desen lehasalt és az egyik domb tetejéről 
ugyancsak hallgatta az alant muzsikáló ci
gányokat. Valamelyik dádé épen hanyatt 
fekve húzta keservesen a nótákat, a rajkók 
pedig visongatva kergetőztek a tűz körül. 
A kémlelésre küldött szolga azzal a hírrel 
ment haza, hogy az urfi semmi rosszat se 
csinál, csak hallgatja a cigányokat. Újra 
visszatérve, mintegy véletlenül ráakadt az 
urfira, kinek azóta egyedüli kívánsága egy 
hegedű volt. A vén cigány, kinek játékát a 

[ későbbi hegedükirály oly figyelmesen hall
gatta, megérdemelte e kitüntetést, hisz fia 
volt a felvidék egyik leghíresebb prímásá
nak — kinek Nyitramegye több magyar 
népdalszövegét tulajdonítják — az öreg 
H a m a d z s ú  r-nak.

*

Hanslik Ede, kit Joachim személyes 
barátai közé sorolhatunk, arról tudósit ben 
nünket, hogy a hegedükirály első rendsze
res oktatását Bécsben nyerte ugyan, de 
azért mégis Lipcse volt az, a hol szeren
csecsillaga az igazi útra terelte. Különösen 
Mendelssohn volt az, ki az élénk gyerme
ket rendkívül megszerette. »A nagy mester«, 
Írja egy szemtanú, »mindjárt az első talál
kozásra megszerette a piros-pozsgás gyer
meket, kinek szemeiből a génié mindunta
lan kivillant. Gyorsan meggyőződött arról
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is, hogy kedvence sokkal előbbre haladt, 
semhogy a lipcsei konzervatórium látoga
tása neki positiv hasznára válnék. így tör
tént, hogy Mendelssohn intézte saját belátása 
szerint a Joachim továbbképzését, de nem
csak a zenét illetőleg, hanem általában is.« 
Érdekes, hogy Joachimot az egész Mendels- 
sohn-család mennyire megszerette, miről a 
család egyik nőtagjának Fannynak követ
kező szavai tanúskodnak: »Múlt héten éiv 
kezett meg a lipcsei zenekar, hogy az ün
nepélyen (a »Szentivánéji álom« első bemu
tatása, Berlin 1843) részt vegyen. Megjött 
Hiller, Dávid és Gade, de mindenekfölött 
egy ennivaló kis magyar, a tizenkét eszten
dős Joachim, a ki olyan jól játszik hege
dűjén, hogy már nincs, a mit Dávidtól el
tanuljon és olyan életrevaló okos fiú, hogy 
a vasúton egymagán utazik, a »Rheinischer- 
Hof«-ban maga lakik és mindez senkinek 
föl nem tűnik.« Azóta innen-onnan jófor
mán letelt vagy negyven esztendő és az en
nivaló magyarból derék művész vált, kinél 
sok mindent megszoktunk, a mi fölött más
nál csodálkoznánk.

*

Joachimnak legháladatosabb és leghí
vebb publikuma az angol. Pedig ő az egye
düli, kinek művészete a reklámtól elvben 
és gyakorlatban egyaránt távol áll. Soha 
nem lépett pénzért nagy urak parquetjára, 
hanem megvárta és kivárta, a mig azok 
fölkeresték.

Hanem azért valamivel mégis meg kell 
barátkoznia, a mit még az ő nem minden
napi erélye sem képes megfékezni: a »sé
táló hirdetések« intézményével. Ezek bér
szolgák, a kiknek melléről és hátáról egy- 
egy öregbetüs hirdetés függ le s kik nem 
ritkán hatosával járnak-kelnek az angol ut
cai publikum között, mely őket a jellemző 
»Sandwiches« elnevezéssel tisztelte meg. 
Joachim barátai mind ismerik ezt a körül
ményt, de ismerik azt a haragot is, a mely- 
lyel a mester őket mindenütt kikerüli, úgy, 
hogy valamelyik bizalmas emberével pusz
tán azért vesztek össze, mert az egyszer 
Joachimmal együtt sétálván, valahányszor 
ilyen vándorló reklámmal találkoztak, mind
annyiszor udvariasan kalapot emelt barát
jának neve előtt. Evek múltak el, mire Joa
chim ezt a tréfát a fejéből ki tudta verni.

*

A mester naplójában megható epizódot 
! képez az, midőn 1867-ben régi urával, az 
1 immár detronizált hannoverai királylyal Hie 
i tzingben, Bées mellett, találkozottt. Joachim 
| régente a vak, de a zene iránt rendkivüli 

érzékkel megáldott királynak udvari kar
mestere és különös kedvence volt. A köl 
csönös hajlandóság tovább tartott a király
ságnál, melynek ura lemondva, de még min
dig reménykedve élt hietzingi magányában. 
Midőn Joachim 1867-ben meglátogatta, so
káig magánál tartotta az exkirály a mű
vészt s különös hajlamot mutatott arra, hogy 
együtt a hannoverai szép emlékeket megint 
visszaidézzek.

— Sehol sem volt olyan szép a zene, 
mint nálunk a hannoverai kastélyban. No 
de — tévé hozzá — majd játszunk mi ott 
még.

Joachim hallgatott, szivét összeszoritá 
e gyermeteg remény, hisz ő már akkor be
látta, hogy Európa az ősz király felett 
napirendre tért.

*

Fejezzük be a reminiscentiák e kis ka- 
leidoskopját azzal, a mit Joachim első bu
dapesti felléptéről egy külföldi hölgy ma
gánlevélben följegyzett. Személyisége az illető 
hölgy szerint »simára beretvált arcával, 
halványsárga arcbőrével és sűrű, kétfelül 
füle mögé fésült hajával inkább hasonlitott 
valami fiatal paphoz, mintsem hegedűmű
vészhez. Egy Beethoven-féle darabbal kez
dette meg előadását, de mi már az első 
futamok után tudtuk, hogy nemcsak nagy 
művész, hanem nevezetes személyiség és 
minden tekintetben jelentékeny egyén áll 
előttünk. Joachim minden bravourjával egé
szen az eszmény barátja és az affectatió ép 
oly távol esik tőle, mint a pedantéria!«

S ezt az ítéletet ma is aláírhatjuk.
_______ ECHO.

I -
|

A M Ű C S A R N O K B A N .
-

(A tavaszi tárlat második sorozata.)

Gábriel Max, a híres német mester há
rom képe helyett, mely a sugárúti palota 

i látogatóinak oly tiszta élvezetet nyújtott^ 
egész sor uj festvény volt látható a kiálli- 

í tási termekben. Nagy változás nem történt 
: a rendezésben. Egyik-másik kép előnyösebb 
i helyre jutott, néhány müvet a neki jobban 

megfelelő, jótékony félhomályba száműzött
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a műtárnok s csak a harmadik számú ter
met alakította át teljesen.

Ennek falait több érdekes mű borit 
gáttá.

Ott volt mindenekelőtt báró Med-  
n y á n s z k y  László túléletnagyságu képe 
az »Elitéit«. A különcködő fiatal művész 
tehetségének minden előnye föltalálható rajta, 
de egyúttal fogyatkozásai is, melyek közt 
első sorban a bizarr tárgyválasztás áll. Kép
zeljen az olvasó egy magános fiatal férfit. | 
Félig levetkőzve ott térdel a földön, majd
nem hátat fordítva a nézőnek. Fejét lehajtja 
s várni látszik a hóhér sujtoló bárdjának 
csapását. A háttér egyszerű, rideg; s nem 
tudjuk: mi fal, mi levegő a képen? Nincs 
is más hatása a műnek, mint a milyen vala
mely vázlatos tanulmánytól várható. De hisz 
festvényt, bevégzett alkotmányt nem is igen 
láttunk még báró Mednyánszky Lászlótól. 
Az ő művészi szeszélye megelégszik a félig 
kész dolgokkal, mintha a műalkotás fele út
jában elvesztené kedvét munkája iránt. 
Atelier-jában folyvást egész sora látható azér 
dekesebbnél-érdekesebb stúdiumoknak, me
lyek pompás részleteket mutatnak s a mű
vész ecsetének sokoldalúságát a legelőnyö
sebben tűntetik föl; de a kiállításba küldött 
képei se mások, mint természet utáni tanul
mányok ; táj-részletek, melyeken vagy csak 
a rajz érdekes, vagy csupán a hangulat 
megragadó és egyszerű akt-alakok, melye
ken a művész szinezési és mintázó képessé
gét csillogtatja, de olyképen, mintha abban 
csak önmagának kívánna élvezetet nyújtani. 
Egy ritka tehetség érdekes kedvtelései mind 
e müvek. Nézzék csak például ez »Elitéit« 
mily igaz. találó érzékre vall az alak moz
dulata, az anatómia mily alapos ismeretéi 
mutatja a hát, a karok, a nyak rajza és 
festése s a fej lehajtása mily egyszerű s igaz.
A laikus az ilyen mű előtt, melyben nem 
talál elegendő tartalmat, közönyösen halad 
e l; de a müértő s különösen a ki maga is 
festő, nem tudja eléggé méltányolni a jó 
iskola s a naturalisztikus felfogás e müvét, 
mely persze több talentumot árul el, mint 
a mennyi sikert képvisel.

Szintén fiatal művész munkája volt a 
kiállítás vallásos képe »Nepomuki szent 
János apotheozisa« K im  n a eh Lászlótól. 
Oltárképnek készült s a jálnai templomot 
fogja disziteni. A feladatot, melylyel az 
egyházi festészet emelésére kiküldött bizott

ság a képírót kitüntette, ő maga is oly ne
héznek ismerte, hogy csak Velencében, Ti- 
zián és Paolo Veronese hazájában vállal
kozott annak megoldására. A nagy minta
képek hatása meg is látszik a képen. Szín
vázlatán, mely dijat nyert, néhány szeren
csés változást tett a művész s a kivitel, 
különösen a kompozíció lendületessége s a 
kolorit. a velencei iskolára emlékeztet. De 
épen az a baj, hogy az egész művön na
gyon is meglátszik az igyekezet, a szór 
galom, melyeket az erő nem mindenben 
támogat készséggel. Önnönmagát kellett 
volna felülmúlnia a fiatal képírónak, hogy 
a festvény teljesen sikerüljön. A főalak : 
Nepomuki szent János, díszes egyházi ru
hában, három angyal által támogatva, fel 
száll az égbe. Az egyik angyal, legfelül, 
fejét tartja, a másik kettő jobbról, balról 
viszi a drága terhet. Ez a motívum, s ez 
a jelenet épen nem ismeretlen. A renaissance 
művészei sokszor variálták. De nem is az el
rendezés, a beosztás s a felfogás újsága az, 
a mi a magyar művön tetszik. Teljes ere 
detiség mai nap, a mikor az egyházi művé
szetnek oly nagy múltja van, szinte lehe
tetlen ; miért lenne Kimnach László az, a 
ki egészen újat, szokatlant nyújtson ? A 
nem mindennapi vonásokat inkább a kivi
telben kell keresnünk s azokat meg is ta
láljuk. Mindenekelőtt jól esik látnunk, hogy 
a művész elkerülte a chablonszerü angyal- 
tipusokat. Inkább realisztikus lett, csakhogy 
ne kelljen utánzóvá lennie. Igaz, hogy ez 
merészség, s a mei-ész fogások a művészet
ben, kivált ha fiatal, 'nem elég izmos erő 
él velők, rendesen megboszulják magukat; 
de az egyházi művészet épen azért seké- 

j lyesedett el, mert a tradíció minden thémá- 
nál sokkal határozottabban követeli jogait, 
semhogy ezeket kijátszani lehetne. A tizenki
lencedik század kevés Bougueraut mutat föl; 
s vájjon e kitűnő francia mester bir-e úgy 
hatni a saját kortársaira, mint akár Fran- 
cesco Francia az övéire ? — A mi fiatal 
magyar ecsetforgatónk annyira ellensége 
minden modorosságnak, hogy három angyal 

i helyett egész közönséges modell-alakokat 
fest, a kiknek a fehér szárny ugyancsak 
különösen illik a vállaikra. De ezek a szár
nyak aztán természetesek s megvilágításuk 

í szinte meglepően igaz. A drapéria is jó vo- 
j násokat mutat, s az egész jelenet hangu- 
i lata szintén sikerült. A világias vonások
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egészben véve nem alterálják az egyházi 
jelleget s mint oltárkép, főleg a jálnai hivek 
számára épen nics művészeti becs hián.

A genre terén F e s z t y Árpád ezúttal 
szerepelt először. Rég láttunk tőle képet a 
műcsarnokban, mert a dalszínház főlépcső- 
házába festett freszkói nem engedtek neki 
időt kisebb müvekre. Ezúttal egy »Rok
kant honvéd« volt látható tőle. A kiérde
mesült vitéz, érdemrendekkel kopott kabát
ján, egy előszoba padján ül. Kezében el- 
gyürt folyamodványt tart, fejét csüggedten 
hajtja le, mintha maga se bíznék valami 
nagyon, hogy kérelmét »odabenn« meghall
gatják. A foltos ruha, a rongyos posztó-cipő 
s az egész megjelenés mind nem igen aján
latosak. S nem sok bizalmat gerjeszt a bor
virágos arc, a tétovázó, alattomos tekintet, 
a nyomor és cinizmus e különös kifejezése, 
mely ez alakot oly humorossá teszi. Mert 
félig kémikus, félig szánalmas hatást tesz 
reánk ez a »névtelen félisten«. S hogy ezt 
a humort érzékiteni tudta a művész ez ala
kon, az mutatja jellemzési képességét.

Ha a túlságos gond elég valamely mű 
sikeréhez : úgy P á 11 i k Béla »Dele!ő«-je 
ellen nem igen volna kifogásunk. De szeren
csére (ha nem is épen Pállik Bélára nézve) 
a természetes hatás legtöbbször a kereset
len kivitelben nyilvánul. Ép azért a nemzeti 
muzeum számára festett képe: nem bírta 
megnyerni tetszésemet. A közvetlenség na
gyon is hiányzik belőle s e legfőbb dologért 
a detailleok finomsága oly kárpótlást próbál 
nyújtani, melylyel sehogy sem bírunk meg
elégedni. Árnyas fák alatt egész juh-nyáj 
pihen. Van itt birka bő választékban : fiatal 
és öreg, vén kos és gyönge bárány, a meny
nyi csak kell. Ezeknek a festésében a mű
vész excellál. Olyan jól megfigyelte e békés 
állatok természetét, külsőségeit, tunyaságát 
s főleg gyapját, hogy szebbnél-szebb példá
nyokat egész játszva ir oda ecsetével a vá
szonra s Mali Keresztélyt is fölülmúlja ve' 
lök. A mi más van a képen az már többé- 
kevésbé mind gyönge. így a középtéren ülő 
juhászok igen közönséges staffage-alakok, 
a kikben valami sok életteljesség nincs; 
még legjobb az az előttük álló menyecske, 
a kiben a művész szeretetreméltó nejére ! 
ismerünk, kinek vonásait megörökité. A 
kép tájrészlete chablonszerü. Különösen a 
baloldali facsoport egészen bizonytalan rajzu. 
Ezekben a vaskos törzsekben nincs életnedv.

Az előtér gyep-pázsita pedig meglepően 
rósz. Hisz ez merő gyapjú, zöld kiadásban! 
Ugyanaz a technika s festési mód. Hát még 
a melancholikus szamár. Akár csak kitömve 
volna ; semmi élet benne ; rajza bizonytalan, 
színezése elnagyolt. Hanem vaunak jó olda
lai is az ambícióval készült műnek. Ilyen 
a kompozíció beosztása s a napsütés. Kü
lönösen a háttérben összegyűlt birkák meg
világítása találó.

S p á n y i Béla egy igen tetszetős müve 
a »Száraz malom« egész bravourját mutatja 
a koloritnak. A motívumban alig van va
lami uj, mert a viznek ezt a fény-vibrálá
sát, a fák lombjának ez elválását a kék 
levegő-égtől s a fehér párázatos horizontnak 
e szinhatását már több ízben megfestette a 
művész. Mind e detailleok azonban oly tet- 
szetősek, hogy ismétléseikben is újra meg 
újra megvesztegetik a szemet. A ini örven
detes az uj képen az a tehenek rajza, mely 
szabatosabb, mint Spányi Béla előbbi mü
vein. T e l e p y  Károly, a régibb Markó- 
féle irány hive, de a mestert távolról sem 
követi idealisztikus túlzásaiban. A mit a 
fiatal nemzedéknél ritkán találunk : a rajz 
tisztasága, főleg a fáknál: az e művésznek 
egyik kiváló erénye. Egy másik : hogy a 
természetet szabad és helyes szemmel nézi. 
Nem szépíti, de nem is utánozza nyersen. 
Müvet fest s a művészet tudvalevőleg a 
v a l ó  l á t s z a t á v a l  hat. Ez a hatás szól 
hozzánk ez »Ut a magasba« című képről. 
Csinos, tetszetős mű M e s t e r h á z y  Kál
mán »Az utón« című festménye. Sudaras 
fák közt magános vadász ballag; a háttérből 
kunyhó kandikál elő. Mindez ép oly egy
szerű, mint vonzó. S o mo g y i  Dániel, ki a 
gondos kivitelt többre becsüli a közvetlen
ségnél (s hogy ez mennyiben helyes azt 
fönnebb már érintettem) ezúttal egy »Al
kony «-t küldött, pirosló éggel, gyöngéd fel
hőkkel, üde pázsittal, melyen ökrök legel
nek. A kép távlata is jó.

A tárlat fő-müve D u p r é  J. »Erdő 
belseje« rósz helyre jutott. A veterán francia 
mester e ritka szép képe alig volt élvezhető 
az előnytelen világításban, mely három oldal
ról is áradt rá. Nem értjük: miért bánt a 
mütárnok ily mostohán vele ? A tölgyfa
erdő, mely elénk tárul, a sűrűség minden 
titokteljességével, idylli költészetével hat 
reánk. Rég nem kapott meg bennünket va
lamely táj hangulata ennyire, mint e fest-
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vényé. Az a bravourteljes mélység, melyet j 
a kitűnő perspectiva által hoz létre a mű
vész: ritka tanulmány tárgya lehet a fiata
labb festőknek. Ezen a képen is az impressió 
a fő ; de ezt a hatást nem nyeri naturalis- 
mussal, vázlatszerü rajzolással, hanem ihlet
teljes, gondos munkával éri el. A rajz be- 
végzett s a festés csupa lazur. De azért ki
csinyességgel nem találkozunk az egész 
művön, sőt a részletekben nem is dol
gozta ki a festő. Olyan ez az »Erdő bel
seje«, mint Ruisdael valamely tájképe: ép 
annyi élvezetet nyújt, mint tanulságot. A 
művészetben ez a kettő sokszor ugyanegy.

Jéravalé dekoratív képeket küldött 
W i 1 b e r g Keresztély. Egy rémai császár 
fényűzésteljes villáját három különféle pont
ról mutatja be. A berlini »Hőtel Bauer« 
számára készültek e festvények, hol, mint 
freszkók nagy elismerésben részesültek. A mű
vész vászonra is megfesté s igy jutottak hoz
zánk. Rajz és kompozíció tekintetében becses 
mind a három kép. A gazdag plasztikai ékít
mény, a centaurok, egyes szobrok s külön
féle groupe-ok, továbbá a pazar architek 
túra mind meg annyi hatásos részletek, me
lyek az üde, exotikus természetben annál 
hatásosabban tűnnek fel. A motivumok ideá
lisak, de azért elég természetesség van e 
képek elrendezésében. Maga a festés tech 
nikája azonban elavult. Ilyen simán ma már 
nem igen festenek; kivált ekkora arányú 
képeknél ez a modor majdnem élvezhetet
len. A néző azért szívesen fordult S c h i n d- 
1 e r Ede »Részlet Haslau vidékéről« című 
müvéhez, mely közel szomszédságban füg
gött, s mely a festő egyik érdekes alkotása. 
Mintha csak azt akarta volna megmutatni, 
hogy a természet legkevésbé romantikus 
pontjait is tárgyául választhatja a művészet, 
s az igazság erejével vonzóvá is tudja tenni. 
A dombos, sziklás, mostoha tájat, különö
sen az előtért rendkívül híven festé.

Plasztikai müvek dolgában szegény volt 
a tárlat. Csak K i s s  György küldött egy 
terracotta-csoportot. »Gyümölcstolvaj «-t áb
rázolt, kit menekülése közben egy kutya 
megragad. Eletteljes, mozgalmas genre, me
lyet a művész ötven forintjával kínál. A 
külföldön ily apróságért épen hatszoros árt 
kérnek. PRÉM JÓSZEF.

IRODALOM,
„ M a g y a r  S a l o n  “

A művészet és irodalom legjobb erői
nek összemüködése által uj vállalat indult 
meg, mely »Magyar Sálon« címet visel s 

í  havonkint terjedelmes füzet gyanánt jelenik 
meg. Az első számot a szerkesztők F e k e t e  
József és H e v e s i  József elég ügyesen 
állították: egybe s a kiállítás is egészen 
salon-képes. Néhány jó és népszerű névvel 
találkozunk a közlemények alatt s a nagy
számú illusztrációktól se tagadható meg a 
csín s az érdekesség.

Magát a címlapot, mint olvassuk, J ó k a i  
Mór utasítása szerint J ó k a i  Róza rajzolta. 
Díszes termet ábrázol az, lantot pengető 
daliával, tükörbe néző hölgygyei s egy má
sik fiatal nővel, ki rokka mellett ül. Alul 
a művészet, irodalom és tudomány emblémái 
szolgálnak ékességül. Az efféle tollrajzok- 
ban a fiatal művésznő mind nagyobb hala
dást tanúsít; a nehéz technikának egy és más 
titkát már elsajátitá s az Ízlés is híven tá
mogatja. Jellemzetes rajzokat készít szintén 
koszorús atyjának útmutatása szerint »Az 
apja fia« cimü regényhez, melyet Jókai 
Mór e vállalat számára ir. Már ez az első 
közlemény is nagyon érdekfeszitő, s két il
lusztráció egy-egy hatásos jelenetet tesz 
szemlélhetőbbé.

Kép tartozik »A kortes-tanyán* című 
szatírához is ; amazt S z e m l é r  Mihály ké- 
szité, emennek K o m ó c s y József a szer
zője. A vers épen alkalomszerű. Ilyen korcs
mái jelenet, melyen egy-egy híres Pozsgár 
Máté oktatja a választó-polgárokat, ezrével 
van széles ez országban. Ott áll az asztalon 
környezve híveitől s szónoköl:

»Minden községben iskolákat épít 
Bosszantásunkra már a hatalom,
Hogy a tudásnak életölö mérgét 
Csepegtesse a gyermekek szivébe.
És szarkatollas csendőrség tanyázik 
Az országutak mentiben,
Hogy korlátozzák hősi bátorságát 
A szabad élet kedvelőinek,
Kik pusztáinkat oly híressé tették 
A plundrás német —- és zsidó előtt . . .«

J óízű sza tíra ; jellemzetesebb, m int a hozzá
tartozó kép.

Már a D ö r r e Tivadar illusztrációi, 
melyeket M i k s z á th  Kálmán-nak »A hol
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a v í z  is virágzik« ciniű életkép-ciklusához 
rajzolt, ép oly finomak, hangulatteljesek, 
mint maga a szöveg. Az író ez apróságai 
mind igen kedvesek. Érdemeit S z a n a 
Tamás egy. önálló tanulmányban méltatja s 
arcképét P a c z k a  Ferenc rajzolta meg, 
nem valami hízelgőn. A tolírajz charakte- 
risztikus, de a vonásokat nagyon is kemé
nyen, mereven, mutatja. Végül Szás z  
Károly egy Ronsard féle csinos románc- 
fordítása s H e v e s i  József »Egy májusi 
reggelen« című csevegése gazdagítják a 
szépirodalmi részt.

Az ismeretterjesztő közlemények közül 
az első gróf Z i c h y  Jenő tollából való. Az 
»Ipartörvény és kiállítás« cimrael mond el 
egy és más nem ismeretlen dolgot; P u 1 s zk y 
Ferenc behatóan, tanulságosan értekezik 
»Az ötvösmű kiállítás«-ról. A most jubiláló 
veterán tudós arcképe is ékíti a füzetet. 
S z e m e r e  Atilla úti jegyzeteket adott, a 
melyek »A japán művészet«-tel foglalkoz
nak ; s e jegyzetek érdekességét négy illusz
tráció is emeli. Utána V á m b é r y  Ármin 
a »Mahdik Ázsiában és Afrikában« cim 
alatt alkalomszerű cikke következik; s ez, 
valamint B o r o s t y á n  i Nándornak »Az 
indigenák s az 1880-iki országgyűlés« cimü 
tanulmánya a fűzet legmagvasabb köziemé 
nyei közé tartozik Van nyelvészeti cseve
gés is S i m o n v i  Zsigmondiéi: »Az idegen 
szók és a míveltségtörténet« cim alatt; 
egészségügyi közlemény: »A betegségek és 
azok okai« H i d a s i Páltól; madártani cikk : 
»A bíbic« H a n u s z  Istvántól és egy finn 
népéleti rajz »Az uj-major« cim alatt P e k k a 
Páioráinte tollából.

Nem. feledkeztek meg a szerkesztők 
a Horvát István emlékünnepélyéről sem, 
mely Székesfehérvárit lesz, s ez alkalom
mal az iró arcképét és szülőházának raj
zát mutatják be. Van aztán könyvismertető 
közlemény, divattudósitás s a »Humor« ro
vatban néhány jeles rajz J a n k ó  Jánostól; 
sőt zenemű sem hiányzik a füzetből, a miről 
S e r 1 y Lajos gondoskodott, ki egy szép 
»Gavotte«-ját engedte át.

íme a vállalat gazdag tartalmú első 
száma. S ára csak 60 krajcár. Hisszük hogy 
életrevaló marad továbbra is. FANFARON.

»A magyar hírlapirodalom statistikája 
1780—1880-ig« összeállította Szalády Antal, be
vezetéssel ellátta Ferenczy József. Megjelent Lám- t 
pel Róbertnél. Tekintetbe veendő adatgyűjtemény \

a magyar hírlapirodalom történetéhez, melynek 
kidolgozására az akadémia által kiadatott pályá- 

{ zat már három ízben eredménytelen maradt. Sza- 
j lády a magyar hírlapirodalom száz éves múltját 
| tevő hírlapok névjegyzékét állította össze, betüso- 
| ros rendben, mindeniknél megjelölve a szerkesz

tőt, kiadót, a keletkezés és megszűnés idejét, az 
alakot, az előfizetési árt. Használta id. Szinnyey 
Józsefnek a »Vasárnapi Újság«-bán évről-évre meg
jelenő gondos kimutatásait, de azonkívül vissza
menőleg még eleget kellett kutatnia, hogy a po
zsonyi Ráth-féle »Magyar Híradó« megindultától 
(1780) kitöltse a hézagot, 1879 december utolsó 
napjáig, meddig a kutatás tart. Fáradságos munka 
a magyar hírlapirodalomról teljes kimutatást kö
zölni, mert a lapok sehol sincsenek összegyűjtve. 
Sokszoros munkára van szükség, hogy egyik ki
egészítse a másikat. Szalády müve. mint a mely 
megkezdi az összeállitást, elismerést érdemel.

»Ötvösmii-kiállítási emlék«. S z e n d r e i  
János, ki az ötvösmükiállitás munkálataiban kez
dettől fogva részt vett s a kiállításról a lapokban 
cikkeket közölt, most a szétszórt hírlapi közléseket 
egybegyűjtve, a kiválóbb műkincsek fényképnyo- 
matainak kíséretében, bocsátotta a kiállítás em
léke gyanánt a »nem szigorúan szakközönség« 
kezei közé A diszes negyedrét füzetet Divald Károlv 
adta ki a Franklin társulat könyvnyomdájában a 
saját készítette tizenhat fényképnyomatu táblával. 
A 17» kép a következő műtárgyakat ábrázolja : 1. 
a hires őskori vert sáraranyból álló bütykös, a 
hun lovassal és Emesével ; 2. Sz. László király 
ezüst szobra ; ö. Sz. István király ezüst mellszobra ; 
4. egy disz-boglár, u. n. morsus, melyet Nagy 
Lajos adományozott egyéb drága fölszerelvények
kel együtt az aacheni templomnak; 5. Losoncy 
Antal boros Uancsója; 6. a kassai székesegyház 
csúcsíves modorban készült kelyke a XVI. század
ból ; 7. tizenkét darab különféle billikom és kupa 
kisebb mértékben levéve ; 8. a Pálffy-féle bibor- 
zománcu billikom ; 9. az Eszterházy kincstár tu 
lajdonát képező hires disz serleg Cleopátra félalak
jával a triton hordozta csigán ; 10. Bocskay koro
nája ; 11. a szebeni Hann Sebestyén készítette 
kanna ; 12. három zománc.niüvü násfa ; 13. az Esz
terházy kincstárbeli hires talpas csésze, drága 
kövekkel, gyémántokkal borítva; 14. egy XV. 
századbeli zománcos oltárkereszt ; 15. a Rumy 
serleg az Eszterbázy kincstárból. A szöveg a ki
állítás általános ismertetése mellett, kiválóan e 
tizenöt kép eredetijének leírásával foglalkozik A 
pazarul kiállított könyv ára 2 frt

»Zwingli Ulrik élete és a helvét reformá
ció megalapítása« cimü müvet adott ki »a nagy 
reformátor négyszázados évfordulójából, emléké
nek szentelve«, B e n k e István ref. gimn. tanár 
Sepsi-Szentgyörgyön. A terjedelmes kötet 1 frt 10 
krért rendelhető meg a szerzőnél.

»Alkibiades«. Ily cimü tragéd'ára hirdet 
előfizetést K o r o d a Pál fiatal iró. Müve néhány 
év előtt az akadémia Teleki-pályázatán figyelmet 
keltett s a bírálók jelentése főleg a hős jellemé
nek érdekes rajzát, a történeti háttér gondos és ala
pos festését s az egész mü költői színezetét dicsérte.
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M Ű V É S Z E T .  
Munkácsy és uj képe.

A »Consummatum est«, mely néhány 
nap óta nagy tömegeket gyűjt Sedelmayer 
kiállítási termébe, a párisi sajtó általános 
elismerésével, sőt megasztalásával találko
zik. A francia műbirák csaknem kivétel 
nélkül egyet értenek abban, hogy Munká
csy uj alkotása művészi becs tekintetében 
a »Krisztus Pilátus előtt cimű festménynek 
is fölötte áll, sőt színezés tekintetében a leg
bámulatosabb képek mellé állítható. A mű
vész valóságos virtuozitást fejtett ki, mely 
őt minden időn legkiválóbb mesterei mellé 
emeli.

A német lapok párisi tudósítói szintén 
nagy elragadtatással szólanak a magyar 
művész uj alkotásáról. Hogy csak egyet idéz
zünk a »Berliner Tagblatt« levelezője a 
következőket irja: »Munkácsy első nagy 
képe : *K r i s z t u s P i 1 á t u s e l ő t t «  óriási 
sikere után, megfogható feszültséggel várta 
mindenki a pendant: » K r i s z t u s  a Goi  
g o t h á n «  befej eztetését. Néhány választott 
kivételével, csak a sajtónak és kritikának 
volt tegnap módjában Sedelmayer kiadó
műkereskedő meghívására a magyar mester 
legújabb alkotását bámulni. Mikor reggel 
tizenegy órakor a Rue Rochefoucauldba 
érkeztem, hol a két Munkácsy-féle kép szá
mára külön pavillont építettek, a művészt 
a sötét vörössel bevont teremben találtam, 
a mint a munkásokat utasitgatta a díszíté
sek elhelyezésében. A magas, férfias alakon 
bizonyos idegesség volt észrevehető. Furcsa 
dolog is az, mikor elvágva a köldök-zsinór, 
mely a müvet a művészhez kötötte. A mit 
addig oly szeretetteljesen alkotott s szűziesen 
óvott a tömeg szemei elől: most ott áll ki
téve a szeretet nélkül való, indiskrét, irigy, 
értelmetlen tekinteteknek ép úgy, mint a 
jóakaró, őszinte és lelkesedni tudó bírálat
nak. Meg a művész, mint nekem maga Mun
kácsy bevallotta, mindig érez mindenféle 
apró lelki furdalást; mikor kész a kép, maga 
is látja, hogy ezt vagy azt jobban is meg
csinálhatta volna. A Munkácsy lelki furda- 
lásai alkalmasint elviselhetök lesznek. Müve 
hatalmas. Azt a hatást ábrázolja, melyet 
Krisztus haldoklása a tömegre tesz s ez tág 
teret nyújt Munkácsy sajátos, rendkívül 
éles egyénitő tehetségének. A képről bírá
latot majd csak beható tanulmányok után 
fogok írni, egyelőre csak a tényekre szo

rítkozom. A kép voltaképen két részből 
áll, melyek azonban szoros szellem-össze
függésben vannak egymással. A kép jobb 
szélén függ Krisztus, a feje kissé oldalt 
hajolva, szeme fölfelé irányozva. A két lator 
között van, kiknek keresztjei tompa szög
ben állanak az üdvözítőéhez, úgy hogy az 
egyik teljes arcban, a másik Krisztus felé 
forditott fejjel oldalt látható. Krisztus nem 
halott, mint azt Albert Wolf a Figaro-ban 
irta s ezért nem jogosan kereszteli el úgy 
a képet, hogy »Beteljesedett«. A Megváltó 
csak el van ájulva. A kereszt lábánál vég
telen anyai fájdalmában Mária, a szeretett 
fiú lábait csókolja, átkulcsolván. Mellette 
Mária Magdolna, egyike a kép legbájosabb 
alakjainak, jobbra János evangélista, balra 
Mártha. A kereszt mögött egy fájdalommal 
teljes női arc bukkan elő. Az előtérben őr 
ül, a ki a körülötte történőkkel csak annyit 
törődik, a mennyi a hivatásával jár. — A 
hóhér, vállán a létrával, kezében a kala
pácscsal, a kereszt csoportját brutális kö
zönynyel nézi. A létra a kompozíció mester
müve, a képet két mezőre osztja és eltakarja, 
a mit födni kell. Fgy őr az előrenyomuló s a 
legkülönbözőbb érzelmeket eláruló tömeget 
szorítja vissza. A hivatalos személyiségek és 

| honoráciorok, kik ott voltak a szomorú jele
netén hazafelé indulnak a Golgotháról. Leg
elői egy öreges ember siet, a kiről azt lehetne 
hinni hogy gyorsan akarja megvinni a hirt 
Jeruzsálembe. Tudtomra adták, hogy ez ana- 
chronizmusképen a rósz lelkiismeret által 
gyötrött Judás, a ki pedig már Krisztus 
halála előtt felakasztotta magát. Mögötte 
az egyik légionárius százados lovagol s mé
lyen meghatva fordítja fejét a haldokló Meg
váltó felé. Két farizeus, az egyik hosszú, 
fehér szakállal (szakasztott Arséne Houssaye, 
ha Munkácsy azt is mondja, hogy akarat
lanul) a másik fiatal és a Gambettához ha
sonlít, a lovas mellett mennek hátratekintés 
nélkül; az öreg nyilván megingott a kivég
zett felől való nézeteiben, mig az ifjabb azt 
látszik bizonyítani, hogy jól történt az, a 
hogy történt. A néptömegből fenyegető ka
rok emelkednek a kereszt felé, más embe
rek mélyen meg vannak rendülve, mig is
mét mások tele gúnynyal kiáltozzák : »Szállj 
le a keresztről!« A tömegtől s a kereszt
től is elválasztva, egy ifjú áll*, lába a ke
reszthez vezető lépcsőn, karjai a haldokló 
Krisztus felé terjesztve, fejét lelkesen föl-
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emelve: ő az uj vallás reménye és jövője.
A száraz sceneria fölött zivataros, komor 
ég, melyből csak egy sugár esik a Megváltó 
felségesen szép fejére. Valamennyi alak éles 
realizmussal van felfogva; a mivel a transz
cendentális anyag tekintetéből sokan nem 
igen tudnak megbarátkozni. — Munkácsy 
elbeszélte nekem, hogy képe, lényegében, 
egy apáca könyvén alapszik, mely véletle
nül akadt kezébe. Egy stigmatizált leány 
valahol hallucinációi közt az Ur egész szen
vedését átélte ;s egy apáca leírta e fantaz
magóriákat. E leírás után készült a kép 
terve. A képről birálólag szólva, visszatérek 
majd e nevezetes könyvre, melyet megígér
tek nekem. Még csak annyit mondok, hogy 
a művész teljes tizenkét hónapig festette a 
képet, mely szeptemberig itt lesz kiállítva, 
aztán Budapestre megy.« — Munkácsy bá
mulatos rugékonyságával, melyet még az 
utolsó hetek megfeszitett munkássága sem 
tört meg, uj munkához fogott. Az 1885 iki 
budapesti kiállítás számára akar két képet 
befejezni. Az egyik a »Consuramatum est* fő 
csoportjának tanulmányképen készített »ere
deti «-je, mint bátran mondhatjuk; a két 
lator közt felfeszitett üdvözítő és a kereszt 
lábánál fájdalmuk remek kifejezésével al
kotott csoport •, Mária, Mártha, Magdolna és 
Szt.-János önálló művészi alkotássá teszik e 
»fragmentumot«, mint Munkácsy szerényen 
nevezni szokta. Még emeli érdekét az a kö
rülmény, hogy Krisztus alakja itt sokkal 
realistikusabban, a testi kínt bámulatos erő
vel feltüntető módon van ábrázolva, úgy 
hogy érdekes összehasonlításra ád alkalmat 
a nagy képpel és tanulságos pillantást en
ged vetnünk a művész alkotási módjába.
A másik kép Haynald bibornok arcképe, 
melyet tudós főpapunk utolsó tartózkodása
kor Párisban kezdett meg Munkácsy, de a 
melyen csak az arcot végezte be eddig 
teljesen.

Érdekes kis naioam kerül legközelebb ki
állításra. Egy []-cm. területre festett kis kép az, 
melyen szabad szemmel alig láthatólag pastosus 
modorban egész tájkép foglaltatik. A kis képecs- 
kén az előtérben vágtat a királyné, a háttért pe
dig egy vadászlak és nagy kastély foglalja el. A 
maga nemében mesterműnek mondható képnek 
egyik sajátsága, hogy közönséges ecsetekkel ké
szült. Festője Engel Ede hazánkfia, ki jelenleg j 
Bécsben él. A szemetrontó művön kilenc hónapig j 
dolgozott.

A nemzeti színházban. Wiltné asszony még 
május 24-ig fog vendégszerepelni. Az opera igaz
gatósága megkínálta Wiltné asszonyt egy újabb 
szerződéssel, a mely szerint ez az 1885. év nyári 
hónapjaiban (a kiállítás alatt) az operaházban 
vendégszerepelne. A művésznő azonban még nem 
határozott az iránt, vájjon a tavaszi saisonban 
vagy később fog-e eljönni

Colombier Mari uj drámája. »Bianca«, 
melyet a hírhedt szerző a napokban Versaillesben 
színre hozott, botrányos jelenetekre adott alkal
mat, úgy hogy a darabot alig lehetett végig 
játszani.

A párisi Sálon a közönség élénk részvéte 
mellett nyílt meg. Összesen 4658 műtárgy van 
kiállítva, közte 2488 festmény. M a g y a r o r s z á g 
b ó l  h é t  f e s t ő m ű v é s z  v a n  k é p v i s e l v e .  
Feltűnt, hogy M a t e j k o  János alig részesült 
figyelemben.

Verdi »Othellooja. A dalmű cselekménye 
Cyprus szigetén kezdődik, tehát az esküvő után. 
Jago nem játszik olyan kiváló szerepet, mint Shaks- 
perenél. Ellenben Cassio és Rodrigo szerepei na
gyobbak. Különösen magasztalólag szólnak Verdi 
barátai az »Ave Maria«-ról, melyet Desdemona az 
utolsó felvonásban énekel. — A szöveget Boito 
Arrigo irta.

Henry Irving, az angol charakter-szinész 
ápril 27-én lépett föl utoljára New-Yorkban és 
most búcsút mond az Egyesült-Államoknak. Zsú
folt ház előtt játszotta Shylock, XI. Lajos, I. Ká
roly és Benedikt (Sok hűhó semmiért) szerepeit. 
Az előadás végén búcsúbeszédet intézett a közön
séghez, a melyben megígérte, hogy jövő télen visz- 
szatér Amerikába. Huszonhat hét alatt Irving Ame
rikában 405,604 dollárt keresett. Ez a legnagyobb 
jövedelem, melyet művész ott valaha elért.

Margitay Tihamér jeles tehetségű képiró 
a tudományos akadémia egy termében kapott 
atelier-t. Most fogott hozzá József nádor teljes 
alakú és életnagyságu arcképének festéséhez, a 
melylyel a kormány bízta meg. Jász-kún kapitányi 
öltözetben tünteti föl a főherceget s a kép a mű
egyetem dísztermét fogja ékíteni.

Zenemüvek. A C i g á n y  P a n n a ,  Almási 
Tihamér legújabb népszínművének összes dalai. 
1. Tyuk-dal. 2. Hej mit akar engemet megölelni. 
á. Cigány-tánc. 4  Cigány Panna dala. 5. Kolduló 
barát nótája. 6. Csufolódó dal. 7. Cigány-kar. 8. 
Magyar románc. 9. Két csillag együtt az égen. 

i 10. A ki téged egyszer meglátott, egytől-egyig 
! Serly Lajos karnagy eredeti szerzeménye megje

lentek a Harmónia nemz. zeneműkereskedésében 
és ugyanott megrendelhetők. Vidéken minden 
könyvkereskedésben kapható. Ára 1 frt 80 kr. — 
T á b o r s z k y  és P a r s c h  zenemukereskedésé- 
ben megjelent: P r e e i o s a ,  polka-mazurka, zon
gorára, ifj. Fahrbach Fülöptől. Ara 74 kr.

Felelős szerkesztő : SZANA TAMÁS.
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A Z  O S Z L O P B Á R Ó .

Regény.
Irta TOLNAI LAJOS.

(Folyt, és vége.)

A sok vidéki ur, megyei tisztviselő 
kalap levéve közeledett felé és mindenki 
tudott neki mondani valami szépet, magasz
talét, a minek az igazi édességét mind az 
én szivem érezte legjobban.

— Szervusz Ádám ! — kiáltott eléje 
messziről a vastag, kurta kis pohárköszöntő, 
a megyei aljegyző. — Jer, jer, informálja
lak egy kicsit. Készítettem a számodra ne- 
hány jeles, de igazán fenkölt hangú, hiva
talos toasztot. Ma minden ember szeme te 
reád néz, a nap hőse te vagy, illő, hogy 
homlokodról a nemzetiség, hazafiság, ember
szabadság fénye sugározzák. Ne félj, a nép 
mindenért kamatostól fizet, ha értünk hozzá. 
Megtanítalak. Te Ádám, le kell vernünk az 
alispánt, ki .ínagát hiszi első szónoknak a 
megyei életben, pedig egy talpraesett, jó 
konstrukciója nincs. Haza beszél mindig, 
örökké magát dicséri. Majd megösmered. 
Beszélj csak az én számmal — az öreg 
Csibi báró is, a gazdasági egylet elnöke 
folyvást az én beszédemmel pompázik s 
mekkora hatásokat tesz. Majd megösmered. 
Beszélj csak az én számmal.

S kitátotta hatalmas száját, hogy a báró 
meggyőződjék, hogy akkora szájjal lehet 
beszélni.

— Hódítani fogunk. A magyarnál fő, 
édes barátom, a beszéd, a ki beszélni nem 
tud, órálni, dikciózni, föllengősen, hazafiasán, 
ellenzékiesen : az nálunk szerencsétlen csil
lag alatt született. Már ez igy AT*. Első 
a beszéd. Beszélj csak te fiú az én szám
mal s meglátod rajongani fognak éretted. 
Nyeregbe teszünk az első nap, mindenki 
rólad beszél, kunyhó, palota a te neveddel 
lesz betöltve. Aztán, ha egyszer népszerű

lettél: azt teheted a mit akarsz, válogat
hatsz hivatalokban — s te, te fiú: válogat
hatsz asszonyban, leányban kedved szerént. 
De beszélj csak az én számmal.

Az aljegyző ur kivette nagy, ökölnyi 
ezüst óráját s odatartotta elém, hogy néz
nem meg jól, mert antik, a híres kancellá- 
rus őséé volt. Megnézte hány óra s átölelte 
bizodalmasan a bárót.

— Egy kis jó negyedóránk van még. Jer.
S oda vonta egy nagy hársfa alá, mely

nek vastag törzsét bokrok takarták el a 
szem elől.

Köhögött s mély hangján olvasni kezdte 
a toasztokat.

— Majd maga öcsém ezeket azonnal
lekapja, jó öreg betűkkel — fordult felém 
fél fejjel. — Hát Ádám, mit szólasz erre a 
beszédre ? Ugy-e ? Pompásan fog menni, de 
bátor légy, vágd a jobb kezedet a mellé
nyed elejébe s a bal kézzel csöndesen bab
rálsz a pohárral. Ez az én modorom s igen 
hatásos. Egy uj Wesselényit csinálunk be
lőled. Csak a végén ezt a citátumot, hogy: 
m i n d e n  e r k ö l c s  t á m a s z a  t a l p 
k ö v e  a t i s z t a  o r s z á g ,  m e l y  ha 
e g y s z e r  m e g v é s z  -------

Alázatosan kijavítottam, hogy »mi n
d e n  o r s z á g . . . «

— Csiba! utasitott rendre . . . Róma 
megdől s rabigába görnyed — ezt hangsú
lyozd hatalmasan. Ezt hogy »rabigába« — 
ezt szereti a magyar. Talpra! Előre! ezek 
a főszavak. Ezt mondod a magyar nemes
ségre. Ez a választó. Ennek nem kell pénz, 
bár szegény jobbadán — csak dicsérő be
széd. A magyart csak dicsérni kell: s ve
rebet fogathatsz vele. De hizelgés nélkül, 
parulázás nélkül, csókolódzás nélkül egy 
tapodtat se mozdul. Nesze ez a második 
a hölgyekért. »Magyar hölgyeknek születni, 
szép és nagy gondolat« — ez a fő tkéina. 
A magyar hölgy a legszebb hölgy a vilá-



290 K O S Z O R Ú

gon, a magyar hölgy a íegmiveltebb a vilá- j 
gon — no csak mondd el, tettem én ide 
annyi dicséretet, hogy egy országutat ki 
lehetne vele kavicsozni. De ez adja meg a 
savát, borsát. Van a várlaki esperesnek két 
hóbortos, ferde szájú leánya, azok felé nézz, 
legjobban ők vannak felcifrázva — meg- 
ösmered őket — feléjük nézz s az egész 
megye a tied. Egy vastag, fekete-vörös asz- 
szony ül mellettük — a nagynénjük. Száz- 
ezeres. Érted? No és végre Ádám — csön- 
desité mély, basszus hangját — ugy-e meg
teszed — ezt a toasztot reám fogod emelni. 
Ha én neked adom a megyét, a fél orszá
got — ennyit te is megtehetsz pajtás éret
tem. Főjegyző akarok lenni. Ha te dicsérsz: 
meg van. Rád aztán meg vannak már téve elő
készületeim. A hercegnőért, a bárónéért — 
éretted én iszom. Vessünk fiam vállat-váll- 
hoz s te pár évek múlva főispán, én alispán 
s a megye a mienk. Értesz? No de most 
pajtás siess, jönnek a küldöttségek. Én ren
deltem, hogy a templomi dolgok előtt tör
ténjenek meg ezek, hogy már ott fel légy 
ékesítve. Bele kell markolni ám fiam a tár
cába, hanem ott leszek én melletted. Csak 
beszélj az én számmal.

Fölmentünk az emeletre, a báró szobá
jába — s én Írni kezdtem a toasztokat. Nem 
vehettem külön a bárót, hogy ezt a szájas 
embert elkergettessem vele. Ott ült a nyakán.

A hidegháti polgári és úri egyesült da
lárdák küldöttsége nyitott a terembe.

Ádám báró, mivel ilyes dolog még nem 
érte eddig — elsápadt és reszketett.

Husszu, hízelgő, égig emelő beszéd után, 
melyet egy vörös-szőke, sűrű hajú, gőgös 
magatartásu, huszáros bajuszu fiatal ember 
tartott — fölajánlotta a küldöttség az el
nökséget.

Hallottam a mint az aljegyző ur oda 
súgta a báró fülébe:

— Egy gyenge százast ezért fiam.
A báró kiegyenesedett és villámló sze

mekkel fordult a küldöttség felé.
Dadogva mondott nehány szót — s két

száz forint alapítványt ajánlott fel.
Hirtelen uj küldöttség lépett be, mely 

hallotta az egetverő éljenzéseket és magasz- 
talásokat.

A megyei testületek gyámintézete. So
vány tanítók, őszbe csavarodott, kopott fe
kete ruhás, de hódoló tekintetű, tisztes fér
fiak, heten, nyolcán.

Hozták az ő gyenge elnöki széküket.
— Itt elég lesz huszonöt forint — sugá 

az aljegyző.
—- Huszonöt forint — — hangoztatá a

báró — —
Oh istenem — mondám magamban — 

bár ezeknek a szegény embereknek adott 
volna inkább többet. Hiszen a dalárdis- 
ták fölbáíozzák úgyis, ezek otthon levő 
rongyos gyermekeiket takargatták volna be 

j egy kis tisztességesebb összeggel. Én pirul
tam, az én orcám égett, mert szerettem a 

j bárót.
Uj ajtónyitások és sorakozások. Ezek 

már derék, tehetős emberek voltak jobbára 
piros, pofók orcával.

A központi borászati-egylet.
Elnöki szék — — száz forint.
— Lelkes éljenzések és kézszoritások 

és a bor mivelésének dicsérete.
— No — nevetett a báró — lesz még? 

— kérdé a borászok távozása után.
Csögödi agarász-egylet.
Elnöki szék — száz forint.
Iparszövetkezet — elnöki szék — ötven 

forint.
Egyetemi ifjak segély-egylete------ el

nöki szék.
Már nem lehet. (Mit szemtelenkednek.)
Honvédrokkantak fiók-egylete — el

nöki szék — bizony nem lehet, de azért 
egy kis segedelem. Öregebb férfiak aján
latba hozatala. Ej — ej . .. Pedig . . .

Csolnak- és korcsolyázó-egylet — disz- 
elnöki szék — —

— Ötszáz forint — — fiam.
— Ötszáz forint — hangzott lelkes él

jenzések közben.
Szövőipar — tehenészet, juhászat, kis 

birtokosok-egylete — elnöki újabb meg 
újabb székek-------

Csak akkor vettem észre, hogy egy te
remből a báróné, a herceg, a hercegnő s 
s egy csomó megyei mágnás ur és urhölgy 
nézik e jeleneteket, mikor valami kacagás, 
taps és nehány durva szó szakította meg a 
távozók éljenzéseit.

— Mennyi éhes kutya — sivitott egy 
görbe hátú, apróra nyírt, ősz hajú, rák-piros 
vén ember. Libapál báró — majd adtam 
volna én ennek a sok szemtelen disznónak 
korbácsot.

Á hölgyek nevettek és éljenezték Ádám 
í bárót. Mily jól viselted magadat Ádám;
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pompásan álltái; magnifique, superbe: te 
egy kész elnök vagy — hangzottak a di
csérő megjegyzések.

— De hát mi lesz ebből a sok koldu
lásból — csavargatta bajuszát kedvetlenül 
a herceg. Hisz ezt lehetetlen eltűrni. Nincs 
itt policia ? Ezek valóságos zsebmetszők .. •

— Ez nálunk igy van! hercegséged — 
mondá az aljegyző ur. — ősi szokás.

— Hát a magyar igy árulja elnöki szé
keit — egy gyermekembernek ? Nincsenek 
itt tisztességes vén emberek, szakférfiak ?

— Igen, de elnöki széket mi csak mág
násnak adunk.

— Hát persze — ordított Libapálbáró 
— hogy legyen a ki fizesse az ételt meg 
az italt. Jönnének csak én hozzám.

Oh, nagyon gúnyos szavakat mondtak 
a magyarra, hogy nem mertem föltekinteni; 
hogy a magyar polgári osztály, egy megvá
sárolható csőcselék, hogy — nem, nem, in
kább a nyelvemet szakítom ki, semhogy 
tovább mondjam.

De a mi ennél is jobban bántott, hogy 
Ádám báró is kifigurázta a küldöttségeket; 
utánozta a szónokok fölfujt modorát, vagy 
alázatos hebegését, orrhangból, krákogva, 
bassus hangon, hogy a nők nem tudtak hova 
lenni nevettükben s a férfiak nem tudtak 
betelni az Ádám báró oszlopságának dicsőí
tésével, hogy ebből a kölökbŐl mi lesz még ; 
egy nagyszerű fickó; egy uj modern osz
lop, korbácsalakjában, hogy hasítsa a szem
telen, éhes, talpnyaló ebek h á tá t------

És Ádám báró még csipősebbre vette 
megjegyzéseit-------

De jött a főrendező s jelentette, hogy 
a nép s a papság teljes segédlettel várja az 
urakat, ő Méltóságaikat, Nagyságaikat, ő 
hercegségeiket — a templomban.

S megindultak vidám nevetéssel — az 
isten színe elé!

XIV.
Á d á m  b á r ó  a ha z á é .

Minden okos, józan, világi gondolko- 
zásu ember (most már annyi idő után én is 
hiszem 1) abban a határozott vélekedésben 
van, hogy inkább nekem is jót kellett volna 
nevetnem ezeken a nagyúri mulatságokon, 
semhogy fölháborodjam miattuk s elveszít
sem a kedvemet. Csak hadd kacagjanak az 
urak, de építsenek, ajándékozzanak és ala- 
pitváuyozzanak — ez a fő. Csak hadd gú
nyolja ki Ádám báró egy csomó küldöttsé g

őszinte vagy nem őszinte hódolatát, de nyúl
jon könyökig az erszénybe: ez marad meg 
a történelem számára. Ki tudja, mikor Ói
mon levetette felső drága köntösét és rá
akasztotta a koldusokra : ő is nem nevetett-e 
leikéből s barátai előtt nem satyrizálta-e 
ki a hiú világot ? De azért Cimon ma nagy 
és nemes lelkű férfiú. Ki tudja Aristides, 
mikor saját feje betörése árán is kimondta 
az igazat, nem gondolt-e arra, hogy ezért 
őt minden idők dicső alaknak tartják s a 
mellett nem a hosszú nyakasság, hóbort ve
zette-e az igazi szó kimondásában ? Mikor 
Brutus a haza üdvéért kész volt halálra 
vetni saját fiait: nem volt-e már meghi
bázva elméjében ? Nem lehet tudni. És meg 
lehet a Mucius Scaevola keze elégetése sem 
tiszta dolog. Meg lehet.

De e férfiak dicső, fenséges példák és 
ragyognak jobban, mint a nap; melegíte
nek forróbban, mint a nap ; és örökebbek, 
mint a nap.

Gyermekember voltam ; azokon a ma
gasztos példákon növekedtem fel és sokért 
nem adtam volna, ha hazámért mind a két 
kezemet elégethetem.

Mondják sokan, nem is ártott volna, 
most ezeket a keserű dolgokat nem Íro
gatnám.

Milyen alázattal, szemlesütve mentek a 
hölgyek a templomba és a magas uraságok 
is díszruháikban: kardosán, csattosan, bog' 
lárosan, sarkantyusan, kalpagosan; mily 
megható tekintettel lépkedtek a fehér ruhás 
leánysorok között s mily gyöngéden bólin- 
gattak fejőkkel az üdvözlő sokaságnak.

Az öreg István báró felrakta rendjeleit. 
Jutott egy a háta végére is, valami kulcs 
forma, a melle pedig nem is látszott a 
sok tündöklő drágaságtól. Kalapját a ke
zében tartotta, hogy szép, tisztes, jámbor 
képét járja meg a fris levegő s csillogó 
fehér haját, szakállát, nagy sűrű ősz szeműi
déit aranyozza be a nap verőfénye. Úgy 
mosolygott, oly áhitatosan s úgy lógázta a 
vékony karjait, mint az oltár előtt a mi- 
nistráló káplánok. Nem látszott most be
lőle : csak a jó ember, az istenfélő, ember
szerető aggastyán, ki boldogan megy nagy 
fia eljegyeztetésére. Más se gondolt, de bi
zonyosan ő nagysága sem most arra, hogy 
mily fukar, lelketlen és uzsorás egy ember 
— otthon. Szóltak a harangok eiébe-elébe, 
meg a többi uraságok elé.
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A báróné, mivel igazán buzgó asszony j 
volt — imádkozott folyvást és csöndesen 
sirt, a mint ezt az Hiedelem eltűrte, vagy 
talán némi részben kívánta is, és föl-föl te- ' 
kintett a hercegnőre — hogy váljon ő is \ 
nem imádkozik-e és egy kicsit nem sir-e?
A hercegné nyaka, füle, keze, karja tele 
volt ezereket érő ékszerekkel — ezekre 
ügyelt tehát — s ezeket igazgatta hol idébb, 
hol odább — szorgalmasan.

Ádám báró — óh nem tudtam most

hatottsággal, kikékült, kizöldült arccal ha
ladt az isten háza felé és meg vagyok győ
ződve, hogy egy csöpp se volt most szivé
ben a csufolódó gúnyból.

Minden nagyszerűen, szivet, lelket meg
ható módon folyt le a kis templomban — 
s a báró eljegyzése megtörtént a herceg- 
kisasszonynyal, valamint az Oláh László 
mérnöksegéd űré is — Bévárdi Sárikával.

Bévárdi ur egész idő alatt szakadatla
nul Oláh urat nézte, de oly ragyogó, elé
gedett, boldog tekintettel, hogy ezt látni 
kellett volna anyámnak és Juliskának és 
gondolkoznia a felett, hogy szabad-e egy 
szegény leánynak csak a legszerényebb, há
zassági alkalmat is — elszalasztani.

Már ez is késő !
Oláh ur egyszer jól odafordult felém s 

hirtelen mind a három fogsorával mutatta, 
hogy: nos, ugy-e ez megtörtént ?

Mintha láttam volna, hogy a Németh, 
Szász és Magyar egyesült családok, mily 
megelégedéssel veszik ezt tudomásul és tá
maszkodnak rögtön a báróra, bárónéra sőt 
magára a német hercegre, kinél isten tudja 
hány jó hivatal lehet üresedésben.

Nem tagadom, mély fájdalommal érez
tem a veszteséget!

E kínzó érzés tehette, hogy sok fényes 
és megemlítésre méltó jelenet elveszett sze
meim előtt és csak ott ébredtem fel meren
géseimből, midőn délután három órakor meg
kezdődött a nagy ebéd.

Én a második terembe kerültem, de 
jó, mert a báróné úgy sem méltatott egyet
len tekintetre sem. Tudom azért, mert en- 
gemet is bűnösnek talált a Juliska elmara
dásában.

De Bévárdi ur mint örömapa az első 
terembe jutott nejével, leányával együtt. 
Mellém az uj tanító ur került Kormos, Tol-

las és Rétes urakkal, mint szegény boldogult 
édes atyám legbensőbb barátaival.

— Itt is igazságtalan a sors —■ kezdett 
reá már az első fogás ételnél az uj tanító 
ur — hát nem adhatott volna, bár az én 
nagyobbik leányomnak is egy valamire való 
szerencsét ? De értem! a sors is bosszúálló, 
hogy mért voltam csupa truccára 12 évig

j első eminens. Szégyenli ezt a zsarnok sors, 
hogy egy egyszerű ember annyi éven át 
dacolni tudott vele. Tizenkét évig voltam 
első eminens — fordult teljes páthossal az 
én néhai jó atyám legbensőbb barátaihoz. Te 
Rétes, te tanulótársam voltál Debrecenben.

— Igen, két évig ültem ott a jogon.
— Elmondhatod itt a fiatal barátom- 

j nak, hogy ki voltam és mi voltam? Ki 
| nyerte a pályadijakat? És, ki üdvözölte

névnapi ünnepélyeiken a tanárokat? És, 
ki helyettesítette, ha valamelyik beteg volt? 
És, ki kormányozta az ifjúságot, mikor a 
vén Tulok ablakait be akarta verni, a miért 
a vén Tulok igen helyesen egy szemtelen 
grófocskának azt mondta : szamár! Én men
tettem meg az ifjúság becsületét. Mi a ju 
talmam ? Mellőzés, üldöztetés — mert tizen
két évig voltam első eminens. És? . . .

— És nem tudtál fiam — mormogá 
Rétes, felém fordulva inkább — megférni 
a gőg miatt a bőrödben.

— Az csak tiszta öntudat volt. Érez
tem, hogy ki vagyok köztetek.

— Leszóltad a tanárainkat, hogy osto
bák — mire való volt ez ?

— Miért nem tanultak ? Évről-évre 
ugyanazt darálták, ugyanazon hibákkal.

— S mindenkivel összevesztél, a ki 
nem hajolt meg előtted.

— Belőled a régi bosszú beszél, Rétes! 
— s hátat fordított a tanulótársnak.

Bele tenyereit majdnem a sültes-tálba 
s evett hatalmasan és ivott sűrűn, s egy-egy 
könye perdült a pohárba.

— A nyomorúság nagy ur — sugá fü
lembe Rétes — elvette a szolgálóját, mikor 
vehette volna a professzor Ágnesét. Ágnes, 
igaz, vén, sovány leány volt, de professzor 
lehetett volna utána. Most? a mit vetett: 
arassa.

Az uj tanító ur gyuladt képpel, lesütött 
szemekkel odább-odább húzódott tőlünk, s 
maga elé szedegette a gazdátlan tele üve
geket.
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Szerettem volna mellé ülni, hogy egy 
szót szóljak neki — mit? hogy mégis ne 
búsuljon — talán még megfordulhat a sors 
— hiszen jó az isten!

Néztem, néztem, s hogy láttam, mint 
csurognak a könyei — fölkeltem, de az 
emberek is mind fölkeltek, valami toasztot 
hallgattak.

— A báró beszél, az ifjú beszél, ah, 
be dicső fiú, abból lesz az ember!

r

— Éljen — kiabálták már előre.
— F iú ! — üt valaki e toaszt után nem

sokára a vállamra — te neked velem kell 
innod. Te tetszel nekem. Tudod-e, hogy a 
báró nagyon szeret ? Tudod-e ?

Osszenézett apám három benső barátja, 
s közelébb tolta hozzám tele poharát.

— Igyunk — kiáltott a valaki, az al
jegyző ur. Töltsünk poharat.

S ki kellett ürítenem a kemény vörös
bort.

Hamar odabent egymásután sok, zajos 
pohárköszöntő hangzott s nekünk mind
nyájára kellett innunk.

Pompás legény vagy te Ilyés, te nagy
szerűen iszol — dicsért az aljegyző, téged 
beosztunk a megyéhez. Mellém osztalak. 
Igyál. U rak! igyunk a báróért.

Sohasem éreztem még igy a bor ha
tását. Ereimben forrott a vér, mind szün
telen nevetni akartam — (és restellem): 
csókolózni. Ha Ádám báró idejő, bizonyo
san össze-visszacsókolom.

— Hej, kedves öcsém, simogatott Kor
mos Pál ur, ha beszélne az ifjú báróval, 
csak egy szavába kerülne — milyen hálás 
lennék, a tatájának legkedvesebb barátja 
voltam — ugy-e megteszi?

— Bolond szerencséje van öcsém — 
magasztalt Rétes ur — biztos a fölfelé ha
ladása. Vigyázzon, el ne essék, Fogja meg 
kezét — a bárónak, magasra mehet. Vi
gyázzon. Hej, ha szegény boldogult bará
tom látná, minő ember lett a fiából, milyen 
szerencsés ! — terringettét minő szerencsés.

S a tányérom mellé tolta folyamodását.
— Mit akarsz te itt ? szóltam legkisebb 

fiútestvéremhez, ki észrevétlenül odafurako- 
dott mellém. Már alkonyat volt.

—- A mama — húzta le fejemet öcsém 
— azt kérdezteti, miért hivatja Sándor bácsi ?

— En? ütödtem meg egyszerre — hogy 
a mámor kezdett kiszökni a fejemből —

én Jánoska nem hivattam, hogy hivattam 
volna. Hol van anyám?

— A folyosón. Olyan cukrot, mint a 
ki ott van az üvegen — mutatott a kis fiú 
a csemegés tál felé — a báró bácsi is ho
zott Juliskának.

— H áta báró?’te — mit beszélsz? Szólj.
— Hova, hova barátom s — fogott meg 

erős szorítással az aljegyző ur — innét nem 
fiú, mig egy pohár bort meg nem iszunk. 
De kettőt — —

Anyámmal kell beszélnem.
— Azzal holnap is ráérsz. Most igyál

— kevés örömödet a borba találd.
S széles, vastag szájával nevetett az 

aljegyző, de olyan csúfosan, hogy meghűlt 
bennem a vér. Kirántottam magamat a kezei 
közül s székeken, asztalokon keresztül törve
— kifelé siettem.

— Megálljon, ragadta meg vállamat 
Rétes ur — maradjon, teremtette, marad
jon 1 Fogadjon nekem szót, én az apja leg
bensőbb . . .

— Hadd megyek — kiáltám.
— Ne törje össze fiatal ember a szeren

cséjét. Álljon meg. Ne halljon meg minden 
bolondot és ne lásson meg minden gyerek- 
séget. Magáé a fényes jövő — tudja mit ?
— Küszködött velem, hogy leteperjen — én 
a boldogult atyja legbenső jó . . . Vigyázzon 
a szerencséjére . . .

Szerencsésen elszabadultam.
Mint a villám értem el lakásunkat.
Gyenge világosság verődött keresztül 

a függönyön.
Hallottam az erdőcskéből a Rétes ur 

hangját — te megállj! de ugyanekkor a 
lámpa csekély fénye mellett az ablaknál ott 
támaszkodott — apám, reám szegezett te
kintettel.

Az ajtó be volt zárva.
— Juliska itthon vagy? döngettem az 

ajtón, mint a bolond.
Valami zuhanást és éles sikojt hallottam.
— Nyissák ki ezt az ajtót — mert 

feltöröm.
Be kellett törnöm. Ahogy beestem: 

szökött ki az ablakon Ádám báró . . .
Utána vetettem magamat.
Ah, de egy nyomorult, szegény ifjú mit

kergessen egy oszlopbárot i ö  a h a z á é !
Kabátja darabja itt a kezemben — de 

a mi becsületünk hol ?
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B O S S Z Ú .
— PROSPER MERIMÉE novellája. — 
Valamelyik badajozi püspök nem tud- ; 

nám hamarjában megmondani, hogy melyik, ! 
megállott egyszer egy szegényes ház előtt, 
melynek falairól számos évszázad tekintett 
az arra menőre. Mikor már jó sokáig nézte 
azt a házat, egyszerre fölkiáltott: »Kicsiny 
fészek ekkora madárnak!« Abban a szegé
nyes házban ugyanis Cortez Ferdinand szü
letett. Medellin lakosai mindmáig büszkén 
mutogatják azt az idegennek, s azon hidal- 
gók közül, kiknek birtokait a Guadiána 
öntözi, nem egy van arra hivatva, hogy 
Cortez rokonságával dicsekedhessék.

Egyike a leggazdagabbaknak, név szé
riát Hernando Hernandez de San Pedro y 
Bachamonde y Pena Fulgida, azon spanyo
lok közé tartozott, a kik mereven ragasz
kodtak őseiknek nemcsak szokásaihoz, ha
nem még öltözetéhez is. Dacára annak, hogy 
a világ minden zegét-zugát bejárta, csorbit- 
tatlan őrizte meg a nemzeti jellegnek min
den vonását, sőt lelkiismeretbeli kötelesség
nek tartotta a régi viseletnek minden leg
kisebb fodrát, csattját és csipkéjét megőrizni. 
Köpenye és kardja ép oly kevéssé hagyta 
el, mint árnyéka. Szerencsét próbált volt 
Amerikában és sokáig élt Comayaquában, 
de akkor, midőn Uj-Spanyolország elszakadt 
az anyaországtól, visszatért, sok pénzt és 
egy ifjú feleséget hozott magával, a ki 
szenvedélyesebb volt, mint valami andalusiai 
leány csókja.

Donna Eugracia Loyabanez a trópusok 
izzó forróságu égalja alatt születvén, a kreol 
nők látszólagos epekedésével egyesítette 
azoknak teljes hevességét és vágyaiknak 
korlátlanságát. Nagy tisztelettel viseltetett 
Don Hernando Hernandez hosszú bajusza 
és barna bőre iránt, de már a szerelemre, 
arra nem volt képes iránta. Másrészt azon
ban szükségét érezte a szerelemnek is. Vá
lasztása sokáig ingadozott. Utoljára azután 
egy fiatal franciát szemelt ki magának, a 
kivel naponkint találkozott, mikor a tem
plomba ment és a kit férje minden figyel
mének dacára be tudott csempészni házába.
A vállalat nehéz és veszélyes volt, de a 
szeretők nem ismerik a nehézséget, sem a 
veszélyt, ha csak tudják hogy egymást él
vezhetik.

Különben az, a kit szivével megaján
dékozott, maga sem volt okosabb és óvato- !

sabb nálánál, bár bölcs Salamon az mondja : 
»Ki fog keblében tüzet hordani, a nélkül, 
hogy ruháját elégetné ? Ki halad által pa
rázson, a nélkül hogy lábát megperzselné ?«

Hernandez nemsokára eltalálta azt, hogy 
kijátszották, hanem minden törekvése, me
lyet a bűnösöknek leálcázására fordított, 
kárba veszett, miglen utoljára a véletlen 
vezette őt helyes nyomra.

Egy éjjel, mikor donna Eugracia ked
vesét szokás szerint megint bebocsátotta, az 
ifjú szenvedélyének közepette eltévesztette 
kedvesének nevét és élvezettől remegve ezt 
rebegé: — Jaj ! be gyönyörű vagy te Ju- 
ditom ! — Micsoda m i! kiáltott a nő, mint
egy álomból fölrezzenve, te mást ismersz, 
valami zsidóleányt? Hűtelen, áruló !! Hasz
talan akarta magát az ifjú igazolni, a nő 
oda sem hallgatott, sőt még izgatottabbá 
lön és utoljára is akkora dühre lobbant, 
hogy semmi áron sem tudott hallgatni. El
felejtette azt, hogy férje a mellékszobában 
alszik s oly hangosan kiabált, hogy az 
egész házban meg lehetett hallani.

Don Hernando Hernandez fölébredt 
erre a pogány lármára és gyorsan eszmélve, 
hevesen megkopogtatta az ajtót, egyre 
kiabálva: — Nyiss ajtó t! nyiss ajtót ! hal
lod ! ? parancsolom neked!

Már egymaga ez a hang fölkeltette 
donna Eugraciát féltékenységének mámo
rából. Öntudatára jutott meggondolatlan tet
tének, de már késő volt annak következ
ményeit eloszlatni. De hol rejtse el kedve
sét? Sehol semmi rejtekajtó, semmi me
nekülő.

Utoljára egy szőnyegre esett tekintete, 
mely a szobának egyik sarkában feküdt és 
többszörösen össze volt hajtva, hogy a kan
dallóból kihulló szikrák meg ne gyújtsák. 
Ez volt az egyedüli —- bár nagyon kétsé
ges — mentőeszköz. Az ifjú néhány pillanat 
alatt be volt csavarva és a mig a férj kard
jának markolatával dörömbölt az ajtón, a 
menyecske nagyon is nem színlelt félelem
mel kiáltá: — Félek! félek! segítség!
segítség! — Ezalatt a férj fölfeszitette az 
ajtót, de most már elszántan találta nejét,

| a ki igy szólott hozzá:
— Sennor, zörejre ébredtem, a melyet 

í tolvajok okoztak, a kik kétségkívül az ab
laknak vasrácsát feszegették. Nem érzem 
magamat e házban többé biztonságban, hív
jon embereket ób kutattassa föl velők a
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kertet! A tolvajt kétségkívül meg fogják ; 
találni.

Hernandez nem engedte magát félre
vezettetni, azonban úgy tőn, mintha töké- ! 
letesen hinne nejének. — Tudod biztosan, 
kérdé azután, nincs-e valahol itten elrej
tőzve? Nem bujt a tolvaj valahova?

— Dehogy is, mondá az ifjú asszony ; 
nincs itt senki rajtam és rajtad kívül. Ki 
is rejtőzhetne el itt ebben a szobában ?

— Igazad van — mondá Hernandez, 
lábát az összecsavart szőnyegre téve igazad 
van, ebben a szobában kívülünk senki sin
csen. — Amig azonban igy beszélt, dühös 
tekintete ellenkezett szavaival. Valóban itt 
senki sincs. Azonban mikor Godoy Aran- 
juezben a nép dühe elől menekült, Osuna 
hercegnő egy ilyen szőnyegbe csavarva, két 
napig rejtve tudta tartani. — Ha én ott 
lettem volna . . .

— Nos, mit tettél volna?
— Mindent kardomnak hegyével vizs

gáltam volna meg. Hanem itt nincs rája 
szükség, sennora, mert itten senki sincsen, 
nemde ?

Amig ezt mondotta, kardját ismételten 
beledöfte az összecsavart szőnyegbe. Fáj
dalmas nyöszörgés, nehéz sóhajok hallat
szottak ki a szőnyegből, de Hernandez úgy 
tőn, mintha mitsem hallana, csak hosszú, 
torzonborz bajusza rándult meg a gúnyos 
mosolytól, a melyre ajkai fodorodtak.

— Majd fölkeresem a rablókat! — 
mondá gúnyosan és eltávozott nejének szo
bájából, a ki sietve bezárta utána az ajtót. 
Azután széjjelcsavarta a szőnyeget, de meg
rendülve csapta össze kezeit. A szegény 
ifjú franciának mellén három seb tátongott, 
melyből ugyancsak patakzott a vér. Hasz
talan borult térdre mellette, hasztalan igye
kezett a vérzést elállitani: semmi sem hasz
nált ; legdrágább csipkéi, sevillai fátyla nem 
állították meg a vérzést, ellenkezőleg az 
ifjú mindig gyöngébb lett. Látszott, hogy 
beszélni akar, de csak néhány szót tudott 
kiszorítani, nevezetesen: »Tévedtél édesem 
. . . Judithnak nővéremet. .. hívják . .. meg
halok, de azért . . . téged szeretlek« . .. Ez
zel szemei megtörtek, azután örökre lezárta 
azokat. A szép asszony több óráig hevert 
térdein a halott mellett, s kétségbeesve me
legítette csókjaival az egyre hülő tagokat, j 
Mikor azonban belátta, hogy semmi sem 
használ, hirtelen nagy elhatározásra tökélte

! magát, mert azok közül a nők közül 
volt való, a kik fájdalmuknak máskép is 
kifejezést tudnak adni és nem csupán köny- 

i nyekkel. Mivel kedvesét megmenteni már 
nem tudta, elhatározta, hogy meg fogja 
bosszulni.

— Meghalt, senora? Nos, annál jobb, 
hagyjon aludni ! volt férjének szava.

— De majd gyilkosságban keresnek.
— Csupán feleségem szeretőjét gyil

koltam meg, az pedig jogomban áll. Hadd 
aludjak.

— Tiltakozom olyan rágalom ellen: 
nekem nincs és nem is volt szeretőm, ha 
ha pedig lenne is, akkor vele együtt enge- 
met is meg kellene ölnöd. Nem ismered ha
zádnak törvényeit?

— Különben, teve hozzá gúnyosan, any- 
nyira óhajtod, hogy házunkban halottat talál
janak és az igazságszolgáltatás belénk avat
kozzék? A holttestet el kell takarittatnunk.

— Sokkalta nehezebb, semhogy azt 
magamban elvihetném!

— Majd segítségedre leszek.
Csakugyan a vállalkozó szellemű me

nyecske összekötötte a szőnyeget, segítsé
gére volt férjének, hogy a nehéz terhet vál
lára vegye és azután még azon az éjjel 
együtt levitték a Guadiana partjára, mely
nek habjai épen az ő kertjük alatt höm
pölyögtek. Előbb még nagy köveket kötöz
tek a csomagra, hogy valamikép felül ne 
maradjon, azután pedig a legmélyebb he
lyeknek egyikén a folyóba hajították.

Ettől a pillanattól fogva azután Donna 
Eugracia, a ki eddig az urával édes-keve
set törődött, mindent elkövetett, hogy a tör
ténteket elfeledtesse. Szép szem és szép ajk 
nagy hatalom mindenütt. Már pedig minden 
asszonynak ezenkívül még száz meg száz 
eszköze van, mikor csalni akar.

Alig múlt el pár hónapja és don Her
nando Hernandez már mérget vett volna 
arra, hogy akkor, azon a végzetes éjjelen 
tévedett; elhitte, hogy akkor csakugyan rab
lók hatoltak nejének szobájába és ő azok
nak egyikét ölte meg. Hiszen az ember 
oly szívesen hiszi el azt, a mit óhajt. Azon
kívül arról is meg volt győződve, hogy ha 
csakugyan nejének kedvesét gyilkolta volna 
meg, a szép asszony nem egykönnyen bo
csátott volna meg neki. Ellenkezett pedig 
mindezzel nejének viselkedése. Donna Eu
gracia gondosan kikerült mindent, a mi



296 K O S Z O R Ú

férjét féltékenynyé tehette volna. Alázatos, | 
engedékeny és gyöngéd volt, mint soha, j 
úgy hogy férjét egyszerre szokatlan bol- í 
dogság kezdette környékezni, s utoljára el- j 
mondhatta, hogy mindennemű balsors mel- | 
lett akad egy kis szerencse is.

Egy este, mikor szive már-már túláradt ! 
a nem sejtett boldogságtól, önkénytelenül a 
múltról kezdett beszélni. — Mindent meg
magyaráztál nekem, mondá nejének, csak 
valamit nem, a mit mai napig sem vagyok 
képes megérteni. Hogy volt képes ez az 
ember egymagában oly szorosan becsava
rodni a pokrócba. Máig sem tudom elhinni, 
hogy senki sem segített neki.

A menyecske mindegyre bizonykodók, 
hogy biz’ ahhoz senkinek a segítsége sem 
szükséges. — Ha nem hiszed, próbáld meg, 
mondá.

— Dehogy, dehogy, lehetetlen !
— No, majd rád bizonyítom, gyere 

csak, gyere!
S azzal a mulatságos, félig parancsoló 

félig méltóságteljes mozdulattal, melyhez a 
nők és az elkényeztetett gyermekek oly jól 
értenek, bajuszon fogta Hernandez-t és a 
szőnyeg széléhez vezette. Ekkor már újat 
helyeztek oda, a helyett, a melyben a sze
gény franciának szive vére kicsordult. Don 
Hernando kacagott és készséggel belenyu
godott a kis boszorkány parancsába. Ez az 
utóbbi pedig lecsatolta a nehéz kardot és 
megparancsolta, hogy lefeküdjék. — Most 
fogd meg a szőnyeg szélét és csavard ma
gadat bele! A férj még mindig nevetett és 
igy szólott: — Nem megy, nem megy, hiába 
próbálgatom!

— Dehogy is nem, csakhogy te nem 
akarod ! — Mintegy tréfából néhányat for
dított rajta.

— Bohó te ! — kiáltá a férj, — hiszen 
megfulladok, hogy tudsz annyira becsavarni.

— Próbálj csak mozdulni, karjaidat 
mozgatni! — Lehetetlen, lehetetlen, hiszen 
úgy összesodortál, mint valami szivart.

Akkor a szép asszony szemei hirtelen 
villámokat kezdettek szórni ; haragos moz
dulattal kapta föl a kardot és kirántva a 
hüvelyt messzire hajította el egymástól. Az
után rálépett az összecsavart szőnyegre, 
mintha meg akarna győződni, vajon hol 
van férjének a melle. Egy pillanatra csend 
állott be. Azután igy szólott a szép asszony 
izgatottságtól remegő hangon:

— Don Hernando Hernandez de San 
Pedro y Bachamonde y Pena Fulgida, tu
dod-e, hogy ugyanígy volt az is beszorítva, 
a kit te meggyilkoltál ?

— Ne soká folytasd ezt a tréfát, aszszony !
— Don Hernando Hernandez y Bacha

monde y Pena Fulgida, tudod-e azt, hogy 
anyámnak leánya megesküdött rá, hogy 
megbosszulja?

-— Szerencsétlen őrült! Eressz ki rög
tön, vagy kiáltok !

— A mint tetszik, szabadságodban áll, 
de tudd meg, hogy mindenkit elküldtem ha
zulról s tudd meg azt is, hogy ö  nem kiáltott.

Don Hernando akkorákat ordított, hogy 
a tüdeje majd ketté vált. De senki sem 
hallotta. Donna Eugracia mindenkit eltávo
lított, azonkívül pedig a szőnyeg, a melybe 
be volt csavarva, annyira gyöngítette a 
hangot, hogy alig hallatszott.

— Ö bátor volt és nem kiáltott, mondá 
donna Eugracia megvetőleg, ellenben te, 
dón Hernando Hernandez y Bachamonde 
y Pena Fulgida, gyáva vagy, mert remegsz !

— Háthogy, aranyocskám ! Látom ked
vesem, hogy mindenáron meg akarsz ijesz
teni. Édes drágám, szivem fényes napja 
(alma sol de mi corazonato) ereszsz ki ebből 
a pokolból! Mindent megteszek neked, a 
mit csak kívánsz. Mit akarsz?

— Vért, bosszút!
— Nem ismered a büntetést, melyet a 

törvény a gyilkosokra szab ?
— Azt hiszed elfelejtettem a folyóhoz 

vezető utat?
— Csakhogy meglátnak . . . .
— Azt már bízzad reám!
A mig ezt mondta, fölemelte kardját 

és azt teljes erővel döfte a szőnyegbe. Az
után pedig annyi döfést adott férjének, 
hogy utoljára is szivén találta és a szőnye
gen belül megszűnt minden mozgás.

Másnap reggel a Guadiana folyó halá
szai nagy bámulatukra a gazdag Hernan- 
deznek holttestét találták hálójukban.

Az alkalde mindjárt a megholtnak há
zába ment, hol az özvegytől bámulva és 
borzadva hallotta az általunk imént elmon
dott történetet. A tüstént felvett jegyzőkönyv 
alapján perbe fogták, ám donna Eugracia 
börtönében megmérgezte magát, a nélkül, 
hogy azt megnevezte volna, a kinek segít
ségével férjének holttestét a folyóba vitte.
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TURGENYEV ÉS YIARDOT 
ASSZONY.

— A legelső Turgenyev -életrajzból. *) —

Azon idő, melynek folyamában Turge- 
nyevnek igazán korszakot alkotó regényei 
megjelentek, különös figyelmet érdemel a 
költőnek életében már csak azért is, mert 
benne érte el tetőpontját és nyugodt összhang- 
zatos lefolyását ama barátság, mely őt szá
zadunk egyik legnagyobb művésznőjével, 
Viardot Grarcia asszonnyal kötötte össze. 
Garcia Paulin leánya volt Garcia Manuel 
híres tenoristának és nővére Malibran Má
riának ; 1840-ben férjhez ment Viardot fran
cia mükritikushoz s beutazta Európát. Is
mételten megfordult Spanyol- és Franciaor
szágban, de meg egyszersmind Olaszország
ban is és Oroszországba is elvetődött, jelesül 
Pétervárra, a hol Turgenyevvel megismer
kedett. A költő híre még messzire elmaradt 
a művésznőétől, de a mi barátságuknak 
alapja és hosszas fennállásának tulajdonké- 
peni titka volt: az eredeti és tőről metszett 
egyéniség és annak kölcsönös átérzése, már 
akkor meg volt mindkettőjökben. Liszt Fe
renc rajongó jellemzései, melyek 1859-ben 
villanyozták fel a közönséget, azt a kétség
kívül nagy érdekű tényt örökítették meg 
az irodalomtörténet részére, hogy Sand George 
»Consuelo«-ja tulajdonkép Viardot Paulina 
jellemének megörökítése.

Habár »Consueloc-ban minden erény 
a hyperbola költői tükrében jelenik meg, 
mégis igazat mondunk akkor, midőn azt 
állítjuk, hogy Turgenyev lelki finomsága 
már akkor méltó volt barátnőjéhez. Hatal
mas alakja, mely már az ifjúban is férfiúi 
erőt és erélyt sejtetett, valósággal gyöngéd 
kedélyt és mélyen érző szivet takart. Az 
ifjúság aranyos napjaiban ezer remény és 
képzelet tűnő világánál szőtték ezen barát
ságnak fonalát, de a férfikor és aggkor órái 
nem gyöngítették, sőt még erősebbé tevék. 
1863—70-ig Baden-Badenben, később Lon
donban, majd Párisban hű barátja és küzd- 
társa, sőt sokaktól irigyelt dísze volt Tur
genyev Viardot-ék villájának, melynek úr
nője uj nemzedéket akarván saját szellemé
ben nevelni, egész körét gyűjtötte maga 
köré a tehetséges fiatal kezdő-énekesnőknek.

Ezen ház, mely hasonlóan Prospero

*) »Iván Turgenyev«. tíine literarisctie Studie 
von E n g e u  Z a b e 1. Lipcse, Wigand Ottó, 1884.

i bűvös szigetéhez »telve volt dallal és édes 
| hangokkal«, természetesen nagy és termé

kenyítő hatassai volt a költőre, a mennyi
ben nemcsak kedélyének rugalmasságát fo
kozta, hanem egyszersmind a laikusnak 
finom sejtelmét a zenében való müértő ön
tudattá fejlesztette. Munkáiban elszórtan 
százával mutathatnánk be oly dolgokat, me
lyek ítéletének mélységéről, valamint felfo
gásának igazi aristokraciájáról tanúskodnak. 
Ha nem irt volna mást, mint ama jellem
zést, mely a »Vadász naplójá«-bán foglalta
tik, még akkor is bátran sorozhatnék a 
legnagyobb zenekritikusok közé. De bár
mily finom is volt Turgenyevnek zenei íté
lete és bármily sokoldalulag működött is 

i elméjében közre a Viardot-villa köre, mégis 
í határozott ellenszenvvel viseltetett az újabb 

zene és különösen a Wagner-féle darabok 
iránt. Jellemző az, midőn utolsó novellájá
ban, »Milics Klárába«-ban Aratow megszö
kik imádottjától, mert az Liszt-féle dara- 

í bot zongorázik. Viardot-ék házában mindig 
az antik egyszerűségű zenét hallotta, a mint 
az kendőzetlenül jelenik meg imádói előtt. 
Erről írja egy szemtanú a következőket : 

»Viardot-ék villája emberemlékezet óta 
igazi otthona volt az igazi művészetnek és 
élvezetnek. Két leányka és egy fiú — mind
ketten már bölcsőjükben a múzsa csókjával 
homlokukon — képviselték a ház ifjabb 
művészi csemetéit. Hogy ez a kis kör a 
dramatikai szerepgyakorlatnak és a színpad 

j beható ismeretének se legyen hijával, a mti- 
; vésznő egyre-másra gyakorolt be olyan dal

műveket, melyeknek szerepei egyetlen fiu- 
hangnak kivételével csaknem mind soprán- 
hangok voltak. Ezekhez a dalművekhez 
aztán Turgenyev irta a librettókat és talán 
ez volt az egyedüli költői munka, melyet 
igazán kedvvel és az alkotás tudatos élve
zetével végzett. Pedig ezeket a librettókat 
megírni nem volt valami könnyű feladat. 
A dalművek cimei a következők : »Le der- 
nier des sorciers«, »Trop de femmes« és 
»l’Ogre«. A szerető herceg szerepét több
nyire maga Viardot asszony vállalta el, a 
ki még mindig bírta azon lyrai szerepek
nek hunyó csillámait, melyekkel tiz-husz 
évvel előbb a világot beragyogta. Az öreg 
basának, varázslónak vagy emberevőnek 
szerepét a ház úrnőjének valamely barátja 
vállalta el, a ki akkor véletlenül Badenben 
időzött. Ha azután megtörtént, hogy á ház-
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nak valamely barátja erre alkalmas nem volt 
volna, akkor maga Turgenyev vállalta el a 
társaság kedvére ezt a szerepet és pompás 
basszus hangjával, keveredve az üde fiatal 
hangok zajába, engedte, hogy a szép, fiatal 
hölgyek kínozzák, haragítsák és elfogva 
tartsák, nagy gyönyörűségére egy oly kö
zönségnek, mely nem ritkán csupa király
ból és királynőből állott, kik hatalmuknak 
sugárkörét letéve, tisztán emberi érzelmeik
kel keresték fel az állatkertvölgynek vil- J 
Iáját, mely felé Baden-Badennek minden ! 
művészi paránya, akár csak a delejhez a j 
vas, úgy vonzódott. 1869-ig ezen mintaelő
adások Turgenyev villájának földszinti sza
lonjában folytak, később egy kis színpadon, 
melynek színházát Viardot-ék kertjében ál
lították fel. De engedjük át a beszédnek 
fonalát egy hivatottabbnak : »Hasztalan fes
teném szóval ezen nyári estéknek és az 
azokra következő éjeknek varázsát, melyek 
közben a kelő és hunyó csillagok a régi 
idyllek világát látták újra ébredni és a vén 
hegyek visszhangja ezüstcsengésü női han
gokat ringatott. Es ha azután az egész csa
pat phantastikus öltözeteiben, olykor való
ban mesés díszben végigsuhant a holdnak 
kékes fényével elöntött pázsiton, letiporva 
annak harmatos szőnyegét, micsoda kápráz
tató látvány volt a z ! S aztán a hazatérés 
Turgenyev oldalán, keresztül a mély álom
ban és hallgatásban elmerült völgyeken, 
mig az éji pillék röpke gondolatokként su
hantak el mellettünk : egész Turgenyev ka
pujáig, a hol leghívebb barátja és társa, a 
hosszuszőrü P e g a s e kutya várakozott 
reánk! . . .  Mily gyakran történt, hogy 
ki-ki már a gyertyával kezében, még egy
szer megállapodtunk az ajtó küszöbén és 
ellestük a költő ajkairól annak valamely 
szellemi termékét, sokszor olyat, a mely ké
sőbb bámulatos szépségűvé forrta ki magát! 
Vagy az is megesett, hogy távol keleten a 
hegyek orma mögül kipirkadt a hajnal, mire 
kiszakadtunk a bűbájos országból, hová a 
költő szavai lelkünket magával ragadták!«

S valamint hogy ez esték a legfino
mabb élvezetnek bélyegét viselték magukon, 
úgy azután másrészt egészen kosmopolitikus 
természetűek valának. A mig a porosz ki
rályi pár, mely Baden-Badenben való tar
tózkodása közben különös vonzódást muta
tott Viardot asszony iránt, két palotahöl
gyével, a híres Bettina leányaival s mások

kal a német elemet képviselte, addig a spa
nyol vérből származott háziasszony férje 
tőről metszett francia, viszont Turgenyev a 
zongora melletti kedves helyén a legszeretet
reméltóbb orosz volt. így sikerült e kis 
müvészhazában a művészetnek világot bé
kítő hivatását kifejtenie, bár az 1870/71 ese
mények megrendítő realismusa ez ideális 
önfeledtségnek csakhamar véget vetett.

A Turgenyev és Viardot asszony kö
zötti barátságnak jelentőségét azonban ko 
rántsem merítettük ki azzal, hogy két nagy 
szellem közeledését a platonikus egyesülés 
pontján bemutatnunk sikerült. Van annak 
még sokkalta nagyobb, sokkalta mélyebb 
jelentősége, a mennyiben egyenesen össze
függ költőnk szellemi termékenységének 
kérdésével. Alapos okok jogositnak föl arra, 
hogy elhigyjük, mikép Turgenyev földi 
múzsája Viardot asszony volt.

Turgenyev lelki életéből ugyanis hiány
zott az a két rugó, mely a legnevezetesebb 
irók lelkét és munkaerejét oly hatalmasan 
sarkalta, hiányzott az irodalmi becsvágy és 
a birtokszerzésnek vágya. Igaz ugyan, hogy 
ép ezáltal menten maradt a hétköznapi 
munkának aljas kifolyásaitól és szabadon 
szentelhette magát mindannak, a mit híva 
tása elébe szabott, de a közöny is nem cse
kély mértékben fenyegette őt. Nem annyira 
közöny, mint inkább belső kényelem. Ez a 
belső kényelem, mely az oroszt még a küz
delem és a rég óhajtott gyönyörjélvezetében 
sem hagyja el, Turgenvevben nem kevésbé 
volt meg, mint bármelyik honfitársában. 
Egy újabb orosz iró, bizonyos Goncsarov, 
rendkívül sikerültén ábrázolta e nemzeti 
jellemvonást egy »Oblomov« című regényé
ben, melynek alapján azután ez a jellem
vonás »oblomovismus« nevet nyert. Es ez 
az »oblomovismus« volt az, mely ellen Viar
dot asszony barátsága oly hathatos gyógy
szerül szolgált, ó  buzdította és serkentette 
barátját és annak legszebb alkotásai: a 
»Puszták Lear királya«, »Füst« és »Láto- 
mányok«, jelentékeny részben az ő egyenes 
befolyása alatt keletkeztek és öltöttek hatá
rozott alakot. Munkájának módszerére is 
nagyban folyt be ezen müveit lelkű és a 
mellett tanult nő, kinek Bougivalban muta
tott önfeláldozó ápolása nem kevesebb lelki 
nagyságról tanúskodik, mint az, hogy Turge
nyev kedvéért nem egyszer mondott le ki- 

' rályok tapsairól.
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„ A  S O R S  K E G Y E N C E I . “
(Regény három kötetben. Irta K v a s s a y n é  !. 

K u n  M e 1 a n i e. Budapest, Dobrowsky és Franké. 
1884. Ára két forint.)

A terjedelmes s ugyancsak szövevényes 
történet alakjai közül főleg kettőt tart a 
világ >a sors kegyencei«-nek: a szép, csá
bos és szerencsétlen Coralie gréfnét, s a 
nemes, gyönge és szintén szerencsétlen Le- | 
tényei festőt. De hát a látszat sokszor csal; 
miért ne csalna e legújabb regényben is?
Ki is sül a legvégén, hogy voltaképen csak 
Viola gréfnő az, kire a sors állandóan mo- I 
solyog s a kit a jövő az élet örömeivel j 
biztat.

Ebben a Viola grófnőben az Írónő a 
fiatal leány igazi ideálját festé: de oly vo
násokkal, melyek nem igen teszik élettel
jessé, sőt képzeletbeli alaknak tüntetik föl.
S itt azonnal újra elénk tolakodik az a 
kérdés: vájjon nem tenne-e jobban a fiatal 
szerző, ha oly egyének szívbajával foglal
koznék, a kiket ismert, megírva ezek tör
ténetét kisebb terjedelmű novellában, a he
lyett, hogy sok mindenféle olvasmányainak 
hatása alatt érdekfeszitő mesét gondol ki s 
többé-kevésbbé életképtelen alakokat rajzol?

Kvassayné Kun Mélánie legújabb mü
vében is a talentum oly kiváló tulajdon
ságai leptek meg, melyek arra birnak, hogy 
leplezetlenül, őszintén megmondjam müve 
fogyatkozásait. Arra már nem szorult az 
irónő, hogy a kritika szemet hunyjon hibái 
előtt s azokat legyezgesse. Ezzel egyáltalán 
nem használ tehetségének, mely sokkal erő
sebb, semhogy nagyon is rászorulna az el
néző biztatásra. Beköszöntő regényének bí
rálása alkalmával mindenki illőnek találta, 
hogy az irodalom uj jelenségét — mint va
lami szívesen látott vendéget — udvariasan j 
üdvözölje. A dicséretek egy része tán nem 
is volt egészen pártatlan ; s tán senki job
ban nem tudta megkülönböztetni: mi igaz
ság, mi csupán előzékenység bennök, mint 
épen a fiatal irónő.

De erre a dédelgetésre »A sors ke- 
gyencei« szerzőjének többé nincs szüksége. | 
A termékeny írók rendesen kevésbé lelki- 1 
ismeretesek az önkritika gyakorlásában; \ 
annál inkább eltűrhetik azt, hogy müveik
kel szigorúbban bánjanak el, mint tán má
sokéval. íme, Kvassayné Kun Melanie nu g- 
tréfálta birálóit. Alig hogy eiolvasták »Sötét 
pontok« cimü regényét, s alig, hogy a kü- j

lönféle lapokban, folyóiratokban megjelen 
tek az ismertetések, kritikák; már újabb 
alkalmat ád, hogy érdekes elbeszélő tehet
ségével foglalkozzunk s elmondjuk újra azt, 
a mit csak nem rég mondtunk el.

Mert haladás nem igen mutatkozik 
ebben a második regényben; hisz ideje se 
volt a szerzőnek, hogy haladhasson. Aztán 
lehetetlen is, hogy ez a három kötetes mű, 
mely nem egy, de egy féltucat történetet 
tartalmaz s melyben az alakok egész sora 
ostromolja az olvasó figyelmét, érdeklődését : 
hogy ez a hosszú lélekzetü regény néhány 
hét alatt készült volna el. Sőt kétségtelen, 
hogy nagy részét előbb irta a szerző, mint 
első regényét s igy két munka egyszerre 
foglalkoztatta őt.

Hát biz ez épen nem elismerésre való. 
A termelésnek ez a gyorsasága a »Fa Presto« 
nevet nem úgy, mint a híres olasz festőnek 
dicséretkép, hanem gúnyos értelemben szerzi 
majd meg az Írónőnek. S ha áll Goethe 
mondása: »In der Beschränkung zeigt sich 
erst der Meister«, úgy a mi uj pályatárs
nőnk egyáltalán nem mutat még hajlandó
ságot, hogy mester kívánna lenni.

Visszatérve a regény főalakjára : ez a 
Viola grófnő visszavonulva él Lenkefalván, 
atyjával, gróf Lenkey Istvánnal. Mint a re
gények visszavonult alakjai általában, úgy 
ennek a grófnak is különös szivbeli oka 
van arra, hogy a nagyvilág izgalmairól le
mondjon. De kap kárpótlást eleget leányá
tól, a ki őt rajongással szereti s tapaszta
latlan szive, nemes lelkülete, ritka eszessége 
által méltán büszkesége a meghasonlott fő- 
urnak. Kvassayné Kun Melanie idyllí vo 
násokkal rajzolja Viola grófnő környezetét 
az elhagyatott faluban. Bemutatja nagynén- 
jét, aztán a lelkész családját, valamint az 
uradalmi erdészt Füzessy Ernőt, ki a kör
nyék egyetlen distingualt amorosója s azért 
semmisem természetesebb, mint hogy a 
comtesse föltétlenül belészeressen. Mit te
gyen erre az erdész ? ő  is beleszeret a 
grófnőbe, a mi nem is olyan szokatlan dolog. 
Ez elég érdekes, de veszedelmes is. Az ol
vasó azt hiszi, valami viharos bonyodalom 
fejlődik e leendő mésalliance bó l; de hát 
nem azért vannak az apák, hogy egy ilyen 
botránynak még jókor elejét ne vegyék. 
A mint gróf Lenkey István megtudja: mi 
változás történt leánya szivében, azonnal 
radikálisan gondoskodik a baj gyógyitásá-
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ról. Az orvosi recept egyetlen szóból áll: 
.utazni.

De miért ijedt úgy meg az apa, bogy leá
nya az erdészt szereti ? Csakugyan olyan ke
véssé demokrata, hogy ezt a frigyet meg 
nem engethetné ? E kérdésre egyelőre még 
nem válaszol az írónő, legalább nem egészen 
őszintén ; a valódi ok, mely a grófot az el
lenkezésre birja csak a regény végén világ- 
lik ki s az igaz, hogy mindenkit meg is 
győz aztán. Viola grófnő maga mit sem tud 
róla s mert atyja nem akarja elhagyni Len- 
kefalvát: nagynénjével Kresztszeghy gróf 
néval megy utazni. A mosolygó olasz ég sok 
bánatos szívnek adott már enyhet: mért 
ne adhatna Viola comtessenek is? Oda siet 
garde des dames-jával s Nápoly regényes 
vidéke s műkincsei közt csakhamar szóra
kozást talál.

Uj alakok, uj viszonyok is hozzájárul
nak, hogy a szerény, csinos erdészt, odahaza 
a magyar faluban mihamarább elfeledje. 
Mindenekelőtt megismerkedik egy »pittore«- 
val, de nem hevesvérű olaszszal, hanem egy 
földijével Letenyei Arthurral. Az ember azt 
hinné, hogy Viola grófnő újabb meggon
dolatlanságot követ el s a csábitóan érde
kesnek rajzolt ecsetforgatóba is beleszeret; 
de nem : őt tisztább szándok vezérli s azt 
a nem mindennapi célt tűzi ki magának, 
hogy az alapjában jó, de eltévelyedett fiatal 
honfitársat a helyes útra vezérli. Az elté
velyedés abban áll: hogy Letenyei egy olasz 
menyasszonyt szeret, sőt ha nem csalódunk 
bűnös viszonyt is folytat vele. Ez a meny
asszony : Giulietta, akinek az a különös öt
lete támad, hogy vőlegényét, Giacomo-1> 
bosszúra birja a magyar festő ellen, a mikor 
ez hűtlen lesz hozzá, A derék Giacomo, 
mint akármely nápolyvidéki bravó egy nem 
kevésbe derék kollegájával megrohanja a 
pittorét s megsebzi, szerencsére azonban 
nem halálosan.

S miben állt Letenyei hűtlensége? Viola 
azt hitte, hogy megmentette ő t: a mikor 
megszabaditá Giuliettától; de nagyon csa
lódott. A fiatal festő szive nem maradhat 
ideál nélkül s az olasz leány egyszerűen he
lyet enged Coralienak, a büszke és tréfát 
nem ismeri Antalffy gróf nejének. Coralie, 
a Viola garde des dames jának leánya, tehát | 
Viola unokanővére. E rokonság címén a 
comtesse beleavatkozik a készülő viszonyba, 
mely minden jel szerint komoly színezetet

kezd váltani. Nem sok híja* s Coralie ir
galmatlanul elbukik; de e lépéstől Viola 
még jókor visszatartja. Hanem azért a két 
szerelmes el nem kerüli a legszomorubb ka
tasztrófát; sötétebbet, mint a milyent meg
érdemeltek.

Viszonyuk nem válik bűnösé, oly érte
lemben, a hogy mai nap a házasságtörést 
nevezzük. Mert hiába, nem élünk Bánffi 
idejében, a mikor egy csók elég volt a ha
lálra. S hogy a csóknál maradtak Coralie 
és Letenyei, annak más oka nincs, mint 
hogy kifogytak az időből. Giacomo és társa 
ugyanis sokkal hamarább teszik ártalmat
lanná a festőt, semhogy a szerelem minden 
gyönyörét élvezhetné a magyar grófnővel. 
Ennek pedig az az elve, hogy az egészsé
ges udvarló mindent, a beteg az semmit 
sem ér. Ott is hagyja Leíenyeit betegen, 
halálos sebével. És követi az ő példáját Viola 
is, a ki egyszerre kiesik a gondviselés sze
repéből s az annyira dédelgetett barátot szin
tén elejti.

De Letenyei nem hal bele a sebébe. Más 
végzet vár rá s ezt nem is kerüli el. A mint 
felgyógyul : fölkeresi Coraliet. Tán hogy 
szemrehányásokat tegyen neki kegyetlensé
géért s a hűtlent most már megvetéssel sújtsa ? 
Nem! Beállít hozzá, hogy megvallja neki 
mennyire szereti még mindig. Nem is akar 
nyugodni addig, a mig meg nem hódítja s 
ezt Violának is megmondja, a mi egysze
rűen tapintatlanság, mert hisz tudhatja, hogy 
Viola mindent el fog követni a viszony 
megszüntetésére. Rajta is veszt Letenyei. 
Coralie egy komornája ugyanis elárulja a 
titkot a férjnek; gróf Antalffy párbajra hívja 
a festőt és agyonlövi. Maga Coralie tőrrel 
szivén döfi magát s meghal. Ez már máso
dik áldozata Letenyeinek, mert hogy ne fe
lejtsem megemlíteni: Giulietta már előbb a 
halálban keresett feledést a pittore hűtlen
ségére.

Mind ez alakok letűnése után, a kik
nek életével, halálával az Írónő oly gond
talan kedvteléssel játszik, mint a gyermek 
a fényes kavicscsal: ismét Viola lép elő
térbe. Az öreg grófnak terve sikerült, mert 
Viola a nápolyi tartózkodás alatt csakugyan 
elfeledé Füzessy Ernőt. S most tudjuk meg, 
hogy ez a feledés igen bölcs dolog. Nagy 
titok sül ki ugyanis, melynek megtudása után 
mindenki belátja, hogy Viola és Ernő, a 
grófnő s az erdész nem lehetnek egymáséig
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ha csak a régi egyiptomi állapotokat nem 
idézzük vissza, mert hisz az egykori két 
szerelmes — testvérek! Igenis. Viola tör
vénytelen gyermeke Lenkey István gróf
nak s az Füzessy is. Ezt a leleplezést va
lami Aglaja grófnő teszi meg, a ki szereti 
Thuray Livius grófot s féktelenül harag
szik Violára, a miért ennek a Liviusnak 
tetszeni mer. És sikerrel is tetszik neki. 
Füzessy kénytelen megelégedni azzal, hogy 
grófnő imádottját nővéréül fogadja és vetély- 
társát, mint sógort üdvözli. így aztán : vége 
jó, minden jó.

Nem is a befejezés a hibás a műben, 
hanem a jellemek fejlődése, a cselekedetek 
indoka, a fordulatok önkényessége és az 
anyag túlságos összehalmozása. Elég bőven 
mondtam el a mesét, tekintettel arra, hogy 
az olvasó már a vázlatból is kiérezze: mi
ben és mivel vét az Írónő a valószínűség s 
a lélektan ellen ; s hány epizód, hány alak, 
hány helyzet van, melyet érintenem sem 
lehetett! A főcselekvény minduntalan meg
szakad s az elbeszélés folyója, a mint erő
sebben megárad, azonnal széles, sekélyes tó
csává válik. Holt vízzé — hogy a hason
latot tovább füzzük.

Sok dolog azért nem hat, mert nincs 
eléggé előkészitve ; s ez a fogyatkozás Violá
nál, Coralienál, Letenyeinél igen szembe
szökő. Csak egyes vonásokban rajzolta őket 
jól az írónő; egységes, igaz alakokat nem 
birt belőlök formálni. A mi jó müvében, az 
a társadalmi élet vonzó, eleven festése; a 
sok uj inventióban bővelkedő fantázia, a 
párbeszédek természetessége, választékos
sága, a leírások szépsége, melylyel leköti 
az olvasó figyelmét; s végül egy nem eléggé 
becsülendő elbeszélői tulajdonság, a múzsák 
valóságos adománya : az, hogy az Írónő érti 
a módját, mint keltsen rokonszenvet s érde
ket oly alakjai iránt is, a kik alapjában tel
jesen meg sem érdemlik . Nil desperandum!

PRÉM JÓSZEF.

A MÜVÉSZ-ÉLETBÖL.
I.

Páris boulevardjairól igy szól a posta:
Két énekesnőről kell különösen meg

emlékeznem, mert ugv hozzátartoznak a 
komponisták és librettisták sikereihez, mint 
a dallam és szöveg egymáshoz. Én például 
mernék fogadni rája, hogy Simoné szerepe

egyenesen valami bűbájos muszka szépség 
részére készült. Ez a muszka szépség pedig 
nem más, min,t E n g a l l y  a s s z o n y ,  kinek 
ősjellegü szépsége, kéjes rugalmasságú ido
mai csak saját mozdulatainak megnyerő bá
jával versenyezhetnek.

Még a nyelvezete is sajátszerü. C’est 
un melange de cosaque et d’auvergnat! — 
mondá egy tudós hölgyismerő.

Hanem a hangja! Ritkán hallott a vi
lág üdébb, természetesebb conraaltot.

Numero kettő: B i l b a u t - V a u c h e -  
1 e t asszony, az opera comique egyik csil
lagja, mely napról-napra fényesebben ra
gyog. Kedves orgánuma, egész megjelenésé
nek szűzies bája már előre arra látszottak 
őt praedestinálni, hogy az ábrándos pász
torlányka (Arlette) szerepében babérokat 
arasson és a zeneszerzőnek is babérokat 
szerezzen.

Alig 4—5 éve szerepel a világot jelentő 
í deszkákom, hanem előrelátható, hogy egyre 

emelkedő sikerei és egyre szaporodó jöve
delme még sokáig fogják odafűzni. Eleinte 
csak hatszázötven frankot kapott havonkint, 
mely összeg azonban már a legelső két elő
adás után megkétszereződött. Következett 
a »Mousquetaires de la Reine« című darab 
és azzal együtt uj diadalok, miknek folytán 
az igazgató (Carvallio) azzal állított be az 
ifjú szép leány öltözőjébe, hogy havi fize
tése kétezer frankra emelkedett. Midőn azon
ban a művésznő nyugtájával a pénztárhoz 
fordult, időközben már ismét változás állott 
be, nyugtáját visszaadták, azzal, hogy írjon 
újat : háromezer frankról. »Jean de Ni- 
velle« uj babérjain nyugodva uj jövedelem 
is köszöntött be, a mi természetes is, mert 
az ügyes igazgatónak jól felfogott köteles
sége biztosítani magának a bájos »Arlette«-^ 
kinek már puszta megjelenése elégséges 
arra, hogy frenetikus tapsot keltsen.

1878. szeptember 9 én volt. Az »Opera 
| comique« csak az imént adta volt Heroidnak 

remekművét (Pré au deres) e z e r k e t s z á -  
z a d s z o r .  A második felvonás nagy áriája 
után Bilbaut-Vauchelet kisasszonyra való- 

I ságos virágeső özönlött. A legnagyobb bok
rétát, mely gyémántos karperecbe volt cövc- 
kelve, a színpadon adták át . . .

Másnap reggel fiatal leánykát láttak 
kora reggeli órában a temetőben. Herold ze
neköltő sírját kereste, s a márványkőre szép 
bokrétát helyezett el.
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Bílbáut-Vauchelet kisasszony volt, ki 
dicsőségének [virágait megosztá szeretett 
mesterével.

Boldog zeneköltök, kik ilyen nők szá
mára írnak !

Szerencsés Delibes Leó!

II.
Egyszer a »Globe« arra az élelmes gon

dolatra jött, hogy valamelyik Salon-kiálli- 
tásról Sarah által irat magának jelentést. 
Szemtanuk most is élénken emlékeznek rája, 
a mint tisztelőinek valóságos seregétől kö
rülvéve végighaladt az egész kiállításon, 
minden kép előtt megállva és a bírálatot 
halkan odavetve. Sem papír, sem irón nem 
volt nála, e helyett szüntelen hangoztatta 
dallamos hangjával: »Ecrivez, Henri! Écri- 
vez René !« és ez a két úri ember, mint 
jókedvű, önkéntes és (Sarahnál mindenek- 
felett) ingyenes titkár jött és ment, fülelt és 
jegyzett, úgy hogy jegyzőkönyveik utoljára 
egészen megtelték'a modern Sibylla jósmon- 
dásaivaL, a melyekből még azon este mű
vésziesen kikerekitett jelentést készített 
Sarah.

III.
Midőn Berlioz a halálos ágyon feküdt, 

élénken foglalkozott zenemüveinek sorsával. 
Egyik bizalmas barátja, ki a haldoklót meg
látogatta, a következő vigasztalással sietett 
megédesíteni a halálnak keserű óráját;

— Türelem, mester, a kegyed dalmüvei 
nemsokára sorra kerülnek ; igyekezzék csak 
betegségéből mielőbb kiépülni!

Mire a haldokló mosolyogva mondá:
— Ellenkezőleg; ha azt akarom, hogy 

operáimat a francia színpadon előadják, 
sietnem kell a halállal, mert csak halotti 
jelentésem lesz a belépti engedély dalmű
veim számára.

I RODALOM.
Kiss József »Mese  a v a r r ó g é p r ő l «  

cimü költői elbeszélése Baditz Ottó valóban szép raj
zaival a Révai testvéreknél már m á s o d i k  k i 
a d á s b a n  hagyta el a sajtót. Minthogy lapunk 
ismertetését úgyis hozta a műnek, csak röviden 
jelezhetjük, mennyire megvalósította előzetes fel
tevésünket az olvasóközönség, mely némely iro 
dalmi egyéniség haragos erőködése dacára is sze
retettel fogadta n a g y  t e h e t s é g ű  k ö l t ő j é 
n e k  ez újabb müvét. Valóban lehetetlen örömmel 
nem constatálnunk azt, hogy a mint mi és sokan

mások, erős biztositékát láttuk Kiss jövőjének ; 
úgy a költészet számos barátja is siet megosztani 
az elismerés adóját az uj költői mű Írójának. Kiss 
meséje egyszerű de bájos, nyugodt, de az érzések 
örök zsongását magyarázó, vázlatos, de minden 
fordulatnál festői. Bármit mondjanak is, az élet 
igazságát melegebben nem hallatta költő manap 
Kiss Józsefnél. Ki gondol, — mint néhány gán- 
csolója — pár rim szabadságával, műfaji tökélet
lenséggel, mikor a génius kétségbevonhatatlanul 
jelentkezik? Sorról-sorra, művészi pongyolaság és 
festői tableau k közepeit halad szemünk s csupán 
az élet nagy feltételét olvassuk, melynek egy 
szegény leány dicsőén megfelelt. A n y o m o r  képe 
ez, melynek azonban nincs fertője, csak megdi
csőülése ; nincs bűne, csak menyországa. Ha szép 
Vörösmarty »Szép Ilonkája«, a romantikái virág- 
hervadás e bájos képe : úgy tartós hatású lesz Te
réz drámája is. Modern angyal ő, kit nem az er
dők hüsében találunk meg, hanem a negyedik 
emeleti padlásszobában és nem a lágyan susogó 
szellő társaságában, hanem a zakatoló gépkerekek 
között. — A költő »Előszót.« is adott müvének : 
»A kik engem fölfedeztek« címmel, mely mint ön
életrajzi vázlat a Koszorú 1882. februáriusi szá
mában jelent meg. Felelet — azoknak : akik öröm
mel olvassák és azoknak a kik nem örömest olvas
nak r ó l a .  A Révai testvérek emez ú j a b b  kiad
ványa a l e g s z e b b  könyvek egyike. Melegen 
ajánljuk mindenkinek. A díszes kötet ára 1 frt 40 kr.

»A hogyan, megtörtént« cimü elbeszélések 
e l s ő  r é s z é t  vettük a R é v a i  T. kiadásában. 
A kis füzet szerzője : L e n k e y  Ferenc, kinek 
neve ismeretlen a szépirodalomban. De mivel 
»Előszavában« í r ó i  m ú l t j á r a  hivatkozik s mi 
több, fogadásos fellépésről beszél, röviden jelezni 
kívánjuk, hogy sem tehetséges elbeszélőink sorát 
nem szaporítja, sem irodalmi érdekek füzeteinek 
folytatását nem tartják alkalomszerűnek. Lehet, 
hogy irói koszorúkat aratott másutt, de a Parnas
sus magaslatához külön talentum kell. Lenkey 
tiszta fej, képzett szellem, ügyes iró-mechanikus, 
angolul és latinul idézget s a mellett cérnaszálon 
rángatott bábuival mesét is kerekít ki ; minden, 
csak poéta nem. Füzete egyébként két elbeszélést 
nyújt az irói életből. Hogy lelemény, compositió 
és egyénités átalánosságokban vesznek el, felesle
ges talán mondanunk. Ára ?

A »Franklin - Társulat« kiadásából egy 
csomó érdekes könyvet kaptunk. Ezek közt van 

j P u 1 s z k y Ferenc emlékiratainak : »E 1 e t  e m és 
J k o r o m«  második kiadása, mely két izmos kötet- 
! ben, összesen több mint ezer oldalon, sürü, de 
! azért igen olvasható nyomtatásban nyújtja az ér- 
j dekes munkát. A két kötet ára 5 forint. — Az 

» U t a z á s o k  k ö n y v t á r  á«-ból, melynek szer
kesztését a földrajzi társaság végezi, a negyedik 
kötet jelent meg » Z á j z á n b ó l  K h á m  i n  á t  
T i b e t b e «  címmel Przseválszkij Mikhájlovics Ni- 

! koláj orosz ezredes harmadik útját tartalmazva 
' Közép-Ázsiába. A 491 oldalra terjedő és számos 
í  illustrációval ellátott munkát C s o p e y  László 
í fordította. Ára 3 frt 60 kr. — A » F i l o z ó f i a i  
j í r ó k  t á r ac melyet az akadémia támogatásával 

Alexander Bernát és Bánóczi József szerkesztenek
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szintén gyarapodott egy újabb kötettel: A 1 e x a n- 
d e r  Bernát »A XlX-ik s z á z a d  p e s s i  mi s-  
in us  a« cimü munkájával. Az érdekes kötet Scho
penhauer és Hartmann bölcseletével foglalkozik 
s ára 1 forint. — A társulat újabb kiadványai 
közt a hazai szépirodaimat a » G o r d i u s i  c s ő 
in ó«-nak, Jósika Miklós ismert regényének má
sodik kiadása s Á b r á n y i  Emilnek » T e r é z  
és k i s e b b  k ö l t e m é n y e k «  cimü igen diszes 
kiállítású kötete képviselik. Ez utóbbiról később 
bővebben is meg fogunk emlékezni. — Két kül
földi regény fordításával is találkozunk a társulat 
küldeményében: B l a c k  William »Jolán«-jával 
(forditotta S z á s z  Károly) éB V e r n e  Gyula »Ké- 
raban, a vasfejü« cimü újabb müvével, melyet 
G y ö r g y  Aladár és I l l é s y  Piroska ültettek át 
nyelvünkre. Az elsőnek ára 1 frt 50 krajcár, az 
utóbbié 2 forint.

Vörösmarty összes munkáinak uj kiadásá
ból Mehner Vilmos 4 füzetet bocsátott közre. — 
Minden füzet négy-négy ívből áll s nyolc füzet 
tesz egy kötetet. Egy füzet ára 36 kr. A kiállítás 
igen diszes, a nyomás tiszta és hibátlan.

Az ik-es igék kérdéséhez, 23 lapra ter
jedő füzetben Takács István, a tud. akadémia 
iroda-igazgatója is hozzá szól. A füzet cime »Az 
ik-es igék kérdése és Révai tana.« Takács azzal 
árul a kérdés megoldásához, hogy az át-nem-ható 

igék vegyes ragozását a majd eltűnő, majd meg
jelenő »ik« ingatag alakja helyett az illető kép
zők észszerű és szilárd alapjára utalja. Ára 30 kr.

Füzetes vállalatok. G e 1 i c h Rikhárd tá
bornok » M a g y a r o r s z á g  f ü g g e t l e n s é g i  
h a  r c a 1848—49-ben nagy munkájából a 10-ik 
füzet hagyta el a sajtót Aigner Lajos kiadásában. 
Ez a nádor főherceg magatartását; a téli hadjárat 
megkezdését; az osztrák sereg támadási művele
teit, Görgey visszavonulását Győrig, stb. Írja le. 
Ára 40 kr. — > U j f a l v y  u t a z á s a P á r i s t ó l  
S z a m a r k a n d i  g«, irta Ujfalvy-Bourdon Mária, 
a francia kiadás után annak illustrátióival közre
bocsátják a Révai testvérek. A 9—12 füzetek egé
szítik ki az eddig megjelenteket. Az egész mintegy 
30 füzetben jelenik meg. Egy-egy füzet ára 30 kr.

Montesquieu levelei. Párisból jelentik, hogy a 
Lancontagne hagyatékához tartozó irományok ren
dezése alkalmával Montesquieu 32 eddig kiadatlan, 
sajátkezű levelét találták. E hagyatékot a városi 
tanács szerezte meg. — Lancontagne a bordeauxi 
akadémia titkára volt huzamos időn át. A levelek 
részben az akadémia ügyeire, részben pedig a 
csehországi háborúra vonatkoznak. A levelek leg
közelebb Bordeauxban közzé fognak tétetni.

Az Egyesült-Államok hirlapfovgalma. A 
sajtó alatt levő »American Newspaper Directory« 
1884-iki adataiból kitetszik., hogy az Egyesült- 
Államokban és Kanadában 13.402 hírlap és folyó
irat jelenik meg, 1600-ai több, mint a múlt évben 
és 5618-al több, mint tiz évvel ezelőtt. 18 i'3-tól 
J 3 /4-ig 49á-mal szaporodott az amerikai hirlapok 
száma. Az utolsó év alatt a naponkint megjelenő 
újságok száma 1138-ról 1254-re emelkedett, a heti
lapoké 9062-ről 10,028-ra, a folyóiratoké 1091-ről 
1499-re. Ez év folytán a nyugoti államokban volt

KOS*

! legnagyobb a szaporodás. Illinoisban most 1009 
j lap van, mig tavaly még csak 904 lap volt, Mis

souriban 602 jelenik meg az idén, holott a múlt 
évben csak 530-at adtak ki ott. A New-York állam 
hírlapjainak száma 152d-ra rúg, mig tavaly csak 
1399-et tett ki.

Z O R ü

M Ű V É S Z E T .

»Az ötvösség remekei.« E cim alatt magyar 
és francia nyelven két kötetes munka fog megje
lenni Grill Károly udvari könyvkereskedő kiadá
sában. A nagy munka szövegét dr. P u l s z k y  
Károly írja. Lesz e diszmüben 150 színes és réz- 
nyomatu lap, a szövegben pedig számos rajz, mely 
utóbbiakat Rauscher Lajos tanár vezetése alatt 
az orsz. mintarajztan oda tanítványai készítik. — 
A magyar történeti ötvösmü-kiállitás hazánk ipar
művészeti mozzanatainak legfényesebbje, műtörté
netünknek pedig leggazdagabb bányája. Egyhá
zaink. közintézeteink, főuraink és gyűjtőink leg
szebb kincseiket kiállították, köztük nagyon sok 
olyat is, melyet kutató szeme még nem látott. A 
nagy közönség a magyar ötvösmüvesség letűnt fé
nyes századait, mondhatjuk, a maguk teljességében 
élvezi s átérzi, hogy a nemzet nemcsak kardjával 
tudta biztosítani hazája integritását, de a szép és 
nemes Ízlés terén is olyanokat tudott alkotni, me
lyek szomszédainak hasonló müvei közt bátran 
megállják helyüket. Úgy a régibb egyházmüvé- 
szeti termékek, mint a XYI. és XVII. századbeli 
történeti vonatkozásokban gazdag ötvösművek 
nemcsak az iparost, nemcsak a művészt, nemcsak 

| a történetírót érdeklik ; de felköltik mindazok 
figyelmét, kik a magyar művelődésben szükségle
tet, kik a nemes Ízlés fejlesztésében kötelességet 
látnak. A remekek, melyek az ötvösmükiállitáson 
láthatók, csak május közepéig lesznek együtt. A 
közvetlen szemléletnek kétségkívül nagy hatása 
lesz, de a müveit magyar közönség szükségét érzi 
annak is, hogy e kiállítás maradandó emlékezete 
megörökittessék. Ám kerüljenek vissza a tárgyak 
a kincstárakba honnan eljöttek, de a bennök ki
fejezett művészet legyen köztulajdonná: fejlesz
tőjévé az ízlésnek, élesztőjévé a munkakedvnek, 
gazdagitójává a magyar művészet történetének. A 
legjobb művészi erők feladata legyen : megörökí
teni a kincseket, hogy méltó sokszorosításban ke
rüljenek az érdeklődök kezeibe. A legkiválóbb fran
cia könyvkiadók egyike szövetkezett Grillel, hogy 
a kiállítás remekeit az egész müveit világgal s 
első sorban hazánkkal megismertesse. Nem kétel
kedünk benne, hogy a magyar közönség e nagy 
vállalatot oly örömmel fogadja, mint a mily buzga
lommal fáradoznak annak kiadói, hogy a munka 
elsőrangú helyet foglaljon el az európai diszkiadá- 
sok fényes sorozatában. — A két kötetből álló 
nagy díszmunka 220 számozott példányban jele
nik meg, és pedig 1—20. sz. japáni papíron. Elő
fizetési ára 500 frt. (E példányokon az illető aláíró 
neve és címere rajta lesz.) 21—210. sz. velin-papi- 
ron. Előfizetési ára 150 frt. (Minden példányban 
benne lesz az aláírók névlajstroma.) Az aláírások 
folyó évi julius 15-éig küldhetők be Grill könyv-
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kereskedésébe. Azontúl a munka ára magasabb 
leend. A munka 15 füzetben jelenik meg. Meg
említjük, hogy a legelső példányt ő felsége a ki
rály kérte.

»Ernani« jubilaeuma. Kedden máj. bő 6-án 
volt a nemzeti színházban Verdi »Ernani« dalmű
vének s z á z ö t v e n e d i k  előadása. Először ada
tott e dalmű 1847. év február 3-án és pedig Hol- 
lósy Cornélia javára, a következő szereposztással : 
E rnani: Wolf Károly ; — Don Carlos : Füredi M. ;
— Don Sylva: Kőszeghy Károly; — Elvira: Hol- 
lósy Cornélia; — Riecardo: Reszler István ; — 
Jago : Udvarhelyi Sándor ; — Giovanna : Hube- 
nainé. — E dalmű közkedveltségét akkoriban leg
jobban bizonyítja az, hogy az első három év
ben 33-szór adták és a tagok ez idő alatt Er
nani-1 ll-szer választották jutalomjátékul. Világ
hírű vendégek többször léptek fel e dalműben ; 
igy p. o. Elvirát Medoni asszony és Wiltné, Er- 
nanit Stéger é3 Cárion, Carlost Beck és Pandol- 
fini, Sylviát Medini énekelték. Az eddigi 14) elő
adásban a dalmű — a bérletet nem számítva, — 
66,625 frt 68 krt jövedelmezett, tehát esik átlag 
egy előadásra 440 frt 44y2 kr. A 150 ik »Ernani« 
előadás szereplői a következők: »Elvira« Wiltné,
— »Ernani* Hajós Zs. — »Don Carlos* Alexi, — 
»Don Sylva« Ney D. — »Giovanna« Doppler J.
— »Riecardo« Dalnoki B. — »Jago« Szekeres.

Tisza Kálmán arcképe. A szegedvárosi 
közgyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy Tisza 
kormányelnök arcképét, a város újjáépítése körül 
szerzett érdemei elismeréséül, a közgyűlési terem 
díszére le fogja festetni. E határozatnak meg- 
felelőleg a tanács most utasította Szabados ta 
nácsnokot, hogy a kép festése iránt valamelyik 
előkelő magyar müvészszel lépjen érintkezésbe s 
lehetőleg oda törekedjék, hogy úgy a miniszter- 
elnök, mint a volt kir. biztos arcképét is ugyan
azon festőművész készítse el.

A dalmüszinházban oly serényen folynak 
a munkálatok, hogy a szinház a kitűzött időre, 
azaz szeptember 21-ére teljesen be lesz rendezve.
A szobrászati és festészeti munkák már elkészül
tek. Jelenleg a színpad berendezésén és a néző
tér díszítésén dolgoznak. A színpadi próbák julius 
I5-én veszik kezdetöket.

Munkácsy és az apáca. Mikor Munkácsy 
megfestette a Krisztus Pilátus előtt képet, min
denki azt mondotta, hogy a nagyszerű műben a 
Renan Jézusa testesült meg. A Beteljesedett! kép
ben is a Vie de Jésus hatását látták, pedig a mes
ter egész más, egész ellentétes könyvből kapta 
impulzusát ez alkotásra. Ez egy 1824-ben elhalt 
vesztfáliai augusztina-apác.a, vallásos őrültségben 
és hyszteriában szenvedett u. n. stigmatizált nő 
álomlátásainak leírása, mely 1835-ben jelent meg 
»La douloureuse Passión de N. S. Jesu Christ. 
Meditations d’Anne Catherine Emmerich« (A mi 
Urunk Jézus Krisztus fájdalmas kiszenvedése, el
mélkedések Emmerich Anna Katalintól) cim alatt 
és azóta vagy harminchat kiadást ért. A szegény be
teg nő éveken át clairvoyance-szerü.hypnotikus álla
potban volt és abban a képzeletben ringatta magát, í

| hogy ő végigéli Krisztus kínszenvedéseit. Az apáca 
I gyóntató atyja pontosan följegyezte a stigmatizált 

leány által elmondott álomlátásokat, melyek ugyan 
nem mondanak többet, mint az eddigi hagyomá
nyok, de oly élesen realisztikusok, hogy csak a 
legutóbbi kiadásban merték szószerint kinyom
tatni. E könyvet olvasva termett meg Munkácsy 
lelkében a »Beteljesedett!« kép. íme, semmi sem 
vész el a természetben ! Az a nagyszerű alkotás e 
beteges termék gyümölcse.

Zenemű. Az idei gyógyszerész-bál souper- 
csárdása, melyet Balázs Kálmán szerzett és Cser- 
halmay Ferencnének ajánlott, a Táborszky és 
Parsch zeneműkereskedésében megjelent. Ara egy 
forint.

Műtermekből. U j h á z y Ferenc egy nagy 
»Csendélet«-képet fejezett be, melylyel a képző- 
művészeti társulat által kitűzött Ráth-féle pálya- 
díjért versenyez. — J a n k ó  János »Vásár« cimü 
nagyobbszabásu életképet fest, mely szintén pá
lyamű s az őszi tárlaton lesz kiállítva. — V a s 
t a g  h György műtermében gróf Zichy Rezső két 
leányának arcképei, továbbá Csengery Antal arc
képe készülnek. Mind a három kép a műcsarnok 
őszi kiállításán fog szerepelni s Csengery arcképe 
az uj városház nagy termét fogja díszíteni.
T e 1 e p y Károly, a képzőművészeti társulat mű- 
tárnoka jelenleg káposztás megyeri nyaralójában 
egy, két méternél magasabb fogadalmi képen dol
gozik, továbbá két miniatűr-arcképet fest és az 

, országos kiállításra készít több festményt. — Fes
tőművészeink tervezett nyá.i kirándulása már be
fejezett tény. Az indulás Budapestről julius köze
pére van tervezve és a kirándulás hat heti idő
tartamra van szabva. A kirándulás közelebbi mó
dozatainak végleges meghatározása iránt az érde
kelt festőművészek legközelebb értekezletet tar
tanak. A kiránduláson való biztos részvételüket 
eddig megígérték : Ebner Lajos és Bruck Lajos 
Párisban élő festőművész hazánkfiai, továbbá a 
helyben lakók közül: Telepy Károly, Vastagh 
György és Spányi Béla.

A festészeti mesteriskola igazgatója : B e n- 
c z u r Gyula jelenleg három arcképen dolgozik, 
nevezetesen gróf Andrássy Gyula, gróf Károlyi 
István és Pulszky Károlyné Márkus Emília asz- 
szony arcképein. Mind a három festmény a mű
csarnok őszi tárlatán lesz kiállítva. Benczúr a 
mesteriskolában — melyben jelenleg 9 művész- 
növendék dolgozik — hetenkint háromszor tart 
előadást.

Becses lelet. Mint Rómából Írják, a Tivoli 
felé néző erdő déli részében egy kútnak fenekén 
négy folyosóhoz való bejáratot találtak. A folyo
sók egyike szobába vezetett, melyben egy jó kar
ban levő Apollo-szoborra akadtak. A szobor már
ványból van. Apollo fához támaszkodik, melyre 
tegez van akasztva. A tegez mellett van egy össze
csavarodott kígyó. A szobor feje, ruházata s a 
meztelen testrész állítólag kitünően van kidolgozva.

Felelős szerkesztő : SZANA TAMÁS.

Budapest. Wsiszioann testvérek könyvnyomdája.
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A K U K U K K O S  ÓRA.
(Rajz.)

Irta JAKAB ÖDÖN.
Tik-tak, tik-tak . . . ketyegett az óra 

a szép fehér falon, a mint a nagy időt apró 
darabokra tördelte csendesen.

Még csak egy napja múlt, hogy Már
ton Elek azt a derék kukukkos órát a j 
gyalakuti vásáron megvette és felakasztá 
a tulipános nagy láda fölébe. — S azóta 
egészen megváltozott a világ a háznál: 
öröm, megelégedés sugárzott mindenki ar
cáról.

Márton Elek úgy érezte, hogy ezen
túl százszorta pontosabban megy a gazda
sága ; a felesége pedig valami felségesen 
szépnek találta az órával a szobát. Hát 
még a gyerekök, hogy el volt telve a fur
csa portékával! Tetszett a kujónnak az óra 
úgy egészben véve is, hanem a kukukkot, 
na azt már a bolondulásig kedvelte! Képes 
volt egyik órától a másikig elálldogálni ott 
a láda előtt, hátra szegett nyakkal türelme
sen lesve a madár szólását. S valahányszor 
csak ütött az óra, mindannyiszor az öröm 
miatt majdnem a szinéből kikelve futott az 
anyjához, kinek lelkendezve vitte meg az 
állandó újságot :

— Édes anyám ! Megint szólott a ku- 
kukk! Bizony isten szólott!

Ilyen örvendetes környülállások mellett 
folydogált az élet. A következő reggel még 
a nap is vidámabban ült ki keleten az égre,, 
csillogó derűvel árasztva el a harmatos vi
lágot. Gyönyörű idő kínálkozott a mezei 
munkára.

Márton Elek levette a kaszáját a szeg
ről s beszólott a feleségéhez a kinyitott 
ablakon :

— Te asszony! Kimegyek a mezőre, 
hogy kaszálnám le az eklézsia vágatjánál 
azt a kicsi rétet, ügyeljetek holmire. Délre 
itthon leszek.

Azzal útnak indult.
Mikor a gazda kilépett a kapun, már 

a gyermek is talpon volt a háznál. Máskor 
a világ minden ígéretével sem bírták ki
csalni ily korán az ágyból; de most lekö
tözve sem tudta volna öt óránál tovább be
hunyni a szemét, úgy a fejébe vette az 
idő-kiáltó madarat.

Az asszony egy darabig a dolga után 
látott; hanem egyszer megérkezett az örö
kös baja. Olyan csudálatos természete volt 
a szegény teremtésnek, hogy a betegség 
mindig elévette, mihelyt az ura az életről 
kihúzta a lábát. Ilyenkor aztán pogány fáj
dalmak gyötörték a belső részében s a nagy 
kínok közt rendszerint elbujdosott hazulról. 
Igaz, hogy többnyire csak a felső szomszé
dig bírta ki a lába, hol a görcsök miatt 
már alig tudott a házba vánszorogni. Sze
rencsére a szomszédasszony mindig megkú
rálta valami utálatos erős pálinkával, melyet 
kis üstökben főzött. Erőnek-erejével töltötte 
a betegbe az italt, ki annak még a szagjá- 
tól is undorodott, annyira gyűlölte. Pedig 
ritka jó orvosságnak bizonyult mindenkor. 
A beteg apródonkint vidámulni kezdett az 
orvosság után s néha szinte délfeléig a szom
szédasszonynál felejtette magát.

Ez a gyógyíthatatlan szenvedés kerülte 
meg most is.

A gyermeket haragosan hajtá ki az 
ajtón s oda ültette a tornác párkányára. A 
szomszéd-udvarról még egyszer visszafenye
getett :

— A nyakadat facsarom ki, ha felmoz
dulsz onnat!

Jóska már ismerte az anyja természe
tét s épen nem volt kedve: ellenére tenni. 
Néma megadással ült a tornác szélén, hon
nan egy izmos, hajlékony husánggal ked
vetlenül sujtolta a közelébe eső burjánok 
levelét. Majd valami gyerekes nótát fütyö- 
részett, melynek szakadozott dallama jobbára
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csak akkor hallszott egy kicsinnyég, mikor 
ajkai között a levegőt befelé szürcsölte. 
Unalmában elfeledkezett lassan az anyja 
haragjáról, s tekintetével lustán, gondtala
nul méregette le és fel az utcát.

A Czékusné fiának bezzeg jobban ment 
a sorsa ! Egy ingre vetkőzve rótta hosszá
ban a falut, ölében egy kalapfő éretlen 
gyümölcsöt cipelve magával.

Jóska észrevette lakmározva cellengő 
pajtását s elnyújtott, éneklő hangon szólt le 
a tornácból:

— Feri! Gyere, adj nekem is.
Az egy almát csakugyan kivett kalap

jából s ingerelve arrafelé forgatta kezében, 
hanem aztán maga harapott beléje és meg
iramodott.

Jóska csalogatva kiáltott utána :
— Gyere na ! Megmutatom a kukuk- 

kos órát.
De már erre úgy megállóit Feri, mint 

a földbe ütött cövek.
— Igazán ?
— Meg hát, csak gyere bé.
Pár pillanat múlva benn valának az óra 

előtt ketten. Visszafojtott lélekzettel bámul
ták a különös jószágot s nagyokat lendülő 
hosszú sétálóját.

Feri törte meg a csendet, reá mutatva 
a lendő drótvesszőre:

— Hát az az izé miért mozog ?
Jóska megmagyarázta :
— A kukukk mozgatja.
— Mivel ?
— A szájával.
— Hát a kukukk hol van?
— Ott benn az órában.
— Hát ott mit csinál?
— Édes apám azt mondta, hogy kőtől 

a tojásain.
Újból elhallgattak. Szemök egyre fénye

sebben égett a kiváncsiságtól.
A vendég javaslatot tett a pajtásának :
— Te, gyere, keressük meg a tojásait.
— Ha adsz még almát.
Hihetetlen hamar összeegyezének.
Felpeszterkedtek a tulipános láda fe

delére, melyről a fejőkkel pompásan elértek 
a madaras óráig. A házi fiú egyszer látta 
az apjától, hogy7 kétfelől az óra oldalain ki 
lehet nyitni az apró, kis ajtókat, ő  is ad
dig mesterkedett, a mig kinyitotta.

— Ügyelj, kifut, — figyelmezteték köl
csönösen egymást.

Elővigyázatból a két nyíláshoz tették 
kalapjokat* hogy megcsípjék a kifelé re
pülő madarat, melyet azonban hasztalanul 
vártak. Nem mutatta magát.

Megunták a meddő várakozást s be
kandikáltak a két keskeny nyíláson.

— Itt van, te ! — sikoltott fel örömé
ben Feri. Né, ott mozog valami. Én látom.

Jóska ízibe az ajtó megé ugrott, hol a 
nyirág-seprűből. két vékony szálat tört ki.

Egyiket Ferinek nyújtotta:
— Szurkáljuk egy kicsit vele, hogy 

jöjjön ki onnat.
Aztán szurkálták szépen, óvatosan •, de 

ennek sem volt haszna.
Feri végre belefáradott a madárkere

sésbe. Leszállóit a földre és a fényesen le
csüngő sárga réz-láncokkal kezdett prakti
káim.

A jámbor óra tűrt a mig tűrhetett, 
hanem egyszer a sétáló vesszője hirtelen 
megállóit.

Feri csak ordítani kezdett, minta ölték 
volna s kereket oldott a kerteken keresztül.

Jóska először nem igen értette a társa 
állapotját, de mikor meglátta, hogy el van 
romolva az óra: tökéletesen elvesztette ő is 
fejét a roppant ijedtségtől. A legszomorubb 
jövő képei rajzolódtak egyszerre fiatal lel- 

! kébe ; minden tagjában vessző-ütésszerü saj- 
; gásokat érzett.

Azon módon hagyta az egész alkalma
tosságot s teljes erejéből iparkodott a ház 
megett álló lombos eperfára feljutni vala- 
hogy.

Szerényen húzódott meg a tömött ágak 
között, melyeknek enyhe boltozata alatt 
szepegve elmélkedett a következendőkről.

Az anyja is, mintha rósz sejtelmek kör
nyezték volna, hamarább jobban lett, mint 
rendesen szokott. Már az utcán duruzsolt 
magában, hogy a fia nem mutatkozott a 
napsütött tornácon.

Hát még mikor megakadt szeme a moz
dulatlan órán, melyen oldalvást a két ki
nyitott ajtó, kajla fülek módjára terült ki 
előtte!

Akkorát visított, hogy három asszony is 
összeszaladóit reája.

— Jaj, édes Megváltóm ! — sopánko- 
I dék a begyült asszonyoknak. Nézzenek ide : 

összerontották a drága uj óránkat! Eleve
nen éget meg az uram, hogy nem tudtam 

1 vigyázni.
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Az asszonyok tehetetlenül bámultak 
egymásra.

A hegyeshangu Erdősné meglendítette 
az óra sétáló-vesszőjét, mely egyet-kettőt 
kettyent, de megint megállóit.

Csordásné bölcselkedve húzta el Er- 
dősnét:

— Ne bizgesse többet; még jobban 
elrontja. Olyan az már, mint a halott em
ber karja: ha mozgatják, mozog; ha el
hagyják, nyugszik. Annak már akár s 
akár ne !

Márton Elekné bekapcsolta a két ol
dalajtót s jajgatva igazgatta fején a ken
dőjét.

Erdősné alattomos célzással vigasztalta j 
szegényt:

— Ne sírjon, kincsem ! Azért csak nem 
öli meg a férje, hacsak ilyen jókor fel nem 
öntött valahol immár a garatra.

S gonoszul vágott a szemével a többi 
idegen asszonynak.

Márton Eleknét elöntötte még inkább 
a méreg. Alig várta, hogy a három asszony ! 
haza párologjon.

Kikerült az udvarra, hogy Jóskát fel
kutassa.

— Hol vagy te hoplás, te tolvaj, te 
kötélre való ? Hagy tapossam ki a lelket itt 
mindjárt belőled! Hol vagy?

Jóska ugyan hallotta az eperfáról eze- 
két az édesgetéseket, de annál csak több 
esze volt, hogy bár egy hangot adjon. Meg
lapult okosan a korihorgas ágon.

Csupán egy dologban nem tartotta meg 
a kellő mérsékletet.

Vala ugyanis a kebelében még egy 
alma abból, a mit attól a boldogtalan fele
barátjától kapott, a kivel az órát olyan szé
pen kiexpediálták. Ezt az almát szorult 
helyzetében sem tudta végkép felejteni. Ki
vette a kebeléből és belé harapván : édesen 
szivogatta levét.

Rosszul cselekedte !
Az eperfa árnyékában heverésző kutya 

eleven figyelmét magára vonta a halkan 
lehallszó csemcsegés. Rögtön talpon termett 
s fülelve nézett fel a fára, hol a kedves 
kicsi gazdáját meglátván; rettenetes hizel- 
kedésseí kezdé a farkát csóválgatni.

A gyermek gyönge elméje felismerte 
a fenyegető veszélyt s pusmogva cirmoita 
a sóvár tekintetű kutyát:

— Czuvel, Vitéz !

A kutyában pedig határtalan lett a lel
kesedés, a mint az ő kedves játszótársa 
hangját is hallotta Még szemtelencbbüi kez
dette a fa alatt egyengetni magát.

Márton Elekné éppen akkor czirkált 
arrafelé s a kutya magaviseletéből megta
nulta, hogy merre kell a gyermekét ke
resni.

— Jöszte csak le, úrfi! — integetett 
fel boszusan a mutató ujjával.

Jóska az ágakon még fölebb kapasz
kodott.

— Jaj, veszedelmes teremtette kölyke! 
Leszállj, ha mondom, mert rögtön lefüstöl
lek, mint a bujdosó méheket! Hiába papu- 
sáltad oda fel magadat.

Beszélhetett!
—- Na megállj ! — fortyant fel ismét 

a berzenkedő asszony, — leverlek én tüs
tént, mint a körívét az ágról.

És egy hosszú póznát kapott a kezébe, 
melylyel eszeveszetten rohant a fa alá.

Küszöbön állott a kész szerencsét
lenség.

Kukukk ! . . . kukukk ! . . . hangzott a 
szobából az utolsó percben.

Márton Elekné ijedten dobta le a póz
nát s nagyot csodálkozott, mintha álomból 
ébredne:

— Mi volt ez ?
Kukukk ! . . . kukukk! . . . szólott a 

hang ismét.
Lábujjhegyen az udvar felé indult a 

zavarodott asszony.
A férje a ház bütüjénél vele szembe 

bukkant:
— Melyiketek cserélte meg az óra ne

hezékig. hogy a miatt megállóit ? Üssön 
meg a ménkő ! Megmondtam: ne járjatok 
vele, még elrontjátok. Most is két órával 
kellett elébb vinnem.

Márton Elekné mélyen lélekzeit fel, 
mint a ki valamely közelgő veszedelemből 
könnyen kimenekszik. Egy árva szót sem 
felelt, hanem incselkedve húzta be az urát.

— Ne ákációzuskodjék örökké! Jöjjön 
inkább : faljon valamit ebédre.

Barátságos csend lett megint az udva
ron, mintha mi sem történt volna.

Egyedül a kutya vinnyogott az eperfa 
alatt.

Valaki buszúból megdobta.
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KERECSENDIÖRZSE,
Ballada.

I
Kerecsendi Örzse kerekszemü asszony,
Szép nyaka azért van, hogy arra akasszon 
Aranypénzből fűzött cifra ékességet. --  
Duzzadozó keble, patyolat a karja,
Piros kis szájával megver, ha akarja,
Árnyas két szemének pillantása éget.

Csodálatatosan szép eleven járása :
Mint a felnyergelt ló toporzékolása,
Ha a gazdát várja táncolásra készen 
Kordován csizmája rippen egyet, koppan ;
Minden egy lépésnél dereka megroppan. —
A ki megpillantja: veszedelme lészen!

Kerecsendi gazda nem azért lett férje,
Hogy a szép menyecskét ölelésre kérje.
Vén legény volt már ő ölelésre, csókra! —
Neki volt a legszebb hátasparipája,
Négy hámos csikója, nemesi portája;
Kertjének híres volt minden szöge-bokra.

»Nem paripa a ló, ha nincs bársony nyerge! 
Mihaszna asszonynyal meg van a férj verve. — 
H é t  o r s z á g r a  s z ó l ó  s z é p  a s s z o n y  k e l l

[ n é k e m !
Ne legyen szótalan, tétovázó, bámész;
Lelje ki a hideg érte, aki ránéz;
Ha megmozdul: fürgén, elevenen lépjen.«

II.
Szegény Gólya M arci! — Sokszor nézett rája : 
Megverte az asszony tüzes szeme párja ;
Kilelte a hideg piros két ajkáért. —
Örzse észrevette ; — hogy ne vette volna;
»Belém kavalyodott! — Jaj, de megcsókolna . . . . 
Na, csak hadd viselje, amit isten rámért!«

Kerecsendi uram, — nem jól foly a nóta!
Nem veszi észre, hogy Örzse pár nap óta 
Milyen szemeket vet arra a legényre? —
»Csak hadd vesse, nem baj, gyönyörködve nézem ; 
Mert ő azért az én hitves feleségem. —
Ha baj, nem rám baj, de Marcira szegényre.«

III.
„Kerekszemü asszony ! — mit műveltél vélem? 
Hogyha meg nem csókolsz, ebb’ a nyomba’ végem. — 
Te gyújtottál lángra ; — akarattal tetted . . . .“
,Talán nem jól tettem ? — Ne pityeregj érte ! — 
Te ! ba egy szép asszony nagyon szépen kérne: 
Vennél-e neki egy arany ékességet ?

— Ma reggel a zsidó házaló pakkjában 
Aranypénzből fűzött nyakbavalót láttam ! ..
M arci! — legény vagy-e ? — Ha szép asszony

[kérne . . .
— Tőlem csókot eddig sok nyalka legény kért — 
Egy se kapott — de te . . . Megcsókollak érte !‘

IV.
,Aranypénzből fűzött nyakbavalóm zörren.
— Mért rázkódol össze, ha néha megcsörren ? —

Hiszen te ölelgetsz ; nem más esörögteti V 
„Kerekszemü asszony, ne kérdezd ezt tőlem. — 
Csak nem hiszed tán, hogy érte embert öltem ?
— így csörög a lánc is, ha a rab csörgeti !'.■.;,

— Kerekszemü asszony, jer még, ülj le mellém ;
Ne gondold rólam, hogy zavaros az elmém!
Ha akaöoz nyelvem, ródd föl azt a bornak — 

í — Kerekszemü asszony ! — Jaj, beh édes a szád ! .
— Ugy-e, hogy elhoztam?! — Most jussom van.

[hozzád — ‘
„Ölelj meg, ahogy tudsz ; — hajnalig csókollak.«

.Kerekszemü asszony ! Na még, na egy csöppet, 
Aztán isten veled, mert soh’ sem látsz többet . . .
— Miért is kellett, hogy veled találkozzam ? — 
Nem kéne most futnom, mint üldözött vadnak, 
Akinek nyugalmat hej ! sehol sem hagynak . . . .
— Hasad már a hajnal, — kell, hogy eltávozzam !

V.
Hire szalad másnap, hogy a patak mellett 
Egy vándorló zsidót a rablók megöltek;
Halálát okozta egy réz nyakbavaló. —
Kiküld a törvényszék a vizsgálat végett 
Egy zsandárhadnagyot, öt megye-cselédet : 
Nyomozzák az ügyet, ha csakugyan való.

Fiatal a hadnagy ; katonás dolmánya 
Aranyos zsinórral gazdagon kihányva.
Látszik a szeméből, hogy nem készült papnak. — 
Előkelő vendég ! hova szállásolnak ?
Megkérlelik szépen Kerecsendi gazdát:
Hívja el magához ; más helyet nem kapnak.

Folyik a vizsgálat — nem nagyon sebesen ;
Nincs tanú, nincs bűnjel, mely nyomra vezessen. 
Fél szeme a tisztnek Örzsin. — De szép asszony ! — 
„Aranyos virágszál ! — No ne féljen, nem, nem ! 
Csak azt mondom meg, hogy holnap el kell men-

[nem . . . .
Nincs egy szava hozzám, hogy tovább marasszon ?«

Mint rezzent őz áll meg; két szeme rávillan; 
Elneveti magát, aztán tovaillan.
A hadnagy utána. — „Oh, te csali fecske!
— Nem megyek még holnap ! — Itt maradok véled 

| Csalfa nézésedre szerelmem föléled ...«
! — Mint kezes galamb meglippen a menyecske.

VI.
„Három napja vagyok csak miattad itten,

\ A gyilkosnak pedig hirenyoma sincsen.
Nem lehet, nem szabad már tovább maradnom.« 
,Hát ha nyomra jönne ?‘ — „Itt maradnék véled, 
Bársonyos ruhába felöltöztetnélek.“
.Nem tenné, tudom jól !‘ — „Megtenném, ha rnon-

[dom.“

I ,Ha én beszélhetnék !' — „Mért nem beszélsz szén-
[tem ?“

,Mit ad, ha a gyilkost ma ide teremtem ?‘
I „Megcsókolom százszor pici piros szádat.“
I . . . Gólya Marci, hallod ? — Ne jöjj el estére: 

Szeretőd eladóit, pár csók volt a bére. —
; Fordítsd el e tájról, fordítsd paripádat.
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Nem hallja 5 ép itt jön •, szive húzza erre. — 
„Legények, vigyázni. — A gyilkos ! — Fegyverre ! 
Add meg magad, Marci; jösz velünk bilincsen. — 
Össze kell kötözni ! — Hasztalan tagadnod.
Jó bizonyságunk van : — szeretőd rád vallott..“
,.. .  Kerek szemű asszony . . .  verjen meg az isten !‘

Hallja Kerecsendi s lá tja : mi történik ?
Megtudja a dolgot elejétől végig. —
„Az én feleségem?! — Kerecsendi Orzse ?! —
— Hogy szeretője volt . . . Hiszen fiatal még!
De, hogy elárulta, adta szeretőjét . . .
Pusztuljon ! — Cselédek, pakkoljátok össze !

VII.
Kerecsendi Örzse megvánnyadt vén asszony;
Vén nyaka azért van, hogy arra akasszon 
Sárgarézből készült koldus-szabadságot —
„Ez is volt valaha kerekszémü szép lány !
Szép volt ! — De a lelke nagyon, nagyon hitvány. — 
Okuljatok róla kerekszemü lányok!“

MARGIT A Y DEZSŐ.

I K E R P Á R .
Irta : JOLY VIKTOR.

Önök már bizonyosan megállották leg
alább egyszer egy kis árvakákából font 
vagy filigrán-ezüst kalitka előtt, melyben 
egy pár haitii zöld papagály játszadozott 
— az: e l v á l h a t l a n o k .

Ezek a smaragd-zöld színű, kedves ma
dárkák ugyanazon pálcikán üldögélve, csupa 
szerelmeskedéssel töltik napjaikat: tekin
tetük, szárnyaik s csőrükkel dédelgetve egy
mást. Ha az egyik leugrik a válura, leugrik 
a másik is; ha az egyiket hirtelen álom 
lepi meg, a másik rögtön szárnya alá dugja 
fejecskéjét; végre ha az egyik baleset vagy 
betegség folytán meghal, a másik csakhamar 
követi. Nos, én soha sem szemlélhettem 
ezeket az érdekes állatkákat a nélkül, hogy 
eszembe ne jusson a két Némée fivér.

Higyjék el önök, feltűnést okoztak, 
midőn kinevezési okmányaikkal zsebükben, 
mint alhadnagyok megérkeztek a 111. ez
redhez, mely Rouenban volt helyőrségen. 
Képzeljenek maguknak két húsz éves tisz
tet, kicsi, de arányos termettel, határtala
nul kellemes, megnyerő arccal, hosszú pil
láktól beárnyékolt nagy, kék szemekkel; 
arcuk fehér, rózsás, hajuk, szőke, sima ; szé
pen metszett ajkukat szűz bajusz ékité, ke
zeik, lábaik kicsinyek. Ilyen volt a Némée 
fivérek arcképe. De, a mi leginkább lekö
tötte a figyelmet, az a fivérek hihetetlen ha
sonlatossága volt. Külsejük után teljes lehe

tetlenség volt őket egymástól megkülönböz
tetni. Nemcsak külsejük, járásuk, hangjuk 
volt annyira hasonló, ízlésük is teljesen 
megegyezett. A fiatal emberek, kik imád
ták egymást, nem is tudtak egymástól meg
válni s mikor Pétert szerencse érte, nem 
volt az teljes, ha János is nem osztozott 
benne. — Ugyanegy napon jöttek világra 
Meillerayeban, Bretagneban, s egy bölcsőbe 
is fektették őket. Á csecsemők már akkor 
elannyira hasonlók voltak, ho^y megkülön
böztetésül Péter karjára mindig kis jegyet 
kellett tenni.

Miután a gyermekek a pólyából kike
rültek, angol nevelőnő gondjaira bízták őket, 
később pedig egy fiatal nevelő adta nekik 
az első oktatást. Némée ur, mint falusi ne
mes, maga adott nekik leckéket a testgya
korlatban, vívásban s lovaglásban. Egy na
pon Némée ur Pétert és Jánost a nagy kép
tárba szólította, hol az ősök arcképei szép 
rendben függőitek egymás mellett a falakon 
s körülbelől következőleg szólott hozzájuk:

— Most tehát, fiam, uraim, CHbson kis
asszony megtanított benneteket az angol 
ny elvre,nevelőtök atudomány és szépirodalom
ban oktatott, anyátoktól meg elsajátítottátok 
a jó nevelést és modort; a mi engem illet, 
én bevezettelek a testgyakorlatok elemeibe 
. . . nagy sajnálatomra kicsik maradtatok .. . 
de napjainkban a fő és s z í v  után mérik 
az embert s e mérték szerint ti nagyobbak 
vagytok sok másnál . . . Ma reggel életetek 
tizennyolcadik évébe léptetek, itt hát az 
óra nyilatkoznotok: mily életpályát óhajto
tok választani? . . .

— Katonák akarunk lenni, mondá az 
ikerpár habozás nélkül.

— Nagyon jól van, uraim, önök elta
lálták óhajtásomat

Péter és János beléptek a saint-cyri 
katonai iskolába. Mindketten a lovasságnál 
óhajtottak szolgálni, de János a húzott sor
szám szerint nem választhatta ezt a fegy
vernemet, azért Péter, nehogy fivérétől el- 
válaszszák, minden sajnálkozás nélkül áldo
zatul hozta választását. Pár ut a hadügy
miniszterhez s a két ikertestvér ugyanazon 
ezredbe osztatott.

Alig érkeztek a csapathoz, máris a vén 
normande város összes k i c s i k é i n e k  cso- 

| dálatuk tárgyaivá lettek; de kacsintgatás, 
illatos szerelmes levélkék, felajánlott légy
ottok, — minden hasztalan volt: mocsok-
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tálán ruhájuk nem kapott szennyfoltot. — 
Ezek a hölgyecskék aztán, hogy megboszul- 
ják magukat nem is hívták őket máskép, 
mint: a Némée kisasszonyok.

A Rouenban fekvő 111. számú ezredre 
azért esett az apa választása, mert először 
annál legtöbb kilátás volt gyors előléptetésre, 
másodszor közel volt és főleg, mert abban 
szolgált Cazanove hadnagy, a kastély erdő
kerülőjének fia. Némée asszony irt is neki, 
gondjaira bízván kedves gyermekeit s a 
hadnagy azt válaszolta, hogy azzal a gon
dossággal fog fölöttük őrködni, mint atyja 
őrködik a báró ur őzei és nyulai fölött.

Cazanove István hadnagy derék, erő
teljes fiú volt s nyilt arcán a jóság tükrö
ződött, Afrikában, mint altiszt, három köz
legény segélyével kivágta parancsnokát, a 
kit tiz arabbal együtt elfogott az ellenség. 
Ezen fegyvertényéért a becsületrend lovag
jává neveztetett. Franciaországba vissza
térve, szárnysegéddé léptették elő. Parancs
noka ilyenformán ajánlotta : Egy azok kö
zül, a kiket nem szükséges ajánlani, ajánlja 
önmagát.

Cazanove hadnagy már negyven felé 
közeledett, mikor két földije, Péter és János 
első látogatását tette nála. Kalauzolta s be
vezette őket a gyakorlatba s az ezred szo
kásaiba. Kibérelt számukra egy csinos la
kást ugyanazon ház első emeletén, hol a 
negyedik emeleten magának volt egy sze
rény szobája. Ily módon naponkint többször 
is láthatta őket. Cazanove István igazi atyai 
szeretettel viseltetett két porontya iránt, a 
hogy tréfásan nevezte őket, ifjaink meg, a 
maguk részéről, élénken vonzódtak a derék 
hadnagyhoz, kinek egészséges ítéletét s irán
tuk való teljes odaadását nagyrabecsülték.

Cazanovenak, kétségkívül nem volt sem 
oly jó nevelése, sem oly modora, mint a 
Némée fivéreknek; társalgását gyakran a 
kaszárnyából hozott szólamokkal s képle
tekkel zománcozta be; de hát mit ártott az?

Alapjában jó volt — s ez a fődolog.
Cazanove egy, tisztté neveztetése óta 

dédelgetett álmát látta most megvalósulni. 
Végre együtt volt a százötven frank, mit 
polgári ruha beszerzésére rakosgatott félre. 
Hanem a mint először kiment, meglepetve 
tapasztalta, hogy senkisem néz utána. Va
lóban lett volua is miért?! Alacsony tetejű, 
széles karamu kalap ; magas, kemény ing- j 
gallér, melyből nagy hájfeje úgy ült ki, mint.

a bokréta a boritó papírból; égszínkék nyak
kendő préselt, virágos bársonyból, melybe 
egv kis dob melltü volt tűzve; sötétkék 

| posztó redingót bársony gallérral, mely 
! combja közepéig ért, sárga pantalló, végre 
j tiszti keztyü és csizma: ilyen volt a Caza

nove hadnagy polgári ruhája. Higyjék el 
önök, hogy mikor a kikötőben vagy a Boil- 
dieun sétált Péterrel és Jánossal; kik a leg
újabb divat szerint voltak öltözve, önkény
telenül egy nagy,, gatyás, kotlóstyuk jutott 
az embernek eszébe, a mint két aranyfácán 
csirkéjét vezetgeti.

Mondottam, hogy az ikreknek egészen 
ugyanaz volt az ízlésük, csupán egyetlen
egy pontban különböztek egymástól, Péter 
szerette a társaságot, járt bálokba, estélyekre; 
János pedig honn maradt egyedül; de fivére, 
hazajövet, sohasem mulasztotta el őt föl
kelteni s elmondott neki mindent apróra, 
hogy miből állott a vacsora s az estély kü
lönféle eseményeit.

A prefektus bálján vagyunk. Ejfél kö
rül jár az idő. Épen egy keringő végződött, 
s a teremben az a bájos össze-vissza, az a 
kedves rendetlenség uralkodik, mikor a tán
cosok helyeikre iparkodnak vezetni ragyogó 
táncosnőiket. Egyszerre kétfelé nyílik a 
csevegő, kacagó tömeg s az igy képződött 
sorfal közepette a prefektus egy fiatal höl
gyet vezet be karján, kinek megjelenése 
átalános feltűnést kelt: »Csodálatos!. . . hisz 
ez a spanyolnő . . .«suttogja minden csoport. 
Mikor a prefektus a kandalló előtt elhaladt, 
melyhez támaszkodva állott Némée Péter, 
az idegen hölgy tekintete találkozott a fiatal 
tisztével, a kin, mintegy villamos ütésre,

I valami hirtelen, leírhatatlan érzés futott ke
resztül . . .

És valóban, R. grófnőn minden igéző 
volt. Fekete haja kékbe játszott, mint a 
holló tollazata, testszine halvány, meglehe
tősen széles ajka élénk-piros, fogai aprók, 
fehérek : keble telt, dereka karcsú s ezt a 
karcsúságot nem válfüzőnek köszöné; végre 
körvonalai olyanok, milyeneknek a festők 
a szépségvonalakat festik. De a mi ez arc
nak a feltünőségét kölcsönzé, az a jól ive- 
zett szemöldök alatt, az a két nagy, sötét
zöld szem volt, melynek tekintete zavarba 
hozta a közönyös szemlélőt s lebilincselt má
sokat. Egész lényén pedig bizonyos macska- 
szerű mozgékonyság ömlött el, a mi félel
met gerjesztett.



K O S Z O K u 311

Némée Péter az atyai háztél, hol föl- ! 
nevelkedett, egyenesen Saint-Cyrbe ment, j 
honnan csak gyéren távozott, hogy egy egy 
szünnapot anyjánál töltsön. Soha sem kapott 
mást, mint anyai csókot s hozzátehetjük, 
hogy szive még soha sem vert nőért.

Á prefektus kisérőnéjét egy üres tám
lásszékhez vezette, honnan egy ajtón át a 
másik terembe lehetett látni. Alig ült le a 
hölgy, mikor egy fiatal ember kibontakozva 
egy csoport gavallér közül, az ujonérkezett 
szomszédnőjéhez sietett:

— Testvér, — mondá — itt nincs többé 
helyed . . . nyújtsd karodat.

Az idegennek arcába szökött a vér s 
mialatt az ifjú leány fivére karján távozott, 
láthatólag valakit keresett tekintetével a 
vendégek között, a ki védelmére kelne. 
Megpillantotta Pétert, kinek tekintete való
sággal reá tapadt attól a pillanattól, mikor 
előtte elhaladt. A hölgy tekintetének villa
mos áramától vonzatva, az ifjú tiszt köze
ledett :

— Ön látta uram, mi történt vélem . . . 
védelmezzen . . .

— Esküszöm asszonyom, ön meg lesz 
boszulva.

Némée Péter egyenesen a s é r t ő h ö z  
lépett:

— Uram, — mondá neki — a mit ön 
tett, az . . . rósz nevelésű ember tette volt . . .

— Uram, milyen jognál fogva adja ön 
a lovagot ? . . .

— Uram, az a nő rokonom . . .
— Nem irigylem önt, az én . . .
— Elég uram . . . ime névjegyem . . .
— S itt az enyém . . . holnap segédeim

nek megjelenni lesz szerencséjük.
Némée Péter rögtön távozott s lakd 

sára sietett. Először történt, hogy künn töl
tött est után nem ment be János szobá 
jába, hanem felsietett Cazanovehoz s fel- 
költé őt.

— Mi újság, kicsikém, — kérdé a had
nagy világot gyújtva.

—- Az, derék Istvánom, hogy jöttelek 
segédemül felkérni, holnap verekszem . . .

—- Ezer bomba és kartács ! . . . te ve
rekszel holnap; hát miért és kivel'?.

Péter elbeszélte, mit sem hagyva el, 
mindazt, a mi a prefektus bálján történt.

— De — ellenveté Cazanove, — talán 
rendezhetnék az ügyet amúgy is . . .

— Nem, azt megtiltom neked — vála
szold szilárdul Péter, — égek a vágytól, 
hogy a vér  k e  r e s z t s  ég b e n  részesül
jek . . . aztán nem is haragudnám meg, ha 
R. grófnő tudná, hogy érte vivtam . . .

— Az ördögbe I . . . . talán csak nem 
vagy szerelmes abba az i d e g e n b e ?

— Szerelmes . . . arról mit sem tudok .. . 
de boldog lennék, ha lekötelezném . . .  V. 
segédei reggel ide jönnek s én hozzád fo
gom küldeni . . . gondoskodjál társról . . . 
most pedig, drága barátom, aludjál tovább 
s mindenekfölött egy szót sein a történtek
ről Jánosnak.

Cazanove István hiába forgolódott ágyá
ban, nem tudott elaludni, százszor is el
mondd magában: »Szegény kis Petim! csak 
ne esnék valami baja . . . szerencsére ő épugy, 
mint fivére, kitünően kezeli a kardot . . .  és 
anyja, a ki felkért, hogy őrködjem fölöt
tük ! . . < ezer bomba és kartács ! de hát én 
ezt nem akadályozhattam meg . .. aztán 
meg becsületéről van szó s a báró ur ezt 
érteni fogja . . . Mindegy: cudar egy kaland 
és aztán, hogy megcukrozza a lapdacsot, 
nem sejtett e a kicsi, hogy szerelmes, tu
dom is én, miféle grófnőbe . . .«

Másnap reggel Némée Pétert a lakta
nyába szólította a szolgálat; csak nehány 
perccel azelőtt távozott, hogy két fiatal em
ber csengetett a lakás ajtaján. János kinyi
totta s miután leültette őket, igy szólott:

— Minek köszönhetem a szerencsét, 
uraim ?

— Uram, — mondá a fiatal emberek 
egyike, — mi a tegnap éjjeli ügyben jöt
tünk . . .

— Miféle ügyben ?
— Csak nem feledte el ön a botrányt, 

mely a prefektus bálján történt"?. . .
— Ah ! nagyon helyes . . . nagyon he

lyes . . . — mondá János, ki rögtön belátta, 
hogy fivérének tartják.

— N. ur fölkért bennünket, hogy te
gyük magunkat érinkezésbe az ön segé
deivel.

— Egészen rendén van, uraim . . .  ke
gyeskedjenek követni . . .

János, a két látogatótól követve, felment 
Cazanovehoz:

— Kedves Pistám, — mondá — szük
ségem van rád . . . találkozásról van szó . . .

— Ezer bomba és kartács ! hát ő is !. . '
— Ezen urak, kiket ezennel bemuta
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tok neked, a V. ur segédei . . . meg fogják 
neked mondani, mi történt velem a prefek
tus bálján.

— Derék fiú! gondolá Cazanove, min
dent magára vállal.

— Magadra hagylak az urakkal, foly- 
tatá János, de kérlek,' ne szólj egy szót sem, 
tudod már kinek.

Némée János visszatért lakására s V. 
ur segédei elbeszélték a hadnagynak az ese
tet, melyet már ismert.

— Láthatja, uram, mondá a fiatal em
berek közül az öregebbik, hogy barátunk 
meg van sértve . . . nekünk van jogunk a 
fegyverválasztáshoz s mi pisztolyt ajánlunk.

— Nem úgy, L i s z k a ! — mondá Ca 
zanove. Szerintem a pisztoly-párharcban az 
egyik fél kiteszi magát annak, hogy a gyil
kos szerepét játszsza és a másik egy gyá
váét . . . aztán nincs is bebizonyítva, hogy 
önök a sértettek ; hiszen természetes, ha ő 
védelmébe vett egy grófnőt, mit tudom én 
miért, a ki neki unokanővére, húga vagy 
nagynénje . . .  én nem vagyok tökéletesen 
beavatva a dologba . . .  én kardot ajánlok s 
ahoz ragaszkodom . . .

V. ur segédei eleintén nem akartak tá
gítani, de később, teljhatalommal lévén fel
ruházva, engedtek.

A találkozást másnap reggeli hét órára 
tűzték k i; a színhely egy kis erdő leendett, 
nem messze a nagy gyakorlótértől. Ezen 
kemény tanácskozás után Cazanove had
nagy nagy veritékcsöppeket izzadott: lé- 
pésről-lépésre védte a terrénumot, rug-ka- 
pálózott, mint az ördög a megszállottban, 
mikor a fejére olvassák az igét, s a mi a 
legnagyobb baj volt, lelkiismerete nem hagyta 
nyugodni. Yolt-e joga János ártatlan hazug
ságának részese lenni? . . .  Ez pedig nem 
azért volt, mintha szívesebben látta volna a 
kardot Péter kezében . . . nem, mert kicsi
nyeit egyenlő gyöngédséggel szerette . . . 
hanem szabad volt-e elfogadnia János ön- 
feláldozását? Gondolataiban egészen el volt 
merülve, mikor Péter lelkendezve betoppant 
hozzá.

— Átkozott véletlen ! Parancsot kap
tam, hogy őrszolgála*ot teljesítsek . . . Nem 
rajtam a sor, de két tiszt betegnek jelen
tette magát . . . Legyen godod rá, kedves 
Pistám s ha V. ur segédei jönnek, eszkö
zöld ki, hogy az ügy elintézése holnaputánra 
halasztassék . . .

— Csak ennyi az egész, — mondá Ca- 
| zanove, — nagyobb ellenséggel is állottam

már szemben . . . légy nyugodt, kicsikém . . . 
Ígérem, hogy szuronyszegezve ostromlom 
meg a sáncot.

Másnap, pontban hét órakor, mikor Pé
ter legnagyobb nyugalommal elterülve az 
őrszoba kandallójához tolt támlásszékben ol
vasott, két bérkocsi egyszerre érkezett a 
kis erdőbe. Nem tartozik elbeszélésem ke
retébe a párharc lefolyásának leírása, elég 
az hozzá, hogy János a derék kis János, 
két centimeternyire döfte kardját ellenfele 
vállába. A seb nem volt veszélyes, de mert 
a vér bőségesen omlott belőle, a segédek, 
az orvos véleménye folytán, kijenlentették, 
hogy a becsületnek elég tétetett. Ki volt elé
gedettebb, mint Casanove. Annak a veszé
lyére, hogy megzavarja a küzdőket, a sze
gény hadnagy hétszer is fújta az orrát az 
Összecsapás alatt.

Délután két óra felé, János megláto
gatta V. ur első segédét. Nyugtalankodik, 
mondá, a sebesült, állapota miatt, a ki, va
lószínűleg, legalább tizenöt napig fogja az 
ágyat őrizni. Aztán szerencsét kívánt neki 
tapintatáért, melylyel reggel a harcot meg
előző tanácskozást vezette s végül egészen 
bizalmasan érezvén magát, folytatá:

— Azt mondottam, hogy rokona va
gyok K . . . grófnőnek, a való pedig az, 
hogy nem is ismerem . . . láttam egy höl
gyet oltalmazó nélkül, kit előttem sértettek 
meg s ösztönszerüleg védelmére keltem . . . 
s én lekötelezettje lennék önnek, ha felvi
lágosítana, kicsoda tulajdonképen az a nő?

— Örülök, hogy igy beszél ön, uram, 
annál inkább, mert a felvilágosítás a mit 
adhatok, a lehető legrosszabb.

R . . . grófnőt nem fogadják sehol . . . 
ajánlotta, vagy inkább rátukmálta a prefek
tusra a belügyminiszter . . .  Itt egy borzasztó 
kérdőjel tolakodik elénk. A mi erkölcsi re
putációját illeti, e tekintetben kétségbeejtő 

I hir előzte meg Rouenban . . . biztosítanak, 
hogy a fiatal emberek közül, kik bájainak 

| rabjául estek, miket ki sem vonhat kétségbe, 
többen vagy életüket, vagy becsületüket 

| vesztették.
Szives kézszoritás s azon ígéret után, 

hogy viszont fogják látni egymást, a két 
két ifjú elvált s János haza sietett. Mikor 
a küszöböt átlépte, egy egyenruhás inassal 
találkozott, a ki címeres pecséttel lezárt le
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velet hozott Némée urnák. Átvette a leve
let s felvitte Cazanovehoz.

— Azt mondottad nekem, kedves Pis
tám, hogy Péter szerelmes R . . . grófnőbe? 
Most már ismerem a grófnőt s a legvesze
delmesebb asszony a világon . . . minden 
áron meg kell akadályozni, hogy Péter an
nak a vámpírnak a körmei közé kerüljön .. . 
Azt hiszem, hogy az első csatározás meg
indult, mert ime itt egy illatos levél . . . 
Én felnyitom, mert hiszen csak Némée ur
nák szól:

»Uram!
Ön megverekedett érettem s én égek 

a vágytól, hogy önt láthassam s ön iránt 
érzett hálámat bebizonyíthassam. Siessen, 
várom önt.

Carmen R . . . grófnő.
Angol királynő.«

— Nos, mit mondasz hozzá?
— Azt mondom, — válaszolá István — 

hogy nem kell himezni-hámozni . . . oda kell 
menni rögtön s a ki megy, az nem te le- 
szesz, sem Péter . . . hanem leszek én . . . 
Civilbe öltözöm, hogy jobb benyomást te
gyek arra a grófnőre.

Félóra múlva, Cazanove hadnagy, pol
gári öltönyben megérkezett az Angol ki- 
rálynőhez. Felhaladt az első emeletre, hol 
R . . . grófnő nagy lakást foglalt el. A had
nagy rendeletére a szolga, kit az előszobá
ban talált, bejelentő Némée Péter urat. A 
grófné, a bejelentett név hallatára felállott, 
néhány lépést tett az ajtó felé, de Cazano- 
vet megpillantva, visszahökkent:

— Kicsoda ön, uram ? . . . nekem Né
mée urat jelentették . . .

— Nem ő, grófnő, de épen annyi, 
mintha . ..

— Tréfa volna ez ? . . . behivatom cse
lédeimet . . .

— Nem tanácsolnám a mamlaszoknak, 
hogy közeledjenek . . .

— De végre is, uram ; mit akar ön ?. . .  
Beszéljen gyorsan, mert minden percem 
drága.

— Ne nyugtalankodjék asszonyom, el
mondom két perc és négy másodperc alatt. .. 
De először is kegyed nem kínál meg üléssel, 
hát én leülök . . .  A dolog igy á ll: az én 
ifjú barátom, Némée Péter fölkért engem, 
hogy jöjjek helyette e légyottra, mert habár 
nagyon bátor fiú, mégis fél a sirenektől; 
aztán, mivel Bretagneban egy fiatal roko

nával jegyben jár, kit imád, meg akarja 
annak a számára őrizni hűségét, szivét s 
minden érzelmét. . .  ez az egész.

A grófnő, mint sebzett párduc járt fel 
s alá a szobában. Szemei villámokat lövel-
tek. Aztán Cazanove elé állott s kezét az 
ajtó felé kinyújtva, mondá:

— Távozzék uram!
—- Ballábat ki, indulj ! vezényelt a had

nagy s távozott.
Az oszlopos csarnok alatt találkozott a 

vendéglő felügyelőjével s meghívta őt egy 
pohár absinthre.

Ezen idő alatt Péternek letelt a szol
gálati ideje s hazajövet azon kérdéssel nyi
tott be Jánoshoz: honn van-e Cazanove?

— Péter, mondá János, először törté
nik, de most titkolsz előttem valamit. . . 
nem jól teszed . . .  de én tudok mindent. ..

— Hogyan, te tudod . . . találkoztál 
azokkal az urakkal, vagy István fecsegett 
volna? . . .

— Mindent tudok, ismétlem . . . ügyed 
már rendezve van . . .

— Hogyan, rendezve ? szakitá őt félbe 
Péter, hiszen határozottan megtiltottam . . .

— Nem helyes kifejezést használtam ; 
azt akartam mondani, el van intézve . . . 
az alkalom nagyon csábitó volt s én nem 
akartam elszalasztani . . . Megverekedtem 
helyetted.

— Igen? mondá Péter elkeseredetten, 
s fivéredből gyávát csináltál . . .

— Gyávát.. . kinek a szemében ? Azok 
az urak meg vannak győződve, hogy Némée 
Péter volt, a ki verekedett . . .  Az én, vagy 
az István szemében? hiszen mi ismerünk. 
Különben képzeld magadat az én helyze
tembe : mit cselekedtél volna te ?

— Lelkemre, megverekedtem volna he
lyetted !

— Nos, tehát . . .
— Legyen; de van más dolog is, kezdé 

ismét Péter, némi habozás után. Egy hölgy 
volt a játékban . . . megvallom neked, hogy 
boldog lettem volna . . .

E pillanatban belépett Cazanove, leve
let tartva kezében.

— Fogd, Péter — mondá, odanyujtva 
a levelet, neked szól ! Nagy vörös pecsét 
van rajta s azon láb- és csőrnélküli mada
rak stb. . . .  a kapus kért, adjam át neked.

Péter átfutotta a levelet s aztán han
gosan olvasá:
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»Uram!
Egy óra múlva elutaztam. Szerencsét 

kívánok önnek a bretagnei rokonával való 
egybekeléséhez . . . őrizze meg híven szá
mára hűségét, szerelmét e minden érzelmét.

Carmen.«
— De hát jóságos ég, mit jelent ez ? 

mondá Péter meghökkenve.
— Azt jelenti, mondá Cazanove István, 

hogy szépen kelepcébe kerültél volna, ha 
János és én meg nem előzzük a bajt. . . 
Tudakozódtam a grófnő után és szép dolgo
kat tudtam meg felőle . . . ő ké m.

PETŐFI SÁNDOR MINT PÁPAI TA
NULÓ 1840—41-BEN.

( P a r r a g b  G á b o r  elbeszélése után.)
Pápán, a 40-es évek elején, a Fazekas

utca arról volt nevezetes, hogy abban igen sok 
kollégiumi diák (a mai nyelven tanuló) la
kott. Parragh Gábornak is ott volt a szál
lása 1840-ben, laktársa Petrics Samu lévén, 
ki ez időben szalma-rakosgatással vetette 
meg későbbi művészetének alapját s később, 
mint jeles festész Orlai név alatt lett isme
retes.

Ugyancsak abban a házban lakott Or- 
laival együtt Salkovics Károly is, jelenleg 
a gödöllői uradalom mérnöke. — Egy másik 
szobában Nagy Sándor jogász, most bőnyi 
földbirtokos, a harmadikban pedig Kiss 
Gábor, jelenlegi pápai lelkész.

Egy márciusi napon, Petrics Samuhoz 
sápadt arcú, porlepte, kopott öltözetű ifjú 
kopogtatott be. Örlai-Petrics, mint kedves 
barátját ölelő karokkal, a íegszivélyesebben 
fogadta s szállását, élelmét megosztotta vele, 
mert útról jött vendége igen szegény fiú 
volt s nagyon szerette.

A fennebb elősorolt s a fazekas-utcai 
házban lakó diákok közül némelyiknek 
nemcsak két, hanem három órát is kellett 
a kollégiumban hallgatnia, mint például Par- 
raghnak is, ki a jogi tudományokon kívül, 
az első évi theologiát is hallgatta. Ekként 
az egy házban lakó tanuló-pajtások csak 
délelőtti tizenegy órakor jöttek ismét össze, 
s ilyenkor a szép tavaszi verőfényes napon 
a ház eresze alatt folyt a társalgás. A csak 
imént messzeutról érkezett halvány-arcú s 
szegényes öltözetű ifjú, a tanulók távollétét 
versírásra használta fel s mindjárt össze-

, gyülekezésük után, három költeményt sza- 
| vált el hévvel, lelkesüléssel. Minden jelen

levő megtette észrevételeit, elmondta bírála
tát ; természetes, hogy szigorúan is, mert 
hiszen melyikök sejthette volna, hogy az 
igénytelen külsejű ifjú egykor a magyar 
nemzet büszkeségévé növi ki magát, kinek 
dicső emlékét ércszoborral fogják megörö- 
kitni ?

A szegény ifjú, Petőfi Sándor volt.
Ez igy folyt három napon át. Az egy 

házban lakó tanulók reggel nyolc előtt tá
voztak, tizenegy óra után hazatértek s a 
ház eresze alá siettek, hol már Petőfi várta 

S őket uj költeményeivel, mert ő távollétük- 
í ben mindig verseket készitett.

Parragh Gábor, ki már ifjú korában 
igen komoly volt, harmadnap azt kérdé Pe
tőfitől ; hogy hát milyen kilátása van Pá
pán ? Miként reméli a tanfolyamot bevé
gezni ? S miből él ?

Petőfi Parraghnak minden kérdésére 
csak e lakonikus választ adta: »Nem tu
dom !« Többet egy szót sem szólt, dacára 
annak, hogy Parragh figyelmeztette, hogy 
hiszen Orlai Samunál csak nem maradhat 
a tanév bevégeztéig, mert hiszen az is sze
gény fiú.

Petőfi rövid, de sokat mondó felelete 
meggyőzte Parraghot a szegény ifjú aggasztó 
helyzetéről. Szótlanul elhagyta a társaságot 
azzal a szándékkal, hogy az eszes, szorgal
mas, törekvő ifjúért tenni kell valamit.

Ugyanazon utcában, a túlsó soron lakott 
egy nyugdíjas, világtalan református lelkész : 
Török, kinek Parragh szerdán és szomba
ton délutánonként a »Pesti Hirlap«-ot szokta 
felolvasni, s a ki ezért őt nagyrabecsülte.

Parragh e világtalan öreg ur jó hajla
mát igen nemesen használta fel. Bekopog
tatott hozzá; előadta, hogy ő ugyan szíve
sen olvassa fel ezután is a »Pesti Hírlap«-ot, 
de az mindössze is kétszer-háromszor tör
ténhetik meg egy hétben, mikor előadásra 
nem kell mennie; mig ellenben egy épen 
most Pápára érkezett szegény, de széptehet- 
ségü ifjú, minden nap megtenné azt délben 
vagy délután, ha a tiszteletes ur egy kis 
ebédet adna neki. Ezzel egyszersmind abban 
a jótéteményben is részesítené, hogy a tan
folyamot Pápán hallgathatná.

A jólelkü öreg tiszteletes készséggel 
vállalkozott s magához kérette Petőfit. Az
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asztaltársa lett. Ekként jutott Petőfi Pápán 
ebédhez.

Élelme tehát volt már a fiatal költő
nek ; most arról kellett gondoskodni, hogy 
fölvegyék a bölcsészeti osztályba, ha nemis 
rendes hallgatónak, de legalább benevolus 
auditornak, mert akkor már március hóban 
voltak. Ezt leginkább Bocsor tanár eszkö
zölhette ki, Parragh tehát nála sürgette 
Petőfinek a collegiumba leendő fölvételét. 
Jókai Mór és Orlai Samu pedig Tarczy ta
nárnál csinálták ki az utat, sőt még kér 
vényét is megírták az iskolai tanácshoz

A jó szándék végre is sikerült Az is
kolai tanács Petőfinek a bölcsészeti osztályba 
való bejárhatást megengedte, oly megjegy
zéssel, hogy ha szorgalmat s törekvést ta
núsít az iskolai év végéig, a reá következő 
évben, ha nem is lenne tanodái bizonyít
ványa, rendes tanulónak fog fölvétetni.

Midőn már föl lett véve, mint hallgató 
tag bejárt a pápai tanuló-ifjuság képző tár
saságának üléseibe is.

Mindezek dacára Petőfi helyzete nem 
a legkellemesebb volt Az a körülmény, 
hogy huszonnégy órában csak egyszer ét
kezett, nagyon káros befolyással volt orga- 
nismusának fejlődésére. Barátai tehát mó
dokról gondoskodtak, hogy ha teljes ké
nyelmet nem nyújthatnak is neki, de leg
alább koplalni .ne engedjék s illő ruházata 
legyen.

Ez ismét Parragh gondját képezte; 
kire már számított a pápai közönség, kivált
képen pedig számítottak az érdeklődő szü
lők, hogy tanulmányainak bevégzése után 
a negyedik osztály tanára (praeceptora) 
lesz. Ebbe az osztályba két helybeli izraelita 
kereskedő fia is járt; ezek egyikének atyjá
hoz : Politzer kereskedőhöz ment el Parragh, 
s Petőfit a gyermekek mellé házi nevelő
nek ajánlotta. A derék izraelita készséggel 
fogadta az ajánlatot s Petőfit nevelőnek föl- 
vevén, havonkint tiz váltóforinttal díjazta, 
mely összeg az akkori olcsó világban ritka 
szerencse volt egy szegény tanulóra nézve, 
kis vidéki városban.

Ugyancsak Parragh eszközölte ki azt 
is, hogy Petőfi Horváth István ügyvédnél 
a következő 1840 —41-ik évben az irodá
ban alkalmazást nyerhessen a ekép szabad 
óráiban pénzkeresethez juthasson.

Petőfi tehát bölcsészet-hallgató s ügy
védi írnok lett. Mikor már annyi jövede

lemre szert tett, hogy egy pár forintja fon
ni aradt, barátai, köztük Parragh is, akon- 
viktusba való fölvételét is kieszközölték. 
Itt havonként hat váltó forintot fizetett dél- 
és estebédért; sőt azonfelül még tisztessége
sen ruházkodott.

A körülmények ily kedvező fordulata 
folytán járhatott Petőfi Sándor két évig a 
pápai kollégiumba; a második évet azonban 
már be nem fejezte, mert a színészet iránti 
ellenállhatatlan vonzalom, nem engedett 
nyugtot rajongó lelkének. — Pápa unal
massá vált előtte; folyton arról ábrándozott, 
hogy benne a szavaló művészet csirája rej
lik, melyet ki kell fejleszteni, hogy egykor 
oly ünnepelt művész legyen, mint Egressy 
Gábor s Lendvay Márton. Lerázta magá
ról az iskola porát, vándorbotot vett a ke
zébe s a legközelebbi színtársulathoz indult, 
eltelve reménynyel s ábránddal, a mely azon
ban nem sokáig tartott, csakhamar belát
ván, hogy a szinészet sokkal nehezebb ke
nyérkereset, mint azt képzelte.

Közli: EGERVÁRI P. ÖDÖN.

KÉT ÉLETRAJZ.
— Katona József. -  Madách Imre. —
A »Magyar Helikon«-t, ez életre való 

pozsonyi vállalatot a közoktatási miniszté
rium azzal tüntette ki, hogy »a magyar 
nyelv és irodalom tanulmányát elősegítő ol
vasmányul« ajánlja. Ez egyszer a kormány 
nem érdemtelen munkának kedveskedik e 
mindenesetre hasznos reklámmal.

Az újabb füzetek közt ismét két bio
gráfia van, mely megérdemli, hogy foglal
kozzunk vele. Az irodalom-történet két ne
vezetes alakjával foglalkoznak, akik azonban 
bán nem c s u p á n  az irodalom-történetéi, 
mint sok letűnt, úttörő nagyság ; hanem két 
oly lángszellem, a kinek egy-egy főműve 
örökbecsű s örökké fenn fog maradni, mint 
a nemzet kincse, mely közkézen forog s 
fényével emberöltőről emberöltőre mindjob
ban hódit s értékben nyer.

A »Bánk bán« és az »Ember tragé
diája« költői más-más kor fiai; merőben 
különböző viszonyok között éltek ; eltérő a 
siker s a szerencse, mely osztályrészükül 
jutott; de abban mégis van valami közös, 
hogy Katona és Madách is egész sor kísér
let s félbecsü alkotás mellett egy nagyobb 
müvei ajándékozta meg a nemzetet, mely
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ben geniusuk egész teljességében tündököl 
s írói egyéniségük egész hatalmasságával 
nyert kifejezést.

A drámai forma az, melyben mindket
ten varázsteljes költészetüket nyújtják. A 
legbecsesebb tartalmat a legmüvészibb edény
ben. És e két mű az, mely egy-egy fajban 
mind máig a legtökéletesebb minálunk. 
»Bánk bán« még mindig a legjobb tragé
diánk és az »Ember tragédiája« még min
dig legelső drámai költeményünk.

A két nagy szellem életrajza azért mél
tán érdekelheti azokat, kik a »Magyar He
likon« népszerű biográfiáit olvasgatják. Igaz, 
hogy uj dolgokat bajos mondani róluk, mert 
sokkal több adat ismeretes már róluk, sem
hogy csupán e z e k n e k  számbavétele ne 
kényszerítené az irót arra, hogy a kiadótól 
zsarnokilag meghatározott kereten túl ne 
terjeszkedjék. Másrészt az ambitiozusabb 
irodalom-történész nem tud ellenállni, hogy 
a kompilációt (mert hisz mást nem is igen 
igényel az efféle népszerű vállalat) ne fű
szerezze néhány uj vonással, ismeretlenebb 
adalékkal vagy épenséggel egészen eredeti 
ítéletekkel és felvilágosításokkal.

A Katona József életirója dr. F e r e n -  
c z y  József, ki a szorgalmasabb irodalom- 
történészek közé tartozik, a nagy tragédia
költő életének és jellemének főbb vonásait 
elég ügyesen állítja egybe. A rövid, lendü
letes bevezetés után elmondja, mint tanult, 
mint szinészkedett, mint verselt a »Bánk 
bán« leendő szerzője. Elősorolja s röviden 
bemutatja első színdarabjait, melyek német 
lovag-drámák átdolgozásai; számot ad ezek 
hatásáról, sorsáról, miközben az akkori szi- 
nészeti viszonyokra is vet egy-egy pillantást.

Érdekesebb a harmadik fejezet, mely 
az »Erdélyi Muzeum« által hirdetett tra
gédia-pályázattal foglalkozik, a mely pályá
zatra tudvalevőleg Katona József is elküldte 
az ő remekét. És itt az életrajziró egy fon
tos kérdést vet föl, mely már több Ízben 
foglalkoztatta azokat, kik problematikus
nak találják, hogy az oly értelmes ember 
is, mint Döbrentei Gábor egészen figyelmen 
kívül hagyta »Bánk bán«-t, a mikor a többi 
darabbal együtt állítólag kéziratban olvasta.

A kérdés a z : vájjon csakugyan elérke
zett-e a Katona József kézirata Erdélybe ? 
továbbá olvasták-e csakugyan a bírálók, 
köztük az »Erdélyi Muzeum« szerkesztője? 
és végül nem lehetséges e, hogy visszaélést

| követtek el a bírálók, amikor »Bánk bán«-t 
| ignorálták, hogy a jelentés, mely még az 
| egészen gyarló kísérletekről is megemló- 
! kezett, csak cim szerint se vette tudo- 
| másul a mind máig legjobb magyar tra- 
| gédiát ?

Ez utóbbi feltevést nem zárja ki az a 
j körülmény, hogy az indiszkréciót pajtásko

dást és nyílt kártyával való játszást csak- 
í ugyan nem tekintették helytelen dolognak 
j az erdélyi urak, mint mai nap az akadémiai 
; bírálók, kik nem egy pályamű szerzőjét is

merik s nem a munkát, hanem az irót te
kintik, sőt a korteskedés esélyeitől teszik 
függővé, kinek juttassák az aranyakat. Döb
rentei már 1815. november 15-én azt irta 
Kazinczynak, hogy öt szomorujáték már 
megérkezett. Aztán folytatja : »Andrád Elek 
tegnap előtt ezt irá: nem hiszem, hogy da
rabjaim (kettőt küldött) akármely hazánkfia 
által is legyaláztattassanak. Mert a kritikára 
megfelelek.« íme mily fenyegető önérzet, 
pedig Andrád Éleknek a nevét se ismeri 
az irodalom-történet.

Valószínű azonhan, hogy a Katona által 
tényleg elküldött kézirat útközben elveszett. 
Döbrentei tizenkét pályaművet vett bírálat 
alá s ezek közt nem említi »Bánk bán«-t; 
s mind az, a mit a jelentésben az összes 
rósz müvekről szól oly lesújtó, hogy az 
semmikép nem vonatkozhatik a figyelmen 
kívül hagyott tragédiára is De van még 
egy pont, melyet e kérdésnél fölvetni kell: 
lehetséges-e, hogy első kidolgozásában oly 
kezdetleges volt »Bánk bán«, a milyennek 
lennie kellett, ha m é g i s  eljutott a pálya
bírókhoz s ha ezek m é g i s  agyon hall
gatták ?

De erre a kérdésre megfelelt Bárány 
Boldizsár, ki »Rostájában azelőtt hatvan 
évvel mondá ki amaz ítéletét az át nem 
dolgozott műről, a mely mindekkorig fennáll. 
Az átdolgozás történetét is röviden elmondja 
az életrajziró. Majd a tragédia szinrehoza- 
taia ellen támasztott nehézségeket sorolja 
elő ; ismerteti Katona prózai munkáit, a 
a költő elkedvetlenedését s meghasonlását, 
aztán magát a remeket veszi közelebbi 
vizsgálat alá. — Itt dr. Ferenczy József 
néhány helyes véleményt kockáztat a mű 
alakjairól s az egyes ellenmondásokról. 
Összegezi Gyulai, Vörösmarty, Szigligeti 
s Arany ítéletét s nem hallgatja el, me
lyik párthoz szegődik.
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Ekkép fölveti a vitás kérdéseket a 
nagyközönségnek is, s alkalmat ad neki, 
hogy gondolkozzék felettük. Á vonzón, vi
lágosan irt biográfiának érdekességét Ka
tona József arcképe s kecskeméti szülőházé 
nak rajza is emeli.

Madách Imréről szintoly értelmesen, de 
több forrás-tanulmánynyal dr. T ó t h  Sán
dor irt. Sok jegyzettel kiséri az életrajzot, 
de e jegyzetek nem fontoskodó ráadások, 
hanem magyarázó és felvilágosító glossák, me
lyek közül azonban egyik-másik igen kevés 
olvasottságot tételez föl a »Magyar Helikon« 
közönségéről. Azt már feleslegesnek tarta
nám, hogy a »Bánk bán« tragédiáról csil
lag alatt jegyezze meg a szerző: kinek a 
munkája? vagy Byronról szólva alap alján 
megjegyézze: hogy »angol költő« vagy 
Schopenhauerről, hogy »német bölcselő«. 
Mert ez a vállalat, ha népszerű is s ha a 
közoktatási miniszter ajánlja is, mégis ma
gasabb színvonalon áll, mint az iskolás 
könyv.

De ezek, megvallom kicsinyes kifogá
sok. A biográfia minden tekintetben érde
mes munka s dr. Tóth Sándor jó szolgála
tot tett annak megírásával, kivált most, a 
mikor az »Ember tragédiá«já-nak szinreho- 
zatala és nagy sikere ismét szélesebb kör 
ben s jó időre élénkebben fölkelté a sze
rencsétlen költő iránti érdeklődést. Mindjárt 
az első fejezet kevés vonással, de világosan 
tárja elénk azt a kort, melyben Madách élt 
és gondolkodott. Az irodalmi, költői és böl
cseleti elveket, a mint azok a drámában 
érvényesültek, helyesen tünteti föl s jó ér
zékkel magyarázza, mint hatottak a körül
mények (családi és nemzeti események) a 
költő lelkére.

E mellett élettörténetét vázolja s irói 
fejlődését kiséri nyomon. A költő ifjúságát 
a »legérdekesebb lyrai regény«-nek ne
vezi ; bőven foglalkozik első szerelmi ver
seivel, politikai elveivel, pessimismusával s 
rá-rámutat, mint nyilt alkalma e vergődő, 
küzködő szívnek, hogy az életet s a létet 
csakugyan oly szemüvegen át nézze, a mi
lyennek később nagy drámai költeményé
ben oly impozánsul festi. Kiválóan érdekes 
azonban az »Ember tragédiája« embryojá- 
nak keletkezési története. Alapeszméjét már 
a Szontagh-féle költői levél végére irt jegy
zetben veté oda; »Az emberi természet so
hasem tagadta meg magát és Adám a te

remtés óta folyvást csak más és más alak
ban jelen meg, de alapjában ugyanazon 
gyarló féreg marad, a még gyarlóbb Éva 
oldalán !«

A biográf kimutatja, hogy Madách drá
mai kísérletei: a »Férfi és nő«, továbbá 
»Csák végnapjai«, aztán »Mózes« mind elő
tanulmányok valának a nagy műhöz. A 
hősök Ádámnak, a hősnők Évának többé- 
kevésbé prototyponjai. S e drámákat és fő
alakjait bővebben is ismerteti a szerző, hogy 
aztán áttérjen az »Ember tragédiá»-jára, 
melynek elmondja tartalmát s kritikai mél
tatást is ad róla.

Az összehasonlítás, melynél Byron »Man- 
fred«-je és Goethe »Faust«-ja szolgáltat
ják a mértéket: igen természetesen Ma
dách javára szolgál. Ezt a mi jussunkat mi 
magyarok el nem engedjük, miért tenne ki
vételt dr. Tóth Sándor? Byron szerinte 
l y r a i ,  Goethe épenséggel n é m e t  és Ma
dách egyetemesebb a felfogásban mindkettő
nél. Jól hangzik valóban, s vájjon nem-e 
igaz is? Már hiába bele kell nyugodnunk, 
hogy az »Ember tragédiá«-ja csakugyan vi
lágraszóló remek. Mert elvégre abban telje
sen igaza van az életrajzírónak, hogy e mű 
»Madách lelkének ama hitvallomása, melyet 
benne a contemplativ élet folyamán kifej
tett, a csapások alatt megrendült s rcár- 
már pessimismusra hajló, de a megbocsátó 
nemes szellem visszanyert nyugalmában ki- 
engesztelődött s a költészet sugaraitól átra
gyogott bölcselet érlelt meg« és hogy e köl 
temény »Madách lelkének oly kényszerű 
kifolyása, melyet meg kellett írnia, ha 
»Faust«-ot sohase olvassa.«

E biográfiához is a költő arcképe s 
lakóhelyének rajza képeznek illusztrációt. 
Becsét pedig a helyes jellemzésen kívül 
több uj adat s a hátralevő s kiadatlan kéz
iratok, tanulraányjegyzetek ismertetése emeli.

FANFARON.

A HORVÁT-ÜNNEP.
Székesfehérvár, az egykori koronázó- 

város, e hó 11 én lelkesedéssel ülte meg a 
»hazafiság apostola«, Horvát István születé
sének százados ünnepét, emléktáblával je
lölve ama helyet, hol a nagyérdemű iró szü 
letett.

Az ünnepélyt országossá tették a nagy
számú küldöttségek, melyek országos inté-
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zeteket, közművelődési egyleteket s közeli és 
távoli törvényhatóságokat képviseltek. — A 
városháznál volt a gyülekezés. Az ünnep ren
dezésének lelke: Havranek József kir. ta 
nácsos s polgármester fogadta a vendége
ket, kik a bizottsággal s polgársággal vo
nultak a székesegyházba

A menetben voltak: Horvát István két 
fia (Árpád és Gyula), unokái; Horvát Ilona
k. a. fáz egykori Petőfiné leánya) s ifj. dr. 
Horvát Árpád; az akadémiától Pulszky 
Ferenc, Hunfalvy János, Vámbéry Ármin, 
Mailáth Béla, Csontosi; a Kisfaludy-Társa 
ságtól Gyulai Pál, Tóth Lőrinc, Vadnai 
Károly-, a történelmi-társaságtól Melcer Ist
ván nyug. kir. személynök, dr. Czobor Béla, 
a Petőfi társaságtól Komócsy József, Ábrá
nyi Emil. Zenés, énekes mise emelé az áj- 
tatot s Pauer János megyés püspök celebrált, 
csöndes misét mondva, fényes segédlettel.

A nagy szertartás után a megyeház 
gyüléstermébe vonult az ünneplő közönség, 
hol földszint a férfiak, a karzaton a nők fog
laltak helyet. A rendező-bizottság elnöke: 
Pauer János főpap mondta a megnyitó be
szédet. Üdvözölve a közönséget, kiterjesz
kedett Horvát István lángoló hazafiságára, 
munkálkodására s nagy érdemeire abból az 
időből, midőn úttörő tudósaink, mint az első 
föníciaiak, még csak a part mentén mertek 
hajózni. Látszott, hogy a püspökben egy 
hálás tanítvány kegyelete gyuladt föl, mi
dőn az egyetlen egykori híres magyar ta
náráról emlékezett meg.

A tulajdonképeni emlékbeszédet V a s s 
Bertalan, a cisztercita rend fiatal tanára 
mondta. Beszéde hatásos, érdekes, hazafias 
volt. Festé a kort, a nemzeti fejlődést, a 
diadalra jutott szép törekvéseket s festé Hor
vát István életét, munkásságát, (melyről ő 
most egy nagyobb monográfiát is készit.) 
Beszéde végén a szónok felszólitá a polgár- ! 
mestert, hogy vezesse el az ünneplő közön- ! 
séget a házhoz, melynek helyén egy évszá- í 
zaddal ezelőtt a »hazafiság buzgó apostolá«- ! 
nak bölcseje ringott. A beszéd zajos éljene- ; 
két idézett elő s a fiatal szónokkal sokan 
szorítottak kezet.

Ezután hosszú sorban indult a menet 
a távoleső »égett város«-ba, a Széchenyi 
utcába, hol fekszik a ház, melyre az em
léktáblát illeszték. Ez a ház uj s Hor
vát István nem abban, hanem egy már 
rég eltűnt viskóban született s igy az em

léktábla is annyit mond csak : »Itt szüle
tett« sat.

Á háznál, a. himnusz eléneklése után 
H a v r an e k József mondott lelkes felavató 
beszédet, üdvözölve a küldöttségeket, áldva 
az ünnepeknek emlékét, magasztalva hon 
szeretetét, s kivánva, hogy az ő hazaszere
tete szálljon át egész teljében minden ma
gyarra. Lelkes éljenzés hangzott fel. Élje
neztek akkor is, midőn a szónok emlité Say 
Rudolf nevét, mint; ki ez ünnepély indit- 

j ványozója volt és akkor is, midőn szavaira 
lehullt a lepel a sötétes szinü, fényes már- 

I ványtábláról, melyen aranyos nagy betűk- 
ket, tizenegy sorba osztva, olvashatók e 
szavak: »Itt, született Horvát István, tudós, 
nyelvünk és történelmünk előharcosa, a ma
gyar közművelődés buzgó terjesztője, a ha
zafiság apostola. Születése százados évfordu
lóján. Székesfehérvár közönsége. 1884. má
jus 3.« Következett a szép koszorúk átnyuj - 
tása. A Vörösmarty-körét Vértessy József 
nyujtá át meleg szavakkal; a város leá
nyaiét, (finom ízlésűt, kék és fehér atlasz
szalagokkal) dr. S z ü t s Miklós ; a főreál
iskoláét s a főgimnáziumét lelkes ifjak. — 
Ezeket mind az emléktábla köré függeszték.

Majd K o m ó c s y  József szavalta el 
alkalmi ódáját, mely igen nagy hatást tett 
s melynek utósó versszakai igy hangzanak:

Ilyen volt ő ! a kinek emlékére 
Szülő városa ma itt ünnepel,
De lángra lobban minden honfi vére,
És ünnepli őt minden hü kebel!
A letűnt század új századnak adja 
Dicsőségének nem múló h íré t:
Minden honi bérc s völgy patakja 
Hálával zengi Horvátunk nevét!

S te ház, hol egykor ringaták bölcsőjét,
A rég porladó szent hamvak felett,
Te ünnepeld ez ős város jövőjét 
Annak nevével, ki itt született!
Hozz áldást rá, hogy harcban es békében 
Múltjához méltó — mindig nagy legyen; 
Virágozzék a jólét kebelében !. . .
Hallgasd meg ezt — és igy add istenem! . . .

Mikor a dalegylet »Szózat«-a fölzen- 
dült, akkor már kettőre járt az idő s kö
vetkezett a lövöldéi lakoma, melyen a kül
döttek mind a város vendégei voltak s mely 
csak alkonyat felé ért véget.
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I R O D A L O M .

Qnarnero, Fiume és Abbázia címmel sokat 
ígérő könyv jelenik meg e hó végén Dr. K e n e d  i 
Gézától, a »Pesti Hírlap« felelős szerkesztőjétől, 
lvenedi könnyed, tiszta, de sohasem lapos vagy 
üres irálya ép oly hasznos, mint élvezetes müvet 
ígér e könyben. A munka részei : I. A Qnarnero 
A hegység, a vízrendszer, a tengeröböl, a nép, 
tengeri halászat és hajózás leírása. II. Fiume és a 

tengerpartok A város és a parti részek 
népének, középületeinek, kikötőjének, műveltségi 
és gazdasági viszonyainak, valamint helyi törté
nelmének és emlékeinek leírása. III. Abbázia és 
az osztrák részek. A »quarnevoi riviera«, környé
kei, az abbaziai tengeri fürdő, az istriai par
tok és szigetek leírásával. IV. Quarpero törté
nelme, vázlatosan, különösen figyelemmel a ma
gyar koronára. — V. Függelék. Utvezető, iroda
lom és vegyesek, tekintettel az utazók gyakorlati 
igényeire. A könyv mintegy 15 Ívnyi terjedelem
ben, számos képpel díszítve s a Quarnero teljes 
térképével ellátva, május végén jelenik meg. Elő
fizethetni rá 2 forintjával a szerzőnél »Pesti Hír
lap« szerkesztőségében (Nádor utca 7.)

Zola Emil uj regényen dolgozik, melynek 
alapul a múltkori anzini munkás-strike szolgál. 
Egy angol hírlapíró meglátogatván Zolát, az an
gol hírlapíró előtt többi közt igy nyilatkozott: »E 
strike magva egy jövendő forradalomnak, mely
nek aratása nem valami messze van. Azért is 
müvemet »forradalmi«-nak fogom nevezni.« Zola 
különben nem akar következtetést vonni müvé
ben, hanem ezt csak »avertissement«-nak, intelem
nek nevezi. Zola Ötszáz lapot, (az uj müvéhez 
gyűjtött jegyzeteket) mutatott a látogatónak, hogy 
bebizonyítsa, miszerint becsületesen dolgozik.

Német olvasókönyv középiskolai használatra, 
szerkesztette H a r r a c h József, III. köt., Buda
pest, Franklin-társulat. A könyv méltóan sorako
zik a kiváló szakértelemmel és paedagogiai érzék
kel szerkesztett I. és II. kötethez, melyek elter
jedtségnek örvendenek középiskoláinkban. Har- 
rach, mint derék tanár és ügyes tankönyviró, a 
most megjelent olvasókönyvével is bebizonyította, 
hogy tudja és érzi a jó iskolai kézikönyv felada
tát. Szemelvényeit ügyes kiválasztás, a fiú erköl
csi érzetére való tekintet és figyelmet érdemlő 
tájékoztató jegyzetek teszik ajánlatossá.

Csiky Gergely színmüveiből közelébb a 8-dik 
füzet jelent meg az «Athenaeum« kiadásában. 
Tartalmazza a »Cecil házassága« cimü háromfel- 
vonásos szinmüvet, mely először a múlt évi nov. 
hó 2ö-ikán került a nemzeti színházban előadásra. 
A füzet ára 60 kr.

Paédagogiai encyclopedia. Különös tekin
tettel a népoktatás állapotára. 4-dik füzet. A ne
velés-tudomány szótára, szerkeszti több tanférfiu 
közreműködésével V e r é d y Károly. Egy-egy há-, 
romives füzet ára 30 kr.

A »Rózsatenyésztés« cimü munkára hirdet 
előfizetést M a y e r Miklós szegedvárosi inükertész. 
Müve célja : olyan segédkönyvet adni a rózsaked- 
velö közönség kezébe, mely mü biztos Útmutatásul

szolgál e kedvenc növény biztos tenyésztésére. A 
mú előfizetési ára 60 k r , s tiszta jövedelméből 
szerző a szegedi árvák javára 10%-ot ajánlott föl.

»Maraközc cim alatt Csáktornyán vegyes 
taitalmu hetilapot indítanak dr. L á z á r  Gyula 
és M a r g i t a i József szerkesztők. E lap, hogy 
hatása a népre annál erőteljesebb legyen, magya
rul és a Muraközben divó horvát tájszólásban 
fog megjelenni. Előfizetési ára egész évre 4 frt.

M Ű V É S Z E T .
Petőfiről érdekes képet festett és 

állított ki R é v é s z  Imre a párisi »Sálon«- 
bán. E festményről a »F. L.« párisi leve
lezője igy nyilatkozik: »Révész Imre P e 
tő  fi-je a legjelentékenyebb kompozíció a 
magyarok által kiállított müvek közt. Ma
gasabb igényekkel lép fel és magasabb igé
nyeket támaszt, melyeknek az ifjú művész, 
ki tudvalevőkép a Munkácsy-dij nyertese s 
az ifjú magyar művész-generációnak kivá
lóan tehetséges és igen szorgalmas tagja, 
jelentékeny sikerrel felelt meg. Petőfi, vagyis 
iukább a jelenet, melynek Petőfi a köz
pontja, egy alacsony, gerendás menyezetü 
korcsmában van feltüntetve. Az italok szá
mára ellécelt sarok előtt hosszú faasztal van, 
itt-ott egy-egy félig telt boros pohárral. Ez 
asztal jobboldali végén ül a költő, könnye
dén vállára vetett piros bélésű köpenyben, 
nyakkendő nélkül, széles, fehér lehajtott ing
gallérral. Ugyanaz az arc, melyet az Orlay mú
zeumi portrait-je mutat, kifejezésteljesebbé 
téve a komoly megindulás által, melyet a 
szerző színpadias eszközök nélkül tudott alak- 
jábaönteni smely annál inkább hat, mert egy
általában nem keresi a hatást. Á költő jobb 
kezét fölemelve, szavalja költeményét, mely
ben hazaszeretetei hirdet s a szabadságot 
dicsőíti: a tűz azonban, mely ezeket átlengi, 
nem a költő szenvedély nélküli gestusá- 
ban, hanem a környezet alakjaiban van 
kifejezve, kiken annak hatása visszatükrö
ződik. S ez a felfogás nemcsak szép és 
igaz, hanem a fölvett környezetben az 
egyedül helyes. A szegényes, alacsony korcs
mában valóban bajos lett volna a jelenet 
ünnepélyességét, komolyságát máskép ei- 
vényre juttatni, főképen idegenekkel szem
ben, kik kevéssé tudják, hogy Petőfi ki- 

i csoda s kiknek e név nagysága nem szol
gálhat a kép értelmezésénél magyarázatul.
_A környezetben mindössze egy nadrá-
gos ember van, falusi biró forma alak, ki
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a költőtől jobbra ül. Ezzel az alakkal szem- j 
ben egy utas, ki a lócára tette c-ók mókját ! 
és a saját bajait felejtve, szintén leült, hogy | 
meghallgassa a hazaszeretet igéit. Távolabb, ; 
egymás mellett állva egy paraszt és egy j 
munkája mellől jött mesterember felgyürt 
ingujjal, a csoport legjobban karakterizált j  
és legsikerültebb alakjai. Közben egy pa- 
rasztsuhanc s egy szál cigánygyerek, mel
lettük a zsidó korcsmáros rőt feje s a hát
térben még egy-két alak. Mindannyian meg
hatott kíváncsisággal figyelnek, mintegy le
sik a költő ajkain a szót, mely az ő leiké- | 
bői a saját leikökbe száll. Az alakok vál
tozatosak, igaz magyar typusok mind. S a 
mily igazak az alakok, ugyanoly iellemze- j 
tesek a mellékes tárgyak: a mestergeren
dáról lefüggő lámpás, a földön a felfordi- i 
tolt hordó, ezen félig leégett faggyugyertya, 
ez előtt a feldőlt kasból kiforduló kukorica
csövek stb. Szóval sok gonddal van meg
csinálva az egész. Legföljebb azt sajnálhat
juk benne, hogy a költő alakja helyzeténél 
fogva nem emelkedhetik ki eléggé. Rajz 
és különösen valeurök tekintetében e kép 
Révész előbbi képeivel szemben igen je
lentékeny haladást mutat. A színei még 
kissé sötétek, de e képnél nem ellenkeznek 
a sujet-vel. — E festményben megvan az, 
a mi a legfőbb s a művészi alkotást igazán 
művészivé teszi: van benne erő, élet, gon
dolat, igazság. Fiatal művésznél az ily vo
nások a legszebb reményekre jogosítanak. 
— Záradékul megjegyzem, hogy Révész e 
magyar tárgyú képe már el is kelt. Vevője 
akadt egy angolban, kinek a kiállításon 
tűnt fel s ki első szóra hatezer frankot Ígért 
értté és több ezer frank áru kisebb képet 
is rendelt a művésznél.«

Wiltné asszony a nemzeti színház opera
igazgatósága által ajánlott szerződést, melynek 
értelmében a művésznő az 1885-ki évben, a kiál
lítás alatt a királyi operaházban vendégszerepelni 
tartoznék, — nem fogadta el, sőt kijelentette, 
hogy a budapesti közönségtől ezúttal búcsúzni 
akar. Wiltné asszony e szerint még csak kétszer 
fog fellépni és pedig május 20 án »Aidá«-ban mint 
Aida és utoljára május 22-én »Bánk bán«-ban mint 
Melinda.

Magyar színészet Belgrádiban. Tóth Béla 
színigazgató, a ki jelenleg társulatával Újvidéken 
működik, kérvényt nyújtott be a magyar színész- 
egyesület központi igazgató-tanácsához, engedné 
meg neki, hogy jól szervezett színtársulatával né
hány népszínmű- és operette-előadásra a szerb 
fővárosba, Belgrádba rándulhasson. E kérvény a

központi igazgató-tanács legutóbbi ülésén került 
tárgyalás alá, de végleges elintézést nem nyert, 
hanem azt határozták, hogy az igazgató kérje 
ki az elnök : Ribáry József miniszteri tanácsos 
véleményét, ki ezen az ülésen bokros teendői miatt 
nem jelenhetett meg. Igen természetesnek talál
juk, hogy Ribáry nem fog gátat vetni a szépcélu 
vállalkozás elé.

Gmlékszobor Miké Imre grófnak. Az er
délyi muzeum-egylet hídvégi gróf Mikó Imrének, 
mint az egylet első alapítójának, emlékszobrot 
készíttet. A szoborleleplezési ünnep egybe fog esni 
az egyesület fennállásának huszonötéves jubileu
mával. A szobor mintázását ifjú báró Yay Miklós 
vállalta magára, az ércbeöntést pedig egy bécsi 
cég fogja eszközölni.

Vidéki színészet. K o n t i  József, jelenleg 
Mándoky Béla színtársulatának karmestere, »A 
kis vicomte« cim alatt operettet irt, melyet Sop
ronban már elő is adtak. — B a l a t o n f ü r e -  
d e n a nyáron Mándoky Béla színtársulata fog 
működni. Tóth Béla színtársulata Z o m b o r b ó l  
— hol 72 előadást tartott — átment Újvidékre; 
előadásait az »Üdvöske« operettel kezdte meg. — 
Balassa Károly társulatával Félegyházáról Zen-  
t á r a  ment — Bogyó Alajos társulata jelenleg 
S e l m e c b á n y á n  működik, hol előadásait jól lá
togatják. — A b e s z t e r c e b á n y a i  magyar szí
nészetet pártoló egyesület legutóbb tartott választ
mányi ülésében elnökké most már ötödször Sey- 
fried Józsefet választotta meg és elhatározta, hogy 
a városi színházat a jövő évadra ismét Bogyó 
Alajosnak engedi át. — Sz. - P r i e l l e  K o r 
n é l i a  asszony közelebb Nagykanizsán fog ven
dégszerepelni az Aradi Gerö színtársulatánál; a 
kitűnő művésznő A 47. cikk, A női harc és A 
holt sz ív  darabokban fog föllépni.

A műtermekből. Barabás Miklós veterán 
festőművész jelenleg Arany János arcképén dolgo
zik, melyet a m. t. akadémia rendelt meg egyik 
terme számára. A napokban pedig néhai Török 
József szuperintendens arcképét fejezte be. — 
M a r g i t a y  Tihamér, a kormány megbízásából 
József nádor arcképét festi s a munkában már jól 
elöhaladt. A kép teljes életnagyságu s a főherce
get gazdag ezüst paszomántu nádorhuszár-ezredesj 
ruhában tünteti föl, díszes teremben állva. — M a- 
s z á k  H u g ó n  é, atyja Barabás Miklós műter
mében két életnagyságu arcképen dolgozik: az 
egyik Szerdahelyi Kálmánt ábrázolja s ezt az el
hunyt színművész özvegye Sz. Prielle Kornélia 
asszony számára festi; a másik gróf Ráday Gedeon 
a néhai honvédminiszter képmása. — U j h á z y 
Ferenc jelenleg Krisztus a keresztfán cimü fest
ményen dolgozik, mely a műcsarnok őszi tárlatán 
lesz kiállítva. — V a s t a g h  Géza »Kacsák a pa
tak partján* cimü képet fejezett be s ezt több 
most készülő munkájával együtt a képzőművészeti 
társulat őszi tárlatán fogja kiállítani.

Felelős szerkesztő : SZANA TAMÁS.

Budapest. W eiszmanc testvérek köayvuyomd4i*<
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A CSÖREG ISTVÁN HITESTÁRSA.
I r ta : KARCZAG VILMOS.

— Mi a kend panasza? — szólítja meg 
mogorva hangon a hegyesre pedrett baju- 
szu járásbiró ur az előtte- álló öreg paraszt 
embert.

— Gulyás Józsefnek hívnak, bíró ur 
parancsolatjára.

— Nem azt kérdeztem. — Amice Kiss, 
írja be: Gulyás József. — Mi a kend pa
nasza ?

— Leányom dolgában volna egy kis 
előadni valóm.

— Ki a kend leánya ?
— Csőreg Istvánnak a felesége.
— Csőreg István? Ismerős név. Amice 

Kiss, üsse fel csak a tárgymutatót.
Amice Kiss felüti a tárgymutatót s ott 

a 358. numerus alatt ezek foglaltatnak:
»Csőreg István kihágás, véres vereke

dés és feleségének elkinoztatása által em
bertelen, sőt életveszélyes, brutális magavi
seletért megbüntettetvén, 24 napi szigorított 
börtönre ítéltetik.«

— Hallotta? Hát most mit akar?
— Kevés az a 24 nap, instálom a te

kintetes bíró urat.
— Mit érti kend azt, — hogy mi a 

törvény.
— Nagy bűne van annak az embernek, 

tekintetes uram.
— Adja elő! Amice Kiss, vegyen fel 

jegyzőkönyvet. Kelmed mondja tollba a 
jegyző urnák a dolgot, — én majd aztán 
elolvasom,

— Értem, instálom.
Háromszor, négyszer is megtöríi verej

tékező homlokát Gulyás uram, nagy, széles 
karimáju kalapját két redves markában csö- 
möszöli, morzsolgatja s a szőrivel kifordi- 
ditott nehéz bundáját meg-megrángatja vál- 
lain. IIol is kezdje hát? Mindent el akarna 
mondani a legelejétől kezdve s bizony-bizony

annyi elmondani valója volna, hogy napes
tig se érne a végire.

— Csak röviden, a dologra tartozókat. 
Érti kend ? Na. Hadd halljam.

Még egyet köhécsel Gulyás gazda s 
megered a nyelve.

— Ha kihallgat jegyző ur, meglátja, 
hogy nem 24 napot érdemelt volna az az 
ember, a ki megrontója lett becsületes há
zamnak, a ki boldogtalanná tette egyetlen 
gyermekemet, a ki csúfot hozott ősz fejemre 
az egész falu előtt.

— Csak a dologra, dologra, — sürgeti 
a jegyző ur és egy 24 oldalon tele irt leve
let kezd elolvasni. Nyilván szerelmes levél ; 
Gulyás uram háborítatlanul beszélhet, addig 
bizon senki se vág a szavába, mig az a 
drága levélke végig olvasva nem lesz.

— Nem hallgattam a jó emberek sza
vára és hozzáadtam az Erzsók leányomat 
ahoz az emberhez. Idestova hat esztendős 
házasok lesznek, de nem volt annak 
a szegény asszonynak egy nyugodalmas 
napja se, mert az az istenverte ember 
korhely, kártyás, részeges. És durva, 
mint egy napszámos, a kit rósz lelke még 
arra is ráviszen, hogy arra a szegény gyenge 
teremtésre ráemelje a kezét. Mikor a vesze
delmet észrevettem, már késő volt. ő  lett 
az ur a háznál és ha én szólni mertem, en
gem is megfenyegetett. Sokszor mondogat
tam neki: ugyan, ugyan te István, mikor 
jön meg már a jobbik eszed? Jó feleséged 
van, én is jó apád vagyok, két kis gyer
meked is van, hogy nem foglalod magad 
jóba ? Kártya helyett az eke szarvát fog
nád meg, rézsegeskedés helyett meg a házi 
tűzhelyedet gondoznád inkább. Ehol la, a 
kis házunk is a mit rád Írattam, düledező 
félben van, a földed ugaron hever, a jószá
god meg gondozó nélkül elcsenevész. Azzal 
felelt, hogy összeszidott. — Belefacsarodik 
a szivem, ha eszembe jut goromba szava.
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Ráütögetett az asztalra, oszt úgy ordított 
rám, hogy én vén bolond vagyok, ne szól
jak az ő dolgába, mert minden úgy van 
jól, a hogy Ő teszi. Ha még sokat beszélek  ̂
úgy kilök a házból, hogy nem lesz kedvem 
perorálni. Mit volt mit tenni, lenyeltem a 
mérgem, oszt elhallgattam. István csak nem 
javult meg. Éjszakának idején járt haza, 
felverte nyugalmából az egész háznépet s a 
kit elől-utól talált azt ütötte.

Mikor azt láttam, hogy nem használ a 
szép szó, Erzsókhoz fordultam. — Tegnap 
előtt történt, hiszen tetszik tudni jegyző 
urnák, akkor hozták be a falu házához. — 
Úgy hét óra lehetett gyertya-gyújtás után. 
A kemence padkáján ott ült nagy szomor- 
kodva az Erzsók. Két szeme a sok sírás
tól kidagadva, mint egy dió, összeesve, 
összezsugorodva hajtotta két tenyerébe fe
jét. — A lelkem is sirt belé, mikor igy 
végignéztem rajta. Mikor leánykorában az 
én gondozásom alatt volt (az édesanyja tiz 
esztendeje fekszik sírban, az isten nyu
gosztalja meg) a »Fa l u  g y ö n g y é n e k «  
hítták. Bolondult utána minden legény. — 
Karcsú, megtermett, derék, szép cseléd volt, 
a kit minden járó kelő ember megbámult 
az utcán, oszt most olyan lett az árva, mint 
egy elkényszeredett, agyonkinozott terem
tése az istennek. A két kis unokám a sut
ban játszott, s hol én velem, hol az édes
anyjával incselkedett. Megszólítom Erzsókot. 
— Na, leányom mondom, — neked ugyan 
kijutott a szenvedésből. De elég is volt 
ennyi. Ezt a dolgot tovább nem lehet igy 
türni. A mi tied, azt összeszeded, osztán 
itt hagyd ezt a korhely, részeges embere
det és elmegyünk valamerre nyugodalma- 
sabb tanyát keresni.

Elébb csak hallgatta a beszédemet, de 
aztán két szeméből megeredt az »isten for
rása«, ide borult a két karom közé, a ke
belemre s azt mondja, hogy »nem megyek 
én édes apám, nincs nekem itt semmi ba
jom.« — Semmi baja sincs itt, azt mondta. 
Tessék elhinni ifjú uram, azt mondta, hogy 
semmi baja sincs. Hát van az istennek 
még sok ilyen teremtése. — A mint épen 
felelni akarok a szavára, akkor üti be az 
ajtót nagy dirrel durral, nótázva, düllön- 
gőzve az ura. Úgy csapódott be az ajtó 
utána, hogy az ablaküveg csörömpölve hullt 
a földre. A többit tetszik tudni a jegyző 
urnák. — Összevert, összetört mindent.
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Megcibált, megkinozott engem is. 70 esz
tendős öreg ember vagyok. — Az Erzsók 
leányomat majd megfojtotta, kékre verte a 
konyhakés nyelével s úgy vágta homlokon, 
hogy majd a félszemét ütötte ki. Ott van 
a helye szegénynek az arcán. A két kis 
ártatlan teremtés reszketve bujt a dunyha 
alá. Ha akkor el nem fogják, meg nem 
kötözik azt a vadállatot, talán még öldö
költ volna is. — Tessék elhinni, nótárius 
uram, kevés annak az embernek 24 nap.

Amice Kiss még két oldalt olvas el, 
végül forró csókot nyom a levélre és aztán 
a kabátja belső zsebébe dugja, közel a szi
véhez.

— Elmondott mindent?
— Dehogy mondtam, a századrészét

sem.
— Hát mi mondani valója van még ?
— Csak az instálom, hogy nagyon go

nosz ember az az ember.
— Azt már elmondta.
— De nem tudom én azt úgy elmon

dani, a milyen bűnös az az ember.
— Jól van, elmehet.
Gulyás uram csak olyan csoszogva, 

lassan indul neki az ajtónak. Nem azt várta 
ő. Azt hitte, hogy ha a panaszát elmondja, 
mindjárt azzal fogják megvigasztalni, hogy 
legyen nyugodt két esztendeig nem fogja 
háborgatni Csőreg István, mert azalatt a 
börtön lesz a javító iskolája.

Alig akarja kihúzni a lábát a járás- 
biró ur irodájából, de hiába, senki se szó
lítja vissza, senki se hallgatja meg az ő 
kérését.

Másnap a biró ur magához idézteti az 
asszonyt is. Az beszélje el, hogy miként 
áll hát voltaképen ez az ügy. Igaz-e, hogy 
Csőreg István kést ragadt, s »gyilkossági 
kisérlet«-et tett, mert ha az eset igy minő
síthető, akkor ezt az ügyet át kell tenni 
a törvényszékhez s a két esztendőt aligha
nem bizonyosra lehet venni.

Erzsók felballag a járásbiró ur elé. Az 
öreg Gulyás uram maga is felcsoszog s a 
két kis unokáját is felvezeti. Ha azokat az 

| angyalokat meglátja a biró ur, megesik a 
I a szive rajtok s ki nem ereszti azt az em- 
I bért az ő veszedelmükre soha többet. Gu

lyás uram kint az ajtó előtt áll meg s még 
egyszer meginti azt a könnyelmű asz. 
szonyt:
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— Aztán erősen tartsd magad, nehogy j 
pityeregj a biró ur előtt. Most dőlhet jóra
a sorsod, mert mi lesz belőled, ha azt az , 
embert megint ráduszitják. Édes Erzsókom, 
gondolj a jövődre, a nyugodalmadra, meg ; 
az én ősz fejemre.

Aztán meg a kis unokáját szólítja meg j 
az öreg:

— Jóska fiam, félsz-e édes apádtól?
— Félek nagyapó, — bánt.
— Na látod Erzsók. Hallottad a gyer

meked szavát, hát úgy beszélj odabent.
A szegény asszony némán bólintgat a 

fejével az öregnek, hogy csak legyen nyu
godt s lehajlik a két gyermekéhez, hogy 
megcsókolgassa, aztán kopogtat az ajtón s 
félve, reszketve belép.

A járásbiró ur égnek meredő bajuszát 
megmozgatja a látványtól; elszörnyüködik, 
mikor ezt az összekékült, összevert arcot 
maga előtt látja. Takaros menyecske volna 
pedig az istenadta, de ilyen állapotban, a 
mikor a kezefeje is pólyába van takargatva, 
meg kék foltos az ábrázatja, hát bizony j 
nem tesz valami kellemes benyomást.

— Csőreg Istvánná ?
— Szolgálatjára.
— Az uradat 24 napra elitéltük.
— Hallottam tekintetes uram.
— Most arról van szó, hogy áttegyük-e 

az ügyét a törvényszékhez ?
Erzsók asszony nem érti ennek a szó

nak a horderejét s hallgat.
— Az urad gyilkossági kísérlet elköve

tésével vádoltatik.
Ezsók majd holtra ijedt s tán hanyatt 

esik, ha a ruhafogas ott nincs, a melyikbe 
beletámaszkodhatik. Alig tud szólani, csak 
szakgatottan ejt ki egy-egy szót.

— Sohse . . . gyilkolt . , . meg az én 
uram senkit. Azt ne mondja senki.

— Nem is azt beszélem én, hogy meg- i 
gyilkolt. Csak kísérletet tett. Kést ragadt 
reád.

— Én . . . reám? Nem igaz, tekintetes 
uram. Hazudott, a ki mondta.

— Az édesapád mondta.
Egy szót sem felel Erzsók.
— Tagadod még ?
— Egy ujjal se nyúlt hozzám.
— Miért kék a szemed alja?
— Elestem, megütöttem.

A kezed fejét mi lelte?
— Semmi.

Dideregve szól a szegény asszony, sze
meit lesüti a földre, s fájós kezét a kötő
jével takargatja el.

— Lúgot főztem, tekintetes uram; . . . 
leforráztam.

— Hát nem bántott az urad?
— Nem.
— Akkor éjjel sem, mikor meg kellett 

kötöztetni, hogy elfoghassuk?
— Akkor sem. Csak megszidott, mert 

igazsága volt.
— Miért volt igazsága ?
— Éjfélig ültem fent a padkán munka 

nélkül, oszt égettük hasztalanul a mécset.
— Jól tudsz hazudni. Hol tanultad ?
Erzsók elhallgat s két szeméből alá

pereg a könyü. A járásbiró ur fakgatta to
vább :

— Hát hazudott az apád? Üsd fel a 
fejed, nézz a szemem közé! Hallod? Azt 
kérdezem hazudott-e apád?

— Nem úgy volt kérem, a hogy el 
mondta.

— Hát hogy mondta el ?
— Ahogy a járásbiró urnák tetszett 

mondani.
— Nem úgy volt? Hát hogy volt?
— Egy ujjal se bántott, tekintetes uram, 

csak haragos volt.
— Hazudsz ? Bűnös a te lelked is. Po

kolra való roszlelkü vagy te is. Egymásnak 
illetek. Takarodj ; oszt megmond apádnak, 
ne járjon többet a nyakamra pityeregve. 
Értetted ?

— Értettem.
Erzsók megfordult az ajtó felé s meg 

visszafordul. Valami mondanivalója ienne 
még. Jaj, ha volna bátorsága.

— Na, mi kell még; mit akarsz ?
— Engedelmet kérek, tekintetes uram, 

nagyon kérem — tessék megengedni, hogy 
ezt a kis elemózsiát leadhassam az uramnak.

— Nem érdemli az meg, felel durván 
a szolgabiró ur.

— Már csak tessék megengedni!
— Nem szeret az téged !
Erzsók hangos zokogásban tör ki.
— Hej, de nagyon szeretem én. Hites- 

társam, uram, parancsolóm az nékem. Két 
gyermeknek az édes apja. — Tessék meg
engedni, hogy lemehessek hozzá.
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FALEVÉL A VIHARBAN,
(Szénrajz.)

I r ta : CARMEN SYLVA.

— Minden kis madárnak, a róka és 
medve kölyköknek van anyjok, csak énne
kem ne legyen? Mamácskám, édes ma- 
mácskám !

E szavak hangzottak a park egyik sűrű 
csalitjából oly szivszaggatón, hogy maga a 
természet is elhallgatott s némán figyelt 
a gyermeki hangra, mely ily keserűen pa
naszkodott.

Sokáig nem jött felelet reá, pedig a 
gyermek nem volt egyedül. Egy csodaszép 
ifjú nő öliben ült, kinek hófehér gyűrűs 
kezei a gyermek szőke fürtéit simogatták. 
A gyermek finom arcát a nő keblére rej
tette s kis kezeivel oly szorosan ölelte át, 
mintha sohasem akarna megválni tőle.

— Hófehérkém ! — suttogta végre a nő 
reszkető hangon.

— De hát miért is távozol tőlünk ? 
Nem siratsz-e többé minket; öcsémet, en
gem, atyámat ?

A nő a gyermek fürteibe temette vo- 
nagló arcát és zokogott; azután fölemelkedve 
helyéről, még halkabban mint előbb szólt:

— Hófehérkém!
A gyermek még szorosabban simult

hozzá.
— Jöjj, oh, jöjj velem haza ! Jöjj anyám, 

meghalok nálad nélkül!
— Iz i! — kiáltott egy férfihang a

házból.
A nő felugrott, a kis karokat majdnem 

erővel fejtette le a nyakáról s szellemként 
tűnt el.

A gyermek megkövültén állott ott, 
gyöngéd arca még halványabb lett s nagy, 
sötét szemei mereven és könytelenül tekin
tettek a helyre, hol kevéssel azelőtt anyja 
állott; csak hosszú szempilláin csillogtak a 
könycseppek, mert a szemhéjak nem csu
kódtak s igy nem gördülhettek le.

— Iz i! — hangzott ismét. A gyermek 
megfordult s mintegy félelemtől űzetve az 
árnyékos sétány felé futott, úgy, hogy a 
kék erek nyakán láthatólag vertek, midőn 
atyjához ért.

— Hol voltál, te gyermek ?
— A kertben !
— Hol a kertben ?
— Ott a sűrűben, a pádon 1

— Öltözz át gyorsan, egy asszonyság 
sétálni akar vinni!

— De — — — I
— Mondtam, hogy gyorsan J Alvine 

öltöztesse fel a kicsikét sétára!
A kis könycseppek a gyors futásnál le- 

hullotak s a férfi nem látta, Alvine sem, ki 
különben is rósz hangulatban volt s vala- 
iamit mormogott: »a személyről«, hogy miért 
s kell ennek jönnie! Homloka egészen pi

ros volt s a gyermekkel is, kinek ajkai 
folyton reszkettek, gyöngédtelenül bánt.

— Jöjj velem te is Alvin! — szólt a 
gyermek.

— Nem szabad, vagyis akarom mon
dani nem lehet! Nagy leány vagy és egye
dül is kimehetsz, csak aztán jól viseld ma
gad, — s utána, mintha e szavak követ
keztek volna, — hogy jó dolgod legyen.

Izi nem értette meg, mert már az elő
szobában egy lefátyolozott, magas nő előtt 
állott, ki feltűnő élénkséggel sietett elébe s 
mialatt megcsókolta, kezét megfogta és szólt:

— Egész délután nálam maradhatsz, 
csak ha este lesz akkor jöjjenek utánad!

A gyermek úgy elrejtette a széles ka
lap alá arcát, hogy a felelet nem volt azon 
olvasható. Ki is tudott volna ez arcról ol
vasni ! Oly csodálatos ellentétekből állott, 
mintha a részletek nem is tartoznának együvé! 
Szőke haj, barna szem, világos szempillák
kal, finom szemöldök, classikus idomzatu, 
kevéssé szélesen végződő orr, a száj inkább 
nagy, hol szépen bigyesztett, majd rutul 
félrevont, az arcbőr csodás fehér és finom, 
különösen a halántékon, hol a haj mély 
hullámokban állott. Szerencse volt, hogy az 
ifjú hölgy csupán a gazdag, finom fürtöket 
láthatta; mert ha a gyermek arckifejezését 
is látta volna, nem lehetett volna oly nyájas 
hozzá. Élénken beszélt s midőn a szobájá
ban voltak, Izit mindenáron ölébe akarta 
venni.

Bosszúság és csalódás vonult a nő arcán 
keresztül. A tükörbe nézett s mialatt haját 
egyengette, szólt:

— Tudod-e Izi, hogy mindkettőnknek 
egy nevünk van, engem is Izabellának 
neveznek, csakhogy Bellának hívnak?

— Engem nem hívnak Izabellának, 
hanem Lujzának, mint anyámat.

— Ah úgy? Mily ostoba, hogy soha
sem neveznek valódi nevünkön.
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— Cseppet sem ostoba! Atyám Izinek !
nevez s anyám ------------

— Nos, hogyan nevez anyád ?
— Másként!
S nem volt reá bírható, hogy édes anyja 

becéztető elnevezését kimondja. — Mily kü
lönös gyermek! — gondolta Bella — meg 
akartam nyerni vonzalmát, de ő dacosko- 
dik ! . . . Mit kezdjek vele ? A kis kobold j 
aligha nem gyanít valamit! . . . Miért beszél j 
folyton az anyjáról?

— A tata még mindig szomorú ? — 
kérdé hangosan.

— Miért?
— Mivel oly egyedül van, mióta mama j 

távozott ?
— Kérdezd meg őt magát! — felelt 

lzi s hogy feltörő könyeit elrejtse, a bronz I 
virágváza utánzóit kaméliáját szagolta.

Bella ajkába harapott.
— Öcséd bizonyára egy gonosz, vásott 

gyerek ?
— Oh, nem, ő nagyon engedelmes!
— Szereti atyád ?
— Természetesen, hiszen gyermeke !
— Természetesen ! — Bella félrevonta 

ajkait, de a gyermek barátságtalan tekin
tete alatt ismét nyugodtabb lett.

— Hogy tudsz kandikálni nagy sze
meiddel.

Izi az ablakon nézett k i : — Mire va
lók volnának egyébre ! — felelt.

— No, hát mutatok neked valami szé
pet! — szólt Bella s megfogva a kicsike 
kezét, egy ládához vezette, melyben házi- 
nyulak nyüzsgőitek.

Iza ujongva nyúlt az állatkák után. 
Bella egyet kezébe adott s mondá :

— Ez legyen a tied, de cserében enge- 
met is kell egy kissé szeretned !

A gyermek oly forma mozdulatot tőn 
mintha a kis állatot visszaadni akarná, azon-- 
ban meggondolta magát s gyöngéden k eb 
léhez szorítva, megcsókolta azt.

— S nekem nem adsz-e csókot?
Iza oda tartotta lángbaborult arcát s 

engedte, hogy mindkét felől megcsókolja.
— Mit mond ehez majd Alvine! szólt 

örömmel.
%

Néhány hóval később Izát atyja térdei | 
között tartotta.

— Mit fog mondani az én kis Izikém,
ha újra megnősülök? kérdé. 1

A gyermek rajongva vetette magát atyja 
karjaiba:

— Ismét visszahozod mamácskámat?
Az apa ajkaiba harapott: — Nem, gyer

mek, uj anyát fogsz kapni!
Iza fehér lett, mint a halott:
— De hisz anyám é l! — szólt halvány 

ajakkal.
— Igen, anyád él, de reám nézve meg

halt !
Atyját mindkét kezével ellökte magá

tól Iza, mialatt felkiáltott:
— En anyámhoz akarok menni! . . 

ő  nem halt m eg! . . . Mamához akarok !
— S engemet elhagysz?
Iza, mintha a szenvedés egész világát 

hordaná kis szivén, íelsóhajtott:
— En mindkettőtöket bírni akarlak, té

ged is, meg mamámat is !
— De ha uj mamácskád jó, nagyon jó 

lesz?
— Nem ismerem őt! — A gyermek 

szemei majdnem feketék lettek.
— De igen, ismered és Ő nagyon jó 

volt hozzád; ő ajándékozta reked a csoda
szép kis házi nyulat, melyet oly nagyon sze
retsz !

A gyermek arcára oly kifejezés ült, 
hogy az atya nem volt képes azt megfej
teni. Mintha gyűlölet, neheztelés lett volna 
abban kifejezve, mintha most már tisztán 
látná azt, a mit eddig nem értett. Nem volt 
az gyermekes érzés, hanem daemoni fel- 
lobbanás.

— Te engedelmeskedni fogsz neki, 
ugy-e gyermekem?

Iza intett.
— Nyájas leszesz hozzá, mert az örö

met szerez nekem ?
Iza ismét intett.
— S később meg is fogod őt szeretni 

ugy-e ?
Mint villám tűnt el a gyermek a szo

bából. *

Atyja esküvője alatt Iza Alvine mellett 
állott. Pompás haja, hosszú, szőke szempillái, 
melyek komor, sötét szemeit fátyolként ár
nyékolták, mindenkinek feltűntek.

— Épen olyan, mint egy tehén! — 
szólt az ifjonc, kinek ő, mivel az arcába 
bámult, hátat fordított.

Izi hallotta e megjegyzést s szívesen 
kiöltötte volna nyelvét a fiúra, ha nem lett
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volna épen isteni tisztelet. Időnkint ujja 
hegyét szeméhez nyomta, hogy âz áruló 
könyeket szétmorzsolja. Nem nézett az ol
tárra, hanem a legyeket és esőcsöppeket 
nézte, melyek egész sávolyokat mostak az 
ablakon.

Másnap a lépcső karfájára támaszkodva 
s lábait maga után vonva, lassan jött lefelé. 
Nagyra nyitott szemekkel nézett szét s arra 
gondolt, hogy ma nem szabad atyját felkel
tenie. Sokáig kellett a reggelire várni, mert 
Bella még fésíilködott s az — mig fürtéit 
felsütötte — hosszan tartott.

A reggelinél a csészét, melyet rendesen 
Iza nyújtott atyjának, Bella kivette kezéből. 
Mostanig atyja oktatta s most nevelőnő után 
Írtak. Ezelőtt anyjával ment sétálni s mosh 
mialatt atyja Bellával karján távozott, ő 
neki megengedték, hogy a kertben ját
szódjék.

Ha Iza Bellára tekintett, amaz szinte 
rosszul érezte magát s csodálkozott, hogy 
hol voltak szemei, hiszen e gyermek nem 
hogy szép lenne, hanem ellenkezőleg — rut. 
S rósz természetű, mert dacára, hogy oly 
sokat tett, hogy vonzalmát megnyerje, mégis 
csak mint »tata nejét« említette őt Iza. Bella 
gyakran keserűséget és ingerültséget érzett 
szivében feltámadni a gyermek iránt, ki 
mint egy kő állott útjában. Az ideges gyér 
mek finom érzéke hallotta Bella hangjában 
a gyűlölet reszketését s még dacosabb lön. 
Minden ellenére volt a mit Bella tett, sőt 
ha látta, hogy a kis Farkast hogyan dédel
geti, szerette volna kitépni karjaiból kis 
öcscsét s elfutni vele messze-messze. Külön
ben Bella még férje ellenkezését is felköl- 
tötte a.kis fiú édesgetése által.

— Ugyan hagyd a porontyot! szólt 
nyersen.

Az egyik gyermeket nem tudta Bella sze
retni, a másikat meg nem volt szabad szeretni 
s ez igen leverő volt. Szerencse, hogy gyer
mekkel áldotta meg a végzet, mert máskü
lönben nem bírta volna ez életet elviselni, 
holott a legőszintébb szándéka volt, hogy 
mindent jól intézzen.

—- Egy elvált férfi mégsem özvegy ! — 
szólt egyszer keserűen. — Ha már a meg
halt anyát is nehéz pótolni, az élő ellen 
hasztalan a küzdelem ! S mégis jobb vagyok 
nálánál! — tette büszkén hozzá.

Iza észrevette, hogy anyjáról nem be
szélnek azon tisztelettel, mely az ő szivé

ben él s azért nem is beszélt többé róla. 
Atyja lassankint annál hidegebb lön iránta, 
mentői inkább örült kis gyermekeinek, kik
nek tekintetében nem látott szemrehányást, 
hanem szemeik mindkét szülőnek egyenlő 
örömmel mosolyogtak elibe; s mentői hide
gebb lön iránta atyja, annál inkább sóvár
gott anyja után. Farkassal csupán ő róla 
beszélt s az édes anya nemsokára mindkét 
gyermek előtt regeszerü lénynyé vált, mely
hez a keserű való elől menekültek, mely a 
nevelőnő megjelenésével, ki a legnagyobb 
szigorra volt ^utasítva — mivel igen zárko
zott jellemmel és főkép veszélyes örökség
gel van ügye — még keserűbbé lett.

A nevelőnő harcra kelt a »veszélyes 
örökség« ellen, mely természetesen anyjától 
származhatott Tehát már az idegen is el
fogult volt anyja iránt s ezért Iza sohasem 
szerette. így csupán Farkas és a kis házi- 
nyul maradt számára, mely mint egy hű 
kutya ugrálta őt körül s arcát és kezeit 
nyalogatta. Gyönyörű látvány volt, a mint 
a nyúlánk gyermek a kis állatot édesgette 
s a mellett szomorú arcát mosoly világította 
meg; de senki sem figyelt erre.

Bella néhányszor rendkívül heves volt 
iránta, különösen egyszer, a midőn a kis Far
kast kemény büntetéstől akarta megmenteni.

— Mindent e kakukkért csupán ! — 
kiáltott — mert mást senkit sem szeretsz!

Iza hosszan elgondolkodott azon, hogy 
miért lenne az ö Öcscse »kakukk« s fürké- 
szőleg tudakozta minden lehető madarak 
szokásait. >A kakukk — magyarázta a ta
nító készséggel — tojásait mindig más ma
darak fészkébe rakja, melyeket aztán ama
zok kiköltenek, s csodálkoznak az idegen 
madár felett, melyet ő nekik kell táplálniok-«

És Farkas? — gondolta Iza s még 
nem volt képes felfogni e rejtélyt. Az ifjú 
mostoha anyjának gyakran mondták, hogy 
mily különösen veszi ki magát egy ily nagy 
leánynyal látni őt. Ilyenkor a tükörbe nézve 
nevetett: »Nemde, mennyire vénit az en
gem!« E perctől fogva aztán gyérebben 
voltak együtt láthatók.

Iza örült, ha mentői ritkábban hívták, 
mert úgy sem tudott senkinek kedvére 
tenni s folyton korholták. Minden tettének 
helytelen indokot tulajdonítottak s érzékeny
kedő hallgatását önvádnak vették. Mosto
hája annyira könyörtelen volt, hogy a leg
csekélyebb esemónyt is elbeszélte férjének,
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ki aztán mindig indulatba jött, mert Bella 
szünetlenül ismételte, hogy Iza atyjának a 
kedvencé s az ő gyermekei messze állanak 
szivétől.

— Ép olyan leszesz mint anyád ! — ki
áltott fel egy heves jelenet után Bella.

— Én is szeretném ! — szólt Iza halkan.
— Ugy e? — kiáltott Bella — meg

mondjam, hogy milyen ő, a te anyád?
— ő  jobb, mint te !
Bella dühében felkacagott :
— A te édes anyád egy semmirekellő!
— Hallgass! különben megütlek ! — 

kiáltott lihegve Iza, s az ajtót becsapva 
maga után, elrohant.

Nehány óra múlva atyjához hívták.
— I z i! — szólt amaz. — Te ma il

letlen voltál anyád iránt. Meg fogod kér
lelni őt!

Iza hallgatott.
— Megteszed ?
— Nem, atyám !
— Úgy többé nem lehetsz leányom 1
Iza zokogott: »Nem lehet!«
— Vagy, vagy!
— Ah istenem! — kiáltott fel a meg

kínzott gyermek — soha sem lehetek mind* 
kettőtöké ?

— Soha! — szólt atyja.
Iza hangosan zokogott fe l; igy még 

nem látta sírni atyja őt.
— Hisz az nem bűn, ha mindkét szü

lőmet szeretem !
— Utad kettőjök közt fekszik, — — 

válaszsz!
— Anyámhoz megyek ! — susogta a 

leány, mintegy maga is megrettenve a ki
mondott szavaktól.

— De Farkas nélkül nem!
Az atya hosszas hallgatásba merült. 

Ezt nem várta, ö  semmit sem sejtett gyer
mekei küzdelmeiről s csupán Bellával volt 
elfoglalva. E feleletre nem volt elkészülve< 
ő  csupán azt akarta, hogy Izát engedelmes
ségre bírja s ime a gyermek azonnal igent 
mondott; és öcscsét is, kit egyedül szere
tett a világon — kérte. Szikrákat látott sze
mei előtt.

— Legyen! — szólt az atya — eredj 
anyádhoz, de azt mondom neked, hogy meg 
fogod bánni !

Ezzel el volt bocsátva. Öeseséhez akart 
rohanni, de egy bizonyos érzés, mintha elő
ször érezte volna, hogy nem gyermek többé,

| hanem felnőtt leány — tizenhárom éves 
j volt s önállólag határozott az ő és öcscse jö- 
j vője felett — lépteit lassúvá, majdnem ne- 
! hézkessé tette.

E percben szivszaggató sirás hangzott 
| s a lépcsőn le Farkas repült a karjaiba:

— A te kedvenced! Kis nyulacskád! 
j A te kedvenced meghalt . . . egészen ha- 
j lőtt . . . üveges szemekkel! . . .  Szétzúzták

az ajtóval, amért utánad akart menni!
Iza kénytelen volt leülni a lépcsőre, 

mialatt Farkas a nyakába borult:
— Ah Iza, Iza, a mi kis nyulacskánk !
Iza, elfojtva könyeit susogta:
— Ne sírj, Farkas, mi úgyis anyánk

hoz megyünk . . .  a mi édes anyánkhoz.
Farkas elhallgatott s oly komolyan állott 

Iza előtt s tekintett reá, mintha már felnőtt 
ember volna, ki gondokkal küzd!

— Örülni fog-e anyánk ? — szólt.
E pár szó megfagyasztotta Iza vérét. 

Ocscse még sohasem részesült anyai szere- 
tetben s atyja részéről is a legnagyobb kö
zömbösséget tapasztalta. A kis testvérek 
üthették, kínozhatták, holmiját összetörhet
ték, senki sem volt Izán kívül, ki meg
védje ; s még Izának sem volt szabad, hogy 
a kicsikét megfeddje.

Iza most sem szólott nekik semmit, da
cára, hogy a kis nyulat szétzúzták s ujjai- 
kat szájukba duyva, zavarral álltak ott. — 
Először látták a halált. Arra, hogy meg is 
lehet halni, mostanig nem gondoltak. Kí
váncsian nézték, hogy nénjük és bátyjuk 
kis kedvencüket miként siratják, s aztán 
a kertben temették el, s örültek, hogy nem 
panaszolták be őket s igy szidást nem kaptak.

Az atya hallotta Farkas sikoltását, de 
tovább aztán nem gondolt vele; az anya 
csupán annyit kérdezett, ha váljon Farkas 
nem verte-e meg a kicsikét ? Hogy a kis 
házi-nyul elpusztult az a természet rendje 
és valóságos szerencse volt, mivel Iza úgy 
sem vihette volna magával.

*

Néhány nappal később Iza és Farkas 
a vasúton elutaztak. »Hogy néz ki vájjon 
anyám !« gondolta Iza az egész ut alatt. Azt 
hitte, hogy teljesen megőrizte emlékét, de 
mihelyt egyenkint rajzolta vonásait maga 
elé, a kép érthetetlen, elmosódottá lett. Far
kas az ablakon tekintett k i ; a házak és 
mezőket nézte, a mint különböző alakokat
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váltottak. A táviró-sodionyok fel és alá | 
szálltak; néha egész mélyen le, míg a kö- ' 
vetkező rúd a magasba emelte. Azután arra 1 
gondolt, hogy miért köszönnek a pályaőrök ; 
mint a katonák, és vájjon szeretne-e ő is ; 
pályaőr lenni ? . . . De mindezen gondola
tokat, mint rendesen, most is magának tar- j 
tóttá s Iza nem is vette észre, hogy mily 
hallgatagok lettek, mert folyton a megérke
zésre gondolt. Hogyan fog anyja karjaiba 
repülni, hogyan fogja fejét anyja keblére 
hajtani s ott aztán kedvére kisírni magát. 
Hallotta ugyan, hogy anyja újra férjhez 
ment, de nem sokat gondolt az ismeretlen 
mostoha apára ; annak még nem volt alakja 
s még nem foglalt helyet szivében.

A mint igy álmodozott, megérkeztek. í 
Anyja ifjú és szép, egy deli férfi karjára 
támaszkodva — ki nem látszott nálánál 
idősebbnek — állott. Lorgnettet tartott szeme 
elé s ablakról-ablakra kereste gyermekeit, 
kiket már többször elnézett, a midőn a ma
gas. nyúlánk leány kiugorva a kocsiból, fe- 
éje tartott. A nő karjaiba szorította s az
után távol tartva magától felkiáltott:

— Az én kis Izikém lenne ez, az én 
Hófehérkém ? Hisz te már egészen megnőt
tél gyermek s én egy kis leánykát keres
tem !

— Hófehérnek hívják leányodat ? Mily 
kedves ! — volt első szava Iza mostoha aty
jának, ki Farkast ezalatt Iza háta mögül 
előhúzta. — És itt egy újabb meglepetés ! 
Ki vagy te kis emberke ?

— Csak nem Farkas ? — kiáltott fel 
az anya. — Farkas vagy-e ? Hisz rólad 
nem is volt szó!

Hidegen, zavarral csókolta meg, s fé
lénken tekintett férjére, ki bajuszával ját
szott.

Iza Bella kárörvendő arcára gondolt a 
mint mondá :

— És Farkast ráadásul fogjuk adni.
E percben Farkas feltekintett s Iza 

félreismerhetetlen hasonlatosságot látott ama 
férfi és öcscse között, csak egy pillanatra, 
de elszédült bele. Egy megfejtett talányt, 
gyermekkorának egész rejtélyét látta maga 
előtt.

Az árnyat, a sötét felleget csattanó vil
lám cikázta át, úgy hogy szemei sajogtak 
bele s leginkább szeretett volna visszatérni. 
Szédület fogta el s talán összerogy, ha mos
toha atyja karjaiban fel nem fogja.

— Sápkór! —- szólt az anya lorgnett- 
jén keresztül vizsgálva őt — gyakran vagy 
igy gyermek?

— Nem, soha! Csak olyan fáradt va
gyok !

— Inkább segítsd öt a kocsiba ! — szólt 
türelmetlenül a mostoha atya — a helyett, 
hogy orvosi vizsgálatnak teszed k i !

A házban minden korbeli, elkényezte
tett, lármás, helytelen gyermek volt, kik az 
uj testvéreket bámulva s gyanakvó tekin
tettel nézegették.

— Kik a ti szüléitek ? — szólt egyik fiú.
— Azt hittem egy kis leány jön, a ki

vel én játszhatom s íme, egy nagy ur- 
hölgy!

Iza számára egy parányi kis szobács- 
kát rendeztek be, mely neki oly örömet 
szerzett, hogy arcát gyönge pir futotta b e ; 
a mi különben ép oly gyorsan eltűnt, mi
dőn hallotta, hogy Farkas számára még bár 
ágy sincsen az egész házban. A gyermek
szobában a pamlagon kell hogy háljon.

Újólag keserű szemrehányást tett ma
gának, hogy oly könnyelműen cselekedett 
s ez órában már tisztán állott előtte, hogy 
fejét sohasem fogja anyja ölébe hajtva kisír
hatni magát. A viszonyok nem ahoz valók 
voltak.

Farkassal nem sokára gyakori ököl
harcra került a kis csapat, melyeknél csak 
látszólag húzták a kisebbek a rövidebbet, 
mert Farkast bepanaszolták s igy ren
desen őt szidták ki s büntették meg. »Mióta 
a semmirevaló kölyök a háznál van, nincs 
többé nyugalom!« Mindketten szigorúak 
voltak iránta s az az ingerült hang, melyet 
Iza mostoha atyjánál anyjával szemben már 
az első pillanatban észre vett, mindig he
vesebb lett, ha Farkasról volt szó.

Iza félénken vonult vissza, de azért 
mód nélkül kínozták; minden kigondolható 
csínt elkövettek vele. E tekintetben a gyer
mekek szerfelett találékonyak voltak. Ilyen
kor mintegy védelmet keresve, sötét, hosszú, 
szőke szempilláktól árnyékolt szemeit szo
morúan függesztette anyjára, de az nem 
látszott észrevenni őt, hanem lorgnettjével 
játszadozva nevető csodálkozással bámulta 
a kisdedet.

— Nemde, ők nagyon csintalanok ? — 
kiáltott vidáman fel.

Iza mostoha atyja összeráncolt szemöl
dökkel felelt:
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— Neveletlenek! és ez a te örökös 
csodálatodnak következménye! Csekély te
hetségeid között a gyermeknevelés a leg
csekélyebb !

(Folyt köv.)

G O E T H E  M A G Y A R  F O R D Í T Ó I ,

Mai nap már nemcsak a művész hazája 
széles e világ, de egyúttal minden kiváló 
szellemé is. Mondanom se kell, hogy Goethe 
ezek sorába tartozik. S mindazonáltal vol
tak, kik őt elitélték, nem szerették — nem
csak hazájában, hol talán palástolni lehetne 
ezt a közmondással: senki sem próféta ha
zájában — hanem a külföldön s igy hazánk
ban is.

Petőfi, ki Berangert >a világ uj meg
alkotójának s a szabadság legnagyobb apos
tolának« nevezte, kit Heine utánzásával vá
doltak, Kerényi Frigyeshez irt úti levelei
ben (II.) Goethéről következőképen nyilat
kozik : »Én Goethét nem szeretem, nem 
szívelhetem, utálom, undorodom tőle, mint 
a tejfölös tormától. . .« Indokolása pedig e 
mondásnak: »A ki másokat nem szeretett, 
azt mások sem szerethetik, legfölebb bámul
hatják. S jaj azon nagy embernek, kit csak 
bámulni lehet, de szeretni nem. A szeretet 
örök, mint az Isten ; a bámulat múlandó, 
mint a világ.«

Arany János, ellenben mint egy halála 
után közzétett levelében olvassuk, követke
zőképen kiált fe l: »Szégyen, gyalázat, hogy 
nincsen jó Faust-fordításunk.«

Bajza, a »vasfejü« kritikus, azt mondja 
Goethéről, Hermann és Dorottyáról szólva, 
hogy e mű »maga képes volt volna őt, 
Németország költői között, első helyre 
emelni.«

ügy  látszik azonban, hogy fordítóink 
inkább Petőfivel tartottak, mert Goethe for
dított színdarabjainak és prózai munkáinak 
száma édes-kevés. Célom ennélfogva kimu
tatni, hogy számos és kitűnő műfordítóinkra 
még minő szép és nagy munka vár Goethe 
átültetésében. Mert a magyar Shakespeare 
mellett Goethe is helyet érdemel és pedig 
teljes alakban, teljes kiadásban!

Goethe müveit nálunk nem fordították 
oly sokan, mint a Schilleréit, a kevés kö
zött azonban találunk egynéhány hasznave
hető, figyelemre méltó fordítást is.

A magy. tud. akadémia könyvkiadvá
nyai között 1875-ben két kötetben jelen

tek meg S z á s z  Károly tó! Goethe költemé
nyeinek fordításai. Szász Károly a legtöbb
ször gondos fordítással ajándékozta meg iro
dalmunkat »Goethe lyriai költeményei «-ben.

Goethe kisebb költeményeinek legna
gyobb részét csak az ő fordításában birjuk. 
A dalok s kisebb költemények közül egyál
talán keveset fordítottak műfordítóink. Ezek 
közt a hangyaszorgalmú K a z i n c z y  Fe
renc volt az első, kinek »a csillagokhoz« 
című vers fordítását (Zsebkönyv) köszön
hetjük.

A »Mit találtam« című dalt S z á s z  
Károlyon kívül S z e m e r e Miklós is átül
tette, ki, mint látni fogjuk, kellő gonddal 
több dalt és balladát fordított Goethétől. 
(Ezek közül azonban »összes« költeményei
ben csupán kettőt, M i g n o n t  és az I bo 
l y á t  találjuk.)

Csak G y u l a y  Pál fordításában van 
meg a »Valódi élv«, azonban az »Udvöz- 
let«-et és »Bucsu«-t, S z á s z  Károly fordí
tásai közt is feltaláljuk, jóllehet ezt S z e 
m e r e  .Miklós fordításában már az Athe. 
naeumból ösmerjíik.

B a j z a  József és S z á s z  Károly le
fordították a » Látogatás «-t; G e 11 é r i Miksa 
fordításában ösmerem a »Szép éj«-t:

Mint imádom ezt a hűvös 
Néma, csendes nyári éjt!
I tt a csendben érzem én csak 
A legtisztább égi k é jt!

Megfoghatlan a gyönyör i t t !
S mégis, mégis . .. Istenem !
Ezer ilyen édességért
Azt az egy lányt add nekem.

Azonban ezt ma már S z á s z  Károly fordí
tásával is pótolhatjuk.

A »Vándor«-t csak is B a j z a  József 
fordításában élvezheti a magyar olvasó; 
az ő műfordításai előtt olvashatjuk a kö
vetkező irányelvet:

Kövesd hiven példányodat 
Tökélyiben, hiányában,
S tiszteld nyelved szabályait:
Nehéz az ut, de célra visz 
S nehéz pályán, szép küzdeni.

(Bár csak igy gondolkodtak volna egyálta
lában elődei és kortársai!)

S z á s z  Károlyon kivül Tordai - tól  
ösmerjük a »Sas és galamb«-ot:

. *
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A easfi fenn szállt a magasban I,
Ne én nyíl,
Es ütve tátongó sebet 
Szétzúzza durva szárnyait,
Lankadt testtel myrtusz ligetbe hull.
Három napig gyötré a kin,
A szörnyű kin,
Három hosszú, hosszú napig.
De végre is 
A jótevő természet 
Begyógyitá sebét . . . .

Továbbá le van fordítva Gr r e g u s s Ágost
tól »A lantos dalai« (Bpesti Szemle 1876)1 |- 
V á r  nay-tól »A begyeske« (Fővárosi La
pok); P a p  Endrétől »Azan aga«, S z á s z  
Belátói pedig a »Fonó dal« és »Margit a 
fülkében« cimű költemények.

Goethe balladái közül huszonhatot ös- 
merünk S z á s z  Károly tói; de, sajnos, van : 
ma is oly balladája, melyet magyar nyel- ! 
ven még mindig nem élvezhetünk.

»Mignon«-t S z e r é  n y i ösmertette meg 
a magyar olvasó-közönséggel már a Ko- 
szoru-szépiiteraturai ajéndék-ban; pótolhat
juk azonban ezt még B a j z a  Jenő, Spo-  
n e r Andor és S z e m e r e  Miklós fordí
tásaival is ;

Ismered a hont, hói citrom virul 
Arany narancs ég, lombok árnyirul,
S a kék egekről, lágy szellőcske száll,
Alant a myrtus, fenn a repkény áll.
Ismered azt ?

Felé, felé
Óhajt e s z í v ,  o kedves, vigy felé.

»A dalnok«-ot B a j z a  Jenő, S z á s z  
Károly és újabban L é v a y  Jázsef fordí
tották.

A legkitűnőbb fordítások egyikét hal
hatatlan költőnk A r á n  y János eszközlötte, 
lefordítva a »Balladát, az elűzött és vissza
tért grófról.« Erről helyesen jegyzé meg a 
költő egyik életirója : »Arany műfordításai 
épen olyan remekek, mint legkitűnőbb ere- j 
deti müvei, épen annyi élvet nyújtanak és 
épen oly méltók a tanulmányozásra.«

Az »Ibolyá«-t csak S z e m e r e Miklós- j 
tói és S z á s z  Károly tói ösmerem. Álljon | 
itt Szemere Miklós fordítása egészen:

Egy ibolyácska réten állt 
Ismerteién, magába zárt 
Gyöngéd, szerény iboly;
S im jő egy ifjú pásztorlány 
Dalától zeng a völgy magány.
Felé, felé
E kis virág felé. |

Szól a v irág: volnék csak én 
Legszebb e himes rét ölén !
Ah ! Csak kevés időre 
Míg kedvesem szakaszthatna 
Keblére hun szorítani,
Csupán, csupán 
Egy múló percig ah !

De jaj im, eltapossa ő,
Nem vett észre a jövő 
Szegény, szegény virágot, - 
Az, dali és örül haldokva m ár: 
lm elhalok, de halva bár 
Ah általa 
Kis lábánál halok.

Szász Károly fordításából összehason
lításul ide igtatom a fordítás első versszakát:

A fű között egy kis ibolyka,
Nőtt észrevétlen, meghajolva ;
Oly édes kis v irág!
Pásztorleány a füves fölött 
Vig szívvel lejtve jött 
A réten át —
Dúdolva halk danát.

»A hűtlen fiu«-t csak S z á s z  Károly 
fordításában élvezhetjük. Az »Erlkönig«-et 
három fordításban bírjuk; P a p  Endre 
»Rémkirály«-, S z á s z  Béla, »Törpe Ki
rály«-, S z á s z  Károly »Villi-király«-nak 
nevezte el.

»A halász«-t B a y  György »travestálta« 
magyar nyelvre (Felső Magyarországi Mi
nerva) későbben pedig S z e m e r e  Miklós 
(Athenaeum) és B a j z a  Jenő »fordították« 
le, S z á s z  Károlyon kívül.

»Sebus Johánná«-t csak S z á s z  Ká
roly, a »Thulei király«-t S z á s z  Béla és 
Károly fordították.

»A bájvirág«-ot és »Borsvitéz nász- 
utjá«-t Szász Károlytól, a »Nászdal«-t 
S z á s z  Károlytól és P a p  Kálmántól, a 
»Fonó leány«-t S z e m e r e  Miklóstól (Athe
naeum) és S z á s z  K.-tól, a »Járóharang«-ot 
dr. M á r k y  Sándortól (Képesmesék 1876) 
és S z á s z  Károlytól, a »Halottánc«-ot 
S z a b a d o s  Jánostól, M i k e s  Tóth Kál
mántól és S z á s z  Károlytól, az »Isten és 
bajadér-t és a »Korinthusi ará«-t, Gre-  
g u s s Ágosttól és S z á s z  Károlytól ösmeri 
a magyar olvasó közönség. (Talán nem lesz 
érdektelen e helyt megemlíteni, hogy — az 
Isten és bajadér ballada nyomán — F a r 
k a s  Ödön operettejéhez F a r k a s  Lajos 
»Bajadér« cim alatt irt szöveget.)

»A kincsásó«, »Törvényszék előtt«, 
»Ifjú és patak«, »Hatás a távolba«, »Jám-
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bor és Jámborné«, »A hű Eckhart« és »A 
bűvész inas«, csakis S z á s z  Károlyban 
találtak fordítóra.

S z á s z  Károlynak köszönhetjük, hogy 
H e g e d ű s  István »Hermann és Doroty- 
tyá«-t lefordította, ő  sürgette e költemény
nek alexandrinekben való lefordítását. He
gedűs István az »Olcsó könyvtár«-ban 
megjelent fordítása előszavában erről kö
vetkezőképen nyilatkozik: »........... a ma
gyar alexandrin csakugyan jobban talál a 
Herrmann és Dorottyán átlengő népies hang
hoz. Akadályt, valóban nagy akadályt oko
zott a fordításnál az, hogy a hexameter 
folyamatos mérték, az alexandrin természe
ténél fogva, strófái szerkezetre tör; el is 
veszett, igen, de igen sok, de a költemény 
alaphangját mégis inkább lehetett — fülem 
és érzékem szerint — visszaadni, mint 
hexameterben. Goethe mesterkéletlen, köny- 
nyü folyású verselését utolérni lehetetlen, 
hiú kísérlet, gondolatai mélységét költői 
burkából könnyebb kifejteni, de a btlrok 
kagylóhéja az érintésre összetörik ; e kagyló
darabok , hiszem fogják egymás olvasó 
érzékét sérteni, de költeményének tartalma 
annyi szép részletet, annyi keresetlen köl
tészetet tár elénk, hogy a fordítás gyarló
ságait talán túlragyogják és feledtetik.«

Az eposzok fordítását már jóval elébb 
megkisérlették. így S. S. által lefordítva 
megjelent a Koszorúban (Szépliteraturai 
Ajándék) a »Reinecke Fuclis« egy részlete 
»Ravaszdi róka« címmel. Csakhogy e for
dításra elmondhatjuk : ez nem fordítás, ha
nem ferdítés. Sokkal találóbban adta vissza 
az eredetit egy pár énekben R á k o s s y 
Jenő.

Goethe epigrammái, xéniái közül, me
lyekről helyesen jegyzi meg Bajza József, 
hogy »a legszebb koszorút talán minden 
újabb költők közül Goethének, adá az epi
grammái Múzsa« — többeket lefordítottak 
S z e r é n y i ,  S z e n t m i k l ó s s y  Alajos, 
B a y György, továbbá B a j z a  József, 
T o r d a i, dr. M á r k y Sándor, legújab
ban pedig C s a 1 o m j a i. »Ez utóbbinak 
»Goethe és Schiller epigrammái« című mü
vében lefordítva találjuk a »Velenczei epi- 
grammák«-at és a »Négy évszak«-ot.

Azok száma, kik Goethe költeményei
nek, epigrammáinak fordításával foglalkoz
tak, igen nagy. Képes és divatlapjaink 
számtalan fordítást közöltek Goethéből, de

legnagyobbrészt fűzfapoéták tollából; igy e 
fordítások számba sem jöhetnek. A műfor
dítói szép elnevezésre S z á s z  Károlyon 
kívül csak G y u 1 a y Pál, G r e g u s s 
Ágost, S z á s z  Béla, B a j z a  József és 
Jenő tarthatnak igényt.

Mondanom sem kell, mily örömmel 
fogadná a magyar olvasó közönség, ha R á
k o s  s y  Jenő Reinecke Fuchs kitűnő for
dításával, S z á s z  Károly pedig a még le 
nem fordított balladákkal gazdagítanák iro
dalmunkat.

Goethe színdarabjai és prózában irt 
müvei közül sokat kell még ma is nélkü
löznünk ; különösen a prózai müveket nem 
méltányolják eléggé fordítóink, bár Goethe 
elbeszéléseit már Bajza József példányokként 

í említette.
K a z i n c z y F  erenc lefordította ugyan 

a »Romai Carneval«-t, de ennek nyelvezete 
ma már élvezhetetlen ; lefordította K o s z t a  
J. is már 1727-ben »az ifjú Werther gyöt
relmeit levelekben« (Esztergom), de ezért 
B a j z a  Jenőnek kellett kárpótlást nyújtania 
újabb fordításában.

Ily röviden kell végeznünk Goethe 
remek színdarabjaival is.

K a z í n c z y  Ferenctől bírjuk »Stella«-t 
és »A testvérek«-et, továbbá »Egmont«-ot, 
melyet K a z i n c z y  Ferencen kívül 
S z i g l i g e t i  Ede is lefordított a szín
padok számára. »Clavigot«-t csakis K a z i n 
c z y  F. nehézkes fordításában olvashatja 
közönségünk.

K a z i n c z y  Ferenctől bírunk töredé
keket az »Iphigenia Taurisban« című drá
mából, melyet ugyanakkor K i s s  János is 
lefordított. A Toldy Ferenc által szerkesz
tett »Magyar Muzeum «-ban (1853) jelent 
meg K a z i n c z y  Gábor fordításában »Tor
quato Tasso« első felvonása s már előbb a 
»Felső-Magyarországi Minervá«-ban S z  a- 
1 a y Lászlótól egy jelenet.

A mester remekművét; »Faust«-ot töb
ben kisérlették meg lefordítani. így az első 
fordítást 1860-ban Nagy István eszközlötte, 
utána jött D ó c z i Lajos, ki már sokkal 
több érzéket tanúsított Goethe nyelvezeté
nek szépségei iránt. Mindkét fordítás azon- 

I ban csupán a nagy szinmü első részét fog
lalja magában, melyet E. K o v á c s  Gyula 
alkalmazott színre. A mennyei prologbói az 
angyalok karát S z á s z  Károly is lefor- 

j ditotta.
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Helyén vélem itt Goethe magyar ismer
tetőit is felsorolni. Köztük bizonyára legte
vékenyebb H e i n r i c h Gusztáv a német 
irodalom derék ismertetője (Német balladák 
és románcok. Faust). S z á s z  Károly e te
kintetben is elismerést érdemel, mert fordí
tását kitűnő bevezetéssel és jegyzetekkel 
látta el. Ismertették még H e g e d ű s  István 
('Westöstliches Diwan), továbbá S z á s z  Béla 
(Fischer Kuno Goethe Faustjáról.) B ö th y 
Zsolt és mások.

Goethe életrajzát nálunk is többen meg
írták. Eletirói közt első helyen B a j z a  Jó
zsefet kell emlitenem. Nemcsak Goethe éle
tét ismertette — dióhéjban bár — hanem 
költészetét is méltatta. A legterjedelmesebb 
és becsesebb életrajzot: »Goethe életé«-t 
Lewes Györgytől már szintén bírja irodal
munk. Ezt is Szász Károly fordította, kitől 
a nagy német költőre vonatkozólag még so
kat remél és vár a magyar irodalom.

NAMÉNYI LAJOS.

EGY N A T U R A L I S T A  N É P
S Z Í N MŰ Í R Ó.

UA tékozló asszony«. K ó r ó d i Péter uj darabja >
előadták a népszínházban május 17-én.)
Négy év előtt történt, hogy Kóródi Pé

ter »A legény bolondja« cimü népszimüvé- 
vel megnyerte az ezer franknyi pályadijat, 
s a vidéki kórista egyszerre ismert emberré 
lön. Sőt annál is több : híres íróvá; mert 
az újságírók akkora lármával üdvözölték 
az uj jelenséget, mint a milyent Tóth Ede 
mellett sem csaptak, midőn »A falu rosszá«- 
val feltűnt. Hát hisz ez természetellenes rek
lám volt s meg is boszulta magát. Kóródi Péter 
első darabja nem felelt meg a fölcsigázott vá
rakozásoknak, s csak Blaha Lujza asszony 
művészete bírta egy ideig felszínen tartani.

A röstelkedő hirlapirók és referensek, 
kik a nagy hű-hó után csalatkoztak, úgy 
látszik nem feledték még el akkori bosszú
ságukat. Innen magyarázhatom meg magam
nak azt a tulszigort, melylyel kivétel nélkül 
megrohanták »A tékozló asszony«-t és szer
zőjét s innen azt a kárörömöt, (bizonyára 
a nemtetszésnek legkevésbbé dicséretes nyi
latkozatát) melyet egyik-másik szinte bántó 
cinizmussal a bemutató előadás után kimu
tat. Valóban rég nem tapasztaltam ekkora 
animozitást egy prémiere-rel szemközt, mint 
a népszínház mostani újdonsága alkalmából. 
Ha vigasztalódni akar a meghasonlott, pes- 
simista szerző : akár Örvendhetne rajta, hogy

máskülönben gyönge darabját ennyi ellen
séges, megtiszteltetésben részesítik.

ím e: ilyen a mi kritikánk. S ez tudna 
nevelni nálunk tehetséget?

Nos, Kóródi Péterben van olyan talan- 
tum, a mely kellő útmutatás mellett fejlőd
hetnék. Már első müvében, a sok fogyat
kozás mellett oly kiváló tulajdonságok lep
ték meg az objektív kritikust, a melyek a 
legszebb reményekre jogosítottak. S e jó 
tulajdonságai a másik darabban is mind 
megvannak, de, fájdalom, ugyanannyi vagy 
még több fogyatkozással együtt.

Kereken kimondom : nincs mostanában 
népszinmű-iró, a kiben annyi megfigyelő 
tehetség volna, mint ez iskolázatlan vidéki 
színészben; nincs, a ki úgy ismerné a ma
gyar parasztot, annak eszejárását, életmódját, 
szokását, mint ez a naturalista iró; és nincs 
a ki előtt annyira szentirás volna mindaz, 
a mit a nép beszél és tesz, mint e drama
turgiai szabályokat megvető dilettáns előtt.

Kóródi Péter, mint színész sohasem bir 
fölebb emelkedni a harmadik rangnál. Mint 
ilyen arra van utalva, hogy a legkisebb 
vidéki társulatokkal »faluzik« (a hogy mű
nyelven mondják) s igy mindig egyenes 
összeköttetésben van a néppel, a saját kö
zönségével. Ezzel együtt él, ezzel mulat, 
ezzel okoskodik s maga az élet reá nézve 
tanulmány. Ott vannak előtte mintaképei ; 
csak másolnia kell őket.

És a mi naturalista szerzőnk másolja 
is őket; még pedig meglepő híven, de egy
úttal eszményítés s igy művészet nélkül. Ez 
az ő hibája; ez állja útját igazi sikereinek; 
s ezt nem bírják megfogni az ő fővárosi 
bírálói. De én mind e bántó, ritkán rokon
szenves nyerseségben, a talentum e naivan 
nyilatkozó darabosságában mégis csak több 
erőt, több szellemet találok, mint az olyan 
mesterkélten felcicomázott, élettelen alakok
kal tarkított színpadi tákolmányokban, a 
milyen »A tót leány« és a »Cigány Panna«. 
Ugyan mi jogosultabb : az-e, ha Almásy 
Tihamér a régi jobb darabok tipusait hala- 
ványan másolgatja, ismert helyzeteket újra 
alkalmaz; vagy az a mikor Kóródi Péter 
félreismerhetlenül az élet után festi paraszt
lányait, legényeit s azokat olyan situációk- 
ban mutatja be, milyenekben őket valóság
gal látta, ha ez a valódiság távol áll is at
tól, hogy művészi legyen ?

Az üres, hatásos routine s a tartalmas,



k o s z o r ú 333

de élvezhetlen életigazság: ime a két vég
let, a melybe népszínmű-irodalmunk jutott,. 
A poésis, mely középütt trónol, már teljesen 
elveszté uralmát. S vájjon mit sajnáljunk 
jobban : azt-e, hogy Almássy darabjai mégis 
megérik a harmincadik-negyvenedik elő
adást, vagy hogy Kóródi müvei már a harma- 
dik-negyedik után letűnnek a repertoir ról ? 
Én megvallom, jobb szeretném, ha a kö
zönségnél mostani ízlésének a visszáját ta 
pasztalnám. Sőt nem habozok bevallani, 
hogy »A tékozló asszony«-t érdekkel néztem 
végig, dacára annak, hogy nem esküszöm 
Zola Emilre. Hogyne ? Hisz láttam végre 
darabot, a melynek szerepei nincsenek rá
szabva a színészekre és színésznőkre, mint a 
szürszabó szűre és a csizmadia csizmája.

Mert, a mikor a szerző megrazjolta 
Vityai Böskét, ezt a tékozló menyecskét, a 
ki házi tolvajjá is lesz, épenséggel nem 
gondolt Hegyi Aranka kisasszonyra, s tán 
nem is akarta, hogy e szeretetreméltó szí
nésznő az ő vidám, pajzán kedélyével eny
hítse ez alak bántó vonásait. A Naca cse
léd alakjánál se vette számba az iró, hogy 
Blaha Lujza asszony majd elfogadtatja ve
lünk annak cselszövéseit, hallgatózásait, 
árulkodásait, kárörvendezését s a maga, 
valamint a mások szivével való indokolat
lan játszását. Ez a két főalak a darabban, 
s ezeknek festésénél nagyon erős színeket 
használ a szerző. Azt hiszem mindkettőt 
jól ismerte ott lenn Somogybán, [a Balaton 
mellett, beszélt is velők sokszor; de a mi
kor rágondolta magát, hogy színdarab hős
nőivé teszi s itt fönn a kényes Budapesten 
bemutatja őket: elfelejtette, hogy azon 
nyersen lemásolva őket, nem fogják meg
ragadni a nézők érdeklődését.

Lássuk csak, mint teszi ez a natura
lista iró e két parasztnőt valamely mese 
és cselekvény központjává. Böske, mint 
fiatal özvegy szeretne férjhez menni. Három 
férfi is van, a ki szóba jöhet, Gogyola Pál, 
sánta, öreg, kopasz, de gazdag biró; ezt a 
menyecske nem szereti; továbbá: Gamási 
Dani, módos, csinos legény, de ez meg 
Nacát szereti, és végül Nyírfa Pali, falusi 
amoroso, hóditó nagy hatalom, de a ki szin
tén Naca után áhítozik. Hogy valamelyes 
bonyodalom meginduljon, arra ezt az öt 
alakot még nem tartá elegendőnek a szerző. 
Még kettőre van szükség. Az egyik Vityai 
Gábor, a tékozló asszony bátyja, a másik

Harmath Mariska, fiatal sentimentáiis lány. 
Ez a két alak egymáshoz illő s a végén 
boldog pár is lesz belőlük ; azt már előre 
sejti a néző, dacára annak vagy tán ép 
azért, mert a függöny felgördülésekor a 
házasságtól nagyon messze állnak.

Gábor ugyanis hiába epekedik Maris
káért, mert ez a csélcsap Palit szereti; aki 
pedig, mint említettük, Naca után jár. Itt 
tehát rendet kell csinálni, hogy mindenki 
megkapja a párját. A nehéz dologra Nacát 
szemeli ki a szerző s ez igen természetesen, 
készséggel vállalkozik is rá.

Mindenekelőtt összeakarja boronálni Gá
bort Mariskával. Ez csak úgy lehetséges, ha a 
leányt kijózanítja Paliból. Nosza ráveszi 
Palit, hogy udvaroljon Böskének. Mindket
tőt nyomban fel is biztatja. A tékozló me
nyecskét elámitja, hogy mennyire szereti a 
legény s a legénynek csókot igér, ha el
vállalja a szerepet. A csel sikerül ; Mariska 
sir, kétségbeesik s lassankint észre tér. 
Böske le akar mondani Gogyola bíróról s 
odaigérkezik a hamiskodó Palinak. Igen 
ám, de Pali, ki belelátott a tréfás játékba, 
Nacát szereti és most követeli az Ígért 
jutalmat, a csókot. De erről a cselszövő
lány hallani se akar s midőn a legény erő
szakoskodik, hirtelen belép Dani s tanúja 
annak, hogy az ő szeretőjét más öleli.

Meg ván végre az összeütközés. Nacá- 
nak a torkára forrt a saját ármánya. A 
két vetélytárs összekap s kevésbe múlik, 
hogy emberhalál nem történik. A bonyoda
lom aztán tetőpontra hág a második felvo
nás végén, a mikor Böske kikosarazta 
Gogyola bírót, ugyanakkor viszont Őt Pali 
hagyja cserbe, mert kijelenti, hogy Nacát 
szereti; Naca erre rá azzal kedveskedik a 
csélcsapnak, hogy csak játszott vele, mert 
Danit szereti; ez a Dani azonban csúfosan 
megtagadja Nacát s elmegy, a mire a 
boszutálló lány dacból rögtön Palihoz ígér
kezik ; de néhány pillanatra rá, mindent 
megbánva, kineveti őt s ott hagyja.

Ez a jelenet igen ügyes és hatása is 
volt; dacára annak, hogy Naca itt hirtelen 
igen rokonszenvetlenné válik. De még
ellenszenvesebbé lesz, mind ő, mind Böske 
az utolsó felvonásban, mely a kifejlést 
hozza. A tékozló asszony nem tud máskép 
megszabadulni az uzsorásoktól, minthogy 
bátyját meglopkodja. Rósz terveiben meg
lesi Naca s mindent megmond Gábornak,
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a ki színből eltávozik hazulról, de hirtelen
visszatér s rajta kapja a gonosz testvért. A 
kapkodást s az árulkodást egész meztelen 
valóságában érzékiti a szerző, s nemcsak 
untat vele, hanem bosszant is. A végén 
aztán a kijózanodott .Mariska odaígéri kezét j 

Gábornak ; a háborúba induló Pali becsü
letszavát adja Dauinak, hogy Nacát nem 
csókolta meg, a mire a féltékeny és hara
gos legény, megengesztelődik s elveszi Na
cát ; de már Böske sok rosszaságáért azzal 
bűnhődik, hogy még a sánta, kopasz Gogyola 
biró is cserben hagyja őt.

Biz az kissé sivár élet, melyet Kórodi 
Péter itt bemutat. Egy kis fényt, szint 
csakis művészi előadás által kaphat és a 
népszínház jeles erői által kapott is. Mert 
ha már az alakok ily nyersek, a szerkezet 
is egészen naturalista Íróra vall. A jelene
tek úgy sorakoznak egymás mellé, mint a 
hogyan az életben szokás; de a hogyan a 
színpadon éppen nem képesek hatni. E 
mellett visszás az, hogy az alakok mégis 
mindazt megteszik, a mit népszínműben 
követel tőlük a néző : táncolnak, énekelnek, 
élcelnek, ha van rá kellő alkalom, ha nincs.

A dramaturgia szabályainak sértő meg
vetése az, a mikor Böske majdnem egy fél
óráig egyedül tétlenkedik s csak monolo- 
gizál a szinpadon; továbbá, a mikor Naca 
majdnem fél felvonáson át az ajtóban áll s 
leskelődik. (Blaha Lujza asszony némaságra 
kárhoztatva!) Aztán, a mikor a már egy
szer összetűzött Dani és Pali újra összetűz 
s egy már ismert jelenetet sans géné ismé
telnek, meg újra a mikor Naca elmondja 
azt, a mit egy félórával előbb a saját sze
meinkkel láttunk, a saját füleinkkel hallot
tunk. Aztán az üres, henye jelenetek is 
milyen bőven váltakoznak az érdekesekkel, 
ügyesekkel! Még erősebb kifogás éri lélek
tani oldalát a darabnak. Palit nem téríti 
meg a szerző, hanem egyszerűen háborúba 
küldi; Mariskának kijózanodását nem festi, 
csak mint fait accompli-t állítja elénk a 
darab végén és nekünk el kell hinnünk, 
hogy csakugyan szereti Gábort; aztán mi
féle szerelem a Danié, ha egyszerre oda 
van, midőn látja, hogy kedvesétől más kö
vetel csókot és hihetünk-e a hirtelen meg
bocsátásban, a mikor megnyugtatják, hogy 
a csók teljességgel elmaradt? És természe
tes-e, hogy az életrevaló Naca szó nélkül 
megállja, a mikor Danija hűtlenséggel vá

dolja, a helyett, hogy egyébre se gondolna, 
, mint hogy őt minden áron észre térítse?

De minek folytassam a darab hiányai
nak elősorolását! Nem sikerült mű: az két
ségtelen. De ne hunyjunk szemet jó oldalai 
előtt se. A ki az első felvonást meg tudta 
írni, mely sziporkázik a jókedvtől s mely 
élvezetet ad jóizü magyarságával, életele
venségével ; s aki a második felvonás végső 
jelenetét megkomponálta: az megérdemli, 
hogy művével komolyan foglalkozzunk — 
s ne a fitymálás, hanem a jóakarat hang
ján mondjuk meg róla véleményünket. A 
megfigyelő erő s a jellemzetes vonások 
iránti érzék nem mindennapi adományai a 
tehetségnek, s azok akkor is becsülendők, 
a mikor néhány gyöngyszemet képeznek a 
Voltaire által emlegetett szemétdombon, 
néhány arany csillámot a futó homokban.

PRÉM JÓZSEF.

I R O D A L O M .
„Teréz és kisebb költemények. “

( Á b r á n y i  Emil uj verskötete. Budapest, 
Franklin-társulat 1884. Ára 80 kr.)

Két költői beszélyt és tiz lyrai költe
ményt válogatott össze Á b r á n y i  Emil s 
azokat díszes kötetkében adta a könyvpiacra. 
A java-dolgok ezek, melyeket az utóbbi 
három évben irt. Harmadik versgyűjtemé
nye ez már a fiatal költőnek; s termékeny
sége ellen ekkép nem igen lehet kifogás. 
A legutóbbi kötetet a kritika kedvezőtlenül 
fogadta; nem bírta túl tenni magát a sze
rencsétlen hangú előszón, melylyel Ábrányi 
Emil oly álláspontot és polcot igyekezett 
önmagának kijelölni, a milyent a nagy 
Hugó Viktor, a »L’Année terrible« költője 
foglal el. Szinte kihívásnak tetszett ez a 
prózai prológ a különben is harcias versek 
előtt s a kihívást a bírálók el is fogadták. 
Csoda-e, ha ilyenkor a költő vereséget szen
ved, hisz a legokosabb a mit tehet, nem 
más, mint hogy hallgat. Legfeljebb névtele
nül élclapi támadásokkal adhatja vissza a 
keserves kölcsönt.

A »Teréz és kisebb költemények« című 
gyűjteményben ismét igaz poezis szól hoz
zánk. Ha azelőtt nagyon is válogatlanul tá
lalta föl a költő mindazt, a mi jót s igény
telenebbet összeirt: ezúttal szinte aggodal
mas gonddal járt el s egyszerre egész érett; 
komoly kötettel hívja föl a figyelmet.
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Lássuk »Teréz«-! Akár jó (ismerősünk 
gyanánt üdvözölhetjük ; s ha nem ő maga 
az, de legalább is testvére vagy közel ro
kona annak a szerencsétlen leánynak, ki
nek életét oly megragadón festi Kiss József 
a »De profundis« cimű költői elbeszélésé
ben. A két mü érdekes párhuzamra adhatna 
alkalmat s egyúttal arra is, hogy a két 
költő ellentétes felfogását s különböző 
egyéniségét kimutassuk. Kiss József merész 
realizmussal festi a bukott angyal történe
tét ; szinte kíméletlen szinekkel tárja föl 
küzjiödését az élettel, csábitóival és önön
magával, s végül e harcnak áldozatul dobja 
őt, vigasztaló remény, engesztelés nélkül. 
Ábrányi Emil sokkal séntimentálisabb, sok
kal eszményibb alakot mutat be ; nem igen 
állítja szembe az élettel, és csak szive buját 
rajzolja ; sokkal jobban is szereti pártfogolt- 
ját, semhogy megtagadja tőle a megdicsőülést 
s ezt ép oly nagylelküeu, mint meghatóan 
osztályrészéül is juttatja.

A festésre, subjectiv kitérésre, hangu
latkeltésre több súlyt fektet, mint társa, a 
ki inkább a jellemzésre s a drámai menetre 
fordított gondot. Mindjárt a bekezdés egy 
tivornya lendületes leírása.

Táncoló, mámoros bachansnők körében 
egész csapat fiatal ember mulat. Köztük 
Andor, ki léha és hiú akár a többi, de romló 
szivében nemesebb érzések lángja ég.

A leány ellenáll ; de hasztalan, Andor 
beviszi magával a terembe. A mulató cim
borák irigylik Andortól a bájos teremtést; 
s egyikkel párbajt is viv.

Teréz mint beteget látogatja meg. A 
leány elmondja élettörténetét, bukásának 
okát. Ispánlak volt az otthona, a honnan 
anyja a grófi kastélyba vitte, persze a leány 
beleegyezése nélkül kötve meg az alkut a 
földesurral.

»De bár fényes volt a gyalázat ára 
S a polgárságot a szegény madárra 
Arany kalitban lopták, hogy ne lenne 
Boldogtalan, mégis fölébredt benne 
A szabadulás, a szabadság vágya 
S kiűzte, verte a szabad világba.«

A kastélyt szökve hagyta el s futott, 
hogy igaz szerelmet találjon. így jutott a 
nyomorba s igy jutott el ama tivornyahelyre, 
hol Andor reá bukkant. A leány sorsa a 
világfit megindítja s midőn ennek ragasz
kodását, önzetlenségét később is látja: ma

gához veszi őt. De Andor csakhamar meg
unja kedvesét. Utazni megy atyjával s fél 
évre elbúcsúzik a kedvesétől. Az ilyen »fél 
év«: való értékre váltva annyi, mint »örökre«. 
Hanem azért ámítja a zokogó leányt:

»Hogyan, Teréz! te kétkedel! Tehát még
Nem győzött meg szerelmem eddig ? Bennem
Te kétkedel.. . tudod föltenni —«

A leány föl is tette, nem is csalódik. 
Andor elfelejti őts mire a tél elmúlt, — gyöt- 
relmes tél szegény Terézre! — a hűtlen 
ifjú mással lép oltár elé. A templomba vé
letlenül az elhagyott szerető is betéved és 
nem akar hinni szemeinek; pedig való, 
rémséges igaz mind. Össze is omlik s a hi
deg kövön marad ájultan, soká, a mikor a 
vidám nászsereg már rég eltávozott. Ott talál
ják másnap hajnalban, félholtan. Beviszik a 
klastromba, ápolják; de mind hasztalan. Már 
csak a gyóntató pap adhat neki enyhet. Ez 
a lelkész senki más, mint Teréz saját fivére, 
a ki régen eltűnt az atyai háztól. A temetés 
szomorú és megható.

Elbukott, elhervadt, meghalt; de vájjon 
elfeledték-e ? Ha mindenki: egy valaki 
nem! Ez Andor. Ott jár egyszer a temető
ben s rózsát lát virulni egy névtelen sir- 
dombon. Ezt a rózsát, talán az égből 
hintett bünbocsánat jelképét, melléje tér
delve letépi s mig zokog, hervadó szivére 
tűzi.

A mese, mint látható, nagyon egyszerű, 
sőt mindennapi. Meglepő fordulatok, regé
nyes helyzetek se teszik érdekesebbé; de 
hisz ez nem is volt célja e fiatal költőnek. 
Éppen ez egyszerű történet iránt akarta a 
gondos, szép feldolgozással érdeklődésünket 
lekötni, s ez sikerült is neki. A mi kifogá
sunk lehet: az a jellemzésre vonatkozik. 
Terézt egészen általános vonásokkal rajzolja. 
Sehol sem állítja elénk reális valósággal s 
igy a részvét, melyet iránta kelt, nem is 
lehet oly közvetlen és erős. Küzdelmét nem 
festi élethiven és részletesen, inkább érzé
keny reflexiókkal tölti ki a hézagot s e 
lírai ráadásokat, bármily jól hangzanak, 
bármily szépek, csak kelletlenül fogadjuk el.

Még gyöngébb alak Andor. A vigadó, 
könnyelmű világfit néhány jó vonással mu
tatja be; még ott is előttünk áll, a mikor 
boldog Terézzel. De mihelyt ráunni kezd, 
azonnal elmosódnak jellemének körvona
lai s attól fogva végig puszta árnynyá válik,
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kinek cselekedeteit nem értjük, nem helye
selhetjük, nem kárhoztathatjuk, mert nem 
látjuk az indító okokat, a melyekkel az ő 
hirtelen megfordult szivének e l ő t t ü n k ,  a 
mi itélőszékünk előtt kellene’ leszámolnia. 
Pedig mily érdekea lélektani festésre szol
gáltatott volna alkalmat egyrészt Andor 
meghidegülése, szakítása és uj szerelemre 
való gyuladása; másrészt Teréz ragaszko
dása, kétségbeesése és lemondása. Ha Áb
rányi Emil a költői beszélynek ezt a részét 
méltatja nagyobb figyelemre, akkor az 
ócska tárgyat oly kidolgozásban nyújtja, 
mely jó időre fölöslegessé tehetett volna nem 
egy újabb e nembeli munkát.

A sok szépség mellett e fogyatkozás 
csak annál feltűnőbb.

Nem oly igényteljes s azért sikerültebb 
is a »Jónás vitéz« című beszélyke, mely a 
keresztes háború egy visszatért hőséről szól, ki 
kedvesét más felesége gyanánt látja viszont; 
a miért megátkozza, elbujdosik, de midőn az 
erdőben egy eltévedt gyermekben, a hűtlen 
asszony kis fiát találja meg, ezt jó szívvel 
haza viszi s átadja a kétségbeesett anyának.

A humor jóizü, egészséges ; az egész 
költeményen átvonul s a verselés, előadás 
is jól illik a tárgyhoz.

A lírai költemények közt csinos románc 
»A kis savoyard«, kit előkelő emberek fiuk
nak fogadnak, de a honvágy s a szabad
ság utáni áhitozás a jólét megvetésére csá
bítanak s korán meghal. A hegyekből 
Párisba vitt gyermek sorsának gyors for
dulatát találón rajzolja a költő s részvé
tet kelt kis hőse iránt. Jellemzési és leírási 
erő nyilvánul a »Kő-oroszlán« s az »Egy k i
fáradt forrás előtt« cimü költeményekben, 
mig a »Tengerszem« feliratúban a hangulat 
igen szerencsés. Ezekben Hugó Viktor ha
tása látszik, de épen nem utánzások. Egy 
kis dal: »Ha rád halotti fátyol« kezdettel 
könnyed és kerekded; ebben valamint az 
»Olykor ha véled« kezdetűben a hang már 
egészen egyéni. Ez utóbbiban a költő saját 
múltját egy szép bús lányban personifikálja, 
a ki meglátogatja, a ki ráhajol, beszél vele:

»Aztán, a mint jött, szomorú mosolylyal
Halkan búcsúzva, távozik megint.«

Azzal a két vaskos kötettel szemközt, 
mely Ábrányi Emil, a költő »szomorú mo-

solyu mult«-ját jelenti: ez a vékony barma 
dik kötet dicséretes jelent s még biztosabb 
jövőt képvisel.

A  „ K o s z o m “ szerkesztője: Szana 
Tamás pár hóra külföldre utazván, távolléte 
alatt a lap vezetését már a jövő számtól 
kezdve Á b r á n y i  Emil, a »Petőfi-társaság« 
m. titkára veszi át. Kérjük lapunk dolgozó
társait, hogy kézirataikat jövőre, az ő nevére 
címezve, (Váci-utca 1. szám. Aigner Lajos 
könyvkiadó-hivatalába) küldeni szivesked • 
jenek.

»Száz óv egy hazai főiskola életéből.« Ily
cimü emlékkönyvet irt dr. O r t  v a y  Tivadar a 
pozsonyi akadémia fennállásának százados évfor
dulója (1784—1884.) alkalmából, tanártársai meg
bízásából, a legfontosabb és legbecsesebb részlet
tel járulva a főiskola ünnepéhez. A munkát a 
budapesti egyetemi könyvnyomdában a közokta
tásügyi miniszter nyomatta ki. Maga a könyv, 
mint szerző előszavában mondja, csak emlékirat
számba kíván vétetni, de az összegyűjtött anyag 
igy is sok oly részletet tartalmaz, mely hazánk 
egyetemes tanügyi történetének megírásához hasz
nosan lesz értékesíthető.

A magyar hírlapirodalom Statisztikája 
1780—1880-ig. Összeállította S z a 1 á d y Antal 
és bevezetés gyanánt rövid történeti áttekintéssel 
ellátta F e r e n c z y  József. A sok fáradsággal, 
de kevés szakismerettel szerkesztett könyv nem 
annyira statisztikai, mint inkább bibliográfiái 
munka, azaz a hírlapok és folyóiratok száraz 
könyvészeti felsorolása. Hiányosságától eltekintve, 
adataiban sok a hiba, és igy egyáltalában nem 
mondhatjuk, hogy az e nembeli, különösen idősb 
Szinnyei József munkái mellett hézagot pótolna. 
Technikai kiállítása Wodianer F. nyomdájára 
vall. Ára 1 fit 70 kr.

M Ű V É S Z E T .
Liszt Ferenc közelébb Drezdában volt, hogy 

két jó barátnőjének, Götze Auguszta és Kotzebue 
Molly kisasszonyoknak énekiskoláját meglátogassa. 
Tiszteletére egész ünnepélyt rendeztek, s ez alka
lommal Liszt is játszott több darabot, természete
sen viharos tetszés közt. Drezdából Liszt vissza
utazott Weimarba.

Miivészi ösztöndíjak. A vallás- és közokta
tásügyi m. kir. miniszter, a budapesti festészeti 
mesteriskola tanítványai közül Blaskovics Feren
cet Münchenbe, Kárpáti Rezsőt Bécsbe, és Tor
nai Gyulát Florencbe küldötte ki állami ösztön
díjjal, híres festők képei után egy -egy másolat 
készítése céljából.

Felelős szerkesztő : SZANA TAMÁS.

Budapeet. W eidm ann teetverek könj-vaf omdkja.
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BÁLOK NEGYVEN ÉV ELŐTT.
Irta LAUKA GUSZTÁV.

A mai táncvigalmakat apáink bálok
nak nevezték. A családi vigalmakat házi 
mulatságnak. A nyilvános bálok cigányzene, 
a házi mulatságok klavir mellett tartattak. 
A harmincas években még klavir, a negy
venesekben forte-pianó, az ötvenesekben már 
zongora mellett mulattunk. — A cigány- 
zenekar ' többféle instrumentummal rendel
kezett és nem ismerte a hangjegyeket. — 
A fagottot és waldhornt végkép száműz
ték a cigánybandák s azokat a cimba
lommal és nagybrügővel helyettesítették. — 
Itt-ott még használják a Flügelhornt, de a 
fagott és Waldhorn a Fátyolok és Sugár 
Laczik halálával végkép elnémultak. Fátyol 
és Samuka a rézcsigán még solo is produ
kálták magokat, szegény Sugár Laczi pe
dig, a »ha meghalok se bánom «-mai, a 
fagotton, sokszor megrikatta a vigadó közön
séget.

Időszakunk cigány zenészei jellemző, 
magyaros régibb nótáink kárára, már angli- 
fikálódtak. Sujtásos faj voltunk minden te
kintetben. Már csak a klarinét emlékeztet 
a régi cigányokra.

Martinovicsesal, Aranynyal, Bokával és 
Bunkóval, sirba szállt a teljes cigány orche- 
strum.

A kedélytrázó zsivajt, kedélytkenő cin
cogás váltotta fel. A zene-époszokat, zene
románcok.

Egy akkori bál muzsikája végig han
gozott és végig harsogott az egész piacon ; 
ma már, ha nagyobb közönség van a nagyobb 
tánctermekben, ugyancsak fülelnünk kell, 
hogy a keringő, polka vagy négyes egyes 
részeit megkülönböztethessük.

S noha akkor kevesebb lárma ke^ett, 
hogy lelkesedjünk, idegrendszerünk mégis 
többet megbirt, mint mostanában.

Csak a Verbung cigányai nem hasz
náltak fúvó hangszereket; mintha sejtették 
volna, hogy a besorozottaknak úgyis elég 
alkalmuk lesz a török muzsika zsivajában 
gyönyörködni!

Cimbalmot csak a falusi téglavető 
cigányok bandáiban használtak.

Tartattak pedig vasárnapon nobel, hét
főn pedig purgerbálok.

A nobelbálokban résztvehettek a ka
tonatisztek (a papok ez időben még a nyil
vános mulatságokat nem látogatták) okleve
les egyének, megyeisták, uradalmi tisztek 
és kiválóbb kereskedők, mindannyian neje
ikkel és leányaikkal.

A purgerbálokon a mesterek nejeik
kel és leányaikkal, a mesterlegények, az 
őrmesterek és finomabb szabású szoba
leányok és inasok szerepeltek.

A purgerbálokba rendesen a nobel- 
bálok vendégei is belátogattak, nem ritkán 
csak azért, hogy csinos szobaleányaik ma- 
goktartását figyelemmel kisérhessék. — 
Különben is ne resteljük bevallani, hogy a 
mesterek leányai szépségben igen gyakran 
kitettek a nobelbálok királynőin.

A kotillont ez időben lepkekeringőnek 
nevezték és kiváló embernek tartotta magát 
a kit annak rendezésével megbíztak.

E tisztet a nobelbálban többnyire vala
melyik ugrifüles esküdt vagy patvarista, a 
purgerbálban egy borbélylegény képviselte.

Kotillon-jelvények nem voltak. Boldog 
volt, a kinek elismerésül egy, a tropikus 
melegségtől hervadozó virágot gombostdztek 
a frakkjára.

Á mazurban a katonatisztek arattak 
babérokat.

A purgerbálokban ez a táncnem olyan 
ismeretlen volt, miut a gubások és csizma
diák asztalain az articsóka. — A ki buzatni 
merészelte, kidobatott. — Csaknem kizáró
lagosan a keringő, galopp, andalgó és ti-
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pegő járták. A bált rendesen két éráig 
tartó kotillonnal végezték be. A tánc vége 
felé az izzadozás már olyan mérveket öltött, 
hogy a táncosok és fiáncosnők az abroszokba 
és asztalkendőkbe törülköztek.

Kevéssel a szünóra előtt valamelyik 
hírneves solo magyar táncos mutatta be 
ügyességét.

Voltak, a kik az ország különböző me
gyéinek báljain megfordultak, hogy az egri 
nevet kivivhassák.

A harmincas évek végén valami 11- 
l é s s y  K á r o l y  volt a solo Tagliónija. 
Később nehány éven keresztül a kedves 
kis A c c i p e  Mi mi  aratott diadalokat.

Az ilyen bálokban igen sokan voltak, 
a kik először látták egymást életükben. —
A kíváncsiság és ismerkedési vágy még 
fokozta az érdekeltséget és kedélyességet.

A mostani convenience és etiquette- 
szabályokat csak a magasabb körökben 
ismerték.

Még a püspökök is hittak meg olya
nokat ebédre, a kik nem tettek nálok láto
gatást, vagy nem voltak nálok bemutatva. 
Ez időben kivételes befolyása volt a rang
nak, címnek és állásnak.

Az érdemrendesnek, vagy királyi taná
csosnak nem kellett látogatást tenni, hogy 
ebédre meghivassék. — De be is járhattál ! 
négy-öt megyét, mig egy konsiliariust vagy 
érdemrendest találtál. — Ritkák voltak 
azok, mint a fekete gólyák. Mostanában 
hemzseg tőlök a Staatschematismus.

Égyben azonban a mostani kir. taná- j 
csosok is hasoolitanak a régiekhez : s e n k i ; 
se k é r  tő  lö k  t a n á c s o t .

Boldogok voltak a vidékiek. Csak a 
szolgabirót vagy jószágigazgatót ismerték 
uroknak. — A szolgabirák megyeszerte, az 
igazgatók uradalomszerte grassáltak. Nemes 
— nem nemes, de bot mind a kettőnek 
volt a címerében.

Az ispánt megbotozhatták, de az ispán 
is botozhatott.

Egy*egy bál a kisasszonykáknak, ha
csak selyembe nem burkolóztak, ritkán 
került többe 25 bankó forintjoknál. A hasz
nálni szokott Delin, Fulard, Zsakonet-szöve- 
teket a felvidéki tótok potomáron veszte- ! 
gették. — Minthogy pedig a kisasszonykák j 
magok is elvarrogattak, örült a szabó, ha 
munkát kapott. Kedvesen emlékszem, azo
kat a fehér harisnyákat szemlélni engedő, I

fekete, keresztbe kötött szalaggal, a láb
hoz erősített cipőcskékre, melyek annak 
nem csak formáját tüntették fel, hanem a 
táncosnőnek szabadabb és könnyebb moz
gást is kölcsönzöttek.

A férfiak fekete frakkban, fekete nyak
kendő, fehér mellény, fehér vagy fekete 
pantallonban jelentek meg.

Még nem volt annyi majom, mint 
mostanában.

A bemeneti d ij: két huszas volt a no- 
bel- és egy huszas a purgerbálban. A leányok 
nem fizettek.

A bál vendégének csak meg kellett ma
gát hajtania valamely asszonyság vagy kis
asszony előtt, és száz közül kilencven eset
ben, az asszonyság vagy kisasszony azon
nal emelkedni kezdett ülőhelyéről, hogy 
ismeretlen táncosát a tourba követhesse.

Csak notórius lumpok, vagy ízléstele
nül és szennyesen öltözöttek kaptak kosa
rakat.

A nobelbálban a táncot rendesen vala
melyik ismertebb és állásánál fogva is k i
válóbb veterán bállátogató nyitotta meg, a 
ki éveken át figyelemmel kisérvén a tánc
ban történt változásokat és ujitásokat, min
dég egy-egy alkalmi látogatottabb bált sze
melt ki, hogy azokat bemutathassa. Ezt 
azután a nők vagy kisasszonyok olyan ki
tüntetésnek vették, melylyeí hónapokig el
dicsekedtek.

A kényelmesebb és főbb ülőhelyeket a 
táncteremben a megyék főbb hivatalnokai
nak nejei foglalták el.

Itt azután alkalma nyilt az embernek, 
szellemtelen de pöffeszkedő békákban gyö
nyörködni .

Ha a főispánná kegyes volt annyira 
leereszkedni, hogy valamelyik vásári, szü
reti vagy farsangi bálról — abban az idő
ben még bámulandó — nagyságát bemutatni 
kegyeskedett, megjelenése valóságos hirhedt 
napi eseménynyé nőtte ki magát s néhány 
hétig nem hallott az ember másról beszélni, 
mint arról, hogy volt öltözködve, kikkel tán
colt, kikkel társalgott, általán, hogy vette ki 
magát, és a szünóra után mit evett, vagy 
mit ivott ő méltósága.

Akadtak főispánnék, a kik kényelmes 
karosszékeikből vagy a kanapéról ki sem 
mozdultak; de voltak olyanok is, a kik a 
mulatságot a megye nevezetes embereivel 
vagy a katonatisztekkel végig táncolták.
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Abban az időben én sohse láttam fő
ispánt táncolni. Többet mondok, még a 
jószágigazgatók is tartózkodtak — a szerin- 
tök — fiatal léhaságtól.

Az uradalmistákra nézve nagy megtisz
teltetés volt, ha az alispánná, főjegyzőné, 
táblabiróné, szolgabirónétól, vagy annak 
leányaitól kosarat nem kaptak.

A baromorvos kizárólag a polgáriakra 
szorítkozott.

A táncrend óriási pappendeklire kicir- 
kalmazottan, a terem valamelyik sarkára 
volt kiszegezve.

Pontosan megtartották.
A sorrenden álló darabot lehetett to

vább huzatni, de nem lehetett mcgváltoz 
tatni. E részben még a megyeisták hatalma 
is megbicsaklott. Nem törvény, hanem pá
tens parancsolt.

A purgerbálokban nem volt táncrend, 
hanem azok hiánya miatt olykor verekedés.

A nobelbálokban viaszgyertyák és szap
pan szerepeltek.

Az üvegprizmák sokszorozták a fényt, 
a szappan pedig síkossá tette a padlózatot.

A frakk és a tüdő folytonos veszélyben 
forogtak. Szerencsére az akkori tüdők job
ban megbirták a szappanatomokat mint a 
mostaniak.

Éjfélkor a cigányok — egyetlen trombi
tás kivételével — oda hagyták helyeiket s a 
szünóra megkezdődött A visszamaradt trom
bitás füleket hasogató harsogás után a ta
lált vagy elveszett pipere- és ékszertárgya
kat nevezte meg és hirdette ki.

A megtaláltakat egy megbizott kezei
ből vették át a tulajdonosok.

Az étteremben az egyöntetűek külön 
külön asztal mellé telepedtek. Nagyon is
mert és kiváló egyéniségnek kellett annak 
lenni, a ki fesztelenül bármely asztalnál he
lyet foglalhatott.

A cigány prímás a teljes banda közre
működése mellett előadott Rákóczy után 
mosolyogva tekintett körül, lesve az ajkak 
és kezek mozdulatait, melyek vagy köze
lebb szólítják, vagy közelebb intik.

Jelentősebb jövedelmet csak a külön 
muzsikáltatók biztosítottak.

A százasokat csak a Keglevichéktől, 
Reviczkyektől. Ibrányiáktól, Erősöktől, Na 
dányiaktól, Recskiektől, Csuzyaktói, Szent- 
miklósy&któl, Pukyaktól, Vayaktól, Bayak-

tól és 3záz meg száz hasonlóktól lehetett 
kiérdemelni.

Olykor a kereskedők is neki kesered
tek és vetélkedtek a földes urakkal.

Az olyan szerencsés halandót, a ki 
pezsgőt parancsolhatott, megbámulták.

Mo stanában az ilyen boldogokat még 
jobban megbámulhatjuk.

A zsidó milliomosok nem szeretnek és 
nem igen szoktak pezsgőzni.

Boka, Bunkó és Martinovits oly ország- 
hirü és szeretett primások voltak, hogy mi
kor a gentryk arca már kigyulladt és ked 
vök tetőpontra hágott, ők is közibök filtek 
mulatni.

A pezsgő hatása mellett ilyenkor azután 
néha-néha megtörtént, hogy a cigányból ur, 
az urból pedig cigány lett.

Az asszonyok és lányok közül igen ke
vesen vacsoráltak. Cukrozott narancsszele
teket és limonadot használtak hűsitőül, me
lyeket az udvarlók rendeltek meg és szol
gáltattak át.

A táncterem a szünóra alatt üresen 
maradt, mert azt ilyenkor szellőztették.

Csak mikor a szolgabirók rúgtak be, 
volt nehéz a cigányokat helyeikre vissza
terelni

Abban az időben nagyobb urak voltak 
a szolgabirók, mint most a miniszterek.

A spanyol inquisitiót a szolgabirók és 
csendbiztosok képviselték.

Fél két óránál tovább azonban a szol- 
gabiró se erőltette a privát mulatságokat, 
mert a közönség zajongásából az alispán 
megütközést jelző szavai is kihangzottak.

A cigány inkább faggyúval kente be 
vonóját, hogysem az alispán parancsának 
ellenszegülni merészkedett volna

A főispánság méltóság volt, az alispán- 
ság hatalom.

Én ismertem egy meglehetősen korlá
tolt eszü főispánt, a ki egyszerű szemhunyo 
ritással válaszolt a legalázatosabb kalap
emelésre.

Még most is él és napdijnok. Régi fe
szessége, az évek hosszú folyamán úgy meg
csontosodott, hogy derekát most se tudja 

‘ meggörbíteni.
Nagy esés, a mi még egy lisztes-zsá

kot is megviselne.
Mig a fiatalság az éttermekben dőzsölt, 

udvarolt vagy tréfálózott, addig az idősb 
honoratiorok a vendéglő külön szobáiban
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ferbiiztek és makaoztak, még pedig oly ősz- ] 
szegekben, hogy sokszor nemcsak a tárcák j 
tartaléka, hanem a spektabiiis és generosus I 
játszófelek lovai és hintói is a nyerő tulaj- j 
donába mentek át.

A játszószobákból kiszivárgott egy-egy j 
hióbposta, azután a tekintetes asszonyságok j 
és kisasszonyok jókedvét, az egész bál fo- | 
lyamára, aláásták.

Voltak mérgesebb és mulatságosabb je j 
lenetek is, melyek a játszószobában kezdőd
tek és a folyosón végződtek.

Ilyenkor a nefelejtset nem a kebelre, 
vagy gomblyukba, hanem a szem alá az 
arcra tűzdelték.

A szerető házaspárok azután az ilyetén- 
képen photographirozott emlékkel nem a 
hogy megjöttek hintón, hanem ex offo elő
állított előfogaton tértek portáikra.

A nyertes fél nehány napig még dór- | 
bézolt és muzsikáltatta magát, aztán pedig 
az átslagerezett, vagy átnégyszerezett hin
tóba vágta magát, hirtelenében felékszere
zett életepárjával, s az egész megfutandó 
útvonalon, oly kényesen tekintgetett jobbra- 
balra, mint az a cigány, a melyik vörösnad
rágban jelenhetett meg a sülemedi lóvá
sáron.

A hintó és lovak per varios ambages, 
utoljára is az leik vagy Salamon birtokába 
kerültek.

Ez évek voltak a magyar gentry 
arany korának utolsó évei; későbben bejött 
a váltó, csakhamar utána a birtokcsere, 
végül igen-igen sokaknál a végpusztulás.

A hol azelőtt ünnepi zászló lengett, 
dögbőrt szárítottak.

A nobelbálokban történtek ismeretségek, 
melyek az azután folytatott látogatások és 
udvarlások által váltak acutokká és az ol
tárnál vezettek megoldásra.

A polgárbálokat a kiváltságosok csupán 
ideig-óráig kalandokért látogatták. — A 
mesterek azonban nem értettek tréfát, s a 
tolakodókat akárhányszor kutyaliter elpá
holták.

Egy ilyetén elpáholásnak a harmincas 
években, egy hatalmas és hirneves alispán 
esett egyik vármegyénkben martalékául, a j 
minek az lett kissé feudális zamatu követ- 
kozménye, hogy a Roland bátorságu timárt j 
a piac közepén botozták meg.

Szegény tímár ! ki saját bőre árán vál
totta meg a Juliska bőrét.

Hasonló tréfák gyakran történtek abban 
az időben. A nép azonban már akkor is 
helyesen érzett és gondolkozott, A kékre 
emailleirozott alispánt kinevették, a derék 
megúsztatott timárt pedig megsajnálták.

Mostanában az ilyen kiegyenlítéseket, 
hosszulére eresztett perek szokták követni.

Zártkörű táncvigalmakat csak a fővá
rosban tartottak Tásadalmi és hivatali ál
lásához mérten, a nóbel- vagy purgerbálo- 
kat, a belépti dij megfizetése mellett bárki 
fia látogathatta.

Izraeliták nagypénzért se voltak az 
ilyen bálokon találhatók.

Azon időben, bárha hire se volt az 
antisemitismusnak, ők magok izolálták ma 
gokat a keresztény világtól. Gondosan és 
híven megőrizték hagyományaikat és szo
kásaikat, de még gondosabban nejeiket és 
leányaikat. Olyasmi, hogy egy zsidó leány 
egy kereszténynyel szökött volna meg, a 
mesék országába tartozott. De elzárkózott- 
ságukban, nejeik és leányaik nem is vol 
tak olyan szépek és kedvesek, mint mos 
tanában.

Kelet még nem szorított kezet nyu
gattal,

Napjainkban már a kölcsönös előitéle 
tek, mindinkább tünedeznek, s a Talmud 
és Biblia hívei egyiránt válogathatnak a 
Hebron és gecemani kert rózsáiban. Ma
holnap pedig úgy összekeveredünk, mint a 
rónák és fensik galambjai.

Iiiában volt purim, a keresztények nem 
jelentkeztek a zsidóknak gazdagon megra
kott asztalainál.

Istóczy s Eötvös Károly a falra borsót 
hánytak volna.

S most már befejezhetném pastell raj
zomat, ha az utazások furcsaságairól is nem 
találnám érdemesnek néhány sorban meg
emlékezni.

Magyarországon a harmincas években 
még hire sem volt a vasútnak. A birtoko
sok és columnalis hivatalnokok jó időben 
hintókon utaztak négy lóval, a tavasz és 
ősz végén, valamint lucskos télben, négy 
vagy hat ökörrel.

Maga a főispán, hacsak hintóstól, lovas
tól a sárban nem akart rekedni, kénytelen 
volt jól megtermett ökrökre bízni a méltó
ságát.

Poroszló és Tisza Füred, Kasod és N.-Ká 
roly közt olyan mély volt a sár, mint
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őszkor a Kraszna, Berettyó vagy Kőrös 
vize.

A béres a sártól apokalyptikus kiné
zésű ökröket, megmerült csizmaszárban kor
mányozta.

A nők nemcsak sikoltoztak, hanem 
sokszor el is ájultak a feldüléstől való féle
lemtől.

A hajdúk kivont karddal tisztították a 
sárral bélelt kerekeket.

Tizennégy kilométernyi útban, a mél- 
tóságos urak és ökrök a szabadban deleltek.

Ha az ilyen sártenger közepén, a rúd 
vagy kerék véletlenül eltört, örülhettek az 
illetők, ha a bál közepére bejuthattak. Vol
tak vidékek, a honnan egész ökör karavá
nok törekedtek a városba.

Mindeme kalamitásokat elsodorta a 
haladás és polgárosodás szelleme, de meg 
ajándékozott olyanokkal, melyekből az em
bert hat ökör se bírja kihúzni.

AZ ÉJFELET ELVERTE RÉGEN , . ,
Az éjfelet elverte régen,
Lámpáin is már kialvófélben,
Fáradt fejem kezembe hajtva,
Én a bús éjben most is ébren 
Képzeletem szétdult remények 
Bús omladékin andalog.
Sápadt árnyak lengnek körültem,
Kelnek fájó, bús sóhajok.

Ábrándjaim im’ itt hevernek! 
Megkönyezem, megsiratom mind.
El is megyek, tudom, utánok 
Felejteni ott ezt a sok kint.
Ki eltemette annyi álmát,
Hogy sok lett volna csak felét :
Újabb csalódásokra, búra 
Nem is tudom mért élne még?

Mért várjam én a rózsahajnalt,
A ragyogó fényt metsző gúnyra ?
— Oh, ha lelkem az emberek közt,
Világ zajában felvidulna !
Fáj annak a tavasz sugára,
Ki hervadást, őszt láta csak.
Ifjú volnék, igaz, de lelkem.
Nem is csoda, ha ifjan agg.

Ha volna még remény szivemben :
Azért pislog halvány sugára,
Hogy annál kihaltabb, sötétebb 
Romot hagyjon majd nemsokára.
Ha már napom leáldozóban,
Éltem rideg örömtelen *,
Bútelt szivem mért nem szakad meg?
— Mit ér az élet, istenem ?

Az éjfelet elverte régen,
1 De mégse jő szememre álom.

Már nem sokára itt a hajnal.
Oh, én azt annyiszor bevárom.
Fáj élni, pedig élni kell még,
Várjon bár busább sors reám.
— Fájna, ha te is szétfoszolva 
Látnád reményid, jó anyám !

PETRIKÁS MÓR

FALEVÉL A VIHARBAN.
(Szénrajz.)

Irta: CARMEN SYLVA.
(Folytatás.)

A lorgnett Izára irányult, ki mint pa
rázson, — szemeit lesütve — ült ott.

— Te is igen érzékeny vagy gyerme 
kém, valóságos cukorhercegné!

E szót az ujjongó gyermek-csoport fel
kapta s örökös fegyverré, valódi ostorrá 
tette s azzal szünet nélkül üldözte őt.

— Tudod-e, hogy ökörszemeid vannak ? 
i  — szólt egyik fiú. Uj öröm az uj szónál és

»ökörszem« és »cukorhercegné« minden vál
tozatait kiáltozták utána.

Egyedül mostoha atyja talált ki csupán 
mindennap valamit, hogy neki örömet sze
rezzen. Egyszer ablakai voltak tele virág
gal, majd egy szelidebb madár érkezett. 
Máskor sétát ajánlott, mert Iza kimerültnek 
látszott. Iza szenvedélyes természet búvárt 
fedezett fel benne s kipirult arccal beszélt 
kedvenc növényeiről. E séták növénytani 
előadásokká fejlődtek, melyek Iza anyjánál 
ásitást okoztak.

— Eredj inkább a gyermekekhez ! — 
szólt ilyenkor a férj türelmetlenül. A nő 
mindig hallgatva tűrte, ha férje rá kiáltott, 
de rendesen Izának kellett azért bűnhőd
nie. Anyja naponta ingerültebb lett iránta.

Farkasnak nem voltak jé napjai. A sze
gény fiú mindenütt útban és mindenütt terű 
volt; mindenki által háttérbe szorítva, ke
mény bánásmódban részesült. Iza egy nap 
az ablaknál ült s górcsővön keresztül virá 

j gokat vizsgált s papír közé helyezte azokat. 
Farkas sokáig ott állott mellette s szótla
nul nézte.

— Izi! — szólt végre egész halkan — 
én gyűlölöm mostoha atyámat!

Iza hangos kiáltással ugrott fel s be 
fogta öcscse száját:

— Ne mond azt! — lihegte, — az 
iszonyú ! Nem hallgathatom !

— Áhá, már úgy szereted ?
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— Én ? . . .  Igen, én szeretem, mert ő 
jó hozzám ! . . . Neked nem szabad gyűlölni 
őt — mert ő — —

— Nos ? Mi ő ? . . . ő  az oka, hogy J 
anyám nem szenvedhet, ő szigorú és komor 
irányomban, . . .  én nem mondtam neked 
soha, hogy ő megkorbácsolt engem, a mit 
saját édes atyám nem tett volna. Csúnya 
nevekkel illetett. Oh, ne hidd, hogy ő oly 
finom, mert nagyon alávaló, majd meglátod ! 
Te hiszesz neki és szép beszédének s nem 
látod, hogy milyen anyánkhoz. Ha azt hal
lom, hogy miként szidja és korholja anyán
kat, szeretném megverni! Mert, ha anyám 
nem is szeret, de azért mégis anyám ! Már 
odáig vitte, hogy ha az emberek rám néz
nek, anyám elpirul, mintha én hülye vagy 
hóbortos volnék ! . . . Gyűlölöm ő t!

Iza arcát kezeibe rejtette, ő  már több
ször hallotta, hogy az emberek az apa és 
fiú közötti hasonlatosságról beszélnek — s 
azt hitte, hogy nem képes elviselni a fáj
dalmat.

— Ne szeresd őt Iza, mert te enyém 
vagy s nem szeretheted azt, kit én gyű
lölök !

— De Farkas, ez nem helyes! Meg 
kell kisértened, hogy őt szeresd f

A fiú nevetett s szétmorzsolta a kezé
ben levő virágokat.

— Iza ! — susogott — mind azt kíván
ják, hogy bár meghalnék ! . . . Mind ! . . . 
Mondd miért?

Iza sirt.
— Mondd, miért nem kellene, hogy a 

világon legyek ? Mit tettem ? Mit tehetek 
én róla, hogy születtem ? . . . Miért gyűlöl
nek engem mind, mind ?

— Én nem ! mert én jobban szeretlek 
mindennel a földön! Te vagy mindenem!

A fiú átölelte testvére nyakát karjaival 
s hevesen csókolta meg:

— Jöjj velem Izi, szökjünk együtt 
Amerikába !

— Ahhoz pénz kell!
— Azt összegyűjtjük s aztán menekül

jünk !
*

— Igen feltűnő olyan nagy leánynyal 
látni önt, azt hinné az ember, hogy nővé
rek ! — mondá valaki. E perctől fogva rit
kábban volt látható Iza anyjával.

Különös ! — gondolá Iza — én min
denütt igen nagy vagyok ! Később kell vala

születnem ! Minden megfordítva ! Egyikünk
nek sem kellett volna sem a világra jön
nünk, sem anyánkhoz ! Hogy voltam olyan 
ostoba! De akkor oly kevéssé ismertem az 
életet! E szavaknál arca oly öreg lett, mintha 
a tapasztalatok egész világát hordaná a 
finom, szőke hajhullámok alatt.

Kiképeztetésére is nagyon kevés gond 
volt fordítva, mert anyagi körülményeik nem 
engedték. Néha-néha a mennyiben a házi 
rend miatt idő volt reá, a gyermekek ne
velőnője tanította. Saját nevelőnőjét otthon 
a kisebb testvérek számára tartották meg. 
Farkast — kinek a mostoha atyjával való 
hasonlatossága közbeszéd tárgya lett — egy 
távoli iskolába küldték; a legolcsóbba, a 
milyen csak található volt. A testvérek el
válása oly megrázó volt, hogy az idegenek, 
kik a kis állomáson a kocsikból érdektele
nül néztek ki, megnedvesülni érezték sze 
meiket e jelenet láttára.

Egymást átkarolva tartották, mintha az 
elválás örök lenne. Azután még egy szótlan 
kézszoritás a kocsi-ablakon keresztül, s mi
dőn a csengetyü megszólalt Farkas zokogva 
vetette magát az ülésre s Iza meg hátat 
fordítva a vonatnak, egy lámpaoszlopot ölelt 
át, hogy a zokogás miatt a földre ne ros- 
kadjon.

Még azután is sokáig beszéltek az uta
sok a két sajnálatraméltó gyermekről s 
egy könyörületes asszony Farkast vigasz
talni próbálta.

Csupán az anya nem talált vigasztaló 
szót Iza számára. Főkép midőn a mostoha 
atya elibök jött s a leány elváltozott arcára 
tekintett.

— Hadd sírja ki magát, a vigasztalás 
| jobban elront mindent! — szólt az anya.

Farkasról nem volt többé szó, kivéve, ha 
az iskola-pénzt kellett megfizetni, mely mind
annyiszor magasnak tetszett. Ezek mindig 

i viharos napok voltak s a mellett a szegény 
gyermek sem jól nem lakott, sem kielégítő 
oktatásben nem részesült. Helyzetének ke
serű humorral tett leírása, melyet Izának 

i küldött, ennek több éjjelen keserű könye- 
i két okozott.

Saját tudatlansága is sok bánatot szer- 
! zett neki. Egyszer, midőn e felől panasz- 
; kodott anyjának, ez igy felelt:

— Ah, ez ostobaság! Neked hozomá
nyod van s igy hamar férjhez mehetsz 1 
Különben is a papa kizárólag csupán neve
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léseddel foglalkozik s igy elég nagy kék-ha- 
risnyás lesz belőled.

Anyjának e nyilatkozata sok kínzó 
gondolatot okozott Izának. »Kizárólag csu
pán neveléseddel foglalkozik.« Mily külö
nösen hangzott e szó ! Es az elnevezés »papa«, 
holott Iza soh’sem nevezte öt igy, ép ahogy 
mostoha anyjáról sohasem beszélt másként^ 
mint »papa nejé«-ről. Csak nem nevezhe
tett kettőt anyjának és kettőt atyjának. 
Miért mondta ezt anyja! . . .

Iza visszagondolt az utóbbi időre, — 
semmi bűntudat nem terhelte s mégis rög
tön, mintha lelkiismerete vádolná!

—■ Adj egy csókot! — szólt mostoha 
atyja egy alkalommal. — Ma két éve, hogy 
leányom lettél!

— Ez persze, hogy nagy ünnep ! Ne 
hozassak pezsgőt? — szólt az anya.

— En büszke vagyok leányodra, ha 
te nem is vagy az !

— Megérdemli-e ?
— Te nem érdemied, hogy ő a tied !
Iza szeretett volna a föld alá sülyedni.

Miért, oh miért volt i t t !
Délután kopogtattak ajtóján s mostoha 

atyja — kezében egy teli pohár virággal 
— lépett be.

— Szegény gyermek! — szólt — sok 
kellemetlenséged volt nálunk, de nem voltam 
képes mindent megváltoztatni, bármennyire 
óhajtottam volna, hogy életedet széppé és 
vidámmá tegyem: mert én szivemből sze
retlek !

Iza nem tudta elképzelni, hogy miért 
érzi magát oly kéjelmetlenül e barátságos 
beszéd alatt s midőn mostoha atyja egy kis
ded pamlagra vonta őt s karjaival átölelte, 
majdnem elsülyedt s tekintetét előtte lesü
tötte.

— ügy szeretlek, sokkal erősebben, 
mint egy atya! Forró, ifjúi hévvel, mint 
menyasszonyomat! . . .

S mielőtt meggátolhatta volna, fejét 
hátra vonta s ajkát kétszer-háromszor meg
csókolta.

Lángra gyűlt arccal, majd halott-halvá- 
nyan állott fel Iza :

— Nem szabad ezt tenned ! én gyűlöl
lek ! — kiáltott fel végűi s zsebkendőjével 
majdnem véresre dörzsölte ajakát.

— De Izi, minő hálátlanság ez!
— Igen . . . hálátlan vagyok, gyűlöllek !

Távozz innen I [

— De Izi, csak nem árulsz el ?
— Távozz! különben ki ugróm az ab

lakon !
— Bocsás meg gyermek, nem akarta

lak bántani!
— Távozz! — kiáltott, mialatt lábai

val tombolt s a férfi e lángoló tekintet előtt 
meghunyászkodva, mint gonosztevő távozott.

Reszkető kezekkel keresgélt Iza kis 
asztalkájában s összeszedte a bennlevő pénzt, 
kalap és keztyű után nyúlt s lábujjhegyen 
repült le a lépcsőn s toronyirányban rohant 
a pályaház felé. A vonat már fütyült, midőn 
jegyet váltott s a vezető nem akarta engedni, 
hogy felszálljon.

— Mennem kell ! — kiáltott s meg
rázna a kalauz karját. Es felugrott a ro
bogó vonatra s mélyen fellélekzve rohant 
azzal tova.

Ekkor kezdett még csak gondolkodni! 
Irtóztató volt! . . .  Ez ember apa és anya 
közé lépett és az anyát is úgy . . . nem ez 
elképzelhetetlen! Undorral rázkódott meg. 
Az oltár, melyre eddig anyját állította e 
percben nyomorultan összeomlott s fiatal
sága nem engedett helyet mentség vagy el
nézésnek szivében s csupán a megvetés, 
gyűlölet, szégyen, keserűség érzete töltötte 
be azt. Szédület és halálos levertség fogta 
el szivét s az indulatrohamok majdnem szét
szakították. Ekkor atyjára gondolt, kitől ha
raggal vált el s kire most végtelen odaadás
sal gondolt. Általa annyira megsértett atyjá
hoz vágyott, kinek életét gyermekes dacból 
oly keserűvé tette. Alázatos akar lenni s 
ha mostohája az ajtó küszöbén hagyná is a 
bebocsáttatásért, hogy könyörögjön, ő tér
dein esdene, mint cseléd, szolgálatért.

A mint az atyai ház ajtaján csöngetett, 
sokáig senki sem nyitotta fel, mig egy ott 
elmenő visszafordult és igy szólott;

- -  Félek, kisasszony, hogy megérkezé
sét rosszul választotta, mert a mint hallom, 
a házi ur haldoklik !

— Haldoklik! — nyögte elfehérült aj
kakkal.

— Úristen, mi baja kegyednek kisasz- 
szony ? Ismeri talán ezt az urat ?

— Én az ő — az ő — leánya vagyok l
A falhoz támaszkodott, szemeit fekete

gyűrűk vették körül s ajka megkékült.
Csupán rendkívüli akaraterővel tartotta 

meg eszméletét.
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Az idegen hevesen húzta meg a csen- 
getyűt, mire végre egy kisirt szemű szol
gáló jelent meg s midőn Izát meglátta, fel- 
sikoltott s jiyitvahagyva az ajtót, elszaladt.

Iza felvánszorgott a lépcsőkön. Az ide
gen megállóit s utána nézett. Szerette volna 
karját nyújtani, de Iza már felment. Az aj
tót behúzva, fejcsóválva távozott.

Iza ott állott s a tárvahagyott halottas 
szobába tekintett. A háznép az atya körül 
volt összegyűlve, ki mindig nagyobb időkö
zökben és mindig halkabban hörgött. Lé- 
lekzetnélküli csend — mely egy legdrágább
nak halálát előzi meg — uralgott a szo
bában.

Hirtelen mosoly szállt a haldokló aj
kára, félig megtört szemeibe is fény lob
bant fel:

— Hó — — — Hófehérkém! — kiál
tott karjait kiterjesztve.

Iza, mint a hópehely, mely a mezőre 
szállt — repült atyja karjaiba.

Egy percig atyjának szívdobogását 
érezte, haját és homlokát csók érintette s 
aztán az ölelés mind gyengébb és gyengébb 
lön s atya és leány némán feküdtek ott. 
Azt lehetett volna hinni, hogy mindkettő 
halott, oly mély volt az ájulás, melyből csak 
néhány óra múlva ébredett fel Iza.

— Oh, miért nem hívtatok ! — jajgatott 
folyton, a mint magához tért.

— A papa folyton hívta kegyedet! — 
szólt a gazdasszony. — Mindig Hófehérke ! 
az én Hófehérkém ! de mama mindig azt 
felelte holnap! és aztán elfeledte!

— Néni! — kérte Iza atyjának test
vérét a temetés után — vigy el magaddal! 
Szolgálód leszek, ápolni foglak, mindent mit 
kivánsz megteszek, csak vigy magaddal!

A nagynéni hosszan, komolyan vizs
gálta Izá t:

— Tehát anyádhoz nem mégy többet ?
— Onnan megszöktem s aligha vissza

fogadnának többéi
— S miért szöktél meg ?
— Mert látni vágytam atyámat!
Iza ajkai reszkettek s a földre nézett.
— Egy történetet beszéltek el nekem, 

azt mondták, hogy ismét meg akartál szökni!
— Elbeszélték ? — keserű mosoly ját

szott ajkai körül.
— Anyádat vágytad látni, nemde ? — 

kérdé a nagynéni puhatolózva.
— Igen anyámat!

— De ha nálam is ilyen rohamaid jön-
I nének ?

— Senki után sem vágyom többé !
E szavaknál leírhatatlan kimerültség 

; feküdt a nagy mélabus szemekben. A nagy- 
i néni szinte megijedt olyan aggnak tűnt fel 

a fiatal leány.
— Ezt szeretem, — szólt lassan — 

mert nálam nem lehet olyan hip-hop csak 
elszaladni! Nálam, mint a katonának enge
delmeskedni kell, mert férjem katonai rend
hez szoktatott!

— Oh, a legszívesebben ! — felelt sze
líden Iza.

— Szívesen, szívesen ! Ez egészen más ! 
Szívesen senki sem teszi! Azt nem is kívá
nom tőled, hogy szívesen tedd, hanem jól 
van . . . Csak bizalmam lenne hozzád. Ha 
csupán atyád leánya volnál. . .  de igy . . .

Nem végezte be s nem tekintett Izára,
; mert csupán önmagában beszélt. Iza úgy 

érezte, mintha forró vizet öntöttek volna 
végig rajta. A komor, ködös napot nézte 
az ablakon. Úgy tetszett, mintha a köd az 
egész szobát és szemeit ellepte volna. Nem 
jobb lett volna inkább itt maradni — gondolta.

E pillanatban mostohája lépett be, s si- 
koltva, sírva, jajgatva egy székre vetette 
magát:

— Oh, én szerencsétlen asszony! — 
Hirtelen észrevette a fiatal leányt. — A 
tied volt utolsó szava, utolsó tekintete, utolsó 
csókja! Mintha én nem is léteztem volna 
számára! Az évek hosszú sora, melyekben 
mint hű feleség éjjel nappal ápoltam, mintha 
semmi sem lett volna! Egész életedben köz
tünk álltái! Te voltál mindig az első szi
vében ! Te voltál a botránykő utamban! 
Közte és köztem, gyermekeim és ő közötte 
s midőn már veszettnek tartott, még akkor 
is utánad epedett ! S most is csak itt ter
mesz és elrablód utolsó tekintetét tőlem! 
És most mit kezdjek veled ?

A nagynéni megfogta Iza kezét s nagy 
meleg kezeiben érezte jéghideg, vékony 
ujjainak reszketését.

— Izát magammal viszem — szólt — 
s mivel az isten nem^áldott meg gyerme
kekkel, ő legyen az én kedves kis leányom !

— Minő önfeláldozás! Minő jóság! Sza
badjon remélnem kedves sógorasszony, hogy 
nem aratsz hálátlanságot!

— Remélem! — szólt a néni s mele
gen szorította meg Iza kezét, mialatt sze-
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mébe tekintett, melyekből csöndesen hulltak ! 
alá a könycseppek, mig végül zokogásba 
törve ki, elhagyta a szobát.

Nagy érdeklődést keltett N-ben, midőn 
a nagyrabecsült, szigorú erkölcsű asszony
ság elvált személyek leányával, elárvult 
unokahugával megérkezett.

— Az anyjánál semmiesetre sem lehe
tett hagyni, mert az egy olyan személy né ! ..
A mostoha anyja rosszul bánt vele, úgy 
mondják, hogy egy párszor el is szökött a 
háztól.

így beszéltek az emberek, kíváncsian 
néztek a kocsiba, honnan egy csodaszép 
leány, halvány arccal s mélabus nagy sze
mekkel oly részvétgerjesztőleg tekintett ki 
a krepfátyol alól.

— Na csak ne kapjon tüdővészt a gyer
mek ! — mondták az öregek.

A következő napokon észrevette Iza, 
hogy nénje gyakran bosszankodva lépett az 
ablaktól vissza s kivörösödött szemhéjak
kal szólt:

— Már ablak-parádé!
A fiatal leányban felébredt végre a 

kíváncsiság s a mint egyedül max’adt a szo
bában, az ablakhoz lépett, hol három tisz
tet látott, kik alá s fel lovagoltak az utón s 
lovaikat táncoltatták.

A néni épen belépett.
— Ur isten! elmensz azonnal az ab

laktól! Hogyan tudsz ott állani, hogy meg
bámuljanak !

— Én néni? Féltem, hogy a tiszt le
bukik ! . . . Hiszen rajtam amúgy sincs mit 
bámuljanak !

Egy bizalmatlan tekintet a néni részé
ről volt a felelet s e tekintet alatt Iza ki
pirulva gondolt mostoha anyjára. Másnap a 
tükör előtt állva figyelmesen nézegette 
magát.

— Á há! — kiáltott a mellékszobából 
nénje — tetszel-e magadnak ?

— Nem néni! egy cseppet sem! Ne
kem piros arc, kék szem és sötét haj tet
szik ! Hogyan is tetszhetném magamnak 
szőke szempillákkal!

— Mindez csak haszontalanság! — 
szólt a néni.

Iza a sok gyermekzsivaj után, elragadó 
csöndesnek találta a házat, majd halálos 
csöndesnek, mely vigasztathatatlan kedély 
hangulatára még sötétebb árnyat borított. 
Néha kimondhatatlan fáradnak érezte ma

gát s gyakran cél és végnélküli álmodo
zásba merült. Egyedüli foglalkozása volt, 
hogy öcscsének kalap és karfátyolt készít
sen. Sajátságos kifejezéssel mondá:

— Senki sem fog arra gondolni, hogy 
ő nevünket viseli!

S e szavak alatt fájdalom nyilait szivén 
keresztül, oly óriási, mint a tengeráradat. 
Csodálkozott, hogy még él és nem mosták 
el a hullámok. Ez az élet csak tengődés 
volt. Múlt és jövő oly sötétnek tetszett előtte, 
hogy úgy képzelte, soha egy örömteljes 
órát nem élvezett s nem is fog élvezni soha ! 
Midőn reggelenként felkelt, legszívesebben 
visszadőlt volna ismét. Néha elviselhetetlen 
lankadtság miatt a földre feküdt. Egyszer 
irt édes anyjának s távozását atyja halálá
val indokolta, — de választ nem kapott reá.

(Vége köv.)

A MADARAK PETŐFI KÖLTÉ
SZETÉBEN.

Petőfi az egészséges költői realizmus 
megalapítója a magyar irodalomban. A 
glacé-keztyüs Kazinczy-féle erőtlen szoba
költészet meghátrál ugyan már előtte a ro- 
manticizmus ereje elől, de az életet a maga 
sokszínűségével, melegével, elevenségével, 

! igazságával ő vezette be teljesen a költé- 
j szetbe. Nem a »választottaknak« irt, hanem 

az egész nemzetnek, ő  mondta, hogy a 
költészet nem nagyúri, diszes, tündöklő te
rem, hová csupán csak fénymázas cipőkben 
lehet bejárni illedelmesen ; nem társalgó te
rem, hová fecsegni jár a cifra nép : hanem 

| szentegyház, a hová belépni bocskorban, sőt 
I mezítláb is szabad.
I

A való világ szépségeinek feltalálója 
nem lehetett érzéketlen a természet szép
ségei iránt. S csakugyan költészetén elöm- 
lik a természet igaz szeretete, költeményei 

í tanúskodnak finom, megfigyelő tehetségéről.
: A természet szépségeinek dalnoka pedig 

mikép nélkülözhetné a madarakat, a lég ez 
urait, melyek szint, elevenséget, életet kői- 

j csönöznek környezetöknek ? S valóban a 
j  madarak kiváló helyet foglalnak el Petőfi 
! költészetében, részint mint költői festésekJ  7
| kiegészítő részei, részint mint hangulatkel- 
! tők, vagy a költői hangulat kísérői, részint 
I pedig trópusok gyanánt. Költeményeiben 

37 madárfaj 178-szor fordul elő, ide nem 
számítva a lánynak »galambom«-féle ineg-

*
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szólitását s azt az 53 esetet, mikor á l t  a- í 
I á b a n  csak madárról szól.

Ritkábban fordul elő, hogy a madarat 
pusztán csak a festés részletéül használja, j 
mint pl. mikor az erdőről szól ( E r d ő b e n ) :  j

A fákon m a d a r a k ,
Virágon méhek.

Vagy mikor a K u t y a k a p a r ó  sivár 
vidékét avval is sivárabbá akarja teuni, 
hogy:

Az eltévedt m a d á r  kürülnéz csak
S odább megy izibe.

Vagy ha Rákóczy sir ja helyét ( Szent  
sí r) úgy jelöli meg:

Messze, messze, messze.
Honnan a m a d á r  jön 
Tavasz kezdetével,
Messze, messze, messze,
Hová a madár megy 
Hűvös, ködös ősszel,
Messze tengerparton 
All a szent sír.

A T i s z a  cimü költeményében meg 
azt mondja :

Semmi zaj az ünnepélyes csendbe’,
Egy m a d á r  csak néha füttyentett be.

A déli forróságot pedig ( Me l e g  dé l  
v a n . . . )  avval igyekszik érzékelhetőbbé 
tenni:

Meleg dél van, meglippen a m a d á r .

A sivatag festésében (A s i v a t a g  l a 
kói )  csak egy mozzanatot képez, hogy:

Ott a liget fái közt zeng 
Az apró m a d á rsereg.

Már A p u s z t a  t é l e n  cimü költe
ményben, mikor azt mondja :

A dalos m a d a r a k  
Mind elnémultanak,

meg hogy:

Hol van a patakzaj, hol van a m a d á r d a l ?

ez nemcsak egyszerű szép, hanem han- 
gulatfestós is.

Ep úgy, mikor ( H e g y e n  ü l ö k . . . )  
az őszről beszél:

Tarka m a d á r  nem fütyörész az ágon,
Sárgapiros levél csörög a fákon

:

Más helyütt meg azt kívánja, (Ha az is 
te n  . . .) hogy mikor meghal, legyen ősz s

Sárga lomb közt zengje végdalát egy 
A tavasztól elmaradt m a d á r .

V á r a d y Antalhoz pedig azt Írja :

A falusi lég, a 
Sötét erdőknek zúgó lombjai,
Lombok felett a csattogó m a d á r ,
A fák alatt a hallgatag virágok 
Föléleszték elájult lelkeinet.

Vagy a Mi é r t  k i s é r s z  kezdetűben:

Itt a tavasz, virul a föld,
Virágillat s a zengő m a d a r  a k  
Dala eget földet betölt.

S mikor kedvese szemének büvét-báját 
írja le, a sok szépség közt, a mit benne 
lát, azt is mondja :

Látok homályos pálma-ligetet,
Hol a szellő rejtélyesen susog 
Es énekel fényes m a d á r  sereg . . .  
Madarak ? vagy tán zengő csillagok ?

Vesselényi pedig mikor beleszeretett 
Szécsi Máriába, leült egy sziklára:

Magas volt a szikla, szemközt Murányvárral, 
Hol 1> ült a vitéz mélán elmerengve;
Fenyőfa boritá sötét árnyékával,
Mellette kis patak és kis m ad á r  zenge.
Azt sem tudta eddig, van e madárének :
S most elhallgatta s oly jól esett szivének.

A k o l d u s  s í r j a  annál elhagyatot- 
tabbnak tűnik fel, m ert:

Néha száll csak egy egy kis m a d á r k a 
Fejfájára s ábrándos dalt zeng ott.

Máskor szeretné itt hagyni a költö e 
vilá. ot s rengetegbe menni, a hol nem volna 
senki-senki:

Ott hallgatnám a lombok suttogását,
Ott hallgatnám a patakok zúgását 
És a madarak énekét.

Megint más helyütt az mondja, hogy 
lenne erdő :

De csak ngy, ha szeretőm 
Kis m a d á r k a  volna,
Bennem ütne fészket és ott 
Agamon dalolna.

Vagy felsóhajt:
Ha én madár v o l n é k ,  örökké 
A felhők közt szállonganék

(A f e l hők . )
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Az akácfákat, hol először látta meg j 
kedvesét, igy áldja meg:

Harmatnak s napsugárnak 
Áldása rajtatok,
Vidám dalos m a d á r t ó l  
Reszkessen ágatok.

Vagy az összeillőségeket mondja el:

Az erdőnek m a d a r a  van 
És a kertnek virága van,
És az égnek csillaga van 
S a legénynek kedvese van

Más helyütt a költő utón van, de ked
vese nincsen vele. Hiszi, hogy mégis kiséri 
híven szelleme, csak azt szeretné tudni, minő 
alakban jár vele s találgatásai közben azt 
is mondja :

— — a m a d á r k a  vagy, ki ottan 
ügy megdalolgat a bokorban ?

Máskor meg a költő a madárrél saját 
belső világára reflektál, mint pl. ebben:

Elszállott már a m a d á r  a 
Hervadt őszi tájról,
Hej, ha én is kiszállhatnék 
Búmnak országából.

Vagy:

Reszket a bokor, mert 
M a d á r k a  szállott r á ;
Reszket a lelkem, mert 
Eszembe jutottál.

Legtöbbször azonban a madár trópus, 
hasonlat alakjában fordul elő. így :

Szivem, te árva r a b m a d á r !

Vagy :

Lelkem bolyongó, hontalan ma d á r ,
Keresve száll: fészkét hol rakja meg

( S z e r e l e m v á g y )

Mikor a költő szerelméről beszél a szép 
vidéknek szépséges leányához, eszébe jut 
szegénysége s azt mondja:

Tarka, pompás toll nem ékesiti 
A m ad  á r t  sem, a mely zengedez.

Más helyütt szeretne leánykájával a 
világtól elvonulva élni s azt mondja:

Messze menjünk és sebes léptekkel 
Hogy minket ne érjen majd utói 
Múlt időm emléke, a m a d á r, mely 
Harcaimról oly búsan dalol.

Vagy azt mondja magáról:
Magam vagyok, mint a szőlő karója, 
Melyről leszáradt a zöld venyige ;
M a d á r  nem száll rám . . .

Máskor reményeiről beszél:
Kijó', eljő az a nagy, szép idő,
A mely felé reményim szállanak,
Mint őszszel a derültebb ég alá 
Hosszú sorban a vándorra a d a r a k

Azt mondja magáról, mint fiatal házas, 
hogy csendes házi m a d á r  lett belőle. Más 
helyütt panaszkodik, hogy a törpe lelkek 
sápadnak, ha lantja egy-egy merészebb han
got ad :

Ha a közelgő viharnak 
Megérint hírmondó szele,
S dalom, mint elkapott m a d á r  a 
Földről magasra száll vele.

Hosszas távoliét után szülőföldjére ér
kezve, azt mondja, hogy:

Mint nyugtalan m a d á r  az ágakon, 
Helyről helyre röpköd gondolatom.

Salgó romjain merengve, felkiált:

— — — — — tekintetem
Nem lelve gátot, mértföldekre szállt,
Mint börtönéből megszökött madár.

Mikor meg azt mondja, hogy eltűnt ifjú
ságának tavasza s benn van a férfikor nya
rában, igy festi lelkét:

Elszállt az égről a piros sugár és 
Elszállt a földről a dalos m a d á r ,
Üres fészkébe énekelni a bús 
Szellő vagy a haragos vihar jár.

őszi reggel járkál, a természetet szent
egyháznak mondja, melynek :

— — — — hallgat az orgonája,
Hallgat a sok énekes m a d á r .

Vagy azt, hogy a m a d á r :

Olyan sebesen száll,
Hogy eltűnő álomnak véled.
Á madárnál
Mi száll tova még sebesebben ? Az é le t!
De, mint a madár, ez nem tér többé vissza.

Más helyütt meg :
Szállnak reményeink, e szép m a d a r a k -  
Midőn legjobban szállanak 
S szijják a mennyei tiszta léget:
Jön a való, e zord vadász 
S lelövöldözi őket :
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Vagy mikor lovát űzi maga alatt, ker
geti az a gondolat, hogy galambja nem le
het az övé.

Mint hegyes nyílvessző a m a d a r a t  
Úgy űzött, engem ez a gondolat.

Más helyütt azt mondja:
Puszta télben a kert puszta fája 
Milyen vágygyal, mily óhajtva várja 
A tavaszt, mely néki majd virító 
Lombot ad és zengő m a d a i  at.

Ő még inkább vágyódik felesége mo
solya után.

A vihartól azt kérdi:

Mért nem hajtod a felhőt az égen,
Mint vadász a sebzett m a d a r a t ?
Hadd hullatná szét hópillangóit,
Mint ama madár a tollakat.

A h e l y s é g  k a l a p á c s á b a n  a sze
relmet tündéri m a d á r n a k  nevezi, a mely
nek ajtó sem kell, hogy a szívbe röpüljön 

Bolond Istók vigasztalja az öreget, hogy 
szép a világ s mig az ember boldog nem 
volt, addig meg nem hallhat. De az azt 
válaszolja:

Majd ha dőlni készül élted fája 
S azt sem mondhatod,
Hogy ágain a b o l d o g s á g m  a d á r  
Egyszer nyugvék, egyszer csattogott, 
Hanem a kínszenvedések függtek 
Rajta, mint akasztott emberek :
Akkor mondd meg, milyen a világ,
Akkor mondd meg, fiatal gyerek

Mikor a, szerelmes tenger a lányt csa
logatja, hogy egy tündérszigetre viszi, a 
sziget varázsai közt azt is felhozza, hogy o tt:

M a d a r a k  a hópelyhek: mig esnek, 
Zengedeznek tündéréneket.

A s z o m o r ú  é j-ben bánja, hogy miért 
nem maradt földmives, mily boldog volna 
akkor. Nem virrasztana fenn tépelődve, 
hanem:

Lelkem fölött az álom vig daliással 
M a d á r m ó  dj  á r a  ringatná magát.

A börtönbe zárt apostolnak leírhatatlan 
az öröme, midőn sok idő múlva, börtöne 
ablakára egy kis dalos madár száll.

Arra a kérdésre, hogy mi volt néki a 
szerelem, azt feleli:

Rózsafán kis m a d á r f é s z e k ,
Melyben vígan fütyürészek.

Egy fiatal leány (O. B. kisasszony) 
szivéről meg azt mondja, hogy:

Csendes még az, mint a téli 
M a d á r f é s z e k .

Az apostol este eldobja a ház és nap 
gondjait, mint tojása héját a m a d á r.

Más helyütt (Kit feledni vágytam . . .) 
i fölsohajt:

■

Miért jut eszembe 
A boldogság képe ?
Mely mig nálad voltam,
Szállt szivem fölébe,
Mint v á n d o r m a d á r  hogy 
Ottan megpihenjen 
S megpihenvén, róla 
Ismét elröppenjen.

A vad Kompoldi Dávid (Salgó) az el
rabolt s ájultau fekvő Perennát kiméivé 
tette le egy kér evetre.

— — — — — csínnal bánt vele,
Miként a gyermek a kicsiny m a d á r r a l  
Melyet fészekből épen most lopott ki.

(Folyt, köv.)

AZ I R Ó - V I L Á G B Ó L ,
Skandináv pikantériák.

I .

Valahányszor Győry Vilmost látom, 
mindannyiszor a svéd költők jutnak eszembe 
és azokról Franzén, kitől Győry oly szép 
dolgokat fordított. De Franzén nemcsak szép 
költeményeiről ismeretes, hanem arról is, 
hogy baráti körébe tartozott W a 11 i n, a 
svéd irók legélcesebb, legmulatságosabb alak
jainak egyike. Tegnér azt mondotta egy
szer róla, hogy a természet, mikor létre
jönni engedte, az egyik szemével sirt, a 
másikkal nevetett, a mi valóban be is vá- 

í lik jellemzéséül.
Barátainak diskrét fiókjában nem egy 

költemény maradt, mely a kiadásra egy- 
I általán nincs hivatva, de azért szerzőjének 

tőrőlmetszett humoráról, igazi tősgyökeres 
élcéről tanúskodik. Püspök is volt, de azért 
soha sem restéit a hölgyekkel a kártya- 
asztal mellé ülni, mely alkalommal sereges- 
től vette elő legjobb élceit. Pályatársai és 
hívei vallásos költeményeiért vallástalannak 
nevezték és egész szellemi tevékenységére 
volt szükség, hogy e veszélyes támadásokat 

! az udvarnál ellensúlyozhassa. Jó kedve azon
ban ilyen válságos helyzetben sem hagyta el,
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sőt még tréfált is hamis szomszédjaival és 
szemök közé vágta róla táplált nézetűket. 
Egyizben ugyanis whístezett egy szép höl
gyekből álló társaságban s a hölgyek egyike 
azzal a tiéfás megjegyzéssel fordult hozzá: 
Most majd megölöm magát!

— Az lehetséges volna, válaszolt kissé 
goromba hangján, ha ép oly kicsi volnék, 
mint a mily fekete vagyok.

Nem kevésbé találó volt egy másik 
élce, melylyel az udvari kigyóknak fejére 
taposott. Valamelyik közéleti nagyság ebéd
jénél szó volt a legközelebbi püspöki kine
vezésekről. Prinzencseutz államtitkár, a ki 
ismeretes volt azon rendkívüli érdekről, 
melylyel saját drága személye iránt visel
tetett, felsorolta a hivatalkeresők különféle 
maneuverjeit és kissé gúnyosan hozzátevé:

— Pár napja már megint járt valaki 
ő felségénél, a ki minden exellentiás urnák 
bókolt, mindenfelé suttogott, hallgatózott és 
kémkedett; de míg igy sürgött-forgott, egy
szerre csak megfordult a király és való
sággal ráförmedt, mondván : — Micsoda, 
hát ön is püspök akar lenni ? . . .

Alig érkezett az elbeszélő idáig, Wallin 
félbeszakította, még pedig a következő talpra
esett megjegyzéssel: — Nos és mit szólt 
rá az én édes — öcsém ?!

— Az családi titok ! — vágta ki ma
gát az államtitkár. Csakhogy a nevetők már 
akkor a Wallin részén voltak.

II.
Stokholmban máig nevetnek azon, hogy 

Svédhon régibb publicistáinak legneveze- 
tesbike, L i n d e b e r g ,  hogy szokta kiadat
lanul maradt cikkeit dühében visszarequi- 
rálni az »Aftonbladet« szerkesztőj'tői, a ki 
viszont a H i e r t a családnak talán legtehet
ségesebb, de egyszersmind legszórakozottabb 
tagja volt. Hierta egyszer eltávozott hazul
ról, 8 Lindeberg hasztalan kotort fel min
den zugot a szerkesztőségben: a szórako 
zott szerkesztő, ki egy cikkét már hetek
kel ezelőtt ki akarta adni, bizonyosan vég
leg eihányta a kéziratot. Lindeberg reme
gett dühében, de utoljára mégis kénytelen 
volt engedni a szörnyű gyanúnak, mely min
dig nagyobb biztonsággal fogamzott meg 
lelkében: a kézirat a — p a p í r k o s á r 
b a n  van! Tehát rajta!

A dühös újságíró leguggolt az íróasztal 
mellé, a hol óriás teknősbékaként a Malar-

tó nádjából font kosár terpeszkedett, ma
gába temetve a sok hasznavehetetlen és el
használt kéziratot, sok tehetségtelen nép 
szárnypróbálgatásait. Lindeberg könyökig 
nyúlt bele és turkált, majd kirántott egy- 
egy darab papirost, prüszkölt és megint 
turkált. Fáradtan állott meg pillanatokra, 
de megint nekiesett a kotrásnak, miglen 
utoljára diadalmas arccal emelt föl egy kék- 
szinü papirost, a melyet keblébe rejtett és 
igy kiáltott fe l: -- Ez az, ez az !

Mint valami apa rég nem látott, elté- 
velyedett gyermekét, úgy szorította keblére 
a póruljárt kéziratot és elrohant. Tizennégy 
napig feléje sem nézett a szórakozott szer
kesztőnek.

Csakhogy H i e r t a  tudta azt, hogy a 
kapitányból lett ujságirót miképen kell meg
engesztelni. — Lindebergnek ugyanis volt 
egy elvált felesége, E n b o m  a s s z o n y  
ki énekesnő volt és kit Lindeberg az el
vált férjeknél ritka lovagiassággal Jenny 
Lind fölé helyezni szeretett. Mikor tehát a 
szerkesztő látta, hogy Lindebergnek ha
ragja a szokottnál mégis csak tovább tart, 
udvarias levelet intézett hozzá következő 
tartalommal:

— Kedves Barátom ! Nagyon le fogsz 
kötelezni, ha ma estére elraégy a szinházba 
és szokott ügyességeddel tudósítasz néhány 
sorban Enbom asszony játékáról. Tegnap
előtt hallottam és el valék ragadtatva, va
lóban Jenny Lindet semmikép sem lehet 
hozzáfoghatónak mondani . . . stb. stb

Enbom asszonyt dicsérni és e mellet} 
Lind Jennyt a dicsőség trónjától elmozdí
tani : óh ez több mint a mennyit egy Lin
deberg haragja elbír! Másnap maga vitte 
be tudósítását a szerkesztőségbe. Még egy 
dühös pillantás a végzetes kosárra és az 
ügy el volt intézve.

Jövőre másokról !

I R O D A L O M .

Széchen Antal gróf Mailáth 
Györgyről. A m t. akadémia május 
26-iki összes ülésén Széchen Antal gróf, a 
nagynevű államférfin és essayista, kószább 
emlékbeszédet olvasott föl Mailáth György
ről. az elhunyt országbíróról, a kivel Szé. 
chent nem csak rokon politikai elvek és 
irányok kapcsolták össze, hanem személyes 
barátság is, mely mindvégig a leggyöngé
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debb maradt. — Széchen Antal gróf emlékbe
szédében e két momentum az irály művé
szetével van kiemelve. Ép oly biztos voná
sokkal festi Mailátb államférfim jellemét, 
mint a magánember alakját, igazságos íté
letet vindikálva annak és rokonszenvet en
nek. Széchen emlékbeszéde valódi essay, 
melyben egymást követik a sokat tapasztalt 
és tanult államférfim magvas reflexiói, oly 
előkelő stylben, mely ritkítja párját. Olva
sóink kétségkívül örömmel fogadják, ha e 
kiváló szép-prózai termékből a következő 
részleteket közöljük :

»Az 1839—40-ki országgyűlés alkalmával lé
pett a nyilvános élet pályájára, mint Baranya 
vármegye követe. — 1817-ben születve a rendek 
táblájának legifjabb tagja volt — Már akkor 
gyanittatta jövendő jelentőségét, főleg azon bölcs 
tartózkodás által, mely vele. koi*án fejlődött szó
noki képessége dacára, minden időelötti föllépést 
elkerültetett Ezen tartózkodás nem volt részéről 
ügyes számitás vagy öntudatos eszélyesség ; termé
szetében feküdt az : jellemének volt kifolyása és 
annak, mondani szeretném, egy hagyományos csa
ládi vonása, mely sokszor félreértetett, de mely
nek üdvös hatását nem csak önmaga tapasztalta 
fényes pályájának lefolyása alatt, de minden ügy 
is, melyet tiszta meggyőződésből szolgált vagy 
képviselt. A hallgatag tartózkodás minálunk nem 
szokott kedvező ajánláskép szolgálni, mondja va
lahol egy francia iró s ezt rólunk is bátran el
mondhatta volna. De ha oly férfiúról van szó, 
kire, mint Mailátb Györgyre, teljesen ráillenek 
ugyanazon iró szavai : »Egyszerű és egyenes 
eszme-menetében kevesebb titkos indokai voltak, 
mint sokan képzelék, és ritka tömör nyilatkozatai 
legbensőbb gondolatainak és érzelmeinek voltak 
mindig hü kifejezései« — mindenki, ki az életet 
és annak föladatait ismeri, érzi, hogy a követke
zetesen megőrzött tartózkodás, midőn a jellem ne
mességével és megbizhatóságával párosul, nem rej
télyesség, de a szilárd akaratnak férfias uralma 
a pillanat vagy szenvedély ideges benyomásai fö
lött és ily értelemben, főleg a közélet mezején, az 
államférfim komolyságnak és higgadtságnak egyik 
legbiztosabb záloga. Valahányszor egyes kérdések 
fontossága, főleg pedig sértett jogérzete vagy meg
győződésének méltatlan megtámadása Mailátb Györ
gyöt föllépésre késztették, magatartásának elha
tározottsága, szónoklatának lángoló erélye, okos
kodásának kérlelhetetlen következetessége fényes 
világot vetettek a jellem és szellem azon gazdag 
kincseire, melyeket nála a dolgok rendes meneté
ben a méltóságteli komolyság leple elfedett. Már 
gyermekkorában a »kis Gyuri« kortársai körében 
a tekintély azon küljellegével birt, mely öt férfi
korában jellemezte és utolsó éveiben őt a közélet 
mezején annak valódi képviselőjévé avatta. De 
csak azok, kik őt közelebbről és meghitten ismer
ték. tudják teljes mértékben, mennyi fogékony
ság az élet minden nemesebb élvezete iránt, 
mennyi igénytelen vidámság és kedélyes humor
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rejlett magatartásának látszólagos ridegsége alatt. 
— Szomorúan tapasztaljuk számos esetben, hogy 
majdnem egyidőben szakittatnak ki az élők sorá
ból olyanok, kik baráti viszonyuk meghittsége ál
tal, kölcsönösen lettek volna hivatva belbecsükről 
a világ előtt tanúskodni. Mélyen érzem ezt, mi
dőn hiában keresem sorainkban Mailátb György 
azon régi barátját, ki gyerinekkora zsenge éveiben 
megtanulta őt szeretni és híven megőrizte ez ér
zelmet egy emberéleten át,. Ha valaki. Cziráky Já
nos volt ily önzéstelen és tiszta jellem: szivének 
jósága és melegsége, hazafias érzelmeinek élénk
ségé és meggyőződésének tántoríthatatlan önálló
sága által mindazon kérdésekben, melyeket főkér
déseknek tekintett, érdemes és jogosult volt arra. 
hogv Mailátb Gvörgy nemes jelleme és magas 
szellemi tulajdonai ragaszkodásának nvilnánulásá- 
ban visszatükröződjenek. A nyilvános élet rendsze
rint élénk, de egyszersmind egyoldalú világításban 
tünteti föl a politikai férfiakat kartársaik és a 
történelem előtt. A politikai működés azonban 
ritkán meriti ki teljesen jelentőségeket és alig 
ítélhetők meg helyesen, még a politika szempont
jából is, ha bennök a magán egyéniséget kellőleg 
nem ismerjük *

Jókai Mór »Arany ember« címen uj 
drámát fejezett be. A nagy költő e legújabb 
színmüvét már át is adta a nemzeti színház 
drámai igazgatójának.

A budai arénában május 31-én kezdi meg 
előadásait C s ó k a  S á n d o r  színtársulata, mely 
Eperjesről szerdán érkezett Budapestre. Első elő
adásul Tóth Kálmánnak »A király házasodik* cimű 
vigjátéka van kitűzve. — Feleki Miklós az arénát 
csak 1885-től fogja bérbe venni. De úgy halljuk, 
h o g y  B 1 a b. á né  m á r  az i d é n i s  v e n d é g 
s z e r e p e l n i  f o g  C s ó k a  s z í n t á r s u l a 
t á n á l .

Magyar drámák Becsben. A Carl-szinház- 
ban elő fogják adni C s i k y Gergelynnk »Cecil 
házassága« cimü drámáját, német fordításban. Az 
emlitett színház igazgatósága továbbá ifj. Ábrányi 
Kornélnak egyik újabb drámáját is színre akarja 
hozni.

Twist Olivérből, Dickens híres regényéből 
egy fiatal francia iró, D e c o u r c e l l e ,  drámát 
irt s az legközelebb színre kerül a párisi Ambi- 
guban.

Vidéki hírlapirodalom. Munkácson O l á h  
Béla, G á t h y Géza és U s z k a y  Bálint szerkesz
tők hetenkint egyszer megjelenő társadalmi lapot 
indítanak meg jövő hó 5-én »Munkács« cim alatt. 
A mutatványszám az általános társadalmi, városi, 
színházi, tanügyi és gazdasági rovatvezetők pro- 
grammeikkeit tartalmazza. Fölemlitjük a lapból, 
hogy a munkácsi állandó színház ügye örvende
tesen halad és szinügygyámolitó-egyesület alaku
lóban van. — A »Komárom és Vidéke« c. vegyes- 
tartalmú hetilap szerkesztője a lap múlt vasárnapi 
számában tudatja, hogy a lapot pártolás hiánya 
miatt megszünteti.

Metternich és Bismarck. Metternich her
ceg emlékirataiból megjelent az utolsó kötet is. 
E kötet nagy részben M e t t e r n i c h  Melanie

O R Ü
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hercegnő feljegyzéseiből áll. 1851. augusztusból a 
hercegnőnek következő följegyzése olvasható: 
» B i s m a r c k  ur, a porosz követ, ki a szövetség- 
gyűlésen R o c h o w  tábornokot fogja helyettesí
teni, egy nap hozzánk jött. Hosszasan beszélt 
Clemeussel (a herceggel) s úgy látszik, hogy a 
legjobb politikai alapelvei vannak. Férjem azon
nal érdeklődött iránta. Nekem nagyon kellemes
nek és fölötte szellemesnek tetszik.« Ez az egyet
lenhely, mely a Metternich haláláig ^1859.) terjedő 
emlékirat-gyűjteményben közvetlen Bismarckra 
vonatkozik.

A Kisfaludy-társaság május havi ülésén elő
ször B e ö t h y  Zsolt terjesztett elő folyó ügyeket. 
Ezután De g r  é Alajos »Egy-elmarad töreg ur« cim 
alatt olvasott fel kitűnő életképet. Az elmaradt 
öreg ur Csernay Gáspár, a ki 30 évig nem látta 
Budapestet. Mikor aztán unokaöcscse kérésére en
nek lakodalmára a fővárosba jött, sokat bámult 
a város haladásán, de sokat boszankodott is, hogy 
mennyire kivetkőzött eredetiségéből. — Sietett is 
haza, mondván : »nagyon elmaradtam én a világ
tól, nem értem ezt a kort, s meglehet, ez a kor sem 
ért engem.« — Ezután Tóth Lőrinc olvasta néhány 
csinos apró versét. — Végre B e ö t h y  Zsolt ol
vasott fel egy fejezetet a »tragikumról« irt nagyobb 
müvéből. A fejezet cime: »Bánk bán vétsége« s 
egy részét képezi a tragikai vétségről szóló feje
zetnek.

M Ű V É S Z E T .
Király-himnusz. A magyar király

himnusz szövegére kétszer hirdetett nyilvá
nos pályázatot a dalárszövetség, mindakét- 
szer eredménytelenül. Most, úgy látszik, 
S z o t y  ő r i  N a g y  K á r o l y  budapesti kar
mester egy csapással meg akarja oldani a 
dolgot. Komócsy József költeményére nem- : 
csak megírta a király-himnusz zenéjét, de j 
már be is mutatta egy dalestély alkalmával 
a budapesti közönség ama részének, mely ; 
azon az estélyen jelen volt. Sőt Szotyori Nagy I 
Károly ur még tovább ment. Kitétette arc- ■ 
képét a váci utcai kirakatokba, ezzel az alá
írással : »A ma gy .  k i r á l y - h i m n u s z  1 
s z e r z ő j e . «  Eszerint már m e g v a n  a 
magy. király-himnusz, mert Sz. Nagy Károly 
ur épen úgy írja magát alá, mint azok, a 
kik egy nagy tényt már bevégeztek, mint 
pl: »Bonaparte Napóleon, az auszterlitzi 
csata győztese!« vagy »Beethoven, a 9-ik 
symfónia szerzője« vagy: »Erkel Ferenc, 
a Bánk bán és Hunyadi László szerzője« | 
stb. A kirakatokba tett arcképből nem me
rünk következtetést vonni a király-himnusz | 
zenéiére, nem is szólunk arrói addig, inig j 
meg nem ismerjük, de annyit már most | 
megjegyezhetünk, hogy Sz. Nagy Károly |

ur nagyon is siet azzal, hogy magát, mint 
a magy. király-himnusz szerzőjét mutassa 
be a kirakatokban. Abból, hogy Sz. Nagy 
Károly ur irt e g y  király-himnuszt, még 
nem következik, hogy megírta a magyar 
király himnuszt, mert azt, hogy beválik-e 
az ő himnusza általános, országszerte elfo
gadott himnusznak, azt előbb a nép fogja 
megbírálni, mely nem fogad el mindent, 
a mit elébe tesznek. Különben is fognak 
még király-himnuszt írni elegen és eleget 
(mert ez a théma most napirenden van), 
lesz tehát alkalom és idő: kiválogatni azt, 
a mi legjobb. Ha Sz. Nagy Károly ur akkor 
is első marad a versenyzők közt, méltán 
feltüzheti fejére a koszorút s joggal teheti 
arcképét a kirakatokba. Addig több sze
rénység nem fog ártani. Egyébiránt kész
séggel adunk helyet a következő annonce- 
nak, melyből látjuk, hogy Sz. Nagy Károly 
ur a nagyközönségre rendszeresen kezd ap- 
pallálni s alkalmat ád azoknak, a kik eddig 
csak arcképét látták a kirakatokban, hogy 
ezúttal megismerhessék magát a szerzőt és 
zenéjét is. A hirdetés igy hangzik ;

A »Pesti nemzeti dalkör« készséggel engedve 
a nagy közönség kivánatának, ifj. S z o t y o r i  
N a g y  Károly karnagy király-himnuszát, az ő 
személyes vezetése mellett, pünkösd hétfőjén (jun 
2-án) a redout termében, d. e. 11 órakor utólag 
előadja. S hogy a közönség a király-himnuszt minél 
inkább megismerhesse és megítélhesse, a dalkör 
ez alkalommal be fogja mutatni először annak fő 
dallamát egy hangon, azután pedig teljes karban. 
A hangversenybe, melyen egyéb műdarabok is 
fognak előadatni, a nagy közönség tisztelettel meg- 
hivatik. A tiszta jövedelem az irók nyugdíjinté
zete javára fordittatik.

A bécsi színházakat junius elején rendre 
meg fogják vizsgálni és életbe léptetik a. szük
séges biztossági rendszabályokat. Különösen fő- 
sulyt fektetnek a vízvezetékekre, mert a Stadt- 
theater katasztrófája alkalmával nagy hiány volt 
vízben. A színpadok fölé esőt árasztó készüléket 
helyeznek el, a minőt Münchenben már régebb 
idő óta sikerrel használnak.

»Macbeth« Parisban. A Porté St. Martin 
színházban, melyben rendesen nagy látványos da
rabokat szoktak adni, szerdán este Shakespeare 
»Macbeth«-je került színre. A nagy drámából szá
mos francia fordítás van, de ez alkalomra uj for
dítást készíttettek Richepin-nel, kinek »Les Blas- 
phémes« c. müve ép most közbeszéd tárgyát ké
pezi. Richepin némely részt szószerint fordított, 
de sok helyen egész szabad forditást adott es 
össze-vissza rövidítette tetszése szerint. Kilenc 
képre redukálta a müvet, még pedig úgy, hogy 
sok képet egyszerűen elhagyott, így pl. törölte a 
IV, felvonás második jelenését, Duncan király



megérkezését Macbeth kastélyába ; tömérdek pasz- 
szusnál minden ok nélkül eltért az eredeti szöveg
től, előszeretettel választotta a köznapibb kifeje
zéseket. A kiállításra nem sokat költöttek ; a ren
dezés középszerű volt ; a boszorkányokat férfiak 
játszották és a boszorkányok megjelenésének képe 
igen rosszul ütött ki. A macskanyávogást úgy 
akarták utánozni, hogy egy kalitba bezártak egy 
angora-macskát (!) és erősen csipkedték; de az an- 
gora dühösen védte magát és a rendezők közül 
senki sem merte a »végszavak« után csipkedni.
I ady Macbethet Sarah Bernhard játszotta, ügyes 
jelmezekben és vad erélylyel ; minden felvonás 
után többször kihívták. A többi szereplők közül 
még csak Marais tüntette ki magát, a többiek kö
zépszerűek voltak.

Lncca asszony, mint külföldi lapokban ol
vassuk, Londonban megbetegedett. A kitűzött elő
adások egyelőre elmar adnak ; ha Lucca asszony 
betegsége, mely meghűlésből származik, nem so
káig tart, az esetben tölléptetik a »Figaro lako
dalmában« és »Carmenben.«

Rakodczay Pál kéri »a s z í n é s z e t  r e n d -  
s z e r e «  című könyvére előfizetőket, gyűjtőket, 
hogy gyüjtésök eredményét még e hó végéig szí
veskedjenek szerzőhöz (Budapest, Rottenbiller- 
utca 38. sz.) beküldeni, mert a mü nem mint ter
vezve voit junius 15-én, hanem 1-én ; és nem 15, 
hanem 2ü Ívnyi terjedelemben fog megjelenni, (de 
ára marad l  frt 2u kr.)

Az idei párisi »Szalon« annyiban meddő 
maradt, amennyiben sem a szobrászok, sem a fes
tők közül senki sem kapta meg a diszérmet A jury 
176 szavazata a következőkép oszlott meg: Bou- 
gereau 49, Cormon 39, Henner 26, Jules Lefevre
II  szavazatot kapott.

A leggyorsabb próbaéneklést kétségkívül 
M a y e r mezzoszoprán hanga énekesnő produkálta. 
Tegnapelőtt Bécsből Londonba utaztában 1 óra 
10 perckor ért Linzbe s 1 óra 30 perckor tovább 
utazott. E húsz perc alatt azonban a színháznál 
voit, hol müértők és kritikusok vártak rá s szer- 
zodtetési céiból próbát énekelt. Két áriát énekelt, 
akkor a színigazgatóval kocsiba dobta magát, az 
állomásra robogott s a következő másodpercben 
útban volt London felé.

Bencznr Gyula festőművészünk, a mesteris
kola igazgatója el van halmozva arckép-megren
delésekkel. Műtermében készen állnak Eötvös Jó 
zsef br., Andrássy Gyula g r, Szapáry István gr., 
Festmegye főispánja és Károlyi Gyula gr., élet- 
nagyságu térdképei és több még be nem fejezett 
arckép. A művész az országos kiállításra egy na
gyobb szabású kompozíciót tervez. A nyári szün
időt külföldön s különösen Münchenben fogja töl
teni, a honnan többször tanulmányi utakat fog 
tenni.

A festészeti mesteriskola építkezései az 
epres-kertben közel állanak befejezésükhöz. Most 
folyik az épület külső díszítése, a rácsozatok föl- 
lállitása és a belső díszítmények elhelyezése. A 
végleges bekóltözködés az akadémia ideiglenes he- 
ségéből csak szeptember hó elején történhetik
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meg, mive! a termek falai még nedvesek és töké
letes kiszáradásuk csak szeptemberre remélhető.

Orosz cenzúra. Rigában a minap Rossini 
»Teli Vilmos« cimü operája volt előadásra kitűzve, 
Reichmann operaénekessel a címszerepben. Mikor 
a művész az előadás napján az utcára lépett, meg
lepetten olvasta a szinlapon, hogy »Merész Károly« 
cimü opera, van hirdetve, a melynek ő soha még 
hírét sem hallotta. A színházhoz sietett, a hol az
után felvilágosították, hogy »Merész Károly« nem 
más, mint »Teli Yilmos«, csakhogy az orosz cen
zúra ezt a címet nem tűri. Teli Vilmost elnevez
ték Dopperaupel Rudolfnak és a szövegben elő
forduló erősebb kifejezéseket is ártalmatlanokká 
tették.

A Benedikt-jubileum, melyet a jövő hó ele
jén Londonban ünnepelnek, a zeneidény legneve
zetesebb eseménye lesz. Az óriási Albert-Hallban 
előadják Benedikt »Szent Péter« cimü oratóriumát. 
A zenekar s záz ,  az énekkar e z e r  tagból fog 
áilani. A hangversenyben, mely másnap lesz, a 
következő művészek és művésznők működnek közre : 
Lucca Paulina, Sembrieh Marcella, Griswold, 
Scalchi, Rose Mária, Hersen Róza, Sterling Antó
nia, Lloyd Edvard, Santley, Maas, de Reszké, Folx 
stb Benedikt »Graziella« cimü kantatejából a Ta
rantellát négy zongorán és négy hárfán fogják 
játszani.

Szinészkongresszus az országos kiállítás 
alatt Matlekovich államtitkár, mint az 1885. évi 
orsz. kiállítás központi bizottságának elnöke, a 
szinészegyesüiet elnökékez levelet intézett, a mely
ben utal arra, hogy az 1885. évi országos kiállí
tás alkalmából előreláthatólag sok idegen és vi
déki látogató fogja az ország fővárosát felkeresni 
s igy a kiállítás tartama legalkalmasabb időpont
nak tekinthető vándorgyűlések, kongresszusok és 
egyéb társas összejövetelek tartására ; fölkéri en
nélfogva a szinészegyesüiet elnökségét, intézked
nék az iránt, hogy a sz.uészegyesület a kiállítás 
tartama alatt Budapesten hazai esetleg nemzet
közi értekezletet vagy társas összejövetelt rendez
zen. E levél az igazgató-tanács legutóbbi ülésén 
előterjesztetvén, az egyesület a szives figyelemért 
köszönetét nyilvánította és elhatározta, hogy e 
felhívási közölni fogja az összes színtársulatok
kal azzal a kijelentéssel, hogy a kiállítás ideje 
alatt egy hazai vagy nemzetközi szinészkongresz- 
szüs megtartását az igazgató-tanács elvben he
lyesli s erre nézve kikéri a szinészegyesüiet tag
jainak véleményét, illetve hozzájárulását, minél
fogva az igazgatókat felhívja, hogy e tárgyban 
eszmecserék végett társulati gyűléseket tartsanak 
s nézeteiket, esetleg javaslataikat hat hét alatt a 
központi igazgató-tanácscsal tudassák.

A rehabilitált Turolla, Turolla Emma k. a. 
Bécsben mint »Sába királynője« nagy diadalokat 
aratott. A bécsi lapok, melyek még a minap ugyan
csak sok gáncsolni valót találtak rajta, ezúttal a 
legnagyobb elragadtatással írnak róla, és azt mond
ják, hogy ez a művésznőnek iegnagyobbszerü 
alakítása.

Felelős szerkesztő : SZANA TAMÁS.

O R Ü
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A B A B A .

(Rajz.)
Irta MARGITAY DEZSŐ.

Nagyon szép kis földszintes házikó volt 
mind a kettő; mindkettőnek az ajtaja a mi 
utcánkra nyílt.

A sok két, három emeletes bérház kö
zött úgy vették ki magukat, mintha egy 
sor marcona arcú dragonyos közé egy, kart 
karba öltő, ikerpár leánykát állítanának, 
a kik lesütik szemüket, de rózsás orcáikon 
látszik, hogy nagyon hajlandók volnának a 
kacagásra.

Milyen tiszta, milyen Ízletes s mégis 
egyszerű volt ruhácskájuk ! Szorosan egy
más mellett állottak, sőt össze voltak építve, 
mintha csak egy háznak lettek volna ere
detileg tervezve, hanem aztán mégis csak 
ketté választották volna őket.

Mind a kettőn négy-négy nagy, tükör
üveggel falazott ablak; mindkettőnek egy
formán faragott (diófa-ajtaja. Az egyiknek 
ablakfölötti cirádázatából szétbontott hajú 
Vénus fejek; a másikon arkádiai pásztor
fők mosolygós arccal domborodtak ki s te
kintettek alá a járókelőkre.

Mindkettőnek fala, ablakai ragyogtak 
a tisztaságtól; mindkettő csöndes és elzárt 
volt. A nyolc ablak egyfajta, svájci tájakat 
ábrázoló görgőfüggönynyel volt elzárva egész 
nap s a két diófából faragott ajtó, közvet
len egymás mellett, naponként csak alig- 
alig nyilt föl,

Ha fölnyilt, egyforma két kicsi udvart 
láthattál; egyik olyan volt, mint a másik. 
Hosszúkás négyszögü, tiszta tér, magas kő
fallal elkerítve a szomszédoktól és elkülö
nítve egymástól. Mindkettőnek közepén egy- 
egv vízmedence; az egyik vízmedencében 
kőrakás tetején hattyút ölelő fiú, a másik
ban kagylót tartó leány. Mindkettőből vé
konyka vizsugár lövelt föl egész nap.

Valósággal két külön ház volt, egymás
tól teljesen különválasztva, de egy tető alatt.

Estefelé, ha szép idő volt, körülbelől 
majdnem ugyanazon negyedórában meg szo
kott nyílni az egyik ház ajtaja és mindig 
ugyanazon renddel hárman léptek ki rajta 
az utcára.

Elöl egy negyvenéves-forma nő, fekete 
ruhában, hófehér kézelővel, hófehér csipké
vel a nyaka körül; fekete kalapkája körül 
fehér fátyol, mely hátul bokrára van kötve.

Nyugodtan, szerényen lép ki; nem te
kint szét az utcán, hanem fekete keztyüit 
gombolva, kimegy egész az oldaljáró szélére, 
helyet csinálva az utána jövőknek, hogy egy 
sorban mehessenek.

Utána világosszinű ruha következik, elég 
rövid arra, hogy két apró lábat láttasson, 
mely ugrálva pattan a küszöbre s ugrálva 
percen le arról a kövezetre. Nyugtalan ti- 
pegéssel sorakozik a fekete ruhás nő mellé 
s ott — tip-tip-tip! mozog jobbra-balra; 
feszeleg, ha egy másodpercnél tovább kell 
várakoznia.

Harangalaku, fehér rizskalap a fején, 
melynek arcba álló alsó széle árnyékban 
tartja azokat a kujon kifejezésű, kerek sze
meket, melyek egy pillanat alatt százfelé 
tekintenek; egy pillanat alatt meglátnak 
mindent, de nem nyugosznak meg sehol.

Kövérke ajkait, melyek pirosak a ki- 
csattanásig, kicsinylőleg duzzasztja ki, ha 
semmi megjegyzésre méltót nem pillant meg 
a kilépés alkalmával; ha esetleg férfiak men
nek el mellette — rendesen megszokták las
sítani lépteiket, hogy tovább nézhessék ezt 
a gömbölyű kis teremtést —■ arca elé kapja 
legyezőjét a elfordul, de szemeiből látszik, 
hogy édesdeden kacag magában; ha gyer
mekek jönnek rá. szemközt, kerek szemei 
még kerekebbre tágulnak; úgy igyekszik, 
hogy mentői közelebb jusson hozzájuk s 

j vagy megcsippenti orcájukat, ha szépek,
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vagy villámlásszerü gyorsasággal reájuk ölti 
nyelvét s aztán rögtön olyan komoly arcot 
mutat, hogy még !

A harmadik ismét nyugodt járású nő; 
nem egészen olyan nyugodt, mint az első ; 
kissé gyorsabban lép s alkalmasint lábujj
hegyen. — Mikor a küszöbről a kövezetre 
bocsátkozik, picikét megemelinti ruháját 
elől, a mikor egy futó pillanatra látni lehet 
keskeny lába hegyét.

Ez is keztyüjét szokta gombolni, mikor 
kilép s látszólag erre figyel csupán; de én 
azt hiszem: képes úgy látni, hogy nem te
kint szét; képes a szeme élével észrevenni 
valamit, mert különben hogy tudná elfo
gadni az utca túlsó oldalán áruló pék kö
szöntését egy könnyű fejbillentéssel és hogy 
tudná megjegyezni, hogy az utánok jövő 
hölgy nagyon is sok szalagot talált akasz
tani ruhájára?

Egyébiránt ő is, mint az első, fekete 
ruhát visel hófehér kézelővel és hófehér

körül fehér fátyol, mely hátul bokrára van 
kötve.

Rendkívül hasonlítanak egymáshoz; 
mindkettőnek ugyanazon nemes arcéle; 
mindkettőnek ugyanazon egyszerű hajvise
lete ; mindkettő olyan rendes, tiszta, mint 
a most merített forrásvíz; mindkettő sze
rény és mégis úri mozdulatokkal; mind
kettőnek arcán bizonyos szelíd buskomoly- 
ság ; egyforma szikárság, egyforma keskeny 
kezek, ugyanaz a kor .. .

Nem! mégis az utóbbi egy vagy két 
évvel fiatalabb lehet az elsőnél; vagy talán 
csak arcbőrét ápolta jobban, hogy üdébb
nek látszik ?

Mikor mindhárman kint vannak az 
utcán, közre fogják a gömbölyű kis terem
tést és elindulnak rendes napi sétájukra.

A nagyon népes utcákat, városrészeket 
kerülik; a korzóra sem mennek, mert ott 
sok az ember; leginkább a nemzeti muzeum 
kertjébe térnek be ; négyszer, ötször körül
sétálják, mindig azon a nyomon — kivévén, 
ha valamelyik részen fiatal emberek állót- | 
tak össze, mert akkor e pontot kikerülik. ; 
— Később, mikor a gázlángokat gyújtó- í 
gatni kezdik, az idősebbnek látszó a két 
nővér közül megáll, tanakodva pillant nő
vérére.

— Nem volt elég, Hermina ? — kérdi

| halk hangon, mert mindig igen halk hangon 
j szoktak beszélni.

— A mint gondolod, Krisztin.
A közöttük álló gömbölyű kis terem- 

I tést, a ki nyugtalanul forgatja a fejét jobbra, 
balra, mostan túrja cipője orrával az út po- 

| rondját vagy harangkalapja széle alól észre- 
; vétlenül les a távolabb eső utak valamelyi- 
I kére, nem kérdezik meg.

Krisztina közelebb lép Herminához s 
I azon ürügy alatt, hogy egy kalapjára esett 
í falevelet vesz le, fülébe súgja, miközben 

szemeivel titkon a gömbölyű kis terem
tésre int:

— A b a b a  fáradtnak látszik.
— Menjünk.
Megint közre fogják a »babá t «  és va- 

| lamelyik szélesebb utcán, a melyen a gáz
lángok lobogásában is gyönyörködni lehet, 
hazafelé indulnak.

Hazafelé indulnak; eleintén a szokott 
lassú lépésekkel vonulnak végig a széles 
aszfalton.

A b a b a  most élénkülni kezd. Járása 
eleven ; olyan táncforma sajátsága lesz, hogy 
öröm nézni, a mint tip-tip tip, aprókat lépve, 
előre halad. Feje jobbra, balra forog; a k i 
rakatokat nézi; harangkalapja csodálatos
képen majd egészen elfödi arcát, majd meg 

; még a szemeit is látni lehet alóla.
Fiatal emberek állnak meg két oldalt 

s kíváncsian igyekeznek a kalap árnyába 
vető kerek szempár egy pillantását röptiben 
elfogni; a kalap azonban alá mélyed ; nem 
látható az arcból semmi, csupán a kövérke 
áll, de ezen a gyakorlott szem észreveheti, 
hogy a b a b a  nevet, jóízűen nevet ma
gában.

Tip-tip-tip! — A fiatal emberek há
rom-négy lépés távolságban tartva magu
kat, elindulnak a harang-kalap után. Nevet
gélnek, hangosan beszélgetnek egymás kö
zött ; nyilván abban a reménységben, hogy 
a harangkalap majd csak elárul titkából 
valamit

Azonban a harangkalap konokul meg
marad mozdulatlanságában; meg nem for
dulna a világért; csak a járás lesz egyre 
frissebb, egyre elevenebb. Tip-tip-tip, ne
vetek !

Istenem, milyen illetlen, csúf dolog ezek 
tői az ifjoncoktól, hogy igy utána erednek 
a sétálóknak ; az ember nem élvezheti tő
lük az esti fris levegőt! Aztán minő léha-



K O S Z O R Ú 355

ságokat beszélnek magok közt! »Csókolni 
való ajkak; az édességtől meghasadt a cse
resznye. Két kis gödör az arcon; meg, hogy 
milyenek az őzikék szemei ?

Szerencse, hogy a »baba« még csak 
gyermek s nem  é r t i  m e g  az e f é l e  
f ecs  é g é s t !

Hermina néni, — a két nővér közül a 
fiatalabb — jelentősen tekint Krisztinre; 
lépteiket meggyorsítják s néhány szükebb 
utcán keresztül haladva, rövid negyedóra 
alatt hazaérnek.

Mikor a faragott diófa ajtó elé érnek, 
Krisztin néni lép ki a sorból, hogy csen 
gessen: mert a Vénüs-fejekkel díszített ház 
az övé. ő  a tulajdonos ; az ő kötelessége a 
csengetés.

Mig az ajtót fölnyitják, Hermina néni 
egy futó tekintetet vet az arkádia pásztor
fejekkel ékeskedő szomszédházra s meg
elégedetten biccent a fejével, jeléül annak, 
hogy nem tapasztal rajta semmi rendetlen
séget. Mert ez a szomszédház meg az övé.

Egyszerre, egy építőmester terve sze
rint, építette a két házat a két nővér, de per
sze nem lakják mind a kettőt. Mind a ket- 
ten a Krisztin néni házába költözködtek ; a 
Hermina néni házát pedig kiadták bérbe 
egy királyi táblabiró urnák. — Csendes, 
nyugodt család ; mindössze csak három tag
ból áll.

A királyi táblabiró élemedett patriar
chális kinézésű ur, a ki nem jár sehova és 
nem fogad vendégeket; egész nap dolgozik, 
vagy hálókabátban és hálósipkával a fején, 
köröskörül sétál, az udvar közepén locsogó 
szökőkút vékonyka vizsugarában gyönyör
ködve s csibukjából jóizüen eregetve a 
füstöt.

Esteli után föl szokott öltözködni s el
sétál a kaszinóba nehány játszma piquettere, 
de már fél tiz órakor lehet hallani, amint 
csenget.

Neje még háziasabb; ez csak reggel 
szokott kijárni öreg szakácsnéjával, a kony
hára szükséges dolgokat bevásárolni. Nagyon 
csendes úrnő, nem perel, nem zongorázik; 
végtelenül tisztaságszerető; a nap minden 
órájára meg van a maga teendője, melyet 
zaj nélkül és oly pontossággal szokott elvé-

reggel föl kell huzni s aztán jár estig.
A család harmadik tagja . . . Na, az 

gaz, hogy ez nem valami mintaképe a kí

vánatos lakóknak, hanem azért mégis csak 
megjárja, különösen az utóbbi időben.

Ez a harmadik családtag, a tisztessé- 
. ges házaspár egyetlen gyermeke, a Pali 

urfi, amint a táblabiró vén szakácsnéja 
szokta nevezni.

Nem ütött a szülőire. Nem igen több 
: még huszonkét évesnél, hanem azért lehetne 

szolidabb. Olyan pajkos, mintha csak valami 
elkényeztetett tizenhat éves fiúcska volna, 
pedig már honvédhadnagy és táblai fogal- 

I mazó.
Az efféle fiataltól megvárná az ember, 

j hogy elegáns, magastetejü kalapot viseljen, 
komolyan beszéljen ; ha kilép az utcára, meg
lássák rajta, hogy hohó, ez nem akárki fia !

Más hasonló korú urak olyan elegánsan 
tudják viselni orrukon a szemüveget, nem 
azért mintha szükségük volna rá, hanem 
mert tekintélyt kölcsönöz ; olyan méltóságo- 
san lépkednek a kövezeten ; olyan nagyúri 
mozdulatokkal nyomkodják ujjaikra világos- 
szinü keztyűiket, — meglátszik rajtuk, 
hogy tartanak magukra; pedig lehet, hogy 
sokkal szerényebb kilátásuk van a jövőre, 
mint Pali urfinak, a kinek apja királyi 
táblabiró, annálfogva csak akarnia kell s 
legalább is elfoglalhatja az apja helyét.

Hanem bizony nem úgy indult! — 
Krisztin és Hermina néni legalább abban a 
véleményben van.

Oldalra, billentett, széleskari májú kala
pot visel, mint valami kőfaragó legény; 
fütyörészve szalad az utcán ; ha nevet, tele 
torokból nevet. Ha asszony, vagy leány 
megy el mellette, megáll, hamiskásan pö
döri meg kis fekete bajuszkáját s olyan 
erőszakosan nézeget a kalap alá, hogy a 
szegény hölgy csak úgy elpirul belé.

De ha még megérné ennyivel! — Mond
ják, hogy egyszer egy csinos leánykával 
találkozott valahol, a ki egyedül ment ke
resztül egy téren. Nyilván megtetszhetett 
az urfinak s aló, mint az agár a nyúlnak, 
utána ered.

_ Kisasszony! — mondja mellé tola
kodva,- -  én Bégyi Pál vagyok.

A lány meglassítja lépteit; végignéz 
rajta s azt mondja :

— Nem hiszem ! — Ön vagy Pali, vagy 
Palkó. A ki nem rostéi egy magános nőt 
megszólitani az utcán, az csak Palkó lehet.

Máskor egy este, a mint haza felé tar-
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tott, egy píncelakás ablakán át egy csinos 
vasaló lányt pillantott meg.

Gyönyörű szokásai közé tartozik, hogy 
minden ablakon beles.

Az ablak nyitva volt, a lány közel az 
ablakhoz. — Pali urfi sans-géne leheveredik 
a kövezetre, mint valami juhász-bojtár a me
zőn s beköszön a leánynak :

— Jó estét, Zsuzsikám ! (Neki minden 
efajta csinos leány Zsuzsikám volt!)

A leány fölpillant és kacag.
-— Ejnye, de föl talált ülni, hallja!
— Önként tettem, nehogy maga ültes

sen fel galambom.
S majd egy negyedóráig fecsegett a 

leánynyal. Az éji őr, a ki báránybőr sapká
val a fején, széles galléru csurapéban, hóna 
alatt az éji őrök lándzsájával arra ment, 
megállt előttük s úgy kacagott, mint valami 
bolond.

No hát, ebben a fiatal emberben nem 
lesz valami nagy gyönyörűsége a táblabiró 
urnák. Ez a rendithetetlen meggyőződése 
nemcsak Hermina, hanem Krisztin néni
nek is.

Oh, ők tudják, hogy mit beszélnek ! 
Nekik volt alkalmuk tetőtől-talpig megös- 
merni az urfit.

Hát csak tessék elképzelni! Ez előtt 
mintegy másfél évvel beköltözködnek a tábla
biró urék a lakásba. Egy álló esztendeig 
hir sincs Pali urfiról. Egy álló esztendeig 
csend és nyugalom, mintha senki sem lak
nék a szomszédban.

A jó nénikék nem győznek eléggé há
lálkodni a jó istennek, meg a saját ember- 
ösmeretüknek, hogy ilyen nyugodalmas la
kóra tettek szert. — Se gyermek, se zon
gora, se patvarkodó háziasszony.

— Neked köszönhetjük édes Krisztin ! 
— mondja Hermina néni, himzőkeretéről 
hálás tekintettel pillantva föl nővérére. — 
Te ajánlottad, hogy legyünk engedékenyek 
a táblabiróék iránt, mikor a lakást harma
dik ízben megnézték.

— Oh Hermina, hát te nem úgy gondol
koztál-e, mint én ? — kérdi szerényen Krisz- i 
tin néni, a spanyolviaszkos gömbbel ellátott 
fatőt kivonva a teveszőr bogokból, hogy uj 
sort kezdjen. — Láttam, hogy szelíd embe 
rek s punktum ; de te mindent, a mi jól 
sikerül, egyedül csak nekem akarnál tulaj
donítani.

— Te pedig egy csepp elösmeréssel sem 
viseltetel magad iránt; pedig a mi a gya
korlatiasságot, az üzleti éleslátást s az em- 
berösmeretet illeti . . .

— Na, n a ! hiszen nem mondom, hogy 
egészen híjával volnék az ember és világ- 
ösmeretnek. De mi az a te lélektani tanul
mányaid mellett'?

Mert tudni kell a két nővérről, hogy 
ők különböző lelki sajátságaik által mintegy 
kiegészítették egymást.

Mindketten bent szokták tölteni nap
jaikat a félhomályossá függönyözött szobák
ban. Esti sétájokat kivéve, mely — ha szép 
idő van — másfél, vagy két óráig szokott 
tartani, ki se teszik lábukat az udvarról, ha
nem azért úgy ösmerik a világot, mint . . . 
mint . . .  a kötőkosárkájukat.

Csakhogy más, más irányban.
Krisztin csak egy pillantást vet a keres

kedőre, a ki újabban érkezett porcellánáruit 
jön kinálni s rögtön tudja, hogy ez az em
ber tulajdonképen meg akarta volna őket 
csalni, sevresi porcellánnak hazudva kimus
trált portékáit; — csak alig vált két szót a 
szakácsnéval, a ki szolgálatba ajánlkozik s 
már tudja, hogy iszákos, pedig csak alig 
hogy kissé piros az arca a magához vett 
sziverősitőtől!

— Nem, édes Hermina! — Nem fogad
hatjuk meg e nőt, bár csak felét kéri an
nak a bérnek, melyet most fizetünk. De 
gondold m eg: — ő i s z i k !  — En t u 
dom,  hogy iszik !

Hermina megöleli és megcsókolja nővé
rét, aztán erősen szemébe nézve, kérdi:

— De mondd csak : hát ugyan hol is 
szereztél te annyi emberösmeretet?

Már például Herminában nem volt eny- 
nyi gyakorlatiasság. — Hanem ha különös, 
alig megmagyarázható lelkiállapotokat kel
lett megmagyarázni ! vagy ha a szívről volt 
szó : — hogyan ébred a szerelem ? mik az 
ismertető jelei ? lehet-e, és hogyan lehet or
vosolni a b a jt. . .

A minap is, mikor esti sétájukból haza
tértek . . .  A babát ilyenkor rendesen le 
szokták fektetni abban akis szobában, mely 
a két nővér hálószobája között középül« 
mintegy vékonyka pióca nyúlt el s mely
nek egyik ajtaja a Hermina néni hálószo
bájába nyílt . . . mondom : a minap is, mi- 
kor esti sétájukból hazatértek, Hermina gon_ 
dósán bezárja a kis társalgó ajtaját, melyben



K O S Z O R Ú 357

lefekvés előtt, ha egyedül voltak is — leg
alább egy fél órácskát szoktak csevegni s 
olyan tekintettel, melyből látszott, hogy a 
gondolatok egész raja zajlik lelkében, pillant 
nővére szemei közé.

— Krisztin, emlékezél-e Svet Tamás- 
néra?

— Akiről . . . (Folyt köv.)

FALEVÉL A VIHARBAN,
(Szénrajz.)

I r ta : CARMEN SYLVA.
(Folyt, és vége.)

A néni a szenvtelen bágyadtságot nem 
nézhette.

— Csupán a tétlenségtől jön! — mondá 
és szigorú napirendet készített, a melyben 
az angol és francia oktatás is be volt 
foglalva. Egyéb nem, mert Iza már nagy 
és bizonyára eleget tanult.

S Izának nem volt bátorsága, hogy ös- 
mereteinek hiányos voltát bevallja.

Órákig kellett nagybátyja könyvtárá-

felolvasnia. Illetlen nem lehetett benne, mert 
azt a nagybácsi nem tűrte.

így ült a két nő s harcászatról, meg 
erőditvényekről olvasott, és ha e közben a 
néni mélyen elaludt is, Izának megszakítás I 
nélkül kellett folytatni az olvasást, mert a 
néni azt állította, hogy: »Mindent hallott«
— s mindannyiszor felébredt, ha az édes 
zene, mely Iza szelíd hangjából áradt — 
elhallgatott.

A téli esték hosszuk és zajtalanok vol
tak ; az óra ketyegett s a néni kötésére 
hajolva szundított s Iza a lámpa előtt ülve, 
keskeny, hosszúkás arcát kezeire támasztva? 
olvasott és — álmodozott. Szőke haja hul
lámokban hullt fekete ruhájára alá s finom 
fürtökben játszott hófehér nyaka körül, mely 
a krep-fodrok közül kilátszott A szőke 
szempillák lecsukódása és felpillantásában 
valami fátyolozott, álomszerű volt, s a szem- 
pillák oly lassan nyíltak, mintha igen nehe
zek volnának arra, hogy gyorsan mozogja
nak. Kezei oly átlátszó fehérek voltak, 
mintha az érverés megállt volna bennük.

Senkisem volt jelen, hogy e vonzó ké
pet megbámulja s igy a sötét szemek néha 
fénytelenül bámultak maguk elé vagy a 
szoba árnyékolt szögletébe. Néha néhány 
öreg asszonyság jelent meg, kiknek Iza 
theát kellett hogy készítsen, de kiknek be

szélgetése jobban untatta őt, mint mikor 
egyedül volt. Nénje ritkán távozott s ilyen
kor Iza kérte, hogy mély gyásza miatt ott
hon maradhasson. Ez idő alatt rendesen 
hosszú leveleket irt öcscsének, hogy milyen 
jó dolga van s csak bizonyos önállóságra 

| vár, hogy rajta segítsen. Néha az ablaknál 
| ült s a csillagos égre tekintett.

— Mintha honvágyat éreznék ! — gon
dolta ilyenkor. — Ha volna otthonom, mely 
után vágynom lehetne! Most már csak a

; csillagok maradtak nekem! Ott fönn vár 
i az reám, ki halála percéig szeretett s ki 

nekem a hálátlanságot és igaztalanságot is 
i megbocsátotta, mert gyermeke valék! Váj

jon az isten is megbocsát-e?. . . Miért bün
teti az atyák vétkeit? . . . Oh, ki fejti meg 
e sok, sok kérdést nekem?

E percben felnyílt az ajtó s a néni be
rohant.

— ügy, ez nagyon szép ! Csak hátat 
kell hogy fordítsak s a szelíd bárányka 
már az ablaknál ül s bámultatja arcát 1 Vér, 
csak vér! Úristen! Menydörgős menkő ! — 
ahogy férjem mondaná. — Úgy látom, hogy 
nagy mulatságot szerez neked, hogy az em
berek ott lenn állva, téged bámuljanak s a 
szép fogolyról beszéljenek, kit a vén sár
kány őriz!

— De néni!
— Semmi mentség! Mit jelentsen ez ? 

. . . Minő magaviselet ez ? . . . Szomorúnak 
lenni, sírni, panaszolni, sóhajtozni, mig ne
héz lesz a szive az öreg néninek, s alig 
húzza ki a lábát, hopp az ablakhoz s ka
cérkodni !

— De néni, hisz sötét volt! En nem 
láttam senkit! Azt hittem, az utca teljesen 
néptelen.

— Természetesen künn sötét volt s an
nál jobban láttak téged a világított szobá
ban! S ilyen dologtalanul! Hol vannak 
munkáid ?

— Minden készen van! Valóban egész 
e percig szorgalmas voltam !

A néni kissé még duzzogott, azonban 
nemsokára ismét barátságosabb lett. Csodá
latos volt, hogy a jószivü zsörtölődés Izára 
mily jótékonyan hatott. Visszaadta ruga.- 

I nyosságát. Oly egészséges, oly természetes 
volt az, mint mikor egy ostoba kis leányt 
szidna s pedig Iza úgy érezte magát, mintha 
száz éves lenne. Tehát mégis volt valaki,
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ki vele gondol; az idegen néni előtt nem 
volt közömbös . . .

Nénje széke mögé lopódzott, karjaival 
átfogta s előre hajolva susogá:

— Nénikém, úgy szeretnélek megcsó
kolni, ha megengednéd!

— Engem ? . . . Nincs eszed! . . . No 
hát jöjj ide és csókolj meg, mert hát látod 
azért jó vagyok én, ha haragszom is !

— És meg is bocsátasz nekem nénikém ?
— No hagyjuk azt! Ha valamit mon

dok hamar elmúlik ; nem gondolok többé reá !
Másnap hallotta a néni, hogy lza csön

desen danol. Szakgatottan, halkan, de ismét 
és ismét hozzá fogott.

Végre eljött a nyár, melyre lza oly na
gyon vágyott, hogy a szabadba mehessen. 
Arról nem volt fogalma, hogy mit tesz a 
nyár egy nagy városban! Mennyit kell 
gyalogolni míg a szabadba ér az ember s 
ép ő neki, ki még mostanig nagy városon 
nem lakott. S a mig az ember a szabadba 
ért, porral lett fedve s a néninek igen nagy 
melege volt. Aztán az egész utón a néni 
zsörtölődött, bizongatva, hogy lza feltűnően 
kacérkodik. Igen, lza is úgy vette észre 
hogy igen gyakran tekintenek rá s még 
utána is fordulnak az emberek.

ősszel táncórákat és báli ruhákat ka
pott és sok jó tanácsot a nénitől, hogy mi
ként kell magát viselnie a világban.

— Remélem, hogy vidám leszesz gyer
mek s nekem becsületemre válsz! — fe
jezte be.

A néninek ez első bál előtt még min
dennemű igazítani és simitani valója akadt 
s azon igyekezett, hogy istennek e remek 
teremtménye feletti megelégedését, a szoká
sos düzzogás által elrejtse. A kocsiban tar
tott utolsó prédikációból lza felindulása 
miatt egyebet nem hallott, mint e szavakat:

— Ügyelj, hogy viseleteddel ne emlé
keztesd az embereket anyádra !

Iza önsúlyt érzett szive és torkában, 
mig végre az első valcer felhangzott s ő 
mint lepke röpült tova.

Gyöngéd termete, arany haja és ra
gyogó barna szeme a hosszú, szőke szem- | 
pillákkal, melyek mint a zárdaszüzek fátyola j 
az ifjúi fényre borultak, arcának gyönge j 
pirja, de legfőkép titokteljes sorsa meseszerü ; 
jelenséggé tették őt.

Hirtelen csak gyermekkori nevét hallja :  j 
»Hófehérke!« Ki mondta el? Honnan tud- I
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ták az emberek ? . . . A meglepetés enyhí
tette a mámort, mely körül vette. Mint egy 
tündér táncolt tovább s tovább s nem vette 
észre, hogy minden öreg hölgyet harcra 
hivott fel maga ellen.

A néni nem zsörtölődött, mert nagy 
diadalt aratott szép unokohugával.

Iza leikében damoni erő ébredt fel, 
mintha ifjúságának minden nyomasztó érzé
sét és szenvedését lerázta volna magáról. 
Leginkább szerette volna, hogy egész nap 
táncoljon. E helyett azonban az iringolás 
jött, a melyhez egész sereg udvarló került. 
A néni büszkén sétált le s fel a parton, 
büszkén húga ritka kellemeire, de aggódva 
a sok udvarló miatt. Ezek egyike, kit Rense- 
nek neveztek és tiszt volt, feltűnően udva
rolt Izának. El volt ragadtatva Iza eredeti
sége és korai érettségéről tanúskodó meg
jegyzései által és legszívesebben mulatott 
vele.

Az ifjú részvéte megnyitotta Iza szivét; 
úgy látszott, ismeri a sorsát s igy az ifjú
val szemben nagy részét levetkőzte azon 
elfogultságnak, mely különben egész lényét 
fogva tartotta.

Nemsokára már, ha az ifjú nem volt 
jelen, Iza csupán reá gondolt, hogy miért, 
fogalma sem volt róla. Hevülést és fázást 
érzett magában, ha látta az ifjút s a függöny 
mellé húzódott, hogy ellovagolni lássa őt.

Igen, a szerelem, az egyszerű, mester
kéletlen első szerelem eljött és bámulandó, 
hogy minő hatalommal bir az ilyen érzés ! 
Egészen földfeletti, habár a tárgy nagyon 
is földies és többnyire nem érdemes a dics
fényre, melyet egy ilyen ébredő tavaszi vi
rág látni vél rajta.

— Négy nap múlva lesz az utolsó bá
lunk — szólt az ifjú — kérem a cottil- 
liont!

A mint másnap Rense anyja a néninél 
bejelentette magát, Iza az ajtó mögé rejtő
zött. A nő rendkívüli zavarban volt, több
ször köhintett s végül hosszas beszédéből az 
került ki, hogy fiának szándéka Iza kezét 
kérni meg, a mihez azonban szülői soha
sem adják beleegyezésüket------ soha! Iza
nagyon is nagyvilági hölgy, igen ragyogó 
szépség, igen ünnepelt kokett, hogysem egy 
férfi csöndes tűzhelyét boldoggá tehetné; 
oly asszony leánya, ki már korán letért az 
erény útjáról, ő  nem akarja látni, hogy fia 
miként rohan saját vesztébe. Azonkívül már
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csaknem el is van jegyezve. Egy fényes ' 
parthiet, ily előnyös állást ne áldozzon fel, i 
legalább az ő akaratával soha !

Midőn a nő távozott, a nagynéni lángra 
gyűlt arccal kiáltotta Izát.

Midőn belépett, arca falfehér volt s 
ajkai és szemei körül a gyermekkorból meg
maradt régi éles vonások látszottak. Röviden 
és hidegen szólt:

— Mindent tudok, mindent hallottam,
. . . most báli ruhámat kell, hogy rendbe 
szedjem !

— De gyermek, mégis menni akarsz?
— Igen, néni, akarok! Csak azt ígérd 

meg, hogy azonnal hazajövünk, mihelyt azt 
mondom, hogy fáradt vagyok !

Iza ez estén különösen szép volt.
— Utolsó bálom! — susogta, midőn a 

kocsiból kilépett.
A tánc ma nem bírta arcát kiszínezni, 

csak szemei ragyogtak tűzben. Látni vá
gyott az ifjút s egy ajtó mögé — mely félig 
nyitva állott — húzódott; ép azon percben, 
midőn Rense, élénk beszélgetésbe merülve 
s a nélkül, hogy őt észrevenné — belépett-

— De Rense ! — szólt társa — te va
lóságos gyermek vagy! Fülig szerelmes le- 
szesz e Hófehérke hercegnőbe, e senki gyer
mekébe, ez isten tudja honnan ide hullott 
leányba, mig jegyesed reád vár !

— Vedd el jegyesemet s hadd meg ne
kem Hófehérkét!

— Van jó dolgom, hogy téged igy ta
szítsalak a szerencsétlenségbe! Nincsenek-e 
szemeid, hogy lásd mennyire kacérkodik? I 
. . . Egy olyan leányt szerethetünk, de fe
leségül nem vesszük el.

— Igen, ha az lehetséges lenne i
— Természetesen, hogy lehetséges, várj 

csak mig férjhez megy!
— De hogyan?
— Csodálod ? Hagyd ott s ekkor két

ségbeesésében máshoz megy nőül s ha aztán 
eléggé kétségbeesett a férje oldalánál, akkor 
eredj oda és vigasztald. Bizonyára engedi 
magát vígasztaltatni és legalább nem vagy 
lekötve !

— S olyan biztos vagy benne?
— Fogadjunk!
— Én boldogságomra nem fogadok! j
— Ugyan legyen eszed! Gondold meg j 

olyan emberek gyermeke ! Sohasem lesz be- j 
lőle semmi! Elfelejtetted az alma történetét ? 1

— Csak azok az átkozott szemek ne 
volnának! Olyan szemek, mintha örvényt 
látna maga előtt, melybe okvetlen bele kell 
rohannia. Olyan öngyilkos szemek!

— Légy nyugodt! A legközelebbibe 
bele rohan, ha téged ott lát a fenekén!

Rense felsóhajtott:
— ő  isten !
— No, no, egy félistennővel könnyebb 

lenne ! Gondolj Danaera Jo-ra és a többire 
s légy Zeus!

A két férfi eltávozott.
— Jöjj néném — szólt Iza — haza 

akarok menni, fáradt vagyok !
Mindenki kérlelve vette körül Izát, ha

bár halvány volt és valóban oly fáradt, oly 
merev szemei voltak és ajaka márványfehér. 
Rense is könyörgött. Jéghideg tekintettel 
mérte végig :

— Haza akarok menni!
Már a lépcsőn állott, midőn még egy

szer hallotta az ifjú hangját: »Hófehérke!« 
De nem fordult vissza s úgy tűnt el az 
utolsó bálból, mint egy hulló csillag.

Másnap reggel merev hallgatásából öcs- 
csének egy levele rázta fel. Azt irta, hogy 
ha még egy hónapig az intézetben kell ma
radnia, megszökik, a mi különben is, jól 
tudja, hogy mindnyájukra nézve — kö
zömbös.

— Kérlek néni, mondd meg — szólt 
nénjéhez — hogy miután van egy kevés 
pénzem, hogyan kaphatom meg ?

— Ha nagykorú leszesz!
— Előbb nem ?
— Ha férjhez mégy!
Nyolc nap múlva Iza a kissé kopasz, 

kissé fonnyadt és kissé kiélt Rune urnák 
volt jegyese.

— De Iza ! . . .  gyermek ! Te legkevésbé 
sem szereted ő t!

— Nem tesz semmit, néni! Ez vagy 
más, hisz mind egyformák! Szeretni! . . . 
nevetséges! Különben is fel nem foghatom, 
hogy lehet valaki szerelmes !

Még soh’ sem volt oly igazán Hófehérke, 
mint esküvője alatt, de öcscsét elhozathatta 
s ő maga mondta meg neki, hogy melyik 
tanintézetet választotta ki számára s hogy 
ő most mamácskája lett s ha még egyszer 
azt kimondja a száján, !hogy nem szereti 
senki, hálátlan ember!

A nagynéni nagy könycseppeket hul
latott a gyöngéd hópehelykére, a mely majd-



nem elolvadt volna a forró borzalom alatt, { 
ha egy tekintet Rune urra meg nem fagy- í 
lalja ismét.

Emez nem kevéssé volt meglepetve, hogy ] 
a fénylő meteor egy hideg márvány-szoborrá 
változott, ki mindenre igent mond, semmi j 
akaraterővel nem bir és mindig méltóság- 
teljesen, előkelőén viseli magát s ritkán ; 
nevet.

A városban közel egy villában laktak, ! 
hol férje igen gyakran magára hagyta. Rune 
nem látszott osztozni ama félelemben, mely
ről azon estén a két férfi beszélt. Napokon, 
sőt heteken keresztül távol volt s Iza több
ször, minden szemrehányás vagy panasz 
nélkül fizette ki adósságait. Férje inkább 
tűrte volna el heves kifakadásait, mint e 
hideg nyugalmat melylyel bankárjának irt. 
De mégsem tartotta semmi vissza, hogy 
mindig kevesebb és kevesebb szégyenérzet
tel ismételten pénzt kérjen; mindaddig mig 
neje vagyona oda nem lett. Utolsó marad
ványával öcscsét gondozta Iza, önmagának 
majdnem semmi sem kellett.

Egy este, mikor mint rendesen egye
dül ült lámpája mellett és azon gondolko
dott, hogy nemsokára karácsony lesz — az 
ajtó felpattant s egy magas, nyúlánk ifjú 
lépett a szobába. Kezét a lámpa elé tar
totta Iza, hogy láthasson s e felkiáltással: 
»Farkas!« a jött karjaiba repült.

— Mi történt veled az istenért? — 
kérdé, a mint reá tekint. — Veled valami 
borzasztó történt!

Farkas a székre rogyott, melyről épen 
Iza kelt fel s karjait az asztalra támasztva, 
fejét reá hajtotta s keserűen sirt.

Iza melléje térdelt s aggálylyal né
zett reá.

— Farkas! — szólt — csupán téged 
birlak az egész világon! . . . Csak nem te t
tél valami rosszat ?

— Egyéb rosszat nem tettem semmit, 
minthogy születtem ! — szólt felegyenesedve. 
— Csak az t! . . Nem elég-e ez ?

— Ki mondta ezt neked? — kiáltott
Iza.

Az ifjú hosszan tekintett r á :
— Te tudtad ezt? . . .  Ki mondta ezt 

neked ?
— Senki, hanem én észleltem!
— Tehát valóban hasonlítok hozzá . . . 

hozzá, a kit én oly végnélkül gyűlölök ?
Iza kezeivel eltakarta arcát.

— Rövid ideje csak, hogy tudom mi 
vagyok s meg akartam ölni magamat! Az
tán okosabb dolog jutott eszembe, ha se- 
getni akarsz rajtam, nem sokba kerül!

— Nem szabad nekem is tudnom ?
— Majd megirom!
— Sokat nem adhatok, mert magam

nak is majdnem semmim sincs !
— Tehát te is olyan boldog, olyan na

gyon szerencsés vagy ? — szólt az ifjú ke
serűen, mialatt hevesen járt le s fel a szo
bában.

— Iza ! Mondd, miként változtassam el 
arcomat, hogy ne hasonlítson hozzá! A 
tudattal élni, hogy e torzképet magamon 
hordom !

— Szerezz becsületet neki! — felelt
Iza.

Farkas felnevetett:
— Azt tenni is fogom az én felfogásom 

szerint! A hová menni fogok, lagalább nem
i hallom: »Hogyan, önt így és igy hívják? 
í Hát nem ismerte el atyja, holott hajszálig 

hasonlit hozzá?
Az ifjú ismét nevetett.
— Oh, ne nevess ! — kérte Iza.
— Jobb nevetni, mint oly gyermeke

sen sírni, de hát arcod, — mely oly bánat-
j teljesen nézett reám — indított sírásra! Jöjj 
i Iza, olts férfi ruhát s meneküljünk innét 1

— Nem tehetem ! Nem akarom, hogy 
j az emberek jogosan mondhassák, hogy olyan 
i könnyelmű vagyok, mint édes anyám !

— Élj hát boldogul Izikém! Isten ve
led ! A ki közülünk egy évig nem ir a má
siknak, az bizonyosan halott!

— Halott! — mondá Iza mintegy 
j álomban.

Az ifjú még egyszer szenvedélyesen 
szorította magához nővérét s eltűnt az éjbe.

Három nap múlva a jelenet után Iza 
| — a nyugtalanságtól űzetve — a postára 
I ment. Az ég ólomszinü, szürke felhőkkel 
| volt tele, az ut keményre volt fagyva.

Gyorsan haladt s a csípős széllel, mely 
mindjobban erősbült, — épen szembe. A 
postán két levelet talált. Egyet Hamburg
ból s egyet ismeretlen helyről. A mint is
mét az utcára lépett, a szél hátba fújt s 
egyes hópelyheket űzött maga előtt tova. 
A zsebében levő levelek miatt nem volt 

! nyugta. Zsebébe nyúlt s a Hamburgból va- 
! lót húzta ki, mely igy szólott;
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»Most már megírhatom: tengerész let
tem s holnapután Jáva szigetére vitorlá
zunk. Nevem ezután Senki, s hiszem, hogy 
Jávában senkihez sem hasonlítok. Onnét írni 
fogok ismét —1 Öcséd.«

— Oh, bár vele mentem volna! — só
hajtott Iza.

A szél oly hevesen fújt, hogy majdnem 
vitte Izát s a havat sűrű pelyhekben gom- 
bolyitotta össze. Iza mégis kivette a másik 
levelet is, mely igy hangzott:

»Férjem három napja, hogy az adósok 
börtönében van s igy én bontottam fel a 
hozzája érkezett leveleket. Az első kegyed
től csak »Iza« névvel volt alá irva, de a 
második már: »Nőd Rune Luiza.« Miután 
rajtam kívül senkinek sincs joga ahoz, hogy 
az ő nejének nevezze magát — melyre nézve 
bizonyítékképpen mellékelve küldöm eske- 
tési bizonyítványomat — kérdem kegyedet: 
minő jogon nevezi igy magát ? . . . Ha talán 
kegyed is, mint én, általa csalva van s valóság
gal megesküdt kegyeddel, úgy gondolkoz
zunk, hogy mi a teendő? . . . Bevádolhatjuk 
kettős házasság bűnéért s azon esetben bezár
ják s én három gyermekemmel a nyomor
nak leszek kitéve! . . . Mit tegyünk ? Fele
letét várom. — Rune Berta.«

A szél belekapaszkodott a levélbe s 
Izát a háza falához — melyhez épen meg 
érkezett — vágta. Néhány percig, mielőtt 
lélekzetet vehetett, vagy a kapukulcsot a 
zárba illeszthette volna — a hózivatarban 
állott. Végre mint idegen érkezett meg a 
salonjába.

— Három kis gyermek! — szólt és 
halántékára szorította ujját. — Három kis 
gyermek! — Ne legyenek oly szerencsétle
nek mint . . .

Minden további fontolgatás nélkül irt 
Rune Bertának :

»A gyermekek iránti szeretetből el fog 
tűnni s még nyomait is eltünteti. Pénzt 
azonnal küld.«

Azután ügynökének irt s kérte, hogy 
villáját, bútorzatát, lovait, kocsiját adja el, 
s a begyült összeget küldje el Rune asz- 
szonynak N-be.

S végül öcscsének ennyit távirozott:
»Veled utazom! Iza.«
Becsomagolta bőröndjét, pénzt, kevés 

ékszert és keresztlevelét vette magához — 
az esketési bizonyítványt elégette s mig a 
hályha előtt térdelt, a hőség gyönge pirt

vont arcára. Ott állott aztán a félhomályban 
s az ablakon nézett ki. Egy elszáradt falevelet 
látott tova siklani a hópelyhek felett, a mint 
a vihartól űzetve a sötét távolba eltűnt.

— Az az én sorsom! — susogta Iza.
A szolga lámpát hozott be. Iza fogatni

parancsolt, bőröndjét föltétette, mivel mint 
mondá, el kell utaznia s végül egy csésze 
theát ivott.

Tekintete a szembelevő tükörbe té
vedt:

— Öngyilkos szemek ! . . . kacér! — 
susogta mosolylyal — s mégis mindkettőt 
mondani fogják ! . . . Először a vagyoni rom
lás, azután éjnek idején egy ifjú ember jön 
hozzám s négy nappal később senkisem 
tudja hová — elutazom. »Egészen az 
anyja! . . . Nemde, egészen az anyja!« Ke
serűn mosolygott. Egy párszor az ablakhoz 
csapkodott a vihar. »Igen, igen, körmeid 
közé akarsz keríteni! . . . Jövök s elfogsz so
dorni,^mig végre csöndes révbe érek ! . . . Leg
alább senkit sem tettem szerencsétlenné ! . . . 
Oh, anyám, anyám, ha te látnál minket!«

A kocsit jelentették. Iza rövid és ba
rátságos istenhozzádott mondott cselédjeinek 
s a tomboló viharon keresztül a pályaház
hoz hajtatva, a futár-vonattal tova tűnt az 
éjben.

A MADARAK PETŐFI KÖLTÉ
SZETÉBEN.

(Folytatás.)

A nemzetről ( Ha z a  t é r t e m . . . )  azt 
mondja:

Elmegyünk a más világba :
Nem a magasból esünk le, .
Mint m a d á r, melyet lelőnek 
Közeléből a felhőnek 
S onnan hull a mély tengerbe.
A pornak vagyunk szülötti

Más helyütt (A n e m z e t g y ű l é s h e z )  
elkeseredve irja, hogy az a hon, melyet 
őseink szerzőnek, többé nincs meg; falait 
elmorzsolák a múlt kor férgei s az uj vihar 
szétfujta fedelét.

Lakói most az ég alatt tanyáznak 
Mint a vadállat és mint a madár.

A bánatba merült apostol gondolatjai 
alant repülnek, mint a meglőtt szárnyú 
m a d á r .



Bolond Istók, kóbor természetére cé- j 
lozva, azt mondja ;

Valamely v á n d o r m a d á r  
Lehetett az ős apám.

Más helyütt a téli pusztát festve, igy j
szól:

Alant röpül a nap, mint a fáradt m a d á r.

A költő mindenütt melegen, rokon- 
szenvvel emlegeti a madarat. Csak egy he
lyütt ( D i n o m d á n  om) szól tréfásan rósz 
madárról:

A búbánat gonosz vendég, rósz m a d á r ,
A kebelbe életet, vért lopni jár.

A vihar meg a magasból lecsap a 
mélybe, mint prédájára a r a b l ó m a d á r .

A költő egyik versében azt mondja, 
hogy legkedvesebb madara a gólya. Más 
helyütt megint úgy nyilatkozik, hogy kü
lönösen három madarat szeret: a cinegét, 
a csalogányt és a sast. S csakugyan, ha a 
madarak emlegetéséből vonnánk következ
tetést a költő szeretetére, azt kellene mon
danunk, hogy leginkább szereti a csalogányt 
és a sast. Amaz 31 -szer, ez 22 szer fordul 
elő költeményeiben, mig a gólya csak 13-szor.

A c s a l o g á n y  mindig a dalnak, bol
dogságnak, nyugalomnak festésére szolgál. 
Mikor a falusi est édes báját rajzolja, dalol 
leány, legény:

Dalol vele 
A f ü 1 m i 1 e 
Lágy éneket 
A lomb megett.

Az éj fönségét ( Főn s é g e s  éj i )  ki
válóan emeli, hogy:

A harmat villog a gyep bársonyán, 
Bokorsátrában zeng a c s a l o g á n y .

A tavaszi est gyönyöreit festve, azt 
kérdi: honnan jöttéi f ü 1 e m i 1 e ?

Akárhonnan, semmi gondom rája,
Csak te dalolj, bokrok furulyája.

A V a j d a  P é t e r  h a l á l á r a  irt szép 
költeményben a téli természethez szól:

Föl fogsz ébredni, fölkelt a tavasz 
S a c s a l ó  g á n y  mond legszebb éneket 
Föltámadásod hangos ünnepén.
Pedig volt egykor, a ki érkezésed 
A csalogánynál szebben üdvözölte.
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Szilaj Pista boldogan ölelkezik Lidi
jével.

Közelökben F ü l e  m i l e  szólt;
Vagy tán nem is madár dalolása 
Volt ez, hanem szívok dobogása.

A M e g u n t  r a b  s á g-ban elbeszéli, 
hogy mindent elkövetett a lány szivének 
megnyerésére. Volt szilaj tűz és szelid láng, 
mélybe omló bérei zuhatag és méla csermely, 
zordon, magas sziklahomlok

S lettem völgy ölébe 
Rejtezett berek,
Melyben c s a l o g á n y o k  
Búja kesereg.

Vagy a szerelem sima tengerén evez 
lelke s :

Partjáról a jövőnek 
Csattog feiém lágy ének . . .
Te énekelsz remény, te kedves c s a l o g á n y .

Más helyütt azt mondja :

Az én szerelmem nem a c s a l o g á n y ,
Kit fölkeltett a hajnalszürkület,
Hogy édes ének szóljon ajakán 
A nap csókjától rózsás föld felett.
Az én szűrőiméin rengeteg vadon.

Vahot Sándort a fájdalom c s a l o g á 
n y á n a k  nevezi. A szabadban bolyongva^ 
elragadtatással zengi:

A természetnek pompás színpadán 
A primadonna a kis f ü 1 m i 1 e.
Ki volna, énekesnők, köztetek 
Merész, versenyre kelni ő vele ?

Mikor a költő örül:

Keblem egy édeni kert 
S rózsa e kertbe’ szivem. 
Napsugarakkal,
Tarka lepékkel 
Játszik e rózsa,
S zeng körülötte 
A c s a l o g á n y .

Kedveséről is azt mondja :

Majd meg rózsalomb vagy s én körüled 
C s a l o g á n y k é n t  zengek éneket.

Vagy azt kívánja, hogy halála a csa
tatéren legyen :

S lelkesítve zengjenek a harcok 
C s a l o g á n y a i  a trombiták.

0 & t)
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Más helyütt leírja, hogy :

Hull a fának a levele,
Mégis szól a f ü 1 e m i 1 e.
A ki bús dalát hallgatja,
Megesik a szive rajta.
E madár az én szerelmem,
Az én elsóhajtott lelkem.

Puszta földön já r ; nincs rajta bokor, a 
hol a f ü l e m i l e m a d á r  szólana. De eszébe 
jut kedvese s mindjárt úgy tetszik:

Mintha itten szomszédomba’ 
F ü l e m i l e m a d á r  szólna.

Szerelmi boldogságában meg gyönyör
rel kiált fel:

Túl jutottam már a felhők 
Tarka vándortáborán,
Csillagok közt repülök,
Mindenik egy c s a l  o g á n y.

Kedvese csókjának csattanását f ü l e 
lni le- dalolásának mondja. Máskor azon 
gondolkozik, mily alakban jut el a meny
országba ő és felesége :

Mint ágról-ágra
A csalogánypár,
Csillagrul csillagra járunk te és én V

Egy bánatot és szül egy örömet,
Mert mindenik hang egy szent szerelem 
Ez a c s a l o g á n y  szived, kedvesem.

Egy népdalban meg a legény f ü le 
ni i 1 é n e k nevezi magát, kinek egy a fészke, 
egy a párja, egyért él a világon.

E. R. kisasszonynak azt kivánja a költő, 
hogy:

Tavaszszal menj ki a szabadba,
Hol friss patak suttog szaladva,
Kergetvén az est szellejét,
Mely a virágnak illatával 
És a c s a l o g á n y o k  dalával 
Fut a mezőben szerteszét,
Míg mosolyogva néz le rája 
A csillagok s a hold sugara.
S ha patak-zajjal, madarak dalával, 
Virágillattal, csillag — s holdsugárral 
Ifjúi lelked lányka megtelik :
Eredj haza s aludjál reggelig 
És a mit akkor álmodol jót, szépet,
Adja meg mindazt a jövendő néked.

Bánatát, árvaságát avval akarja kitün
tetni, hogy:

Pillangó, harmat, c s a l o g á n y ,  virág .. . 
Híjába hívom, egyik sem szeret.

A bokor meg avval dicsekszik :

S mily ehagadtatással kiált fel máskor ;

Minek nevezzelek,
Ha megzendüluek hangjaid,
E hangok, melyeket ha hallanának 
A száraz téli fák.
Zöld lombokat bocsátanának,
Azt gondolván,
Hogy itt már a tavasz,
Az ö régen várt megváltójok,
Mert énekel a c s a l o g á n y ?

Vagy mikor a szerelem rózsafájának 
árnyékában bever:

Szerelemnek fülmiléje 
Csattog a fejem felett.

A H á r o m  m a d á  r-ban azt mondja 
a csalogányról:

Elrejtve él a lombok alkonyán,
Nem látja más ottan s mást ö se lát,
Kis fészke neki az egész világ,
Ebben dalolgat és ha dalolni kezd,
Elfojt az alkony mindennemű neszt,
Hogy meg ne háborítsa énekét,
Hogy gyönyörködjék a föld és az ég. 
Gyönyörködjék a dalban, a minő 
Hozzánk csak legszebb álmainkba’ jő,
A melynek minden hangja eltemet

Szentegyház vagyok én, e fészek bennem az oltár 
És ezen oltárnak a papja a kis c s a l o g á n y .

A t á b 1 a b i r ó-ban pedig a lány úgy 
ül a lugas mélyében, mint a c s a l o g á n y  
ül rejtett fészkében. Egy ifjúkori költemé
nyében (S z i n és való) meg úgy dicséri a 
színésznőt, hogy a midőn szavak születnek 
az ajkak bíborán, úgy nem énekei tavasz
szal a c s a l o g á n y .

Egy másik ifjúkori költeményében 
( I d e á l )  azt mondja, hogy ideál áll előtte

— ha zug a szélvész romboló csatája 
És ha nyögve sir a berki c s a l o g á n y .

Ép ily ellentétben használja más he
lyütt ( Mér t  v a g y o k  én mé g  a v i l á 
g o n . . , . )  a csalogányt az öröm kifeje
zésére :

Hallottam már a c s a l o g á n y t  dalolni 
És csörömpölni a rabláncokat.

Egy politikai költeményében ( Cs a l o
g á n y o k  és  p a c s i r t á k )  a szere;em, a 
csendes érzések költőit elkésett dalnokok
nak, c s a l ogá nyokna k  nevezi. De a csa
logány az alkony madara, most pedig már
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vége felé jár az éjszaka', a bájnál közeleg, 
az uj kor hajnala.

Az apostol pedig, midőn gyermekkorá
ban egy urfi szolgája lett, tűrt. Nem azért 
maradt, mert ott volt mit ennie, mert a 
c s a l o g á n y ,  ha megnyilt börtönének ajtaja, 
ott hagyva a kész és jó eledelt, elszáll 
örökre s megelégszik azzal, mit kinn a sza
badban talál: hanem a tanulás csalta őt 
vissza, valahányszor arra gondolt, hogy ott 
hagyja a házat.

A s a s  Petőfinél is a szabadság, büsz
keség, magasra törés tipikus madara. Egy 
pár helyütt fordul elő csak, mint valamely 
tájkép festői pontja. A c s á r d a  r o m j a i t  
írván le, szemébe tűnik a beesett kút 
melynél:

Csak az ágas és gém van még épségben 
Egy mogorva s a s ül a gém tetejében.

A sivatag lakói meg felemliti a sast is :

Ott van a s a s, fennröptébeu 
Közelíti a napot.

Magáról pedig azt mondja egy helyütt:

Voltam sziklabomlok,
Zordon és magas,
Hol lakott menydörgő 
Villám s büszke sas .

Az al föl d-ben felkiált:

Börtönéből szabadult s a s  lelkem,
Ha a rónák végtelenjét látom.

A h a z á r ó l  cimű költeményében a 
képzeletet sebes szárnyú sasnak nevezi 
A maga képzetéről pedig azt mondja, hogy 
vele a s a sokat rendre megkergeti; a sas 
mind elfárad, de nem képzete. Más helyütt 
szerelméről szól:

Szerelmem sas madár:
Vagy égbe száll velem,
Vagy széjjelszaggatja 
Körmeivel szivem.

Felesége karjai közt csodálkozik, hogy 
milyen szelíd, csendes lett belőle, az erdei 
8 asból.

A H á r o m  m a d á  r-ban igy szól a 
sasról:

Szárnyának röpte merész és magas,
A villámokkal egy tanyán lakik 
S tekintetét fölküldi a napig,
Nyugodt időben alszik, elvonul,

De ha vihar jön és üvölt vadul
Fölébred a sas szendergésiből,
Es a viharnak karjaiba dől
Es vinni hagyja magát általa,
Mint viszi a lovast a paripa,
Rémitő bátran, szörnyű .sebesen. —
Ez a s a s a te lelked, kedvesem.

A T ti n d é r á 1 o m-ban . meg felkiált :

A lelkcsülés égi mámorában 
. S a s k é n t  röpültem a világon át

Leltei lelkét is s a s i ó l e k n e k  nevezi 
a költő. Az idő lombán halad, mikor távol 
van kedvesétől, de közelében sas-szárnya
kat ölt. Az igen nagy magasságot avval 
jelzi, hogy ott sa s  sem tanyáz. Egyik po
litikai költeményében azt mondja (Az e l
h a g y o t t  zászl ó) ,  hogy nem hagyja el 
a szabadság zászlóját, mi s a s o k  nem cse
rélünk éghajlatot. 1848. március 15-ikéről 
büszkeséggel irja:

S felmenénk az ős Budába,
Fölrepültünk, mint s a s ok .

Egy más hazafias költeményében fel 
sóhajt:

Oh ifjak, oh én barátim,
Ti megkötött szárnyú s á s o k .

A várromra tekintve, szól:

Ott fönn tauyáztak a s a s o k ,
Ott fönn tanyáztak a Rákócziak.

Más helyütt éjszak vészét, prédát űző 
s a s n a k  nevezi.

Az apostol ablakánál kinéz a nagy 
éjszakába:

Tekintete
Mindig messzebb, mindig magasbbra száll 
Mig elvesz ott a végtelenben,
Mint a felhők között a s as .

Vörösmartyr ól fellieviilésében azt irja

íme a s a s, ha itt alatt van 
A földön, milyen nagy madár;
S olyan kicsiny, hogy alig látszik,
Midőn a fellegekbe’ jár.
Te fönn valál nagy s lenn kicsiny vagy.

Egyszer említi a költő a s ó l y mo t ,  
de úgy, hogy bátran mindjárt a sasokról 
szóló helyek után iktathatjuk. A t á v o l 
ból  cimű versében mondja:

Vágyaimnak s ó l y o m  szárnya támadt.
(Folyt, köv.)
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EGY SZERKESZTŐ ÉLETÉBŐL.
Adatok a journalistika természetrajzához. —

A francia júliusi forradalom hullámai 
tovagyűrűztek a »népek tengerén« egészen 
a Málar tóig. Hatalmas lendület hatotta át az 
egész szellemet és Stokholm olvasó közönsége 
csakhamar egy uj lap körül csoportosult, 
melynek egyszerű, keresetlen cime volt és 
mely már azzal is különvált a régiek sallan- 
gos, cimkóros gárdájától.

A lap egyik évfolyama egy hosszú kor
szak porát lerázva, itt fekszik előttem és 
róla azt betűzöm ki, hogy »A f t o nb l a d«  
(Esti lap), a szerkesztő neve pedig L a r s  
H i e r t a  J á n o s ,  egyike a legszerencsésb 
embereknek, a kik valaha a föld hátán mo
zogtak. Alig indította meg lapját, máris sor- j 
bán buktak meg a többiek, nem miatta, 
hanem más körülmények folytán. Pedig mily 
nehéz dolog volt pénz nélkül síkra szállan1 
a dúsgazdag konzervativismus ellen, azt csak 
mi értjük és tudjuk méltányolni, a kiknek 
kezében ég a toll és rozsdát fogni nem 
szokott.

Elénk szelleme uj lendületet adott a 
kikopott kerékvágásban döcögő journalisti' 
kának. Uj rovattal pótolta meg lapját, a 
mely modern politikai hirlapjaink »Apróság« 
cimü rovatának felel meg. Tüszurásokkal 
bosszantotta a kormányt és hogy a politikai 
harcnak ódiumát elhárítsa magáról, rovatá
nak »Kaleidoskop« (Széplátó) címet adott.
E rovatban azután mulatságos munkatárssal I 
is rendelkezett, bizonyos J o h a n s o n n a l .  
Ez utóbbi prototypja volt a mindentudó 
»külföldész«-eknek (macskaköröm közé te
szem, különben rám mászik a »Nyelv«-őr!) 
úgy, hogy őt meglepni egyáltalában semmi
vel sem lehetett.

Érdekes volt már beköszöntője, a mely- 
lyel magát az »Aftonblad« munkatársainak 
bemutatta. Hierta nagyban dolgozott vala
melyik vezércikkén, midőn valaki egyszerre 
vállára üt. A szerkesztő kissé idegesen for
dul vissza, de senkit sem lát a szobában 
egy uron kívül, a kire roppantul haragu
dott, mert a kávéházban roppant malitiozus, 
de egyúttal alapos megjegyzéseket szokott 
tenni az ő sakkjátékára. Udvarias termé
szete azonban mégis győzött és fölkelve üd
vözölte az idegent, ki bemutatás helyett a 
következő maga nemében páratlan beszédbe 
ereszkedett vele :

—- Uram, az ön lapja mitsein ér ! . . .

— De kérem . . .
— Bocsánat uram, nekem csak elhi

heti. Az ön külföldi tudósításait én mindig 
előre tudom, pedig annak nem lenne sza
bad megtörténni. Engedje azért, hogy ezen
túl én írjam, akkor legalább nem fogok 
bosszankodni.

—• Kérem el vagyok látva munkatár
sakkal . . .

— Se’ baj, azokat el lehet bocsátani, 
ha akarja én fizetem ki hátralevő tisztelet
dijaikat, de gyorsan uram, mert lapjának 
jövője forog a kockán és azzal nem szabad 
tréfálni.

— Bocsánat . . .
— Semmi bocsánat, jöjjön uram más 

szobába és végezzünk.
S csakugyan ott ragadt. Szerkesztő és 

munkatárs sokat veszekedtek, de. elválni el 
nem váltak. Sőt ideig-óráig valóságos ba
rátság fejlődött ki közöttük, a mi napnál 
fényesebben bizonyít mellettem, valahány
szor azt mondom, hogy a szerkesztők és 
munkatársak közötti viszony a világ terem
tése óta mindig egyforma.

*

Hogy a föntebb említettük félbeszakí
tás a szerkesztőt bokros dolgainak közepette 
sem hozta ki sodrából, az csak egygyel 
több bizonyíték a mellett, hogy vannak em
berek, a kiket absolute nem lehet a con- 
ceptusból kizökkenteni. Hogy legünnepel- 
tebb vezércikkeit is mennyi akadálylyal, 
mennyi félbeszakitással irta, arról csakis 
akkor lehet fogalmunk, ha tekintetbe vesz- 
szük a következő egykorú tudósítást, mely 
legjobb barátainak egyikétől ered. Az illető 
cikk, melynek keletkezését soraink magya
rázzák és körülírják, az alkotmányos refor
mok idejéből való és következőleg született:

Hierta uram leült elegáns íróasztala 
mellé, tollával néhányszor végigrántott a 
papíron és végül a következő mondatnál 
állapodott meg:

— Tálán fölösleges volna bővebben ki
fejtenünk, hogy mennyi sok eszélytelenség 
és hibás elem rejlik a mai rendi felosztás 
és rendi kormányzat módjában . . .

Ekkor hirtelen félbeszakítja egy ember, 
a ki az ajtó mellett áll és a munkájába 
mélyedt írónak figyelmét halk köhögés által 
igyekszik magára vonni. Hierta fölnéz! Ah, 
a kőműves ! Nos jól van, mindjárt lemegyek
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a nyomdába, tudom, hogy ott egy falat át 
kell törni. Mindjárt lemegyek és aztán majd 
megmutatom, hogyan akarom.

A kőműves kiment, a szerkesztő pedig 
hozzáfogott cikkének folytatásához, mely 
hangzott következőképen:

— rendi kormányzat módjában, mely
nek sarkalatos hibája az, hogy a társadalom 
egyik felét nyíltan szembeállítja a másik
kal, nyilt ellentétre hozza, sorompóba kény
szeríti a hazafit a honpolgárral és . . . és . . ,

Megint valaki, Hierta egész flegmával 
föltekint, egy percig gondolkodik, vájjon 
ki lehet az, a ki őt keresi és azután gyor
san odaveti: — Igaz, igaz, kegyed a rózsa
tövek dolgában jő, azt hiszem legokosabb 
lesz, ha azokat elhozatja, még pedig mentül 
előbb. Jó, jó, itt a pénz !

— és, és érdeket állít szembe a legpa-
rancsolóbb érdekkel, kicsinyes irigységet. . . 
— — De ki az már megint ? Mit óhajt
uram ? Ah igen, már tudom, a novelláját!. . . 
Bocsánat, még eddigelé nem volt annyi ér
kezésem, hogy elolvashattam volna, de sietni 
fogok vele és ha útja legközelebb megint 
erre vezeti, talán ma délután.

— kicsinyes irigységet, mely legköny- 
nyebben téved ama sikamlós térre, melyen 
a hazát puszta hiúságból és sértett önzésből 
megkárosítjuk. A hiúsággal szembe áll az 
önérzet és valóban nem mi vagyunk felelő
sek, ha a főpapoknak önzése miatt . . . Sza
bad ! ? Ki az ? Kihez van szerencsém ? Ah 
vous étes ? Oh c’est monsieur Bosco? . . . 
Veuillez bien . . . Si monsieur! Je vous con- 
nais fort bien de reputation . . .

Következett erre egy meglehetősen hosz- 
szu párbeszéd, a melynél Bosco aligha mu
lasztott el néhány büvészeti darabot bemu
tatni, de a cikk csak az nap láthatott al
kalmas időt a befejezésre. De a lapot sze
rették és talán ép azért, mert cikkei igy 
készültek.

*
Hátra van még, hogy arról az emberről 

megemlékezzünk, a ki hébe-korba helyettesi
tője volt Hiertának az ő szerkesztői teendői
ben. Az egy nagyon tehetséges költő, kinek 
nevét egyetlen skandináv irodalomtörténet
ből sem szabadna kihagyni, jelesül: D a h 1 
g r e  n. Ez a sajnálatraméltó ember fiatalabb 
korában kitűnő novellákat irt, melyek után 
azonban modorosán és ügyetlenül kezdette 
a rajzokat művelni, a mi különben a legje- i

! lesebb Írókon is megesik, mihelyt gond- 
j nélküli anyagi helyzetből vagyonbeii sanya- 

ruságba jutnak. Szegénysége dacára azon
ban mégis sikerült Hierta és lapja segitsé- 

| vei egy eszmét végrehajtani, mely addig 
páratlan voit és azóta is kevés utánzóra 

' talált Svédországban : i r o d a l m i  s z a- 
lo n t, melyben minden valamire való iró és 
művész találkát adott egymásnak.

A Frithjofmonda költője, ki maga is 
résztvett eme szalonban, érdekes leírását 
őrizte meg nekünk e szalonnak. A régibb 
irodalmi körök mind megbomlottak, mert a 
bennök létező és rokonszenvező elemek siet
tek itt egyesülni és a jövő irodalmának 
és művészetének alakulásait megbeszélni. 
S c h n e l l m a n y ,  a híres finn iró itt cse
rélt eszméket F l y g a r e - C a r l  en asszony
nyal, M e l l é n  itt avatott fel akárhány uj 
tehetséget az irodalom titkaiba. Amott az 
egyik sarokban T e g n é r  olvasta ki Ho 1 m- 
b e rg E m í l i a  szemeiből azt a szűzi sze
relmet, a melyet Ingeborgban megörökített 
és igy tovább . . .

Nem csoda, hogy ily munkatársak és 
ismeretségek mellett egy szerkesztőről el
mondhatjuk, hogy jó élete volt.

I R O D A L O M .  

Önvédelem.
Csalomjai (Pajor István) az alább kö

zölt levelet intézte Ábrányi Emilhez, mint 
a »Koszorú« helyettes szerkesztőjéhez:

Balassa Gyarmat, május 27. 1884.

Tisztelt Uram!
A »Koszorú« legújabb (május 25-iki) 

számában, Naményi Lajos » Go e t h e  ma 
g y a r  f o r d i t ó i «  című cikkében többi 
közt ezeket mondja : »G. epigrammái, xéniái 
közül, melyekről helyesen jegyzi meg Bajza 
József, hogy »a legszebb koszorút talán min
den újabb költők közül Gőthének adá az 
epigrammái Múzsa« — többeket lefordítot
tak Szerényi, Szentmiklóssy Alajos, Bay 
György, továbbá Bajza József, Tordai, dr. 
Márky Sándor, l e g u j a b b a n p e d i g C s a -  
l o m j a i .  Ez utóbbinak »Goethe és Schil
ler epigrammái« cimü müvében lefordítva 
találjuk a »Velencei epigrammák«-at és a 
»Négy évszak«-ot.

Azok száma, kik G. költeményeinek, 
epigrammáinak fordításával foglalkoztak,
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igen nagy. Képes és divatlapjaink számla- ! 
lan fordítást közöltek Goethétől, de leg
nagyobbrészt fűzfapoéták tollából; igy e for- 
ditásók számba sem jöhetnek. A műfordítói ! 
szép elnevezésre Szász Károlyon kívül csak. 
Gyulai Pál, Greguss Ágost, Szász Béla, 
Bajza József és Jenő tarthatnak igényt.«

Mennyire lehet jogosítva Namény i Lajos 
saját irodalmi működése magaslatáról, Gőthe 
fordítóiról, minden tüzetesb indokolás nél
kül, ily apodiktikus verdiktet hozhatni, en
nek taglalása a jelen sorok keretén kívül 
esvén, ebbe most nem bocsátkozom; ha 
azonban fennebbi elmarasztaló ítélete ellen 
mégis felszólalok, teszem ezt (saját szerény 
fordításomra vonatkozólag) oly biztos ala
pon, mely talán N. L. urat is egyszerűen 
meggyőzheti Ítéletének igaztalan vagy lég- ! 
jobb esetben elhamarkodott voltáról. — Éz ! 
alap pedig boldogult G r e g u s s  Ágostnak 
1876-ik február 25-ről hozzám intézett, a 
a túlsó oldalon lemásolt (általam eredetiben 
is megőrzött) bizalmas levele, melyből ki
tűnik, hogy Gőthe epigrammáinak általam 
bemutatott fordítását (melyekből G. Á. ur 
a Kisfaludy-társaságban mutatványdarabo
kat, tetszés között olvasott volt fel) ú g y  ő 
maga,  mint S z á s z  Károly (műfordítóink 
egyik legkitűnőbbje is), teljesen méltányo- 
lák. Bátor vagyok egyszersmind idemellé
kelni az általam 1883-ban kiadott füzetet, 
oly felkéréssel, hogy ezt átlapozva, abból 
(ha erre érdemesnek ítélni méltóztatik) a 
»Koszorú«-bán, saját választása szerint, né
hány epigrammát közölni kegyeskedjék.

Kiváló tisztelettel 
Pajor István (Csalomjai).

Másolat.

»Tisztelt irótárs ! Végre valahára be
mutathattam a Velencei epigrammákat, de 
tárgyhalmaz miatt most is csak azokat, me
lyeket Szász Károly le nem fordított volt; 
a már lefordítottak közül pedig csak azt a 
legérdekesebbet: a nagy csatornásat. — Me
lyiket választottam a változatok közül, meg 
fogja Ön látni az ide mellékelt kéziratból.

Ebből azt is fogja Ön látni, hogy egy- 
ben-másban változtatásokat, sőt egyik epi
grammában a tévedésből kimaradt distichon 
pótlását is megengedtem magamnak, termé
szetesen Öntől függ, elfogadja-e módosítá
saimat vagy nem. Azzal kecsegtetem ma
gamat, hogy nem fogja bennök az iró jog

sérelmét látni, csak a — túlbuzgó érdeklődést, 
melylyel s z é p  f á r a d o z á s a  i r á n t  v i 
s e l t e t e m .  Mindenkép kérem, bocsásson 
meg érette. Több epigramma m ég  a v e r 
s e n y t á r s  S z á s z  K á r o l y  t e t s z é s é t  
i s k i v í v t a .  Hát egy kis Horatiust ka
punk-e még valamikor? Baráti kézszori- 
tással Greguss Ágost m. k. Budapesten, 
1876. febr. 25-én.«

Csalomjai ur kivánata szerint a rendel
kezésünkre bocsátott füzetkéből (»Gőthe és 
Schiller epigrammái.« Ford. Csalomjai. 1883.) 
ezennel közöljük a következő gőthei epi
grammákat :

Ő S Z .

A legboldogitóbb ránk nézve mi ? Az ba becsüljük 
Másban az érdemet és élviben osztakozunk.

Ad s elvesz tölünk az idő sokat; ámde a jobbak 
Hajlama légyen örök-tartamu élvezeted.

Hogyha az eszményt feltudnátok fogni, rajongók, 
A természet iránt érzene bőn szivetek

Hinni kinek kelljen ? megmondom : az é 1 e t az
amely

Jobb tanítást ad, mint szónokok és tudomány.

Hogy termés legyen, el-kell hullni előbb a virágnak, 
E g y b e  gyümölcs s virulás, Múzsa, csak a te müved.

Tévedezünk folyvást, de magasb ösztönbül a lélek 
Szüntelenül a v a l ó t  megközelíteni tör.

Egymáshoz nem kell, csak ahoz hasonolni, mi
legfőbb,

S hogy lehet ez ? ha egész önmaga minden egyén.

ízlés és lángész mért párosul annyira ritkán ? 
Nem tűr féket emez, tart az erötül amaz.

Dicsérd a bábut mit a gyermek megvesz örömmel, 
S isten lészsz gyermek s boltos előtt egyaránt.

Mit tesz a természet, hogy az aljast és a magasztost 
Bírjuk együtt ? téged közbe vegyit, hiúság.

Arra, ki érzelgő, nem adok sokat; eljön a válság 
! S ő rósz baj-társnak fog bizonyulni legott.

j Jó fiú, hogyha szabad vágysz lenni, serényen okulj
s légy

j Mérsékelt; s ne keress semmit a fellegeken.
_

| Minden sorsba’ ki a nemesebb fél ? az, ki egyensúlyt 
Tartani kész mindig, bármi előnybe’ legyen.

; Tudjátok, mi emel kicsinyét fel némileg? az, ha 
! Jól végez kicsit úgy, mint a nagyobbat a nagy.
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»Magyar Sálon,« A »Magvar Sá
lon« júniusi száma megjelent, oly rendkívül 
diszes kiállításban és a tartalomnak oly vál
tozatos gazdagságával, mely nemcsak itthon 
ritkítja párját, de a külföld legelőkelőbb 
könyvpiacain is az' elsők sorában foglalna 
helyet. A »Magyar Sálon« arra van hivatva, 
hogy a hasonló kiállítású és tartalma kül
földi — különösen német — havi füzetek
kel, melyeket nálunk néha egész a tolako. 
dásig kolportálnak, versenyezzen s azokat 
minden magyar család asztaláról kiszorítsa. 
Ily verseny már nem egyszer indult nálunk, 
de vagy a kiállítás kevesebb dísze vagy a 
tartalom sekélysége vagy mindakettő együtt 
az ily nekibuzdulásnak csakhamar véget 
vetett. Ezúttal erős és a győzelem minden 
kellékével fölruházott vállalattal állunk szem
közt. A »Magyar Sálon« minden eddig meg
indult vállalat közt az egyedüli, mely hi
vatva van elérni a kitűzött célt: a német 
illusztrált folyóiratok háttérbe szorítását. — 
Kiállítása, rajzai, az Ízlés, melylyel a kül
sőségek rendezve vannak, a csín és elegancia, 
mely az egészet jellemzi, összhangban áll a 
tartalom élénkségével s distinguált válto
zatosságával. Látszik, hogy a kiadót és a 
szerkesztőket komoly eszme hatja át. Tö
rekvésük az, hogy a legjobbat adják, a mit 
irodalmunk jelen viszonyai közt adhatnak 
s e kiváló cél elérésében nem riadnak vissza 
semmi áldozattól. Törekvésük valóban meg
érdemli a legnagyobb dicséretet a sajtó és 
a legélénkebb pártfogást a közönség részé
ről. És szerfölött szomorú volna, ha e diszes 
vállalat akár az egyik, akár a másik kö
zönyével találkoznék. De reméljük, hogy 
az uj folyóirat megtalálja azt, a mire méltó: ! 
az általános fölkaroltatást és gyökeret fog j 
verni a közönségben, mely csak a maga í 
élvezetét mozdítja elő, ha ily kiváló értékű j 
vállalatot állandósít. — A magunk részéről 
ezennel a legmelegebben ajánljuk. — Gaz
dag tartalmából kiemeljük a következőket:

A trónörökös vadászaton. (Egy főur elbe
szélése). Az apja fia, J ó k a i  regényének folyta
tása, J ó k a i  Róza csinos illusztrációival. Eletné- 
zetek és tapasztalatok, K l a p k a  Györgytől. Fiume,
E r ő d i Bélától, több képpel. Rajz ur az esküdt
szék előtt, P. S z a t h m á r y  Károlytól. Látogatás 
Blaba Lujzánál, K ü r t h y Emiltől. Az egyházi va
gyon kérdése II. József korában, M a r c z a 1 i 
Henriktől. A nők hatalma, Beniczkyné B a j z a  
Lenkétől. K i s s  József életrajza és működésének 
ismertetése, S z a n a Tamástól (Kiss arcképével.)

Romantikus közgazdasági tanok, dr. H i d a s i Pál
tól. Bánk-bán költőjének családfája, Mi lé c  z 
Jánostól. Továbbá költemények vannak : K i s s  
Józseftől, T o r k o s  Lászlótól, He v e s i  Józseftől. 
A >könyvpiac«-ban magyar és idegen müvek is
mertetése. Ezenkívül magyar népdalok ének- és 
zongora hangra 0  d r y Leheltől, az opera kiváló 
művészétől stb. Szebbnél-szebb illustrációi közül 
csak kettőt említünk : P e t ő f i f á j a  K ö l t ő n  
és E s t e  f a l u n .  (Rajz. Aggházy Gyulától.) Ily 
remek finomságú képek nálunk alig találhatók 
képes vállalataink sorában. Egy füzet ára 60 kr., 

| a mi valóban szinte tulságig olcsó ár ennyi érde
kességhez képest.

Rezső trónörökös ethnografikus nagy mun
kájának előkészületei sei ényen folynak. A munka, 
mely monarchiánkat ethnografikus tekintetben 

! fogja tárgyalni, tudvalevőleg a trónörökös főszer- 
I kesztése alatt készül s annak Magyarországra vo- 
| natkozó részét Jókai, az Ausztriára vonatkozó 

lészt Weilen kormánytanácsos fogja egybeállitani. 
Jókai e napokban volt Béesben s ott Weilennel 
együtt a trónörökös elnöklete alatt értekezéseket 
folytatott, melyek folyamában a munka tartalmá
nak főbb pontjai és annak egyes részei megálla- 
pittattak. A trónörökös szintén fog adalékokat szol
gáltatni a munka mindkét részéhez, melyek a mo
narchia több vidékére vonatkoznak. Az előszót 
szintén a trónörökös fogja írni s abban a nagy
szabású mü jelentőségét és célját fogja taglalni 
Azon írókhoz és művészekhez, a kik a munkában 
közreműködni lesznek kivatva, a trónörökös fogja 
a felhívást intézni. A Burgban már egy külön 
helyiség rendeztetett be, melyben a szerkesztőség 
üléseit fogja tartani. A szerkesztőség mellé egy 
külön titkári nivatal fog szerveztetni.

M Ű V É S Z E T .
Zichy Géza gróf E g e r b e n  hangversenyt 

adott a »Vöröskereszt-egylet« javára. Az egylet 
nevében F r a n z  kisasszonyok babérkoszorút nyúj
tottak át a nemes grófnak, a kinek művészi zon
gorajátékát a közönség lelkes tapssal fogadta.

Olasz stagione lesz a jövő tavaszszal a bécsi 
»Cári«-színházban. — Primadonnának T u r o l l a  
Emma kisasszonyt szerződtették. Újdonságul Mas-  
se n e t  »Lahore királya« cimü dalmüve fog színre 
kerülni.

A >; Vasgyáros« Berlinben óriási sikert ara
tott. A két főszerepet N i e m a n n-R a a b e Hed
vig és B a r n a y  játszotta.

A nemzeti zenede idei zárvizsgálatai junius 
hó 15-én kezdődnek és tartanak bezárólag junius 
hó 30-ig.

Munkácsy Mihály a J ó k a i n é mellszob
rára 50 frankot küldött a szobor-bizottmányhoz.

Felelős szerkesztő : SZANA TAMÁS.

Budapest. Weiszmann testvérek küuyvny out déja.
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A B A B A .
(Rajz.)

Irta MARGrITAY DEZSŐ.
(Folytatás.)

Hermina könnyeden elpirulva vág nő
vére szavába:

— Igen, a kiről »0« beszélt.
— Oh igen; emlékszem. Hogyne?
— S emlékszel-e arra is, a mit szin

tén »0« mondott ezelőtt már majdnem egy 
félévvel ?

— A h! — De jusson eszedbe, hogy ő 
maga sem hitte. Nem ő maga mondta-e . . .

— Akármit mondott, most én mondom 
neked, hogy e nő legalább is nagy veszély
ben forog. — Oh, higyj nekem, Krisztin: 
én egy oldalpillantásból . . . sokszor az arc 
színéből képes vagyok kitalálni a valót. — 
En láttam ma Svet Tamásnét a muzeum- 
kertben férje karján sétálva. Utánuk ama 
bizonyos kapitány ment. A nő egyszer csak 
beejti napernyőjét a bokrok közé; fölveszi 
és tovább sétál. A kapitány megáll a bokor 
mellett . . . kitalálod-e? — Nem? — Oh, 
én bizonyos voltam benne, hogy le fog ha
jolni és föl fog venni a bokor mellől v a 1 a- 
m i t ! . . .  Úgy történt! — Érted-e most már ? !

Most meg Krisztinen a sor, hogy nő
vére megfigyelő tehetsége fölött csodálkozzék.

De hát ugyan honnan is szerezhette e 
példátlan beavatottságot a szerelem diplo
matájába?

Hát ez a két nővér nem volt képes 
eléggé örvendeni ama szerencsének, hogy 
olyan nyugodalmas lakót kaptak a szom
szédságba, mint a táblabiróék.

Hanem egyszer csak, amint épen szo
kott esti sétájukra indulnak, kilépve a fa
ragott diófa-ajtón, kit találnak az ajtó előtt ?

Egy csinos honvédhadnagyot, napbar- 
nitotta piros arccal, pajkosan nevető fe

kete szemmel, kis fekete bajuszkáját pö- 
dörgetve.

Osszeérteti sarkantyúit s egész ösme- 
rősen üdvözli a nőket.

— Engedjék meg, hogy használjam a 
véletlen adta szerencsét. Én Bágyi Pál 
vagyok.

Épen most jött haza a szüleihez, a tábla- 
biró urékhoz ; már csengetett is ; valószínű 
lég nemsokára ki fogják nyitni az ajtót — 
egy kiváncsi tekintet a harangkalap alá — 
hanem nem lesz, a ki bemenjen rajta, mert 
ő nem szalasztja el a szerencsét, hogy a 
hölgyeket sétájukra kövesse.

Krisztin némi zavarban van, nem tudja, 
hogy miként viselkedjék ? A fiatal ember 
nem hat rá rosszul; de hát: az a kérdés, 
hogy engedjék-e magukat általa kisértetni, 
vagy sem ? nem üzleti természetű; erre 
Hermina illetékes a feleletet megadni.

Hermina kissé összébb vonja szempil
láit; végigpillant a fiatal emberen.

— De hát mit mondanának szülei ? — 
Mit mondana az ajtótnyitó házmester?

— Német, kérem, német a házmester?
Hermina meglepetve bámul rá.
— Német.
— Akkor azt fogja mondani, hogy 

Schuft! — nevetett az urfi. — Oh én na
gyon járatos vagyok a házmesterek szótárá
ban. Tizenöt éves koromban fő-fő passzióim 
közé tartozott, mikor este hazafelé mentem, 
az utcán végig felcsöngetni a házmestere
ket . .  . Ha hallották volna nagyságtok, hogy 
küldözték utánam az ördögöket!

Újra nevetett s azon volt, hogy egy 
ügyes fordulattal a b a b a  mellé férkőzzék

A b a b a  oldalt fordította harangkala
pos fejét és kacagott.

Hermina néni most már tisztában volt 
magával. — Hidegen biccentett a fejével 
jeléül, hogy a fiatal ur el van bocsátva s 
egy lépéssel elvágta útját a b a b a  mellől.
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— Ah, mily kár, hogy a tisztes tábla- 
biró uréknak fiók van ! — mondá később je
lentékeny pillantást vetve Krisztinre, mely
ből meg kellett értenie, hogy jövőre Pali 
urfira nézve mi lesz a jelszó ?

A b a b a legyezőjével takarta el arcát, j 
mert akármint akarta, sem bírta még most 
most sem elhagyni a kacagást.

Másnap reggel már tények bizonyítot
ták, hogy Hermina aggodalmai nem voltak 
alaptalanok.

A b a b á n a k  szokása volt, hogy ko
rábban kelt föl, mint nénjei. Kiment az ud
varra, hogy „megbocsássa a szökőkút vizét 
melyet éjjelre szokás volt elzárni. Körül 
rakta virágait a vízmedence szélén, hogy a 
visszapermetező viz fölfrissitse őket, aztán 
trillázva, szökdécselve jött vissza, hogy a 
reggeli toilettejöket csináló nénikéket meg- 
ölelgesse.

Most is korábban kelt; lábujjhegyen 
átsurrant a Hermina néni szobáján, aztán egy
szer csak hangos kacagását lehetett hallani.

Hermina gyorsan magára ölt valamit  ̂
kilép s ime mit lát ?

A túlsó lakást elválasztó magas falon 
keresztül valóságos bokréta-eső potyog át az 
udvar aszfaltjára.

Csinos, apró kis bokréták, rózsabim
bókból, nefelejtsekből. Egyszerre megszűnik 
a zápor; egy nagy csomag valami repül át 
a falon, de alig hogy leesik, fölbomlik a 
papir-burkolat és száz, meg száz tarka pil
langó röppen szét a levegőben.

A b a b a  a falhoz dőlve nevet.
A házmesterné nem mer kilépni la

kásából, csak nyitott ajtaján át bámul ki, 
mert »nem tudni, hogy mi minden röpülhet 
még a kőfalon át?« — A vén szakácsné is 
kidugja fehér, főkötős fejét a konyhaajtón, 
de rögtön visszakapja és becsapja az ajtót, 
mert:

— Jézus Mária! — ahon ni, teleröpül 
a konyhám izével!

Hermina néni összeráncolja szemöldeit 
s nagyon természetes, hogy — midőn még 
ugyanaz nap, tizenegy és tizenkét óra közt, 
jelenti a szakácsné, hogy Pali urfi, a tábla- 
biró ur fia tiszteletét akarja tenni, — azt 
izeni ki, hogy gyöngélkedik s nénje, Krisz
tin, házi ügyekkel van elfoglalva.

A b a b a persze nem jön szóba, hiszen 
az még nem arra való, hogy látogatót fo
gadjon.

Pali urfi délután ismét találkozik a fa. 
rágott diófa-ajtó előtt, a sétára induló höl
gyekkel. Igen nyájasan üdvözli őket és siet 
Hermina néninek segítségére lenni, mikor 
ez a küszöbről a kövezetre lép.

— Engedelmével.
— Ah, köszönöm.
— Valószínűleg a kisasszony nem volt 

otthon ma, midőn tiszteletemet akartam 
tenni? — kérdi Pali urfi könnyed főhajtás
sal, mely látszólag Hermina néninek szólt, 
de valósággal arra volt számítva, hogy a 
harangkalap árnyéka alatt a b a b a  tekin
tetével találkozzék.

— Oh, igen, otthon v o l t a m !  — vá
laszol Hermina néni. (A b a b a  hirtelen el
fordul s arca elé rántja legyezőjét.) Nagyon 
sajnálom, hogy el nem fogadhattam önt. 
Gyöngélkedtem. Különben is délelőtt nem 
szoktunk látogatásokat fogadni. Délután 
meg . . . Föl kellene áldoznunk a látogató 
végett szokott napi sétánkat, melyet kivétel 
nélkül csak igy hárman szoktunk végezni, 
miután — megvallva az igazat — fárasztó 
volna ránk nézve, ha idegen volna velünk, 
a ki miatt nem tehetnők azt, a mi nekünk 
tetszik.

Hermina néni nagyon meg volt magá
val elégedve. Nos, lehet-e ennél erélyeseb- 

í ben tudtára adni valakinek, hogy nem kí
vánunk vele közelebb ösmeretségbe jönni ?

Igen, de ha teszem az a valaki meg 
k í v á n ,  nagyon kíván? Ha teszem, az a 
valaki elkezd este, mikor a nappali csöröm
pölés szűnő félben van, fuvolázni a saját 
udvarukon; fuvolázni olyan szépen, hogy 
nemcsak a b a b á t  alig lehet bevinni az 
udvarról, hanem a házmesterék is kiállnak 
a falhoz; a vén szakácsné is kinyitja kony
hája ajtaját s egy kis széket téve a küszöb 
elé, csak úgy az öléből eszegeti a vacsoráját 
s hallgatnak mindannyian, mint az egér a 
lyukban, ha macskát érez odakint?

— Eh, vége a nyugalomnak! — Hogy 
örültünk neki, hogy nem volt se gyermek, 
se zsörtölődő háziasszony, se zongora.

— De hiszen, nénike, ez nem alkalmat
lan. Ez nem olyan, mint mikor valaki zon
gorázni tanul s egyre azt kalapálja, hogy:

I ta-ta-ta-ta; ta-ta-ta-ta!
— Ah nem találod alkalmatlannak ?
— A gyermekek szeretik a zenét, édes 

Hermina.



— Tudom, hogy szeretik; de azt is tudom, 
hogy az esti hűvös levegőben könnyen meg- 
hütik magukat. —- A b a b a  álmos, édes 
Krisztin ; engedd, hogy megcsókolja orcádat.

A b a b a megcsókolta mindkét néniké
jének az orcáját s bement hálószobájába.

— Nem kellett volna még elküldenéd,
— vélte Krisztin, mikor a baba után bezá
ródott az ajtó, ők pedig a kis társalgóba 
értek. — Bocsáss meg; nem akarok ügyeidbe 
avatkozni! De azt hiszem, hogy még nem 
volt álmos.

— Nem volt? — Én is azt hiszem s 
talán nem is lett volna, mig az a Szél Jankó 
odaát fujdogálja a nótákat.

Krisztin csodálkozva nézett nővérére.
— Ne érts félre, édes Krisztin! — Igaz, 

hogy m ég  c s a k  ba ba .  — Jó, j ó ! — hi
szen igaz. — De jusson eszedbe, hogy miért 
nem tanitottuk őt zenére? Nem igy szól
tam-e egy napon hozzád: K r i s z t i n ,  a 
b a b á t  n e m f o g j u k  z e n é r e  t a n i t -  | 
t a t ni ,  m e r t  a z e n e  a n ő b e n  k i f e j t i  | 
a z  á b r á n d o s s á g o t  és  f e l k ö l t i  
b e n n e  b i z o n y o s  v á g y a k a t ,  b i z o 
n y o s  ö s m e r e t l e n  v a l a m i  i ránt .

— Igaz, hogy mondtad.
— S ne feledd, hogy én semmit sem j 

mondok meggyőződés nélkül.
Hermina habozott pár pillanatig s aztán ! 

lesütve szemét, kissé akadozva folytatta 
odább:

— Emlékszel egy bizonyos időre . . . 
tudod . . .

Krisztin gyöngéden megölelte nővérét, 
csókot nyomott a homlokára, aztán részt
vevő pillantást vetve rá, úgy tett, mintha 
kötését keresné, hogy Hermina ne legyen j 
kénytelen pirulni előtte.

— Nagyon szépen játszottál a gitáron!
— vetette később oda.

Hermina fölsóhajtott.
— Abban hagytam. — Igen, Krisztin! j 

Önkényt abban hagytam . . . mert magamon j 
éreztem, a mit most jeleztem előtted . . . j 
Abban hagytam s miután nem gitároztam 
többé, nem voltam annyira izgatott, ha jött. ..

Egy percig tartó csend állott be.
— Nos, Krisztin, mikor indítványba 

hoztam, hogy ne taníttassuk a b a b á t  ze
nére, nem azt mondtad-ö te is : igazad van j
— ne taníttassuk zenére. — És ha nem ta
níttattuk zenére, miért engedjük most, hogy | 
ha nem is vágyakat — mert még gyermek !

ahoz — álmokat, sejtelmeket ébreszszen 
benne a zene? — Sokkal jobb neki, ha 
lefekszik. —- A gyermekeknek álomra van 
szükségük, hogy igazán kifejlődjenek.

Hát ablakra, mely az udvarra nyílik; 
melyet halkan ki lehet nyitni, hogy a le
eresztett függönyök mellől titokban hallhassa 
azt, a mit nyíltan hallgatnia nem szabad?

Az ám ! Ez az ablak nem jutott eszébe 
Hermina néninek s talán el se hitte volna, 
hogy mig ő a kis társalgóban olyan érde
kesen fejtegeti a zene kártékony behatását 
a női kedélyre, addig a b a b a ott könyö
köl hálószobája ablakában s a függöny mö
gött titkon szijja magába azt a veszedelmes 
valamit, a mit a nő — Hermina néni sze
rint — a zenéből szokott magába színi.

Másnap délután nem találkoztak a höl
gyek Pali urfival a ház előtt. A harangka
lap izgett-mozgott; fordult jobbra, fordult 
balra; az öklömnyi lábacskák türelmetlenül 
tapogtak a kövezeten.

A muzeum-kertben a nénikék ösmerő- 
sökre bukkantak ; a baba kémkedve jártatta 
tekintetét a távolabbi utakon, aztán bosszú
san kinyújtotta a nyelvét a semmire.

Mire hazaértek, már egészen sötét volt, 
mire levetették fölöltőiket, már följött a 
holdvilág s a szomszéd udvarból hangzani 
kezdett a fuvolaszó.

Az első hangfutamra odaszaladt a b a b a 
először Krisztin, aztán Hermina nénihez; 
mindkettőnek megcsókolta az arcát.

— Jó éjszakát nénike; pá!
— Már ? !
— No igen. Meghüthetném magamat a 

hűvös éji levegőn.
Hermina szelíden simítja meg a baba 

homlokát.
— Pá, édes gyermekem. Aludj jól.
Ez este korán abban hagyta Pali urii

a fuvolát s a helyett szép bariton hangon 
kezd énekelni, mindenfélét össze-vissza.

Eleintén népdalfélék jönnek.

»Nem anyától lettél; rózsafán termettéi ...«

Meg:

»Istenem, istenem! ugyan mit csináljak:
Hogyan vegyem meg szivét annak a kis leánynak ?«

De később valami opera formára kerül 
a sor, melynek nemcsak a dallama, hanem
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a szövege is szörnyen bolondos, de mind
amellett tetszetős, mert kellemes hangon van 
előadva:

»Oh Philomére, oh !
Van-e szived, dobogó?
Nem juthatok, óh nem közeledbe,
Mert őriz a medve-e-e-e.
Oh Philomére, ha zöldbe jutái,
Ott egy katona köpenyeg á ll;
Rajta négy oldalt, négy gömbölyű lyuk.
Lesködve várlak én ottan — és kukk!«

A b a b a reggel, mikor fölébredt, fölül 
az ágyában, megigazitja fején az oldalra 
csúszott fehér főkötőcskét, aztán, mint a pa
csirta, hogy dallal köszönti a fölkelő napot, 
elkezd hangosan kacagni.

Később fürgén ugrik ki fehér fészkecs- 
kéjéből, mint a gyik , kapkodva ölti magára 
ruháit s kisiklik az udvarra, hogy virágait 
a medence szélére helyezze. — Igen korán 
megéhezik; tapsolva fogadja a hirt, hogy a 
reggeli föl van tálalva; alig két órával ké
sőbb pedig, minden tiz percben beszalad a 
konyhába, megkérdezni a szakácsnétól, hogy : 
»hát még most sincs készen az ebéddel az 
isten szerelméért?«

— Hova gondol kisasszony? Hiszen 
még alig hogy ütötte a tizenegy órát.

Ebéd után nyomban öltözéshez lát s 
mikor elindulnak a szokott sétára, az utca
ajtó előtt nem tekintget jobbra balra, hanem 
türelmetlenül tipeg előre a rendes utón, a 
muzeumkert felé.

A nénikék régóta ösmerik már benne 
az elkényeztetett gyermekek azon vonását, 
hogy türelmetlen, annálfogva nem tűnik föl 
nekik semmi. H i s z e n  b a i a  m é g !

Azt is tudják róla, hogy — mint igazi 
gyermekhez illik — jókedvű s szívesen ne
vet akarini kicsiség fölött; annálfogva az 
sem tűnik föl előttök, hogy körutjokban 
valahányszor a muzeumőr faköpenyege mel
lett elhaladnak, a b a b a arca elé kapja le
gyezőjét, sokáig ott tartja; később köhög, 
vagy torkát köszörüli s csak aztán tekint 
föl nénjei arcába.

Hát valami gyermekség jutott az eszébe 
s azt neveti! — H i s z e n  b a b a  mé g !

A nénikéknek eszök ágába sem jut 
arra gondolni, hogy egy tizenöt éves leány 
bizonyos viszonyok mellett nem ba ba .  — 
Ha fizikai munkával kell kenyerét keres
nie ; ha nélkülözések között nőtt föl, hogy 
nem fejlhetett ki; ha tagjai nem gömbö-

lyödhettek meg; ha nem volt ideje a me
leg ágyban fél szender és félébrenlét között 
saját szive lüktetését hallgatni s érezni azt 
az édes-kéjes borzongatást, mely a lábtól 
fölfelé terjed, mintha valami enyhén meleg 
meleg szellő fúna át rajta . . .

Ejh, c s a k  b a b a  még!
— őrizni keli őt a zenétől, édes Krisz

tin, hogy ha vágyakat nem is — mert hisz’ 
ahoz még gyermek ! — álmokat, sejtelme
ket ne ébresszen benne a zene. — őrizni 
kell őt a regényektől, édes Krisztin; oh, 
mert higyj nekem, a kinek annyi alapos 
lélektani ösmeretem van: a regény a nő 
nyugalmának veszedelme. — őrizni kell őt, 
édes Krisztin, a színháztól, a hol azt tanít
ják meg: hogyan kell a hölgynek plaszti- 
kailag a férfi karjaiba ájulni ? — őrizni 
kell őt a társaságokban divatos suttogásoktól, 
őrizni kell az utcán sétálóktól; avagy nem 
láttál-e magad is többször embereket, a kik 
kart kartbaöltve mentek ; a nő bizalmasan 
dőlt vezetője karjára ; a férfi hozzá hajolt.. . 
a szemek találkoztak... Őrizni kell őt az 
újságoktól, a falragaszoktól . . .

Hermina néni, mint nagy lélektani ös- 
meretekkel biró hölgy, a ki sokat gondol
kozott bizonyos kérdések fölött, már ezelőtt 
tiz évvel tételről-tételre fölirta magának 
naplókönyvébe mindazt, a mitől a babát a 
jövőben őrizni kell.

»őrizni kell a babát a fölhajtott fran
cia kalaptól, mely a női arcot a férfi tekin
teteknek teszi k i . : .«

Visszafordit a másik lapra, hogy a 
jegyzet keletét lássa,

Tiz éve !
Sóhajt s elmerengve forgat visszafelé. 

A könyv eleje felé egy lapot üresen talál. 
Fölül ott van a kelet, de azután nincs utána 
írva semmi. A középre egy kicsike fekete 
kereszt van rajzolva s aláírásként ez áll:

»J . . . . . .
Minden pont egy-egy betű, mely ki- 

gömbölyödik Hermina lelki szemei előtt.
Egy név az, a b a b a  anyjának a neve, 

melyet nem szokás a családban kimondani. 
A harmadik nővér . . . Legyen könnyű a 
föld porai fölött i

Hermina hosszan nézi az üres lapot, 
j aztán lassan, mintegy öntudatlanul még 
j előbbre lapoz.

(Folyt, köv.)

K O S Z O R Ú
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E L Ő S Z Ó .
Oh, boldog ember, sors kegyencc,
Kit pártba vett a jó szerencse,
Kit mindenütt fény, pompa környez :
Ne olvasd, dobd el ezt a könyvet.

Minthogyha sírnak öble lenne,
Úgy porlik éltem üdve benne;
Sok régi, sárga oldalát 
Oh, mennyi sóhaj lengi át.

Minden, min eddig általmentem 
A hosszú, kínos küzdelemben,
Mit lelkem eddig érze, sej t e : 
lm itt van e dalokba rejtve.

ínség, nyomor s tapasztalás,
Mit nem tett soha senki más,
Győzelmes bűn, eltiprott érdem: v 
Mind itt kisért e dalfüzérben.

Emésztő önvád skorpiója, .
Hogy nem tevém, mit kellett volna 
S tevém, a mit nem kelletett:
E könyvecskében lelheted.

S ha olvasod: örökre véged,
Örökre veszve üdvösséged,
Szemed kinyílik, éjbe néz 
Es boldogságod sírba vész.

De te szegény boldogtalan,
Kinek már üdve veszve van,
Kit Ínség sivatagja környez :
Oh, olvasd, olvasd ezt a könyvet.

Vérző szived súlyos sebének 
Lágy balzsam-ír lesz mind az ének, 
Vigasztalón lelkedbe hat 
S egy percnyi édes enyhet a d !

Ha kitaszított a világ,
Nyomorgó, sinlő páriát 
S nincs a ki szánna senkisein :
Tudom, megnyugtat énekem.

Ha földre verve, eltiporva 
Vergődöl sárba’, szennybe’, porba 
S a bűnösé a diadal:
Tudom, megenyhit ez a dal.

Ha síkra szállni nincs erőd,
De vágyad mégis nagyra nőtt 
Es önvád dúl, emészt ezér’ :
Meggyógyít ez a dalfüzér.

Ah, mert oly jó a tört kebelnek,
Ha tudja, hogy még más is szenved 
S hogy nemcsak Ő az egyedüli,
Ki szörnyű sorsát keserűik

PALÁGYI LAJOS.

TAVASZI HULLÁMOK.
Beszély.

Irta SZIMANOFF.
Orosz eredetiből fordította PÉKÁR GYULA,

Egészben véve a nők még sem oly bor
zasztók, mint némelyek gondolják. A ben
nük rejlő szerelemnek csak inteni kell s 
az azonnal előtör ! Volt alkalmam erről a 
napfénynél tisztább meggyőződést szerezni! 
így beszélt egy huszonhárom éves csinos, 
szőke, könnyed modorú fiatal ember, kinek 
szép termetéhez jól odaillő katonai egyen
ruha simult.

— On nem hisz nekem Pavlovna He
léna ? —- kérdé némi szünet után.

Az a nő, kihez e szavak intézve vol
tak, nem vala szép, de tojásdad arcának 
szabálytalanságait bőven kárpótolta annak 
kifejezése. A hosszúkás orr, a finoman met
szett orrlikak s a keskeny felső ajak, mind 
erélyről s jellemességről tanúskodtak. A nagy, 
barna szemekből ész sugárzott. Tekintete 
majd mély, majd gyermekiesen kiváncsi 
volt. Igen, sőt nem tekintve húsz éves korát 
Pavlovna Heléna modorában s egész lényé
ben sok gyermekes és naiv vonás nyilatko
zott. Kirítt belőle az intézeti növendék.

A fiatalok a kert egy kényelmes sar
kában ültek s a virágzó bokrok majdnem 
egészen eltakarták Őket. A nap a nyugati 
ég felé hanyatlott. Az odalopódzó alkony s 
az illatozó természet a beszéd fonalát az 
emberi lélekre terelték.

A nőknek nem épen hízelgő módon 
történt lealacsonyitása pirulásra késztette 
Pavlovna Helénát. Elfordult társától s álltában 
végig nézett a sétányon, melyet bokrok sze
gélyeztek.

— Azt akarja talán, hogy egy pár tör
ténetkét beszéljek el ? — kérdé a társa.

— Nem kérek belőlük, Nikolajevics 
Iván ! — mondá a nő lassan s még jobban 
elpirult.

Nikolajevics Iván beleszeretett abba az 
ártatlan pírba, bele abba a fejecskébe s a 
hullámzatos sötét-szőke bajba, moly egész kis 
gyermekek módjára két fonatba volt hatra 
fésülve 5 — szerelmes lett a vállak s a nyak 
hajlásaiba s az előtűnő derék pompás ará
nyaiba.

— Én rá se nézek az olyan nőkre, 
Monsieur Szulinszki, mint a kik önt szeret
ték ! — mondá Pavlovna Heléna némi hall
gatás után, kissé szemrehányó hangon.
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Az ifjú letépett egy orgonagalyat s ját
szadozva vele, válaszolt:

— On, úgy látszik, neheztel a szép 
nemre. Pedig minden eszes nőnek örülnie 
kellene, ha a többieket ócsárolják előtte.

— De minek? — kérdé hirtelen He
léna s egész alakjával szomszédjához fordult.

— Nézetem szerint minden eszes nőnek 
be kell vallania a mai világban, hogy nem 
tartozik az ócsárlottak közé.

— A h ! — mondá Heléna a csalódás 
hangján s elmosolyodott.

— Nem bókoltam. Önnek nem is kell 
bókolni. Ön oly furcsa; cseppet sem hason- 
it a többi DŐkhöz. Ön előtt akarva-akarat- 
fanul őszintének kell az embernek lennie. 
Sokszor mondottam már én azt. Ha ön — 
ha, szavamra — önnek egy lépést se kel
lene tennie — —

Heléna szinte megijedt.
— Ne ijedjen meg: szóról-szóra igy van. 

Az ön esze s egész lénye tiszteletet köve
tel. Ne jöjjön zavarba. Tekintsen a dologra 
egész egyszerűen . . . Én ön iránt a barát
ság szent érzelmével viseltetem, — elfogadja ?

A nő arca hirtelen földerült, szemei 
mintegy nevettek fényükkel.

— Mily jó ön, Nikolajevics Iván, — 
mondá melegen.

A társalgást a szobaleány szakította 
meg, ki Pavlovna Heléna kalapját s fehér 
kendőjét hozta el.

— Hát az ur nem jön? — kérdé a 
leánytól.

— Azt mondották, hogy sok a dolga.
— Mindig sok a dolga, — mondá He

léna a sajnálkozás hangján. Nem értem, 
hogy lehet Pavlovszkban élni és sohasem hall
gatni zenét! — ------ Nos, menjünk !

Szulinszky alig leplezhette el örömét.
A zenekar, mely ez idényben a kör

nyékbelieket gyönyörködtette, kitűnő volt.
A kert villanyos fénynyel lön kivilágítva. A 
nagyszámú közönség elegáns vala. Minden 
mámorositólag hatott Helénára és Szulinsz- 
kyre s oda vonzotta őket a vidéki élet köz
pontjába s ők kettesében gyakran el is mentek 
zenét hallgatni. S az emberek észrevették ; 
őket 8 szinte szerelmesek lettek beléjük. ; 
Ha ránéztek a szép és kecses nőre s a csi
nos lovagra, sokan kérdezgették, hogy »kik 
ezek?« Azoknak, kiknek kíváncsiságuk na
gyobb volt izgatottságuknál, sikerült meg- I

tudni — úgy kéz alatt, hogy Heléna még 
alig került ki a növeldéből s hogy mihelyt 
kirepülhetett az iskola-padokból, azonnal 
férjhez ment egy tanárjához, a már idősebb 
Zoleszky professzorhoz és hogy a fiatal tiszt 
csak házi barátjuk ! Az összefogott hírek
ben semmi pikáns nem volt, de ők azért 
kibővítették azokat a saját kommentárjaik
kal. A fiatalok minderről semmit sem tud
tak és semmi sem zavarta nyugalmukat. S 
ez alkalommal jobb is volt, úgy a hogy volt.

Nem követve a tömeget, hanem folyto
nosan annak ellenében menve, lassankint 
keresztülhatoltak s nagyon el voltak fog
lalva egymással. Szulinszky kifejtette a ba
rátság elméletét. Többek közt ezeket mondá: 
együtt fogunk olvasni, megbíráljuk az elol- 
vasottakat, minden gondolatunkat közöljük 
egymással. Köztünk nem lesz titok . . . S a 
zene bűvös hangjainak hatása alatt Heléna 
átengedé magát a csalfa gondolatnak. Félre 
ültek a közönségtől s a villanyos fénytől 
megvilágittatva, halkan beszélgettek. A ki 
csak elment előttük, elmondotta magában: 
»hogy összeillenek!« ők  azonban csak el
néztek s mintegy sugárzó arccal mosolyog
tak ; egyszerre csak a Heléna arca hirtelen 
elkomorodott, szemöldökei összehuzódtak. 
Aggályosán kérdé:

— Hát a férjem ?
— Barátságunknak nem szabad őt há

borgatnia. Hiszen rá nézve ön nem embe‘u 
hanem csak gyermek

— Miből következteti ezt?
— íme, megmutatom, hiszen az egész 

dolog igen világos. Már féléve ismerjük 
egymást; a városban sokszor voltam önök
nél, itt alig pár ölnyire lakom önöktől s 
volt alkalmam széjjel nézni. A férje körül
veszi önt a legnagyobb kényelemmel, elké
nyezteti, mint valami kis gyermeket s azt 
hiszi, hogy mindez elég. — Tudásvágyát, 
tudományszomját ő a gyermekes kívánságok 
közé számítja s csak leereszkedő mosolylyal 
tekint reá. ő  nem érti önt; nem veszi azt 
a fáradságot magának, hogy önhöz leszáll
jon . . , Isten ments ! Hisz ő a természettudo
mányok tanára — — egy hozzáférhetetlen 
nagyság az önféle egyszerű halandókra 
nézve!

Az utóbbi szavakból kirítt a gúny. He
léna elgondolkozott, mintegy latolva magában 
a dolgot s aztán némi hallgatás után lassan 
igy felelt:
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— Igaz, ez igy van! kérdéseimre gyak
ran kaptam ezt válaszul: mit érdekel ez 
téged? Ezt még neked korán van tudni.

Elmosolyodott s e pillanattól fogva hir
telen igen boldognak érezte magát. Mikor 
visszatértek a zenéhez úgy pajkoskodott, 
mint valami gyermek. A hold nyájasan hinté 
sugarait a földre. A fák ágacskái ezüst 
szinben úsztak ; a tavon ezüst sávolyok hú
zódtak végig s az élesen megvilágított sé
tányon a fák szeszélyes árnyékai szőnye
gekként terültek el.

— Nézze, milyen szép! — mondá He
léna, megállva a tetőn s kezeit maga körül 
forgatva; társa a hegy aljában mormogó 
patakra s az annak partjait összekötő fur
csa, kis hidacskára nézett s végre tekintete 
Helénán magán állapodott meg. A nő alakja, j 
a holdtól megvilágított fehér ruhában fan- ! 
tasztikusan bájolónak tűnt föl. Szuliszky el
ragadtatva nézte őt.

— Fogjon meg! — sikoltá Helén s a 
fehér alak elrohant mellette a hegy mere
délye felé. Az ifjú utána rohant s már majd
nem elérvén őt, kinyujtá kezeit, hogy zsák
mányul ejtse őt, midőn Heléna félreugrott 
az útból, — s Szulinszky egyensúlyt vesztve, 
majd elesett. Heléna mosolygott s az ifjú 
gyöngéd szemrehányást tett neki. Megfogva 
egymás kezét, átfutottak a hidon ; szaladva | 
érték el a sétányt, mely a patak partjainak 
hosszában vonult végig s megállották a J 
hegyre vezető lépcsőzet aljában.

És most húzzon magával, mert elfárad
tam! — mondá Heléna az ifjú karjába öltve 
a magáét.

— Ne fogjam meg kezeit? — kérdé 
Nikolajevics Iván.

— Minek?! hisz nem vagyok én gyermek.
Megálltak s a meredek lépcsőzetet né

zegették. Heléna arca égett a futástól s le- 
hellete nehezebb volt a szokottnál s ráne
hezedett az ifjú karjára. Nikolajevics Iván 
nem nézett be a szemébe, melynek tekin
tetében a barátsághoz nem épen hasonló 
érzés égett. így aztán fölmentek a hegyre. 
Heléna nem vette észre Szulinszky elégült- 
ségét; egészen ártatlanul incselkedett vele; 
kényszeritette, hogy fusson utána, majd el- í 
bujt a fatörzsek mögé. A Zoleszkyék házá
nak kapuja előtt végre megállották, szi
vük mélyéből meglevőn elégedve egymással. 
»Isten önnel«, mondák egypárszor; s e sza
vakat egypár erős kézszoritás követte.

— A viszontlátásra holnap! kiáltá He
léna Szulinszky után.

— A viszontlátásra holnap, feleié az 
ifjú s eltűnt egy szomszéd ház kapujában.

*

Másnap Heléna Szulinszkyt a követ
kező szavakkal üdvözlé:

— Hanem tudja-e mit mondott a fér
jem, Nikolajevics Iván, — azt, hogy férfi 
és nő közt barátság nem létezhetik !

Ez szeget ütött Szulinszky fejébe, — 
de azért nem nagyon bántotta. Rögtön föl
találta magát.

— Az ön férje elfeledi, mondá nagy 
fontossággal, hogy vannak a világon kivé
teles természetek.

— Tehát a barátság csak a kivételes 
természetek számára létezik ?

— Végre is hát! Az össze nem illő em
berek csak elhomályosítják e viszony tisz
taságát.

— Igaza van! — mondá Heléna gon- 
dolkozóan. Hisz férjem ezt csak úgy álta
lában mondotta.

— Eltalálta ! — mondá Szulinszky öröm
mel. Az Ivánovics Alexej véleménye ránk 
nem vonatkozik. Neki büszkének kell lennie 
feleségére, hódolattal s tisztelettel tartozik 
neki . . . aztán . . . szó nélkül bíznia kell ön
ben. — E nélkül nem feleség a feleség, már 
a szó igaz értelmében . . .

Ez uj volt Helénára nézve s mélyen 
bevésődött leikébe. Nikolajevics Iván foly- 
tatá:

— Önnek igyekeznie kell igazságosnak 
lenni férjével szemben; tiszteletet kell kö
vetelnie önmaga iránt. Önnek nem kell egész 
életén át gyermeknek maradnia, csak azért, 
mert ez Ivánovics Alexejnek igy kényelmes.

— Önnek igaza van.
— Most jön a kérdés másik oldala. Ha 

férje nem akar egy életet élni önnel, bajait 
megosztani önnel, — miért is nem változik 
ön át egy negyven éves feleséggé s mért 
nem hajtja el magától azt a fiatal érzést, mely 
kora és természeténél fogva benne van.

— Igaz !
— Miért is nem tesz férje szemrehányá

sokat azért, hogy ön végre találkozott egy oly 
emberrel, a kiben sok közös vonás van ön
nel s a ki megtudja érteni s becsülni önt. 
Mit tehetek én arról, hogy ismeretségünk 
féléve alatt jobban megismertem önt, mint
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ő házasságuk egész éve alatt. En látom ön
ben gyermeki külső alatt a komoly észt 
s tudományszomjat; hanem persze ön csak 
gyermek, ki az ő mulatságára lön teremtve. 
Hibás vagyok abban, hogy kész vagyok 
a szive legjobb hajlamaira feleletet adni; 
kész vagyok egy sorba állani önnel s ér
deklődni az iránt, a mi iránt ön érdeklő
dik . . .

Heléna ott állott mélyen elgondolkozva. 
Arca komoly volt s szemeit a földre sütötte. 
Szulinszky alig tudott mit csinálni örömé
ben. Hévvel beszélt s az ezáltal előidézett 
hatást észre is vette. Pár percnyi hallgatás 
után Heléna ránéze tt, — és pedig oly ba
rátságosan, mint még soha azelőtt.

— On sok olyat tett érthetővé előttem, 
a mit nem értettem s a mi felett kétségben 
valék, — mondá halkan. — Most minden 
tisztán áll előttem. Ön lelkembe pillan
tott . . .

— S így hát barátok vagyunk.
-— Oh persze, hogy — persze barátok ! 

— mondá s úgy nézett Nikolajevics Ivánra, 
mint valami prófétára.

Szulinszky érzéssel szoritá meg kezét.
E naptól kezdve majdnem elválhatla- 

nokká lettek. Szulinszky nem volt ostoba 
ember és sokat olvasott. Melegen közié He
lénával minden tudományát. Az asszonyka 
boldog volt; lelkében uj világ nyílt meg; 
gondolatai küzdöttek egymással, egyik kér
désénél kétségbe vonta a másikat; láthatat
lan képek egész sorozata keletkezett kép
zeletében ; a birálati elemzés kísérletei a 
környezethez való viszonyukban léptek elő. 
Egyszóval Helénára nézve uj élet tárult föl.
S a boldog napok repültek egymásután . . .

*

Másfél hónap telt el s szeles idő állott 
be. Egyike volt a legunalmasabb és szomo
rúbb napoknak. A nagy esőcseppek az ablak
táblákat verdesték s a fák leveleit zörget
ték ; a v íz  keskeny patakocskákban folyt 
le az ereszről. Mintha a természet sirt volna, 
a szobák egészen besötétedtek.

Ivanovics Alexej ott ült dolgozó-szobá
jának íróasztala előtt. Magas, sovány, barna 
alak volt ő, fekete, ritkás szemöldökkel s 
barnás arcszinnel. Haja már néhol őszbe- j 
csavarodott s mozdulataiban életuntság tűk- j 
röződött vissza. Harminckilenc éves volt.

Mellette hevertek kincsei, — a köny-

j vek, melyeket az imént kapott a külföldről. 
Ezek azon tudomány-ág legújabb vivmánvait 
tartalmazták magukban, melylyel épen ő 
foglalkozott. Ivannovits Alexej uj s uj ered
ményeket vezetett át irataiba, hogy őszszel, 

i az előadások megkezdtével föltárhassa azo
kat fiatal tanítványai előtt. Irónja majd 
a könyv lapjain, majd a kézirati füzeteken 
futott végig. A szobában halálos csend ural- 
kodék; csak a függő óra ingájának tik- 

! tak-ja volt hallható. Hanem eltekintve attól, 
hogy az egész házi berendezés az elfoglalt 

í ember kényelmével összhangba lön hozva s 
i ezt a napot misem különböztette meg a 
| többiektől, — Ivanovics Alexej ezúttal nem 

tudott azzal foglalkozni, a mivel akart; nem 
volt képes magát munkájának szentelni. Va
lami titkos, még nem egészen kifejlődött 
gondolat mozgott agyában s húzódott kígyó - 
módra szivére; aica aggályt árult el. Nem 
ismert önmagára, majd a drágalátos könyv 
számai, majd a tárgyra uj fényt vető átvite
lek közepette jelent meg neje alakja s vele 
egy sorban Szulinszky ifjú arca szellemes
ségének és szemtelenségének teljességében. 
— S ez a kép minden egyebet eltakart, 
megszakította gondolatai fonalát és szétku- 
szálta eszméinek egybefüggését. Zoleszky 
szórakozottan nézett széjjel; nyugtalanul 
hallgatózott valamire, hanem a szobában 
minden csendes volt, mint az előtt — s 
csakis az ereszről lecsepegő vizcseppek zaja 
s az óra ingájának kimért tik-takja hallat
szott. Némi küzdelem után sikerült rábírni 
önmagát, hogy határozatlan időre a tudo
mányok világába ássa bele m agát------- és
Szulinszky alakja ismét lassankint az Ivá- 
novics Alexej szemei elé tolakodott — még 
pedig a lehető legellenszenvesebb és bosz- 
szantóbb lény alakjában. — Megkondult az 
óra erős harangja. A kalapács első ütésére 
Zoleszky idegesen összerezzent s levágva 
irónját, széke támlájába dőlt. Szulinszky 
ifjú s szép arca ismét ott állott előtte. Agyát 
csak úgy furkálták e kérdések: mit ül min
dég ez a nyakunkon? Mit sugdosódik Helé
nával. S hirtelenében úgy tűnt föl előtte, 
hogy nagyon is van oka az aggodalomra. 
S ekkor a férj szivének egyik nem épen 
világos sarkába egy napsugár hatolt be. 
Azon gondolattal ment ki, hogy felesége 
után néz.

(Folyt, köv.)
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A MADARAK PETŐFI KÖLTÉ
SZETÉBEN,

(Folytatás.)

A p a c s i r t a Petőfi költeményeiben 
felveszen magába valamit a csalogányból is, 
a sasból is. A szabadságnak s az édes dal
nak madara. A pacsirtát a költő nagymes
terének nevezi, midőn a tavaszt kéri:

Hozd magaddal a p a c s i r t á t .
Nagy mesteremet.

Nem kell e madárnak a jó eledel; ha j 
börtönének zára nyilik, ott hagyja. ( Após -  j 
tol.) Képzetéről a költő azt mondja:

— ha mondom neki :
Szállj a magasba fe l!
Felszáll a légbe, és mint 
P a c s i r t a  énekel. /

Egyik politikai költeményében meg az 
uj-kor hajnala énekes madarának a pa- ! 
c s i r t á t nevezi. Más helyütt inti a jámbor 
költőket, hogy mit dalolnak, hiszen elenyé
szik menydörgésben a p a c s i r t a-szó. De 
aztán utána teszi:

Meg lehet, de a madár nem nézi,
Hallgatják-e ötét oda le n t;
A p a c s i r t a  fönn a kék magasban 
Istenének és magának zeng.

Az ifjúság eltűnt tavaszát avval siratja, 
hogy:

Magával vitte a zengő p a c s i r t á t ,
Mely fel-felköltött piros hajnalon.

A színésznő szebben énekel, mint a 
p a c s i r t a ;  Szécsi Mária szava úgy hang
zik, mint pacs i r t a - ének;  a kisbéres pe
dig, a mint szekerén a mezőre hajt s rá 
leselkedő kedvesétől elfogadja a bokrétát:

Mit fejében gondolt s érezett szivében,
Mit el nem mondhatott ott hirtelenében,
Azt útjában olyan szépen elfütyülte,
Hogy a p a c s i r t á k  is tanulhattak tőle.

Ritkán használja a pacsirtát csupán 
festés céljából, mint:

Zöld föld felett, kék ég alatt a 
Hangos p a c s i r t a  fütyörész ;
Dalával a napot kicsalta,
A nap rá gyönyörködve néz.

Vagy a mikor a téren áll, hol nemrég 
még csata folyt:

A légben akkor itt zugé 
Golyók repültek e l ;
A légben most fejem fölött 
P a c s i r t a  énekel.

De van olyan költeménye is, melyben 
végig a pacsirtával foglalkozik :

Paesirtaszót hallok meginti 
Egészen elfeledtem már.
Dalolj, tavasznak hírmondója te,
Dalolj, te kedves kis madár!

Oh istenem, mi jól esik 
A harci zaj után e dal,
Miként ha bérei hűs patak füröszt 
Égő sebet hullámival.

Dalolj, dalolj kedves madár!
Eszembe hozzák e dalok,
Hogy nem csak gyilkos eszköz, katona, 
Egyszersmind költő is vagyok.

Eszembe ju t dalodrul a 
Költészet és a szerelem,
Az a sok jó, mit a két istennő 
Tett és még tenni fog velem.

Emlékezet s remény, ez a 
Két rózsafa ismét virít 
Dalodra, és lehajtja mámoros 
Lelkem fölé szép lombjait;

És álmodom, és álmaim 
Oly kedvesek, oly édesek :
Te rólad álmodom, hű angyalom,
Kit olyan híven szeretek;

Ki lelkem üdvössége vagy,
Kit istentől azért nyerék,
Hogy megmutassa, hogy nem oda fönn,
De lenn a földön van az ég.

Dalolj, pacsirta! hangjaid 
Kikeltik a virágokat:
Szivem mily puszta volt és benne már 
Milyen sok szép virág fakad.

A g a l a m b a magyarban igen gyakoii 
s általános megszólítása, elnevezése a szere
tőnek. De ezenkívül a szelídség, szerelem 
s — kivált a vadgalamb — a csendes bá
nat madara. Petőfi költeményeiben 15 szőr 
fordul elő. Anyjáról mondja:

Kiküldéd, mint
Galambját Noé, a reményeket;
De teljesülés
Zöld ágával még egy sem érkezett.

A remények szép zöld erdejében két 
g a l a m b  ül s búg egy ág felett:

S én, lyámkám, azt gondolom: jövőben 
E galambpár én leszek veled.
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Más helyütt panaszkodik, hogy:

Mint g a l a m b  száll én felém az álom,
De reám nem édesgethetem.
A galamb félénk madár, tovább száll, 
Elriasztja dobogó szivem.

Azt mondja, hogy kedvesének lelke 
hófehér:

Fehér mint a g a l a m b ,
A melynek képibe’
Isten a szent lelket 
Az égből küldte le.

S folytatólag szól:

Szállj rám fehér galamb, 
Galambomnak lelke,
Hogy legyek megáldva,
Legyek megszentelve.

Egyik szép költeményében azt kérdi:

Minek nevezzelek,
Ha rám röpíted 
Tekinteted,
Ezt a szelíd g a l a m b o t ,
A melynek minden tolla 
A békesség egy olajága,
S a melynek érintése oly jó !
Mert lágyabb a selyemnél 
S a bölcső vánkosánál.
Minek nevezzelek ?

Boldogsága festésénél mondja:

G a l a m b  van a házon,
Csillag van az égen,
Az én ölemben van 
Kedves feleségem.

Mikor a zöld erdőben járkál s hallja 
a vadgalambok búgását, szól :

Csak ne volna galambok bugása!
Ebben fakadt bánatom forrása:
Mert ha látom szép páros voltokat, 
Megsiratnom kell árva magamat.

A s z e r e l e m g a l a m b  gyönge ere
jével nem győzött repülni Lehel sasleikével. 
A drága hír meghozója, mely a rabbal tu
datja, hogy már szabad: szép fehér g a 
l amb.  A költő boldogtalan, bús sorsát a 
lány vidám sorsával összekötni fél, mondván :

Berekesszem a szelíd g a l a m b o t  
Vérszomjas vadállatok közé?

A bányában pedig:

A kis lámpa reszkető sugára 
Félve néz a zordon éjszakára,
Mint a sasra a g a l a m b .

Az A p o s t o l  bán csak néha száll a 
kis fiú felé a bú g a l a m b j a .  Más helyütt 
is használja a galambot a bánat kifejezé
sére.

Az E r d e i  l a k  tájékát írva le, a v a d- 
g a l a m b o t  búsan búgónak nevezi. Vagy 
azt mondja:

A vizen keresztül 
G a l a m b  száll sebesen.
Nem is tudom ugyan,
Galamb-e igazán,
A mi ott száll, vagy az 
Én sóhajtásom tán ?

A leány a tengerparton áll, honnan 
kedvese messze ment s nem tért többé vissza.

— —: — a tenger s ég közötti 
Végtelenbe járt tekintete,
Mint elfáradt g a l a m b ,  a melyet 
A sas helyről helyre kergete.

Hogy a góly^a, az alföld e kedves ma
dara, különösen birta a költő rokonszenvét, 
az természetes. Egy gyönyörű szép költe
ményét egészen a gólyának szánja. Azt 
mondja:

Nekem valamennyi között legkedvesebb
Madaram a gólya,
Édes szülőföldem a drága szép alföld
Hűséges lakója.

Elbeszéli, hogy nem ért ez a madár a 
dal mesterségéhez s egyszerű, mint maga a 
költő, félig feketében, félig fehérben jár. 
Talán azért szereti úgy, mert együtt nőve 
kedtek. Mikor még bölcsőjében sirt, már 
ott kerepelt felette. Később, mikor gyer
mektársai esténként az utcán a hazatérő 
tchéncsordát kergették, ő a nádkup oldalá
nál huzva meg magát, szemlélte a szárnyu
kat próbáló kis gólyafiakat. Nem szerette 
a gyümölcsös őszt, mert elcsalta a gólyát; 
búsan nézte a házak tetején a sok üres 
fészket. De mikor jött a tavasz, gólya-várni 
néha elballagott egész a szomszédhatárba. S 
mikor ifjúvá lett, akkor is együtt ábrán
doztak a puszta mélyén.

Különben e kiválóan kedves madarát 
nem sokszor emlegeti a költő. Inkább a 
festés kedvéért használja. Alkonyati képet 
rajzolva, azt is oda teszi:

Amott a ház, a tetején 
Két g ó i y a.
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Arany Jánoshoz irt levelében eszébe 
jut a szalontai csonka torony s kérdi:

— _  — — 411 még a g ó i y a fölötte,
Néma merengéssel nézvén a messze vidékbe. ?

Az őszi kép egyik kiegészítő része, hogy:

Üres már a g ó 1 y a-fészek 
Tetejében a kéménynek.
Yándornépe ott halad.

A Kis Kunságot rajzolván, előtte áll 
az ér s :

— — — bosszú orrát üti a víz alá 
G ó 1 y a f i a k anyja.

Más helyütt a festést hangulatkeltéssel, 
reflexiókkal köti össze. Mikor János Fran
ciaországból hazautaztában a hajó-födélén 
sétál:

Feje fölött röpült egy nagy sereg g ó l y a .  
Őszre járt az idő, ezek a madarak 
Bizonyosan szülőföldéről szállanak :
Szelíd epedéssel tekintett utánok;
Mintha azok neki jó hirt mondanának.
Jó hirt Iluskáról, szép Iluskájáról.
S oly régen nem látott kedves hazájáról.

Ilyen egy ifjúkori népdala is:

Jön az ősz, megy a g ó l y a  már,
Hideg neki ez a h a tá r;
Röpül, röpül más országba,
Hol jobban süt a nap rája.
Hej, van oka a gólyának,
Hogy más hazát néz magának ;
De, galambom, hogy elhagytál,
Nem t ’om, mi okot találtál.

Bolond Istók csak sovárog: ha ő is 
szállni tudna, mint amottan az a g ó l y a ;  
úgy a várost hamarabb érné el.

Felhasználja a költő a gólyát apró ha
sonlatokra is. Mikor Kun-Szent-Miklóstól 
búcsúzik, azt mondja:

Hej, ha volna ősz : elszálina 
Már a g ó l y a ;
Mennék én is már, ha még egy 
Szóm nem volna.

Egy népdalában így szól:

Hegyen ülök, búsan nézek le róla,
Mint a boglya tetejéről a g ó l y a .

Az egyszerű nép számára óhajtván meg
énekelni Lehel vezért, azt mondja:

Kis házikókra száll lelkem, mint a g ó l y a  
S egyszerű nótákat kerepel le róla.

Sári néni haja:

Borzasán ül feje tetejében,
Mint a g ó l y a f é s z e k  a kéményen.

A széles tenyerű Fejenagy pedig:

Komoran nézett a big levegőnek 
Egy pontjára,
Miként a g ó l y a m a d á r  néz 
Fenekére a tónak,
Mikor a prédát lesi, melylyel 
A kémény tetején 
Várakozásba merült fiait 
Megvendégelni akarja.

Kedves alföldi másik vándormadarát 
a d a r u t  rendesen csak a festés kedvéért 
használja. Mikor János vitéz bujdosni indul 
s messze mögötte marad már faluja:

A levegőeget d a r u k  hasították.

H a z á m b a n  cimü költeményében el
mereng:

Rég volt, igaz, midőn e jegenyék 
Árnyékain utószor pihenék,
Fejem fölött mig őszi légen át 
Vándor d a r u i d  V betűje szállt.

Egy fantastikus költeményében mondja:

Látok nagy hegyről egy kék szigetet 
A tenger és a messzeség ölében;
Körülem ősz van, amott kikelet,
Vándorló d á r v á k  úsznak át az égen 
Az őszből a tavaszba.

Egy ifjúkori kísérletében ellentétesen 
tünteti fel a darut és saját magát:

Hová, hová égi utón,
D a r u s e r e g ?
Azért hagyjátok-e a tájat.
Mert nem meleg?

Vándorlók én is; ámde pályám 
FJlenkezŐ :
A szerelem forró honából 
Jég sír felé.

Hasonlatként szerepel a daru, mikor 
Álmosnak az ős-hazában azt mondja a nép :

Mint a d a r u s e r e g  az elöljáróját, 
ügy követünk téged ország-világon át.

A. f e c s k é t  ellenben csak egyszer 
használja a költő festésül, egy őszi képben:

Üres már a f e c s k e f é s z e k  
Itt az eszterhéj alatt.

(Vége köv.)
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FLAUBERT GUSZTÁV BARÁTAI,
— A naturalismus kulissza-titkaiból.

I .
( L e ó n  C l a d e l  és D a u d e t  A l p h o n s e . )

Mikor a »Salammbő« szerzőjét a hideg 
föld alá tették, koporsója mellett találkát 
adtak egymásnak mindazok, kik a haladó 
Franciaországhoz tartoznak s Rivet Gusz
táv, Hugo Viktor hűséges adjutánsa, fájdal
masan vallotta be, hogy ekkor tűnt ki, 
mennyire uralkodik a naturalismus épen 
az ifjabbik nemzedéken.

*

Koporsójához legközelebb egy ifjú em
ber állott, kinek arcán úgy a keltának sa- 
játszerü lágy vonalai, mint a baszknak 
erélyes szögletei feltalálhatók és a legelső 
pillanatra elárulják a déli franciát. Vájjon 
ki lehet ? A körülállók csöndesen suttogták 
nevét és a mint a közönségen keresztül 
egészen a kérdezőig elfut, alkalmunk van 
azt felfogni. »Le ó n  Cl a de l ,  a »Triple- 
Cloche« szerzője!«

A mint ott állt a koporsó mellett, sze 
meiben a szerető barát fájdalmas rezignációjá.
val, senki sem tételezte volna föl róla azt a
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valósággal amerikai változatosságu életet, 
melynek eredménye egy mély nyom a fran
cia regény történetében, de egyszersmind 
sok mély redő a derék harcos homlokán és 
deres fürt, melyet már a hízelgés sem ne 
vezhetne »szerencse-szál«-nak. Volt ő már 
jogász, tanár, tisztviselő, színi kritikus, for
dító és színműíró — sok minden, de az 
irodalom szeretete, mely úgy vonzza az igazi 
irót, mint a föld szerelme a léghajóst, min
denfelül elvonta és újra és újra csak ked
ves íróasztala mellé ültette, hol pipázva és 
fütyörészve dolgozza ki kedves alakjait: az 
oly nyers, de- alapjukban gyémánttiszta 
francia parasztjellemeket. Lessük meg éle" 
tének pikáns vonásait.

*

Midőn első munkáját, az »Örökszerel
met« irta, veszedelmes szomszédságba ke
rült. A Rue-du-Mont-Tabor-on lakott közel 
Masset-hez, az akkori párisi ifjúság bálvá
nyához és átellenben ama vendéglővel, mely
ben Orsini és társai koholták bár veszedel
mes, de világtörténeti fontosságú terveiket. 
Ekkor ábrándos szépségű leányka lakott

mellette, kivel Cladel a diákszerelem egész 
mézét fenékig ürítette. De a fiatal iró szi
véből hiányzott egy erény, a melyet a sze
rető nők mindenütt megkövetelnek : a hű
ség. Nancy előbb intette, azután kérte, majd 
fenyegette, utoljára eltűnt, ott hagyva min
den csekélységet, melyet Cladeltől kapott. 
Hiába kereste ez mindenütt és sokáig sötét 
önvádba sülyedt, melynek nyomai világosan 
föltalálhatók az örök szerelem pesszimiszti- 
kus irányában. Később még egyszer talál
koztak, de akkor már oly helyen, a hon 
nan Cladel az egykor oly tiszta teremtést 
többé nem emelhette magához. Naplójában 
erről a találkozástól a következő mély ér
telmű monológ találtatik: Nancyt meg
találtam. De hol ? Ott, a hol a nőknek csak 
keresztnevük van. És ki juttatta oda ? Én.

*

Az irót, de különösen a francia irót? 
két helyen ismerhetjük meg valóban : iró - 
asztala mellett és családja körében. Cladel- 
nál a kettő egyesül, a mennyiben magányo
san dolgozni nem szeret és sokszor vándo
rol a tintatartóval kezében nejéhez, ha az 
utóbbi őt föl nem keresi. Néha annyira 
megy, hogy egyenesen ráparancsol nejére, 
mikép annak a kötéssel, vagy egyéb kézi 
munkával íróasztala mellé kell ülnie és ak
kor a toll csak úgy ég a kezében, ő  kü
lönben csak egyben tart a naturalismus 
többi híveivel: abban, hogy mint Theo- 
phile Gauthier, ő is hosszúra növeszti ha
ját és szakállát. Egyébként Ízlés dolgában 
egészen eltér elvtársaitól. Mig Zola ingujj
ban dolgozik, Guy de Maupassant pedig 
nyakig begombolkozik, addig Cladel az ara
nyos középuton járva a kényelmes és kom- 
fortáblis hálóköntösbe bujtatja munkaerőtől 
duzzadó, vagy munkától fáradt tagjait. Ép 
ily kedélyes és francia íróknál majdnem 
szokatlan családiasságot lehel Cladelnek 
egész sálon ja, melyet nejének kitűnő zon
gorajátéka lyrikus tulajdonságokkal is föl
ruház. A kis múzsatemplomnak kiékité- 
séről baráti, de egyszersmind művészi ke
zek gondoskodtak. Carolus Duran, a kiváló 
arcképfestő, diákköri arcképével lepte meg 
egykori tanulótársát, Hércau (szintén jelen
tékeny művész) ki alig pár éve, hogy po
litikai fogságot szenvedett, ebbeli szabad 
idejét arra használta, hogy Cladel müveihez 
képeket készítsen. Ezek a képek most ott
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függnek a barátságos kandalló körül, alat
tuk jobbról a Milói Vénus, balról azonban 
Polichinel, kinek becses vonásai egyetlen va
lamire való francia szalonból sem hiányzanak.

*

Cladelnek egész irói egyéniségében ta
lán semmi sem olyail eredeti, mint azon 
módszer, a mely szerint dolgozik. Ha vala
mely munkálatot tervbe vesz, akkor hirte- j 
len, jóformán rögtönözve veti a papírra és 
oly rohamosan odarögzi gondolatait, hogy 
pár hónap alatt elkészül egy-két kötetes ; 
regényekkel. A nélkül, hogy kéziratán leg
csekélyebbet is változtatna, nyomdába adja 
azt, de mihelyt a legelső korrektúrát meg
kapta, már is ütött az átdolgozásnak órája- 
Csodálatraméltó bravourral rugaszkodik neki 
a törlésnek, kihagyásnak és igazításnak, 
úgy hogy néhol egy egész hasábból alig | 
marad pár sornál, másutt pedig ivszámra 
menő betoldások ugyancsak ivszámra menő 
áttördeléseket tesznek kívánatossá, sőt elke
rülhetetlenné. Mindez természetesen máso
dik, harmadik, sőt negyedik korrektúrát is 
magával hoz és igy egy esztendő is lete
lik, mire valamely regény vagy beszély 
napvilágot lát. Persze ez a kiadóknak se
hogyan sem tetszik, azonban Cladelnek ha
tározott fellépésével szemben ők is elhall
gatnak. — Még valaki fél tőle: a nyom
dászok, a kiket néha még álmukból is föl 
zavar, hogy az utolsó pillanatban egyet-mást 
törüljön és betoldjon. Vannak regényei, 
melyeknek nyomtatási költsége jóval meg
haladja az irói tiszteletdijat, melyet a ki
adótól kapott. &

Valamit kell még Cladelről elmonda
nunk, hogy őt egészen kiismerjük és meg
tudjuk, hogy a szellem nagy tőkepénzesé
ben mennyi valódi arisztokracia lakozik. 
Midőn apja, a derék nyergesmester meghalj 
fia elhatározta, hogy apjának valóságos iro
dalmi emléket fog állítani, a mit »Montau- 
ban tu-ne-le-sais’« cimü müvével meg is 
cselekedett. Es milyen Íróasztalon irta ezt 
a panegyrikust, melyben a hatalomra jutott 
szellemi munkás dicsőítette ősét a becsüle
tes, a törhetetlen anyagi munka és küzde
lemnek emberét? Apjának a munka-aszta 
Ián, azon emlékezetes és minden valódi de
mokratát lelkesítő szavakkal: »Sur l’étable 
de mon pére j'ai voulu écrire són histoire«

(apám dolgozó-asztalán akartam megírni az 
ő történetét.)

*

Vájjon lehet e D a u d é t r ő l ,  kinek min
den legcsekélyebb rajza és vázlata is le van 
forditva magyarra, lehet-e arról olyat mon
dani, a mit a magyar közönség még nem 
ismer? Nem tudom, de megpróbálom.

Különös jó kedvében ugyanis nem rit
kán megtörtént, hogy F l a u b e r t n é l  a 
régi jó pajtásoknak adomákat mondott el 
Daudet Alphons, melyek, mint minden író
nak sirva-vigadó küzdő élményei az ifjú 
korra vonatkoztak, az irodalmi cigányéletre, 
melyet minden fiatal irodalmi embernek 
végig kell szenvednie. Kivált egy adomát 
mondott el gyakran, mely arra az időre vo
natkozik, midőn Sarlandban osztályvigyázó 
volt és névnapi költeménynyel tette meg 
első kísérletét a múzsák előtt. Ekkor tör
tént, hogy valamelyik osztálytársának apja 
fiával együtt őt is vitte valami kirándu
lásra. A fiuk pihentek valahol zöld lomb 
alatt, mig az öreg ur a környék gazdasági 
viszonyait tanulmányozta. Egyszerre föl
kiáltott :

— Nini, amott látom öcsémet jönni, 
kit csak holnapra vártam és kinek jöttével 
fiamat megakartam lepni.

Csakugyan az öcscs volt egyetlen leá
nyával, egy szép kis szöszkével, kibe a 
fiatal Daudet beleszeretett, mihelyt meg
látta. A fiatalság összebarátkozott és csak
hamar azokba az ártatlan falusi játékokba 
kaptak bele, melyek annyi tapasztalatlan 
szivet jégre vezettek már. Az ifjú Daudet 
csupa tűz volt és szabadon engedve mű
ködni szellemének röppentyűit, csakhamar 
a szép kis leány mellé férkezett. Egyre cse
vegtek és folyton bizalmasabb hangra kezd
vén, utoljára Daudet bátorságot vön magá
nak jegyzőkönyvét bemutatni és féltéke
nyen őrzött verseiből egyet-mást felolvasni. 
A szép leányka eleinte egész odaadással 
hallgatta a poétát, de később különös izga
tottság vett rajta erőt, melyet a fiatal iro 
saját javára magyarázott.

— Mi baja van kérem! ? — mondá. 
Talán verseim . . .

— Oh nem, azaz hogy igen, nos ké
rem mondja csak, nincs-e önnél zsebkendő.

Ily próza! Hátha még vesszük, hogy 
Daudetnál sem volt zsebkendő.
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- Ez volt legelső kiábrándulásom! j séges dolgozótárs igazgatja férjének keze 
szokta volt h lauberthez fordulva mondani, j nyomát. A két Íróasztal között pedig sötét- 
valahányszor a nagy irói család valamelyik 
uj tagjának elmondotta ezt a történetet.

K O S Z O R Ú

Daudet egy ideig a hirhedett Morny t 
grófnak titkára volt. Ebbéli hivatalába is ' 
nagyon sajátszerü módon vétetett föl. Midőn 
ugyanis legelső kötete »A szerelmesek« 
(Les amoureuses) megjelent, valami kegyes 
végzet folytán egy példány Eugénia csá
szárnőnek kezeibe is eljutott, a ki figyel
meztette rá Mornyt, a kinek jó ízlése az 
udvarnál kiváló hírben állott. Kis idő múlva 
Morny magához hivatta az ifjút és rövid 
társalgás után titkári állással kínálta meg. 
Daudet eleinte habozott, vájjon e hatalmas 
férfiúval szemben kimondja-e azt az okot, 
mely őt az állás elfogadása ellen izgatta* 
Apja és egész családja szigorúan legitimista 
volt s az ifjú Daudet ösztönszerüleg érezte, 
hogy uj állásában sok, nagyon sok, talán 
csupa Bonapartistával kell érintkeznie. Végre 
győzött a veleszületett és (a mint ő mon
dani szokta) tarasconi őszinteség és kimondta 
ebbeli aggodalmait. A herceg sietett meg
nyugtatni, még pedig a következő szavak
kal: »Maradjon legitimista, ha úgy tetszik, 
de mindenekelőtt arra kérem, nyirassa le a 
haját!«

Daudet megkapta az állást, de még a 
hajától sem kellett megválnia!

*

René Delorme, kinek Daudet-val foly
tatott barátságos viszonya őt elsőrendű hi
telességű kútfővé avatja, következőleg festi 
»Jaek« és »A nábob« szerzőjének módszerét, 
melyet a munkánál követ. Általában véve 
minden egyes részletet háromszor szokott 
feldolgozni, először gyorsan papirra vetve, 
másodszor tisztázva és harmadszor végleg 
simítva. Az első átdolgozás főleg az értelmi 
összefüggésnek, a második a nyelvbeli si
maságnak és tapintatnak szól. Csak ezután 
és ily garancia alapján bocsátja Daudet re
génykéziratait sajtó alá. Néha felesége is 
segít a simításban, csakhogy ő inkább a 
pontozásjelekre terjeszti ki figyelmét, me
lyeket Daudet maga a »gondolat patkó
szegeinek« nevez. Ilyenkor a nagy íróasztal 
közelébe, a melynél Daudet dolgozik, még 
egy másik is van állítva, a melynél a hű-

zöld ficus-ok árnyában és azoknak leveleitől 
félig eltakarva kergetőzik »egy kis izé«, 
melynek minden vonása a ház urával való 
közeli rokonságra vall . . .

*

Álljon itt befejezésül még egy költemény 
prózában Daudet-tól, mely alighanem alkal- 
mul és némikép talán tükörképül szolgált 
Turgenyev hasoncimű gyűjteményéhez. Az 
itt bemutatandó darab Daudetnek »Előőrsőn« 
cimü gyűjteményéből való, melynek egyes 
töredékeiről szerzőjük úgy nyilatkozik, hogy 
őket szétpattant bombák forgácsaihoz ha
sonlítja. Ilyen forgács tehát a következő :

»Cournaweben vagyunk, decemberi reg
gelen. A síkság fejérlik a fagytól, csont
kemény, szinte krétás. Az országutnak meg
fagyott sarán egymást követik a zászló
aljak, közbe-közbe tüzérség is beköszönt 
közéjük. Lassú és szomorú vonulás biz’ ez. 
Pedig nagy csatának küszöbén állunk. A 
legénység csak úgy vonszolja fáradt tag
jait, ujjaik dermedtek, ki-ki eltakarja kezeit, 
különben megfagynának. Időnkint megálla 
nak a paripák, ágaskodnak, nyerítenek. A 
lőporos kocsik hangosakat nyekkennek a 
kőkemény talajon. A íűzérkatonák fölmász
nak az ágyunyeregbe és kissé félénken te- 
kintgetnek Le Bourgetnek magas fehér fa
lára. — Látni őket? kérdik egymástól a 
föl és alá tántorgó katonák. És azután megint 
csak fölhangzik a vezényszó: »Előre ! Előre!« 
Az embertömeg, mely egyidőre megállapo- 

i dott, megint csak tovább hullámzik, tovább 
hömpölyög. A szemhatáron, ott a hol Auber- 
villiers erőd sáncai emelkednek, valami fe
héres alakocskák verődnek vissza a lustán 
emelkedő napnak fényétől, akár csak por- 
cellán-alakocskák lennének, az: a kor 
mányzó és táborkara. Nem messze tőlem 
az út szélén egy sereg fekete madár tele
pedett le, a kiket már rég ismerek tolláik
ról. Nagyon szomorúak és halványan tekin- 
tének e sok halálra Ítélt áldozatra, ők azok : 
a Szent Lázár katonái.«

Tegyük még hozzá, hogy ezt Daudet 
mint nemzetőr irta »térdére szorított papí
ron az irónt keztyüs kézbe fogva« és ki
mutattuk, hogy az ő múzsája még a csatá
ban sem hallgat. ECHO.
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I R O D A L O M .
Ab akadémia tagválasztásai, jutalomosz

tásai; nagygyűlése és uj j ágálom tételei. A
tnagy. tud. akadémia nagy hetéről a következők
ben nyújtunk részletesebb képet:

Az I. osztály a G o r o v  e-féle jutalmat (A 
modern realizmus a szépirodalomban) nem adta 
ki, mert a két beérkezett pályamunka közül egy | 
sem vált be. A N á d a s d y-féle pályadijra (elbe- j 
szélő költemény) érkezett 21 mü ; egyet sem talál
tak jutalomra érdemesnek. — Az A t h e n a e n m  
irodalmi részvény-társaság száz arany pályadijára 
(A magyar hírlapirodalom története, kezdettől 
(1780.) fogva (1867-ig) egy tervezet érkezett Fe- 
r e n c z y Józseftől. Az osztály a pályázati határ
időnek meghosszabitását f. évi október hó vé
géig ajánlotta.

A L u k á c s-féle pályakérdésre (Kazinczy 
Ferenc élete és munkái) két tervezet érkezett be. 
Egyik Bayer Ferenctöl; a másik Bánberg József, 
töl. Erre nézve is a pályázati határidő meghosza- 
bitása f. é. október végéig ajánltatott. — A 
Lévay-dijra (Kölcsey élete és munkái) érkezett : 
pályaműnek a jutalmat nem adták ki, újra ki
tűzték 188tí-ra. — A Sámuel-dijat Munkácsi Ber- 
nát: »Votyák nyelvtanulinán^ ok« cimü értekezé
sének ítélték oda. Rendes tagokul megválasztva 
lettek: Beöthy Zsolt, Szarvas Gábor, Ponori Thew- 
rewk Emil levelező tagok. Levelező tagokul Bak- 
say Sándor, Páltfy Albert és dr. Szinnyei József 
kültagnak dr. Genetz Arvid finnországi líceumi 
tanár.

A II. o s z t á l y a  Szilágyi István-féle 1200 
frtos jutalmat S z a 1 a y József »Magyarország tör. 
ténete« cimü munkája 2—4 kötetének Ítélte oda- 
— Az 1883-dik akadémiai nagyjutalmat F e 1 m é r y 
Lajos, a Marcibányi jutalmat pedig dr. A l e x a n 
d e r  Bernát bölcsészeti munkáinak ítélte oda. —
A S z r o k a y-dijat a 3-ik számú pályamunkának 
ítélték oda. — Az első magyar ált. biztosító tár
saság 500 frtos jutalmát E c s e d y  és J e k e l f a -  
1 u s s y munkái közt fogják felosztani. — A Sz t r o 
li ay  a l a p í t v á n y b ó l  kitűzött 100 aranyat 
az 1-ső számú pályamunkának Ítélték. Rendes ta
gokká megválasztva : A p á t h y István ; levelező 
tagok : B a 1 1 a g i Aladár, B u n y i ta y Vince, 
dr. F e j  é r p a t a k y László, H a m p e 1 József,
H o r v a t h Árpád, K o v á c s  Gyula, kültagok . 
B a r t o l o m a e s  M a p a s s a  és C a e s a r é  
G u a s z t i olasz történetírók.

A III. o s z t á l y  a B e z s á  n-féle 1200 fitos 
pályadijat az 1-sö számú pályaműnek ítélte. — A 
n é v t e l e n  m é r n ö k  által kitűzött 1000 frtos 
pályadijra 3 munka pályázott, a dij azonban egyik
nek sem adatott ki s újra ki fog tűzetni. — A 
F á y-féle 1000 frtos pályadijat B a l o g h  Kálmán 
>A magyar gyógyszerészköny vkommentárja« nyerte 
el. Tiszteletbeli tag lett K o n k o l y  T h e g e  
Mik ós L tag, rendes tagok: M i h á l  k o v i t s  
Géza 1. tag, levelező tagok : K he r n d l  Antal, 
dr. K o r á n y i  Frigyes és M o c s á r y  Sándor, 
kültag; H e n l e  Jakab dr. göttingai egyetemi 
tanár.

A nagy ünnepélyes köz-ülést f. hó 8-án ta r 

totta meg az akadémia. Kiemelkedő mozzanata 
S z á s z  Károly jeles emlékbeszéde Arany János 
fölött E gyűlésen az akadémia a jövő jutalomté
teleket a következőkben állapította meg ;

A g r ó f  T e l e k y  J ó z s e f  d r á m a i  j u 
t a l o m é r t  1884-re, bohózatok mellőzésével csu
pán tiszta vígjátékok versenyezhetnek. Jutalma 
100 arany. Beküldési határidő 1884. dec. 31.

A g r ó f  K a r á c s o n y i  j u t a l o m é r t  
(400 arany) 1885-re vígjátékok, ide értve a vígjá
tékok minden faját, versenyezhetnek. Határnap 
1885. szept. 30.

A P é c e l y  d r á m a i  p á l y a d i j r a  tisz
tán a magyar történelemből vett színmüvek pá
lyázhatnak, úgy tragédiák, mint középfaju drámák 
és vígjátékok, akár kötött nyelvben, akár prózá
ban írva, melyek az 1884—1885. években megje
lentek nyomtatásban, vagy valamely színpadon 
előadattak s kéziratban az akadémiához 1886. márc. 
utolsó napjáig beküldetnek. A már pályadijat — 
kivéve a tKaracsonyi-pályadijat nyert színmüvek 
is pályázhatnak. Jutalma 1000 frt.

Kívántatik e l b e s z é l ő  k ö l t . e m é n y ) 
melynek tárgya lehet történeti, mondái, vagy a 
jelen életből vett. A Nádasdy-alapból vett 100 
arany jutalom csak önálló becsű műnek adatik 
adatik ki. Határnap szept. 30.

A Farkas-Raskó alapítványból 100 frt ju ta
lom hirdettetik hazafias költeményre, mely lehet 
óda, himnusz, elégia, dal, ballada, beszélyke, tan
költemény vagy satira. Határnap 1884. dec. 31.

Kívántatik Faludi Ferenc munkáiból, kü
lönösen a Nemes ember, a Nemes asszony, a Ne
mes urfi cimüekböl a nevezetesebb mondat- és 
jelentéstani mozzanatoknak rendszeres tárgyalása. 
Jutalma a Marczibányi-jutalomból 40 arany. Ha
tárnap 1885. szept. 30.

Kívántatik a m a g y a r  h í r l a p i r o d a l o m  
t ö r t é n e t e ,  kezdettől (1780) 1867-ig tekintettel 
a politikai eszmék és pártok fejlődésére. Jutalma 
az Athenaeum részvény-társaság adományából 100 
arany. E föladat megoldására az akadémia nyílt 
pályázatot hirdet. A pályázni kívánók fölhivatnak, 
hogy a munka tervrajzát és a kidolgozásra vonat
kozó ajánlatot 1885. szept. 30-ig küldjék be. A 
tervrajzhoz a készülő munkából mutatvány is csa
tolandó s szükséges, hogy az iró tárgyára vonat
kozó nézeteit is fejtegesse s a nevezetesebb forrá
sokat is jelölje meg.

Kívántatik K a z i n c z y  F e r e n c  é l e t e  
és  mu n k á i .  Jutalma a Lukács alapítványból 1000 
frt. A pályázat nyílt. A munka tervrajza és a 
kidolgozásra vonatkozó ajánlat 1885. szept. 30-ig 
küldendő be. Mutatvány s az iró nézetének fejte
getése itt is kívántatik.

K ö l c s e y  é l e t e  és mu n k á i. Jutalma 
a Lévay-alapitványból 1000 frt. Határnap 1885. 
szept. 30. A jutalom csak önálló becsű munkának 
adatik ki.

Kifejtendő a magyar nyelv egész életében 
hogyan szerepelnek a mondat határozó részei. 
Jutalma a Lukácsalapitványból lOoO frt. Határ
nap 1884. dec. 31.
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Ellák. Az akadémia Nádasdy-dijára beadott 
22 pályázó közül az E l l á k  című részesült a bí
rálók legnagyobb figyelmében. — A mü szerzője 
F ü l ö p  Ár on ,  székely ifjú, ki a fővárosban eddig 
hirlapirással foglalkozott. Az uj magyar hősköl
temény 10 énekből áll s úgyszólván folytatása az 
Arany János Buda halálának. A lapok több mu
tatványt közöltek belőle. Ha a mű meg fog je 
lenni a könyvpiacon (s reméljük, akad rákiadó), 
érdeme szerint méltatni fogjuk.

Renan legújabb müve épen most jelent 
meg : N o u v e 11 e s é t u d e s  d’h i s t ő i r e  r é- 
l i g i e u s e  címmel. A müvet megelőző bevezetés 
ragyogó stylusban van irva. Maga a mü egy kö
tetből áil s legterjedelmesebb értekezése a budd
hizmust fejtegeti. Szerző szavai szerint már ez
előtt 30 évvel meg volt irva, de a »Revue des 
Deux-Mondes« szerkesztője — e világhírű folyó
irat számára készült, — az egészet nem akarta 
fölvenni s igy máig sem látott napvilágot. Egy 
másik értekezés assisi szt. Ferencnek van szen
telve. Tudjuk, hogy Renannak » J é z u s  é l e t e  
cimü müve heves harcot, idézett fel a keresztény 
világban. E cikk ama harc közepette látott elő
ször napvilágot. Egy kapucinus, ki azt a D é b a t s- 
ban olvasta, X. hercegnőnek azt mondotta Renan- 
ró l: »Máskép beszélt Jézusról, mint a hogy kel
lett volna, de helyesen szólott szt. Ferencről. As
sisi Ferenc meg fogja öt menteni,« Renan, saját 
szavai szerint, assisi Ferenc iránt mindig nagy 
tisztelettel viseltetett s hitvallása tekintetében 
mindjárt Jézus után helyezi őt.

»Az ember származása és az ivari ki
válás.« Darwin, a lángeszű angol tudós és ter
mészetbúvár ily cimü könyve T ö r ö k  Aurél és 
E n t z Géza fordításában s a természettudományi 
társulat kiadásában megjelent. Margó Tivadar elő
szókép Darwin életrajzát irta meg hozzá. Az előt
tünk fekvő első kötetben 78 fametszet van. Fölös
leges megjegyeznünk, hogy e geniális könyvnek, 
mely legmélyebben nyúl a lét titkaiba, egyetlen 
müveit ember asztaláról se volna szabad hiányoz
nia, bármily álláspontot foglal is el Darwin theo- 
riáival szemben.

M Ű V É S Z E T ,
Az orsz. magyar képzőművészeti társulat

választmányának legutóbbi ülésén K e l e t i  Gusz
táv előterjesztvén jelentését, örömmel tudatta» 
hogy S e d e l m a y e r  párisi müárussal az igaz- j 
gatóság végleges és pedig kedvező megállapodásra 
jutott. E szerint M u n k á c s y  Mihálynak »Krisz- ' 
tus a kálvárián« cimü remekműve szeptember ele
jétől ki lesz állítva a társulat csarnokában. A tár- j 
sulat nevében e kép alkalmából üdvözlő levél j 
intéztetik Munkácsyhoz. Az 1885. orsz. ált. kiál- | 
litás alatt junius elejétől szeptember végéig két 
sorozatban kizárólag külföldi remekműveket állí
tanak ki s igy a vidéki és külföldi látogatók Buda
pesten a külföld kiváló művészetével is megis
merkedhetnek.

A kassai dóm négyzet pillérei oly rósz álla
potban vannak, hogy szerencsétlenségtől lehetett

tartani, f  r e f  o r t  miniszter ennek következtében 
fölszólította S c h m i d t  építészeti főtanácsost, 
vizsgálná meg a templomot. Schmidt e felszólítás 
folytán Kassara utazott, s megvizsgálván a tem
plomot, úgy találta, hogy valóban fenyegető baj 
van és a templom főhajójának falait egészen le 
kell hordani újra építeni, addig pedig biztositó 
építményről kell gondoskodni. E vizsgálat alkal
mával a mester csudálkozását fejezte ki azon, hogy 
a templom a mai napig fenmaradt és pedig azon 
oknál fogva, mert nemcsak eltértek az építésnél 
annak idejében az eredeti tervtől, de a kivitelnél 
Í3 rósz volt a munka.. Ha tehát a főhajó pilléreit 
lebontják, az eredeti alaprajz fog visszaállíttatni, 
a nélkül azonban, hogy a gyönyörűen helyreállí
tott sanctuarium és a déli sanctuarium és a déli 
előcsarnok, mely készen van s júliusig egészen be
fejeztetik, nemkülönben a nyugati homlokzat vál
tozást szenvednének-

Liszt Ferenc egyik tanítványa: S c h i l 
l i n g  Ernő közelebb hazánkba jön hangverse
nyezni. Olasz és német lapok szerint orgonán és 
zongorán egyiránt jelesen játszik. Budapesten, 
Debrecenben, Temesvárott, Aradon és Zágrábban 
készül föllépni.

A Mozart-emléket Bécsben a »Stadtpark«- 
ban, a »Kursalon« előtt fogják fölállítani. Az em
lékre eddigelé csak 53,000 frt gyűlt be: föl fog
ják tehát szólítani a bel- és külföldi összes szín
házakat és hangverseny-vállalatokat, hogy a nemes 
cél javára előadásokat rendezzenek. Az emlék már
ványból fog készülni, még pedig barokk-stylben. 
A tervezetre pályázatot fognak hirdetni, melynek 
határideje 1885. évi március hava lesz. A legjobb 
három tervezetre 3000 frt, 2000 frt és 1000 frt 
jutalmat tűztek ki. A tizenkét tagú bíráló-bizott
ságot később fogják megválasztani.

Bülov János elvállalta a frankfurti Raff- 
konzervatorium felsőbb osztályaiban a zongora- 
tanítást és állomását már el is foglalta. Kizárólag 
Bach, Beethoven és Brahms müveinek tanítására 
szorítkozik.

Sardou a párisi »Porte St.-Martin« színház 
számára uj darabot ir, a melynek főszerepét Sarah 
Bernhardt fogja játszani.

A londoni »Albert-Hall«-ban pénteken ün
nepelték meg B e n e d i k t  karnagyi működésének 
ötvenedik évfordulóját. Az ünnepeltnek »Szent 
Péter« cimü oratóriumát adták elő, elsőrangú 
művészek és ezer főből álló énekkar közreműkö
désével. Benedikt lelkes ovációkban részesült.

Hangverseny a tengéren. H a u c k  Minnie, 
a ki az imént tért vissza Amerikából, útközben az 
»Eider« hajón hangversenyt rendezett, a német 
tengerész-segélypénztár javára. Énekelt »Loheng- 
rin«-ből, »Carmen«-böl és »Don Juan«-ból. Ezen
kívül közreműködött a hajó-legénysége zenekara 
és néhány műkedvelő utas. — A művésznő a 
hajó tisztjeitől művészi faragásu f a  - b o k r é t á t  
kapott.

Felelős szerkesztő : SZANA TAMÁS.

Budapest. Weiszniann testvérek könyynyoaid^ja.
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A B A B A .
(Rajz.)

Irta  MARGITAY DEZSŐ.
(Folytatás.)

Egyszerre megáll; tétovázva tartja ujjai 
között a legközelebbi levelet, nem birva el
határozni, hogy megfordítsa e azt, vagy pe
dig összecsapja a világoskék bársonyba kö
tött könyvet, melynek a födelén aranyos 
nyomással áll, hogy:

> H ............N ...............« (Hermina Nap
lója.)

Végre elszánja magát. Körülnéz a szo
bában, hogy egyedül vau-e ? s fordít egyet.

Három szál szárított ibolya s egy em
lékkönyvbe szánt aranyos szélű lap van ott.

A három szál szárított ibolya keskeny, 
halványkék szalaggal van összekötve; az 
emléklapra pedig egy zöld mezőben álló 
fehér bárányka van festve, rózsaszín szalag
gal és körmökkel, nyakában világoskék se
lyem szalaggal, mely oldalt, — hogy lássák 
— oly gondos csokorra van kötve, mintha 
valami ügyeskezü divatárusnő műhelyéből 
került volna ki.

A kép alatt pici, hátradőlt betűkkel 
e sorok állanak:

»Oh lányka ! e fehér bari
Ártatlanságod jelezi.
A kék szalag : égszin szemed ;
Mondd: remélnem vajh mit lehet?

K............S ............m. k.
(furfangosan kigondolt manupropria, mely 
úgy van kitervezve, hogy rajztanilag szabá
lyos és mégis utánozhatatlan legyen.)

Első és egyszersmind utolsó, lég vakme
rőbb nyilatkozata annak a fiatal embernek, 
a ki azt egykor Hermina varró-asztalkájá
nak a fiókjába oly ügyesen lopta volt be? 
hogy a lány csak tél esztendő múlva akadt rá

Szegény Kardos Sámuel! Hermina nem 
mondja ki soha e nevet, ha magában van;

mindig csak K. S.-nek nevezi őt, mint a 
hogy nevezte hajdan, ha fiatal lánybarátai
nak irt felőle.

S az a három szál ibolya ? — oh az is, 
az is kedves emlék !

— Ott ültek a gesztenyefa alatt ket- 
ten; Hermina és K . . . S . . . Csöndes jú
niusi estalkony volt; fölöttük a galyon egy pár 
fecske tollászkodott ésgyügyögött egymásnak.

Hermina, nem tudni, hogy miért, na
gyon izgatott volt; kötött és nem mert 
K . . . S . . .-re nézni, a ki mellette ült a 
lócán hallgatagon. Alig volt pár lábnyi tá
volság közöttük . . . Hermina lesütött szem
mel is érezte, hogy K . . . S . . . tekintete 
rajta függ.

Egyszerre közelebb csúszott K . . .  S . . . 
Hermina szive erősen dobogni kezdett . . . 
Ha ez a fiatal ember most meg találná 
ölelni ! Tudta, hogy most az volna a legta
nácsosabb, ha fölállna mellőle ; de úgy volt, 
mint az ébren alvó, a ki érzi, hogy mind
járt le fog róla csúszni a takazó s azért 
még sem kap utána, mert olyan jól esik 
nem mozdulni.

A helyett, hogy fölállt volna, ráemelte 
tekintetét. *

K . . . S . . . megzavarodva húzódott 
vissza.

— Kisasszony, ezt a három szál ibo
lyát akartam átadni. — Letette a kerti asz
talra, megemelintette a kalapját és távozott.

Hermina fölvette a virágokat; bement 
velők a szobába, aztán ledőlt a divánra és 
zokogott.

Ezen a napon irta be naplójába, hogy :
» V e s z e d e l m e s  a nőre,  h a z e -  

z é l n i  t u d !  m e r t  a z e n e  k i f e j t i  a 
n ő b e n  az á b r á n d o s s á g o t  és f e l 
k e l t  b e n n e  b i z o n y o s  v á g y a k a t ,  
b i z o n y o s  ö s m e r e t l e n  v a l a m i  
i r á n t . . . .  S z e g é n y . . . .  m e n n y i r e
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f o g v a  n e m  v e s z e m  t ö b b é  k e 
z e m b e  a g i t á r t . «

Meg is tartotta Ígéretét, melyet napló
jának tett és tapasztalta, hogy megfigyelése 
helyes. — Azóta tizenhét év múlt el és . . . 
semmi baj.

Pedig ma is épen úgy jár a házhoz 
K . . . S . . ., mint tizenhét évvel előbb. — 
Tizenhét év előtt szegény joggyakornok volt 
a törvényszéknél; ma irodaigazgató.

Tizenhét évvel előbb szegénysége, meg 
annak a tudatában, hogy nincs állása, mely
ből családot tarthatna, tétovázva lépett be 
a vagyonos Hermináék előszobájába s meg
várta, mig valaki valahonnan előjön, hogy j 
megkérdezhesse :

— Ugyan kérem, szabad-e a kisasszo 
nyokhoz bemenni?

Mindig azt a feleletet kapja tizenhét 
év óta, hogy »szabad«, hanem azért ma is, 
mikor már iroda-igazgató (még ez sem eléggé 
magas állás arra, hogy az ember egy va- j 
gyonos és előkelő származású hölgyet meg
merjen kérni!) még mindig úgy cselekszik, 
mint cselekedett ezelőtt tizenhét évvel.

Persze a külső, az változott egy kissé ; 
tizenhét év óta. Ma is még kacsafark mód- I 
jára van előre fésülve haja füle mellett; 
becsületes arca még ma is nagyon bizalom- 
keltő és hűséges•, az atilla és fekete magyar j 
nadrág még ma is olyan tiszta, mint tizen
hét év előtt. De a haj színe kissé szürkés; 
elől, az üstök körül megritkult 5 (bár a há
tulról előre fésült fürtök ezt leplezni akar
ják !) a becsületes arc megszélesedett s a 
torzonborz szakáll, mely az alsórészt ellepi, 
marcona kifejezést ad neki (és sajátságos 
ellentmondásban áll a szelíd kék szemek 
lágy kifejezésével.)

Az előszobába lépve, lehűzza keztyüit, 
beteszi a kalapjába; csupog a lábával és 
torkát köszörüli, hogy hátha jönne valaki? 
— Ha nem jön, szerényen odajárul a kis 
társalgó ajtajához és gyöngéden, csak igen 
gyöngéden kopogtat.

Az ajtó megnyílik; Krisztin mosolyogva 
fogadja.

— Oh! — Tessék, Kardos ur. — Go
nosz ember! hogy várakoztat magára.

— Krisztin! . . . Hermina könnyeden 
elpirulva süti szemeit hímző rámájára.

K . . . S . . .' gyöngéd tekintettel néz a <

piruló hölgyre s torzonborz szakállát meg
hatottál! simogatja.

Néhány pillanatnyi csönd, melyet Her
mina szakit félbe az által, hogy föláll és 
könnyeden odanyujtja kezét a vendégnek.

— Isten hozta, Kardos!
Később megkezdődik a társalgás csak 

közönyös dolgokról, melyek nem érintik a 
kedély világát, de melyeknek azért mégis 
van némi vonatkozása bizonyos viszonyokra; 
bizonyos, nagyon elmosódott, homályos vi
szonyokra.

Például elbeszéli Kardos a legújabb 
hirt, melyet nagyságotok talán még nem is 
tudnak . . . Potter bankár meglőtte magát; 
meglőtte az utca közepén.

— Teremtő isten!
— Hallatlan, a mennyi öngyilkosság 

történik!
— Es mi bírta Potter bankárt e vég

zetes tett elkövetésére?
K . . . S . . . összevonja szemöldeit, te

kintetét a padolat szőnyegére süti, szakállát 
pedig fölborzolja s általában azon van, hogy 
mentői marconább kifejezést adjon arcának.

— Azt mondják — szól mély, kongó 
hangon —- azt mondják, hogy pénzügyi za
varok. — Hanem ez nem igaz. — Meg
mondjam önöknek az igazi okot? — M e g 
hal t ,  me r t  ne m v o l t  e l é g g é  v a g y o 
nos,  h o g y  n ő ü l v e h e s s e a z t a l é n y t ,  
a k i t  i má d o t t .

Iiermiua elhalványodik és láthatólag
összerezzen. — Himzőtüje megakad a leve
gőben.

—• De hiszen Potter a negyvenedik év 
körül járt !

Hermina szemrehányó tekintettel néz 
nővérére, aztán gyorsan odafordul a ven
déghez, a ki vele szemben ül.

— Nem, nem Kardos! — Ne állitson 
ilyen szörnyű dolgot. — Hogyan ! — hát mi 
gátolta, hogy a végzetes tett előtt kísérletet 
tegyen ?

Kardos méltósággal emeli föl fejét s a 
legkongóbb hangján válaszol:

— A férfi büszkeség, nagysád.
Hermina megzavarodottan kapja le róla

tekintetét.
— Pedig én bizonyos vagyok benne, 

hogy ha kisérletet tett volna . . . Különben 
is az öngyilkosság kislelküségi*e mutat. — 
Ah! hasztalan mondta volna nekem valaki, 
hogy szeret, ha megtudtam volna, hogy csak



K O S Z O R Ú 387

egy pillanatra is megvillant agyában az ön- 
gyilkosság eszméje . . . Nem, nem ! a ki va- 
léban szeret, nem okozhat fájdalmat annak, 
a kit szeret.

Az efféle kitörések után rendszerint 
csend szokott következni; Hermina komoly 
arccal és a világért föl nem tekintve dol
gozik ; Krisztin kötőtűi össze-visszazördül- 
nek. Tekintete hol a munkájára hajié nő
vérén, hol a tetőzet valamelyik sarkát bá
muld Kardoson tévedez.

Később hangosan fölsóhajt; fölrezzen 
rá, lábaival csuszogní. aztán köhögni kezd’; 
majd gyorsan föláll és azt mondva, hogy a 
b a b a  u t á n  néz,  elhagyja a szobát.

A b a b a !  — Nagyon jé tárgy, hogy a 
magukra maradottaknak legyen miről be
szélni. — Istenen!! mi történnék, ha a tá 
vozé Krisztin a b a b á t  meg nem említette 
volna ? !

A b a b a  nagyon népszerű: a b a b a  
r é 1 beszélni, mindig fölötte érdekes.

— Látta-e ön ma a b a b á t  édes Kar
dos? Nekem úgy tetszik, mintha egy idő 
éta nyugtalanabb volna, mint azelőtt. Nem 
igen találja magát idehaza ; egész nap sé
tálni szeretne; megvallom, kissé megütőd- 
tem e túlságos sétálási vágyon ; azt hittem, 
hogy talán az utcák zaja s a női piperék 
iránti kíváncsiság vonzza. Mert észrevettem 
azt is, hogy egy idő éta többször néz a tü
körbe, mint annak előtte s hogy igyekszik 
magát piperézni.

— Hm! ez nagyon veszedelmes szimp- 
toma a nők lélektanában. — Ha a gyermek 
hajlamot árul el a luxusra . . .

— Igen! ettől féltem én is. De család
iam. Tegnap délelőtt kimentem vele s hogy 
bepillanthassak leikébe, ráhagytam: vezes
sen ő, a merre akar.

— Nos?
— Képzelje! — a muzeumkertbe ve 

zetett. A muzeumkertbe, a hol délelőtt alig 
vannak s a kik vannak is inkább betegek 
s a friss levegőt jönnek élvezni.

— Hm, hm ! A m a g á n y t  k e r e s i ?
Hermina fürkésző tekintettel pillant

Kardosra, aztán elmosolyogja magát.
— Családik édes Kardos! — Hova 

gondol ? — A lánynak, hogy ábrándossá 
váljék, szeretnie, kell. — De csak nem gon
dolja, hogy a b a b a .  , .

— No, nem! — Hiszen tudom, hogy

ki nevelte. —- Hanem ha természettől haj
lama volna rá?

— Látnia kellene őt, mint én látom, 
mikor néha meglepem a tükör előtt . . . ki- 
csucsositja ajkait, mintha fütyülni akarna 
aztán nevet . . . Valóságos gyermek, Kardos ; 
valóságos gyermek, játszik önmagával.

S mintha csak Hermina szavait akarná 
igazolni, a b a b a  szökdécsel be az ajtón, 
dúdolva.

Rögtön megáll, mintha eddig nem is 
sejtette volna, hogy Kardos a háznál van ; 
szemérmesen lesüti szemét, mint valami na- 

i gvon megzavarodott falusi lányka; nehány 
bókot csap abban a mártogaté modorban, 
a hogy ezelőtt ötven évvel köszöntek a pu- 
derozott hajú kisasszonyok

Kardos jóleső megnyugvással néz rá : 
tudja, hogy a pajzánság neki szól és óhajtja 
magában, hogy ez a mimelés mentői tovább 
tartson, mert a b a b a  igy nagyon szép.

Nem tart sokáig. A pici lábak peregni 
kezdenek; a b a b a  odafut a vendéghez, 
szivéből kacagni kezd s mind a két kezét 
odanyujtja neki üdvözletképen.

— Kardos bácsi, tud-e maga fuvolyázni ?
— Nem.
— Hát hegedülni ?
— Azt sem.
— De fütyülni csak tud?
— Nem próbáltam, de azt hiszem, igen.
— Akkor valamire kérem. — Szeret

ném, ha kifütyülne valakit. Igen ? — Meg
teszi a kedvemért?

— De minő gyermekség ez megint? 
szólt közbe feddőleg Hermina néni. — A 
táblabiró fia — fordul aztán a magyarázat
tal Kardos felé; — a kiről a minap beszél
tem. Alkalmasint fuvolyázni tanul; nem na 
gyón kellemes, de tűrnünk kell, mert még 
féléve van hátra a táblabirónak a bérletből.

A baba,  a kinek gyermekes terve 
hajótörést szenvedett a nagynéni komoly
ságán, egy percre lehangolva megy ki a 
kis társalgóból.

Hermina használva az alkalmat, jelen
tős tekintettel súgja oda Kardosnak :

— Csodálatos ellenszenvvel viseltetik 
iránta.

— Hála az ön komoly, lélektani ala 
| pokon nyugvó neveléseiveinek !

A b a b a  azonban nem mond le tervé- 
i ről. Oh, ha ő egyszer fejébe vette, hogy ki 
! fogja fiityöltetni az urfit, meg is teszi s ha
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nem akad valaki, a kivel kifütyöltesse, hát 
kifülyöli maga.

Megvárja, mig egészen elcsendesedik 
az utca, mig Kardos bácsi eltávozik s mi
kor a házmesterné is eloltotta petróleum
lámpáját, lassan kinyitja ablakát s iélekze- 
tét is visszafojtva figyel; figyel oly reszte
lenül, hogy saját szive dobogását is hallja.

Egyszerre a túlsó udvarról, a hol már 
egy negyedórával előbb elhallgatott a fuvo- 
lyaszó, újra megzendül, de nem dalra. Cso
dálatosan lágy, nyögésszerü hangokat ad 
magából, melyeknek nem abban van zenés- 
ségük, hogy most vékony, majd vastagon 
szólanak, hanem abban, hogy végtelenül 
gyöngédek s ritkábban, vagy gyorsabban 
következnek egymásután.

— Flu-ú? — mondja a fuvolya, igazán 
olyanformán, hogy az ember kiérzi belőle 
a kérdést.

A b a b a láthatólag összerázkódik ; szive 
hangosabban kezd dobogni. Ijedten szökik 
vissza az ablaktól, lábujjhegyen szalad Her
mina néni hálószobája felé, óvatosan föl
nyitja az ajtót; betekint.

A szoba még üres ; a nénik még a kis 
társalgóban vannak.

Nyitva hagyja az ajtót, hogy jobban 
meghallhassa, ha jönnek, aztán visszasetten
kedik az ablakba.

— Flu-ú? — szól másodszor is, még 
epedőbben a fuvolya.

A b a b a  egy pici, aranyosszélű füzet
két von ki kebléből, melynek címlapján 
Ámor van ábrázolva, a mint egy táviró- 
készülék előtt ül és kopogtat. Cime: A táv
iró Ámor vagy: A kopogás által szerelmet 
valló ifjú.

— Fluu?
A baba hirtelen ráfordít az első lapra, 

melyen nincs egyébb, mint egy csomó pont, 
kisebb vagy nagyobb távolba helyezve, 
egyes, kettős vonással elválasztva egymástól.

Kinézi a füzetből, a mire szüksége van, 
aztán össze akarja csúcsositani ajkait, de 
nem sikerül, mert elneveti magát.

— Flu-u-u! Ez már nem kérdés, ha
nem türelmetlenkedés. — De nem sokára 
utána jön a lágy, a könyörgő

— Flu-ú?
A b a b a ismét összecsucsoritja ajkait s 

most már sikerül neki egy vékonyka tűn - 
kölő hangot hallatni, mely a megfélemlített
tücsök felkiáltásához hasonlít:

— Tünk.
— Flu-u ti-ti . . . flu-u ti . . . felel rá 

a fuvolya nagy örömmel. Aztán nem hallgat 
el többé ; nem látszik kérdezni semmit, csak 
szól, csak beszél, hol vontatott, hol meg 
neki, nekiszaladó gyors ütemben.

Ha egy-egy pillanatra szünetet tart is, 
nem azért teszi, hogy feleletet várjon; nem 
is azért, mintha kifáradt volna, hanem 
mintegy elővigyázatból, hogy teljesen meg
értessék.

Mintha tudná, hogy szükség van rá! 
A b a ba  nevetős szemmel hallgat eleintén ;

I később azonban kezd érthetetlen lenni előtte 
a mit hall; néhányszor megrázza a fejét» 
mintha azt akarná mondani :

— Eh! nem értem, no — S ! Csende
sebben.

A fuvolyázó azonban nem hallja a tü
relmetlenkedő kis fejet, nem hallja a lá- 

| gyan kiejtett S-t s a fuvolyából ömlik tovább 
a fiu-u u.

A b a b a  b o s s z a n k o d i k ,  de látva, 
hogy ez nem segít a dolgon, irónt keres 
elő s egy kezeügyébe akadó, elhasznált le- 
vélboritékra pontokkal kezdi jelezni a fu
volya által adott hangütemet:

Flu-u-u t i ; flu-u-u-u.
Egy ajtó becsapódás s egy másik ajtó- 

j nak a kinyitása.
A b a b a  elrejt mindent hirtelen a ke

belébe : kihajlik az ab lakon, összecsucsoritja 
ajkait, (most nem hiúsítja meg szándékát a 
nevetés!) és lassú hangon, hogy az ember 
valami rovarümmögésének gondolhatná, köz
beszól :

— Tyü tyü!
Abban a pillanatban csend áll be. A 

b a b a  siet levetkezni. — Pik-pak! — Min 
den ruha lefejlik róla. H u! Már fején a kis 
fehér fökötő. Fut ágya felé, de útközben 
eszébe jut, hogy még nincs bezárva az ablak.

— Alszol, b a ba ?  — kérdé pár pilla
nat múlva egy lágy hang a félig nyitva ha
gyott ajtón át.

A b a b a nem szól; hosszú, szabályos 
lélegzeteket vesz . . .

Hermina néni óvatosan zárja be az ajtót, 
hogy föl ne riassza a b’a b á t abból az 
édes álomból, melyre a g y e r m e k e k n e k  
s z ü k s é g ü k  van,  h o g y  i g a z á n  k i 
f e j l ő d j e n e k .

Néhány pillanatnyi csend, később egy 
szék lassú koppanása, aztán egy tolófiók
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halk nyikorgása, a mi azt jelenti, hog}’’ 
Hermina néni lefekvés előtt még át akarja 
adni e mai napot annak a világoskék 
bársonykötésü könyvnek, mely örömei
nek, bánatának s annyi hiú reménykedés
nek letéteményese.

(Vége köv.)

TAVASZI HULLÁMOK.
Beszély.

Irta SZ1MONOFF.
Orosz eredetiből fordította PÉKÁR GYULA.

(Folytatás.)

Az ebédlő üresen és mogorván nézett 
ki, nemkülönben a vendégszobában sem volt 
egy lélek sem ; felesége szobája be vala 
zárva s belülről halk olvasás hallatszott ki. 
Ivánovics Aiexej óvatosan kinyitotta az ajtót 
s aggodalmas tekintete a fiatal páron akadt 
meg. Az asszonyka s vendége egy kis di- 
vánon egymás mellett ültek. Szulinszky va
lami könyvet olvasott. Heléna kezeivel át
fogta térdeit és figyelmesen hallgatott; tö
mött hajfonatai keblére omlottak. Halavány 
arcát s kezeit elhomályositá fekete ruhája; 
arca és egész állása komoly s nyugodt vala. 
Kézi munkája az asztalra volt vetve. Za- 
leszky megjelenésére az olvasás fonala meg
szakadt: a fiatalok kérdőleg néztek rá. Rög 
tön észrevette, hogy valamit csak kell mon
dania, hanem semmi sem jutott az eszébe 
s ez zavarba hozta őt.

— Szükséged van valamire A le x i s? 
Talán csak nem zavarunk ? — kérdé rövi
den Heléna s mosolygó arcával férjéhez 
fordult.

Az valami mentséget hebegett össze s 
aztán szó nélkül kivette Szulinszky kezéből 
a könyvet s elolvasta cimét, mely igy hang
zott : »Élettani levelek«. Szeméből lehetett 
aggályát kiolvasni. Zaleszky felfogta vise
leté ügyetlenségét és egyszerre csak ép oly 
váratlanul elhagyta felesége szobáját, — 
mint a hogy belenyitott. Mikor léptei elhang
zottak, Szulinszky a következő szavakkal 
fordult Helénához :

— Férje nem bízik bennünk. Ez bizony 
furcsa, ba az ember tekintetbe veszi, hogy 
Ő oly okos egy ember . . .

— Miből következteti ön ezt?
— Hogy itt egyszerre csak megjele

nik . . .

— Nyugodjék meg, — veté közbe He
léna, — hisz ez mindig igy volt Dolgozik
— mindig csak dolgozik s egyszerre csak 
átnéz a feleségéhez. Látnivaló, hogy meny
nyire szeret!

— Hanem az egyszer ez nem gátolja 
őt abban, hogy féltékeny legyen önre.
így • • • ?

— Hallgasson. Nem szeretem az efféle 
tréfákat; — veté közbe Heléna s kérte, 
hogy folytassa az olvasást.

És a felolvasó mély hangja ismét meg
szólalt s az eső az ablaktáblákat verdeste. 
Ivánovits Aiexej ott ült íróasztala előtt sá- 
padtabban, mint azelőtt. »Egymáshoz való 
közeledésük nagyon is messze kezdődött,« 
gondolá magában. S ez a gondolat szikla
ként nehezedett szivére. Nem volt képes 
csalással vádolni az ő tiszta Helénáját, ha
nem tartott nála az ilyen hajlamtól, — ép 
úgy, mint mikor az ember már nem tudja 
merre megy, mint mikor a gyermek a tűz
nek fut.

Ilyen gondolatok társaságában állott ott 
s sétált szobájában Zaleszky, midőn hirtelen 
idegesen elmosolyodott s átadta magát an
nak az érzésnek, mely (többek közt) az 
egész életet tönkre képes tenni — a fél
tékenységnek ! Leült s dühösen forgolódván 
székében, láthatólag belemerült olvasmá
nyába, hanem valóban nem értette meg azt, 
a mit összeolvasott. Szemei gyorsan átfutot
tak a könyv lapjain, de az imént történtek 
képei ismét megjelentek előtte. Előtte állt 
naivul kis szobája, melyet a lámpa fénye 
gyöngén világitott meg. Az egész lakásban 
nagy csend uralkodott s a csekély bútorzat
tal s virágokkal otthoniasan földiszitett szo
bában csak Héléna volt vele egymaga. Za
leszky rá néz felesége komoly arcára s 
kérdi: — mi felett gondolkozol? — Unat- 

| kozom, — feleié Heléna szomorú hangon.
| — Végy elő valami könyvet, dolgozzál, 

menj látogatóba, mondja Ivánovics Aiexej 
okosan ezeket ajánlva neki. — A könyvek 
unalmasak! A dolog unalmas! A vendégek
— no azok még unalmasabbak 1 hangzik 

í Heléna komor válasza. — így hát szesze-
lyeskedel, mondja férje hidegen s kimegy 
dolgozószobájába, a hol könyvei mögött el
feledi unatkozó Helénáját s mindent a vi- 

; lágon . . .  S Ivánovits Aiexej hirtelen be- 
I csapta könyvét s fejét kezeibe temette. 

Most jutott eszébe egy régi egyetemi diák-
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társának levele, melyet feleletül kapott He
lénával való házasságának kirére. E levél 
melyet elrejtett felesége elől s mely annak 
idejében igen kellemetlenül hatott Iváno- 
vics Alexejre, most megmentőjének látszott. 
Egyedül e levél tudott most megfelelni az 
agyában dúló kérdésre : mi lesz mindebből ? 
Zaleszky remegő kézzel vonta elő íróasztala 
fiókjából a szent sorokat s elkezdette olvasni 
azokat. A baráti kéz ezeket irta volt:

»Nem vagyok képes fölfogni, hogy mi
ként vehet el egy magadkoru ember egy 
tizennyolc éves leányt. Nézetem szerint ez 
annyi, mint túlélni önmagát. Te már túl 
vagy élted javán s meglehetősen lehűltél, 
mig benne , csak most lobbant föl a szikra. 
— Te szépen ki fogsz hülni s behúzódol a 
sarokba, mig Heléna csak akkor fogja szár
nyait kiterpeszteni. Két három év és a bim
bóból virág lesz Feleségedben föl fog ébredni 
az ifjúság szomja, — az a szomjúság, mely 
a fiatal s z í v  hívására visszhangot óhajt! Nos, 
és te mit szólasz akkor? Majd meglátod, 
hogy akkor oly állapotban leszesz, hogy 
még felelni sem fogsz tudni a keserű kér
désre, — meg se tudod érteni — — És 
miért? Azért, mert te már akkor leélted 
ifjúságodat, mikor feleséged még alig nőtte 
ki gyermek-ruháit. íme ez a dolog veleje. 
És eljön az idő, mikor túléled magadat, le 
kell vágni szárnyait, belőled kivész az élet, 
a tűz, az érzés, megfagysz, kiszáradsz ! . . . 
Eh, — fordulj meg, ha még ugyan nincs 
késő ! . . .«

Ivánovics Alexej dühösen gyűrte össze 
a levelet, mely nem oszlatta el kétségeit, 
hanem csak újból fölszakitotta sebét.

Esteledni kezdett. Az ebédlőben már 
kikészítették a théát. A szolgáló óvatos 
léptei s az edényeknek halk csörgése hall
hatókká lőnek. Zaleszky szobájába hozatta 
theáját; ez este nem szeretett vendéget 
látni. Édes, dallamos és lágy hangok ütötték 
meg fülét; az óvatos lélek s a lágy s z í v  be
széltek ezekből. Heléna jól játszott, de e 
hangok érzéstelibb, tökéletesebb játékra val
lottak. Szulinszky játszott — még pedig 
oly mesterileg, hogy Heléna tapsolt. Ah, — 
egy duett í S a fiatalok hangjai összezengtek- 
Zaleszky csak úgy vicsorgatta foga it-------

*

Két nappal azután, hogy Zaleszky meg
magyarázta magának saját unalmasságának

| és kellemetlenségének okát, Heléna és Szu- 
pnszky barátságukat egy újabb kötelékkel
szorosabbra fűzték. Visszatértek a zenéhez. 
Meleg júliusi este volt. Az illatos lég s a homály, 
melyek a körüllevő tárgyakat mind bevon
ták, mélyen elandalitották a szivet, Heléna 
fejében még mindig visszhangzottak a kü
lönböző zenedarabok töredékes motívumai. 
Néha magában dúdolta azokat, — meleg és 
derűs hangon. — Szulinszky karjára támasz
kodva lassan sétált tova, mintha kifáradt 
volna. Nikolajevics Iván szintén meglassí
totta lépteit. Tovább szeretett volna még 
vele maradni. Oly közel érezve maga mel
lett Helénát s hallva dallamos hangját, kész 
lett volna örökké igy sétálni, — nem szám
lálva az órákat s nem mérve a távolt 
E percekben vele élt, magába szívta egész 
jelenlétét. Egy párszor megragadta az ifjút 
a forró szenvedély s szerette volna átölelni 
utitársnőjét, — szerette volna magához ra
gadni, összeszoritani, — — s megsemmisi 
teni . . . Hanem a félelem érzete elnyomta 
benne az egyszer a szenvedélyt. Nem merte 
kitárni lelkét, hogy ezáltal mindent elve
szítsen. — Az éji homályban Heléna nem 
látta társa halványságát, nem vette észre 
nyugtalanságát. Az egész utón hallgattak; 
— hanem a ház közelében a fiatal asszonyka 
egész váratlanul megszólította Szulinszkyt:

— Sokat gondolkozom a felett, hogy 
miként tudnék én ellenni ön nélkül, Niko
lajevics Iván?

— Én is gyakran teszek föl efféle kér
déseket magamnak, — felelte Szulinszky 
tompán.

— Ugyan ne mondjon efféle dolgokat! 
Nagyon szépen köszönöm: én már egész 
összezavarodtam a magam gondolataiban s 
érzéseiben. Megtanultam tisztelni másokat 
s magamat; megtudtam ki s mi vagyok! 
De ön? Ugyan mire való lennék én önnek?

— Az ön behatása fölfrissitett enge- 
met. Önben megtanultam a nőket tisztelni.

— Igen? Más véleménynyel van már 
felőlük? . . .

— Más véleménynyel vagyok-e? . . . 
Ünnepelje győzelmét . . . esküdözék Szu- 
iinszky.

— Ah, mily jó, hogy igy áll a dolog 
Nikolajevics Iván! mondá Heléna tűzzel. 
Most már nincs köztünk egy szikra eltérés 
sem . . . én . . .  ah, hogy megörvendeztetett ön 
engemet!

■
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— Ha tudtam volna, hogy ez ily per
ceket szerez önnek, már régebben megmon
dottam volna, mondá Szulmszky, kinek tet
szett a Heléna lelkesűltsége és naiv öröme. 
Nem ezt akarta ugyan mondani neki, ha
nem ismét visszatartóztatta magát.

— Most hát még jobb barátok vagyunk, 
mint azelőtt, fejezé be Heléna vidáman.

— A Zaleszkv-ház elé érve, Heléna 
kezet adott. Szulinszky szeretett volna e 
kéz fölé hajolni s megcsókolni azt — ezer
szer ; de nem tette, hanem csak barátságo
san szoritotta meg az elébe nyújtott kis ke
zecskét és tiszteletteljesen hajolt meg.

A fiatal ember gondolataiba merülve 
ment el szobájába s ült a kinyitott ablak 
deszkájára. A sötét, illatos éj fölizgatta ide
geit. Még mindig érezte Heléna közelségét; 
keze még mindig szorongatta az övét; szive 
még mindig erősen dobogott. Föltekintett a 
Zaleszky villa ablakaira. Heléna szobájának 
ablaka ki volt világitva. A fehér függönyön 
valami árny mozgott. — Ez ő ! az én He
lénám ! suttogá önkénytelenül, előre hajolva. 
Úgy vágyódott utána egész lényével; gon
dolatában az alak intett neki s ölelő karjai 
közé csalogatta őt. Ez éjszakán az álom 
messziről kerülte szemeit — — érzeményeit 
egy barátjához intézett levelébe öntötte ki, 
a melyben többek közt ezeket irá:

A te jelszavad: a bor, a dal s az asz- 
szony! Az enyém, — csak a két utolsó fo
galom. Az ifjúságnak nincs szüksége a borra, 
mert már magában véve is részeg. En a 
következő elméletet állitottam fel magam- j 
nak; addig lődd a szarkát és a varjut, mig 
fehér sólyom nem kerül a puskád „elé ! En 
már megtaláltam ezt a fehér sólymot és kez
dek szenvedélyesen szeretni . . .

A sétáról visszatérve, Heléna gyors lép
tekkel sietett szobájába s öltöző-asztala előtt 
állott meg. A tükör egy fiatal arcot tünte
tett föl, mely nyugodt és egészséges volt ; 
tekintete merész vala s ajkai körül alig lát
ható mosoly játszadozott. A fiatal asszony 
kiszedte a hajtűket hajából, melynek tömött 
sötét szőke fürtéi arcán alulig értek. Ru
háját éjjeli öltönynyel, a félcipőit papucsok- | 
kai cserélte föl. A legjobb hangulatban ment 
a dolgozó szoba ajtajához s alig hallhatóan 
kérdé:

— Papa, bemehetek hozzád ? Nem za
varlak ?

A »papa«-szó egészen uj volt s először 
| hagyta el ajakát. Egész önkénytelenül jött 
j a nyelvére.

— Papa ! ismétlé gondolatában Zaleszky 
l és keserű mosoly vonult át ajkain. — Hall

gatagon föltárta az ajtót.
A dolgozó-szobában sötét volt. Az ab- 

; lakot nehéz függöny fedte s a lámpa világa 
í a zöld zsalukra esett. Helénának puszta 
! megjelenése fölélénkitette ezt a szobát. A 
! siri csöndet bátor s barátságos hangja sza- 
I kitotta meg.

— Eljöttem, hogy beszélgessek veled s 
tudod-e miről ? Arról, hogy milyen derék 
egy ember ez a Szulinszky! S mint meg
egyezünk egymással mindenben. Jellemünk

| oly hasonló, ízlésünk egyforma, — mondá 
I s a divánra heveredett le. — Ivanovics Alexej 

mit sem tudott mondani e gondtalan, nyílt
szívű beszédre.

— Úgy látszik, most hát boldog vagy ?. . .  
nem unatkozol, — mondá némi hallgatás 
után remegő hangon.

— Úgy bizony, igen jól érzem maga
mat! És te örülsz ennek? Ugy-e, nem za
varlak ; nem haragitlak ? ó  oly egyszerű és 
oly jó. Most oly nevetségesnek tűnik föl, hogy 
visszagondolok, hogy megijedtem, midőn 
bemutattad nekem Szulinszkyt. Emlékszel-e 
még, hogy kerültem őt az alatt, mig a vil
lához értünk. Ó túlvilágiasnak és követelő
nek tűnt föl előttem. Emlékszel-e, hogy 
mint nyugtattál meg engemet s kértél, le
gyek szívesebb hozzá, bizonyítva, hogy ő 
derék ember s egy volt barátnőd gyermeke. 
Te ép oly barátságos lábon álltái az ő m a- 
man-jával, mint én ő vele. Ah, mily nevet
séges is volt az ! Hogy én féltem Szulinsz- 
kytól!

— És most? — kérdé lassan férje s 
kémlelő tekintetet vetett neje arcára.

— Most ép ellenkezőleg, a mint látod, 
a legjobb barátok vagyunk.

— Talán nagyon is jó barátok, — 
jegyzé meg szárazon Zaleszky s széke tám
lájára veté magát.

— Mit?
-- Semmi! — mondá Ivánovics Alexej 

még szárazabban és elfordult.
— Papa, mi lelt?
Zaleszky, a mennyire csak képes volt, 

erőt vett magán és a lehetőségig nyugodt 
hangon válaszolt:
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— E napok engem beteggé tettek . . .
Heléna egy pillantás alatt mellette ter

mett s két kezével megfogva fejét, arcát 
magához szoritá ; szemeiben aggodalom tűk- 
röződék vissza.

— Ah, valóban s mily sápadt vagy, 
hogy lesoványodtál! Ugyan nem szégyenled 
magad ? Semmit sem tudsz . . .  ne küldjék 
orvosért ?

E szavakkal férje fejét vállához szorí
totta s kezdett hízelegni neki, mint a leány 
az atyjának.

— És mi Nikolajevics Ivánnal azt hit
tük, hogy te nagyon el vagy foglalva s 
azért nem beszélsz velünk . . .

— Ah — hagyd el, kérlek ! — mondá 
a férj bosszúsan s eltolta magától nejét..

— Mit jelentsen ez ? Mondd csak! ha
ragszol? — támadá meg férjét s megragadva 
kezével Ivánovics Alexej kezét, kihúzta őt 
székéből s maga mellé ültette a divánra.

— Nos, hát mit vétettem? — mondá 
Heléna, s megfogva egyik kezét, hízelgőén 
nézett szemeibe.

Mit vétett ? ismétlé magában Zaleszky 
és szivében lelkiismeretfordulást érzett ; —
— hevesen magához öleié nejét.

— Mit is véthettél volna te, tiszta 
egyeneslelkti gyermekem, te ? Mi is ne tör
ténhetnék veled; vétkezni csak azok a 
semmirekellők fognak, a kik barátok képé
vel idegen családba furakodnak.

— És te ne volnál féltékeny? — kérdé 
Heléna hidegen s kibontakozék férje kar
jaiból ; — ha eltaláltam, sajnállak.

—. Én sohasem sülyedek ez érzésig,
— mondá Zaleszky leereszkedő büszkeség
gel. — De nem állhatom meg, hogy ne le
gyek dühös arra az emberre, a ki bosszú
ságomra fölhasználta hiszékenységemet s a 
ki szemtelenül veszi igénybe egy gyönge 
asszony ártatlanságát.

Heléna férje oldala felé nyújtotta k̂  
kezét, mintegy hallgatásra kérve őt s föl
emelve fejét, büszkén válaszolt:

— Hol van az a gyönge asszony ? ki 
az, a ki szemtelenül felhasználta ártatlansá
gát? Ön ugy-e Nikolajevics Ivánra céloz? 
Ugy-e ? de én nem szeretném, ha előttem 
sértegetné őt, mert az ö n gyanusitgatásai- 
nak nincs semmi alapja.

Az ismételt >önc szó először hagyta el

Heléna száját. Ivánovics Alexej bámulva 
nézett rá. Heléna ott állott összefont ka
rokkal s félig behunyt szemmel nézett az
övéibe.

— A becsületes, szent s barátságos vi
szonyon kívül, köztem és Nikolajevics kö
zött semmi sincs. Soha, még távolról sem 
engedte meg magának azt, hogy a viszony 
azon oldalára forditsa figyelmét, melyre ön 
vesz magának szabadságot tekinteni . . . Ah, 
az az utálatos gyanakvás I

E szavak után Heléna ki akart menni 
a szobából, de Ivánovics Alexej kinyújtotta 
felé karjait, kérve, hogy maradjon. Sápadt, 
lesoványodott arcában annyi fájdalom tük
röződött vissza, hogy Heléna maradt s kér- 
dőleg tekintett rá.

— Heléna! bocsáss m eg!
S a nő hévvel ölelte át férjét.

Másnap reggel Heléna kertje egy ár
nyas zugában ült, midőn Szulinszky meg
érkezett. Arca kifejezéséből észrevette, hogy 
közte és férje közt valami történt. Szóra
kozott s gondolkozó volt. Nikolajevics Iván 
leült mellé a kőlócára s azon törte a fejét, 
hogy mi baja lehet. Kérdésére, hogy mi 
történt, Helena szabadkozni kezdett.

— Megígértük, hogy nem titkolódzunk 
egymás előtt, mondá az ifjú s oly hízelgőén 
és barátságosan nézett Heléna szeme közé, 
hogy az asszonyka elmosolyodott s igy vá
laszolt :

— Igen — semmi különös nem tör
tént, csak Ivánovics Alexej kissé elszámi- 
totta magát. Eogem, mint azelőtt úgy most 
is gyermeknek nevezett és önt — hisz ő 
nem tudja . . .

Szulinszky elvörösödött s lesütő szemeit.
— ó  elhamarkodottan Ítél fölöttem, 

mondá komoran. Gondolom már, mint nyi
latkozott. No, hanem az legkevésbé sem ér 
dekes — nagyon is unalmas! Szeretném 
tudni, mit felelt ön neki ?

— Én ? — — megbocsátottam neki . . .
Szulinszky azonnal fölvidult s majd

hogy azt nem mondta: hát már megbocsá
tásra került a dolog?

(Vége köv.)
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A MADARAK PETŐFI KÖLTÉ
SZETÉBEN

(Folytatás és vége.)

Különben a fecske hasonlatokban sze 
repel. Kedvesének bucsuzáskor azt mondja, 
hogy tavaszszal újból meglátogatja:

Én leezek az első f e c s k e ,
Mely ti hozzátok röpül,
S minden reggel, minden este 
Cseveg ablakod körül.

Egyik politikai költeményében azokat, 
kik a régi zászlót elhagyják, ledér f e c s -  
kék-nek nevezi, kik éjhajlatot cserélnek. 
Az apostol padlásszobájáról meg azt mondja :

Kicsiny szobácska, mint a f e c s k e f é s z e k  
S a fecskefészeknél nem díszesebb.

Ha a gólya mellett szóltam két váudor- 1 
társáról, a daruról, és fecskéről, hadd szól- j 
jak itt a másik társaságról is, a vizi mada- j 
rákról és gázlókról. A g é m e t, b i b i c e t j 
és h a l á s z m a d a r a t  csak a festés ked
véért veszi elő. Mikor a bujdosó János vitéz 
napkeltére egy tóhoz ér :

A tónak szélénél a káka közepett 
Egy hosszú nyakú gém  eledelt keresett.
És a tó közepén gyors h a l á s z m a d a r a k  
Hosszú szárnyaikkal le s föl szállongtanak.

A Kis-Kunság rajzában a lapályon:

Egy ér nyúlik végig, meg sem mozdul habja,
Csak akkor locsc?an, ha egy-egy h a l á s z  m a d á r  
Szárnyával megcsapja.

Az ér szélén meg a sötét zöld 

Káka közt egy-egy g ém  nyakát nyújtogatja.

A templomban, hova az elszendertilt 
Fejenagy becsukatott, csend lett.

De már a F a l u n  cimü költeményben 
reflektálással van összekötve:

A szomszéd tóból a v a d l u d a k a t  
Látom csapatban messze szállani;
Szivemből is föl- és elszállanak 
A nagyravágyód, hír vad álmai.

Mikor meg a szemérmetes Erzsók elájul 
s Bagarja felfogva, az ágyba teszi:

Élettelenül feküvék ott,
Mint a lepuskázott v a d l u d  
A tó közepén.

A v é s z m a d á r  é s a p e l i k á n  csakis 
hasonlatként fordulnak elő. A költő a bol
dogság tengerén evez:

Néha száll csak árbocomra 
Egy-egy síró v é s z m a d á r

A nyomorban élő apostol pedig, midőn 
kis fia kenyeret kér, felkiált:

Isten, miért adál családot,
Ha már azt nem táplálhatom 
Saját véremmel, mint a p e l i k á n ?

Épen ilyen szerepet játszik Petőfi köl
teményeiben a h a t t y ú  is. Egy helyütt 
azt mondja:

Az én szerelmem nem kies liget,
Hol csendes tóban h a t t y ú k  ringanak, 
Fehér nyakuk mig bókot integet 
A vízbe néző hold sugárinak.

Etelkéről írja:

Mi szép, mi szép volt a halotti ágyon,
Mint hajnalban ha fényes h a t t y ú  száll.

A majtényi síkon merengve szól:

H a t t y u s e r e g  tán e felhőcsoport ?

Nagyobb csend nincs a mocsárok partjainál sem, 
Mikor a gém,  b í b i c  és a béka elalszik.

Más helyütt a vi^ környékét írva le, 
azt mondja:

A vizparton pedig töméntelen b i b i é  
Jajgat keservesen.

Egy helyütt a v a d l u d  is csak a költői 
festés részlete, mikor az alföld búzaföldéiről 
szól a költő :

Ide járnak szomszéd nádasokból 
A v a d i n  d á k  esti szürkületben 
És ijedve kelnek légi útra,
Hogyha a nád a széltől meglebben.

A K a r d  és  l ánc-ban a földi lény 
szerelméért leszálló angyal fehér h a 11 y u n 
járogat le. Más helyütt a költő tűnődik, 
hogy a halál után ö és felesége, mint két 
h a t t y ú  ringnak szelíden az örökkévaló- 

í ság tengerén? A Tü ndé r á l om- ban  édes 
í éneket hall.

Egy h a t t y ú  száll fölöttem magasan, 
Az zengi, ezt az édes éneket:
Oh lassan szállj, és hosszan énekelj, 
Haldokló hattyúm, szép emlékezet!

Az apostol kinézvén a vak éjszakába, 
merengő lelke istenhez ér.

¥
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És száll a lélek az 
Os-fizellem fényében fürödve.
Miként a h a t t y ú  fürdik 
A tónak átlátszó vizében.

A házi állatok közül a t y u kot ,  k a 
ka s t ,  l u d a t  s számítsuk ide a v e r e b e t  
is, ritkán s csak inkább odavetőleg hasz
nálja a költő.

Egy helyütt azt mondja, hogy fenn 
virraszt, unja magát:

A t y ú k o k k a l  el nem alkatom

A H e l y s é g  k a 1 a p á c s á-ban pedig 
tréfásan irja:

Megjön az alkony,
Utána az éj,
Elülnek a c s i r k é k  
Es 1 u d a k és v e r e b e k .

Az apostol, mint kis fiú sem volt olyan, 
mint a t y u k vagy a lúd,  hogy pusztán 
az eledel kösse valahová. Mikor meg nevelő
apját felakasztják, azt mondja az asszony, 
a ki addig fizetésért tartotta :

Mától megszűnt a fizetésem érted 
S magam költségén nem kívánhatod,
Hogy itt hizlaljalak, mint a l i b á t ?

Más helyütt kérdi a költő:

Meddig alszol még hazám ?
A k a k a s  rég felkelt,
Kukorékolása rég 
Hirdeti a reggelt.
Meddig alszol még hazám ?
A v e r é b  is fenn van,
Telhetetlen bendejét 
Tömi asztagodban.

Pusztán festésül veti oda egy helyütt:

Kukorékol a k a k a s  hajnal-hasadtára

Vagy pedig a kakas-szóra eltűnik a 
boszorkány.

Egy ifjúkori népdalában mondja:

K a k a  s-szóra hajnal ébred,
Én lyányokkal nem beszélek,
Mert ha szólok ő hozzájok,
Hajnal lesz a két orcájok. 
így valaki azt gondolná,
Én a kakas vagyok talán ;
S hejh, a kakas hamis madár, 
üntalan más fészekhez jár.
Pedig én kakas nem vagyok.

De bár a háziállatoknak nem nagy |

3.44

' szerepet juttat a költő, mégis egyik legked
vesebb költeménye: A n y á m  t y ú k j a .

Ejh mi a kő !' tyúk auy ó, kend 
A szobában lakik itt bent?
Lám, csak jó az isten, jót ád !
Hogy’ fölvitte a kend dolgát !

Itt szaladgál föl és alá.
Még a ládára is fölszáll,
Eszébe jut, kotkodákol,
S nem verik ki a szobából.

Dehogy verik, dehogy verik !
! Mint a galambot etetik,

Válogat a kendermagban,
1 A kis király sem él jobban.

Ezért aztán, tyúk anyó, hát 
Jól megbecsülje kend magát,
Iparkodjék, ne legyen ám 
Tojás szűkében az anyám.

Morzsa kutyánk, hegyezd füled,
Hadd beszélek mostan veled !
Régi cseléd vagy a háznál,
Mindig emberül szolgáltál ;

Ezután is jó légy, Morzsa,
Kedvet ne kapj a tyúkhusra,
Élj a tyúkkal barátságba’ . . .
Anyám egyetlen jószága.

A r i g ó  és h a r i s  csak a festés rész
letéül fordul elő egy-egy helyt. Az erdei 
lakról mondja a költő, hogy szalmafödelét 
beárnyékolja húsén susogó erdőség rezgő 
lombozatja, min magát a vígan fütyölő r i g ó- 
faj ringatja. A téli pusztáról meg megjegyzi: 
nem szól a harsogó h a r i s  a fű közül. A 
f ü r j is csak egy helyütt fordul elő, midőn 
az őrült felkiált:

Tudjátok-e, mit tesz az emberi nyelven, 
Midőn a f ü r  j azt mondja: pitypalaty ?
Ez azt teszi, hogy kerüld az asszonyt.

A s e r e g é l y t  pedig hasonlatul hasz
nálja fel:

A csapszék népesedik,
Valamint a mezőség,
Hol a tehenek csordája legel, 
Megnépesedik
Kékszárnyú s e r  e g é l y e k k e l  
A nyári napoknak 
Forró idejében.

A s z a r k á h o z  az az ismeretes ba
bona van kötve, hogy csergése vendéget je
lent. Barátaihoz szól :

Nos fiúk, nem szólt a n a  rk  a 
Házfödéltckeu ?
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Vagy ki álmodá meg, hogy ma |
Vendégtek leszen ? .!

A T á b 1 a b i r ó-ban meg Piroska vá
ratlanul hazaérkező bátyjának azt mondja :

S z a r k a  sem jelenté megérkezésedet.

Más helyütt meg Wesselényi kíváncsi
ságát kerepelő s z a r k á n a k  nevezi. A. 
c i n e g é t  a költő egyik szép versében azon ; 
három madár közé sorolja, melyet légin- j 
kább szeret s azt mondja:

•;
Nem sérti öt a télnek hidege,
Nem háborítja öt meg semmi vész,
Télben, viharban vigan fütyörész,
Vígan ugrál a száraz ágakon.
Mint a pillangó a virágokon,
Ugrál, miként a gyermek gondtalan,
Jön és megyen, máshol van untalan,
Alig képes kisérni öt a szem.
Kedélyed e cinege, kedvesem.

Különben e kedves madarát nem igen 
emlegeti. Egyszer egy tavaszi napot festvén, 
kérdi: hová szállott a c i n e g e ?  S aztán 
a csalogányhoz fordul. Más helyütt meg 
Szemere Pálnak azt mondja:

Fa vagy te, melynek elhullt levele,
A melyet már a téli hó lepett el,
De rajta vigan zeng a c i n e g e.

Nem honi madarat kettőt említ. A si
vatag lakáról szólva, mondja:

Ott van a s t  r u c, a homokba 
Dugta ostoba fejét.

Bolond Istók pedig, feltűnvén előtte a 
szivárvány, azt mondja, hogy olyan tarka, 
mint élete, olyan fényes, mint jövendője s 
mint a p a r a d i c s o m m a d á r  farka. Elő 
fordul költeményeiben egy mesés madár is. 
Midőn János vitéz a hajótörésből csodálatos 
módon megmenekszik, egy sziklatetőn ta
tálja magát, hol :

Nem látott mást, csupán egy g r i f m a d á  r-fészket.
A grifmadár épen fiait etette.

Eddig a madarakat mind rokonszenves 
vonásokkal rajzolta a költő. Vannak azon
ban oly madarak is, melyekkel a sötét bá
natot érzékid, melyeket a balszerencse fel
tüntetésére ellenszenvesen használ. Ezek 
közt fő helyet foglal el a h o l l ó ,  melyben 
ugyan a természetvizsgálók sok szép, ke
délyes vonást tudnak felfedezni s Dickens- 
nek is kedves madara volt, de Petőfi a köz- j

használat szerint bánik el vele. Legtöbb” 
szőr mint dögmadár fordul elő. Kukorica 
Jancsi gazdája, mikor megtudja, hogy a nyáj 
nagy része elveszett, igy átkozza Jancsit:

Hogy ássa ki mindakét szemét a h o l l ó !

A mint aztán Jancsi elbujdosik s estére 
egy erdőbe ér, lelki szomorúságának meg
felel a természeti kép is, mert:

Ott öt köszöntötte h o l l ó  károgása 
Mely épen egy esett vadnak szemét ásta.

Mikor pedig a nagy csata után a nap 
lenéz a siralmas tájra :

Nem látott egyebet csak a véres halált.
S ho lló sereget, mely a hallottakra szállt.

A betyárt éji szállására prüsszögve viszi 
a ló ; háta mögött farkas, feje felett ho 11 ó. 
Egyik politikai költeményében a királyok
ról azt mondja:

S ha ekép éhen vesztetek,
Dögtestetekre h o l l ó k  szállanak,
Mert nem lesz és ne legyen ember az 
Utálat miatt, a ki eltemessen ;
A hollók gyomra lesz majd sírotok 
Es szemfedötök a népeknek átka,

Ép úgy, mikor a nemzetiségekhez szól:

Mohó étvágygyal megrohantok minket,
Miként a h o l l ó  a holttestre száll ?
Hollók vagytok ti, mondom, éhes hollók,
De a magyar még nem halotti test.

Kipusztulván mind a Kompoltiak, kin
cseiken a cselédség osztozott. De osztozás 
közben összevesztek s kevés jutott el épen 
közülök.

Nagyrészt elestek és holt testeik 
Az éhes h o l l ó k  táplálék! lettek, 
így állt sokáig Salgó zajtalan,
Csak a hollóknak károgása szólt 
Holt tetemekkel megtelt udvarában.

Más helyütt a lakoma maradványa fö
lött éhes h o l l ó s e r e g  zajos tábort ütött.

Mikor az apostolt a nép, melynek jegy 
zője volt s melyért élt-halt, kiutasítja a fa
luból :

Kétségbeejtő eszmék öltenek 
Megnehezült fejére,
Mint a holttestre a h o 1 1 ósereg.

Ha nem is mint dögmadánól beszél a 
hollóról, mindig sötét képeket fűz hozzá. 
A mogorva kétség h o 11 ó feketén van öltöz
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ködve. A költő fölött repdes sötét eszméi 
h o 11 ó-serege. A rabnak börtönben töltött 
éveit lomhán szállongó h o 11 ó-seregnek 
mondja. A bosszút meg károgó h o l l ó -  
nak. — Az apostol életét úgy festené le, 
mint egy patakot, mely ismeretlen sziklá- i 
ból fakad, mely sötét, szűk völgyön tör ke- \ 
resztül, hol károgó h o l l ó k  tanyáznak.

Ép ily szerepet játszik Petőfi költe
ményeiben a v arj u. Csak egy helyütt for
dul elő a festés kedvéért a Kis-Kunság 
rajzában.

Nagy sokár a egy-egy
Tanya tünedez föl, boglyák és kazalok,
Rajtok v a r j ú  károg.

A zsiványnak mondja, hogy akasztó
ára kerül s :

Hogy pedig ne láthasd szégyenedet,
Kivájják a v a r j  ak  szemeidet.

Zöld Marcinak m eg:

Négyágú épület volt halálos ágya 
S temetési dala v á r j  a k  károgása

Panyó Panni azt mondja:

Mulassatok jó betyárok!
Van muzsika, v a r j ú  károg.

A megcsalatott ifjú kétségbeesetten vág
tat paripáján, maga sem tudja, hova. Kö
rülötte minden komor, setét:

Nagy a csend s a csendben nemhallani mást, 
Mint egy sóhajt és v a r j u k á r o g á s t .

A v é r c s e  egy helyütt a leirás ked
véért fordul elő :

A csárdánál törpe nyárfa-erdő 
Sárgul a királydinnyés homokban :
Oda fészkel a visító v é r c s e,
Gyermekektől nem háborgatott »n.

Máskor azokhoz, kik a régi kort zen
gik, igy szól:

Mikor rontjátok le a fészket,
Mit várromokban raktatok,
Hogy ott versenyt huhogjatok 
V é r c s é k k e l  és b a g o l y f i a k k a l .

A b a g l y o t  különben két Ízben tréfá
san használja. A r a n y  J á n o s n á l  című 
versében :

— — — — Hej beh szép az élet,
Mikor az ember igy másodmagáral van,

Akármit huhognak, akármit Ítélnek.
A magányos b a g l y o k  szomorú odvukban

Bolond Istók pedig, mikor az öreg azt 
kérdi, hol tanultad azokat a szép beszéde
ket, megunva már a sok komolyságot,
igy felel:

Hol tanultam ezeket ?
Egy b a g o 1 y beszélte,
A midőn egy vészes éjjel 
Egy odúban háltam véle.

Egy kép részlete gyanánt is előfordul 
a bagoly. Mikor János vitéz éjközepón a 
részegen alvó zsiványokra rá gyújtja a 
házat:

A szokatlan világ a mint elterjedett, 
Fölriasztotta a b a g l y o t ,  bőregeret.

Más helyütt a boszorkány, b a g l y o k  
s denevérek kiséretében csatangol.

A P a l o t a  és  k u n y h ó  című költe
ményében azt kérdi a költő, hogy honnan 
vette a palota ama kincseket, miket oly 
gőgösen fitogtat ? s azt feleli:

Ott, hol a h é j a a kis madarat,
Mit szétszakít, miknek vérén hízik.
A héja vigan lakomáz,
A szomszédbokornak fészkiben 
Madárfiak zokognak, várván 
Anyjokra, mely meg nem jelen.

Kazinczy Gáborhoz írja:

Ott fekszik, mint egy uj Prométheusz, 
Évezred óta a bilincsre vert nép 
Es rágja máját a s a s k e s e l y  ü.

Egy helyütt meg azt mondja :

Tudom, a feledés, mint az éhes k á n y a  
A megölt madárral, elröpül nevemmel.

Az apostolt, mint kis koldusgyereket, 
mikor egy ur magával vitte:

Csak néha szállt az aggalomnak ö 1 y v e 
Feléje.

íme, Petőfi örökszép költéményeiben 
minő helyet foglalnak el a madarak. — Meny
nyire szükséges kiegészitő részeit képezik 
egy-egy költői képnek. Mennyire hatnak a 
költő érzelmeire. Mint szinezik, világosítják, 
emelik a költő gondolatait. Szerette ő a sza
bad természet e kedves, érdekes lényeit s 
érdekkel néz végig talán a szives olvasó is 
rajtok itt, midőn egy csoportba gyűjtöm e
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csacsogó jószágokat, annál is inkább, mert 
a hol csak tehettem, mindenütt magát a 
költőt beszéltettem.

Dr. VERSÉNYI GYÖRGY.

IRODALOM,
Az osz lo p b á ró .

(Regény. írta T o l n a i  Lajos. Budapest. Aigner 
Lajos kiadása.)

A realizmus is terem néha keserű gyü
mölcsöt, még ebben a realisztikus korban 
is. Tapasztalhatta ezt Tolnai Lajos, kinek 
legújabb regényével, az » Oszlopbáró «-val, 
mely lapunkban látott napvilágot, ugyan
csak meggyűlt a baja. Rátámadtak, mert 
alakjaiban egyik-másik a közéletben sze
repet vivő úri embert ismertek fel, a kit 
ő bizony nem a legkedvezőbb színekkel 
ecsetelt.

Kétséget sem szenved, hogy az »Osz
lopbáró« tényleg szatirikus, társadalmi irány
regény, de bár mi is egyik alakjában rá
ismertünk irodalmunk egy nevezetes em
berére, mégis nem ebben a körülményben 
keressük a műnek valódi jelentőségét, mely 
több akar lenni, mint élő személyeknek ki
figurázása vagy parodizálása.

Már az elbeszélés eleven üdesége, a 
szerkezetnek átlátszó és egyszerű volta is 
elegendők, hogy e regénynek határozott mü- 
becset kölcsönözzenek. Mily zamatos ma
gyarság, mennyi báj az előadásban és mily 
valódi epikai hang! Semmi fölösleges, semmi 
mellékes. Nincs itt kitérés, visszafordulás 
vagy elkanyarodás, nincs keresett pipere, 
fölösleges részlet; nyugodtan, határozottan, 
minden tétovázás nélkül tör az elbeszélés 
célja felé és e cél tiszta, egységes, világos. 
Mintha nem is prózában irt regénynyel, de 
költői beszélylyel volna dolgunk, olyan tiszta, 
ízléses ipűgond nyilatkozik szerkezetében. 
Csak a verses forma hiányzik, hogy igazán 
költői beszélynek tekintsük. Szinte sajnál
juk, hogy e szép kompozíció nem ritmikus 
formában jelenik meg.

Es sajátságos, hogy ama njmgodtság 
mellett, mely a mű kompozícióját jellemzi, 
egy véle szinte összeférhetetlennek látszó 
mély pessimistikus hang vonul rajta keresz
tül. E tekintetben Tolnai valódi ellentéte a 
mai iskolai, vagy ha úgy tetszik akadémiai 
költészetnek, melyben a nyugodtság rend
szerint. semmitmondó köznapiassággá vagy

tehetetlen lapossággá fajul. Nem úgy Tol
nainál !

Az ő nyugodtsága nem a Pálfy Albert- 
i féle filiszterség; tele van szellemmel és mé

lyén rettenetes gúnyt és szatírát rejt. S e 
szatíra nem a beszédben, nem szónoklásban 

■ nyilvánul, de magában a cselekvésben, az 
egyének szereplésében és tetteiben leli ki
fejezését. A szerző hallgat, de hallgatása 
többet mond a legékesebb beszédnél. Olykor
olykor egész ártatlan bárányköpenyt ölt, de 
ime, föl-fölleben a lepel és pillanatra kivigyo
rog a szörnyű gúny. Egy egy alak kezdet
ben inkább szimpatikusán hat ránk,de lassan- 
kint belopódzik egy-egy uj vonás jellemébe 
és egyszerre csak azon veszszük magunkat 
észre, hogy hiszen mi idegenkedünk e sze
mélytől vagy talán már meg is vetjük és 
gyűlöljük.

Fokról-fokra hozzá szokunk a költő 
modorához és kezdjük érteni a titokban 
nvilatkozó finom gúnyt. Néha azzal lep meg, 
hogy a 4tiszta merő igazságot gazembernek 
szájába adja. Már-már valami kiváló egyé
niséget vélünk felfedezni, de egy elejtett 
szóból kirí a rút önzés, az aljas haszonle
sés. Mindazáltal a jellemekben nincs el
lenmondás, a vonások teljesen összeférők, 
mert az nj fordulatok csak onnét erednek, 
hogy a személyek az uj körülmények között 
mindjobban feltárják nekünk lelkűk benső 
magvát.

De az elbeszélésnek szellemes könnyed
sége s a jellemzésnek ama csalfa bújósdi 
játéka nem elég, hogy megvigasztaljanak a 
borzasztóan sivár, romlott társadalmi képért, 
melyet a költő sötét éjszinekkel elénk fest.

Nem akarjuk a mese tartalmát újból 
elmondani, mert hisz a tisztelt közönség 
úgyis ismeri magát a regényt. Egyedül csak 
a mű tendenciájának kifejtése és a főalakok 
jellemének elemzése által akarunk ráutalni 
arra a daemoni, sötét pessimismusra, mely 
az éizelmesebb olvasót szinte fellázítja a 

i költő ellen.
Némelyek azt fogják mondani, hogy az 

»Oszlopbáró«-bán hiányzik az úgynevezett 
j költői igazságszolgáltatás, mert a gonoszság 
| diadalmaskodik benne az erény felett. Ez 

azonban inkább csak látszat, mert igaz 
ugyan, hogy az elbeszélés hőse a cselszövé- 
nyek áldozata lesz, becsületétől megfoszta- 
tik és húgának becsülete is elvész, szóval 
egész családja letiporva, meggyalázva; de
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mindebben igen megnyugtató, szigorú logi- I 
kai következetesség nyilvánul.

Illyés Sándor, a regény tulajdonképeni 
hőse semmikép sem illik abba a környezetbe, 
melyben nevelkedett. Körülötte mindenki úr j 
vagy rabszolga. Félénk meghunyászkodás, j 
tányérnyalás, aljas hízelgés; ezekhez kellene i 
hozzászoknia a szerencsétlennek. De ő bi- | 
zony maga a nyílt, együgyü, őszinte becsü
letesség, melynek a kellő energia hiányában 
okvetetlen tönkre kell mennie abban a far- | 
kas világban.

Az adott körülmények közt, az adott 
jellemmel, sorsának más mint tragikus vége 
nem lehet! A mi történik, annak okvetlen 
úgy kell történnie. És ha valaki ellen fel 
akarunk lázadni, ne a költő, de a társada
lom legyen az.

Ennek a társadalomnak két osztályát 
tárja elénk a költő: az erdélyi gentryt s az 
iskola embereit.

A mi a gentryt illeti, az jellemtelen, 
konc-leső, hivatal-hajhászó, az alantabb ál
lók iránt gőgös, a felebbvalókkal szemben 
csuszó-mászó. kegybe járó népség.

A vén Ladár báró körül csoportosul 
Ez a főnemes dacára tiszteletgerjesztő ősz 
szakádénak s ősi m agyar arcának, gonosz 
uzsorás, a ki egyebek között Illyésnek az 
apját is tönkre tette.

Felesége a báróné az egész műben a 
legjobban kidomboruló és legnagyobb mű
vészettel jellemzett alak. Valóságos typus. 
Mennyi hazug jószívűség, mennyi sport
emberszeretet. mennyi hamis ájtatoskodás !

A szegényekről igy vélekedik:
»A szegények türelmetlenek s minden 

nyomorúságuk innen származik. Ha boldo
gulnak, akkor kevélyek lesznek és nagyra
vágyók ; ha elmaradnak irigylelküekké vál
nak és bosszuálókká.«

S szavait ily tanácscsal fejezi be :
»Legyen alázatos, engedelmes, minden

kihez alkalmazkodó.«
Szeret sokat beszélni a szegénység elő

nyeiről, kellemes helyzetéről és szerencsés 
állapotáról. (Sic!)

Mindenféle filantrópikus intézményeket i 
alapit, szegény gyermekeket taníttat, lányo- ! 
kát kiházasit, (bár pressióval) sziveket i 
gyomlál és egyéb hasznos teendőket végez, ,

De ez a gentry-világ még hagyján az 1 
iskolai viszonyokhoz képest. A Nagy-teleki 
tanári kar egy valódi rablóbanda. Jellem-
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zése oly sikerült, hogy nem kétkedhetünk 
abban, hogy Tolnai valóban életből meri 
tette. Némely alakja oly frappánsan van el 
találva, egy pár vonással oly híven elénk 
állítva, hogy azonnal ismerni véljük lelkét, 
mindenét.

Vagy abban az elvetemedett Rizs s ab
ban a modoros Rácz Károly tanárban ki 
ne ismerné fel volt professorainak valame
lyikét.

Helyenként azonban a jellemzés oly ri
kító színezetű és annyira éles, hogy ez a mű 
ízlésnek rovására esik. De a mit Tolnainak, 
mint, Írónak nem bocsáthatunk meg egészen, 
azt szívesen bocsátjuk meg neki, mint ma
gyarnak. mint embernek, ki élesen átható 
tekintettel belepillantott a kor romlottságába.

Ámbár az egész regény határozottan 
demokratikus szinezetű, mégis, úgy látszik, 
szimpátiával viseltetik a költő a magyar 
arisztokrácia némety vonásai iránt. Kitűnik 
ez már onnan is, hogy Tolnai elismeri, hogy 
a magyar főnemességnek nagy hivatása *Tan 
a nemzet életében és csak az okoz neki 
keserűséget, hogy ez a kiváltságos osztály 
vagy egyáltalán nem tölti be hivatását (Öreg 
Ladár báró), vagy ha már vannak is am
bíciói, mint épen a bárónénak, ezek igen 
ferde irányban nyilatkoznak. — De ez a 
jóakarata egész nyíltan az ifjú báró jellem
zésében jut kifejezésre.

Ez egy igen jóhajlamu gyermek-ifjú, 
kiben sok nemes érzelem és lovagiasság csi
rája szunnyad. Sápadt, gyönge fiatal ember, 
kit a nagyúri nevelés terel rossz utakra.

Tolnai ki akarja mutatni, hogy egye
dül a főúri körökben divó borzasztó neve
lési rendszer az, mely az arisztokrata fiatal
ság leikéből a jobb indulatokat kiöli. így 
hozza ő összefüggésbe az arisztokrácia hi
vatásának kérdését a tanügyi viszonyokkal. 
Csak a felületes bíráló fogja tehát mondani, 
hogy a regényben nincs egység, mert a kü
lönálló iskolai és megyei életet ugyanabban 
az egy műben akarja szatirizálni.

Igen sikerültén van kidolgozva a fiatal 
báró jeliemének fejlődése a rósz nevelés be
folyása alatt.

Eleinte szelíd, szimpatikus és az őszinte, 
becsületes Illyés Sándorhoz ragaszkodó. Szé- 
gyenli, hogy ő olyan tudatlan és szeretné, 
hogy ő is oly járatos legyen a tantárgyak
ban, mint többi iskolatársai. És ha a jó 
Illyés volna a helyzet ura, bizony derék

■ • V v ■ ■ \  ;
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ember is válhatnék belőle. A tanárok keze 
alatt azonban élvhajhászó, kiesapongé ember 
lesz belőle. Tanulja az embereket megvetni 
és szeszélyeinek szolgájává tenni.

Szerettük volna, ha a költő ezt az át
alakulást részletesebben és fokról-fokra tárta 
volna elénk, mi által az »Oszlopbáró« va
lóban nagyértékü psychologiai regénynyé 
lett volna. így azonban az ifjú lélek meg
romlásának inkább egyes stádiumai, sem
mint annak folytonos képe jelennek meg 
előttünk.

Az apróbb fogyatékosságoktól eltekintve, 
az »Oszlopbáró« igen kiváló jelenség leg
újabb regényirodalmunkban. Tolnai azon 
kihaló félben lévő Írókhoz tartozik, a kik 
még valódi műgonddal és hivatásuknak teljes 
tudatában látnak költői feladataik megoldá 
sához.

Előtte problémák lebegnek, politikai és 
társadalmi nagy kérdések, ha ezeket mind
járt csak szűk, vidéki keretben juttatja is 
kifejezésre.

Az elbeszélő talentum minden kelléke: 
a szilárd logikai kompozíció, az éles meg
figyelés, a realisztikus festés, a jellemzés 
ereje, az ügyes invenció, mind egyesülnek 
benne és arra képesítik, hogy a társadalmi 
regény leghivatottabb művelője legyen.

PÁL AGYI.

„Disraeli, lord Beaconsfield, 
mint politikus és regényiró.“ Az an
gol könyvpiacon ily cim alatt jelent meg 
egy két kötetes tanulmány lord Roseber- 
rytől, a ki irodalomban és politikában egya
ránt az elhunyt nagyhírű britt bámulói és 
követői közé tartozott.

Az alak, a kit e tanulmány kiváló gond
dal és szakismerettel megvilágit, kétségkívül 
századunk egyik legérdekesebb alakja. S 
ha mi, a jelzett mű alapján, ezúttal foglal
kozunk vele, bizonnyal a magyar közönség 
részéről is számíthatunk arra, hogy az egy
kor hatalmas angol miniszterelnök emléke 
iránt érdeklődni fog.

A politikai és irodalmi világnak közös I 
alakja Disraeli-Beaconsfield. Nagy szerepet 
játszott abban is, ebben is ; — és mindaket- j 
iőben megörökítette nevét, mert a politiká- | 
bán szintoly maradandó alkotásai vannak, 
mint az irodalomban. Sajátszerü és a lég- j 
ritkább jelenség: egy emberben feltalálni 
két oiy tulajdonságot, a mik rendszerint |

| egymással ellentétben állanak. A világ azt 
szokta mondani (és erre joga van, mert a 
dolog általánosan konstatált tény), hogy a 
jó regényiró rendesen dilletans a politiká
ban s viszont a jó politikus nem igen te
remt halhatatlan müveket a szépirodalom 
terén. Nálunk Jókaira szokás hivatkozni, 
hogy ezt bebizonyítsák.

Lord Beaconsfield a szabály alól kivé
tel ; mert regényírónak kitűnő és politikus
nak szintén kitűnő. Lehet ugyan különb
séget vonni vagy fokozatot állítani a kettő 
közt; lehet fejtegetni, hogy ennyiben volt 
érdekesebb, nagyobb, mint státusférfi és 
ennyiben volt kisebb, mint regényiró; ki 
lehet mutatni, hogy Angliának sokkal na
gyobb szolgálatokat tett politikai akcióival, 
mint regényeivel; de jelentőségét sem abban, 
sem ebben elvitatni nem lehet. Nem lehet 
azt állítani, hogy dilettáns lett volna a re
gényirodalomban, mikor el kell ismerni, hogy 
határozott státusférfiui hivatással birt.

Az a két tulajdonság, mely Disraeliban 
egyesült és alakját magasra emelte, nálunk 
is megvolt b. K e m é n y  Zsigmondban. Ke
mény Zsigmond szintoly mértékben bírta a 
regényírói jellemrajz és pszichológia adomá
nyát, kapcsolatban a státusférfiui mély be
látással s a legmagasabb politikai művelt
séggel. Csakhogy b. Kemény és Disraeli jel
leme óriásilag külömbözött. Az maga az inak
tivitás ; ez maga a megtestesült aktivitás. Az 
gondolataiba merülvén, bölcs közönynyel nézte 
a világ folyását; ez benső lázban égve ro
hant a politikai arénára, hogy megvívjon 
ellenfeleivel és befolyást gyakoroljon a vi
lágra. Kemény beérte azzal, hogy egy bizo
nyos neutrális távolságból megtette pompás 
reflexióit az események fölött; Disraeli nem 
maradt soha neutrális, nem maradt a re
flexióknál, hanem fölállott a szószékre vagy 
a kormányra és igyekezett tettekben meg
valósítani azt, a mit gondolt. Pályájuk fo
lyása és betetőzése e jellembeli különbség 
folytán rendkívül eltérő. Kemény — rop
pant lángesze dacára — sosasem tudta kellő 
hatálylyal vezetni a közvéleményt és életét 
testi-lelki eltompultságban fejezte b e; lord 
Beaconsfield, mint hetvenen felüli aggas
tyán, merész kezekkel vezette Angliát, 
irányadó befolyást gyakorolt Európára és 
élete utolsó pillanatáig megtartotta bámula
tos energiáját.

Utolsó regényét Endymiont kevéssel
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halála előtt irta. Ez volt az agg regényíró 
hattyu-dala. A kritika kénytelen volt némi 
hanyatlást konstatálni benne, de az angol 
nemzet kapva kapott rajta és a regényt 
eseményként üdvözölte. Disraeli prestige-e 
a britt közönség szemében nem hanyatlott.

Disraeli pályafutása nagyszerűen illus- 
trálja az emberi akaraterő mindenhatóságát. 
Egy ember, a ki alant született és a kinek 
apja még egyszerű zsidó volt, egy ember 
tehát, a kinek semmi jogcíme nem volt a 
fölemelkedésre saját tehetségén és energiá
ján kívül, elérte az arisztokratikus Angliá
ban a kitüntetések netovábbját: beült a 
lordok házába, miután első minisztere volt 
a nemzetnek és miután benső barátjává 
lett a királynénak.

Politikai emelkedése folytatása volt irói 
emelkedésének. Jóformán azt lehetne mon
dani, hogy minden regénye egy lépcső volt, j 
melyen a p o l i t i k u s  emelkedett tovább ! 
és tovább. És Disraeíiben a regényíró csak- [ 
ugyan szoros kapcsolatban áll a politikus
sal. — Regényeiben tulerős a politikai kri
tika ; és politikai akcióiban van valami 
merész regényesség. Ezzel nem azt mondjuk  ̂
hogy politikai akcióiban túllőtt a megfon- ] 
toltság határán és kalandos terveket tűzött 
maga elé. Beaconsfield lord épp oly kitűnő 
számító volt, mint akármelyik más britt 
politikus, de a kalkulusban oly geniális vak
merőséget tanusitott, hogy e tulajdonságá
nál fogva bizonyos heroikus színezetet nyert 
a józan és mérsékelt politikusok körében.

A regényírók közül viszont abban tű
nik ki, hogy minden regényében kiváló sze
repet játszik a politikai probléma; nincs 
regényíró, a ki oly érdekesen és oly mély 
analyzissel fejtegetné az angol politikai vi
szonyok egymásra hatását.

Első nagy regénye Vivián Grey. Ebben 
önmagát rajzolta. A fiatal regényíró megirta 
a jövendő államférfi prograramját. Ez a pro
gramúi módosult, mert Disraelit akkor a 
hyper-radikálisok közé számították, (ugyan
akkor Gladstone bölcs konzervatív elveiről 
volt ismeretes (de a mit Vivian Grey Ígért, 
azt lord Beaconsfield tényleg beváltotta: 
fölemelkedett azok közé, a kik Anglia ha
talmát vezették és tekintélyét Európa előtt 
szilárdították.

Vivian Grey után megirta Contarini 
Fleminget, Ixiont a mennyországban, Temple

Henriettát, Coningsby vagy az uj nemzede. 
! két, Sybilt, Tancredet és leghíresebb regé- 
í nyét, a Lothairt, mely Lánczy Gyula for- 
! diíásában magyarul is megjelent. A politi. 

kai tartalom ebben domborodik ki legna
gyobb erővel. Minden alakja az angol arisz- 

I tokrácia egyik typusát mutatja föl és meg
ismertet azzal az áramlattal, mely az angol 
főrangú társadalomban nevezetes szimptomá- 
kat dobott felszínre.

Disraeli regényeiben a költői erő, a 
jellemfestés pszichológiája, a cselekvényszö- 
vésben nyilvánuló invenció sokkal kevesebb, 
mint a Dickens regényeiben és humorra 
nézve sem áll egy rangban Anglia híres 
humoristáival; de a megfigyelés ereje, az 
irmodor előkelő szépsége és a műveltség 
apparátusa kiváló mértékben emeli értékét 
mindazok előtt, a kik a modern regények
ben a társadalom rajzát, a kor képét kere
sik. E tekintetben Disraeli regényei a legél
vezetesebb és legtanulságosabb olvasmányok.

A ki Anglia benső életét, az angol tár
sadalom benső viszonyait megakarja ismerni, 
arra nézve Disraeli regényei nélkülözhetet
lenek

M Ű V É S Z E T .
A Deák-szobor talapzatának elhelyezésé

hez az előmunkálatokat a napokban kezdték meg- 
A nagyterjedelmü szobor alá 8 méter mély, 6 méter 
széles és hat méter hossza betonréteget raknak 
le, mely részben és rétegenkint kővel és téglával 
lesz kitöltve. A munkálatok már előrehaladott álla
potban vannak. A betonozás félig készen van, s 
s az egész munkát 3 hét alatt be fogják végezni 
A betonrétegnek azután hosszabb ideig kell még 
keményedni, s igy a talapzat fölállítását az idén 
már nehezen kezdhetik meg.

A bécsi >An dér Wien« színháznak végre 
van gazdája. Jauner, a színház tulajdonosa, a há
zat eladta S c h ö n e r e r  Alexandria kisasszony
nak, az ismert reichsrath-képviselő nővérének. Az 
uj tulajdonos igen vagyonos nő és nagy kedvelője 
a művészetnek. Maga is színésznő volt, jelenleg 
mintegy harminc éves. Fivérével, az ismert anti
szemita képviselővel, semmiféle összeköttetésben 
nem áll s még az érintkezést is megszakította vele. 
A kisasszony 700,000 írton vette meg a házat s 
az összeget csaknem teljesen le is fizette. A kis
asszony nem maga fogja a színházat vezetni, hanem 
öt évre bérbe adta azt W a l z e l  Kamillónak, ki 
Zell Frigyes név alatt mint iró ismeretes. — A 
színház művezetője G i r a r d i lesz.

Felelős szerkesztő : SZANA TAMÁS.

B u d .p a .t. W .itJ iu .n ii t e s ffi/tp tk  Jjoni, »nyomdai*.

. w i i r o s  «Kiaüu
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A B A B A .
(Rajz.)

Irta MARGrITAY DEZSŐ.
(Folyt, és vége )

Arra fogadni lehet, hogy K . . . S . . .- 
ről ma is lesz benne szó; — lehet, hogy 
Potter bankár nevével összeköttetésben s ha 
igen, akkor leírhatom a mai nap vallomá
sainak utolsó sorait, mert szinte látom lelki í 
szemeimmel.

»Nem, oh nem szabad, hogy megtudja 
valaha, a miket ide jegyeztem . . .«

»S ha mégis, mégis véletlenül nyomára 
jönne . . . ?«

»Ah . . . Soha !«
Az édes s a k i f e j l ő d é s r e  s z ü k 

s é g e s  á l m o t  a l v ó  b a b a  nem tudja, 
hogy a néni mit irhát a világoskék, bár- 
sonykötésü könyvbe? de azt tapasztalásból 
tudja, hogy mikor ezt a könyvet előveszi, 
sokáig, nagyon sokáig annyira el van azzal 
foglalva, hogy még azt sem hallja meg, ha 
a szomszédszobában valami nyikorog.

Fölsettenkedik tehát ágyából s lábujj
hegyen odalopakodva a szoba túlsó végén 
pislogó éji-lámpához, a kis aranyos szélű 
füzet segélyével betűket rak a fuvolyahang 
után följegyzett pontok alá.

Mikor készen van, olvassa.
»S z e r e t l e k ;  m e g  a k a r l a k  c s ó 

ko l n i . «
Szörnyen megijedve szalad vissza az 

ágyába ! rémülten kapja magára a takarót; 
még a fejét is bepólyálja, mintha attól félne, 
hogy a hol szó, ott a tett is.

Másnap azonban már ismét csak nevetve 
ébred; egész nap víg és csicsereg; este ko
rán visszavonul hálószobájába, de nem nyitja 
ki ablakát.

Titkos nevetéssel várja, hogy megszó
laljon a Flu-ú. — Engedi szólni, engedi 
ismételtetni húszszor is egymásután; engedi

esedezni anélkül, hogy egyetlen egyszer 
ráfelelné :

— Tünk.
Félhangosan' kacagva ül ágya szélén, 

fején a kis, fehér hálófőkötővel']; lassan bo
csátja le magáról egyenként a ruhadarabo
kat s harisnyás lábával üti a taktust asze
rint, a mint a könyörgő fuvolyának — az 
ő várakozása szerint — szólnia kell:

— Pacs . . . pacs . . . pacs-pacs-pacs.
Ezután egyszerű, történetnélküli napok

következnek.
Hermina néni, mikor sétálni indulnak, 

eleintén mindig föl van fegyverkezve, hogy 
ha a szomszéd urfi közeledni talál hozzá
juk, elutasíthassa körükből. Azonban nincs 
rá szükség; a szomszéd urfi egy idő óta 
nagyon megszelídült. Nem keresi az alkal
mat 6 nem igyekszik a hölgyek közelébe 
jutni; sőt a fuvolyázást is elhagyta; ha az 
utcán találkoznak, nyájasan üdvözli őket, 
kitér előlük.

A b a b a  nyugodt, vidor és gyermekes, 
mint annak előtte. Az természetes, hogy 
mindig kell lenni valami felkapott, bohó 
szokásának; de hát melyik gyermeknek 
nincs ?

Annak előtte nem tudott tiz lépést 
tenni, anélkül, hogy legalább egy ugrás ne 
lett volna közte ; most — valami csergőt 
szerzett valahol, ezzel játszik egész nap.

— Pety pety-pety; pety . . . pety.
Kellemetlen, éles hangú kis gépecske,

melyet a zsebben hordanak. Utón, útfélen 
ezt lehet hallani; felnőttek, gyermekek, höl
gyek és férfiak cseregnek. Az ember nem 
tudja, hogy honnan származik a hang ?

Beszélgetsz a barátoddal, a kivel sé
tálsz ; el megy melletted két hölgy, egyszerre 
csak cseregni kezd melletted valahol va
lami.

— Pety-pety, pety-pety-pety.
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Széttekintesz; megnézed a barátodat, 
a ki zsebbe tett kézzel megy melletted. — 
arca komoly; végig nézed a hölgyeket: 
azok is komolyan sétálnak tova, hanem 
már nem egy, három csergető is ketyeg kö
rülötted.

Ketyeg, az egész világ ketyeg, mert 
ketyegni divatos.

Hát hogy ne ketyegne akkor a b a b a, 
a k i g y e r m e k ?  Ketyeg egész nap, ke
tyeg egész este. Ketyegésére fölzendtilnek a 
szomszédokból, az utcáról a rokonketye
gések.

— Pety-pety, kezdi a b a b a  az ud
varon.

— Pety, — felel neki vissza valahon
nan valaki.

A b a b a most egész nótát csereg ki, 
az^án vár; megindul este a másik ; a baba 
hallgat és kacag; nyilván ügyetlenül kezel
ték a csergőt.

A nénik egymásra néznek és mosolyog
nak. I s t e n e m ,  m i l y e n  b o l d o g  is a 
g y e r m e k k o r .

Igen, de a csergő nem csak kacagást 
tud ám előidézni. — Ott van n i! — milyen 
nyugtalan, milyen izgatott lesz egyszerre a 
baba.  A csergő elhallgat a zsebében, ő 
maga fut be hálószobájába; még a bucsu- 
csókról is megfeledkezik, melyet lefekvés 
előtt adni szokott a nénikéknek.

Bezárja magára az ajtót s félve, nyug
talanul lopózkodik be az ágyába, aztán fél
éjén át izgatottan, álmatlanul rágja a körmét.

Reggel kedvetlenül kél, mintha félne 
kimenni az udvarra; gondolkozó marad 
egész nap s még a szokott sétára se megy 
ki, mert — fá j  a f ej e .

De a nénikék azért csak menjenek; ő 
addig majd aludni fog a divánon. —- Rög
tön le is dől, hanem nem tud aludni. Még 
alig lehettek a muzeumkertben a nénikék, 
a b a b a  már főikéi, nyugtalanul jár egyik 
szobából a másikba.

Nyilván nagyon unja magát, vagy ta
lán az izgatottságtól akar szabadulni: elő
szedi a kulcsokat, följárja a kamrát, a pin
cét, a fatartót és padlást; kétszer három
szor is elzárja a szökőkút csövét, aztán me
gint kinyitja. — A vén szakácsné bámulva 
nézi konyhája nyitott ajtajából.

Egyszerre valahol megkettyen a csergő.
A b a b a beszalad a szobába s magára 

zárja az ajtót.

Mikor a nénikék hazajönnek, a b a b a  
v i d á m a n  f ut  e l i b ö k .

Hermina néni, a ki minden tüneményt 
lélektanilag meg tud magyarázni, mosolyogva 
simogatja a b a bá t .

— Igen, gyermekes kényeskedés volt 
egyszerűen — magyarázza később Krisz- 
tinnek a kis társalgóban. — S én örülök, 
hogy ezt tapasztalhatom. A g y e r m e k 
k e d é l y  o l y a n ,  m i n t  az  á p r i l i s i  
idő:  m i n d e n  p e r c b e n  v á l t o z i k .  — 
E z e k  a v á l t o z á s o k  n y u g t a t n a k  
me g  e n g e m ;  e z e k  a v á l t o z á s o k  bi- 
z o n y i t j á k ,  h o g y  ő baba.

I l y e n  v á l t o z á s o k a t  ezentúl gyak
ran észlelhetett a b a b á n .  Mindenekelőtt 
azon kezdte, hogy elhagyta a csergést; nem 
ugrándozott egész nap, mint a szarka az 
udvaron; hanem azért vig maradt s minden 
áron segiteni óhajtott Krisztin néninek a 
a gazdasszonykodásban; padlás, pince, fa
tartó az ő kezelése alá kerültek — koián 
feküdt le és korán kelt.

Majd hirtelen egy nagy kanyarulatot 
tett. Restté változott; elhanyagolta a gazd- 
asszonykodást, bent feledte a pincében a 
kulcsot; hacsak szerét ejthette bezárkózott 
hálószobájába, nem ábrándozni vagy aludni! 
hiszen gyakran lehetett hallani a nevetését. 
— Korán feküdt és későn kelt.

Ebben az időben történt, hogy a sza
kácsné tisztogatás közben a b a b a  á g y a  
széle mellé csúszva, egy könyvből kiszakadt 
levelet talált. Átadta azt Hermina kisasz- 
szonynak.

Valóban egy könyvből kiszakadt levél 
volt az, még pedig fejezet vége lehetett, 
mert csak kevés volt rányomtatva.

Hermina néni összevont szemöldökkel 
futotta végig a sorokat, aztán elképedt.

Hiszen ez regény! Még pedig minő 
regény lehet! — Ha össze volna gyürődve, 
akkor azt hihetné az ember, hogy talán a 
fűszeres boltból került, a hol sokszor ta
karnak ilyen papirosba egyetmást. De nincs 
összegyűrődve.

Rejtély !
Kérdőre vonja-e a babát, hogy hol vette 

ezt a lapot? hogy mi ez?
Nem ! elhatározta, hogy titkon les rá a 

g y e r e k r e .  Hisz’ az szörnyű volna, ha 
minden vigyázata dacára ez a t a c s k ó  
regényeket olvasna! — De ha mégis ol
vasna ?
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Úgy, két három hét muük e l; Hermina 
néni nem vesz észre semmi gyanúsat. De 
hát mégis, honnan kerülhetett é p e n  a 
b a b a  á g y a  m e l l é  ez  a l a p ?

Megvárja a csütörtök estét, a mikor 
Kardos rendes látogatásait szokta tenni; 
megsúgja Krisztinnek, hogy fektesse le men
tői előbb a ba bá t ,  maga pedig siessen a 
kis társalgóba, mert f o n t o s t  a n á c s k o -  i 
z á s i  t á r g y a t  akar szóba hozni.

A b a b a  nemsokáig kéreti magát, le
fekszik szívesen, Krisztin néni pedig elő- : 
veszi kötését s odaül a kis társalgó kerek 
asztala mellé, a hol már Hermina nyugta
lanul várja.

— Örülök, hogy megérkeztél, édes i 
Krisztin. — Szabad önt kérnem, Kardos, 
hogy néhány percnyi figyelmet szenteljen 
szavaimnak ?

— Oh, kérem! — Öröm nekem hallani, 
ha nagysád beszél.

Hermina egy hálás pillantással köszöni 
meg e nyilatkozatot szemköztijének, aztán
fontos arccal vonva elő munkakosarából a*
b a b a  ágya mellett talált könyvlapot, ol
vasni kezdi;

»A h ö l g y  m e g  r e z z e n v e  t e k i n 
t e t t  a f ü g g ö n y  m ö g é ;  h á l ó k ö n t ö 
s é t  r e m e g v e  v o n t a  ö s s z e  k e b e l é n  
. . . (Hermina kezét arca elé tartja, mintha 
a lámpa fénye bántaná.) S z i v e  l á z a s a n  
d o b o g o t t .  . .«

» Go n t r á n  vol t .«
»— Ne,  ne!  — s u s o g t a  a nő.  — 

Ha m é g  e g y  l é p é s t  t e s z ,  k i á l t o k  
— s m o z d u l a t o t  t et t ,  h o g y  m e n e 
kü l j ö n . «

» Go n t r á n  e g y  m e r é s z  s z ö k é s 
s e l  k a r j a i  k ö z é  ke r i t é . «

»— K i á l t s o n  há t ;  c s a k  k i á l t 
son!  — s u s o g t a ,  a h ö l g y h ö z  l e h a 
jol va. «

» Fe n n i r u ó r a  e r ő v e s z e t t e n  om
l ot t  k a r j a i b a .  . .«

Hermina méltatlankodó fenséggel horda 
körül tekintetét. — Ünnepélyes csönd.

— Nos, mit mond ön ehez, édes Kardos ?
— Hm ! Hát . . .  Az a Gontrán ur vak

merő egy fickó volt. — Én a magam ré
széről nem igen merném tűzbe tenni a ke
zemet az erkölcséért.

— Igen, igen; de mit szól ön ahoz, 
h o g y  én e r e g é n y l á p o t  a b a b a  
á g y a  m e l l e t t  t a l á l t a m ?

— Úgy?!
— Hiszi-e ön, hogy a regényt, melyből 

e lap való, a b a b a  olvasta volna?
— Föltéve, hogy a kezébe került vala

hogy.
— De hogy ?
— No már azt csakugyan nem bírnám 

kitalálni. — Mért nem kérdezte meg egye
nesen a babát?

Hermina mosolygott.
— Ön azt tette volna? Én nem tet

tem. Okaim voltak rá. — Ugy-e bár, bizo
nyos, hogy v a g y  o l v a s t a  a b a b a  e 
regényt, v a g y  ne m?

Kardos ur előre hajolva bámulta a 
hölgyet, ki érdekes tárgyával elfoglalva, 
egész lélekkel magyarázott, megélénkült, 
megfiatalodott.

Krisztin is fölhagyott a kötéssel, hogy 
ánnál nyugodtabban gyönyörködhessék nő
vére halvány, rózsaszín arcában, fénylő 
szemeiben.

— Nos, vagy o l v a s t a ,  vagy ne in 
o l v a s t a .  — Ha n e m o l v a s t a ,  minek

j felkölteni benne a kíváncsiságot olyas va- 
; lami iránt, a mit az én akaratommal úgy 

sem fog megösmerni soha ? —- Ha pedig 
i o l v a s t a . . .

— Düb.
Mindhárman egyszerre tekintettek föl 

a plafondra.
— Hallottak nagyságtok valami zajt a 

pádon ?
— Mintha egy tompa dübbenést hailot- 

i  tam volna. — Felküldtél tán valakit, édes
; Krisztin ?

— Nem; minek is küldtem volna?
— Csak nem rablók? — Bizonyos vagy 

benne, hogy bezártad az ajtót, édes Krisztin ?
— Természetesen.
— Es ha mégis . . . Itt a fővárosban 

napirenden van a betörés.
— Valószínűleg kóbor macskák lesz- 

! nek, nagysád ! Hanem azért, hogy nyugod
tak legyenek — s Kardos fölálíva, pár lé
pést tett az ajtó felé.

Hermina szintén fölállott s rátéve kezét 
a férfi karjára, szólt:

| — Az ég szerelmére, Kardos — ön ?
Kardos büszkén egyenesedett ki s mo- 

1 solyogva simogatta meg szakállát. Jól esett 
neki Hermina aggódása s hizelgett hiúsá
gának, hogy férfinak mutathassa magát.

1 — Nos, miért ne ?
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— A cselédek már alusznak s a padra 
lámpát vinni nem lehet, — állott elő Krisz
tin a saját ügykörébe vágó érvekkel.

— Eh, cselédek! — lámpa ! — De ha 
csakugyan rablók volnának . . . Gondolja 
meg édes Kardos, ha csakugyan rablók 
volnának!

.

Kardos még egyszer megsimitotta sza- 
kállát ; még egyszer büszkén fölegyenesedett.

— Annál jobb nagysád, annál jobb! — 
s kisietett a szobából.

Herminát elragadta a jelenet s mozdu
latlanul maradt a középen; de Krisztin, a 
kinek a házvezetés volt főfeladata s kö- ! 
vetkezésképen tudta, hogy a pad feljáróján 
könnyebb világitás mellett fölmenni, mint 
sötétben, megragadta a lámpát s Herminával 
együtt — a kiben újra föléledt az aggódás
— utána sietet Kardosnak.

— Kardos, édes Kardos, az ég szerel
mére . ..

Kardos már a lépcső közepe táján járt.
Hermina kikapta nővére kezéből a lám

pát s föltartva azt, a mennyire csak bírta, 
utána susogta:

— Ha valamit venne észre, kiáltson, 
kérem.

Kardos átlépte a bejáró küszöbét, — 
csend volt mindenfelé és áthatatlan sö
tétség.

— Hm! — gondolta magában. — Itt 
ugyan megfojthatnák az embert, a nélkül, 
hogy valaki szemtanúja lehetne ; hanem, hogy 
megfojthassunk valakit, előbb meg kell lát
nunk ; már pedig, ha én nem látok, engem 
se láthat meg senki, hacsak macskaszeme 
nincs.

Minden neszcsinálástól őrizkedve, lábujj
hegyen tapogatózott előre egész addig, a 
hol egy deszkafal elzárta előtte az utat.

— Hohó gondolta magában. — Desz
kafal. — Vájjon mi lehet ez a deszkafal? j
— H a! Nem valaki jár amoda lábujjhe- I 
gyen ? . . . Ejh, képzelődés. — Csak nem j 
nevettetem ki magamat a nőkkel, a kik ! 
odalent várnak ! — De mi lehet itt ez a j 
deszkafal!

Végig tapogat a falmentén s érzi, hogy j 
egy deszka megmozdul keze alatt.

— Mozog — hm . . . K i v a g y ? !  — ! 
orditja el egyszerre magát hangosan, a mint ; 
érzi, hogy az elmozdult deszka felől két i

kar megöleli s valaki egy hatalmasat csup- 
pant az orcájára.

— Ki, ki vagy? —- ismétlé még egy
szer, de nem vár feleletre, hanem igyekszik 
arra felé, amerre gondolja, hogy a kijá
rat van.

Nemsokára megpillantja a halvány de
rűt, mely a lent égő lámpából fölvetődik s 
itt visszatér nyugodtabb gondolkozása.

— Üsse meg a patvar — hm! — hogy 
kihozott a sodromból. — De hát mi az ör
dög lehetett mégis ? — Tolvaj ? — Az inkább 
nyakon ütött volna . . . Mit mondjak odalent 
a nőknek ?

Pedig várták; türelmetlenül várták. 
Hermina a lépcső feléig elébe ment a leá
nyával.

— Hála az égnek, hogy itt van, édes Kar
dos. — Szólt ön valamit a pádon ? Mintha 
a hangját hallottam volna . . . Mint megré
mültem ! — még most is remegek.

— Szabad megkérdeznem nagyságtok
tól, hogy micsoda fal az a deszkafal a 
pádon?

— Deszkafal?
— No igen! — persze! — Hiszen tu

dod, Hermina: — a táblabiróék padja van 
elkülönítve a mienktől.

— Úgy ?! — S abból a falból egy deszka 
kijár ?

— Oh nem.
— De igen; különben az a valaki nem 

nyújthatta volna át a karját a résen.
A két nő a rémülettől kerekre nyílt 

szemmel meredt a beszélőre.
y— Az ég irgalmára;
— Föl kell lármázni a cselédeket!
— Nagysád! — Szó sincs betörésről! 

— Legyenek nyugodtan . . . kérem, hallgas
sanak meg . . .  A rabló nem csókolózik, ha
nem üt.

A nővérek nem szaladtak tovább a fo
lyosón ; megfordultak és — némán néztek 
össze mind a hárman.

Hermina tért magához leghamarabb; 
kivette nővére kezéből a lámpát, melyet 
előbb átadott volt s besietett a b a b a  h á l ó 
s z o b á j á b a .

Nem sok idő múlva szigorú arccal tért 
vissza onnan.

Krisztin vonakodva tett felé pár lépést,
— Nos ?
— Gyanúm alapos volt. . . ő  o l v a s t a  

a z t  a r e g é n y t !
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— Ki? — A  b a b a ?
Hermina kedvetlenül rántja föl vállát, 

mintha most egyszerre tagadni akarná, a 
mit eddig annyiszor állított:

» H i s z e n  b a b a  mé g! «
Pedig igazán b a b a  volt! — Sőt b a b a  

most is, mikor nevetve, táncos léptekkel 
tipeg férje karján a muzeum-kertben, a hol 
minden esti séta alkalmával találkozni szo
kott a két nénivel.

Pál ur — most már nem urfi — tiszte
lettel emeli meg kalapját a nénik előtt; a 
b a b a  meg messziről kiabálva szalad elé- 
jök s olyan igazi, olyan meleg gyermeki 
szeretettel csókolja össze arcukat, kezüket.

A nénik komoly arccal fogadják nyá
jaskodásait ; hiszen csak nem is engedhet
nek meg neki o l y a n  h i r t e l e n !

Hanem azért Krisztin néni, ha valami 
különösebb tésztát süttet, a miről tudja, 
hogy azt v a l a k i  szereti, nagy gondosság
gal asztalkendőbe pakol belőle nehány da
rabot s odaadja a szakácsnénak, hogy a z o n  
m e l e g e n  vigye át a szomszédba.

— Melyik szomszédba kérem alássan ?
— Ejh, hisz tudja. — A — b a b á n a k .
— Igen is, értem.
— Adja át ott a szakácsnénak. — De 

meg ne mondja, hogy innen, érti ?
— Igenis, értem.
— Az isten őrizzen meg, hogy meg

tudja! — Nem szabad neki azt tudni, hogy 
mi gondolunk rá.

— Majd bolond elhinni, hogy az égből 
potytyant! — gondolá magában a szakácsnő.

S ha Hermina csütörtök esténként meg
hallja, hogy valaki gyöngéden megkopog
tatja a kis társalgó ajtaját, gyors kapkodással 
rejteget el holmi halványkék szalagos kis 
portékákat, horgolt ujjaskákat, csipke szo- 
kálkákat a varró-asztalkájáról s csak aztán 
mondja, hogy szabad, mikor bizonyos felőle, 
hogy semmit sem feledett kint.

— Oh ! — Hozta isten Kardos. — Egye
nesen hazulról jön, nemde ?

— Nem . . . azaz . . . olyan futólagos 
látogatást tettem.

— Széles összeköttetései vannak.
— Nagysádtok házán kivül még csu

pán egy helyre járok.
Hermina nem kérdi, hogy hova ? Hisz’ 

úgy is tudja; de m ég  mo s t  nem akar ar
ról k i f e j e z e t t e n  tudomást szerezni.

Mikor azonban Kardos tiz óra előtt tá

vozik, Hermina gondosan fehér papirosba 
pakolja a halványkék szalagos kis portéká
kat varróasztalkája fiókjából s miután a 
pontosságot mindenben szereti, irónnai rá
írja a papírra:

»A b a b á n a k . «
(Vége.)

KÉRDŐ JELEK.
I.

Utána néz mindenki,
A mint büszkén halad,
Kiséri könnyű léptét 
Sóvárgás, hódolat.

»Rózsánál szebb a képe !
Mily fürtös a haja!
Megér egy birodalmat 
Egyetlen mosolya!

A napnak összes fénye 
Szemébe költözött. . . !
Legdélcegebb teremtés 
Minden leány között. ..!«

Utána néz mindenki,
Bámulja ifjú, agg :
»Vájjon miképen hívják 
S ki e csodás alak ?

II.

»Ki koldul ott, ki sóhajt 
Az utca szögletén ?
Ki e nyöszörgő, sápadt 
Ijesztő arcú vén ?

Nyomortól összeesapzott 
Megtépett a haja,
Hideg iszonyt lehel rád 
Keserves sóhaja. . .

Sipító hangja rémes,
Dúlt arca borzadály . . .
Megnézni e teremtést 
A szemnek szinte fáj . . .!«

Utána néz mindenki,
Megszánja ifjú, agg:
»Vájjon miképeu hívják 
S ki e csodás alak ?

III.
Túrják a holtak földjét 
Sirásó emberek,
A temetőt az ásó 
Serényen szántja meg.

S a mint a csákány mélyed,
S a mint a kapa bont:
Előkerül a porból 
Sok régi, sárga csont.



»Nézd! ocsinányabb halálfőt 
Nem láttam még solia!
Fertelmes jószág . . .!  Vájjon 
Kié volt valaha ?«

ÁBRÁNYI EMIL.

TAVASZI HULLÁMOK,
Beszély.

Irta SZIMONOFF.
Orosz eredetiből fordította PÉKÁR GYULA.

(Folyt, és vége.)
— Már eleitől fogva bosszantott az a 

fölfedezés, folytatá Héléna, de mint is tűr
jem azt nyugodt lélekkel, ha magamat és 
azokat sértik meg, kik előttem kedvesek. 
Végre is kisült, hogy — ő nem helyesen 
fogta fel a dolgot.

— A hogy gondolja, de ferde egy tá
madás volt barátságunk ellen !

— Azt hiszi?
Heléna elgondolkozott s pár pillanat 

múlva mély hangon ezt felelte:
— Viszonyunkat megszakítani még 

egy oly közel álló emberért sem volnék ké
pes, mint a férjem. Baj nem háramlik belőle 
-— s az számomra egy uj világot teremtett.

— S a mi fő, kiki cselekedeteiért csak 
magának felelős. Az ember maga ítél maga 
felett! magyarázá a dolgot Nikolajevics Iván.

— Nem értettem meg jól önt; hogy 
gondolja?

— Nézetem szerint, az okos ember
nek nincs szüksége arra, hogy a mások né
zetei által vezettesse magát; cselekedjék 
úgy, a mint szive s esze sugalmazza.

— És ha elszámitja magát?
— Hibájának tudata lesz büntetése.
Heléna elgondolkozott az uj elmélet

felett.
— Ez aztán szabadabbá teszi az em

bert ! — tévé hozzá Szulinszky.
— Igen, megszabadítja a mások beha

tásától, vigasztalódék Heléna, hanem ez leg
alább vigyázatossabbá teszi. Önhibáinak tu
data gyötörni fogja.

— Az ember természeténél fogva köny- 
nyen megbocsát maga-magának! — jegyzé 
meg próbaképen Szulinszky és kutatóan 
nézett Helénára.

Az asszonyka nem felelt semmit: mé
lyen elmerült gondolataiba.

A beszélgetés más fordulatot vett. Szu- 
linszkynek sikerült mulattató beszédjével 
?|ojleszteni Helénát s elfeledtetni vele fér

jével való rövid kellemetlenségét, melynek 
hatása lassankint egészen el is mosódott. 
Elfeledték az Ivánovics Alexej féltékenysé
gét. A napok múltak, semmi újat sem hoz
tak magukkal. Zaleszky egy mákszemnyit 
sem zavarta a fiatal barátok boldogságát, 
de bensejében mindinkább elkomorodott.

*

, A nyár már vége felé járt. A fák meg
kopaszodtak s törzseik aljában elsárgult le
velek csörögtek ; a kint nyaralók egymás
után szépen beköltöztek a városba. A kör
nyék kezdett puszta és néptelen lenni. Za
leszky is kezdett a városba való költözés
ről beszélni, mert előadásai már megkezdőd
tek volt. Heléna és Szulinszky szomorúan 
gondolták el, hogy a városban majd nem 
találkozhatnak annyit egymással. Ivánovics 
Alexej a nyár vége felé lesoványodott s 
szinte megöregedett. Benső tusájának nehéz 
nyomai megviselték külsejét. A feleségével 
való vita után vette észre, hogy Heléna 
mint fogta fel Szulinszkvvel való viszonyát, 
de ez azért nem nyugtatta meg őt. Meg 
volt győződve róla, hogy a barátság csak 
ürügy a fiatalok közeledésére. Nagy erőfe
szítésébe került ugyan, de Nikolajevics Iván
hoz azért még az előbbinél is szívesebben 
fordult s visszavonult a sötétbe, mikor ben
sejében minden arra ösztönözte, hogy előre 
rohanjon s Szulinszkyt, viseletét illetőleg, szi
gorú számadásra fogja. S nem kis megerőlte
tésébe került bús kedélyhangulatát elűzni, 
mikor Heléna, úgy mint azelőtt, hozzá jött 
s hízelkedett neki s bizalmas volt hozzá. 

; Barátja levelét gyakran átolvasta s annak 
í behatása alatt néha furcsa meggyőződésekre 
; lyukadt ki. »Végre is csak elmondhatnám 

Helénának elégedetlenségemet, hanem ez 
már annyit tenne, hogy túléltem maga- 

I m át! ő  boldog, hogy végre talált egy em
bert, ki kor s jellem tekintetében úgy meg
egyezik vele ! . . . hát hadd legyen !« Ellent- 

j mondások busitották Zaleszkyt. Ilyen álla
potban maradni lehetetlen volt s Ivánovics 
Alexej kibúvó ajtót keresett. Önmagát vizs
gálva megmaradt ellentmondásai mellett, le
roskadt e két érzelem, az önzés és a huma
nizmus tusája alatt. Nem maradt más hátra, 
mint valamelyik nevében lemondani. S ek
kor egy uj eszme, — a tiszta önfeláldozás 
eszméje szülemlett meg agyában s érett meg 
lassan.
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Szép nap volt úgy augusztus vége felé. j 
Zaleszky hátul összekulcsolta kezeit s gyor
san felment dolgozószobájába. Szemei a szo
kottnál jobban csillogtak, szemöldökei össze 
valának huzva s arcán elhatározottság lát
szott. Mozdulatainak gyorsaságában ideges 
buzgalom nyilatkozott. Elment Íróasztalához 
s elővéve a szent levelet, még egyszer átol
vasta azt s aztán határozott mozdulattal tol- j 
lat vett kezébe s a levél egy tiszta lapjára 
mint egy feleletül ezt irta: »Ha a magunk- 
koru emberek ily nagy felelősséget vállal- j 
nak magukra, büntetésüket el kell viselniük. 
Heléna szabad ! Semmi háboritás — semmi ; 
szemrehányás! A fiatalságnak megvannak I 
a maga jogai! Az én ügyemnek meg kel
lett várnia azt az órát, midőn a kor szen
vedélye kitör s megtalálja a maga galamb
ját . . . mintha semmi sem történt volna 
közöttünk. Csak ő ne akarja tönkre tenni 
a családi tűzhelyet. Ezzel szembeszállók. 
Ezt nem tűröm az ő s a magam érdekében ! 
Történjék akármi, csak válásra ne kerüljön 
a dolog! Az felülmúlná minden erőmet. 
Tönkre tenné Heléna életét. — Könyörgök, 
k^rem ő t! Igen, de nem tudom meggyőzni 
afc én irigység nélkül szeretett lényemet, az 
én Helénámat, hogy szenvedélye egyszerűen 
csak természetes s hogy a mi élet-közössé
günkre az nem vet semmi foltot . . . Minden
kor barátot s nem ellenséget fog bennem 
látni.«

E sorokkal Zaleszky mintegy halálos 
ítéletét írta alá. Fáradtan veté magát a di- 
vánra. Az ideges felbuzdulás után erői hir
telen visszahanyatlottak. Agya mintegy meg
szűnt működni. Az emberiség érzeményei 
túlsúlyra vergődtek Ivánovics Alexej szi
vében ; de nem maradt más hátra, mint 
uj állapotába beleszokni; belemerülni abba 
úgy, hogy ne maradjon meg a szenvedés 
helye.

Ugyanekkor Heléna és Szulinszky a 
park egy magányos zugában ültek. Niko- 
lajevics Iván aztán ajánlatot tett, hogy men
jenek és búcsúzzanak el a park kellemes 
szögleteitől és sétányaitól s azoktól a he
lyektől, melyekhez valami emlék fűzte őket.
A társalgás az elválásra, a rokonszenv s a 
szivrokonságra terelődött. Heléna észrevette, 
hogy Szulinszky egész reggel óta igen gyön- j 
géd volt irányában s általában igen szo
morú hangulatban látszott lenni. A tó part- j 
ján ültek. Heléna egy ágat forgatott kezei- j

ben s a fák távoli sárguló csoportjaira né
zett, melyeket a nap fénye megvilágított. 
Az égen darucsoportok húztak ; verebek csi
ripeltek s ugráltak egyik gallyról a má
sikra. Enyészet, enyészet mindenütt! Szu
linszky megfogta Heléna kezét.

— Heléna, mondja csak, kedves vagyok 
én Önnek úgy egy kissé ? — kérdé hirtelen 
s szó nélkül ajkaihoz emelte kezét.

Heléna keze reszketett. A fiatal asszony 
ösztönszerüleg visszahúzódott s nem mert 
szomszédjára nézni. Nikolajevics Iván nem 
eresztette el kezét, hanem szeme közé nézve, 
kérdé:

— Ugy-e, az ön szive különbség nélkül 
vonzódik minden ismerőséhez?

— Persze, hogy nem! feleié Heléna 
félénken.

Nikolajevics Iván hirtelen átkarolta de
rekát s szenvedélyesen megcsókolta őt. A 
fiatal asszony szive erősen dobogott s édes 
gyönyör ömlött el egész lényén, hanem 
ugyané pillanatban megjelent képzeletében 
férje halavány, sovány arca. Ügygyel-bajjal 
kibontakozott az ölelésből, melybe majd 
hogy bele nem felejtkezett, s felugorva he
lyéről, gyorsan kiáltá:

— Ön nem értett meg engemet!
— Nem-e? Üljön le az Isten ért!... 

meglátnak bennünket! — E szavakkal Szu
linszky megfogta kezét, majdnem erőszak
kal maga mellé ültette őt. — Szeretem önt, 
oh édesem! második énem ! . . . Három hó
napig szenvedtem e szerelem miatt . . .

— Én nem szerethetem önt . . . hall
gasson ! . . . kérem önt . . .  — válaszolt He
léna, izgatottan szakítva félbe Őt. Nehezére 
esett ezt kimondani.

— Tehát egyáltalában nem szeret en
gem ? — kérdé Szulinszky némi bosszús 
árnyalattal hangjában.

— Nem ! — suttogá Heléna nagy erő
feszítéssel..

— Tehát ön csak mulat rajtam, tehát 
én csak gúny tárgya voltara önnel szem
ben ?

— Nikolajevics Iván!— mondá Heléna 
majdnem kiáltva, könyörgő hangon.

— Ön csak játszott velem . . .
— Hallgasson meg ! — szakitá félbe őt 

a fiatal asszony, én nem szerethetem önt, 
mert nem vagyok szabad!

— De, hisz ön maga bírája tetteinek . . .
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— De igazán . . . igazán . . . azért, mert 
nem tehetem, nem szabad . . .

— Ön elszéditette fejemet . . . mosolyá
val — puszta mozdulatával.

— Én bíztam, Nikolajevics Iván . . .
— Miben? — kérdé Szulinszky rövi

den s szárazon.
— Viszonyunk baráti tisztaságában . . . 

a kizárólagosságban . . .
— Ha ha ha! barátság egy fiatal asz- 

szony és egy fiatal ember között . . . ha- 
ha-ha !

Kacajába szarkazmus vegyült. Heléna 
rémült szemekkel tekintett reá. Pár pillana
tig kínos hallgatás uralkodott. Először He
léna szólalt meg.

— Csak most értem önt, — mondá resz
kető hangon, csak most veszem észre ma
gamat . . . igen örülök . . . hogy nem lép
tem át azon nők csoportjába . . .  a kik felé 
ön egy lépést tesz, azért, hogy ők három
mal közeledjenek önhöz.

E szavakkal elhagyta helyét s gyors 
léptekkel indult hazafelé.

— Pavlovna Heléna 1 — kiáltá Szu
linszky, utána futva. Hangjába könyörgés 
vegyült. — Pavlovna Heléna!

— Ön nagyon is hamar kijátszotta kár
tyáit! Ne fáradjon, hogy velem jöjjön, — 
tartóztatá őt Heléna remegő hangon.

*

Mikor a fiatal asszony férje szobájába 
ment, — a mint mondani szokás, nem volt 
arca hozzá, hogy bemenjen. Ivánovics Ale
xej titkos nyugtalansággal nézett feleségére.

— Mindennek vége van — mondá az 
asszonyka, leülve a szoba túlsó sarkába 
férje mellé.

A férj keblében elállóit a s z í v  verése. 
Hallgatagon várta a magyarázatot.

— Nikolajevics Iván . . . én . . . kezdé 
Heléna s hangja remegett; a zokogás foj
togatta torkát. Zaleszky halálsápadtá lett 
s azonnal mellette termett. Heléna nagy 
izgatottság közepette töredezetten adta elő 
férjének a lefolyt jelenetet. Könnyei patak
ban ömlöttek végig arcán. A zokogás hisz
térikus görcsökbe ment át. Zaleszky fele
sége körül forgolódott. Az egész nap folya
mán egy percre sem váltak el egymástól.

*

Este Heléna férje karján ment el zenét 
hallgatni. Némelyek a közönségből sokat je
lentő tekinteteket vetettek rájuk, mások 
suttogva szomszédaikkal mindenféle meg
jegyzéseket közöltek az ő rovásukra. Za
leszky ék észrevették ezt. Ivánovics Alexej 
büszkén, fölvetett fővel sétált; Heléna sá
padt volt. A zenekarnál megállották. Glinka 
»Gyanakvásának« isteni hangjai hangzottak 
a légben. — A hegedű, gordonka és hárfa 
egészen elbüvölőeknek tűntek fel Heléna 
előtt. A bájos dallam hizelgett a fülnek és 
a szívhez szólt. Ivánovics Alexej még soha
sem élvezte a zenét úgy, mint ez este. He- 
lána megfelejtkezve magáról, képzeletével 
egy más világba ragadtatott. E pillanatban 
a villanyos sugár felé közeledett s a fiatal 
asszony pillanatra abba az irányba nézett. 
Szemei Szulinszky ével találkoztak. Nem állt 
messze tőle s épen egy fiatal hölgygyei sug- 
dosódott, ki félévvel azelőtt még figyelme 
tárgya volt. Zaleszkyné elsápadt; kezei, mely- 
lyel gyöngéden férje karjára támaszkodott, 
reszketni kezdett.

— Papa! Haza — menjünk haza ha
mar ! suttogá férjéhez fordulva.

Zaleszky neje arcára pillantott; s az 
szenvedést árult el.

Másnap Ivánovics Alexej Péfervárra 
utazott, magára vállalta a nyári lakból való 
átköltözés fáradalmait. Heléna bús szívvel 
járkált a villában. Nem mert a kőpadra 
pillantani s a zongorát ki 3em nyitotta. A 
kert minden sétánya, minden zuga a ház
nak a boldogság változatosságára s csalfa- 
ságára emlékeztette őt s a maró visszaem
lékezéstől sehova sem tudott menni. Saj
nálta, hogy nem ment el férjével. Cél nél
kül bolyongva a szobákban, elment férje 
szobájába is s leült Íróasztala elé. A levél 
Ivánovics Alexej mellékletével együtt sze
mébe ötlött. Elolvasta s elgondolkozott: az 
elolvasott sorok gondolatát megértette. Eleinte 
megindította őt férje nemeslelküsége, de az
tán keserűen mosolygott a saját gondolatai 
felett.

Ekkor Nikolajevics Iván egy levelét 
hozták be neki, de ő fel se törte, hanem vele 
együtt vissza küldte Szulinszkynak könyveit.

Az ebédre visszajött Zaleszky s Heléna 
barátságosan fogadta őt s elmondá neki 
mindazt, a mit távollétében átérzett; elbe
szélte, hogy mint küldte vissza Szulinszky
nak a levelet, s hogy mint kötött ismeret-
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séget a szent levéllel s Zaleszky ráirott fe
leletével. Ivánovics Alexej arcán az ijedt
ség tükröződött vissza, de miután esdő pil
lantást vetett nejére, kevesen magához öleié. 
Heléna alig tudott az ölelő karokból kisza
badulni ; komoly szemei férjén nyugodtak 
meg.

— Nos. Alexis, nem gyermeket látsz 
többé magad előtt . . .

Ivánovics Alexej rögtön észre is vette 
ezt hangjának árnyalatán és várta, hogy 
beszéljen.

— A jövőben ugy-e többet fogsz fog
lalkozni velem, mint a természettudomá
nyokkal . . . Nekem dolgoznom kell . . .

— Már magam is felakartam ezt aján
lani neked ! — jegyzé meg férje komolyan 
s barátságosan megcsókolá homlokán.

*
Ugyanaznap este a következő lakonikus 

rövidségü levél küldetett el Nikolajevics 
Ivánnak :

»Többet nem látjuk viszont egymást, 
de azért sohasem felejtem el, hogy ön mit 
tett érdekemben. — Fogadja köszönetemet 
mindezért! Zaleszkyné.«

S e levelet Heléna fölolvasta Ivánovics 
Alexej előtt.

DARMAY VIKTOR.
Nem könnyez többé senki sem 
A rég letűnt felett,
A föld bevette hamvait 
És minden perc ráhengerit 
Egy roppant sirkövet.

A mitől oly nagyon félt, az bekövet
kezett. Ki is emlékeznék még ma Darmay 
Viktorra vagy igazi nevén, Viczmándy 
Győzőié? A mint az utolsó rög ráhullt sír
jára, eltemette az egyszersmind nevét és 
költészetét. Tömérdek sok költeménye kö
zül egyik sem él többé a közönség ajkán.

»Ábrándos ifjú, merengő lány,
Szivébe kéj, szemébe köny. (Vajda.)

Nem méláz többé dalain, nem keres 
nála vigasztalást Neve nincs följegyezve 
ama dicsők sorában, kik a szabadságért 
lángoltak. Érzelmei nem visszhangoznak 
többé egy kebelben sem és eszméin nem 
lelkesednek újabb nemzedékek. Még az 
ismerettár tömött hasábjaiból is hiányzik a 
neve. Csak a ki néha a szépirodalmi lapok | 
régibb évfolyamait böngészi, akad tőle egy-

.1 egy versre és feltűnik neki vagy egy szép 
i gondolat vagy egy költői kép, mely csak 

nemes lélek forrásából eredhetett.
A lelketlen irodalomtörténészt ez azon- 

! bán nem indítja könyörületre, komoly, tudós 
j arccal méregeti a vers becsét s nem veszi 
I észre, hogy mennyi epedés, fájdalom, szen- 
I vedély és lelkesedés van eltemetve benne, 
i Talán csak a költő az egyetlen, ki nem 

halad el kérlelhetlenül a sárguló lapokon, 
ki előtt feltárulnak e költemények belső 
titkai és ki előtt még megszólal az is, mi 
a búvár előtt néma marad. De ő is csak 
azt teheti, hogy felsóhajt egy megsemmi
sült költői pálya felett.

És mi az oka ennek a feledtetésnek ? 
j Mi döntötte homályba emlékezetét rövid né

hány évnek folyamában?
Kétségtelen, hogy ez okot első sorban 

a költőben kell keresnünk. De az irodalmi 
viszonyok, a kor, a költői irányzatok nem 
kevésbé járultak hozzá, fátyolt boritani éle
tére és működésére. A mai viszonyok közt, 
mikor már inkább tisztulni kezd szépiro
dalmunk látköre, talán egészségesebb befo
lyások alatt jeles költővé vált volna.

A Bach-korszakban oly nagyon elha
rapódzott Petőfi-utánzás őt is, bár valarni- 

j vei későbbi kor költőjét, magával ragadta 
s egyike lett azon fiatal titánoknak, kik 
bár nagy lelki tehetségekkel megajándé
kozva, de féktelen szenvedélyeik által el
sodortatva, korlátlan szabadságvágyuknak 
áldozatul estek.

Darmay élete valódi tragoedia, a sen
kivel össze nem férő zsenialitás tragoediája. 
Költői erejének tudatában olympusi magas
latról nézett le a próza embereire. Művészi 
öntudata határtalan büszkeséggel, sőt dölyf- 

| fel töltötte el lelkét. Valóban úgy élt, mintha 
i azt az elvet akarta volna megvalósítani:

»Én inkább betöröm fejem,
Semhogy meghajtsam derekam.«

De mig képzelete a fellegekben szár
nyalt, addig az élet legközönségesebb nyo
mora ólom-sulylyal nehezedett rája. Jómódú 
család fia, elhagyta otthonát, fővárosba jött 
és itt a bohémienek egyik legkiválóbb hő
sévé lett.

»Oh, a tehetetlen, büszke koldus,
Kit gyász, Ínség, bánat szőrit,
Fetrengve porban, s a ki mégis 
Rongyaival kacérkodik.«
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így jellemzi ő az embert általában, bár ; 
csak saját állapotának képét festi.

Igen erős testalkatú, valódi atbleta volt.
De a kincseket, melyekkel a természet meg
áldotta, könnyelműen elpazarolta. Pazarlás ; 
a zseniálitás ősi bűne. A szerelemnek mér
téktelen élvezete, a sok kaland, a nyomor  ̂
a rendetlen életmód, a határtalan dicsvágy, 
a poétái irigység annyira felemésztették, 
hogy ez az óriás férfi tüdősorvadásban 
halt meg.

Egyik legszebb költeményében igen 
meghatóan jut kifejezésre a romlott érzéki
ségben rejlő undor és a tisztult szerelem 
után való epedés:

Gyönyörbe fulladt.

Gyönyörbe fulladt lázas álmok 
És lángtól égő serlegek;
Meg nem ölhették kínomat, de 
Összeégették szívemet.

Minden mosolygó kéjes ajk, mely 
Ajkamra hintett csókokat,
Megcsufolt, nyomorult szivemhez,
Mint egy izzó vas, úgy tapadt. —

Mint rózsa kelyhében a pók, úgy 
Hízott az undor vágyamon ;
S a lángok habzó serlegét én 
Csak üritgettem szilajon.

Csak üritgettem gyorsan, a mig
Egy nap kezemből kiesett..........
Mert ah ! megláttam édes arcod 
ÍS megismerém szerelmedet.

1
A te áldott szerelmedet, mely 
Beköti szívem sebeit;
S én érzem, hogy haldokló lelkem 
Általad újjá születik.

I
Mert szemeid varázsán újra 
Feltámad a mesés világ,
Letűnt világ ezer bubája :
Reménység, ábránd, ifjúság!

Feltámad minden, a mi egykor 
Szivemnek édes drága volt;
Beszédes, mint a madáréuek,
Sejtelmes, mint az égi bolt.

Arcod szerelmes mosolyától 
Ragyog az élet szerteszét;
S fürtimen a hervadt babérnak 
Virulni érzem levelét.

Darmay egyéniségének egyik legsajá
tosabb vonása volt a határtalan dics vágy és 
az ebből folyó irigység költő-társai iránt, j 
Nem tűrhette, hogy más valaki is Írjon ő  ̂
kívüle jó verset. A kritikát kimondhatlanul !

gyűlölte és jaj volt annak, ki érzékeny hiú
ságát megsérteni merészelte.

Prém József barátja egyszer verset olva
sott fel neki, melyet Darmay rosznak Ítélt, 
viszonzásul Prém oly meggondolatlan volt, 
hogy Darmainak egy versét szintén siiáoy: 
nak nyilvánította. De kevésbe múlt, hogy 
e merényletért nem lakolt életével, mert 
Darmay rárohant és fojtogatni kezdte. Csak 
a belépő Szabó Endrének sikerült őt a dühös 
poéta körmei közül kiszabadítani.

Mint a valódi lyrikus ő ezt az irigy 
dicsvágyát is versben hozta kifejezésre.

»Míg azt láttam valamennyi 
A célhoz hogy tör előttem . . .
Hogy megvalljam az igazat :
Néha-néha megütődtem.

Mert szivemben felszólalt a 
Büszkeség és vágy magátul :
Ily versenyben ennyi hÖ3 közt 
Nem maradok-e majd hátul ?

De mióta látom, hogy mint 
Vetnek elém gáncsot, lábat,
Hogy elessem — szánakozva 
Nevetem ki a pulyákat,«

mondja ő »Elégtétel« cimü és »némely iro
dalmi jó barátainak n y á j a s  kéz szorítás, 
sál« ajánlott ciklusában.

Ábrányi Emilhez valódi őszinte barát
ság kötelékei fűzték. Megbarátkozásuknak 
története nagyon eredeti. Darmay dühös volt 
Ábrányira valami kritika miatt és a nem
zeti színház előtt ráleselkedett, hogy ütle- 
gekkel traktálja. Ennyire azonban nem 
jutott a dolog, mert midőn Ábrányi szelíd 
arca és költői hajzata feltűnt a láthatáron 
valami respektus szállta meg hősünk lelkét, 
elannyira, hogy hozzálépett és erők ellen
séges mérkőzése helyett lön nyájas, baráti 
kézszoritás és lelkek harmónikus cseréje.

A milyen az élete, olyan volt költészete 
is. Egyes kiváló és rokonszenves vonásokat 
mutat fel mindakettő, de mindakettőre a 
befejezetlenség és elzüllöttség bélyege van 
sütve. Kétségtelen, hogy Darmay jeles lyrai 
talentum volt. Erős egyéniség, játszi kép
zeleterő, érzékiség és szenvedély arra képe
sítették volna, hogy kellő kiforrottság és 
költői irányának feltalálása mellett, kiválóbb 
költőink sorába lépjen.

Nem érte el saját önállóságának korák 
és azon stádiumban maradt, midőn a fiatal 
költő a különnemü befolyások alatt vajúdva,
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eredeti egyéniségét kezdi már már megala
kítani müveiben.

Legjobban megérzik versein Petőfi és 
Heine hatása. Az utóbbira vall például a 
következő sikerült vers:

Én örökké csak reméltem,
Te meg soha nem szerettél ;
Kettőnk között boldog váljon 
Melyikünk volt? Minő rejtély!

Voltál-e te, voltara-e én ?
Egyikünk se, én azt hiszem :
Neked nem volt hozzá szived,
Nekem nem volt hozzá eszem.

Ila neked lett volna szived,
Boldogok volnánk régóta. . . .
S ha nekem lett volna eszem,
Nem is szerettelek volna

De különben a szó szoros értelmében 
vett utánzást csak elvétve találunk költe
ményeiben. Versei vagy mellőzendő kísér
letek, melyekben többnyire még a formá
val is küzd, vagy — ha sikerülnek — egy 
már alapjában eredeti egyéniség költői nyi
latkozatai.

A lyrikusnak egyik főkelléke, hogy az 
emberi s z í v  minél több húrján tudjon ját
szani, nála tényleg megtalálható. Hol szen
vedélytől áradozik, pathetikus és fellengző, 
hol búskomor, önvádtól szaggatott, borongó 
kedélyű. Néha humoros és szatirikus. Álta
lában modern ember, ki a nyugati költé
szet emlőin emelkedett.

A modern demimonde-költészet egyik 
legkiválóbb terméke például következő köl
teménye :

Angyal-daemon.
Az angyalok testvére voltál,
De szebb a többi angyaloknál;
Tiindöklöbb volt egy pillantásod,
Mint. az ö fényök, ragyogások.

S e miatt — inért az angyalokban 
Irigység is van ám titokban —
Vesztedre ők összeesküdtek,
S az égből a pokolba küldtek.

S most a pokolnak vagy leánya,
Élsz vidám ördög társaságba;
Körülted dal és habzó serleg —
S iszod a mámort, balga gyermek.

Szegény gyermek, iszod a lángot,
A melynek minden csöppje átok ;
Mely arcod rózsáit letörli,
Hogy te is hervadj, mint a többi-

Meghalsz ! oh szörnyű öngyilkosság . . . 
Széttépett, sárba fűlt boldogság ;

Sors gúuyja, végzet torzalakja,
Mely benned önmagát kacagja.

Menj, menj — hallod, az óra csöndül ?
Fuss, fuss e rémes varázskörbül,
Nehogy a perc még itt találjon,
A melyben elvész minden álom.

Dobd e kehelyt, melynek tüzétül 
Arcod kigyul s fejed elszédül;
S e fényes rongyot dobd le gyorsan, — 
Repüljön szerte foszlányokban.

El innen ! — menekülj sietve,
Ne várj, ne kérdezd: »hova, merre ?«
— Oda, hol nyílik még egy ösvény,
S hol nem zajlik már e vad örvény.

Hallgatsz és — sóhaj kél szivedből, 
Gondolkozol s szemedbe köny gyűl;
S úgy nézesz némán fel az égre .., ,
Ah! értelek, — ah, vége, vége!

Madár, melynek már szárnya nincsen,
Lélek, mely vergődik tehetlen,
Ajk, mely fehérül, szív, mesly fonnyad... 
Szegény gyermek! te már halott vagy.

E költemény alakilag is legjobb versei 
közé tartozik, a ríraelésnek legalább ily 
mesterkéletlen művészete alig nyilvánul 
egyéb dalaiban.

Leggyöngébb termékeit p o 1 i t i k a í 
költészetében találjuk. Nem csatlakozha
tunk Goethe mondásának »Politischer Vers, 
schlechter Vers« félremagyarázéihoz, kik 
fel nem fogván a nagy költőt, az emberi
ség legérdekesebb problémáinak egy körét 
kizárni akarják a költészet birodalmából, 
holott a költészet az egész végtelen minden- 
ségben a mi csak szép magába foglalja és 
bearanyozza sugaraival. Nem azért rosszak 
Darmai politikai versei, mert politikai ver
sek, hanem azért, mert rosszak. A tenden- 
tia nem tud bennök megférni á művészi 
alakkal. Bizonyos sivárság megöli bennök 
a szépséget és bármennyire tiszteljük meg
győződéseit és rokonszenvezünk demokrati
kus hajlamaival, nem gyönyörködhetünk az 
olyan versekben, melyek rímbe foglalt ve
zércikkek.

E tekintetben tanulhatott volna barát
jától, Ábrányi Emiltől, a ki még a cseké
lyebb politikai eseményeket is eszményi 
magaslatra emelve, valódi mubecscsel biro 
költeményekké dolgoz fel.

Darmay óta nagyon megváltoztak a 
mi irodalmi viszonyaink. A Petőfi utánzók 
gárdája kipusztult: kiirtotta az Arany-iskola 
kritikája. Most már csak Arany-utánzókkal
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van dolgunk. Országszerte felhangzanak az 
alexandrinusokban irt verses krónikák és 
}r In-rímek tengerébe fullasztják mindazt, a 
á eszme vagy eszméhez hasonló. A Petőfi- 
iskola elhanyagolta a formát és túlbecsülte 
a gondolatot, az eszmét, a vad zsenialitást. 
Zseni akart lenni mindenki. A mai kor 
Arany-utánzói semmitől sem irtóznak any- 
nyira, mint a zsenitől, és mindent, a m1 
idea, azonnal a »kozmopolita« váddal sújt
ják. Mindenáron be akarják bizonyítani; 
hogy ő bennök nincs tehetség, (Ne fáradja
nak ! Elhisszük úgy i s !) Előjoguk van a 
laposságra és semmitmondó köznapiasságra. 
Hiába, mi magyarok egyik ellentétből min
dig a másikba csapunk át. Majd csupa tűz, 
láng vagyunk, majd megdermedünk a józan
ság fagyasztó szelétől. Olyan józan vilá
got élünk, hogy már vigasztalás nekünk az 
is, ha a Petőíi-iskolájával foglalkozunk. Mi
nél jobban lapul el a mai kor költészete  ̂
annál magasabbra emelkedik ki a múltból 
Darmay Viktor költői alakja.

Nem érdemelte ő meg, hogy feledés 
boruljon reá. A ki úgy tudott epedni a 
a halhatatlanságért, abban kellett ennek egy 
csirájának lennie; a ki úgy félt a múlandó
ságtól, annak emlékét meg fogja őrizni az 
irodalom története.

Nem fog beteljesülni, mit oly szépen 
fejezett ki »Múlandóság . . cimft költemé
nyében :

Múlandóság, múlandóság,
Árnyék, a mely nyomunkba szálisz, 
Nemezis, mely lesbe jősz, hogy 
Büszkeségünkért megalázz.

Ne kérlek, hogy megkegyelmezz,
Nem, hogy szánakozzál rajtam,.
Hogyha-egykor zúzott fővel 
A sírhanton elroskadtam.

Jer, te éhes átkozott szörny,
Ragadd meg áldozatodat,
Teljék tele sötét gyomrod,
Erezd győzelmesnek magad,

Féktelen dühvei, gyönyörrel 
Vidd, söpörd el minden álmom,
Minden ösvényt, hol én jártain,
Ne maradjon fönn egy lábnyom.

\
Minden, a mi nagy és hitvány,
Hír, dicsőség legyen tiéd,
De dalomból egyet ne bánts : 
Kedvesemnek édes nevét!

PALÁGYI.

K O S

AZ ÖREG DUMASRÖLt
(Dumas »in floribus.« Dolgozószobája. Villa Dumas 

=  Monté Christo. Tempi passati !)
/ .

Érdekesnél érdekesebb adatokat hoz fel
színre a modern inemoir-irodalorn. Rég le
zajlott emlékek rajzanak fel és az irói világ 
örök ifjú alakjai éles, frappáns világításban 
szöknek szemünkbe. Ilyen örök-ifjú alak 
kétségkívül az »öreg« Dumas is. Midőn a 
következőkben néhány adomát sorolunk fel 
Dumas életéből, azokat egy kortársa emlék
irataiból merítjük.

*

Sarah Bernhardtot megelőzőleg csak 
egyetlen ember értette az igazi reklámot 
hasonló sikerrel: az öreg Dumas. Nemcsak 
hogy oly roppant mértékben dolgozott, hogy 
könyveivel az egész könyvpiacot elárasz
totta és a szó teljes értelmében agyonnyomta 
a többi regényírókat, hanem egyúttal ügye
sen beletudott keveredni minden dologba, 
mely a közfigyelmet magára vonta. Majd 
emlékérmet veretett valamelyik darabjának 
tiszteletére, majd ismét valami szenzációs 
pörbe keveredett, lévén tanú vagy szakértő 
bizalmi férfiú vagy esküdt. A hírlapírók, a 
kik általában véve nagyon lóhátról beszéltek 
vele, sokkal többet Írtak róla, mint a mennyi 
jó volt és igy óriási hiúságát még fokozták.

Hanem a legnagyobbszerü mégis az 
volt, a mit V e r ő n  és G i r a r d i n  ellen 
viselt pőrében szórt a világnak szemébe. 
Ennek a két szerkesztőnek, illetőleg lapjaik
nak, a »Constitutionnel«-nek és a »Presse«- 
nek Dumas évenkint 18 kötet regényt Ígért, 
mi több, tollát kizárólag e két lapnak bo
csátotta rendelkezésére. Csakhogy Dumas, 
dacára az évi 65,000 franknyi fizetésnek, 
oly érzékeny ingerével birt a pénzszerzés
nek, hogy szavát beváltani képtelen volt. 
Azonkivül még régebbi tartozásai is voltak 
kiadóival szemben, úgy hogy szakértők k i
jelentése szerint nem kevesebb, mint 162,000 
sorral volt hátralékban. Dumas azonban nem 
sokat törődött ezzel a dologgal, isteni köny- 
nyelmüségében egyre-másra kapott bele a 
legábrándosabb üzletekbe, színházat kezdett 
építeni, átrándult Spanyolországba, sőt még 
tigris-vadászatoktól sem riadt vissza, mig 
csak törvényszéki idézések honvágyat nem 
keltettek benne.

Francia iró mindaddig proletárnak te
kinti magát, a mig villája nincs, tehát Du-

I 0  R U
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más is hozzálátott, hogy magának ilyet teremt
sen. A Germain közelében rakta le annak 
alapkövét és mint a reklám nagymestere 
elnevezte »Monté Christo« nak. Pikáns cim, 
ha tekintetbe vesszük, hogy azon időtájt 
ország világ a romancier hasoncimü regényét 
olvasta és a párisi közönség valóságos düh
vei vitatkozott a rejtelmes sziget valódi 
vagy költött volta felett, a mit Dumas ügye
sen kolportált hirlapi cikkek által nagyon 
jól tudott alkalmas mederbe terelni. Sőt 
utoljára a regény szigete és a költő villája 
egészen összefolyt a közvéleményben és meg
kapó példát szolgáltatott arra, hogy az élet
ben hogyan születnek és nevelkednek a 
mythosok. Némelyek égre-földre esküdöz- 
tek, hogy Monté Cristo a Dumas villája 
szintén szigeten fekszik s pompájára nézve 
felülmúlja Aladinnak mesés várait, mások a 
földrajznak reálisabb terére lépve azt állí
tották, hogy már csak azért is szárazföl
dön kell feküdnie, mert St. Germain en 
Laye mellett nincsenek szigetek. Skeptiku- 
sok sem hiányzottak, a kik azt hiresztelték, 
hogy az egész] csak mythosz, csak fanfa- 
ronade, mert csak egy Monté Christo vau, 
még pedig Marseille mellett.

Egy nevezetes párisi hirlaptudósitó, ki
nek bölcseje azonban a Rajna mellékén 
ringott, valamely salonban összekerülvén 
Dumasvai, az utóbbitól meghívást kapott, 
hogy látogassa meg otthonában. Az utóbbi
nak tudósítását szószerint igtatjuk ide, bár 
félő, bogy nem egy irótársunkon fognak az 
irigységnek néminemű gyönge tünetei mu
tatkozni. így ir a mi kollegánk :

»Már maga az út, mely St. Germain 
en Layebe vezet, elragadó. Csupa kei teken, 
virágzó dűlőkön és kalászos földeken által 
ragad a mozdony. Utoljára halkan emelkedő 
dombon haladunk föl és a mint fölebb ju
tunk, annál csábítóbban tárja fel bájait a 
városka, melynek fasorai és százados ültet
vényei, ősi kastélya és pedáns tornyai szinte 
csodálkozva fogadják a gőzmozdonyt, a ha
ladás acélpatás paripáját. Páris közelében 
alig van hely, a mely tündéribb szépségű 
lenne,

Első kérdésem természetesen Dumasra 
vonatkozott, mindenki ismerte, úgy vezet
tek hozzá, a mint valami kis királynak a 
vendégeit kisérgetik.

A nagy regényírót tágas földszinti la
kásban találtam, melynek különös, mond-

Z O R D

hatni fantasztikus berendezésén manap ta 
Ián már senki sem ütköznék meg, mely 
nekem azonban akkor rendkívül sajátszerü- 
nek tűnt föl. Az egész berendezés vegyü- 
léke volt a későbbi renaissance és a barokk- 
izlésnek, mihez azonban még jókora adag 
keleti pbantásia és keleti kényelem járult. 
Művészileg faragott diófa-szekrények állot
tak a fal hosszában, közbe-közbe gyönyörű 
állványok emeltek ritka virágokat valódi 
khinai virágtartókban, köröskörül pedig 
török és perzsa szőnyegek alkottak drága 
kárpitokat és dekoratió - hálózatot, ősrégi 
karosszékek, szinehagyott kárpitok, kalan
dosan fodorodó csillárok kovácsolt vasból : 
mindez inkább emlékeztetett valami mú
zeumra vagy műtörténeti kiállításra, mint- 
s«n dolgozó-szobára. A tulajdonképeni iró- 
szobának egyik falán különféle sisakok, paj
zsok, puskák és kardok óriási csillagot al
kottak ; alantabb arabs puskák voltak ke
resztbe fektetve, yataganok és lángalaku 
maláji tőrök váltakoztak egymással. Athos, 
Porthos és d’Artagnan, a három derék mus- 
katéros, bronzba öntve, értéküknek teljes 
öntudatával tekintettek le urokra és mes
terükre, a ki mindeme csecsebecséket kö
rülöttük halomra gyűjtötte.

Ennyi szépség és ritkaság között nem 
volt csoda, ha rövid időre magáról a ház 
uráról megfeledkeztem. A költő ingujjban 
és nyakravaló nélkül ült Íróasztala mellett 
és nyilván valami munkával volt elfoglalva. 
— Dacára ennek mégsem mutatott meglepett, 
vagy épen durcás arcot, hanem ellenkező
igen szívesen és barátságosan fogadott.

— En azok közé tartozom, mondá, a 
kik mindig otthon találhatók. Igaz, hogy 
folyton dolgozom, de hisz ez nem is lehet 
máskép. Naponkint nyolc óráig irok evés 
előtt és mikor már belefáradtam, akkor 
tollba mondok másoknak. Roppant kötele
zettségeim vannak, hiszen tudja, hogy a 
»Constitutionnel« elleni pörömet elvesztet
tem . . .

Észrevévén mennyire bámulok beren
dezésén, egyes bútordaraboknak magyará
zatát kezdette velem közölni. Bámultam is
mereteinek sokoldalúságát, de még inkább 
amaz összegeket, melyeket egyik-másik sze
szélye kielégítésére föláldozott. — Ez az 
Álba herceg rózsafüzére, mondá hirtelen 
egy achát-fedelü asztalkának fiókjába nyúlva; 
nemrég vettem meg Madridban. Igaz, hogy
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nem volt valami olcsó, de bizonyítékaim j 
-vannak valódisága mellett.

Elméláztam azon, milyen érzelmekkel í 
forgathatta ezt az olvasót egy oly ember, j 
kinek mulatsága volt az emberölés és ki a j 
hóhérok mintaképének méltán tekinthető. I 
Dumas ezt észre nem véve, csak folytatta 
barátságos magyarázatát.

— Egészben véve, mondá, lakásom ön
nek szemében meglehetős szerénynek fog 
feltűnni. De hisz úgyis csak ideiglenes az, 
mire majd a villám kiépül. Talán megmu
tassam ? kérdé azután a jól táplált francia 
ember egész naivságával.

Természetesen szives örömest megnéz
tem.

Alig félóra múlva elértük Dumas bir
tokát. melynek első tartozéka gyanánt park- 
alaku kertnek a fái bólintgattak elénk. Va
lami kis patak, melyet barátságos szikla
hasadékaitól amúgy mesterségesen vontak 
el, ugyancsak szökdelt útjába helyezett kö
veken által. S egyszerre, a fasornak vala
melyik benyílóján megpillantám magát a 
villát az utó-renaissance szellős modorában 
építve, de m ég az épitő-állványokkal körül
hálózva. Hanem amott — mondám csak 
úgy odavetőleg, hogy épen mondjak vala
mit — amott látok egy szép kis kápolnát* 
az mintha már készen lenne, majd azt néz
zük meg.

Dumas ravaszul mosolygott.
•— Csak tessék, az valami speciális, 

nagyság a kicsinységben.
S ezzel elindultunk a kicsiny építmény 

felé, mely hasonlított azokhoz a cukoríem- 
plomokhoz, miket vállalkozó cukrászok tesz
nek kirakataikba. De minél közelebb ju
tottunk, annál csodálatraméltóbbnak tűnt 
fel nekem. Minden darabkája egy-egy re
meke volt a kőfaragó-munkának A torony 
oly karcsúsággal emelkedett föl, mint valami 
szerelmes bajadér, a gót ízlésű ablakok kö 
rül pajzán tündérgyermekek kergetőztek, 
hova több nem jutott, ott csokorrá fodoro- 
dott a kő. A színes üvegablakok az alko
nyodé napsugárban akkorákat villantak, 
mint valami gyémánt. Ekkor vettem csak 
észre, hogy a látszólagos kápolna szigeten 
áll. Az előbb említett kis patak köröskörül 
volt vezetve, mesterségesen odaiiltetett sás 
és nád fölhullámzott egészen az ajtóig. Midőn 
még közelebb jöttem, a homlokzaton csupa 
feliratot láttam, minden egyes kőre. Dumas

valamelyik könyvének a cime volt bevésve. 
Körülbelül száz fölirat volt rajta és betöl
tötte az egész homlokzatot. Tehát az, a mit 
én eredetileg kápolnának tartottam, az volt 
az igazi »Monte Christo«, egyidejűleg kar- 
thausi kolostor az irodalmi productio embe
rének és önépitette mausoleum az utókor 
számára.

— Ezek a föliratok mind meg lesznek 
aranyozva, mondá Dumas, s ba aztán még 
arabeszkekkei is összekapcsoltatom, akkor 
egészen pompás kinézésük lesz . . .

*

Alig tiz évvel utóbb, hogy e kis tün
dérkastélyt megbámulva, ily lelkesülten irt 
róla Dumas kortársa, a nagy iró szerencse
csillaga már jóformán hunyni kezdett. — 
Könnyelmű gazdálkodás, ledér kalandok 
elfogyasztottak mindent, a mit a »Monte 
Christo« szerzője jobb napjaiban készített. 
Dobra került »Monte Christo« is, de nem 
a regényes könyv, hanem a kis tündér
kastély, a melyhez birtokosa még aránylag 
legtöbb szívóssággal ragaszkodott. Ekkor 
jutott Dumasnak eszébe, hogy beutazza 
Európát, a főbb városokban felolvasásokat 
tart és útjába ejti Budapestet is. Kis ma 
gyár kalapkával fején, az öreg négerképü 
óriás valóban érdekes képet nyújtott és nyújt
hatott. Megfordult a fővárosi könyvtárak
ban is és egy akkori tisztviselőt kért fel, 
hogy őt Budára, Mátyás városába átkisérje

Ez alkalomból egy igen jellemző ado
mát hallottunk, mely nemcsak Dumas t, ha
nem az akkori budai publikumot is jellemzi. 
Dumas ugyanis Budára átrándulván, csupa 
németül beszélő emberrel találkozott. Az 
első ember, a ki magyarul megszélitotta, 
koldus volt, a ki magyar 'nyelven kéregc- 
tett. Dumasnál nem volt több pénz egy öt
frankosnál. Ezt adta oda örömében, hogy 
végre magyar szót is hallott és visszajövet 
kísérőjének kellett a hidvámot megfizetnie. 
Dumas szerint Budapestnek jövője nem a 
pesti, hanem a budai oldalon van és az 
összekötő hid eszméje már akkor megvil
lant a francia romancier agyában.

Szegény Dumas papa! nem láthatod 
többé, hogy eszméd megvalósult. De ha 
mindazok, a kik müveidet Magyarországon 
olvassák, hozzájárultak volna szobrodhoz, 
bátran lehetett volna azt aranyból készíteni.
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A LEGNAGYOBB ÁLDOZAT
— Szicílián. —

Hogy fölvirradt a szent szabadság napja,
S a nép lerázta zord bilincseit,

Örömben úszott a kicsinyje, nagyja 
S föláldozá legdrágább kincseit;

A herceg szólt: »Tiétek a palástom«,
A dúsgazdag: »Én kincsemet hozom !«

A művész szólt: »Ecset, véső pihenjen !«
S a munkás szólt: »Én ingyen dolgozom !«

ECHO.

I R O D A L O M .
Az osztrák magyar monarchia Írásban és 

képekben. A roppant monográfia, mely a trón
örökös saját felügyelete alatt áll, első helyet kö
vetel magának az irodalmi események sorában. Az 
előmunkálatok már be vannak fejezve. A nagy 
diszmünek a magyar korona országait tartalmazó 
részét Budapesten fogják szerkeszteni s népszerű 
kiadásban jelenik meg. A szerkesztőség a követ
kező tervezetet állapította meg: Az egész munka 
XIV kötetben jelenik meg; a IV-ikre ju t a ma
gyar korona országainak és népeinek leirúsa. Min
den kötet üO ivet foglal magában legnagyobb ok
táv alakban a népszerű kiadásnál. — A később 
megjelenő diszkiadás quart-alaku lesz s rézmetsze
tekkel diszittetik. A népszerű kiadás füzetei már 
a jövő év őszén megjelennek, még pedig minden 
két hétben egy, illetőleg két füzet. Az első füzet 
a bevezető kötetet nyitja meg, melyhez 50 kép és 
12 nagy térkép lesz mellékelve. Ezután az Alsó- 
Ausztriát németül és egyidejűleg a Magyarorszá
got ismertető füzet jelenik meg magyarul. A ma
gyar rész összeállításával, anyag beszerzéssel és 
esetleg átdolgozásával a trónörökös J ó k a i  Mórt 
bízta meg. Úgy az irodalmi, mint az artisztikai 
anyag felügyeletére bizottságok alakíttatnak ma
gyar tudósokból és művészekből. E bizottságok
nak a tiszteletbeli elnökön kívül két elnöke és 7—9 
tagja lesz, tekintettel a horvát tudósokra. Az írókat 
és művészeket a trónörökös levélben hívja fel a 
közreműködésre, de bárki fordulhat ajánlattal a 
szerkesztőséghez, mely a Magyarországon lakó ösz- 
szes nemzetiségek etnográfiái íróit felkéri a rész
vételre. A feldolgozandó tárgyak száma meghal 
ladja az 500-at s ezek befogadására 1 5 ' j O  lap ál
rendelkezésre. E csekély tér miatt mindent feldol
gozni nem lehet, csak a legkiválóbbat és legjel
lemzőbbet Költői fikciókra hely nincs, tudomá
nyos adatok pedig csak népszerű modorban fogad
tatnak el. Óhajtandó, hogy a műben egyesítve le
gyen a mi hazánkra és népéletünkre érdekes és 
tanulságos, irodalmi becsű és mulattató olvasmány- 
nyá alakítva. A közreműködők közt van első he
lyen a trónörökös, ki a máramarosi és görgényi 
vidéket és népet ismerteti. A kormány a magyaror
szági népviseletnek gyűjteményes kiállításával mű
ködik közre. Á tiszteletdíj egy nyomtatott lap után 
8 frank aranyban. A művészi munkálatok dija a 
kivitel minőségétől függ. A munka diszkiadásá- 
nak költségeit a bécsi államnyomda előlegezi. Ha 
esetleg a kevés vevő miatt veszteség lesz, azt ő

felsége a király fedezi magánpénztárából. A nép
szerű kiadásokat magánvállalkozókra bízzák s kol- 
portage utján terjesztik. A munka diszkiadásának 
ára köteteukint 30—36 forint, míg a népszerű 
kiadásból egy kötet (ugyanazon fametszetekkel, 
csak a rézkarcok nélkül és olcsóbb, de igen szép 
papíron) kerülni fog 4 frt 50 krba, ami 30 kros 
füzetekben részletekint lesz megszerezhető.

F e l d o l g o z a n d ó  t á r g y a k :  I. A ma
gyar nemzet ; bejövetele, ősi alkotmányuk, ősval
lásuk, babonáit, viselet, népmondások, régi írás
jegyek, azután az egyes királyok kora, nevezetesebb 
történelmi alakok, közjogi intézmények, vallástör
ténelmi momentumok, nemzeti divatok a különböző 
századokban, országgyűlési alakok, a művészetek 
és irodalom fejlődése napjainkig, a kulturhai’cok, 
a hitfelekezetek története egyenként, számtalan 
illusztrációval, lóval, feleséggel való eltemetés, nép
viseletek stb. II. Budapest múltja, jelenlegi összes 
középületei, intézményei, továbbá a hírlapiroda
lom képekkel. III. Budapest környéke, IV. Abauj- 
Torna nevezetesebb helyei, az aranybányászat, tan
intézetei stb. V. Sáros-Zemplén egyes helyeken 
kívül szüreti kép. VI. Kárpát vidék. VII. Vág 
völgye. VIII. Nyitra völgye. IX. Pozsony és vidéke. 
X. Hont, Bars. XI. Nógrád. XII Gömör. X1IÍ. Bor- 
sod-Heves XIV. A magyar alföld minden speciális 
tulajdonaival. XV. Cigányok. XVI. Tiszavölgy-Sza- 
mosvidék. XVII. Bihar és Szabolcs. XVIII. Erdély 
egész XXV-ig. Aztán a déli megyék, majd a dunán
túliak. XLI. Horvátország és története. XLHI, A 
népdal, népzene. LIX Magyar ipar. Ezután a ma
gyar, szláv, német, román, cigány nyelvészet, pa- 
laeontologia, balneografia, mineralogia, ritkaságok, 
botanika, meteorologia, statisztika, geográfia. LX. 
Vasutak, kereskedelem, mezőgazdaság, igazságszol
gáltatás, adminisztráció, végül alkotmány és par
lament.

A felfegyverzett Európa. Politikai körök
ben nagy feltűnést keltett H e n n e b e r t  porosz 
ezredes legújabban megjelent könyve. »A f ö l 
f e g y v e r z e t t  E u r ó p a «  cime a könyvnek s 
tervezetei, s térképei s számadatai borzalommal 
töltik el a képzelmet. — Azt mondja, bogy Né
metországnak módjában van háború esetén h a t  
m i l l i ó  embernél többet szólíthatni fegyverbe ; 
Oroszország t i z e n h á r o m  m i l l i ó  embert 
fegyverezhet föl. Nem szédül-e az ember feje az 
ily számok olvasására ! Ez az iszonyú tömeg ugyan 
csak papiron á ll; de tény, hogy Németország tel
jesen fölszerelt h á r o m  m i l l i ó  k é t s z á z -  
h a t v a n e z e r  embert s Oroszország k é t  mi l 
l i ó  ö t s z á z e z e r  jól felszerelt harcost, Ausztria- 
Magyarország pedig e g y  m i l l i ó  k é t s z á z -  
h a t v a n e z e r  csatakész embert állíthat síkra s 
igy e három állam szövetsége h é t  m i l l i ó  ö t 
s z á z e z e r  harcossal léphet combinált akcióba. 
Ha ehez hozzávesszük Olaszország k é t  m i l l i ó  
ö t s z á z h a t v a n e z e r  főnyi tényleges hadere
jét, e négy állam szövetkezes esetén t i z  m i l l i ó  
harcos fölött rendelkeznék. Ezt az iszonyatos tö
meget e z e r  h a t s z á z  tábori üteg t í z e z e r  
ágyúval támogatná. E tételeket olvasva könnyeu 
fogalmat alkothatunk magunknak az óriási iné-



416 К О 8  Z О R  U

szárlásról, mit ez a haderő képes lenne véghez j 
vinni! i

De a tengeren sem akar egyik hatalom sem 
versenytársa mögött maradni. Olaszország az ő 
D u i l i o j á t  s z á z  t o n n á s  csoda-ágyúval 
szereli fel ; Angolország k é t s z á z  t o n n á s  
ágyuszörnyet gyárt, melynek h á r  o m e z e r  kilo
gramm súlyú lövege kilencven centiméter vastag 
páncélt ver át. Németországnak Krupp n a p o n -  
k i n t két olyan kaliberű ágyút készit, mely 100 
kgr. súlyú lövegeket szór Ezekről méltán mond
hatta Goltz őrnagy, hogy »pokoli szerszámok«.

Az óriási költekezésről még a következő té
telek nyújtanak fogalmat: Anglia 1872. óta 300 
milliót forditott haditengerészetére; Olaszország 
136 milliót; a kis Hollandia 65 m illiót; Németor
szág 1873. óta f é l  m i l l i á r d o t  költött erődí
tésekre. Hennebert azzal végzi, hogy az erőlködé
seknek okvetlenül kimerülésre kell vezetniük, hi
szen egyetlen ágyulövés ára 100,000 frank; egyet
len páncélos hajó 12—15 millióba kerül s azt egy 
torpedó egy pillanat alatt megsemmisítheti !

Áz akadém ia kézirattárának rendezése a 
lefolyt 1883—84 évben nagy mértékben haladt 
előre. A korábbi rendezések alkalmával nem lévén 
kitüntetve a kötetek ive-, 4-ed és 8-adrét alakja 
nagyság szerint, e hiány pótoltatott s e szerint 
módosíttattak a magyar és latin kódexek és kéz
iratok s a történelmi gyűjtemény, mely utóbbi 164 
ivrétü, 161 4-edrétü és 15 8-adrétü kötetet foglal 
magéban. Az ez évi rendezési munka nagyobb 
része a történelmi szakra fordittatott s a tudósok 
és irók nagy könnyebbségéi-e az eredeti adatok 
ismerésére, feldolgozására szolgáló szakból eddigelé 
katalógusba foglalva nem volt sok becses forrás 
és adat lett közhasznúvá téve. Ajándékul az aka
démia Nagel Adolf, Karvassy Ágost és Gaál Jenő
től kapott becses kéziratokat. Ez utóbbi eredeti 
Csokonay-leveleket küldött be, melyekből 12 kötet 
rendeztetett. Gyulai Pál az 1. osztálytól igen érté
kes Batsányi-féle emlékeket küldött a kézirattár
nak, melyek Lincből Kuncz Zsigmondiéi jöttek az 
osztályhoz, "Vásárlás utján gyarapodott a kézirat
tár 20 kötettel és kisebb füzettel s Schedius Lajos 
leveleivel egy kötetben. Ezeken kívül a kézirattár 
eddig rendezett 9 szaka díszesen és Ízléssel felál- 
littatott s az év folyamán érkezett gyarapodás ka
talógusba véve minden szakba nagyság szerint 
beosztatott. A kézirattárt a lefolyt évben külön 
írásbeli engedélylyel 22 ifjú tudós és hó, a rendes 
szabályok keretén belül pedig száznál több iró 
használta. ; >

M Ű V É S Z E T ,
A párisi magyar egylet indulója. Díszes

kiállítású magyar zenemű jelent meg Párisban, 
Ladue Alfonznál. Címe: »A párisi kölcsönösen se- 
gélyző magyar egylet indulója.« Szerzetté B e r t h a  
Sándor, díszes címlapját rajzolta Z i c h y  Mihály. 
A szines nyomású címlap két oldalán munkás- 
csoportok állnak, a háttérben Budavára tűnik fel. 
Fölül lombfüzér közt nemzeti szalag e fölirással. 
»Munkásság, Hazaszeretet, Egyetértés« ; fent köny-

vek és írószerek, egyleti persely, festő palette stb. 
Az érdekes hangjegy ára 30 kr. kapható minden 
zeneműkereskedésben. A jövedelem a párisi magyar 
meuház alapjára van szánva,

A bécsi udvari színházakat jövő évi május 
í-re viliamvílágitásra rendezik be.

Megjutalmazott opera. A párisi szépmű
vészeti akadémia a Monbinne-dijat az idén Leo 
D e l i b e  s-uek ítélte oda a »Lakmé« című operá
jáért. Ezt a dijat három évenkiat osztják ki az 
időközben megjelent legjobb dalműnek.

»A szerelem« címmel négyfelvonásos uj 
vígjátékot irtak d’E n n é r v é s D a v y l  a párisi 
»Vaudeville« színház számára.

Panlay Ede, a nemzeti színház drámájának 
érdemdús igazgatója, múlt vasárnap tartotta eskü
vőjét A d o r j á n  Berta kisasszonynyal, a tehet
séges fiatal színésznővel, ki férjhezmenetele foly
tán a nemzeti színház kötelékéből kilépett. Az es 
küvőn irodalmunk és művészetünk sok kitűnősége 
volt jelen, kik szivükből kívántak áldást, zavarta
lan boldogságot a szép frigyre.

A Deákszobor talapzatának előkészítési 
munkálatait ma bevégezték. A betonréteg, mely 
a szobortalapzat alapját képezi, le van rakva s 
ma az utolsó felső réteget helyezték el. Azután a 
körülötte levő földréteget fogják elszállítani s az 
alap egész nyáron át száradni fog.

Az orsz. zeneakadémiában pénteken, este 
7'/2 órakor volt a vizsgálati hangverseny, vegyes 
műsorral Legérdekesebb számai voltak az »Abend
malchöre« és a »Chor der Blumenmädchen« W a g 
n e r  »Parsifal«-jából. Előadták a karének-osztály 
összes növendékei. A magánszólamokat R o 11 e r 
Gizella, S c h u s c h n y i  Róza, K ő i é i t  Augusz
tán, K é p e s  Valentina, S c h l e s i n g e r  Gizella, 
L u g o s i Matild, T a k á c s  Mihály és H o r v á t h  
Ákos énekelték. — Ezenkívül énekeltek: May-  
b a u m  Berta (Mozart »Figaro«-jából), K a n i t z  
Helén (Egy dalt Blumenthaltól) és S z i l a s s y  
Iván (Gounod »Faust«-jából.) Az énekelőadások 
közben F ö r s t e r  Stefánia Chopin F-moll zon
gora-versenyét, K a á n  Anna Ábrányi Magyar 
ábrándját játszotta zongorán. Ribinstein D-dur 
szonátáját (zongora és gordonkára) S c h u k Anna 
k. a. adta elő Kauders gordonkakiséretével.

Sarah Bernhardt, mint Párisból Írják, hét 
évre szóló szerződést kötött a Porte Saint Martin 
színház igazgatóságával. Meyer uj igazgatósága 
alatt a legközelebbi évadban a nagy tragika fiatal 
nötestvére, Bernhardt Jeanne is fel fog lépni, a ki 

i számos szerződésszegései s hasonló szeszélyei miatt 
! francia szinházi körökben nem a legkedveltebb 

egyéniség
Patti Adelina, a ki múlt héten kezdte meg 

Londonban a »Traviata«-val huszonharmadik ven
dégszereplését, rendkívül türelmetlenül várja a vég
leges elválási törvény behozatalát Franciaország
ban. Ez esetben ugyanis elválik férjétől de Caux 
marquistól és hozzámegy Nikoiini tenoristához, ki
vel már rég együtt él. Az esküvőt Pattinak walesi 
kastélyában tartják meg.

Felelős szerkesztő : SZANA TAMÁS.
Budapest. W eisnuann testvérek könyvnyom da a.



AI GNER LAJ OS  KI ADVÁNYAI .
A SEMMI. HA VALAMIVÉ LETT. j

Regény.
Irta Kazár Emil.

Ara 1 frt 20 kr, díszkötésbeu 1 frt 80 kr.
„Az ujafcb regény-irodalom a közönség dédelge- 

tései s ferde ízlése folytán igen-igen elfajult. Tisztelet 
a kivételeknek s hála a magyar múzsának, hogy ez 
irodalmi posványbán nem merült még úgy el, mint 1 
a hogy azt különösen a francia irodalomban látjuk, 
Ponson du Terrail, Zola és mások nevei fűződnek e 
ferde irányhoz. Jói esik tehát tapasztalnunk, hogy 
Aigner a szépirodalom méltóságához mértén vállalatába 
c-sak oly müveket vesz fei, melyek a szigorúbb kritika 
tüzet is sikerrel kiállják. Ilyenül tünteti fel e regény j 
is, annak bő tartalmát adván azzal végzi, hogy »ez 
érdekes, drámai momentumokban gazdag s változatos, 
de egységes tartalmú regényt az Írónak a hölgyvilág 
előtt is rokonszenvesen ismert tehetsége meg jobban 
ajánlja az elolvasásra.« (»Jász-Nagy-Kun-Szolnok« 
1882. 24 sz.)

SZERESSÜNK ÉS MEGBOCSÁSSUNK.
Beszélyek és rajzok.

Irta Csáktornyái Lajos.
Második kiadás. Ára 1 frt 20 kr.

Jól ismert nevű fiatal költőnknek, — ki mint 
novellista is kedvéltségnek örvend s egyik müvével 
pályadijat is nyert, — beszelyei és rajzai legjavát , 
tartalmazza e kötet. Összesen t i z e n n y o l c  önálló 
darabot, tehát annyit, a mennyit manapság beszély- 
kötét nem mutat fel. Irányát elmében viseli. A mel
lett, hogy az embert a maga valóságában adja s e 
célból az erősebb szenvedélyek festésétől sem riad 
vissza, valamennyi műve a szeretet és bocsánat ma
gasztos keresztényi elveit tünteti fel követendő költői 
eszményekül. Tehát új nyomon jár. Tárgyait a magyar 
középosztály és a nép életéből meríti mind. Meséi 
elevensége, érdekes szövése, alakjai élethiisége, tős
gyökeres magyar irálya, költői leírásai és jóizü humora 
az, a minek köszönheti, hogy a sajtó diesérőleg mél
tatta s a közönség oly átalános figyelemben részesítette, 
hogy az első kiadás alig egy hó alatt elfogyott. Egy 
valóban szép és érdemes munka, minő M i k s z á t h  
rajzai óta e nemben még nem jelent meg.

M a g y a ro rszá g  fü g g e tle n sé g i h a rca  
1 8 4 8 — 4 9 -b e n .

Irta Gelich Richárd tábornok.
Első kötet két szinnyomattai. Ára fűzve 3 frt 60 kr, 

félbőrkötésben 5 frt.
E müvet a sajtó osztatlan tetszéssel fogadta. A 

»Vasárnapi Újság« p. következőleg nyilatkozott az első 
kötetről: »Gelich, maga is részese & hadi események
nek, a szabadságharc történetét arról az oldaláról 
tette tanulmánya tárgyává, melyről eddig legkevésbbó 
vizsgálták: az ország fegyveres ellenállása szervezeté
nek történetét irja meg, s katonai szempontokból ki- 
eéri az eseményeket. Most, mikor még a nagy műnek ! 
aránylag csak kisebb része, az első kötet jelent meg, i 
nem lehet itéim az egészről, de látni lehet a munka ! 
nagy arányait, az adatok gazdagságát, és azok kritikai j 
feldolgozását. E viharos idők eseményeit nagy tárgyi
lagossággal adja elő. Sok hivatalos okirat, levelezés, 
kormány-rendelet egész bőségben all a szerző rendel
kezésére, úgy hogy a szabadságharc hivatalos okirataira, 
proklamacióira nézve eddigele nincs Gelich müvét meg
közelítő munka. Az előadás világos és tömött. A ki
válóbb szereplőket rövid jellemrajzokban muta'ja be 
Gelieb az események előadása közben. Nagybecsű,‘hogy 

magyar hadsereg összes fegyvernemét, a honvédség 
f' > kon ki n t; fejlődésének legcsekélyebb részletig teriedő ! 
kimutatását is oly gonddal összeállította. E tekintetben i

kútfői munka Gelich könyve. Az is helyes, hogy a 
honvédségnél a legapróbb osztályok parancsnokainak 
nevét szintén följegyzé. Bizonyára meg is találja e 
munka, mely a szabadságharc irodalmának egy nagy 
hézagát tölti be, a kellő érdeklődést,.

PÁLYÁM  EMLÉKEZETE.
Irta Kazinczy Ferenc.

Ára fűzve 1 frt 50 kr., vászonkötésben 2 frt 10 kr.
» Ka z i n c z y  F e r e n c n  eke  nagyérdekü s saját 

életére, valamint az 1759—1804-ig terjedő kor poli
tikai s művelődési történetére nézve nagyfontosságu 
müvét most adta ki először önállólag Ab a f i  La j o s  
a Nemzeti Könyvtárban. — A terjedelmes bevezetésben 
érdekes összeállítását adja mindazon adatoknak, melyek 
e nevezetes műre vonatkoznak. Megtudjuk belőle, hogy 
Kazinczy e munkát h é t s z e r  dolgozta át, mindazáltal 
1804-néi tovább uem vihette, de azt érhette meg, hogy 
müvét, melynek a Tudományos Gyűjteményben megje
lent részletei nagy feltűnést és rendkívüli érdeket kel
tettek — valaha önálló kötetben láthatta volna. Saját 
mulasztását növelte Toldy Ferenc, ki dacára, hogy száz 
alkalma s módja lett volna kiadására, azt soha nyil
vánosságra nem hozta. E mulasztásokat jóvá tette 
Abafi, midőn majdnem féiszazaddal a szerző halála 
után, annak nevezetes művét, az irodalombarátok nagy 
örömére kibocsátotta, még pedig három szöveget egye
sítvén egyformán, hogy az egyiket szövegül elfogad
ván, a másik kettőben előforduló lényegest) eltéréseket, 
kiegészítéseket függelékben közli. Ez Ízléssel kiállított 
forrásmunkára figyelmeztetjük az irodalmunk története 
iránt érdeklő közönséget. Használhatóságát a gondos 
szerkesztő tetemesen növelte azzal, hogy a munkát ki
merítő névmutatóval látta el.« (»M. Korona.*)

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY.
Irta Haraszti Gyula.

Ára 1 frt 60 kr., vászonkötésben 2 frt 20 kr.
»A »Csikóbőrös kulacs« és »Dorottya« költője 

egyike költészetünk iegérdekesb alakjának, akár korát, 
akár a költőt magát, irányát és költészetének jelen
ségeit vegyük. Haraszti dicséretes szorgalommal gyűj
tött egybe sok adatot, hogy Csokonai korát, környe
zetét feltüntethesse, s a költőt a múlt perspektívájába 
helyezve, költészetének megítélésére az akkori művelt
ségi viszonyokhoz szempontokat állítson föl. Nem csak 
életrajzi adatokat nyújt, hanem törekszik a költőt saját 
lelke világának otthonában rajzolni. Több részben ki
egészíti a Csokonaitól eddig megirtakat, s főkép az 
akkori művelődési es irodalmi nézetek, társadalmi hely
zet feltüntetéseben gazdagabb elődjei müveinél. Szerző 
sokat olvasott müve megírásához, s igy igyekszik is 
kitüntetni, még ha ez által el is kell távolodnia tár
gyától. De általában mond elég találót és jellemzőt is 
s a kik komolyan foglalkozni szeretnek oly költői je- 
lessóggel, mint Csokonai, érdekkel olvashatják végig 
Haraszti monográfiáját, melynek az is kiemelendő tu
lajdona, hogy jól van irva.« (Egyetértés.)

A DEMOKRÁCIA MAGYARORSZÁGON
Irta Beksica Gusztáv.

Ára 60 kr.
»Ily cim alatt jelent meg a 73 oldalra terjedő 

tanulmány, mely egy nagyobb történeti és politikai 
műnek vázlata és nyolc fejezetben taglalja a magvar 
polgári osztály keletkezései és fejlődését a legrégibb 
időktől a jelenig. Jellemzi és magyarázza a magyar 
közszellem irányzatait történelmünk folyamán és szelle
mesen mutatja ki s magyarázza azon tünetet, hogy a 
demokrácia nálunk nem a polgári, hanem a nemesi 
osztályból fejlődött, miért más jelleme van, mint a 
nyugati államok demokráciájának.« (Alföld.)



AI GNER LAJ OS
ERDÉLYI LEVELEK.
Irta Kazinczy Ferenc.

Ára fűzve 1 írt 80 kr, kötve 2 frt 40 kr, diszkötésben 
2 frt 80 kr.

K a z i n c z y  F e r e n c n e k  e kitűnő müvét, új* j 
bői kiadta A b a f i L a j o s  mint a _*N e in z e t 1 
K ö n y v t á r «  XII. kötetét, még pedig nem azon j 
szöveg szerint, melyet Toldy 1839-ki kiadásánál basz- | 
nált. Jelen kiadás teljes ismeretlen mű igényeivel lép- . 
hét fel: szövege eddigelé kiadatlan volt, azonkívül pedig ■ 
zárjel közt pótolja Abafi, mindazt, a mi abban hiányoz- i 
ván a mű más kézirataiban es megjelent részleteiben j 
előfordult, úgy hogy e kiadás 5—4 szöveget egyesit. | 
Szinte hihetetlen lehet a mai kor iroi előtt, miként 
lehessen egy rnűnék 3—4 szövegéről szólni; mikor ők 
az gys/er leirt mű kéziratát is ritkán olvassák át újra. ; 
Pe g Kazinczy nemcsak négyszer, hanem 12, mondd 
t i z e  n k é t s z e r  dolgozta át e művét, a mint azt 
Abafi a bevezetésben igen érdekesen és alaposan Jú- 
mutatja. E kiváló gondnak köszönhető, hogy az »Er
délyi levelek« még ma is, 60 év után, utazási munkái
nak első sorában áll. A munka története élénken 
illustráíja az akkori irodalmi viszonyok nyomorúságos 
voltát: Kazinczy jövedelméből eleinte ki akarta fizetni 
adósságait utóbb gyermekei számára alapot teremteni; 
de kiadót nem kapván, halála előtt néhány nappal fel- ; 
ajánlotta a kéziratot egy folyóiratnak azzal a kéréssé), 
hogy legalább nehány különnyomatul adjanak neki. 
De meg nem érte azt az örömet, hogy művét, melyen 
14 évig dolgoztatott, kiadva lássa. Csak halála után 
jelent meg, és azóta prózai irodalmunk egyik dísze, 
melyet eléggé ajánlani nem lehet; mert nincs más 
munkánk, mely Erdély múltját és jelenét oly röviden 
és mégis oly teljesen tárgyalná.

Z sa d á n y i István  v isz o n ta g s á g o s  élete*
Regény.

Irta Nagy Xiászlö.
Négy kötet, ára 4 forint.

E regényről G y u l a i  P á l  elsőrangú kritiku
sunk, a kézirat átolvasása után többi közt igy nyilat
kozott :

»A regénynek sok jó oldala van. Legjobb oldala 
az, hogy ön szerencsével s úgy látszik, közvetlen 
tapasztalatból rajzolja a megyei középosztály életét. E 
tekintetben a Bélteky-házon és a Falu jegyzőjén kivül, 
alig ismerek magyar regényt, a mely oly találóan és 
részletesen igyekeznék festeni a magyar vidéki életet. 
A cselekvény is jól van gondolva stb Nem akarok 
részietekbe bocsátkozni, mert ez messzevezetne. Én 
mindenesetre- jobbnak tartom a regényt ön minden 
eddigi munkáinál s általában nemcsak; óhajtom, hanem 
elősegíteni is kívánom megjelenését. Önnek becsületére 
fog az válni, s minden hibái és fogyatkozásai meilett 
is tisztesseges helyet fog elfoglalni a magyar regény
irodalomban.«

K azinczy  F eren c  ö s s z e s  k ö ltem én y e i.
2 vaskos kötet. Ára fűzve 2 frt 40 kr., kötve 3 frt 

60 kr., diszkötésben 4 frt 40 kr.
Kazinczy Ferenc összes költeményeinek ez első 

kiadása két testes kötetet képez. Tartalmuk: dalok, 
ódák, vegyesek, sonettek, epigrannnok, tövisek és virá
gok. virágok és gyomok, alkalmi költemények, költői 
levelek, műfordítások, töredékek. Ezek közt számos olyan 
var,, mely e kiadásban lát először napvilágot, más nagy 
része pedig csak ez alkalommal jelenik meg külön kö- 
tetbeu, az irodalom búvára azokat eddigelé csak nagy 
faradsággal szedhette össze. A szerkesztő, Ab a f i  L a- 
j o s iparkodott a művet éppen az irodalomtörténet 
tanulmányozására nézve lehetőleg értékessé tenni, a 
mennyiben Kazinczy s kartársai leveleiből s egyebütt 
mindent összeböngészett, a mi az egyes versek keletke
zésere s halasára fényt deríthet, e feladatának nagy
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szorgalommal felelt meg, és jegyzetei, irodalmi becsüek- 
nek mondhatók, mélyeket nem nélkülözhet senki, a ki 
e kor költészetével foglalkozik. Némely jegyzete való
ságos kis értekezésnek vehető : ilyenek pl. a soheftröl, 
a tövisek és virágokról szóló jegyzetek. — Kazinczy 
nem nagy költő; jelentősége nagyobb a nyelv ujitása, 
az Ízlés nemesbítése terén, itt elévülhetlen érdemei 
vannak. S épen e téren szolgálták költeményei é lhar
cosokul, elvei népszerűsítőiül, ilyenek voltak pl. Vitko. 
vieshoz irt epistolája s Tövisei s virágai, meiyek u. i. 
valóságos vihart idéztek elő a magyar irodalomban 
Ennélfogva Kazinczy versei költői művekül is becsű' 
lendők ugyan, de főleg fontos művelődéstörténeti ada' 
tokui tekinthetők.

S Z É P  I L O N K A ,
Verses regeny.

Irta Széchy Károly.
Ára I frt 20 kr. Veiinkiadás 2 frt, diszkötésben 3 frt.

A »Szép I l onka«  modern költői regeny. Tárgya 
a mai társadalomból, a mindennapi életből van me
rítve. Alapeszméje azon általános igazság, melyet a 
B i b l i a  s D a r w i n  k ö n y v e  egyenlő erősséggel 
állít: hogy a vér öröklődik, s nagy részben uralkodik 
az ember fölött. Csakis a helyes nevelés javíthatja 
iassan-lassan. A hol ez a nevelés* elmarad, ott a szülők 
vére kiüt a nemzedékekben. Szerző ez igazságot viszi 
keresztül a maga művében. Kétségtelenül, nem egy 
helyütt túlmelegen és erősen színez, de hát ehhez a 
tárgyhoz csak ez a nyelv való. Nem a szentek legen
dáiba nyúlt, nem is énekelhetett az imádságok és zso
lozsmák nyelvén, de hogy az egész munka nagyon is 
erkölcsi, arról az olvasó meg fog győződni. Nem a 
társadalmi erkölcsök semmibe vétele, sőt ellenkezőleg 
elpusztul mindaz, a ki a társadalmi erkölcsök ellen 
vétkezik; nem az érzéki gyönyörök kiszinezése, sőt 
ellenkezőleg annak fölmutatása, hogy a ki tiltott érzéki 
gyönyöröknek áldozik, kegyetlenül bűnhődik; hogy a 
nőnek éppen azért kell tisztának maradnia, mert a vér
öröklés törvényénél fogva átmegy a bűnre való haj
landóság ha,rmad- es negyediziglen. Ép erre utal jel
igéje is : »En vagyok a te Jehova istened, erős, boszu- 
álló, ki megbüntetem az atyáknak vétküket a fiákban 
harmad- és negyediziglen.«

TÖRÖKORSZÁGI LEVELEK.
Irta Mikes Kelemen.

Ára fűzve 1 frt 80 kr., kötve 2 frt 40 kr

MULATSÁGOS NAPOK
Irta Mikes Kelemen.

Ára I frt 20 kr., kötve 1 frt 80 kr.
Mi k e s  Ke l e me n n e k ,  múlt századi irodal

munk e legkedvesebb és íegrokonszenvesebb írójának két 
művét veszi iít az olvaso közönség; Az egyik, a »T ö- 
r ö k o r s z a g i  Le v e l e k «  régi kedvenc olvasmánya 
a magyar közönségnek, a másik azonban először je- 

; lenik meg ; ez a *M.u l a t s á g o s  n a pok«  című 
I beszély-gyiijtemény, mely a következő hat beszélyt 

tartalmazza: Az Eleonóra de Yalesco históriája. A Ra- 
| kima históriája; A poníhiói fejedelem-asszony histó- 
| riája: A donna Eivir de Zuáré históriája; Az angliai 
| királynak, Etelrednek históriája és A Cleodon históriája.
! A beszélyeket Mikes franciából fordította le, és habár 
! talán nem állanak is a »Törökországi Levelek« pi- 
I veauján, ódon zamatjukkal és az elbeszélés keresetien 

egyszerűségével mégis lebilincselik az olvasó figyelmét. 
Serdülő ifjaknak és bajádoneknak azonban a<.g lehet 

1 alkalmasabb olvasmányt nyújtani.
Budapest Wtribzuiimn testvérek könyvnyomdái*-



AI GNER LAJ OS  KI ADVÁNYAI .
A SEMMI, HA VALAMIVÉ LETT.

Regény.
Irta Kazár Emil.

Ára 1 fit 20 kr, díszkötésben 1 frt 80 kr.
„Az újabb regény-irodaiom a közönség dédelge- ' 

tései s ferde ízlése folytán igen-igen elfajult. Tisztelet 
a kivételeknek s hála a magyar múzsának, hogy ez 
irodalmi posványbán nem merült még úgy el, mint i 
a hogy azt különösen a francia irodalomban látjuk, : 
Ponson du Terrail, Zola és mások nevei fűződnek e 
ferde irányhoz. Jól esik tehát tapasztalnunk, hogy 
Aigner a szépirodalom méltóságához mérten vállalatába 
csak oly müveket vesz fel, melyek a szigorúbb kritika 
tüzét is sikerrel kiállják. Ilyenül tünteti fel e regény 
is, annak bő tartalmát adván azzal végzi, hogy »ez 
érdekes, drámai momentumokban gazdag s változatos, 
de egységes tartalmú regényt az Írónak a hölgyvilág j 
előtt is rokonszenvesen ismert tehetsége még jobban i 
ajánlja az elolvasásra.« (»Jász-Nagy-Kun-Szoluok« j 
1882. 24 sz.)

SZERESSÜNK ÉS MEGBOCSÁSSUNK.
Beszélyek és rajzok.

Irta Csáktornyái Lajos.
Második kiadás. Ára 1 frt 20 kr.

Jól ismert nevű fiatal költőnknek, — ki mint 
-ellista is kedvéltségnek örvend s egyik müvével 

adijat is nyert, — beszélyei és rajzai legjavát 
.talmazza e kötet. Összesen t i z e n n y o l c  önálló | 

darabot, tehát annyit, a mennyit manapság beszélj;- j 
kötet nem mutat fel. Irányát címében viseli. A mei- I 
lett, hogy az embert a maga valóságában adja s e 
célból az erősebb szenvedélyek festésétől sem riad 
vissza, valamennyi műve a szeretet és bocsánat ma
gasztos keresztényi elveit tünteti fel követendő költői 
eszményekül. Tehát új nyomon jár. Tárgyait a magyar 
középosztály és a nép életéből meríti mind. Meséi 
elevensége, érdekes szövése, alakjai élethiisége, tős
gyökeres magyar irálya, költői leírásai és jóizü humora ; 
az, a minek köszönheti, hogy a sajtó diesérőleg mél- i 
tatta s a közönség oly átalános figyelemben részesítette, ' 
hogy az első ki" ~ alig egy hó alatt elfogyott. Egy j 
valóban szép és • emes munka, minő M i k s z á t h 1 
rajzai óta e nemben még nem jelent meg.

M agya ro rszá g  fü g g e t le n s é g i  h a r c a  
1 8 4 8 — 4 9 -b e n .

irta Gelich. Richárd tábornok.
Első kötet két szinnyomattai. Ára fűzve 3 frt 60 kr, 

féibőrkötésben 5 frt.
E müvet a sajtó osztatlan tetszéssel fogadta. A 

»Vasárnapi Újság« p. következőleg nyilatkozott az első 
kötetről: »Gelich, maga is részese a hadi események
nek, a szabadságharc történetét arról az oldaláról 
tette tanulmánya tárgyáva, melyről eddig legkevésbbé 
vizsgálták: az ország fegyveres ellenállása szervezeté- j 
nek történetét írja meg, s katonai szempontokból ki- j 
séri az eseményeket. Most, mikor még a nagy műnek 
aránylag csak kisebb része, az első kötet jelent meg, 

lehet ítélni az egészről, de látni lehet a munka 
nagy arányait, az adatok gazdagságát, és azok kritikai 
feldolgozását. E. viharos idők eseményeit nagy tárgyi- ; 
lagossággal adja elő. Sok hivatalos okirat, levelezés, 
kormány-rendelet egész bőségben áll a.szerző rendel- 
kezesere, úgy hogy a szabadságharc hivatalos okirataira, 
proklamacióira nézve eddigelé nincs Gelich müvét meg
közelítő munka. Az előadás világos és tömött. A ki
válóbb szereplőket rövid jellemrajzokban muía'ja be 
Gelich az események előadása köbben. Nagybecsű,"hogy 
a magyar hadsereg összes fegyvernemét, a honvédség 
fokonkmti fejlődesenek iegcsekelyebb részletig terjedő 
kimutatását is (ily gonddal összeállította. E tekintetben

kútfői munka Gelich könyve. Az is helyes, hogy a 
honvédségnél a legapróbb osztályok parancsnokainak 
nevét szintén följegyzé. Bizonyára meg is találja e 
munka, mely a szabadságharc irodalmának egy nagy 
hézagát tölti be, a kellő érdeklődést.

PÁLYÁM  EMLÉKEZETE.
Irta Kazinczy Ferenc.

Ára fűzve 1 frt 50 kr., vászonkötésben 2 frt 10 kr.
» Ka z i n c z y  F e r e n c n e k e  nagyérdekü s saját 

életére, valamint az 1759—1804-ig terjedő kor poli
tikai s művelődési történetére nézve nagyfontosságu 
müvét most adta ki először önállólag A b a f i  La j o s  
a Nemzeti Könyvtárban. — A terjedelmes bevezetésben 
érdekes összeállítását adja mindazon adatoknak, melyek 
e nevezetes műre vonatkoznak. Megtudjuk belőle, hogy 
Kazinczy e munkát h é t s z e r  dolgozta át, mindazáltal 
1804-nél tovább nem viheUe, de azt érhette meg, hogy 
müvét, melynek a Tudományos Gyűjteményben megje
lent részletei nagy feltűnést és rendkívüli érdeket kel
tettek — valaha önálló kötetben láthatta volna. Saját 
mulasztását növelte Toldy . Ferenc, ki dacára, hogy száz 
alkalma s módja lett volna kiadására, azt soha nyil
vánosságra nem hozta. E mulasztásokat jóvá tette 
Abafi, midőn majdnem félszazaddal a szerző halála 
után, annak nevezetes művét, az irodaloinbarátok nagy 
örömere kibocsátotta, még pedig három szöveget egye
sítvén egyformán, hogy az egyiket szövegül elfogad
ván, a másik kettőben előforduló lényegesb eltéréseket, 
kiegészítéseket függelékben közli. Ez Ízléssel kiállított 
forrásmunkára figyelmeztetjük az irodalmunk története 
iránt érdeklő közönséget. Használhatóságát a gondos 
szerkesztő tetemesen növelte azzal, hogy a munkát ki
merítő névmutatóval látta el.« (»M. Korona.«)

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY.
Irta Haraszti Gyula.

Ára 1 frt 60 kr., vászoukötésben 2 frt 20 kr.
»A »Csikóbőrös kulacs« és »Dorottya« költője 

egyike költészetünk íegérdekesb alakjának, akár korát, 
akár a költőt magát, irányát és költészetének jelen
ségeit vegyük. Haraszti dicséretes szorgalommal gyűj
tött egybe sok adatot, hogy Csokonai korát, környe- 
zetót feltüntethesse, s a költőt a mull perspektívájába 
helyezve, költészetének megítélésére az akkori művelt
ségi viszonyokhoz szempontokat állítson föl. Nem csak 
életrajzi adatokat nyújt, hanem törekszik a költőt saját 
lelke világának otthonában rajzolni. Több részben ki
egészíti a Csokonaitól eddig megirtakat, s főkép az 
akkori művelődési és irodalmi nézetek, társadalmi hely
zet feltüntetésében gazdagabb elődjei müveinél. Szerző 
sokat olvasott müve megírásához, s igy igyekszik is 
kitüntetni, még ha ez által el is kell távolodnia tár
gyától. De általában mond elég találót és jellemzőt is 
s a kik komolyan foglalkozni szeretnek oly költői je- 
lessóggel, mint Csokonai, érdekkel olvashatják végig 
Haraszti monográfiáját, melynek az is kiemelendő tu
lajdona, hogy jól vau irya.« (Egyetértés.)

A DEMOKRÁCIA MAGYARORSZÁGON
Irta Beksics Gusztáv.

Ara 60 kr.
»ily cím alatt jelent meg a 73 oldalra terjedő 

tanulmány, mely egy nagyobb történeti és politikai 
műnek vázlata és nyolc fejezetben taglalja a magyar 
polgári osztály keletkezését és fejlődését a legrégibb 
időktől a jelenig. Jellemzi és magyarázza a magyar 
közszellem irányzatait történelmünk folyamán és szelle
mesen mutatja ki s magyarázza azon tünetet, hogy a 
demokrácia nálunk nem a polgári, hanem a nemesi 
osztályból fejlődött, miért más jelleme van, mint a 
nyugati állatok demokráciájának.« — (Alföld.)



AI GNER LA JO
ERDÉLY! LEVELEK.
Irta Kazinczy Ferenc.

Ára fűzve 1 frt 80 kr, kötve 2 frt 40 kr, diszkötésben 
2 frt. 80 kr.

Ka z i n c z y F e r e n c n e k  e kitűnő művét új
ból kiadta Ab a f i  L a j o s  mint a » N e m z e t 1 
K ö n y v t á r «  XII. kötetét, még pedig nem azon 
szöveg szerint, melyet Toldv 1839-ki kiadásánál hasz
nált. Jelen kiadás teljes ismeretlen mű igényeivel lép
het fel: szövege eddigelé kiadatlan volt, azonkívül pedig 
zárjel közt pótoija Abafi mindazt, a mi abban hiányoz
ván a mű más kézirataiban es megjelent részleteiben 
előfordult, úgy hogy e kiadás 3—4 szilváét egyesit. 
Szinte hihetetlen lehet a mai kor ir<# irtott, miként 
lehessen egy műnék 3—4 szövegéről jfájfin i; mikor ők 
az gyszer Teirt mű kéziratát is ritkáirmvassák át újra. í 
Pe g Kazinczy ne: sak négyszer, hanem 12, mondd | 
t i z e  n k é t s z e r  dolgozta át e művét, a mint azt 
Abafi a bevezetésben igen érdekesen és alaposan ki
mutatja. E kiváló gondnak köszönhető, hogy az »Er
délyi levelek« még ma is, 60 év után, utazási munkái
nak első sorában áll. A munka története élénken 1 
illustrálja az akkori irodalmi viszonyok nyomorúságos I 
voltát: Kazinczy jövedelméből eleinte ki akarta fizetni 
adósságait utóbb gyermekei számára alapot teremteni; I 
de kiadót nem kapván, halála előtt nehány nappal fel
ajánlotta a kéziratot egy folyóiratnak azzal a kéréssel, 
hogy legalább nehány különnyomatot adjanak neki. 
De illeg nem érte azt az örömet, hogy művét, melyen 
14 évig dolgoztaíoft, kiadva lássa. Csak halála után 
jelent meg, .és azóta prózai irodalmunk egyik dísze, 
melyet eléggé ajánlani nem lehet; mert nincs más 
munkánk, mely Erdély múltját és jelenét oly röviden i 
és mégis oly teljesen tárgyalná.

Z sa d á n y i István  v isz o n ta g s á g o s  é le te -
Regény.

Irta Nagy László.
Négy kötet, ára 4 forint.

E regényről G y u l a i  P á l  elsőrangú kritiku
sunk, a kézirat átolvasása után többi közt igy nyilat
kozott :

»A regénynek 3ok jó oldala van. Legjobb oldala 
az, hogy ón szerencsével s úgy látszik, közvetlen 
tapasztalatból rajzolja a megyei középosztály éietét. E \ 
tekintetben a Bélteky-házon és a Falu jegyzőjén kivül, 
alig ismerek magyar regényt, a mely oly találóan és 1 
részletesen  ̂igyekeznék festeni a magyar vidéki életet.
A cselekvény is jól van gondolva stb. Nem akarok 
részletekbe bocsátkozni, mert ez messzevezetne. En 
mindenesetre jobbnak tartom a regényt ön minden 
eddigi munkáinál s általában nemcsak óhajtom, hanem 
elősegíteni is kívánom megjelenését. Önnek becsületére 
lóg az válni, s minden hibái és fogyatkozásai mellett 
is tisztességes helyet fog elfoglalni a magyar regény
irodalomban.«

K azinczy  F eren c  ö s s z e s  k ö ltem én y ei.
2  vaskos kötet. Ára fűzve 2 frt 40 kr., kötve 3 frt 

60 kr., diszkötésben 4 frt 40 kr.
Kazinczy Ferenc összes költeményeinek ez első 

kiadása két testes kötetet képez. Tartalmuk: dalok, 
ódák, vegyesek, sonettek, epigramrnok, tövisek és virá
gok, virágok és gyomok, alkalmi költemények, költői 
levelek, műfordítások, töredékek. Ezek közt számos olyan 
van, melye kiadásban lát először napvilágot, más nagy 
része pedig csak ez alkalommal jelenik meg külön kö- 
tetoen, az irodalom búvura azokat eddigelé csak nagy 
faradsággal szedhette össze. A szerkesztő, Ab a f i  La
j os  iparkodott a művet éppen az irodalomtörténet 
tanulmányozására nézve lehetőleg értékessé tenni, a 
mennyiben Kazinczy s kartársai leveleiből s egyebütt 
mindent óss/eböngészetr, a mi az egyes versek keletke
zésére s natasára fényt deríthet, e feladatának nagy

W c l íz u . .n n
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szorgalommal felelt meg, és jegyzetei irodalmi beesiiek- 
nek mondhatók, melyeket nem nélkülözhet, senki, a ki 

| e kor költészetévei foglalkozik. Némely jegyzete való- 
j sagos kis értekezésnek vehető ; ilyenek pl. a sonettről, 
i a tövisek.és virágokról szóló jegyzetek. — Kazinczy 
| nem nagy költő ; jelentősége nagyobb a nyelv újítása, 

az ízlés nemesbítése terén, itt elévüihetlen érdemei 
j vannak. 8 épen e téren szolgáltak költeményei élhar

cosokul, elvei népszerűsítőiül, ilyenek voltak pl. Vitko. 
| vieshoz irt epistolája s Tövisei s virágai, melyek u. i. 

valóságos vihart idéztek elő a magyar irodalomban 
Ennélfogva Kazinczy versei költői művekül is becsű* 
iendők ugyan, de főleg fontos művelődéstörténeti ada' 
(.okul tekinthetők. -

S Z É P  I L O N K A .
Verses regény.

Irta Szóchy Károly.
Ára í frt 20 kr. Velinkiadás 2 frt, diszkötésben 3 frt.

A »S z é p I l onka «  modern költői regény. Tárgya 
a mai társadalomból, a mindennapi életből van me
rítve. Alapeszméje azon általános igazsóg, melyet a 
B i b l i a  s D a r w i n  k ö n y v e  egyenlő erősséggel 
állít: hogy a vér öröklődik, s nagy részben uralkodj’« 
az ember fölött. Csakis a helyes nevelés javith1 
lassan-lassan. A hol ez a nevelés elmarad, ott a sz 
vére kiüt a nemzedékekben. Szerző ez igazságot vit 
keresztül a maga művében. Kétségtelenül, nem egy 
helyütt túl melegen és erősen szinez, de hát ehhez a 
tárgyhoz csak ez a nyelv való. Nefu a szentek legen
dáiba nyúlt, nem is-énekelhetett az imádságok és zso
lozsmák nyelvén, de hogy az egész munka nagyon is 
erkölcsi, arról az olvasó meg fog győződni. Nem a 
társadalmi erkölcsök semmibe vétele, sőt ellenkezőleg 
elpusztul mindaz, a ki a társadalmi erkölcsök ellen 
vétkezik; nem az érzéki gyönyörök kiszinezése, sőt 
ellenkezőleg annak fölmutatása, hogy a ki tiltott érzéki 
gyönyöröknek áldozik, kegyetlenül bűnhődik; hogy a 
nőnek éppen azért kell űs; ű- k maradnia, mert a vér
öröklés törvényénél fogva átmegös'zu- bűnre való haj
landóság harmad- és negyedizigiei-.\T'-p erre utal jel
igéje is: »En vagyok a te Jehova »üteged, erős, boszu- 
álló, ki megbüntetem az atyáknak vétküket a fiákban 
harmad- és negyediziglen.*

TÖRÖKORSZÁGI LEVELEK.
Irta Mikes Kelemen.

Ára fűzve 1 frt 80 kr., kötve 2 írt 40 kr.

MULATSÁGOS NAPOK
Irta Mikes Kelemen.

Ára 1 frt 20 kr., kötve 1 frt 80 kr.
Mi k e s  Ke l e me n n e k ,  múlt századi irodal

munk e legkedvesebb és legrokonszenvesebb írójának két 
művét veszi itt az olvaso közönség. Az egyik, a »Tö
r ö k o r s z á g i  Le ve l e k«  régi kedvenc olvasmánya 
a magyar közönségnek, a másik azonban először je
lenik meg; ez a » Mu l a t s á g o s  na pok« című 

i beszély-gyüjtemóny, mely a következő hat beszólyt 
| tartalmazza: Az Eleonóra de Valesco históriája. A Rá

ki ma históriája; A ponthiői fejedelem-asszony hisíó- 
j riája: A donna Elvir de Zuáre históriája; Az angliai 

királynak, Etelrednek históriája és A Cleodon históriája.
I A beszélyeket Mikes franciából fordította le, es habár 
i talán nem állanak is a »Törökországi Levelek* ni- 
i veauján, ódon zamatjukkal és az elbeszélés keresetien 

egyszerűségével mégis lebilincselik az olvasó figyelmét. 
Serdülő ifjaknak és hajadon oknak azonban a/ig lehet 
alkalmasabb olvasmányt nyújtani.

t e s t v é r e k  r ö B jY E w o r o d ij»
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MAGYAR K Ö N Y V E S H Á Z .
Abafi Lajos: Mikes Kelemen ' .......................60 kr.
— Szerelmi népdalok . .................................40 kr.
— Tréfás népdalok  .......................  . . 40 kr.
— Göcseji népdalok ......................... . 40 kr.
Ányos Pál költem ényei.......................  . 40 kr.
Aristophanes: A békák ...................................20 kr.
Arnóthi: A föld alatt .  60 kr.
Bayer F .: Ozuczor Gergely....................... . 20 kr.
Bolgár M.: A régi arabok . . . . .  .20  kr.
Brankovies : Shakespeare jellemkepei . . 40 kr
Caballero: Elbeszélések.............................. 20 kr.
— Előítélet és felvilágosodás..................... 40 kr.
Casíelar: Byron élete........................... ....  • 60 kr.
Collins : Két beszély . . . . . . .  20 kr.
Czakó Zs.: L e o n a ........................................20 kr.
Éjszaki K .: A eydoni a l m a ..................... 60 kr.
Erckmann-Chatriau : Francia életképek . . 20 kr.
Ferenczi Zoltán: Báró Eötvös József élete és

művei . . ........................ . . . .  60 kr.
Uaskell: Mély titok........................................ 40 kr.
Gozian: A ki egy halottba szerelmes . . .  40 kr.
(jriilparzer: A szegény muzsikus................ 20 kr
frmei F.: Az a ra n y p ró b a ..........................40 kr.
Katona József: Bánk-bán *  60 kr.
— Luca s z é k e ..................   20 kr.
— Jeruzsálem pusztulása . . . . . . . . 40 kr.
Kerékgyártó E : Tompa M............................. 60 kr.
Kvassay: Megtörték egymást . . . . . . 40 kr.
Makróczy: Becsület szegeove.....................60 kr.
’iargitay D. : Föltámadás után .   60 kr.
Márkus József: Egy'bal lé p é s .....................40 kr.
Moller: Arany Tetemre hívása . . . . . 20 kr
Neményi A.: Kortörténelmi rajzok. 2 köt. 1 írt 60 kr

Obernyik beazéiyei.................. ....  20 kr-
Phaedrns aesopi m e s é i .................................20 kr.
Poutmartin : D'Aurebonne marquisné . . .2 0  kr.
Réuyi R.: Petrarca .....................................20 kr.
Sacher- Masoéh : Holdas é j ............................... 20 kr.
— Hitelezők mint házasságszerzők.................. 20 kr.
— A szerelmes szerkesztőség . . . . . . 40 kr.
Schiller: Don Garlos. Ford. E. Kovács Gy. 1 frt 20 kr.
Sealsíield : Túl világi adósság ....................... 20 kr.
Sheridau : A rágalom iskolája.................. ....  40 kr.
Simienski: A visszatért..................  . 20 kr.
Struensee G.: A Wallisból . . . . . . . 20 kr.
Szana: A két Kisfaludy...................................40 kr.
Szathmáry K.: Képek a középkorból . 40 kr.
Teunyson: FJnid . . . . . .... .........................20 kr.
Tibullns e leg iá i................................................ 60 kr.
Tolnai : Somvári Fényes Ádám • . . . .  20 kr.
Torkos L..- A kigyóbőr.................................. 40 kr.
Tóth Ede : A to io n c ............................  40 kr.
— A falu roszsza . .   40 kr.
— A kintornás család . . . .  . . . 40 kr.
— A névtelen hősök . . . . . . . . 40 kr.
— Költeményei . . 40 kr.
Tóth Kálmán : Irka-firkák . . . .  . . 60 kr.
Tóth Lőrinc: Sötét időkből 40 kr.
Tnrgenyev : Az ó r a ....................................... 20 kr.
— A fatalista . . * ..........................  40 kr.
— Boldogtalan . .  40 kr.
— Három találkozás . . . . . . . .  .20 kr.
— Költemények prózában . . . . . . . .  40 kr.
Vabot Imre: Petőfi emlékezete..........................40 ki.
Váradi A.: Szív örvényei .   20 kr
Virághalmi F. : A eserepár naplója . . . .  60 kr.

A P E T O F I - T A K S A S A G r
kiadványai.

Abonyi Lajos. Itt a szép Alföldön. Népies
elbeszélések, 1.60, kötve . ......................... 2.60

Balázs Sándor. Tarka képek. Beszély- és 
raj zgyüjtemény 2 kötet 3 frt 20 kr., kötve 4.80 

Balázs Sándor. Vig elbeszélések 1.50, kötve 2.40 
Bartók Lajos költeményei 1.20, kötve 2 frt,

diszkiadás fűzve 2 frt, k ö tv e ........................ 3.—
Bulla János. Humoros elbeszések 1.60, kötve 2.40 
Endrödi Sándor költeményei 2 frt, kötve . 3.— j 
Endrödi Sándor újabb költeményei 2 forint,

kötve ............................................................3 — ;
J ó k a i M ór. Észak honából Muszka rajzok

1.20, kötve ..................................................2.20!
L a n k a  G u sztá v . A múltról a jelennek. Em

lékjegyzetek 1 60, kötve.............................. 2.40 !
Mikszáth Kálmán. Kavicsok. Elbeszélések

1.20, k ö t v e ............................................. ....  2.201

Papp Miklós. Itt is ott is 2.50, kötve - - 3.40 
Petőfi évkönyv. (A cidoni alma. Éjszaki

tól stb.) 1.40, kötve ^  -  2-40
Szana Tamás. Moliére élete és művei 1.50, 

kötve 2.50
Szász Gerő újabb költeményei................1-50
Szász Gerö. Rolandné. Tragédia 5 felvo

násban .............................   150
Teleki Sándor gróf. Emlékeim. 2 köt. 3.80, 

két kötetbe kötve 5.30, egy diszkötésben 5.50
Váradi Antal. Az én világom. Költemények

1 frt, k ö tv e ................................... ....  2.—
Vértesi Arnold. A nyomorúság iskolája.

Regény 1.50, kötve ...................................... 2.50
Z ich y  G éza gróf költeményei 1 frt, kötve . 2.—
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K O SZO RÚ
27 szám. 1884

MIRE JÓ A HETEDIK SZENTSÉG ?
Irta SÍKOR MARGIT.

— Tisztelendő u r !
— Mi baj van Kata asszony ? — kérdi 

Mágocsi plébános, amint megpillantotta vén 
gazdasszonya bozontos fejét az ajtónyilás- 
ban — talán keres valaki ?

— Keres h á t! Ez a hülye Kálmán van 
itt, a volt harangozó fia, a ki mindig há
zasodni akar. Mondtam már neki, hogy 
kotródjék el innen, mit háborgatja mindig 
a plébános urat, kinek bizony előbbre való 
dolgai is vannak, semhogy ilyen trotylival 
vesződjék. — Hanem beszélhet ennek az 
ember, akár a falnak ! Nem használ semmit 
se a szép szó, se az, hogy én bizony csú
nya pofákat vágok rá, ha jön.

Olyan orcátlan, hogy csak minden áron 
tolakodni akar befelé, a tisztelendő úrhoz. 
Váltig jár a szája, hogy nagy dologba jár ide, 
sürgős a mondandója. Ugy-e, hogy elküld- 
hetem ?! Csak tele locsogná úgyis a tiszte
lendő ur fejét, mintha egyébért se volna 
pap a városban, csakhogy vele tartson ku
pak-tanácsot ! Én bizony be nem eresztem 1 
Csak elsározza a tiszta szobámat, az ő ked- 
viért bizony nem súrolok minden nap !

A mint egy szusz alatt kiadta magából 
Kata asszony azt a rettenetes nagy szóözönt, 
a mi a lelkét nyomta, borzasztó szemekkel 
meredt a plébános ur szelid arcába, hogy 
medusa fejének ijesztő csúnyaságával be
folyásolja a feleletet, a mi azonban igen 
hiában való kisérlet volt, miután Mágocsi 
uram annyira rövidlátó, hogy két lépésnyi 
távolságra sem lát.

— Ne féltse annyira a padlóját Kata 
asszony, csak ereszsze be azt a szegény 
gyereket í

— Hogy ne féltsem a padlót ? Persze, 
könnyű azt mondani* Ne féltsem a padlót! 
Elhiszem ! A plébános ur persze nem hasal

neki, hogy felsurolja, hát könnyen beszél. 
Nem törődik vele, ha minden jött-ment ösz- 
szetiporja. Persze ! mert nem is a plébános 
urat szólják-szapulják érte, ha ronda, csak 
engem ! Istenem! milyen baj, ha az ember 
nem lehet asszony a háznál!

— Jól van, jól, Kata asszony. Most már 
i kiduzzogta magát, hát ne feleselgessen to

vább, hanem küldje be azt a fiút!
— Könnyű azt .mondani! — s Kata 

asszony úgy becsapta háta megett az ajtót, 
hogy csak úgy rengett bele az épület — 
hiába ! igy van az, ha a háznál mindenben 
egy férfi parancsol. Én csak kotrok, tiszto
gatok, takarítok mindég, azután még sincs 
rend, mert mindjárt bemászsza, bepiszkítja 
az a sok sehonnai koldus meg csavargó a 
házat. Ebből látszik, milyen az a ház, a hol 
férfi parancsol. Mit ért hozzá egy férfi ? — 
Semmit. Könnyű nekik!

Avval belép a csillogó, tiszta konyhába 
s gyilkos tekintetet lövel a szegény tolako
dóra, ki ott áll alázatosan, kezében tarto
gatott sapkával s fél szemmel, kíváncsiság
gal vegyes félénkséggel pislogat a rettegett 
amazon tarka konyhakötényére. Már annyi 
bátorság nincs benne, hogy az arcába merné 
felemelni szentségtörő tekintetét.

Ez siet rajta kifújni mérgét.
— No hát csak takarodjék be a plébá

nos úrhoz, maga pislogó bagoly. Hanem 
azt előre megmondom, ha be meri sározni 
a padlómat, mit ma sikáltam fel, hát akkor 
velem gyűlik ám meg a baja, mert akkor 
megmutatom, hogy ki vagyok! Érti í No, 
azért mondom! Mit vihog a szemembe, mi ? 
Csak szaporán szedje rendbe a csámpás lá
bait, aztán aló-mars! . . .

— Igenis, csókolom a kezét, ne tessék 
haragudni!

Egyszerre Kata asszony setét ábrázata 
nekigömbölyödik s olyan széles kedve tá
mad, hogy majd elneveti magát. Egy bá~



418 K O S Z O R Ú

jós mozdulattal feltüri piszkos kötényét s 
kegyes leereszkedéssel veregeti meg vörös, I 
érdes keze a habozó Kálmán gyereket:

— No ezt már szeretem. Ez uras tempó, | 
hogy :  »csókolom á kezét«, csak tartsd min- i 
dig ezt az illendőséget a fejedben. Mégse j 
vagy te olyan trotyedli, mint a milyennek , J  
kinézel — s egy hízelgő mozdulattal hátba j 
üti a vihogó embert — aztán csak vigyázz
a padlómra. Dörgöld le jól a csizmádat 
Úgy. Most bemehetsz. Megkopogtass ám az 
ajtónál, hallod ? Aztán csak mutasd meg ott 
benn is, hogy tudsz hiedelmet i

Kálmán lassú csoszogással közeledik az 
ajtóhoz. Ott megáll egy darabig s rettene
tesen köszörüli torkát, meg fejét töri a mon- 
dókáján.

Még néhányszor ismétli magában a 
mondandókat és a közbeszurandó udvarias 
kifejezéseket, mire már másodszor is kihal- 
lik a benn türelmetlenkedő tisztelendő ur
szava:

— Na! lépj hát már be egyszer vala- 
hára, Kálmán. Ne krákogj annyit, mert 
megfájdul a torkod bele.

A szegény harangozó-fiu vihogva nyitja 
be az ajtót:

— Dicsértessék a Jézus Krisztus ! hehe ! 
Csókolom a kezét. Hihi! Ne tessék haragudni!

— Jöjj hát közelebb, Kálmán fiam, az
tán mond, mi bajod van ismét? Szükséged 
van rám valamiben ? Tanácsot akarsz ismét 
kérni ?

Félénken csoszog előre. Egyik lábát 
mindig úgy húzkodja a másik után, mintha 
félne, hogy elveszti. Kis gyerekkorában 
történt még az . az eset, hogy kitörött, aztán 
hiányos gyógykezelés folytán csak úgy nőtt 
össze, a hogy épen akart, s azóta megy 
vele ilyen esámpásan. Félszemét is még 
gyerekkorában ütötte ki a harangkötél, azért 
néz olyan furcsán, hogy a másikat is össze
húzza. Feje olyan rettentő nagy, hogy alig 
bírja cipelni, hát minduntalan megpihenteti 
hol jobb, hol meg bal vállán.

A tisztelendő ur barátságos felszólítá
sának szeretne eleget tenni, de nem tudja, 
hogyan közeledjék feléje, a nélkül, hogy 
lába nyomott hagyna a keskeny futószőnye
gen, mert valószinüleg azt félti úgy Kata 
néni, a miért utána kiáltott, hogy: »vigyázz 
a padlómra!«

A tisztelendő ur szokott félénkségnek 
nézi e habozást s szelíden biztatja:

— Csak jöjj ide bátran és add elő a 
a bajodat!

Kálmán egy nagy elhatározással ketté 
veti lábát s nagy óvatosan húzza végig 
sáros csizmáit a szőnyeg mellett kikandi
káló vizes padimentumon.

— Hihihi !! csókolom a kezét, nagy a 
bajom, sok gondolkozni valóm van, ne tes
sék haragudni:

— Hát csak rukkolj ki vele fiam, 
izibe. Ne keríts neki akkora feneket!

— Hát tisztelendő uram, csókolom a 
kezét, de — — hehe! — — de szeretnék 
— — hihi! — szeretnék — ember lenni ! 
hihi!

— Szeretnél ember lenni ?! hát most 
mi vagy ? — kérdi egy gyenge mo solylyal 
Mágocsi uram.

— Most csak legény vagyok! . . . ne 
tessék haragudni — — de már azt gondo
lom, jó volna ember lenni! hehe ! Megun
tam már ezt az életet, muszáj is volna már 
egyszer megházasodni. Jobb a családos em
bernek a sora, hiába !

—- Hát aztán miért akarsz te háza
sodni, Kálmán ? hisz magadat is nehezen 
tudod eltartani ?

— Épen azért, főtisztelendő ur, csóko
lom a kezét Épen azért, mert, — ne tes
sék azért rám haragudni — de nincs, a ki 
rám mosson. Azért nem ér ez a legényélet 
semmit. Ha ember leszek, lesz, a ki gon
domat viselje. Lesz, a ki ruhámat kimossa! 
Hehehe ! Muszáj, muszáj feleséget venni!

— De hát hogyan fogod eltartani ?
— Tudok dolgozni, tisztelendő ur, csó

kolom a kezét. Most is mindig dolgozom. 
Nyáron ajtókat, ablakokat, székeket, bútoro
kat, mindent föstök, télen meg eljárok fát 
vágni, havat kihordani, talicskázni . . . Az
tán amennyi pénzt szerzek, azt mind oda 
adom a Lizinek, a testvérnénémnek, azért 
ad ő nekem kovártélyt. Pedig azt se a szo
bában ad, hanem a kis folyosón hálok és 
nernis ad, amivel takaródzam ; a felső ka
bátomat teszem le a fejem alá, úgy fekszem 
le a kőre. — A télen is úgy áthültem, hogy 
az ispotályba vittek vért hányni . . .  és meg
etetett velem az orvos sok sót- azóta va
gyok jobban !

— Látod fiam, ilyen beteges embernek 
nem való ám a házasság. Ha korán meg
találsz halni, mit csinál az a szegény meg
özvegyült asszony ?
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— Hát majd megsegíti az Isten! — 
csókolom a kezét, ne tessék haragudni — 
de nekem igy nem ér az életem sokat. Lizi 
néném, meg az ura, gyerekei egy jó arcot 
se csinálnak rám, pedig én mindent nekik 
adok . . .

Mikor este haza jövök a dologból, min
den krajcárról beszámolok nekik, még egy 
kis dohányravalót se tarthatok magamnak 

hej ! pedig a pipába van csak a világ 
minden jósága — s nekem elég volna 5 
krajcáron dohány egy egész hétre.

Ruhát se akarnak venni, pedig a »ron
gyos közbe« a múltkor kaptam volna egész 
öltözetet 2 forint és 56 krajcárért. Tessék 
rám nézni, tisztelendő ur, milyen rongyos 
vagyok ! A csizmámom befolyik a viz . . .

— Szegény gyerek te ! De hisz a fe
leséged se vehetne ujjat!

— De Lizi néninél jól se lakhatom ! —
folytatja mély sóhajtással elkeseredett pa
naszát — még vasárnap se lakhatom egé
szen jól. Mindig szidják a gyomromat------
azt mondják, sokat eszem. Aztán — ne tes
sék haragudni — de én igen szeretem a 
babot, csuszpeiznak; és még se lakhatom 
vele jól soha, de soha! Pedig az én nagy 
vagyonomat is mind a Lizi néném zse
belte e l!

— Hát volt neked valamikor vagyo- 
nod, Kálmán ? Hisz apád harminc eszten
deig volt az én egyházamnak a harango- 
zója, mindig földhöz ragadt szegény volt!

— Hihihi!! hehe ! ez csak úgy látszott, 
csókolom a kezét, nagy vagyon maradt 
utána . . . maradt négy szép, gyönyörű ván
kos, két föstött almárium, egy dunyha, 
egy ágy, meg egy politúros köpőláda . . . .  
nekem mégse adtak semmit; azt a nagy 
vagyont mint bezsebelte a többi testvér 
— ne tessék haragudni — — csak ne
kem nem maradt egy fogpiszkáló sem ; 
Lizi néném egy pár rósz kapcával szúrta 
ki a szememet . . . Éz volt minden örök
ségem !

— Hát akkor hogyan akarsz meghá 
zasodni édes fiam, ha nincs semmid ? Ha 
egy darab ágyruhád sincs ? Mért akarsz egy 
koldusból kettőt csinálni ?

Kálmán rejtélyesen mosolygott s fél
szemmel hamiskásan pislogott a tisztelendő 
úr felé :

— Hehe ! de van ám — neki! hihi ! !
— Kinek ?

— A menyasszonynak, a kit Kátyus 
j  szabóék szereztek!! hihi! az gazdag leány,
I van sok vagyona! 120 forintja! ne tessék 
1 rósz néven venni!

A plébános ur hitetlenül mosolygott.
Kata asszony meg megcsóválta boglyas 

| fejét odakünn, a küszöbön, a kulcslyuk előtt 
j s megbotránkozva dörmögte :

— Uram fia ! de olcsó mai világban a 
j leány! Még egy ilyen hülyének is jut, pe

dig pénzes! Ejha! nem igy volt ez az én 
időmben ! Mire jutnak már szegény vászon
cselédek, szent szűz anyám ? !

— Te Kálmán, nem tartottak téged bo
londdá ? Nem lesz pénze annak a leánynak, 
aztán nem is igen becsületes, vagy m i!

I Valami bibéje lehet. Talán csak fejkötőre 
vágyik valamiért !

— Igen becsületes leány az, csókolom 
a kezeit, aztán engem igen nagyon szeret. 
Úgy fut utánam, alig tud szétválni tőlem. 
Azt mondja, csakis ilyen urat kiván ma
gának, mint én !

— Átkozott quatus — dörmögte egy 
vén asszonyhang a küszöbön.

— Hát miért nem hoztad el, hogy én 
is lássam ? Úgysem adnálak össze bennete
ket tanítás nélkül 1 Előbb majd a lelketekre 
beszélek.

— Igenis, de ne tessék haragudni, most 
nem jöhetett el a Juliska. Sok a dolga, 
mert igen jószivü, hát a beteg szomszéd- 
asszonya kis gyerekét szoptatja !

Oda sandít fél szemmel a tisztelendő 
u rra , hogy milyen hatással lesz annak 
keresztényi lelkére ez az irgaliüassági cse
lekedet s már előre hallani véli a dicsérő 
szavakat menyasszonya felebaráti szerete- 
tére vonatkozólag.

De úgy látszik a tisztelendő urra nem 
a várt hatást tették a vőlegény dicsérő sza
vai, mert egyszeribe elsápadt, meg elzöldült 
s aztán szigorúan rákiáltott az elbámuló 
fiúra:

— Hát aztán o l y a n  leányt veszel el 
te, a ki . . .  ?

Csodálkozva bámult a plébános ur ar- 
j cába, nem tudta eltalálni, mi kifogásolni 
: valót talál a Juliska jószívűségében? Hirte- 

lenében egy gondolat szeli át borús elméje 
| ködét s gyorsan kimagyarázza magát:

— Ne tessék azt gondolni utóbb, hogy
az ö v é -------dehogy az övé — — neki

! nincsen . . .! Juliska becsületes leány, ha-
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nem igen jószivü. Iszen a szomszédasszo- j 
nyáé! Szegény Juliska ártatlan. — Ne tes 
sék haragudni . . .

Az öreg plébános ur mérge lecsillapo- | 
dik, amint hosszasan bele néz Kálmán hü- ; 
ledező, ártatlan arcába s látja annak ijedt- j 
szemein, hogy nem érti az ő haragja okát; ; 
aztán megfogja a remegő fiú kérges kezét | 
és határozott, szigorú, de mégis jóságos 
hangon szól hozzá:

— Kálmán fiam, te nem fogod azt a 
leányt elvenni! Érted ? Én nem akarom, 
hogy elvedd! Nem eskethetlek meg vele. 
Mondj le róla, fiam!

A szegény ember hüledező arcán egy
szerre a legmélyebb szomorúság kinyomata 
váltja fel a derűs naivságot; bozontos fejét ! 
csüggedten ereszti jobb vállára s mig kér- j 
ges kezével majdnem öntudatlanul szórón- ! 
gatja a tisztelendő ur finom, fehér kezeit, 1 
csüggedten, szorongó lemondással susogja •

— Igenis . . . igenis !
Az vigasztalni akarja:
— Látod fiam, az a leány úgyis csak 

bolonddá akart téged tartani. Hozzád ment 
volna feleségül és mást szeretett volna. Én j 
tapasztalt ember vagyok, nekem hihetsz, 
Kálmán!

— Igenis — — hiszek !
— Mondj le a házasodásról. Nem ne

ked való az !
A szegény ember sápadt arcán lassan 

végig gördült két könycsepp :
— De engem még úgysem szeretett 

senki! Azt gondoltam . . . abban studéroz- 
tam . . . hogy . . . hogy ha majd lesz felesé- j 
gém . . .

— Fn a javadat akarom, fiam ! Én
szeretlek . . .

— Tudom, hogy tisztelendő uram az j 
egyetlen ember, a ki törődik velem a vi- j 
lágon . . . azért hiszek, engedelmeskedem i 
— — pedig — ne tessék haragudni, de 
nehezemre esik, igen nehezemre.

— Aztán Lizi nénéd is szeret, ha nem 
is mutatja !

Érdes tenyerével szétmossa arcán a le
pergő cseppeket:

— Lizi néném mindig csak »csömör
nek, »nagybélüt-nek, meg »félkegyelműi
nek csúfol, meg a gyerekei is, aztán nem 
is enged jóllaknom és télen is a hideg kőre 
taszit aludni. . .  Az nem szeret. Apám sem

szeret, mindig ütött, mert haragudott rám, 
hogy énmiattam halt meg az anyám. Mert 
belehalt a szenvedésbe, hogy én születtem.

-— Csak ragaszkodj ezentúl is hozzám 
fiam, én pártodat fogom, törődöm veled. 
Majd szerzek neked jó keresetet, hogy le- 
gyen jobb ruhád. Vigasztalódj meg.

Kálmán fejét rázta.
— De ki fog rám mosni, ha megint 

csak legény maradok ? ! ha nem lesz felesé
gem ? Pedig már hányszor azt gondoltam, 
hogy lesz S Már meg is vásáltam a drága 
vastag karikagyűrűt . . . ehen van la !

Ezzel kibontja kék zsebkendője sarkát} 
ahol egy csomóra volt kötve a gyűrű.

Vastag rézgyűrű volt s a mint a felhők 
mögül kibújó nap táncoló sugara ráesett, 
úgy ragyogott, csillogott az a szegény hülye 
kezében, mintha kacérkodva vissza akarná 
csalni az elrepült reményeket annak kietlen 
szivébe.

— Nézze tisztelendő ur, milyen szép, 
hogyan csillog! Mégis adtam ám az árát 
becsületesen. Negyven krajcár volt; meg
koplaltam egy hétig. Aztán minden hiába ...

Terhes sóhaj szakad föl kebléből, hogy 
homlokáról a nehéz izzadság csepjei elegye- 
lednek könyeivel, a mint ismét becsavarja 
a gyűrűt a kendő sarkába.

— Istenem, istenem ! pedig azt gondol
tam, szerencsés leszek a házasságban . . . . 
mert a házasság a hetedik szentség; a he
tes szám szerencseszám, tisztelendő uram, 
ne tessék haragudni !

A szegény öreg pap elérzékenyedik. 
Hangja remeg a megindultságtól s gyorsan 
kezébe nyom a fiúnak egy pár cipőt:

— Nesze édes fiam! Ha nem vesz Lizi 
nénéd ruhát, hát kapsz tőlem!

Szekrényeit sorra nyitogatja s kiválo
gatja avitas ruháit az ámuló harangozó 
fiúnak.

— Nos fiam, meg vagy vigasztalódva ? 
Felejtsd el a búdat és vesd ki a gondolatot 
a fejedből, hogy megházasodjál!

— Igenis, tisztelendő ur, engedelmével, 
csókolom a kezét.

Mosolyogva botorkál le az utcára.
A kapu alatt előbb sorra nézte az aján

dékokat. Egy csomag dohányt is talált közte. 
Most hát egyszer vasárnapot csinál vele ma 
gának !

(Vége köv.)
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ORVOSI TANÁCS.
— COLLAS LAJOS francia beszélye. —
Atyám idejekorán bátorságra tanított.

Meg lévén győződve, hogy az élet harc, 
melyre annak kezdete előtt kell elkészül
nünk s az ember a maga hibái s előnyei
vel, vétkei s erényeivel már a gyermekben 
nyilatkozik : iparkodott edzeni s harcképessé 
tenni a szív  gyengeségei ellen, melyek elein • 
tén kis dolgokban nyilatkozva, később gyá
vákká tesznek bennünket. Gyermekkorom
ban megtanított sirás, sőt panasz nélkül el
viselni a véletlenségeket s fájdalmakat, mik
nek ki vagyunk téve.

Falun laktunk, hegyes-völgyes vidéken. 
Hozzászoktatott a fárasztó hegyi utak mor- 
mogás nélküli megmászása s a fáradalmak 
leküzdéséhez; korán megtanultam úszni s 
lubickolni a folyóban. Megtagadta, leküz 
dötte szeretetteljes gondosságát, hogy meg
tanítson, nincs kire számitanom magamon 
kívül s a félelem megvetéséhez szoktasson, 
a mi gyakran csupán képzelődésünk gyü
mölcse.

Ismerőseink közül a »rettenthetlen« fiú 
hírében állottam, a kinek bátor természete 
nem ismer félelmet. Büszke is voltam rá, 
meg kell vallanom. A dicséretek elbizako- 
dottá tettek s keresve kerestem az alkalmat, 
hogy egy-egy magasztaló szót megérdemel
jek, melyek olyannyira hízelegtek önszere- 
tetemnek.

Egy napon igy szólt hozzám atyám:
— Vidd el ezt a levelet Gorre orvos 

barátomnak.
A canton székhelye, hol Gorre orvos 

lakott, egy mértföldnél távolabb volt tőlünk. 
Csak egy séta volt az én tizenegy éves lá
baimnak, melyek annyiszor hordtak hegyen
völgyön keresztül. Sietve megindultam s 
rövid idő alatt megtettem a mértföldnyi utat. 
Az öreg orvos, kit jól ismertem kopasz fe
jéről, kissé nyers őszintesége, eredeti modora 
s zsémbes, de jóindulatú természetéről, épen 
ebédhez készült ülni, mikor megérkeztem. 
Mikor meglátott, hogy csakúgy lihegtem, 
tisztességesen megdorgált, miért siettem olyan 
nagyon; aztán hozzátevé :

— Ülj ide, ebédelj velem.
S mialatt a leves párolgóit a tálban el

kezdte a levelet olvasni, mely négy sűrűén 
írott oldalt tett. Én meg arcjátékát tanul 
mányoztam. Nagyon komoly képet csinált s 
mintha fájdalmas gondolatokkal tépelődött
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volna. Mikor az utósó sorhoz ért, hallottam, 
a mint felsóhajtott:

— Szegény fiú !
Szemeim kérdőleg tapadtak arcára, de 

nagy komolysága megfagyasztotta aszót aj
kamon.

Mielőtt mellém ült volna az asztalhoz, 
kézi könyvtárából egy roppant nagy foliánst 
vett elé, melyben egy ideig lapozgatott. — 
Majd letette a nyitott könyvet kettőnk közé 
az asztalra. Keveset beszélt, szinte dobálta 
szájába a falatokat s csak akkor szakította 
félbe az olvasást, ha magának vagy nekem 
szedett vagy ha egy-egy lakonikus kérdést 
intézett hozzám, a nélkül, hogy aztán fele
letemre figyelt volna.

Mikor a csemegénél voltunk, fölkelt s 
eltávozott a levelet megírni, melyet atyám
nak kellett vinnem válaszul.

Felhasználtam távollétét s elkezdtem 
olvasni a nyitva hagyott könyvben azt a 
lapot, mely őt olyan nagyon érdeklé. Va
lami betegségről volt ott szó, minek nevé
től én egy csöppet sem lettem okosabb s a 
mit el is feledtem. A betegség előidéző oka, 
tünetei, melyek kisérik, a változások, miken 
átmegy, a gyógymód, mely leküzdésére al
kalmas, mind-mind le volt ott írva, orvosi 
műszavakkal.

Az igazat megvallva, nem sokat értet
tem belőle s épen abban hagytam azt az 
unalmas olvasmányt, mikor az orvos vissza
tért időközben megirt levelével:

— Ezt átadod atyádnak, de neki ma
gának ; értetted ? És most, szerencsés utat. 
Betegeimhez kell mennem.

Nem nagyon kellett hazasietnem s csak
úgy sétálva ballagtam hazafelé. Gyönyörű 
idő volt; a tavasz legragyogóbb mezét öl
tötte magára. A lombok üde zöldjén kel
lemesen pihent meg a szem; az almafák s 
a csipkebokrok teljes virágzásban voltak, 
a mező smaragd-szőnyeghez hasonlitott, me
lyen élénk szinü virághimzés-minták tar- 
kállottak; a vetés hullámzott a zephir fu- 
valma alatt; a rovarok zsongtak a levegő
ben; a tücsök vígan cirpogía danáját; a 
fecskék fantasztikus vonalakban keringtek 
fejem fölött; minden bokorból, minden fa
lombból az a kedves csicsergés hallatszott, 
mely a kikeletet szokta üdvözölni.

Ismerős gyalogutakon haladtam. Vidám 
hangulatban voltam, mint maga a természet 
s azzal mulattam magamat, hogy egy fűzfa-



ággal kiverdesten a bokrokból a madarakat, 
melyek fészkeiken üldögéltek.

Félúton, egy elragadó szép helyen meg
állottám. Előttem igen nagy, de csodálatos 
változalosságu látköz nyílt. Lábaimnál kis 
zuhatag táncolt a sziklákon, majd miniatűr 
tavat képezett, aztán ismét tovább csörge
dezett a kavicsokon.

A madarak, melyek előbb szétrebben
tek, csakhamar megbarátkoztak velem s 
megértvén, hogy nincs mitől tartaniok, le- 
szállottak s förösztgették csőreiket a kris
tálytiszta vízben.

Eszembe jutott, hisz anyám teletömte 
a zsebemet mindenféle csemegével, hogy 
meg ne éhezzem az utón. Előszedtem s csak
hamar több kenyerestárs szegődött hozzám, 
melyek, kétségkívül, hírül adták barátaiknak 
a váratlan szerencsét, mert számuk nagy 
gyorsasággal nőtt: pintykék, csízek, tenge- 
licek vetekedve kapkodták fel a morzsákat, 
melyeket bőkezűen szórtam eléjük ; majd 
elfogták röptűkben, csaknem a kezemből 
szedték el. Nagy örömem telt kecses röpkö
déseikben s lármás csiripelésükben.

Az egész készletem elfogyott már s a 
zsebemben kezdtem kutatni, nem maradt-e 
még ott valami morzsalék, mikor egyszerre 
kezembe akadt az orvos levele. A nem igen 
erősen leragasztott pecsét le volt róla válva. 
Kiváncsiságom fölébredt s ellenállhatatlan 
kisértés szállott meg. Az orvos elfogultsága, 
megiegyzése mind eszembe jutott; maga az 
a körülmény is, mely szerint lelkemre kö
tötte, hogy csupán atyámnak adjam át a 
levelet, nagyon nyugtalanított. Lelkiismere
tem azt mondotta ugyan, hogy a levéltitkot 
megsérteni, ha mindjárt nem volt is lezárva 
a levél, becstelen dolog, de meghánytam- 
vetettem kötelességemet s ha már az em
ber idáig van, nem igen késik megadni ma
gát, ha kivált számos és igen fontos oko
kat fedez fel, mik az indiskréciót igazol
ták. Megforgattam a levelet minden oldalra; 
égette az ujjaimat. Rövid tusa után, már 
nem nagyon bántott a lelkiismeret, a követ
kező sorokat olvastam benne:

»Kedves barátom, az ön betege el van 
veszve; ha nem ismeri helyzetét, hagyja 
meg őt tévedésében. A tudomány itt mit 
sem tehet, hat hó múlva megszűnt élni.«

Borzadás futott végig egész testemen. 
Mint a villám, az a gondolat járta át agya
mat, hogy rólam van szó. Most világosan

emlékeztem az orvossal volt találkozásom 
I minden részletére s úgy tetszett nekem,
| hogy azok mind megerősítenek hitemben.

Azt hittem, emlékszem, hogy részvéttel te- 
j kintett rám s hangjából szánalom szólott, 
i Aztán képzeletemben láttam azt a nagy fo- 

lianst, melyet ebéri közben olyan figyelme- 
| sen olvasott s az a két tünet, mire vissza- 
| emlékeztem, egy kis gondolkozás után, tö

kéletesen rám illett. Hogy nem jutott ez 
; eszembe olvasás közben? Igen, a halálra 
| Ítélt beteg én magam vagyok. A való egész 
| borzasztóságában feltűnt előttem.

A kristálytiszta tavacska most egy
szerre nyugtalanítani kezdett Úgy nézeget 
tem benne arcomat, mint Nárcisz, de nemI ugyanazzal az önelégültséggel, mint ő : sárga 

! voltam, mint a viasz •, a viz visszatükrözte 
! a sötét jóslatot.

Csak hat hóig élni ? 1 Oh ! istenem ! 
Szünetlenül ezt a szomorú mondatott ismé
telgettem ; aztán olyan lassan lépdeltem ha
zafelé. A természet minden bája elveszett 
rám nézve. Borzasztó látnom, hogy minden 
mosolyog a mezőn, midőn az én szivemet 
keserűség tölti el. Gyermeteg büszkeségünk 
azt kívánná, hogy a bennünket környező 
minden tárgy összhangban legyen a mi ér 
zelmeinkkel, hogy a nap ne világítson el- 
szomorodott szivünkre.

Már az éj is leszáliott, mikor haza é r
keztem. Atyám arca elsötétült, mikor az 
orvos levelét olvasta s mint az orvos, ő 
is azt mondta:

— Szegény fiú!
Mélyen meg volt indulva. Azonban ez 

az elszomorító benyomás nem volt tartós: 
nemsokára visszatért szokott kedélye. Kéz
zel foghatólag titkolta előttem bánatát, hogy 
ne busitson s ki ne ábrándítson. Most vissza
emlékeztem a szavakra, miket oly sokszor 
ismételt előttem : — az ember, a ki való
ban méltó e névre, mindig legyen készen 
minden eshetőségre s tudjon azzal hideg nyu
galom s megingathatlan bátorsággal szembe 
szállani. — Most ő alkalmazkodott ehez a 
szigorú elvhez, mit ifjú lelkembe vésni 
iparkodott s követendő példát mutatott 
nekem.

Szégyeltem magamat, hogy veszteni 
j  kezdtem bátorságomat, s elhatároztam, hogy 

mintaképül veszem azokat a bátor férfiakat, 
í kiknek életét közvetlenül elém állította, 
í Egy ideig minden jól is ment. Eltit-
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koltam búmat, köteiessségemet ugyanazon 
buzgalommal teljesítettem, mint azelőtt; jár
tam keltem s arcom nem viselte magán a 
keserű gondolatok bélyegét, mik olykor 
ös8zeszoritották szivemet.

De csakhamar sajnálattal tapasztaltam, 
hogy nem hozták meg a hódolat adóját az 
én bátorságomnak; még csak észre sem lát
szottak venni azt a hősi elszántságot s vi
tézséget, mivel saját magamat iparkodtam 
legyőzni. Atyám tudtunkra adta, hogy útra 
kell mennie s meglehetős hosszú ideig távol j 
fog maradni. Eleintén azt hittem, fél, hogy 
nem lesz képes fájdalmán uralkodni s fut 
a látvány elől, hogy kedves fia oly gyor
san s reménytelenül siet a sir felé. De bu- í 
csuzása teljességgel nem volt szomorú ; sem 
szava, sem modora nem árulta el a küzdel
met, mit okvetlenül önmagával kellett vívnia

Megvallom, némi keserűséget éreztem. 
Anyám meg, a maga részéről, ép oly nyu
godt volt, mint annakelőtte s nyugalma 
sohasem hagyta el. Olyan volt irántam, mi
lyennek mindenkor ismertem. Titkolt könyek 
nem árulták el szive aggodalmait. Mindig 
ugyanazt a kedves, szeretetteljes mosolyt 
láttam ajkain. Tréfálkozott velem, ha elgon
dolkozni látott, szorgalomra, tevékenységre 
ösztönzött s figyelmeztetett, hogy több ele
venséget fejtsek ki játékaimban. Mindenki 
olyan volt hozzám, mint azelőtt; senki sem 
látszott csodálkozni emberfölötti erőfeszíté
semen, hogy elhailgattassam azt a belső 
hangot, mely tiltakozott végzetes sorsom 
ellen.

A bosszúságot izgatottság követte. — 
Én ugyan meg akartam felelni a fel
adatnak, mi rám rovatott, de nem tudtam 
abba belenyugodni, hogy azt senki sem 
vette észre, vagy nem látszott észrevenni. 
Nagy szükségem volt a dicsérő, magasztaló 
szavakra, hogy azok által bátorittatva fenn 
tudjam tartani magamat.

Miért emelkedjem én felül a közönsé
ges gyöngeségen, ha magamnak kell tarta
nom hősiességem titkát?

E büszkeségemben való csalódás meg
törte bátorságomat s ellenszenvet kezdtem 
érezni a feladat iránt, mit oly kevésre tud
tak becsülni. Egész akaratom megtört. Siral
mas tehetetlenség vett rajtam erőt; olyan 
voltam, mint a képtelen színész, a ki üres 
ház előtt minden erőit iparkodik kifejteni. 
E uaptól komorrá, zsémbessé lettem. Áten

gedtem magamat a gyáva jajveszékiésnek, 
mitől annyira ijesztett atyám. Meghalni az 
élet virágjában, mikor olyan mosolygó, olyan 
sokat Ígérő jövő várt rám ! Mit vétettem 
isten ellen ? Naptáramban fekete vonalat 
húztam keresztül azokon a napokon, melyek 
a végzetes lejárattól elválasztottak.

Addig boldog gondtalansággal teltek 
napjaim, mintha sohasem érnének véget; 
most, midőn a határidőtől csak néhány hó 
választott el, mik oly gyorsan teltek, a 
vizbefuló lázas ragaszkodásával kapaszkod
tam az élethez, ki a súlyának engedő ágba 
fogódzik.

Ha legalább e rövid időköz alatt élvez
hetném mindazon örömöket, miket az ma
gában rejt! De nem; az öröm s munka 
iránt minden fogékonyságomat elvesztettem. 
A halál képe minden pillanatban elém to
lakodott, ellensúlyozván erőmet s elfojtva 
tehetségeimet. Miért munkálkodjam a jövő 
reményében, a mi nem fog bekövetkezni ? 
Nem vonzott már az olvasmány, mint előbb 
A legfrivolabb könyv épugy untatott, mint 
a legkomolyabb. A sorok között mindunta
lan megelevenedni láttam azt a szerencsétlen 
jóslatot. Mi sem szórakoztatott már. En, a ki 
annyira szerettem a réten futkosni, a hegy
szakadékokat átugrálni, a legmeredekebb 
sziklákat megmászni, most fáradtan vonszol
tam magamat.

A mint lelkiállapotom következtében az 
élet minél súlyosabb teherként nehezedett 
rám, abban a mérvben még inkább ragasz
kodtam hozzá. Még csak kissé gyorsabb 
futástól is tartózkodtam, nehogy ártalmára 
legyen elgyöngült organizmusomnak. Azt 
hittem, érzem és valóban éreztem, szivem 
dobogását, a mint ijesztő gyorsasággal vert. 
Részletes vizsgálat alá fogva magamat, ta
nulmányozván a tüneteket, miket ahoz a 
borzasztó cikkhez kötöttem emlékezetemben 
ott a nagy könyvben, mikre mintha legap
róbb részletig emlékeztem volna, azt mon
dám magamban, hogy az élet tűzhelye ki
aludni készül bennem s gazdálkodnom kell 
a meleggel. Mintha koldus lettem volna, a 
ki utolsó falat kenyerét fogyasztja s aggódó 
félelemmel szedegeti össze a morzsákat.

Volt nekem egy pajtásom, a kivel nap
jaim jó részét töltöttem, majorosunk fia. 
Atyám pártfogásába vette szivének s elmé
jének ritka, jó tulajdonaiért. Együtt tanul
tunk ; megosztotta velem munkámat, örö-
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meimet. Áldott jó fiú volt ; nagyon is sze
rettem s ő rám halmozta mindazon hálát, 
mivel családomnak jótéteményeiért vélt ta r
tozni. Iparkodott visszaszerezni a vidámsá
got, mi egy idő óta elhagyott s hogy elűzze 
homlokomról a bút, minduntalan újabb újabb, 
Ízlésemnek legmegfelelőbb szórakozásokat 
talált ki.

Semmi sem sikerült. A kedvetlenség, 
a mivel minden erőfeszítése találkozott, min
denkit elidegenített volna, csak ő nem vesz
tette el türelmét. A nélkül, hogy egyenesen 
bevallottam volna neki kegyetlen fölfedezé
semet, értésére adtam, hogy napjaim meg 
vannak számlálva. Ártatlan tréfát csinált 
féléiméül bői s baráti szeretetében tudott 
meggyőző okokat találni annak bebizonyítá
sára, hogy képtelen agyrém játéka vagyok. 
Megharagudtam rá hitetlenségéért. Színlel, 
vén, mintha megakarnám őrizni titkomat, 
azt akartam, hogy ő kitalálja. Méltatlankod
tam, hogy nem érdeklődtek eléggé szeren
csétlenségem iránt. Meg kell vallanom, hogy 
rám nézve az egész világ saját személyem
ben összpontosult s csupán arra gondolva, 
mindent elfeledtem.

Egy napon anyám némi segélyt küldőit 
általam egy ágyban fekvő, szegény, beteg 
asszonynak. Elindultam, folytonosan mor
golódva a fáradság miatt, a mivel gyönge lé
temre terhelnek. János (ez volt barátom 
neve) elkísért. Meredek feljáróhoz érkez
tünk; én félénk tekintettel méregettem. Már 
előre éreztem szivem lázas verését. János 
mindig türelmes szeszélyeim iránt, azt aján
lotta, hogy egyedül fog fölmenni, én várjam 
meg. Mikor visszatért egészen ki volt me
rülve, lélegzete akadozott, fuldokolt; le kel
lett ülnie, hogy lélegzethez jusson.

Én csak magamra gondoltam s a ve
szélyre, hogy nagy erőfeszítéssel siettethe
tem a végzetes órát. Nem is figyeltem Já 
nosra, a ki sápadtan, kínos erőlködéssel, de 
panasz nélkül indult visszafelé.

A nyár elmúlt a nélkül, hogy az évad, 
kivételesen szép ez évben, a megszokott 
örömeket meghozta volna számomra. A regg 
és az est egyformán kétségbeesett bánat
ban talált. A naptáramban megjegyzett j 
egyetlen nap sem hagyott maga után kel- | 
lemes emléket.

ősz elején, János tudtomra adta, hogy J 
távoli vidékre fog utazni. Vele voltam, mi- i 
kor anyjától búcsút vett. Mindketten szó- :

j  moruak voltak s az anyát oly mély fájda- 
j lom fogta el, hogy én szinte nevetségesnek 
) találtam, mert úgy tetszett nekem, hogy 
i szánalmát mindenkinek arra a nagy útra 

kell fentartania, melyet én időközben fogok 
megtenni.

— On el fogja kisérni a vasúthoz; 
nemde? mondá nekem. Kisérje el, jól teszi; 
talán úgy sem fogja őt többé látni.

Megértettem. Miért is|tartotta volna szűk 
ségesnek eszembe juttatni, hogy fia vissza 
tértékor nem leszek többé az élők sorában ? ! 
És ő, midőn elhagyni készült, mintegy vé
letlenül, miért kívánt szerencsét jövőmhöz, 
mely nemsokára meg fog semmisülni ?

János távolléte kínos űrt okozott éle
temben. Magamra hagyatva, még komorabb 
lettem. Minden érzésben az iszonyú végzet 
megerősítését, minden körülményben, a mi 

I közelemben előfordult, közel végem előjelét 
| láttam. Az októberi hideg szél sötét figyel

meztetést dúdolt fülembe s a hulló levelek 
raja sorsom előképének tetszettek.

Ha verseket tudtam volna Írni, az is
tenek nyelvén sirattam volna meg korai ki
múlásomat ; de igy csak szerény prózában 
tiltakozhattam a sors igaztalansága ellen.

Néhány nappal a végzetes határidő előtt 
heves vihar dühöngött vidékünkön. Egész 
éjjel nem hunytam be a szememet. Meg 
voltam győződve, hogy ütött végső órám. 
Fölkeltem sápadtan, megtörve ; mintha a 
halál tört volna be elgyöngült szerveze 
tembe.

Atyám, kinek távolléte hosszabbra nyúlt, 
mint tervezte volt, pár nap múlva megér
kezett. Megérkezése után igy szólott hoz
zám :

— Szomorú hirt kell veled közlenem. 
Barátod, János, kit fürdőre küldöttek, meg
halt; azon a napon, melyen a borzasztó vi
har dúlt. Az orvos pontosan megjósolta. 
Emlékszel rá, mikor hoztad l«velét ?

Arra a napra; arra nagyon jól emlé
keztem én ; azzal kezdődött az én gyötrel
mem.

— Hogyan ?! — kíáitám, — hát János
ról volt ott szó.

E szavakra, miket vem tudtam vissza
fojtani, atyám figyelmesen szemügyre vett. 
Tehát olvastam az orvos véleményét ? Ke
reszttűzbe fogatva, bevallottam mindent, in- 
diskréciómat s félelmemet.



Atyámnak nem volt bátorsága hozzá, 
hogy keményen megpirongassa. — Hiszen 
eléggé bűnhődtem kíváncsiságomért. Aztán 
még egy ideig viseltem a következménye
ket. Sötét sejtelmem befolyása alatt egész
ségem nagyon szenvedett. Szervezetemben 
olyan zavar kezdett beállani, a mi talán 
sírba vitt volna, ha a megpróbáltatás még 
sokáig tart. Nem ment oly hamar, mig meg
találtam az egyensúlyt.

Erőm visszatért; de megmaradt a lelki- 
ismeret-furdalás szörnyű önzésem miatt, mit 
még ma is szememre hányok önmagámnak.

E fájdalmas időszakban sóvár ragasz
kodás az élethez s kizárólagos foglalkozás 
saját személyemmel uralkodott fölöttem s 
foglalta el egész valómat. Szegény János! 
én őt vádoltam, hogy nem sajnálkozott eléggé 
rajtam ! Mig ő, a kit valóban elkárhoztatott 
a tudomány, a ki előre látta közelgő végét, 
ő soha sem sejteté gyászos titkát. Soha egy 
panaszos szóval, egyetlen elégedetlen hang
gal sem szomorította el környezetét. Szelid 
türelemmel indult útnak s hősies önmeg
adással közeledett a halál felé s egy pilla
natig sem árult el gyöngeséget.

Ah! mennyire megalázva éreztem ma
gamat emlékével szemben! Az ő bátorsága 
nem szorult dicsérő s magasztaló szavak 
támogatására; mig én attól a naptól, 
mikor nem ösztökélt többé egyéb, mint a 
kötelességárzet s az erély, mire azelőtt oly 
büszke voltam — mindem bátorságom el
hagyott.

Akkor megértettem, de még jobban 
még később, hogy csupán az lehet biztos 
bátorságáról, ki tanuk nélkül képes annak 
jelét adni, — egyedül isten szemei előtt s 
a*ki megelégedve lelkiismeretének helyes
lésével, nem szorul magához hasonlók báto
rítására.

Franciából BÉRCZY GYULA.

A KERESZTÉNYSÉG MINT PLASZ
TIKAI KÉPZŐ,

Irta R É N Y I RE Z S Ő.

A szellemi forradalom, melyet a keresz
ténység tanai, világr.ézlete és bölcsészete az 
antik világgal vívtak, már az első századok 
nyomaiban feltünteti, mily átalakító erővel 
hatott a képzőművészetekre. A fejlemények 
első nyomait az ó-keresztény Róma kata
kombáinak falfestményei, díszítései és fel-

! irataiban találjuk. Eredetük Boldetti, Bot- 
j tari, Manachi, Rossi tudós kutatásaik nyo

mán a 2-dik és H-ik századra vezethető visz- 
sza s a művész elme-alakitó fantasiájának 
az antik világnézlettől eltérő, merőben át
alakult szelleméről, irányáról, törekvései
ről szólnak. Egyelőre művészi jegyek jelle
gét viselik magukon symbolumokként, me
lyek héjában értelem rejlik. Egy hal pl. a 
víz és a keresztség jelképe, egyszersmind 
utal Isten igéjének égő folyamára. A ga
lamb jelképezi a szt. lelket; a kígyó a vi- 

j lágot. bűnt, halált és a sátánt. A hajó jel
képe a szentek egyezségének, az egyháznak, 
egyszersmind utalván Pál és Péter aposto
loknak Palestinából Göröghonba tett utjokra. 
Későb e tárgyi alakokhoz személyekéi járul
tak, részint jelképes, részint közvetlen jelenté
sükkel. Ilyenek a biblia személyeinek alakjai, 
rendszerint jelképes értelemben ; majd Krisz
tus személye lép föl, például a jó pásztor alak
jában ; végre a hasonlatok egész sora követ
kezik, melyekből egy nézlet- és érzelemkor 
sugárzik ki s bennük nem az alakítandó 
végesnek másaira ismerünk, hanem esz- 

I mékre, melyek a néző gondolkozására és 
. érzelmeire akarnak hatni. A művészet ek

kor nem találta még el mértékét a transee- 
dentál eszméknek képleges állaudósitására 
és hasonlatokkal kelle segíteni magán. A 
keresztény művészetnek ez vala ős csi
rája, melyben első tekintetre felismerhető a 
pogányságtól teljesen elütő elvi, a későbbi 

| fejlődésre pedig messze kiható irány.
A legrégibb, de festményekben igen 

| gazdag Domitilla-féle katakombákban egy 
| majd kétezer évet meghaladó allegorikus 
j falfestményen egymásba fonódó felkuszó 

szőllővesszők és levelek közt számos géniu
szok szüretelik a fürtöket, ügyes művészi 
kézzel érzékitvén a hasonlatot: »Énvagyok 
a szőlőtő, ti pedig a fürtök.« (János 15.5.) 
Több oldalfalakon és boltozaton alakok és 

í egész jelenetek festvék a biblia történetéből 
| viszonyítva a keresztény tanokhoz, hason

latokkal képlegesitve magasabb értelmüket,
I Dávid az első keresztények által is tisztelt 
í zsoltáros, teljes ifjú erejében tűnik föl pa- 
i rittyáját forgatva az óriás ellen, jelképez

vén az ő házából származó Krisztust, ki a 
I pokol erejét megtöri s ekép a megváltást, 

az emberi nem felszabadulását eszközli.
Itt látható művész kezekre valló képe 

■ I Illyés prófétának, a mint egy négy lovas
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szekérre lép, az ég felé ragadtatván, mig í 
köpenyét Elizeusnak nyújtja. . Ez ismét a j 
megváltásra való vonatkozás, jelezni akar- j 
ván Krisztusnak menybemenetelét, és földi í 
élete érdemeinek az emberek számára való i 
visszahagyását. Jób szenvedésének alakitása j 
közvetlen tanítja a csapások türelmes elvi- j 
selését és az Isten akaratában való megnyug- j 
vást. Mózesnek saruit oldó alakja pedig j 
arra inté a keresztényekét, hogy isten imádá- 
sához és szent titkaihoz alázattal járuljanak. 
Eme festményeknek nem volt egyedüli céi- 
jok a hitnek magasabb tanait érzékiteni* 
magyarázni, hanem a szent történetet neve
zetesebb mozzanataiban, kivált a kevésbé 
müveitek előtt képekben fentartani, mintegy 
képekben megírni. Innen van az, hogy az 
említett katakomba festményei közt Krisztus 
számtalanszor és különféle alakban, hely
zetben fordul elő, nevezetesen mint gyer
mek anyja ölében, a három királyok által 
imádva és megajándékozva; majd kenyere
ket tart ruháinak dús redőiben, vonatkoz
ván az általa rendelt áldozás által nyerendő 
lelki táplálékra; majd ismét az avangelisták 
és 12 tanítványa által környezve ül magas 
székén, lábai előtt az igét tartó iratteker
csek látszanak. Priscilla katakombájában 
egy festmény az egyházat kiterjesztett ke
zekkel, égre emelt szemekkel Istent imádó 
nő alakjában tünteti fel, bal oldalán a püs
pöki székben szelíd arcú, öreg férfiú ül, 
jobbján Mária mezítelen kisdedével mellén. 
Az ugyanitt feltűnő és művészi ornamenti
kái arányaival ajánlatos mennyezet-festmény 
a szt. történet egy jelenetét közvetíti, mig 
az ornamentika a közepén koszorúkba fog
lalt kép cselekvényére vonatkozólag symbo- 
likus jellegű. Maga a körkép az angyali 
üdvözletét ábrázolja. A kör balján ül magas 
trónszékében Mária, előtte az angyal arcél
ben, jobb kezét Mária felé nyújtva, ki meg
hajtott fővel, szemeit földre szegezve, balját 
a parancs iránti megadás jelével emeli fel.

E lélektani motívumban teljes jelenet 
öt közös központtal biró körben felosztott, 
csillagokkal vegyitett mértani alakokkal 
van környezve, inig a külső kör, a kör
negyedeknek megfelelő központi szöget 
képez, melyek mezején repülő galambok 
— vonatkozás a szent lélekre — tűnnek 
fel. Hogy Mária az angyal-hirnök előtt 
ülő helyzetben festetett, kétségtelen indoka, 
mikép a festő ezzel mennyei fönségét és

királynőt megillető méltóságát akarta kife
jezni.

ÁPraetextatus-féle katakomba az egyház 
üldözésének allegóriáját tárgyazó festményt 
mutatja fel. Az oldalfal téglalapú alakjának 
közepén egy bárány, fölötte irva SVSANNA 
áll; jobbról-balról két farkas, melyek jobb 
oldali alakja fölött SINIORIS (Seuiores) ol
vasható. Világos, hogy itt a szűz Susanna 
története érzékittetik, a mint a két öreg 
által bűnre csábittatván, nemes ellentállása 
közt keményen üldöztetik, és e történeti 
tény, allegóriái értelemben átvitetik az el
nyomott, üldözött keresztény köztársaságra.

Hasonló motívumokból alkotott mű a 
Lucina-féle katakomba mennyezet-festmé
nye, mely az első századra vezettetik vissza.

Az ornamentikái festészetnek egy ki
váló példánya a Sebestyén-féle katakomba 
mennyezetén tartatott fenn, melynek geo- 
metrikai tökélyü fonatai közt, a szögekben, 
felváltva a kakas és Phönix-madár jelképes 
alakjai ékeskednek.

Cyriaka katakombájában már közvet
lenebb alakításokkal találkozunk. Különö
sen jeles kézre vall itt Krisztusnak művészi, 
embernagyságu képe ülő helyzetben, jobb 
kezét kiterjesztve, szabályos, ifjú, görög élű 
arcát környező dús fürtjei körül az aureolával.

Ezekből kitűnik, hogy az ó keresztény 
művészet kiválólag jelképes irány nyal birt. 
A helyett, hogy valamely tárgy a maga sa
játos, természetszerű miségében alakíttatott 
volna, egy jegy vagy jelképpel érzékittetett. 
Ha a keresztény művész például a remény 
séget, tisztaságot, éberséget és bűnt akarta 
ábrázolni, általánosan ismert jelképeket 
használt; a reményt horgony, a tisztaságot 
liliom, az éberséget kakas, a bűnt kig yó 
alakjaival fejezte ki. Ha pedig Krisztust, 
vagy valamely tanát, életének egy jelene
tét akarta festeni, bár mi sem akadályoz 
háttá művészetét a közvetlenebb alakítás 
bán, mégis jelképes és távolabb álló mű
vészi eszközöket használt. Ezzel ugyan nem 
volt kizárva a történelmi festészet, hisz az 
ó- valamint az uj-szövetség nem egy jele
nete örökittetett meg a katakombák faiain, 
holott Noé a bárkában, Jónás, Jób, Dániel 
története, a három királyok imádása, Lázár 
feltámasztása nem egy alkalommal lépnek 
a szemlélő elé. Azonban még ez alakítá
soknál is inkább a jelképes irány uralko
dott, mert a művész nem törődött itt a töij-
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ténelmi tény ábrázolásával, mint inkább a 
történetbe általa és a hívők által helyezett 
mély és titkos értelem kifejezésével. Ekép 
a bibliai és történelmi festmények Krisztus 
tanainak értelmét jelképező jegyekké váltak.

Ábrahám képén, midőn fiát, Izsákot, 
Isten parancsa szerint feláldozni készül, egy 
a felhőkből kinyúló kéz tűnik fel és e kép 
teszi jelképessé az egész alakítást, mert 
már a pogány oknál hatalom jelképe volt a 
kéz, mit a keresztények az Isten erejének 
és mindenhatóságának érzékitésére megtart
ván, ez által fejeztetett ki Isten hatalma, 
melylyel Ábrahám áldozatkészségét feltar
tóztatta.

Krisztus alakja, életének különböző vi
szonyai között sűrűn fordul elő Bethlehem- 
től Golgotháig; de igen gyakoriak a reá 
vonatkozó jelképek is, melyek közt kiváló 
különösen a hal alakja, mint az egyház- 
atyák irataiban is sűrűn használt hasonla
tok tárgya.

Hal által jeleztetett Krisztus: mert az 
emberi természetet öltötte magára. Az ős 
keresztény egyházban pedig e hasonlat vi
szonylatban az emberi nemmel, mely az 
élet tengerében a halak sokaságát képviselé, 
azt akarja kifejezni, hogy Krisztus emberi 
természetet öltvén, emberhez lett hasonló.

E felfogás számtalan változatokban tük
rözik vissza a katakombák falainak festmé
nyeiből és felirataiból.

Egy sirkövön például két hal közé vé
sett horgony következő felirattal fordul elő: 
»az élők hala.« Egy más sírkő csupán egy 
hallal, görögül e szót tartalmazza üwöcug 
»szabadíts.« A hal gyakran szájában olaj
ágat tartó galamb alakjával együtt fordul 
elő, mely képírás, miután a galamb a béke 
jelképe, nem jelenthet egyebet, mint mit 
más több sirkövön előforduló feliratok vilá
gosan kifejeznek »In pace et in Christo.« 
Majd a horgony tűnik fel nyelének felső 
végén kereszt-alakban, mellette pedig egy 
hal, kifejezendők: hogy a keresztre feszi
tett Krisztusba vettessék minden remény. 
A galamb alakjával együtt is előfordul a 
hal, vagy egy bárány, mert a galamb és 
bárány a lélek jegyei voltak, együttesen 
ábrázolva pedig azt akarták jelezni: hogy 
Krisztus a léleknek üdve, vigasza, reménye 
és nyugalma. Számtalan hasonló vonatko
zásban lép elénk a siralagok falairól a hal, 
mi oda enged következtetni: hogy a régi

keresztényeknél ez igen népszerű alakja 
volt Krisztus jelképének, a minthogy a hí
vők pecsétgyűrűikre is halat vésettek, sőt 
nyakék gyanánt kis halakat viseltek.

A görög mythosz is megtalálta alkal
mazását a siralagokban, mint allegória 
Krisztusra.

A hitregék szerint Orpheus zenéje meg- 
szelidité a fenevadakat, meginditá a fákat 
és köveket, hogy a merre ment, mindenütt 
bárgyún követték. Izsaiás próféta (11 rész 
5 — 9.) jövendölésének képei ez Orpheus re
gével tárgyilag egybevágnak.

Akkor a farkas báránynyal fog lakni 
és a párduc a gödölyével együtt fekszik ; a 
borjú, oroszlán és juh együtt lesznek és egy 
kis gyermek hajtja azokat stb,

A hivők tehát e réven Krisztus hatal 
mának szavai és tanai erejének, e megjö 
vendölését látván, ezzel Orpheus énekének el
lenállhatatlanságát hozták eszmetárs itás foly
tán kapcsolatba, ekép a képző fantásia meg
termékenyítve fogta fel a tárgyat, mely 
alakilag visszatekint ugyan az ó-görög, po
gány művészetre, de szellemileg, benső ér
telmét nézve, attól elütő, sőt egészben uj 
eszmét fejez ki.

E jelképes művészet eszmekörébe fo
gadta az egyház, ennek tanai, a szentségek 
és hitágazatok tételeinek érzékitését is.

így találjuk az egyházat, közvetlenség- 
j gél, alapitója Krisztus és tanítványai, az 

apostolok által jelezve ; majd egy kezeit 
imádva kiterjesztett nőalak, olajágat cső
rükben tartó galambok közt állva ábrázolja, 
mint közvetítő alakja az eszmének, tehát 
symbolumképen az egyházat; majd meg 
egy oszlop fejezi ki az eszmét; majd Noé 
bárkáját használja a művész, vagy kifeszi- 
tett vitorlával habot szelő hajó, melynek 
kormányán Krisztus ül, adja az egyház 
képét,

A lélek halhatatlanságát Dániel az orosz
lánbarlangban, majd a cethal által partra 
vetett Jónás, a feltámadó Lázár, a bénán 
született meggyógyulása és ismét a tüzes 
kemencében éneklő három ifjú jelképezték, 

i Használták a halhatatlanság eszméjének ki
fejezésére továbbá a pávát, mint azon szár- 

! nyast, melyről régebben hitték, hogy húsa 
elenyószhetetlen ; továbbá a Phönix mada- 
rat, mint a mely közhiedelem szerint önma- 

I gát elégetvén, hamvaiból ujult erővel feltá
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mad ; végre a horgonyt, mint a remény 
eszméjét.

Tagadhatatlan, hogy a siralagok művé
szetét az antik festészet is befolyásolta, ala
kilag úgy, mint részben tárgyilag is. Alaki
lag, a mennyiben az ó-görög formák, akár 
az ornamentikát, akár az alakok idomainak, 
kifejezéseinek, a redőzetnek és mozdulat 
nak, valamint a ruhának, decorativ részle
teinek kezelését és kivitelét nézzük, nem 
egy alkalommal a legjobb időkre emlékez
tetve, visszasugárzanak; mig tárgyilag ket
tős művészi érdeket költve, a symbolumok 
használatánál az antik alakokban, mint a 
Phoenix, Orpheus stb. közösködnek ugyan, 
de szellemileg, eszmeileg egymástól mégis 
lényegesen elválnak.

A siralagok művészei, midőn antik ala 
kokat használnak, teszik ezt egy rejtett, de 
kinyilatkoztatandó eszme érzékitésére. Mást 
gondolnak, mást festenek; tehát az értelmet 
idegen, de hasonló tulajdonságú alakokkal 
magyarázzák és igy allegóriákat készítenek.

Nézve az antik hasonló tárgyú művé
szetre és ennek képzőművészeti alakjaira, 
például egy Zeuszra Phidiasztól, vagy val
lási célokra faragott, koszorúi közül szar
vakkal diszeskedő Dyonisos alakjára, két
ségtelen, hogy a művész, midőn a mythosz 
attribútumaival ruházta fel isteneit, allego- 
rizált, de ő maga és a hívők az alakítások 
bán nem az eszmét és annak kifejezését 
látták csupán, hanem ezt a dologgal felcse
rélve, vagy azonosítva, müveikben magát a 
dolgot, az isteneket látták és hitték.

Ellenkezőleg a siralagok művészei és 
hívői a dolgot élesen megtudták különböz
tetni az eszmétől. Előttük az alakok, vagy 
hasonlatok, rejtett gondolatok kinyilatkoz
tatására használt eszközök voltak és igy, 
ha az allegóriának jogosultsága van a mű
vészetekben, az antik alkotások mellett ez 
irányban fejlettebb fokon állottak, mert ez 
utón az eszményités nemesebb irányának 
alapját vetették meg, mely a későbbi szá
zadok keresztény művészetében teljét elérte.

Volt azonban a művészetnek egy más 
fényoldala, mely az eszmék uj világának 
bélyegét viselte: a szeretet egyenlőségének 
testvérisége, a keresztény humanismus. Ez 
a síralogok felirataiból, a festményekkel 
nagyrészt szoros Összefüggésben kivétel nél
kül megindítón szól hozzánk; egyszerű, 
mesterkéletlen soraikból nemcsak a keresz

tény bölcsészet, hanem a költészet első ta
vaszvirágai is illatoznak.

Mi tehát magát a festészetet illeti, an
nak első csiráit határozottan a katakombák 
művészeire lehet visszavezetni, mert ha e 
kezdeményeket az antik müvekkel egybevet
jük, fel fog ugyan ötleni a kettő közt létező 
ama különbség, mely elvi és szellemi irány
ban mindkettőt különválasztja, de a mi még 
bennök a görög-rómaiból megmaradt, azt 
teljesen átalakította Az ó- és uj-szövetség 
könyvei, az uj eszmék egész tárházát nyi
tották meg, melyek uj, eddig szokatlan ala
kításokat és kifejezést igényeltek. így pél
dául az antik müvekben az imádás kifeje
zése merőbben eltér a siralagok hasonló 
alakjainak felfogásától; amott hidegség, itt 
bensőség, hév ömlik el az imádkozó alak 
arcán, mert mig az ó kor müveiben a sze
mek kifejezése alhanyagoltatott, a keresz
tény művészet termékeiben, — már a síra- 
lagok falairól tapasztalható — a szem a lé
lek tükréül tekintetvén, az arcok körrajzait 
sőt az egész alakot is a szemekből sugárzó 
érzelem hatja át. A jó pásztor arcán elömlő 
szelíd nyugalom, részvét és gondosság a 
vállaira emelt bárány iránt, ennek esdő sze
mei és több hasonló inontivumok egy -uj 
korszak kezdetét jelezik s mit a keresztény
ség a pogány müvekből megtartott, a com- 
positió és az alakok külső esetlegességei, 
mint a ruházat, diszitmények, ez a föld alatti 
folyosók müveiben mind megtisztult, meg
nemesedett s a föld színén véle egyidőben 
fejlett styl egészségtelen luxusa, túlterhelt
sége, ázsiai elpuhultsága alól felszabadult-

A képzőművészet mindkét neme az em
beri természetben gyökerezik, azonban mig 
a pogány müvekben mindenütt az érzéki
nek, az anyagnak alakítására és kidombo- 
ritására való törekvés észlelhető, a siralagok 
festményei határozottan az érzék feletti, a 
szellemi érzékitéséhez hajlanak. A művészet 
itt ez irányával a kedélyvilág mélyébe hat, 
sőt az an}7aginak korlátáit áttöri, hogy az 
eszmevilág sféráiba szárnyaljon.

Éhez az antik művészet anyaga nem 
volt elégséges. Hogy a kedély világát egész 
valójában és mélységében felfogva alakít
hasson, szüksége vala oly anyagra, mely
nek alakjai a lélek életével rokonok s an
nak legfinomabb árnyalait kifejezhessék. — 
Ezt a színgazdagságban vélte feltalálni, mi 
által a művészet lényegesen festői lön, mely
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habár az első keresztények kultusában jo
gosultságot nyert is, de századok kellettek 
ahhoz, hogy a művészetek a keresztényvilág 
polgárjogát élvezzék.

Három századnak kelle múlni, mig az 
uj művészeti irány önálló fejlődésének ide
jét elérte, de mennyi küzdelmet, vadságot i 
és rombolást kellett túlélni, mig benső szép
ségének egész gazdagságát kifejthette.

Ez átalakulásra kiválói a g két, történel
mileg is fontos körülmény volt hatványozó 
befolyással. A keresztény egyháznak Kon
stantin császár által való államosítása és a 
germán népeknek a római birodalomba tör
tént betöréseik.

Az első tény szüleménye a byzanti épí
tészeti stylnek kifejtése, sajátos kupoláival, 
mint azt az Aja Sophián Konstantinápoly
ban és Ravennában is szemlélhetjük; mig 
nyugatra a Konstantint követő idők basilika- 
stylje meglepő szépségeivel érvényesül, mind- 
ketteje pedig a fenséges román stylben ol
vad össze, mely ornamentikájában még min
dég az ó-római elemeket tartja, mindamel
lett egészben véve mégis az ifjú egyház 
jellegét viseli magán, azon egyházét, mely 
világtörténelmi feladatának már öntudatában 
volt s a megifjodott népek nevelőjévé vált.

A hanyatlásnak indult ó-világ, még az 
ifjúság üde erejével biró kereszténység be
folyása mellett sem leendett volna képes 
többé a művészet feladatait megoldani. Éhez 
a népek megújult, meg nem törött ős szel
lemi ereje volt még szükséges, hogy a sü- 
lyedni induló ó-kor örökösekép, az ifjúság 
lelkesedésével ragadja meg a keresztény 
művészet eszméjét és azt következetesen győ
zelemre is vezesse. Az egyház néhány erélyes 
püspökeinek vezérlete alatt anyira megerősö
dött. mikép az ős természeti erőben fellé
pett népek nevelését aggálytalanul kezeibe 
vehette. A római püspökök, Rómának ez- 
redévesthagyományok által erősített elsőbb
ségére és fölényére, Krisztusnak, mint egy- j 
házalapitónak tanára támaszkodva, ama fon
tos tényt hajták végre, hogy az egyház 
fenhatóságát kezeikbe vették s eképen a lel
kiekben való hatalmát központosították. Ez 
által az egyház nevelőintézetté lön, mely
ben minden, a dogma, valamint a kultus, 
egyként a fegyelem és az egyházi szokások
kal, törvény jellemét viselték. Az egyház 
imigy az élet minden terét uralta és hata
lomma vált, ő lön a kultúrának tulajdonkép

terjesztője, eszméinek közvetítője és a ger
mán, valamint latin fajú, ős, természeti vad
ságukból a keresztény erkölcsökre vezetett 
népeknek, nevelő anyja. Az egyházi férfiak 
most már nemcsak lelkipásztorok és gyén- 
tatók, hanem tanítók, nevelők, építőmeste
rek, festők, aranyművesek és szobrászok 
lettek, a művészetek pedig innen számítva 
több századon keresztül az egyház szolga 
latában és azzal legszorosabb kapcsolatban 
állanak. (Folyt, köv.)

„A GAVALLÉR ASSZONY,“
Regény két kötetben. Irta E r d é l y i  Gyula. 

Budapest, a szerző sajátja; 1884. Ara 2 frt.

Erdélyi minden munkája naturalista te
hetségre vall. A pongyolaság s a természe
tes hajhászása : valósággal iréi jellemvonása. 
Ez akár dicséretes dolognak is beválik s 
jogcímet ád neki, hogy a kritika komoly 
figyelmére tartson igényt.

Ahhoz képest, a mennyit ez a fiatal iró 
tapasztalt: eddigelé nagyon keveset i r t ; azt 
is többnyire vidéki lapokba, melyeknek tár 
cáit egy-egy jóízű vázlattal, rajzzal, karco
lattal s bébe korba novellával gazdagitá. 
Erdélyi Gyula a falusi és kisvárosi életet 
úgy ismeri, mint kevesen. A hány alaknak 
körvonalait csak megrajzolta (mert sajnos, 
csak a körvonalakat veti papírra), az mind 
jé ismerősének tetszik nekünk s csak vala
mivel mélyebb jellemzés kellene, hogy a 
mi ismerőseinkké is váljanak mindannyian. 
Érti a szerző a módját, mint mutasson be 
egy-egy parlagi gavallért, paraszt suhaneot, 
kisvárosi házsártos asszonyt úgy, hogy az 
alak eredetisége azonnal felkeltse az olvasó 
érdeklődését. S az előadás nála mindig jel 
lemzetes, színes, humorral és pikánssággal 
vegyes.

Mind e jó tulajdonságok »A gavallér 
asszony« bán is feltalálhatók. Nem uj müve 
ez a szerzőnek. Ezúttal már harmadszor 
kapja a közönség. Néhány év előtt ugyanis 
egy fővárosi politikai lapban olvashatta, 
aztán egy temesvári újság közölte, mig most 
könyvalakban lát napvilágot. Még a mikor 
első ízben folyt, mint tárca-közlemény : sokat 
emlegették ezt a regényt. Arról volt szó, 
hogy Csiky Gergely »A proletárok« esz
méjét e műből meritette s a koszorús dráma
iró akkori sok ellensége igyekezett e »föl- 

! fedezés«-t sújtó váddá emelni. •— A cáfolat
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nem maradt el, maga Csiky Gergely adta I 
azt meg s azért én ez ismertetés kereté
ben fölöslegesnek tartok minden prókátoros- 
kodást.

Erdélyi Gyula e regényének főhibája 
a kompozíció feltűnő lazasága s egyenet
lensége. Gonddal megtervezett, szabálysze
rűen beosztott, arányosan kikerekitett mesét | 
hiába keresünk; és nagyon kétséges az is, 
vajion a műnek kik a tulajdonkép? bősei, 
hősnői, mert minden fejezetben uj meg uj 
regénybeli jövevényekkel találkozunk. Kí
séreljük meg mégis, hátba kiválaszthatjuk 
a mese fő-fonalát. Tán nem tévedünk, ha 
fő-alaknak Margit cirkusz-lovarnőt vesszük. 
Mindjárt a regény elején ez érdekes hölgy 
gyermek- és hajadon korával ismerkedünk 
meg. A Topázfalvy kastély ura. az öreg j 
Boldizsár alapítja meg a. szerencséjét. Mar- j 
git jövőjét. A leányka ugyanis elég szeren- ; 
esés, hogy a jészivü ur unokájához hason
lítson s azért a protektor semmi áldozatot 
nem kiméi, s a leányt kiváltja a cirkusz
iga zga tétéi.

S ha már magához vette az öreg Bol
dizsár Margitot: gondoskodik arról, hogy 
boldoggá is tegye. Célját akkép véli elérni, 
ha a leányt nőül adja egy távoli rokoná
hoz, Dengeleghv Kristófhoz, a ki azonban 
épen nem dicsekedhetik valami nagyon k i
magasló erényekkel és előnyökkel. Minde
nekelőtt nagyon rút, azután meg roszlelkü 
és kicsapongó természetű. Hogy jóra való 
ember váljék belőle: arra Margit jósága és 
elnézése szükséges, a ki leendő férjét előbb 
nevelés alá veszi.

Sok irigye van Kristófnak, mert hát 
nemcsak a leányt, hanem Topázfalvy Bol
dizsár vagyonát is kapja majd. Ezt el nem 
bírja viselni az ádáz lelkű és gonosz nyelvű 
Juci néni s mindenképen azon van, hogy 
a frigy még idő előtt meghiúsuljon. Célt 
is érne, ha a jószivü, nemes indulatu Cenci 
néni nem igyekeznék ellensúlyozni minden 
ármányt. De hát Kristóf elveszi Margitot; 
s a fiatal pár látszólag igen boldog.

De csak látszólag. Csakhamar kisül 1 
ugyanis, hogy Margit nem szereti a férjét, j 
hanem a derekabb Koltay Árpád iránt gyűl 
szerelemre, a ki őt viszont rajongással imádja. | 
Már-már ott oda jutnak, hogy házasságtö- | 
rést kövessenek el, a mikor föltárnád, szi- I 
vükben a gyermekeik iránti kötelesség ér
zete s mindketten lemondanak az erőszakos

boldogságról. Több se kellett Juci néninek, 
mint hogy megtudja a titkolt szerelmet. Azon
nal szövetkezik Skontró zugprókátorral és 
Kristóffal hogy Margitot megrontsák ; de e 
gonosz tervük nem sikerül s a férj valamint 
társai is csúf szégyent vallanak.

A cselek vény e főirányát az episodok 
egész csoportja szakitja meg, a mese elő 
adását pedig a múlt események újabb meg 
újabb elbeszélése, a mi által figyelmünk 
gyakran kifárad.

Az episod alakok közül érdekes Hard- 
stein Klotild, egy hirhedt uzsorád leánya. 
Ez szégyeli atyja csúf mesterségét s minden
áron szabadulni óhájt a rá nézve gyűlöletes 
házból. Akad is a ki megszabadítja: Vik
tor báró, a kit szeret, s a kinek kedvéért 
megszökik szüleitől. Egy másik szerelmes 
p á r : Nyeretváry Pista és Juliska. Ezek 
szenvedélye is regényes episoddá emelke
dik. Mert a Pista úgy rabolja el Juliskát a 
szeretőjétől, a ki sebet is ejt rajta, mire a 
lány önfeláldozón ápolja őt. Végül a harma
dik episod-pár Dr. Arnóthi és Nyeretváry 
Piroska, kik Pista betegágyánál találkoznak 
először s ismerkednek meg. Mind e szerel
mesek a regény végén szerencsésen bejut
nak a boldogság révébe.

Látni való, hogy az episodok nem fii 
ződnek össze a főcselekvénynyel s azzal 
nem képeznek szerves egészet. Ez tehát 
lényeges fogyatkozásra a műnek. Több di
cséret illeti az alakok jellemzését. A kiket 
említettem, azok többé-kevésbé mind élettel
jesek. És sikerült a kisvárosi élet sok moz
zanatának rajza is. Ebben nem mindennapi 
megfigyelő tehetséget mutat a szerző. De 
hisz Erdélyi Gyula nem is olvasmányainak 
viszhangját, hanem a saját élettapasztalait 
nyújtja mindig müveiben. Azért oly eredeti 
s oly nyers, de egyúttal mindig érdekes 
mindaz, a mit ir. PRÉM JÓZSEF.

I R O D A L O M ,  
A lk ib ia d e s z  címen öt felvonásos tra- 

goedia jelent meg rendkívül díszes kiállítás
ban Morvay és Méreynél Budapesten. A mű 
szerzője K o r  o d a  Pál, ki az irodalom
ban nemes ambiciókat képvisel. Költői te
hetségének és érdekes individualitásának 
újabb bizonysága a most megjelent mü, mely
ről annak idején érdemlegesen fogunk nyi 
latkozni, most csak annyit említünk, hogy a 
diszesen kiállított könyv ára 1 frt 50 kr-
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A Magyar Sálon 3-ik (júliusi) fü
zete épen most jelent meg, a 2-ik füzetnél 
is gazdagabb tartalommal és meglepőbb 
külső diszszel. Érdekesebbnél érdekesebb 
dolgozatai közül csak a következőket ein- 
litjiik : E n d r ő d i Sándor bevezető kis dala 
után Miietz János K a t o n a  J ó z s e f t ő l  
a Bánk-bán halhatatlan szerzőjétől mutat 
be teljesen ismeretlen szinmiivet az eredeti 
kézirat nyomán. D a u d e t  Alfonstól egy 
bájos kis rajzot olvasunk. Á b r á n y i  Emil 
Don Juan fordításából közöl nagyobb rész
letet. J ó k a i  Mór folytatja az »Apja fia« 
cimü regényét. H e v e s i  József a Margit
szigetet írja le, pompás illustrációk kísére
tében. K o r o d a Pál a lefolyt színházi év 
drámai mozgalmairól ir. K ü r t h y  Emil 
nyílt levelet intéz Helvey Laurához, kit a 
»M. Sálon« egyúttal rendkívül sikerült kép
ben mutat be. Á g a y  Adolf a »Török fo
nákságokéról ir, kitűnő humorral. G a h á 
ny  i Árpád a »Mai fiatalság« címen élesen 
satyrizálja a mai társadalom ferdeségeit s 
prózáját saját tollrajzaival cifrázza föl. Dr. 
D ub a y Miklós a metallotherapiáról érteke
zik. A d o r j á n  Sándor a választásokról 
nyújt pikáns karcolatokat, R e v i c z  ky  Gyu
lától mély érzéssel irt formaszép költeménye
ket olvasunk. B o r o s t y á n i  Nándor foly
tatja érdekfeszitő regényét stb. A 3. füzet 
szebbnél szebbb illustrációit M e s t e r h á z y  
K., J ó k a i  R., B a 11 ó E., D ö r r e Tivadar, 
S z é c h y Gyula, J a n k ó  János, M a y e r- 
hof e r ,  G a b á n y i ,  báró M e d n y á n s z k y  
László és S t e t k a szolgáltatták. A Magyar 
Salonnál — ismételve állítjuk — szebb, 
tartalmasabb, minden tekintetben méltóbb 
havi füzetet még sohasem kapott a magyar 
közönség. Ezzel szemben a közöny nemcsak 
jogosulatlan, de egyenesen érthetetlen volna. 
Nem is hisszük, hogy a »Magyar Sálon« 
jól kezdett pályáján mással találkozzék, mint 
a legteljesebb s mindig fokozódó sikerrel. 
A mit a buzgó és tapintatos szerkesztőknek 
és kiadóknak: H e v e s i  Józsefnek és F e- 
k e t e  Józsefnek, őszintén kívánunk.

K N a g y  Sándortól érdekes munka jelent 
meg e címen : »A nagyváradi színészet tö rté 
nete  1799 1884.« E kis mű érdekes és fontos 
adatokat szolgáltat az átalános magyar színészet 
történetéhez. Nagyvárad a magyar színészet ke
letkezésétől mindig nevezetes pontja volt a nem
zeti művelődés e fontos tényezőjének. 1867-től pl. 
a »debreeeu-nagyváradi színtársulat« kilenc éven 
át úgy a tagok számára s kitűnőségére, mint a

játékrend változatosságára nézve a vidéki színtár
sulatok között páratlan volt. E társulatnál fejlőd
tek : Blaha Lujza s mellette Tanner, Tannerné 
Dalnoki, Bercsényi, Vízvári, Együd s utóbb Vidor 
s többen a vidéki színészet jelesei közül. Tragé
diát, vígjátékot, bohózatot, operát és operettet 
egyiránt s jelesül játszott e társulat. Kora a szí
nészet fénykorát jelzi Nagyváradon s Debrecenben, 
hol felváltva já tszo tt; utána következett a hanyat
lás és a közöny. A Nagyváradon megjelent csinos 
könj'v ára 60 kr.

»Az életből az életnek« ez a címe B r á ü 
li o v i c-s György legújabb munkájának, mely épen 
a napokban jelent meg. A jónevü szerző széllé 
mesen adja elő benne élettapasztalatait. A tizen
nyolc önálló fejezet mindegyike mond valami ér- 

j dekeset és tanulságosat s ha utolsó lapig elolvas- 
j tűk a könyvet, végső benyomásunk az, hogy a 

szerző ép oly gazdag életismeretekkel, mint eleven 
| cs jóizü irálylyal rendelkezik. A mű ára 1 frt. Kap- 
j  ható a szerzőnél. (Hatvani-utca 3. sz )

M Ű V É S Z E T .
Jókainé-Laborfalvi Róza fél- 

százados művésznői emlékünnepét nagy fény 
nyel, a nagyközönség kiváló érdeklődése, 
részvéte, lelkesedése mellett ünnepelte a 
múlt év vége felé a főváros s az egész or
szág. Az ünnepelt hölgy, a ki 1866-ban lé 
pett vissza a színpadtól, a hol annyi diadalt 
ült s ezreket hódított a magyar művészet
nek s az ő ajkairól oly bűbájos zengzetü 
magyar nyelvűek, újra fellépett az örömtől 
ujjongó magyar közönség előtt a fővárosi, 
a debreceni, székesfehérvári színpadokon, 
valamint születése helyén Miskolcon. Az 
ünneplő zaj elhangzott s a szinpadi pompa 
papiraranya elenyészett; de hogy a hálás 
szivek maradandó kifejezést adhassanak ro- 
konszenvöknek, hogy a kegyeletnek, a ma
gyar művészet iránti szeretetnek örök em
léke maradjon, gróf Teleki Sándor elnök
lete alatt bizottmány alakult Budapesten, 
azon törekvéssel, hogy a nagy művésznő 
mellszobrát carrarai márványban, díszes pie- 
desztállal együtt elkészíttesse a nemzeti 
muzeum szoborcsarnoka számára. Ki hitte 
volna, hogy e célra 1—-2 hónap alatt a 
szükséges összeget lelkes honleányok s de
rék hazafiak áldozatkészsége össze nem te
remti !

Politikai célnak nyoma sem lévén a bi
zottmány feladatában, mindenki adakozha- 
tik, a kit a hazai színészet, képzőművészet 
ügyei, a kit a nemzeti muzeum gazdagítása 
érdekelnek ; a ki Jókaiué művészete iráuti 
kegyeletének kifejezést akar adni.
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Egyesek szép áldozatkészsége dacára 
eddig mintegy 400 frt áll a bizottmány ren 
delkezésére. Kétségtelenül azért nem na
gyobb összeg, mivel a felhivás mintegy két 
hó előtt, tehát a minden figyelmet absor- 
beáló választási mozgalom idején bocsátta
tott közre. A választásoknak vége lévén, a 
hazai művészet ügyeire is gondolhatunk s ! 
meggondolhatjuk, hogy nem szabad oly 
könnyen megfeledkeznünk azon művésznő- | 
ről, kit még a minap oly zajos lelkesedés- j 
sel ünnepeltünk.

A szobor megszerzésére szánt adomá- | 
nyok beküldési határideje f. é. s z e p t e m 
be r  15 i k e s a  pénzek a Jókainé-féle szo
borbizottmány pénztárnokához dr. Sch w ar 
t z e r  O t t ó  úrhoz (I. kér. kékgolyó-utca 
4. sz.) küldendők, a ki az adományokat 
a lapokban részletesen nyugtázza. Megemlít
jük, hogy a hírlapok a hozzájuk küldött ado
mányokat teljes készséggel közvetítik a bi
zottmányhoz s nyilvánosan nyugtázzák.

Nem mellőzhetjük hallgatással, hogy 
eddig, legalább tudtunkkal, az ügyről egy 
műkedvelő-társulat sem emlékezett meg va
lamely előadással. De sőt a színigazgatók 
sem. Pedig hát a nemzetiségeknek ezek az 
apostolai folyton appellálnak és joggal a 
közönség lelkesedésére. Nem volna-e meg
felelő dolog, ha néha ők járnának elől jó 
példával ? A közönség elismerése nem ma
radna el, ha egy előadás jövedelme, vagy 
annak fele a Jókainé szobrára fordittatnék. 
Még Miskolc, a Jókainé szülővárosának szín
pada, a hol utóbb a nagy művésznő fellé
pett, valamint a székesfehérvári és debre
ceni színházak sem gondoltak erre. Pedig 
e helyeken a jubilaeum alkalmával Jókainé 
nagy eredmény nyel szerepelt. — Jelesen 
vezetett számos takarékpénztárainkat itt 
bővebben nem is említjük, mivel meg va
gyunk győződve, hogy vezérlő férfiai e 
kegyeletes, hazafias ügyről nem fognak meg
feledkezni. Hát városok, kaszinók stb.!

Utolsó operai előadás a nemzeti színház
iján. Az operát junius hó 30-án a »Sevillai bor- 
bély«-lyal búcsúztatta el az igazgatóság a nemzeti 
színháztól. Azért választották e dalművet ez ün
nepélyes alkalomra, mert az első operai előadás
kor is 1837. a u g u s z t u s  29-én ez az opera ke
rült színre, mely azóta 165-ször adatott elő a nem
zeti színházban. Az első előadásban közreműköd
tek a következők : Almaviva gyóf: id. L e n d v a y 
Márton, Bartoló: S z i l á g y i ,  Rozina : D é r i n é,
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Bazilio : U d v a r h e l y i ,  Figaró : S z e r d a h e 
l y i  J., Berta: E g r e s s y n é. Őrtiszt: E rk  e l J ,  
Fiorillo ; E g r e s s i  Béni. E szereplők közül ma 
már csak É g r e  s s y n é  (Ákos anyja) van életben. 
A bucsuelőadás igen fényes volt, mert az opera 
minden tagja részt vett benne és a legkisebb sze
rep is elsőrendű müvészszel volt betöltve. A szerep
kiosztás következő vo lt: Rozina : R i s 1 e y Lélia, 
Marcellina (Berta) : S a x l e h n e r  Emma; az első 
felvonás fináléjában résztvettek: S z i g e t  i né ,  
K o r d i n  Mariska, G l o z e r  Adél, Á b r á n y i n  é, 
K o m á r o m i  Mariska, S p á n y i Irma, T á r n á i  
S , D o p p l e r  J., — Almaviva szerepét P a u 1 i, 
Figarót L á n g ,  Bartolót K ő s z e g i .  Baziliót 
0  d r y, Fiorillót H a j ó s ,  1-ső őrtisztet N e y, 
2 ik őrtisztet Gr a s s i, jegyzőt K is  D., játszot
ták. A nevezetes előadásban ezúttal több uj 
szám is volt: az 1-ső felvonásban »Románcé« és 
a változásban egy tercett Paisello Sevillai borbé- 
lyá-ból. Amazt énekelték: R i s 1 e y Lélia, P a u l i  ; 
az utóbbit K ő s z e g i ,  D a l n o k i ,  S z e k e r e s .  
Megemlitjük ezúttal, hogy e dalműben sok világ- 
hiiü művész és művésznő lépett fel vendégként- 
így, mint Rozina: La Grange, Chartou Clemeuce, 
Viardot Garcia Paulina, Artot Desirée, Hauck 
Minnie, Biancollini, Donadio Bianca és Trebelli 
Zelia; mint Almaviva: Cárion, mint Figaro : Pan- 
dolfini.Jmint Bartolo : Fiorini, mint Bazilio : Medini. 
1871-ben olasz opera-társaság játszotta 3-szor ez 
operát a nemzeti színpadon. A löd előadás össze
sen 78.406 frt 63 krt jövedelmezett Egy előadásra 
átlag 478 frt 9 kr. esik, — A közönség nagy ová
ciók közt búcsúztatta el az operát a nemzeti szín
háztól. Az előadás végén valamennyi tag a szín
padon állott s formális bucsujelenet fejlődött ki 
a tagok és a nézők közt, mely viharos tapsok sza
kadatlan csattogása mellett alig akart véget érni.

Jókai »Kálmán király« cimü drámáját 
Grosz Károly lefordította németre, s a bécsi »Burg«- 
szinház igazgatósága előadásra elfogadta.

Uj népszínmű. H e t é n y i Béla, a nemzeti 
színház tagja »Csiesóné« cim alatt 3 felvonásos 
népszínművet irt, mely jövő héten fog a krisztina
városi színkörben előadásra kerülni. A zenét e 
népszinmühöz S z a b a d o s  Károly irta. (A Pesti 
Hírlap tévesen ir Szabados J á n ős t .  Szabados 
János nem zenész, hanem versköltő és a szegedi 
községtanács tagja.)

A pesti nemzeti dalkör karnagya, S z o- 
t y o r y  N a g y  Károly leköszönt, helyébe a vá
lasztmány B e l l o v i t s  Imrét, a zenekedvelők kar
nagyát választotta meg.

A bécsi »Bnrg<-szinbáz előadó személyzete 
az elmúlt színházi évben 73 tagból, még pedig 42 
férfiből, 27 nőből és 4 gyermekből állott. Legtöbb
ször volt elfoglalva Hobenfels k. a., a ki 159-szer 
lépett föl, mig Gabillon asszony 107-bzer, Wessely 
k. a. 100-szor játszott. A férfiak közül Kracber 
175-ször, Meixner 157-szer, Arnau 154-szer, Bau- 
meiszter 153-szor, Lewinszki 151-szcr, Hartmaim 
148-szor, Gabillon 144-szer. stb.

Felelős szerkesztő : SZANA TAMÁS.
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Budapest. Weiőzruann testverek  kcin jvuyoniíi^a .
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MIRE JÓ A HETEDIK SZENTSÉG?
Irta SÍKOR MARGIT.

(Folyt, és vége.)

Miközben aztán eregette a bodor füstöt, 
egyszerre elégült arca elkomolyodott s egy 
terhes sóhajjal leeresztette fejét bal vállára 
nyugodni. — Sokáig töprenkedett valamin ; 
úgy látszott nagy gond bántotta, mert a cse
réppipa lassan kicsúszott kezéből s nagy kop- 
panással ütődött a lócához. Észre se vette. 
Elmerült lelke másfelé kalandozhatott, mert 
remegő, akadozó hangon suttogta:

— Most hát még sem leszek ember! 
Csak legény maradok, mindig csak legény!

— De hát ki fog majd rám — mosni? 
— töprenkedett tovább.

*

Gyönyörű nyári idő volt.
A langy, balzsamos levegő virágillattal 

volt tele, a madarak élénken csicseregtek, 
s a tiszta, kék égen, nem volt egy fehér 
felhőcske sem. Mindent üde zöld takart, s 
mintha csak nemrég ébredt volna fel a ter
mészet téli álmából, mosolyogva tekintett 
szét maga körül s verőfényes sugarakkal 
hintette be a mezőn tarkálló, pompás virá
gokat !

Kálmán szokatlan díszben öltözve húzta 
maga után lábát.

Kopottas, de tisztára kefélt zöld csíkos 
nadrágjában feszelegve lépdelt; fehér mel
lénye tele volt barnás foltokkal, melyek 
mutatták a tinta nyomait, mit nagy ügy- 
gyel-bajjal tudott csak kiszedni belőle s 
mik rávallottak egykori tulajdonosára, a 
gondatlan Józsi Írnokra.

Fényesre mázolt rósz cipő és egy nagy, 
sárga, hosszú téli kabát, (mely a veríték 
gyöngyeit csalta homlokára), egészítette ki 
az öltözetet.

Balkezén óriási rézgyűrű csillogott, me
lyen sokszor megpihent boldogságtól csillogó 
tekintete.

Amint odaért Kalaposék kis házához, 
bekocogatott az ablakon :

— Náncsi szivem! készen van már ? 
Vár bennünket a pap!

Mire egy fiatal menyecske kikiáltott 
hozzá:

— Jöjjön hát be kigyelmed, hiába ko- 
cogatott aNáncsinak, hisz úgyis tudja, hogy 
süket szegény !

Kálmán elégült arccal becsoszogott az 
alacsony, szűk szobácskába s egy túlboldog, 
gyönyörrel telt pillantatot vetett annak sar
kába, a hol egy sápadt, hervadt leány di- 
szitgette fel magát a piciny tükör előtt egy 
vékony, zöld koszorúval.

Nem hallotta, hogy fiatal sógorasszonya 
ott diskurál háta mögött a boldog vőlegény
nyel, észre sem vette, hogy az esküvő órája 
milyen gyorsan közeleg. Fürkésző pillan
tással nézte halvány arcát a tükörben.

— Bizony már egy cseppet sem vagyok 
szép! — suttogta magában — már egészen 
megöregedtem. Szemem körül ráncok van
nak, arcom színtelen és összesoványodtam. 
Kálmán az első ember, a ki szeret. De meg
marad-e majd a szeretete? Nem un-e rám, 
hogy rosszul hallok ?!

Mialatt gondba borulva tűnődik magá
ban, fiatal sógorasszonya ugyancsak szóval 
tartja Kálmánt háta megett;

— Aztán csak annyit mondok, hogy meg
becsülje ám kigyelmed ezt a szegény leányt, 
ne hogy rosszul bánjék vele, azért, mert 
hibás! Kigyelmed is az, azért illenek úgy 
egymáshoz. — Aztán Náncsinak nagy a 
vagyona is — gazdag leány. Ne ám, hogy 
csak mindent elprédáljanak izibe, aztán 
öregségükre ne gondoljanak. Mert a pénz 
hamar elmegy ám !
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— Hihihi! ne tessék haragudni, de j 
nagyon spórolni fogunk. Nem hiába dolgo- j 
zott össze annyi vagyont a Náncsi, majd | 
meg is becsüljük a sok pénzt. Bennt hagy
juk a takarékpénztárban és még szerzünk 
hozzá. Ugy-e Náncsikám lelkem ? hehehe! S

Egy ügyetlen öleléssel átkarolja a meg
lepett mennyasszony derekát, ki semmit 
sem hallván a beszélgetésből, csak most 
vette észre leendő férje jelenlétét s egy 
gyengéd mozdulattal, pirulva bontakozott 
ki az ügyetlen ölelésből:

— Talán már itt az ideje, hogy mén 
jünk ?

— A tisztelendő ur 8 órára rendelt ! 
bennünket! — ordított fülébe a szerelem- ; 
ittas vőlegény — mire odaérünk, elüti a 
nyolcat. Nem beszélek igen halkan ? Meg
érti Náncsika?

A mennyasszony fonnyadt feje szapo
rán integetett hogy : meg!

— Hát én meg sietek a fánkot sütni! 
kiáltott fiatal sógorasszonya és eltűnt az aj
tóban.

Mikor magukra maradtak, Náncsi meg
fogta remegő kezével Kálmán két kezét s 
hosszasan, aggodalmasan szemébe tekintve, 
kérdezte:

— Meg fog-e kigyelmed engem becsülni, 
azért hogy hibás vagyok ? !

Ez odahajolt mennyasszonya füléhez s 
egész tüdejével belekiáltotta:

— Rohadjak el elevenen, ha meg nem 
becsülöm, Náncsika!

— De én öregebb vagyok — suttogta 
tovább a kétkedő menyasszony —  én sok
kal öregebb vagyok!

— Csak kilenc évvel, kis Náncsi — 
ordított vissza elragadtatva a vőlegény — 
azt mondják, a keresztlevele 40 évről szól; 
ez a legszebb idő!

— Ha kigyelmed jól viseli magát irá
nyomban, hát majd nem lesz panasza én 
rám se. Hü leszek hozzá; dolgozni íogok. 
Eddig is dolgoztam, szolgáltam. Itt van, a 
mit összeszereztem! Evvel átnyújtja taka
rékpénztári könyvecskéjét.

— Hetvenöt forintom volt, de most ki- 
költöttem belőle harmincötöt. Kellett egy , 
ágyat venni, ágyruhát, meg kigyelmednek 
ezt a tisztességes ruházatot, a mi most 
rajta van és a lakodalmat is csak nekem 
kell kitartani. Lesz borjúhús, fánk, meg 
bor. Két cigány meg húzza . . .

— Oh, Náncsikám, lelkem! — tör ki 
a túláradó öröm a Kálmán gyerekből — 
milyen gazdagságunk van. Mennyi pénz ez ! 
Meg se tudnám olvasni! Aztán kifáradva 
a kiabálásba, tettekkel akarja bebizonyítani, 
mennyire szereti. Osszeöleli, csókolja s olyan 
hévvel szorongatja a szerelmes leányt fehér 
mellényéhez, hogy annak szemei kidülled
nek s közel van a megfulladáshoz. Sőt még 
dolgos, érdes kezeit is megcsókolja, mint 
ahogy azt egyszer a polgármester úrtól látta, 
ki egy úri dámának csapta a szelet. De 
már erre Náncsi betakarta elpirult orcáját 
mind a tiz ujjával s onnan susogta ki láza
san, gyönyörittasan:

— Ugyan, ne tempozzék annyit kigyel
med !

Kálmán felelni akarna valami cifrát, 
de leendő feleségének sógorasszonya, az 
eleven, piros-pozsgás menyecske bekiabál 
neki a konyhából.

— Ne enyelegjenek annyi ideig, mert 
majd elmúlik a 8 óra és megharagszik a 
tisztelendő ur. ha váratják. Ne izéljenek 
m ár! Hallják ? Már én majd eldülök az éh
ségtől ! Siessenek, hogy ehessünk !

*

Már elmúlt azóta félév, hogy elköltöt
ték irigylésreméltó étvágygyal a borjúhúst 
és fánkot; hogy megitták a sok bort, s most 
ismét a tisztelendő úr jóságos színe előtt 
áll Kálmán vihogó arccal, édesen megmar
kolva kedves élete párjának vörös kezeit.

— Hát mond meg igaz lelkedre Kál
mán, boldog vagy-e ? — kérdi a tisztelendő 
ur fontos arccal, amint apró, fürkésző sze
meit jóakaratu mosoly kíséretében megjár- 
tatja a különös páron — nem bántad-e meg 
hogy megházasodtál ?

— Hehehe!! csókolom a kezeit, ne 
tessék haragudni, de mióta ember vagyok, 
azt sem tudom hogyan élek a világon! 
Nincs ennél jobb állapot, hehe! Azt sem 
tudom, mi a baj! Hiába! gondoltam én 
már azt azelőtt is, régen, hogy szegény 
embernek nem világ a világ — asszony 
nélkül. Most olyan vagyok, mint a hal a 
vízben! Minden nap jól lakom idáig n i! a 
fülemig ! ne tessék azt rósz néven venni . . .

— Hát meg vagy elégedve a felesé
geddel ?

— Igen, igen nagyon! Nincs ilyen asz- 
azon}' több a világon, ne tessék haragudni!
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— s a szegény hülye két szeme megtelik j 
hálaadó könycseppekkel— olyan engedelmes 
jó asszony! Ha azt mondom nek i: Náncsi- 
kám, fiam, látod, ma igen nagyon nagy 
gusztusom volna egy kis babcsuszpeizra> 
mert — ne tessék haragudni — de ez a 
»Laibspeizom«, hát, ha azt mondom : csi
náld édes fiam eztet az én kíváncsiságomra, 
akkor délben hoz utánam egy nagy bögré
vel. Olyan finoman főz, mintha csak a csá
szártól tanulta volna el ! Igaz, hogy sok 
kosztpénzt adok neki, 3 forintot egy hétre! 
Hanem hiába! a ki jól akar élni, annak 
költeni kell!

Mialatt Kálmán boldogságtól áradoz, 
addig felesége gyanakvó pillantással lesi 
minden mozdulatát, minden arcizmát. Gya
nítja, hogy róla beszélnek, de nem képes 
egy betűt sem felfogni süket füleivel. Két
ségbeesve erőlködik, hogy csak egy hangot 
is ellessen, hiába!

Nem tudja, jót vagy rosszat beszélnek-e 
róla ? Dicsérik-e, vagy korholják ? A fürké
sző kíváncsiság helyét elfoglalja arcán a mély 
levertség. Feje csüggedten esik keblére s 
egy nehéz sóhaj szakítja fel magát szivéből.

— Aztán tessék megnézni, tisztelendő 
ur — csókolom a kezét — az én kinézése
met most: ugy-e, hogy milyen tiszta vagyok 
mindég? — dicsekedik tovább a boldog 
férj — ez attól van, mert a Náncsikám le
fog engem minden szombaton este és meg
mossa, megsikálja a nyakamat, fülemet ke
zemet. Egy ennyi föstéket vagy piszkot, n i! 
mint a gombostű feje, nem tűrne rajtam. 
Csupa tisztaság vagyok ! ügy kimossa a 
ruhámat, mint a hóvilág! A Lizi néném meg 
sohasem akart rám mosni. . .

— Hát aztán jól megy a kereseted ?
— Hihihi!! Igenis. Annyit fostok, dol

gozok most is, mint ezelőtt, de hát nem 
zsebeli el a pénzemet senki — ne tessék 
haragudni. Mindent a Náncsikának adok, 
az meg betesz, mindent a takarékpénztárba. 
Már mióta ember vagyok, tiz forintot be
vittünk, pedig télire is bevásáltunk mindent 
bőségesen : egy véka babot, két zsák krump
lit, meg három forint ára f á t . . . A házbér 
is már készen van a szalmazsákunkban, pe
dig sokat tesz ki, mert nagyurasan lakunk !

— Hogyan ?
— Hát csak magunk lakunk egy szo

bában! Igaz, hogy más szegény, kéthárom 
famíliával összeáll a lakásra, de én azt gon

dolom, inkább elsporolom magamtól a bort, 
csak magunk lakhassunk. Mert, lássa tisz
telendő uram, ne tessék haragudni — de ha 
a Náncsikának súgni akarok valamit, azt 
mindenki meghallaná; mert hogy olyan hi
bás szegény . . . gyerekkorába leesett feje 
tetejére a kútba — — attól van ez!

— Minden nagy boldogságod mellett is 
nem jól nézel ki fiam ! sápadt vagy.

— Igenis, mert most megint beteg vol
tam. Mert tudja édes tisztelendő ur, csóko
lom a kezét — rósz a házunk teteje egy 
kicsit és az eső tele folyja a szobánkat rósz 
idővel. Aztán mindig én ázom el, mert az 
ágyunk úgy áll a fal mellett, n i ! aztán, — 
ne tessék rósz néven venni — de én fek
szem belül, a Náncsika meg kivül és a sok 
lyuk épen az én fejem fölött van a házte
tőbe, hát igy elázom sokszor reggelre a nagy 
esőbe, hogy nincs rajtam száraz hely. At
tól hültem meg tegnapelőtt is, mert a szél 
is igen keresztül fújt, hát most köhögök. 
De majd meggyógyulok, tudom! Nem is 
tudnám most itt hagyni a Náncsikát, hogy 
meghaljak ! Nem még ha maga az a jó meg
feszített szűz Mária hívna is a másvilágra, 
mégse tudnám elhagyni a feleségemet. Nem 
bizony ! Senki kedviért!

— No, no Kálmán! csak ne légy olyan 
elbizakodott nagy boldogságodban, mert majd 
megbüntet az Isten és elszólitja oldalad mel
lől a feleségedet . . .

— A feleségemet?! a feleségemet! — 
dadogta a szegény ember tágra nyitott sze
mekkel, miközben görcsös mozdulattal ka
paszkodott felesége szoknyájába s húzta őt 
közelebb magához — ne, ne tessék igy tem
pózni velem, mert ezt az én szivem ki 
nem állja!

S egy heves mozdulattal oda öleli a 
bámuló, mit sem értő asszonyt ezer folttal 
tarkázott mellényére, háborgó szive fölé s 
megindultan, rémülettől és boldogságtól fűlt 
szerelemtől reszkető hangon susogta fülébe :

— Édes Náncsikám, szivem, nem en
gedlek, nem engedlek ! Ha meg akarsz halni,
ki viseli gondomat ? ------ Ki mosna ram ? !
Oh, én menten felkötném magamat!

Mig a szegény asszony dobogó szívvel 
tűnődött férje hirtelen ellágyulásának oká
ról s vigasztaló szavakon törte a fejet, ad
dig odakünn, az előszobában, Kata néni 
szörnyű ámulásban rázogatta boglyas fejét

*
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sogta:
— Ez az egyetlen asszony a világon, 

a kivel az ura meg van elégedve és a ké
pibe dicséri, aztán — ez se hallhatja szegény!

A MIT ÉN DALOLOK . , .
A mit én dalolok, fájdalom szülötte, 
Édes-bús sóhajom enyelg körülötte.
Keserű babjából kínom tengerének 
Csurgó, édes mézet mereget az ének.

A mit én dalolok, égi tűz szülötte,
Mennyei láng csapkod magasba fölötte.
Egy fagyos világot ölelek karomba,
Szívem hő lehével olvasztom dalomba.

Lelkesedés, te vagy dalom nemző atyja,
Te hinted a magot, fájdalom fogadja. 
Fájdalomból ered a földnek szépsége, 
Lelkesedés lángja emeli az égbe.

E P E D E K .
Epedek, sovárgok, magos vágytól égek : 
Hogy ajkamról kelne egyetlen egy ének. 
Kidalolnám lelkem egyetlen egy dalban, 
Kizokognám lelkem égő könnypatakban.

És ha mindjárt e dal hattyúdalom volna, 
Az elrepedt hangszer töbé sohse’ szólna, 
Szivemből nyomában vérsugár szökelne, 
Vele együtt lelkem az egekbe kelne.

0 te dal, ó te dal, ó te dicső dalom !
Ha te élsz borúihat reám síri halom. 
Temessék a földbe porladó testemet:
Egy dalba temetem lángoló lelkemet.

PALÁGYI MENYHÉRT.

AZ UTOLSÓ MOSOLY.
Irta GABÁNYI.

A nap most emelkedik föl ott a kéklő 
hegyek mögött, mint egy nagy vörös golyó, 
mely teli van izzó szikrákkal. Jövetelének 
előhírnökéül néhány fényes csikót röpít a 
hegyormára, melyek lelegelik a völgybenyuló, ! 
harmatos füvet; fölszántják a mezei virá
gok kelyheit s onnan egyszerre a templom 
tornyának bádog-tetejére szőkéinek, pajzá
nul kergetve egymást a csillogó érctáblá
kon, majd lejebb ereszkednek a párkányokra 
a tetőn körülröpködik a keresztet, a karcsú 
góth-ablakok üvegén bekandikálnak a tem
plomba. A visszaverődés csókjaival megter
mékenyítik egymást, szaporodnak és csil- 
logva-villogva fogadják az újonnan érkező 
sugarakat, mig végre mintegy megdagadt 
tüzes óceán széjjelfolynak, elborítva városo

kat, falvakat, erdőt, mezőt, ligetet el az 
egész föld színét. Felhatolnak a magasba, le
bocsátkoznak a mélységbe; betolakodnak a 
díszes palotákba, beíopódznak a rongyos 
kunyhóba. Fölmelengetik a koldus dermedt 
tagjait, munkára serkentik a tunya henyé- 
lőt. Bennük lakozik az áldás, a jóság, a 
szeretet, az isten !

Kinek bánat nyomja kebelét, annak a 
fölkelő nap vigasztalást hoz tündöklő sugara 
szárnyain. A kit kétségbeesés porig sújtott, 
annak uj reményt ébreszt szivében.

Reményt, életadó reményt ébresztett a 
fölkelő nap egy szegény anyában, ki hal
dokló gyermeke ágya mellett virrasztá az 
éjt. Szemére nem jött álom, — kimosta a 
könyek omló árja. Remegő kezei a kis be
teg kacsóit melengetik ; csókot lehel a lázas 
ajkakra s visszafojtott lélegzettel lesi — föl
csapódnak -e még egyszer a lezárult szem
pillák, fölvillan-e még egyszer az ő két ra
gyogó csillaga?

A kis Sándorka beteg, nagyon beteg. 
Az orvosok mondják, hogy meg fog halni; 
hogy mire az éj megint kiteríti szürke kön
tösét az égen, — már olyan hideg lesz, mint 
az az egyetlen hely, hová melegítő napsu
gár nem hatol soha! .

Az ablakon betódul a virágok illata. 
Fehér violák, tarka szegfűk, zöld rezedák, 
fakadó rózsabimbók elküldik gyógyszerüket 
a kis betegnek, az ő társuknak, hogy újra 
éledjen, hogy maradjon ezután is közöttük.

Pajzán madarak csicsergik a bokorból 
és az eresz alól: — Maradj it t! maradj 
itt! . . .

És a kis Sándorka fölnyitja szemét.
— Mama! édes mamám, láttam őt.
— Kit láttál egyetlen mindenem?
-— Álmodtam, hogy ő itt van. Kacag

tam rajta sohat; látod, még most is ne
vetek.

— De hát kiről beszélsz angyalom ? Ki 
volt itt?

— ő, . . .  az a tarka bolondos, kinek 
csörgő van a sapkáján s a kit úgy hívnak 
hogy: Mumi .

S a halavány arc egy percre vissza
nyerte pírját, a beteg ajkai mosolyogtak, 
midőn visszagondolt a bohócra, kit néhány 
nap előtt látott a komédiás bódéban, hová 
szülei vitték a többi gyerekekkel.

I
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Aztán folytató, anyja szemeibe moso
lyogva :

—r- Mamám, nekem nem fáj semmi: ne 
légy szomorú, jobban vagyok, mert Mumit 
láttam. Akarod te, hogy egészen meggyó
gyuljak ? Hogy megint egészséges legyek ? ...

— Ha akarom-e ? — kiáltott fel az 
anya, reménytől áthatottan s figyelve lebo
rult a fiúcska előtt, arca arcát érinti.

— Szólj, mit tegyek aranyom ? Mit kí
vánsz ? Életemet adom a tiedért, üdvömet 
egészségedért!

— H o z d  i d e  Mu mi t !
*

A gyermeke életéért remegő atya, az 
egyszerű, szegény ember kopogtat a bohóc 
lakása ajtaján.

Percre megszűnik a vidám fütyörézés; 
a vén komédiás kiváncsi tekintettel bámul 
az idegenre.

— Uram ön, . . .  ön a bohóc úgy e ? 
Ont hívják . . . bocsásson meg, hogy kér
dezem, — mi az ön bohóc neve ?

— Nos, ma ez, holnap az. Változik a 
változik, a mint a szerep hozza magával.

— Bocsánat, nem hívták önt egyszer 
Muminak is ?

— Oh igen, Mumi ! Mumi!. . . Tegnap 
előtt is a fürge Mumi voltam, a bukfences 
Mumi! — — Nos, mit kíván ön Mumitól?

— Van önnek szive?
— O h! szivünk az van, nagyon is sok 

van, az a b a j! De gyomrunk is van s az 
még nagyobb baj ! Erszényünk is van, a 
mely üres s az a legnagyobb ba j!

— Én önt nem tudom megfizetni . . . 
szegény ember vagyok.

— Mi tetszik hát ?
— Kis fiam látta önt játszani. A gyer

mek beteg lett . . , haldoklik . . . önt szeretné 
látni. Ön talán megmentheti. Oh kérem 
mentse meg az én gyermekemet 1

— Vezessen uram!

*

Sándorka jobban van. Tudja, hogy apa 
elment meghívni azt a bolondos tarka barka 
embert, kinek nagy piros foltok vannak az 
arcán, egy fehér pont az orra hegyén, csörgő 
a sapkáján, ki olyan fürgén veti a bukfen
ceket, hogy a ki látja, majd kicsattan ne- 
vettében s a kit úgy hívnak, hogy: Mumi.

A gondolat is, hogy őt látni fogja mo
solyra kelti. Boldog.

— Mamám édes ! Mumi is ember ?
— Az, édes gyermekem, bohóc.
— Mi az a bohóc, mama?
— Olyan ember, a ki mindenféle ne

vetséges dolgot müvei. Komédiás.
— Mamám, ha ember lesz belőlem, én 

is komédiás leszek ?
— Nem, aranyom, nem. Te az én kedves, 

jó fiacskám leszel mindig.
— Hát nem minden ember komédiás ?
— Persze, hogy nem.
— Mamám! ha minden ember komé

diás volna, ki nézne akkor minket és ki 
kacagna a sok bukfencen, a mit az embe
rek csinálnak ? . . . Találd ki . . . én tu
dom ! ! . . Oh mama, hát nem bírod kita- 
látni ? . .  . Az i s t e n k e !  Ugy-e ? . . . Oh ! 
csak már jönne Mumi.

Végre nyílik az ajtó. Az apa odave
zeti a beteg ágyához a bohócot, kinek ez 
a dolog nem tűnik fel mulatságosnak. Más
kor vidám arca elkomorul, látva a letört 
virágot, melyen már a hervadás nyoma. Az 
a két beesett szem fénytelenül mered a 
légbe, mintha titkos dolgokat látna, melye
ket a tudósok hiába fürkésznek. Az a ké- 
külö ajak lassan mozog, mintha ismeretlen 
nyelven suttogna valakivel.

A vén bohóc szemébe köny lopódzik 
s mozdulatlan áll a beteg ágya mellett.

Az anya hálás tekintettel nyújt kezet 
az idegennek, aztán mosolyt erőszakolva 
fordul gyermekéhez :

— Nézd angyalom, ő itt van ! Eljött, 
hogy téged megkacagtasson. Nézd hát, nem 
ismered Mumit ?

Fürge mozdulattal fordult a beteg az 
előtte állóhoz, de a mint megpillantó a kö- 
nyező vén embert, halvány arcocskája ha
ragot ölte, ajkait sirásra bigygyeszté s da
cosan a fal felé fordult.

— Ez nem Mumi! Vigyék el ezt az 
öreg embert. Ez nem tud a kézen járni, 
sem bukfencet vetni. Ennek tarka ruhája 
sincs. Ez nem Mumi!

A mint a bohóc ezt hallja, hirtelen ki
bontakozik az őt marasztalók karjaiból s 
nyilsebesen rohan ki a szobából, a házból s 
becsapódik utána az ajtó.

Mindennek vége !
Az orvos igazat szólt A nap hanyatlik

K O S Z O R Ú
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a fényes boltíven, utolsó sugarai egy hal
dokló gyermek arcát csókolják.

Sándorka már nincs eszméletnél. Sze
mei lezárultak; a nem egészen, lecsukódott 
pillák alatt üvegesedő, fénytelen sugár lap
pang. Nem hallja az anya fuldokló sírását; 
nem látja, mint tördeli kezét a lesújtott 
atya.

Egyszerre nagy robajjal tárul föl az ajtó.
— Hahó! Fityfirity ! Hop ! Hop ! ------

kiáltja egy furcsa, idétlen tömeg a szobába 
szőkéivé. Tarka ruhája szint játszik az al
kony fényében, sapkája csörög, amint für
gén, egymásután veti a bukfencet s olyan 
szörnyű nevetséges és kacagtató!

Megrázkodik a gyermek; arca egy
szerre átszellemül; egy percre villámlanak 
a szemek. Kinyújtja remegő kezét s a bo
hócra mutat:

— Ni-ni , . . Mumi! . . .
Édes mosoly rögződöt meg ajkain . .. 

. . . halva volt.

LYDÉHEZ.
— Horácz- Carm. III, 28. — 

Neptunnak szép napján 
Mit tehetnénk ketten ?

Bort ide, szép Lyde,
S édes önfeledten 

Csillogó pohárnál,
Melynek tüze éget,

Feledjük az időt 
Meg a bölcseséget.

Régi szüret éke 
Bogárszemü ó-bor,

Melyben az elröppent 
Szüreti vig szó forr ;

Az derítsen minket 
Énekre, zenére,

Ajkunk a hűs berkek 
Zöld fürtjét dicsérje.

Lant szavára lágyan 
Édesebb dal támad,

Dalolunk szép Yénus 
Hattyufogatának 

S mire lantunk húrját 
A gyönyör megtépte,

Akkor dalolunk meg 
Titoktartó éj t e !

LATKÓCZY MIHÁLY.

A SZIMBOLIZMUSRÓL.
Mindennapi beszédünk tele van öntu

datlanul használt képletes kifejezésekkel, 
hasonlatokkal, szimbólumokkal. Alig ejtünk 
ki oly mondatot, melyben a képletek egy

I vagy más neme elő ne fordulna. Beszélünk 
j kemény szívről, égő fájdalomról, pezsgő 

kedvről, sziporkázó szellemről, az élet utjá- 
i ról, az arc rózsáiról, keserű csalódásról s 
i eszünkbe se jut, hogy képletekben beszé

lünk, hogy, midőn valamely fogalmat ösz- 
szekötünk egv rokon más fogalommal, pél
dául az időt a repüléssel, ezzel az illető 
fogalmat jobban megvilágítjuk. Nem is sza
bad a képletet úgy felfogni, hogy az puszta 
sallangja, cifrázata a nyelvbeli kifejezésnek. 
Ellenkezőleg, sokszor az a hivatása, hogy 
a beszédet rövidítse, tömöritse ott, a hol 
körülírásra, hígításra volna szükség. így 
mikór Lenau azt mondja a pacsirtáról, 
hogy »k 1 e 11 e r t«, ezzel kettős célt ért e l : 
először szemlélhetővé tette a pacsirtának a 

| kapaszkodáshoz hasonlító repülését s másod
szor egyetlen egy szóval volt képes ezt 
elérni. Ezzel az egy szóval kifejezte a re
pülést is, a repülés módját is. Ugyancsak 
Lenau egy más képletben a pacsirtának 
nemcsak egyenesen fölfelé iramodását, ha
nem e közben való énekét is kifejezi, midőn 
S i n g r a k e t e-nek nevezi. Vörösmarty a 
nagyhangú, de üres szópuffogatást a k a r d 
l a p o z n i  igével teszi szemlélhetővé. S mi
dőn Aranynál a csecsemő-gyilkos Herodes 
kegyetlenségén panaszkodó Rákel felkiált: 
»íme a szép t a v a s z  kiesett az évből«, ez 
a jelképes kifejezés fölöslegessé teszi a ma
gyarázatot, hogy a két éven aluli gyerme
kek mind kiöletvén, két évnek nem lesz 
ifjúsága. Arany János, mint igazi naiv költő, 
egyátalán bővelkedik képletes szólásmódok
ban. Az egri leány halálát azzal jelzi, hogy 
nem lett belőle e g r i  a s s z o n y ,  beszél az 
idő vén fájáról s a tudós megdöglött macs
kájáról azt mondja, hogy fölvette a n é h a i  
nevet. S nem röviden fejezi e ki Hebbei 
egyik drámai alakja gyermekkorának si
várságát, azt mondván: »Ich lernte allé 
S c h l a n g e n  eher kennen, als einen einzi- 
gen S c h m e t t e r l i n  g«. Mondhatott volna 
a kígyó helyett nyomorúságot, a lepke he 
lyett gyönyört, de akkor a vallomás nem 
volna oly szemlélhető, mint igy, tropikusan 

| fejezve ki.
A jól használt képletes szólásmód két

szeresen megvilágítja, a mit mondani aka- 
i runk: sensu allegorico és sensu proprio, va- 
| gyis állításunk képletesen is, vonatkoztatva 
I is igaz. Ha például Eötvös azt mondja, hogy 
j a szív  is, mint a könyv, minden érintésnél
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a legolvasottabb helyen nyílik meg, ezzel 
kettős bizonyítékot hozott fel állítása mel
lett. Igaz, hogy a könyv ott szokott meg
nyílni, a hol legtöbbször volt felütve, de 
igaz az is, hogy a szív azzal foglalkozik 
legtöbbet, a mi neki legkedvesebb. A két 
fogalom: szív  és könyv tehát, egymáshoz 
viszonyítva kölcsönösen megvilágítja egy
mást. Hasonlít ez a mathematika ama téte
léhez, hogy oly két mennyiség, mely egy 
harmadikkal egyenlő, egymás közt is az. Az 
előbbi idézés khlönben csak hasonlat volt, 
mert megnevezte tárgyát is a (szivet), a 
melyre vonatkozik. Ily hasonlat Bacon szép 
mondása is, hogy »az erény hasonlít a drága 
illatokhoz, melyek legillatosabbak eltaposva 
vagy elégetve.« Mindakét hasonlat a ter
mészetben előforduló ténnyel világítja meg 
a lélek egy tényét. Vannak azonban más ha
sonlatok is, — a leggyakoriabbak — melyek 
a benső összefüggés híján egészen önké
nyesek s melyekre nem alkalmazható a két 
egy harmadikkal egyenlő mennyiségről szóló 
matematikai szabály. Arany János például 
azt mondja a kútgémről:

Óriás szúnyognak vélhetné valaki.
Mely az öreg földnek vérét most szíja ki.

Pedig a kútgém és a szunyok közt 
csak az az önkényes külső hasonlatosság 
van meg, hogy a kutágas is, a szunyogláb 
is hosszú. Találóbb a vérkiszivás és vizme- 
rités közti hasonlat. Ide tartozik minden 
oly hasonlat, mely nem világit meg igazsá
got, le egészen Bernáth Gazsi híres szúnyog
jáig, a kinek csipésétől egy tégla három- j 
emeletes házzá dagadt, de egészen a calem- 
bourghig és a szellem szemetéig, a hogy 
Hugó Viktor a szójátékot nevezte. Az ily ; 
hasonlat a nyelvben ugyanaz, a mi a logi- I 
kában az álkövetkeztetés; teszem: Te nem' 
vagy az, a mi én ; — de én ember vagyok ; 
— tehát te nem vagy ember.

Visszatérve a tárgyukat megnevezett 
két hasonlatra, megjegyzendő, hogy a for
mailag legszebb, legtömörebb trópikus szó
lamok a megvilágított tárgyat loppangani 
hagyják. Vörösmarty »vén cigány «-a az el
fajult jelen idő pusztulása és az egészsége
sebb jövő megszületése utáni sóvárgásának 
e hatalmas képben ad kifejezést:

Hadd jöjjön el Noé bárkája,
Mely egy uj világot rejt magába’ !

Arany János sivárságában eltelt, de 
j életéből azért ki nem szakítható ifjúságát 

igy szimbolizálja:

A kopár sivatag, hol nem látni zöldet, 
Legalább nem hagyja lyukasan a földet.

Azt mondtuk, hogy a képletek célja 
j valamely tárgyat, egy x et, egy ismeretlen 
; mennyiséget a nyelvben szemlélhetővé tenni, 

megvilágítani. És valóban úgy látszik, hogy 
a nyelv szegénysége, a szók elégtelen száma,

| a fogalmak szűk köre teremtette meg az 
I első trópusokat ép úgy, mint a létért való 
! küzdelem a civilizációt. Például meg volt 

az asztal szó, mikor a nyelv még nem bírta 
kifejezni egyes részeit s igy származnak az 

l asztalíia, asztalfő, asztalláb tropikus kifeje
zések. Hasonló módon csoportosulnak a ha
rangláb, harangnyelv, harangszó az alap- 
kifejezés köré. A népnyelv máig is sokszor 
tropikusan körülírja a legközönségesebb fo
galmakat is s a litván népköltészet például 
azt mondja a fenyőre: téli fű, a viz tajték
jára: nyári hó. A kedély naivsága, a fan
tázia túltengése egyáltalán gazdag talaja a 
trópusoknak. A tiszta értelem nem beszél 
ilyen jelképekben:

Nem anyától lettél 
Rózsafán termettéi.
Piros pünkösd napján,
Hajnalban születtél.

Vagy német példát idézve:

Ich sah Thiiringens Waldschutzgöttin ;
Ihr Aug’ war wie die Saale klar.
Ihr Mund war eine wilde Rose,
Und Sonnenschein ihr langes Haar.

Mentül naivabb egy nép, annál tropi- 
kusabb a beszédmódja s a történelem kez
dete a szimbólumok és allegóriák labirint- 
jében vész el. Abban a korban, melyet a 
történelmi kutatások sohse lesznek képesek 
kellőkép megvilágítani, minden jelképi volt: 
a vallás, az etikai eszmék, az ismeretek, a 
költészet, sőt maga az irás is olyan volt, 
mint napjainkban a képtalányok: a hierog
lifek szimbólumaival fejezett ki mindent. 
Az ifjú emberiség képzelő ereje akkor sok
kal erősebb, termékenyebb volt. Ez a kép
zelő erő teremtett, ez oldotta meg a szim
bólumokat. Az emberiség alsó rétege, a nép, 
melynek képzelő ereje akkor is izzó maradt,

| midőn az a felső rétegekben már kihűlt, az 
! érzelem és eszme minden szülöttjét később
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is a szimbólum és allegória ruháiba öltöz
tette ; azért ha a népmesékből valami értel
met akarunk kiolvasni, előbb meg kell fej
tenünk á bennük rejlő szimbolizmust. Mert 
bármily önkényeseknek tessenek a népme
sék, még sem egészen azok s az emberi 
értelem, mint a mithologiák mögött, ösztön- 
szerüleg keres mögöttük más jelentést. Az 
emberiség ősei, ha ebben a spiritista-világ- 
ban szabad ily hasonlattal élnem, úgy voltak 
vele, mint a gondolatolvasók; a természeti 
jelenségek megmagyarázására, világnézetük 
kifejezésére a bennük lappangó értelem által 
vezetve, öntudatlanul meglelték a megfelelő 
szimbólumokat, mint Cumberland az elrej
tett tüt. A görög mithologiát vagy a bibliát 
olvasva, el fogunk bámulni ama számtalan 
etikai és tudományos igazságon, melyeket 
szebbnél-szebb szimbólumok takarnak. Sőt 
látjuk, hogy bizonyos megsejtett, de a tiszta 
öntudatba nem jutott, igazságokat, például 
a világ keletkezését, az emberiség bűnbe
esését stb. különböző vallások hasonlóan 
szimbolizálnak. Személyesítették a termé
szeti esőket, a geológia, fizika, asztronómia 
tényeit, a lélektani és erkölcsi fogalmakat 
fölelevenitették s jelképi alakokhoz és tör
ténetekhez kötötték.

Az emberi szívnek alig van rezdülése, 
mely a mithologiában nincs jelképezve. S 
akár a görög vallás, akár az ó-testamentum 
szimbólumaiból le lehet vonni az egész eti
kát. Prometeusz kínja, Akilesz megsebez
hető sarka, a Léte bánatoltó vize, Személe 
esete Zeusszel, Tantalusz kínja, Krónosz 
falánksága, a gigászok leveretése, Antéusz, 
Ikarusz, szóval a görög mithologia csaknem 
minden egyes részlete alkalmas rá, hogy az 
emberek Írástudó része az idők végéig k i
zsákmányolja, mint elévülhetetlen szimbólu
mokat. S mily megható jelképek a mi ke
resztény vallásunkban a jó és rossz tudásá
nak a fája vagy Bábel tornyának az épí
tése ; a budhaizmusban a szirvána s ellen
téte, a szanzára !

Mind e szimbólumok hivatása volt el
lenállhatatlan varázszsal hatói a képzelemre 
ott, a hol az értelem még nem bontakozott 
ki a káoszból s még nem kezdte meg tuda
tos működését. Mikor még haszontalanság 
lett volna pszihológiai fejtegetést írni, hogy 
a ki erején felüli küzdelmet vív, menthe
tetlenül elbukik : akkor a titánok levere
tése valóság volt, nem pusztán szimbóluma 1

| az emberi hatalom gyengeségének a termé- 
] szeti erővel szemben.

E század legnagyobb filozófja, Scho
penhauer precis kifejezési módjával homá
lyos képzeteknek nevezi az érzelmeket. Az 
ember érzelemvilága, kedélye e szerint nem 
egyéb, mint a benne élő homályos képze
tek összege. Szokott gorombaságával aztán 
konstatálja, hogy a nőnek azért van több 
kedélye, miüt a férfinak, mert kevesebb 
képzete lesz tudatossá. Tudósok mathemati- 
kusok, bölcselők, a kiknél sokkal több a 
tiszta, mint a homályos képzet, rendesen 
száraz emberek. Költőnek is azért használ 
keveset a positiv tudás, a szakismeret, mert 
a mennyire fejleszti értelmét, annyira hal
ványítja fantáziáját, bénítja érzelmeinek köz
vetlenségét, lehűti kedélyének hevét. Végre 
az ifjúság fogékonyabb fantáziájának, szen- 
zibilisebb kedélyének oka részben szintén 
abban keresendő, hogy nála a képzetek még 
nem tisztultak, hanem zavaros forrongásban 
vannak, mint a must. így vagyunk a né
pekkel is. A míg fejletlenek, több bennük 
a hév, a fantázia. Valamint a földön annál 
gyérebbek, hitványabbak a virágok, mentül 
kihültebb talajban nőnek: úgy az emberi 
beszéd virágai, a trópusok is az érzelem hü- 
lésével és az értelem tisztulásával egyre rit
kulnak, halványodnak.

Valamikor minden mint költészet nyi
latkozott az emberiségnél: a vallás, a tudo
mány, a világnézet, az erkölcsi fogalmak. 
Fantáziája oly buján termette a trópusokat, 
jelképeket, allegóriákat, mint a teremtés 
forró lehétől égő föld az állat- és növény
világot. Ma már, sajnos, az a jelszó kezd 
divatba jönni, hogy a poézis is tudomány, 
hogy a ki leírja a delirium tremenst, tegyen 
túl az orvosi szakkönyveken; hogy a köl
tőnek nem szabad megelégednie az általá
nos, örök emberi nagy vonásokkal, hanem 
értenie kell a törvényparagrafusok magya
rázatához is. A. világ nagyot fordult s azt 
látszik mondani: Ha az emberiség tudatlan, 
sötét napjaiban minden költészet volt, most, 
e felvilágosodott, előrehaladt korban legyen 
minden tudomány.

Világos, hogy itt a szimbolizmus se játsz- 
hatik valami nagy szerepet. Legmakacsab- 
bul még az álmos-könyvekben és a virág 
nyelvekben tartja fény magát, a nyelvből 
azonban kezd kiveszni. Természetesen ki
kivételt képez a vallás, mely a nagy tömeg
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kedélyéhez szólván, szimbolizmus nélkül nem 
is képzelhető s szertartásai, külsőségei merő 
jelképekből állanak. Sőt egyik vallás szim
bolizálja a mást. Az ó-szövetség sok tekin
tetben előképe az uj-szövetségnek. így Mózes 
jelképezi Jézust, Melkizedek áldozata a meg
váltást, a frigyláda az oltári szentséget stb. 
Szimbolikusak a keresztény vallás szertar
tásai s mindennemű segédeszközei. A kakas 
a templomokon azt jelenti, hogy éberek 
legyünk s vigyázzunk, hogy kísérteibe ne 
essünk, az óra a világi dolgok múlandósá
gára figyelmeztet, a tömjénfüst az égbe szálló 
hálát és istenes gondolatokat, a karikagyűrű 
a házasság felbonthatatlanságát jelképezi stb.

A keresztény vallás megalapítója, Jézus, 
is folyvást jelképekben beszélt. Isten fiának, 
a világ világosságának hirdette magát, szebb
nél szebb parabolákban érzékitett meg egyes 
pszikhológiai igazságokat; azt mondta tanít
ványainak és üldözőinek: Ti e világból va
lók vagytok • én nem vagyok e világból 
való. A végítéletről, Jeruzsálem pusztulá
sáról, tanainak győzedelméről és elterjedé
séről, keserves kínhaláláról mondott látszó
lagos jövendölései erkölcsi meggyőződésé
nek szimbolikus kifejezése, mely, ha más 
alakban is, mindenha nyilatkozott, kiváló 
szellemeknél, teszem nagy költőknél mint 
látnoki tehetség, mely előre látja a halha
tatlanságot. Jézus összes tanainak egyik 
egszebb része, az úgynevezett nyolc bol

dogság, szintén képletesen ad elő lélek- és 
erkölcstani igazságokat. Boldogok a szelídek, 
mert ők bírják a földet, annyit jelent, hogy 
a szelíd ember az egész világgal békében 
él. Boldogok a tiszta szivüek, mert ők meg
látják az istent, azt teszi, hogy a tiszta 
szivü nem fordítja elméjét sem a bűn, sem 
a rosszaság felé, hanem a jóság és szépség 
— maga az isten — képe tölti be lelkét. 
Végre a »boldogok, a kik üldözést szen
vednek az igazságért« jelenti a vértanuk 
üdvösségét, azt a lelki kéjt, melyet a nagy 
eszmékért viselt szenvedések okoznak.

Minthogy az érzelem az eszme forron
gása, annál magasabbnak kell lennie a tel
jes tudatosságra nem jutott eszmének, men
nél hatalmasabb érzelem, mélyebb kedély 
alakjában nyilatkozik. Bizonyítja ezt Jézus 
is, úgyszintén az ó-szövetség legmélyebb in- 
géniuma: Jób. Vauvenargues mondása, mely 
túlélte szótárait: Les grands pensée vieunent 
du coeur, szintén kifejezése annak, hogy

K o  s

a hol nem voltak nagy, homályos kepzetek 
(mély és gazdag kedély), ott nagy tiszta 
képzetek sem alakulhatnak. De ott sem, 
a hol a jelképek nem összeillők a fogalom
mal, a melyre vonatkoznak. így a bibliá
ban az apokalipszis gyakran homályos és 
érthetetlen, mert a sokfélekép magyarázható 
szimbólumai mögött rejlő eszmét nem lehet 
tisztán kivenni; nem tud benne eligazodni 
még Herder sem, a ki a »Vom Geiste der 
hebräischen Poesie« cimü nagyérdekü mun
kájában ugyancsak sok távoli összeköttetést 
mutatott ki a szimbólum és a jelzett eszme 
közt. Ebben a homályos, zavaros apoka
liptikus költészetben, melyben már az ó- 
szövetségi próféták is tündökölnek, legfölebb 
a céhbeli kommentátorok lelik gyönyörű
ségüket ; ezek mindig tudnak kisütni oly 
dolgokat, a mikről a költő nem is álmodott.

A szimbólumoknak, hogy a jelzett fo
galmat jól kifejezzék, egyszerűeknek és 
világosaknak kell lenniök, olyanok, melyek 
az érzékitendő tárgygyal vagy eszmével benső 
rokonságban állanak. Azért, mint Heine 
mondja, az a legnagyobb művész, a ki a 
legkevesebb és legegyszerűbb szimbólumok
kal a legtöbb és legjelentősebb dolgokat 
képes kifejezni. A Csongor és Tünde szim
bolizmusa épen azért érthető oly nehezen, 
mert túlságosan absztrakt és komplikált. 
Hogy a sok közül csak egyet említsek, nem 
értjük, miért szalad Tünde tovább, ha tudja, 
hogy Csongorja követi s lábnyomai után 
a nélkül is fel fogja találni. Madách se 
használja az Ember tragédiájában a helyes 
és megfelelő szimbólumokat s a mű vége 
valóságos apokaliptikus sötétségbe vesz. — 
Mily érthető, világos, átlátszó ehez képest 
Shakespearenél a Szentivánéji álom jelképes 
világa! Az egymást kergető két szerelmes 
párban fölismerjük az élet amaz igazságát, 
hogy gyakran épen annak nem kellünk, a 
kit szeretünk s az veti magát utánunk, a 
kit mi nem szívelünk. Titánia elvakultsá- 
gát, melylyel a szamárrá változott Zuboly 
füleit simogatja, fejét ölelgeti s ordítását a 
szférák zenéjének hiszi, nem az a vakság-e, 
melylyel szivlángja tárgyával szemben min
den szerelmes meg van verve! Hogy ma
gyar példát is idézzek, ott van a szimbo
likus költészetünk legszebb virága, néhány 
versszakban egész apokalipszis, csakhogy 
ennél világosabb : a Vén cigány Vörösmar
ty tói. Vagy hogy felhozzak egy példát

*
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Aranytól is; a kihez, ő lévén a mi Goe- ,•
thénk — ha művészetről van szó, mindig si- ! 
kerrel lehet folyamodni: ott vannak a Nagy- j 
idai cigányok, e kétségbeesett kacaj' dicső I 
szabadságharcunkon.

Arany János, mint naiv költő, ismétlem, i 
egyátalán nagyon termékeny képletekben. | 
hasonlatokban, szimbólumokban. Ellenben 
az uj-kor legnagyobb költője, Goethe, ez 
a kristálytiszta és legobjektivebb szellem, •! 
aránylag nagyon szegény trópusokban, ő  ; 
meg tudta ragadni magát a dolgok lénye 
gét s nem szorult a képletek, hasonlatok 
mankójára. Ha ki akarja fejezni a halász 
lelkének ittasságát, azt a varázst, melylyel I 
a hívogató tündér elveszíti, nincs szüksége ; 
semmi szóvirágra, semmi hasonlatra, hanem 
egészen"egyszerűen azt mondja: Halb zog 
sie ihn, halb sank er hin.

Előbb már idéztem egy hasonlatot Eöt
vöstől, hogy a s z í v ,  mint a könyv, a leg
olvasottabb helyen szokott megnyílni; pró
zában, hogy a mit legjobban szeretünk, az 
jár legtöbbet az eszünkben. Ezt az eszmét 
isten tudja hányszor fejezték már ki más. 
más hasonlatokkal, képletekkel. Goethe itt 
is megkapja a dolog lényegét és sensu pro- 
pio mondja : Wo dér Antheil sich verliert, 
veriiert sich auch das Gedachtniss. Még 
számtalan példát hozhatnék fel a német 
költő-király müveiből, de megelégszem még 
egygyel. Azt a közmondást, mely igy szól: 
kutya kutyával, guba gubával; vagy pedig: 
egyik holló a másiknak nem ássa ki a sze
mét, avagy: ebnek eb az ideálja s melyet 
Schopenhauer úgy fejezett ki, hogy csak 
homogén természetek vonzódnak egymás
hoz, tömérdek változatban lehet föltalálni 
minden kor és népek irataiban. De a sze 
get csak Goethe találta a fején; ő mondotta 
ki ezt az eszmét a legáltalánosabban, a leg
egyszerűbben, a legvilágosabban és trópus 
vagy hasonlat nélkül. Híres mondása, melyet 
a föld szelleme vág Faust fejéhez, igy hang
zik: Du gleichst dem Geist, den du be- 
greifst.

Annál világosabb fantáziája van Pető
finek. De hasonlatai gyakran nem sikerül
nek, képei nem mindig találók. Erre is fel
hozok néhány példát. Kedvesének ilyen val
lomásokat tesz :

Nem jó csillag lett volna én belőlem,
Tudja isten, nem maradnék az égen;

Nem kellene énnekem a menyország,
Lejárnék én minden estén
Kedves rózsám, tehozzád.

Itt először is egy el se gondolható ké
pet, egy lehetetlenséget látunk. A csillag 
nem szállhat le az égről a földre, még egy
szer sem, annál kevésbé minden éjjel. _
Hogyan világitsa meg valaminek az igaz
ságát közelebbről oly valami, a mi nem igaz, 
mert elő nem fordulhat, mert lehetetlen! 
Ez a példa is mutatja, hogy a mely hason
latot vagy szimbólumot nem a természeti 
tények szolgáltatnak, az el van hibázva.

Ep ily értelmetlen a Két vándor alle
gorikus románc ; meglátszik rajta, hogy Pe
tőfi nagyon fiatal korában irta. Egy ifjú és 
egy patak együtt vándorolnak. Eleintén a 
patak vígan csörgedez, az ifjú pedig búsan, 
leverten halad; egyszerre azonban szerepet 
cserélnek : az ifjú elkezd vig dalt zengni, 
a patak pedig elnémul. Miért ? Az előbbi 
megleli, az utóbbi elveszti honát. A patak 
itt perzonifikálva van. Helyes. De annyira 
még se viheti a költő ezt a személyesitést, 
hogy a pataknak hazaszeretetei tulajdonít
son. Az antitézis a hallgató ifjú és csörge
dező patak közt is erőszakolt. Hiszen a 
vándor nem távozik hazájából, hanem kö
zeledik feléje : mért legyen hát csüggedt 
és levert!

A költőről azt mondja Petőfi:

Virágos kert a költő s z í ve ,
De másnak termi a virágokat;
Mig ezeket szétosztogatja, 
Önnönmagának csak tövis marad.

És pillangó a költő l e l k e .
Szegény pillangó, néki megesett:
Addig bolyong a puszta kertben,
Mig összetépik a tövisek.

Mindjárt az első két sorban van egy 
fölösleges ellentét, mert hiszen a kert is 
másnak termi a virágokat. A második vers
szakban már pillangónak mondja a költő 
lelkét. A szive tehát k e r t ,  a lelke pedig 
p i l l a n g ó .  Ez a pillangó (a költő lelke) 
most addig bolyong a kertben (a költő szi
vében), mig összetépik a tövisek. Tehát a 
költő lelkét, mely a költő szivében bolyong, 
összetépik a tövisek, képlet nélkül: a zord 
valóság. Eltekintve attól, hogy a kép nem 
valami meglepő, kifejezési formája pongyola, 
az r egész hasonlat, kétszer lévén élűiről 
kezdve, összebonyolódik, mint a lepke szár
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nyai a kert tövisei közt. Egyátalán szeren
csétlen hasonlat az, melyet nem bírunk kö
vetkezetesen végigvinni, ha csak nem aka
runk egy fogalmat a hasonlatok egész so
rával minden oldalrél megvilágítani, mint 
ezt Arany János tette, mikor a lelkében 
lobogó szent lángot, a költészetet igy ma
gasztalta :

Mi a tűzhely rideg háznak,
Mi a fészek kis madárnak,
Mi a harmat szomju gyepre,
Mi a balzsam égő sebre,
Mi a lámpa sötét éjben,
Mi az árnyét forró délben,
S mire nincs szó, nincsen képzet:
Az vagy nékem, oh, költészet !

A szimbolikus verseknek is tökéletes min
táit találjuk Toldi költőjénél. Politikai ver 
sei, jelképes szatírái azért elévülhetetlenek, 
mert magukban véve is, ha nem is tudjuk, 
hogy szimbolikusak, remekei a művészet
nek. Ki ne gyönyörködnék a Fülemilében, 
ha nem is tudja, hogy a magyar pörleke- 
dési mániát jelképezi ? Kit nem hatott meg 
Rákel siralma, a nélkül, hogy tudta volna, 
hogy ez a Rákel a magyar haza s megölt 
kisdedei a szabadságharcban elesett magyar 
ifjúság? Ha valamely költemény a szimbo
likus jelentés elvonása után is megtartja 
teljes értelmét, egy biztos próbája annak, 
hogy a szimbólum találó. Szimbolizmusa 
ilyenkor azt a szerepet játsza, a melyet a 
borban a bouquett.

Mily korcsszülöttek Arany remekei mel
lett Tompa szimbolikus hazafias versei ! Ha 
kivonjuk belőlük az önkényes jelképiséget, 
a mit az idő úgyis meg fog tenni, értelem- 
hijas versek maradnak, üldözött szarvasok
ról, tüzetoltó szomszédokról stb. Tompa 
nagyon is szórul-szóra vette Faust végso
rait: Alles Vergängliche ist nur ein Gleieh- 
niss és azt hitte, hogy a természetből bár
honnan lehet előszedni a hazafias érzelmek 
szimbólumait. Természetes mentsége a kor, 
melyben nem volt szabad a költőnek szaba
don megnyilatkoznia s melyben az el nem 
némitható hazaszeretet a szimbolizmus felé 
fordult és nem egy szép művel gazdagította 
irodalmunkat. Ez nem az a szimbolizmus, 
melyet a fantázia túlbősége szül; ez a szá
mitó értelem müve, mint a mesék szimbo
lizmusa. Mesét is akkor Írtak, mikor nyíl
tan nem lehetett beszélni s az első meseíró: 
Ezopus, rabszolga volt. Ilyenek Verescsagin

ismert képei is, különösen a Sipkaszorosnál 
minden csendes ciraü, mely őrt álló orosz 
katonát ábrázol, a mint megfagy a hóban- 
Hazafias bú rezgi át a vén cigányt is ; a 
Homér és Ossian közt párhuzamot vonó 
költőre is a levezetés utáni elnyomatás köde 
nehezül, a tetszhalott mellett viradó költő 
is hatalmas jelkép. Mindezek a müvek ver
senyezhetnek a világirodalom leghíresebb 
szimbolisztikus költeményeivel: a Lábadozó
val, a Hollóval, Müsset halhatatlan »Soli 
tude«-jével és a Századok legendáinak bár
mely darabjával.

De nemcsak jelképekkel, egyszerű vagy 
folytatott hasonlatokkal is lehet a fogalma
kat megvilágítani. A mit látunk és hallunk, 
megannyi szimbólum. A szó szimbóluma a 
tárgynak, a melyet jelent, a hang az érze
lemé. Az egész világ egy nagy hasonlat s 
valóban: Alles Vergängliche ist nur ein 
Gleichniss. Mily régi hasonlat lehetett az, 
melyet végre egy nagy költő dolgozik fel, 
t. i., hogy az élet álom! S vajon kinek 
juthatott először eszébe, hogy az életet ten
geri utazáshoz s a meghalást szerencsés révbe 
jutáshoz hasonlítsa ! És kiváló szellemek a 
kifejezésnek még mindig uj és uj formáit 
találják ki, uj képleteket használnak. Müs
set kitalálta az unalom szót a világbánatra ; 
Zola leirja az asszonyi meleg párát, ha az 
érzékiség kisértéseit festi.

Sokszor egy adomával, egy szerencsé
sen választott idézettel szemlélhetőbbé tesz 
szűk a fogalmat, mint akárhány hasonlat
tal. Arany megakarván magyarázni azt a 
hangulatot, melylyel a szabadságharc leve- 
retése után a Nagyidai cigányokat irta, el
mondja azt a régi adomát az egyszeri szőlő
gazdáról, a ki, midőn szőlejét a jég pás 
kolta, botot ragadt s elkeseredésében maga 
is ütni kezdte tőkéit. Egy jó cím, egy ügyes 
jelige is sokat képes megmagyarázni. A mily 
mester a találó és alkalmas helyeken hasz
nált idézetekben Schopenhauer, oly szeren
csés Turgenyev eimeinek a megválasztásá- 

I bán. Csak ki kell mondani ezt a szót: 
Füst s azonnal az egész regény alaphan
gulata végig zsibong rajtunk. így a címek - 

! ben is lehet bizonyos jelképiség: a mű alap- 
| eszméjének vagy aíaphangulatának a jelzői.

Egyébiránt a legtökéletesebb költői mü
vek bizonyos tekintetben szimbolikusak. Ha 

j másképen nem, idővel válnak azokká fő- 
| alakjaik. így Faust a szellemi, Don Juan
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veszett ki. REVICZKY GYULA.

az érzéki telhetetlenségnek, Othello a félté
kenységnek a szimbolikus alakja. Don Qui
jote az emberi lelkesedés hiábavalóságát 
jelképezi, Hamlet pedig amaz akárathijas 
embereket, a kiknél a tettet halványnyá 
betegitik a töprengések. Banquo szelleme 
alatt ma már a lelkiismeret furdalásait ért
jük. Prospero szigetében a költő birodalmát : 
véljük fölismerni s még korunkban is szü- j 
letett már egy szimbolikus alak: Nana, ez a j 
csatornából felszálló aranyos légy. Mert a 
szimbólumok sokszor öntudatlanul jönnek 
ki a költő fejéből, sokszor idővel, lassan 
képződnek. Ha egy munka nagy hirre kap, 
főbb alakjait annyiszor és annyian emlege
tik, hogy lassankint köznevek gyanánt lesz
nek használhatók a fogalmak helyett, a me
lyeket jelentenek. Tudjuk, hogy a franciák 
nagy szótárukba már az ifjabb Dumastól 
is vettek be szókat, teszem Alfonz urat 
vagy a kaméliás hölgyet. Ennek köszön
hető, hogy a szimbolizmus, az emberi szel
lem első virága, még egy Zola korában se

A KERESZTENYSEG MINT PLASZ
TIKAI KÉPZŐ.

Irta R É N Y I  RE Z S Ő.
(Folytatás.)

Az isteni tisztelet formáiban és céljai
ban lelte meg a tért, hol egymással vete
kedve legszebb, legnemesebb termékeikkel 
léptek fel.

Magas boltozatu széles egyházak emel
kedtek isten tiszteletére, melyek előcsarno
kain át, hol a nem keresztények, bűnbánók 
és katechumenek helye volt, csillag-sátort 
képező mennyezet alatt lehetett jutni a ke- 
resztidomu épület kupolája a lá ; ennek me
rész ivezete mintegy győzelmi kapu tárult 
fel, túl rajta a püspöki szék és a papság, 
végre a szentély, melynek arany mezejéről 
a mennyek királyának komolyan szelíd 
alakja, apostolok és próféták által környezve, 
mintegy azt jelezte, hogy ez itt a paradi
csom kapuja.

Az istentisztelet ünnepélyének közép
pontja az oltár vala, hol Krisztus az áldozó 
hívőknek magát áldozatul adva, velők egye
sült. Innen hívta fel az áldozó pap az ájta- 
tos hívőket »sursum corda« s a dicsének 
hangjai után innen emelkedtek imáikban a 
hívők szivei magasba, mig az egyház de

rengő sírboltjában, az istenben elhunytak 
aludták álmaikat, várván a feltámadás har
sonáit.

Az egyház kapuja felett lapidáris egysze
rűségben is gyakran megragadó erővel nyilat 
koztak a, kereszténység alapeszméi, a termé
szet müvétől az ítélő napig, valódi Divina 
Commediaként kőből, a pokol, — purgatorium 
— és paradicsom jeleneteivel. A kora kö
zépkornak ezen művészetében, a világren- 
ditő, magas és mély eszmék visszhangjával 
hatalmas költészet nyilatkozik, melynek áta- 
lában naiv bűbája egész nemzetek kedély
életéből folyik ; és vele szoros kapcsolatban, 
életet nyer a költészet, zene, épitészet, szob
rászat és a festészet.

De a művészeteknek ezen szoros illesz
kedésük az egyházhoz, korlátot is szabott, 
miért az egyházi művészet igen természet
szerűen, csak typikus maradt.

Krisztusnak, apostolainak, Máriának, a 
pátriárkák és prófétáknak alakjai bizonyos 
jellemző és schematikus formákhoz voltak 
kötve, melyek változhatlanul tartattak fenn 
és dogmaként szorosan őriztettek. Nem is 
volt ez már az ó-keresztény művészet foly
tatása, mert az szabadon alakította aestheti- 
kailag is gyakran magas műbecscsel biró 
müveit. Ezen mondhatni költői szabadságot 
a keresztény egyháznak államosítása Kon
stantin által, majd az egyháznak hatalmi 
állásától folyó viszonyok korlátozták s a 
mint az egyház külső szervezete átalakult, 
akép alakult át az egyház nézlet is, jelesül 
azon lényeges viszonyt nézve, melyet a ter
mészet jelenségeivel s a népvándorlással 
szemben elfoglalt.

A népvándorlás zűrzavarából előlépő 
népeknek féktelen ösztöneik és szenvedé
lyeik erős és merev fegyelmet igényeltek. 
Ennélfogva az írást, a sz. hagyományokat, 
e még neveletlen gyermekek sziveikbe, mint 
az ó-keresztény igazságok egyetlen kútfor- 
forrását, a hit és élet megingathatlanul erős 
formái, szabványai gyanánt kellett ültetni s 
az emberi természetet, mint az Isten törvé
nyei ellen kész lázadás székhelyét, minden 
eszközökkel legyőzni.

Ez elvek érvényesítésével fejlettek a 
szerzetes rendek és a tudományok, melyek 
minden szabadabb megfigyelést és bírálatot 
kizárva, egyedül az egyház tekintélyén ala
pultak, ily elvek mellett tehát a hierarchia 
is sikerteljesen állíthatta fel hatalmát.



Azonban az emberi természetet tartó
san lekötni nem lehetett. Az eszme: hogy 
a természet is Isten teremtése és igy benne 
és általa is egy örök isteni eszme nyilatko
zik, mind nagyobb mérvekben terjedt, mig 
végre a román és germán népek nemzeti 
irodalmaikban, nagy-népies, és műéposzaik- 
kal, a dél és éjszak mély érzetii lyrájával, ; 
a lovagvilág udvarias műveltségével utat 
tört magának.

Ha a viszonyok e nemét és irányát jel
lemeznünk kell, úgy ez az egyéninek a te
kintély ellen való erélyes visszahatása, me
lyet azonban még egy történelmi tény be
folyásolt.

Ez a keresztes hadjárat. A kereszt vi
tézei előtt ugyanis, midőn a lovagias nyu
gatról a mesés keletre vonultak, ott egy 
egészen uj világ tárult fel s igy a sajátos, 
de magas fejlettségű nyugati kultúra, a ke
let regeszerti pompája és fényétől átsugá
rozva, a felizgatott fantáziát uj szemléletek
kel termékenyítette, uj vágyakat keltett, a 
szellemi életet eddig nem sejtett eszmék
kel gazdagította és oly életnézletet létesí
tett, mely magát az egyház szigorú és ön
megtagadást parancsoló törvényének alá
vetni vonakodván, vele szemben» csakhamar 
többé-kevésbbé öntudatosan ellentétes állás
pontot foglalt e!.

Ezen ellentét két irányban nyerte fej
lődését. Egy oldalról ébredett a mystika, 
a keresztény léleknek azon elmélyedése a 
kedély világába, az egyéninek Istenben való 
örömteljes átömlése, a szívnek lelkesedett 
átengedése és azon elmerülés a végtelenbe, 
mely az embernek istenitéseig fokozódott, 
és azon irány szülője lön, mely az egyén
nek az Istennél való közvetlen viszonyítá
sával és a szükségben közvetlen az üdvös
ség forrásához való utasításával, határozott 
reformtörekvés jellegét viselte magán.

Más oldalról a skepticizmus emelte fel 
fejét, mely az egyház tekintélyét kétségbe
vonva, uj ismeretforrásokat keresett, ellen
állhatatlanul engedvén át magát azon szel
lemnek, mely egy leáldozott kulturvilág 
romjainak iratai és kőhalmazából, formai 
szépségével s az ebből nyilatkozó tisztán 
emberivel, a nyugtalan kedélyeket hatalma
san vonzotta.

Mindkét irány a művészetek kifejlődé
sének termékeny csiráit tartalmazta.

A szellem ez uj iránya már ama cso-

dálatra méltó építészeti stylben, melyet go- 
thikának nevezünk, mutatkozott, midőn t. i. 
az eddigi hagyományokkal szakítva, a csúcs
iveket alkotta s a tömegnek önálló egysé
gekre, részekre bontásával, az egyensúly 
törvényeivel merőben dacolva, merész füg- 
gőlegességre törekedett.

És ezen újítás szellemétől volt a festé
szet is áthatva. A merev egyházi typus he
lyébe elevenség és élet lép. A magába mé- 
lyedt kedélyélet a legnemesebb alkotásaival 
találkozunk ez időkből, melyek rajzbeli 
gyarlóságaik mellett is, a kifejezés szépsé
gével tündökölnek.

Már a közép-kor másodfelében észlel
hető, mikép a művészetek terén uj irány, 
szabadabb szellem a felfogásban és újabb 
formák után való törekvés nyilatkozik, mi
dőn pedig ezen félreismert kor alkonyához 
érne, Itália tehetséggel gazdag népe az elag
gott kor szelleméből uj életet meritett, s ez
zel a művészeteknek uj irányt jelölve, len
dületet adott.

Dante Divina Commediájának alap
nézeteiben bár teljesen az egyház és közép
kor elvein áll, mégis szenvedélytől izzó be
szédével, hő szivével s azzal, hogy a meny- 
nyei birodalom iránti lelkesedése mellett a 
földi élet viszonylatait sem tartja kevésnek 
művészetére, épen úgy, mint barátja Giotto 
a művészetet a hagyományos alól felszaba
dították s merész újításaikkal már korukat 
bámulatra ragadták. Ez uj iránynak azon
ban kiváló tényezőjévé vált egy férfiú, ki
nek nevéhez fűződik az átalakulás korszaka, 
mert ő az, ki hosszú előkészületek után, 
mint ős, elemi erő tör elő, hogy a kultúra 
azon nagy korszakát, melyet renaissance- 
nek szoktunk nevezni, életre serkentse. Ez 
a sokak által egyedül költőnek ismert Pe- 
trarka.

Nem ékelhető szemlélődéseink folyama 
közé a költő-humanista életének és munkás
ságának rajzolása. Elegendőnek tartjuk itt 
arra utalni, mikép senki sem értette jobban 
a lélek legbensőbb mozzanatait megfigyelni, 
senki a szerelem mély szenvedélyét egy uj- 
donszületett ifjú nyelv édes összhangjába 
önteni, mint Petrarka.

Olaszország politikai ziláltsága, megha- 
sonlott viszonyai, az egyháznak túlsúlya, 
illetőleg az egyházi férfiaknak, valamint az 
avignoni pápai udvarnak tévedései, korán 
elkeseriték kedélyét, mi ellen egyedül Valle
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Chiusa erdei magánjában keresett menedé- j 
két, és itt. holott a déli égalj fenséges ter
mészeti szépségét élvezte, hogy bújának írt 
szerezzen a klasszikus ó-kor tanulmányaiba 
mélyeszté szellemét, mely innen sugárza 
szét hazája téréin, hol őt mint egy uj kor
szak jóshirnökét csodálták. Valóban, midőn 
kortársai Petrarcát Campidoglio terén, Ró
mában, ünnepélyesen megkoszorúzták, csak 
a derengni kezdő újkor hajnalát üdvözölték, 
melynek sugarai áthatni kezdék a világot, 
és a melyek befolyása alól maga az egyház 
sem vonhatta vissza magát. Innen kezdve 
a művészetek is uj utakra tértek, haladván 
azokon a klasszikus befejezettség mind vég
cél felé.

Az antik művészet beható tanulmányo
zásából származó magas formai fejlődés, az 
alapjaiban már megrendített, de a nép szel
lemében még mindig élénk egyházi világ
nézettel egybekötve, humanisztikus keresz
tényi nézletté alakult, melyben a művész 
egyed hajlama szerint, majd az egyik, majd 
a másik elem volt túlnyomó. Egészben véve 
a művészet mégis egyházi befolyás alatt 
maradt, habár minden izében az újítás szel
lemétől volt áthatva. A dogmai szigor tágult 
és a szent történetből mindaz, mi örök, szép 
és költői, az alakítás egyedüli céljává lön.

A Madonna fiával leszáll fenséges trón
járól és emberi anyává is válik, ki az anyai 
szeretet boldog kéjérzetével tekint a meny- 
nyei gyermekre; majd a szent család ábrá
zolásává szélesedik ki a festmény, a keresz
tény családi élet gazdag szépségeivel, mo
tívumaival, melyeket Rafael lángesze a leg
magasabb fejlettség fokára állított.

Az utolsó vacsora jelenetének felfogása 
Giotto idejétől Lionardo da Vinei napjáig 
mennyire alakult á t !

Krisztus, ki azelőtti dicsfénnyel feje 
körül, királyként trónolt, most egy szerete- 
tében csalódott mester fájdalmával tekint 
mélyen megindult tanítványai köréből bűnt 
megbocsátó pillanattal az áruló után.

Ez ujjáalakitást, monumentális emlékei 
a XVI-ik századból hirdetik máig. Rafael 
és Michel Angelo mester-műveikből nagy és 
napjaikat rengető gondolatok szólnak, akár 
a Vatikán festményeit nézzük, melyekben 
Rafael a vallás és bölcsészet tételeit, majd 
a világi és egyházi törvények értelmét áb 
rázolta; akár a sixtini kápolna fal- és meny- 
nyezet-festményeit figyeljük meg, hol Mi

chel Angelo az emberi nem nagy tragédiá
ját a teremtés történetétől kezdve, az utolsó 
ítéletig tarja fel bámuló szemeinknek és a 
melyekből nemcsak keresztény bölcselet, 
világnézlet, hanem a vallás hitágazatainak 
befolyása is, valamint a művész egyed mé
lyen vallásos ihlete szólnak.

Rafael Castighone grófhoz irt levelében 
megemlékezvén, hogy oly kevés szép nő
alakokat festenek, saját alakításának ideálját 
önmagából mentette. *)

És mi idézte fel lelkében ez ideál ké
pét ? Azon mélyen vallásos kedély, mely az 
Isten anyja felőli dogma tétele alatt a mű
vészben a vallást elhatározó, majdnem mys- 
ticus erejű befolyásra jutni engedte.

Bramante írja: »Magam üdülésére, és 
hogy emlékét biztosítsam, egy csodálatos 
eseményt akarok feljegyezni, melyet velem 
drága barátom Rafael titok pecsétje alatt 
közlött, midőn rövid idő előtt szivemből fe
jeztem volna ki csodálatomat az általa min
dent felülmúlón, szépen festett Madonna és 
ászt. család képei felett, és behatón kértem 
volna : mondaná meg, honnan veszi e hason- 
lithatlan szépségeket, megindító vonásokat 
és az utolérhetetlen kifejezést, melyek szent 
szűzeinek képeiről visszasugárzanak ; miután 
egyideig a nála sajátos gyermekes szemér- 
metességgel és zárkózottsággal, a válasz elül 
kitérni igyekeznék, végre mélyen megin
dulva könyek között borult nyakamba s 
titkát felfedezte. Elbeszélte: hogy zsenge 
korától fogva az Isten anyja iránt oly szent 
érzelmeket táplált szivében, mikép nevének 
kiejtésénél már bizonyos fájdaloraérzés fogta 
el. Később, midőn festészetre adta magát, 
ellenállhatatlan vágy ragadta meg szűz Má
riát a maga valódi mennyei tökélyében fes
teni ; de nem volt bátorsága munkához 
fogni. Lelke és szive folyton, éjjel és nap
pal, az eszménynyel foglalkozott s gondolat 
bán dolgozott is a képen, de nem lehetett 
vele soha megelégedésére készen, sőt úgy 
vette észre, mintha képzelő ereje csak sö
tétben tapogatna s mégis néha érezni kezdé, 
mintha leikébe egy világosság sugara ömle- 
nék, melynek fényénél az alakot úgy, mint 
milyennek gondolni akarta maga előtt látná, 
de e jelenség csak pillanatnyi lévén, azt 
képzeletével nem ragadhatta meg állandóan.

*) Essendo carestia, di béllé donne, io mi ae- 
vo di certa idea cheme víene al mente.
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Lelke ekép folytonos nyugtalanságban há
nyatott s az alak Vonásai szüntelen előtte 
lebegtek, homályos sejtelmei azonban soha 
sem voltak képesek világos képet alkotni 
a gondolatról. (Vége köv.)

K O S

I R O D A L O M .  
Frankenburg Adolf f

A Petőfi-Társaságot s vele a magyar 
irodalmat igen súlyos vesztesség érte. Fran
kenburg Adolf, a kitűnő humorista, a jó
kedvű öreg ur, az ifjabb irói nemzedék 
pártfogója és barátja, meghalt Gleichenberg- 
ben munkás életének 72-ik évében.

Frankenburg Adolf 1811-ben novem
ber 21-én született Sopronmegyében, Német- 
Kereszturon, hol atyja herceg Esterházy 
gazdatisztje volt. A kis fiúnak Liszt Ferenc 
atyja, volt keresztapja; gyermekkorát az 
apai háznál töltötte, boldog gondtalanság
ban, melyet kedélyesen és élénken rajzol 
emlékirataiban. Iskoláit Sopronban, Pozsony
ban és Szombathelyen végezte. Ez utóbbi 
helyen tette első kísérletét az irodalom te
rén, egy latin nyelven irt humoros költe
ménynyel. Jogot Egerben, a püspöki lyceum- 
ban hallgatott, s Hevesmegyében végezte a 
joggyakorlatot is a megyei törvényszéknél. 
Mint juratus Pozsonyban élte arany-napjait. 
Ez időben 1883—34-ben egy ideig Széchenyi 
oldala mellett is gyakornokoskodott, s a leg
nagyobb magyar, mint környezetére mindig, 
rá is ellenállhatatlan hatást gyakorolt. Egy 
évig még gazdasági leckéket is hallgatott 
Keszthelyen, hogy esetleg atyja pályájára 
léphessen, de abból semmi sem lett. Egy
szer megkisérlette ugyan a gazdálkodást, 
de egy évi próba után abbahagyta. Neve 
már akkor ismeretes volt az irodalomban. 
Mátrai »Honmüvész« ében és »Regélő«-jében 
irodalmi és művészeti tárgyú dolgozatokkal 
lépett föl, később Munkács »Rajzolatai «-nak 
volt munkatársa. Fényes névre azonban nem 
tett szert. 1836-ban kincstári fogalmazó lett 
s a mellett az irodalomban is folytonosan 
dolgozott. Mint novellista, eleven tolla s nem 
mélyen jellemző, de szellemes rajzai által j 
jó nevet vívott ki magának. Hivatala által 
a fővároshoz lévén kötve, itt egyre szoro
sabbra fűződtek irodalmi összeköttetései, 
melyek közt nem utolsó, hogy Kossuth 
»Pesti Hírlap«-jának belső dolgozótársa volt, 
s midőn, a negyvenes évek elején a »Magyar

Életképek« cirnű füzetes vállalatot, eredeti
leg novella-folyóiratot megindította, a fiatal 
irói nemzedék közül Kuthy Lajos, Vas An
dor (Hazucha), Szemere Miklós, Lakner, 
Ney stb. támogatták.

Folyóirata címéből egy év múlva el
hagyta ugyan a »magyar« jelzőt, de a két 
heti, majd egy heti lappá átalakított »Élet
képek« nem kevésbé magyar maradt s mind 
több és jobb irók szerződtek hozzá. Az 
»Athenaeum« épen megszűnt; Vachot Imre 
»Pesti Divatlap«-ja magyar chauvinizmusát 
betyárkodásig vitte, P. Horváth Lázár »Hon
derű«-je a nemzetietlen mágnás szellemet 
s párisi divatot affektálta; a két szélsőség 
közt a Frankenburg Életképei komoly iro
dalmi hang, nemesebb s a mellett nemzeties 
ízlés, — s Irodalmi leveleiben (Toldy-Sche- 
deltől s másoktól) és »Irodalmi Őr« című 
melléklapjában (Erdélyi, Császár s mások
tól) józan kritikái által tűnt ki. E közlöny, 
melyet 1848-ban Jókai és Petőfi már meg
alapított jóhitelü lapként vettek át, a leg- 
becsesebb levél Frankenburg érdemeinek 

j koszorújában. Ekkor választotta tagjává a 
m. tud. akadémia is.

Az 1848-ik évben a magyar külügymi
nisztériumban talált alkalmazást. Windisch- 
gratz elfoglalván Bécset, majd Pestet, a ka
tonai kormány Frankenburgot is börtönbe 
vetette. Három évi fogság után szabadon 
bocsátották ugyan, de hivatalát nem kapta 
vissza. Más pálya nem volt előtte nyitva. 
Az irodalom is el volt nyomatva. S midőn 
1850-ben a bécsi legfőbb törvényszéknél 
nyert valami kis alkalmazást, azt elfogadta; 
1855-ben a legfőbb úrbéri törvényszék el
nöki titkára-, 1860-ban a magyar udvari 
kancellária titkárja lett s e minőségben 
nyerte meg az állandó nyugdíjaztatását.

E nehéz idők alatt sem szűnt meg az 
irodalom terén dolgozni. Többnyire humo
ros elbeszéléseket irt. Legtöbb sikert ara
tott »Öreg Bolond Miska kalandjai«-val, 
melyben a társadalmi ferdeségeket és poli
tikai állapotokat humorral és szatírával os
torozta s oly népszerűségre emelkedett, hogy 
naptárának mindjárt első évfolyama 10,000 
példányban kelt el. E vállalatból nőtte ki 
magát a későbbi »Bolond Miska« élclap is, 
mely a hatvanas években olyan nagy kelet
nek örvendett.

Nyugdíjaztatása után Sopronban tele
pedett le és életének második fénykora, s

Z O R Ü
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mondhatjuk működésének legérdemesebb 
része itt kezdődik. Bár a Kisfaludy-társaság 
is régibb írói érdemei méltatásául tagjának 
választotta, s ő itt egy pár kisebb rajzzal | 
fel is lépett, életének ez alkonyi szakában, 
nem az irodalmi működésen van tevékeny
ségének súlypontja. A társadalmi téren, 
nemzeti és magyarosító irányban működni, 
ezt tűzte ki Frankenburg feladatának. Meg
alapította a »Soproni Irodalmi Kör«-t, mely
nek elnökéül is megválasztották. Sopronban 
az utóbbi időben nagy változások történtek, 
s mind e változások a magyarosodás elő
mozdítására hatnak. Minden, a mi ott ebben 
az irányban ez évek alatt történt: Fran- 
kenburgra vall!

A soproni irodalmi kör 1879-ben ünne
pelte meg Frankenburg Adolf 50 éves irói 
jubileumát. Ez évben ugyan már Franken
burg irói munkásságának 51. évét élte, 
mert 16 éves korában kezdett Írni, de az 
ő rendkívüli szerénysége eltitkolta iróságá- 
gának korát. A jubileumon képviselve vol
tak a fővárosi irodalmi körök s az aka
démia is.

Frankenburg első neje, kit Egerben vett 
el, igen derék kedves magyar nő volt, a 
kiről azt szokta mondani: »Egyszer busi- 
tott meg csak: mikor meghalt.« Bécsi tar
tózkodása alatt két súlyos családi gyász 
érte: ekkor halt meg jó neje, fia pedig 
mai napig sem tudni, minő okból öngyil
kosságot követett el. — Midőn később a 
veszteségért kárpótlást keresett uj családi 
kör alkotásában: szerencsétlenül járt, mert 
második neje (egy német bárónő, katona
tiszt leánya) nem tudta megérteni s csak
hamar elszakadtak, a nélkül, hogy elvál
hattak volna. Mély seb volt ez szivén. E 
nő három év előtt halt meg s Frankenburg 
ekkor találta meg a kárpótlást: harmadik 
nejében, ki Carina Anna néven sok éven át 
ismert s tisztelt énekesnő volt s a ki férjén 
benső szeretettel csüggött.

Az agg iró még ötven éves jubileumá
nak megülése után is folyvást dolgozott s 
gyakran találkozhatott az olvasó nevével 
azok alatt a jóirzű, humoros rajzok alatt, a 
melyekben mindig egészséges humoros ke
délye nyilvánult.

Pár évvel ezelőtt egy súlyos betegség 
nagyon elgyöngitette s ettől kezdve sötét 
előérzet nehezült kedélyére, nem igen re-

! mélt felgyógyulásában, de mégis azt hitte,
| hogy a Silvester-estét együtt töltheti barát- 

jaival.
A sors másképen akarta. Nyaralni Glei- 

chenbergbe ment, hova neje is elkísérte 
és itt fejezte be munkás, érdemekben gaz
dag életpályáját.

A boldogult hűlt tetemeit Budapestre 
szállították s itt e hó 6-án az irói és mű
vészi körök legmelegebb részvéte mellett 
temették el. Paulay Ede, Vadnay Károly 
és Jókai Mór tartottak fölötte beszédeket.

Béke kisérje a derék jó öreget!
A »Magyarország és Nagyvilág« az első 

lap, mely a szerzői jogról szóló törvénynek á l
dozatul esett — legutolsó számában kijelenti, hogy 
előfizetői a gonddal és ügyesen szerkesztett »0 r- 
s z á g - Y i 1 á g «-gal kárpótoltatnak. Az Ország' 
Világ szerkesztőjét, D e g r é  Alajost a jeles irók 
egész csoportja támogatja, hogy megnagyobbodott 
közönsége fokozódott igényeinek megfelelhessen.

Uj lap. Dr. Z i 1 a h i Pál ismert hírlapíró 
A u s  d é r  G e s e l l s c h a f t  cimü politikai és 
társadalmi hetilapot indított meg, mely minden va
sárnap délután fog megjelenni, a nap legújabb 
híreit is hozva.

Turgenyev síremléke, A hirneves orosz iró 
síremlékét a pétervári Volkovszki-temetőben junius 
29-én állították fel néhány tisztelőjének jelenlé
tében. A síremlékét fekete, talapzata pedig szürke 
gránit. Felirata a következő : Turgenyev Iván 
Szergejvics, 1818—1883. Az emlék impozáns be
nyomást tett.

M Ű V É S Z E T .
Pfettyko Imre Brüsselben élő magyar hegedű

virtuóz Budapestre érkezett s egy időre itt is szán
dékozik maradni. Pettyko, a brüsseli konzervató
riumban működő, Hubay Jenőnek egyik legjele
sebb tanítványa, múlt hó 27-én a brüsseli kon
zervatórium által rendezett hangversenyen az első 
dijat nyerte el.

Visszautasított darabok. A népszínház igaz
gatósága a következő című darabokat nem fogadta 
el előadásra : Olajos biró uram leánya, Sobieszky 
János, A Balaton tündére, Milyen a magyar nép, 
A koldusnál szegényebb, Habakuk, A szökött fiú, 
A paraszt atyafiság, A biró leánya, A falu háza.

A király-himnuszok, úgy látszik, nem akar
nak fogyni. Hónapok óta alig múlik nap, hogy 
egy-egy uj király-himnusz fel nem tűnnék a lát
határon. Legújabban ifjú Szotyori Nagy Károly 
király-hymnusza jelent meg énekre és zongorára. 
Ára 80 kr.

A bécsi »Cári*-színház megszerezte C s i k y 
Gergely »Cecil házassága* cimü színmüvének elő 
adási jogát.

Felelős szerkesztő : SZANA TAMÁS.

B udapeit. W eiszm aan testvérek  könívayoiud^í» .
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Ő S Z  H A J S Z Á L A K .
Irta E. ILLÉS LÁSZLÓ.

Gyönyörű kis baba volt.
Hasonlított azokra a játszi angyalkákra, 

melyekben nagy mesterek vásznán, oltár
képekben gyönyörködünk.

Ezüstszőke haja selyempuha fürtökben 
omlott vállaira és göndör karikákban simult 
homlokára; ragyogó fényű, kerek nagy sze
mei oly tiszta kékek voltak, minő a tava
szi fellegtelen égbolt azúrja ; gömbölyű telt 
arcának sima bársonyával csak annak hó
fehérsége vetekedett és mikor tejbe csöp
pented piros vérhez hasonló parányi szá- 
jacskáját mosolyra nyitotta, két ici-pici 
gyöngyszem-fog kacérkodott ki a csókolni 
való ajkak közül.

A ki látta, az meg is szerette mindjárt 
és a szülöttére büszke anyát egészen hiúvá 
tették a dicséretek, az elragadtatás megjegy
zései, melyeket a felcicomázva sétálni vitt 
piciny keltett. Szépsége a tizhénapos agy 
korlátolt fejlettségéhez mérten nagy érte
lemmel párosult s az »okos gyermek« épp 
annyi ártatlan örömet szerzett boldog szü
lőinek, mint a »szép gyermek«. Nemcsak 
a »ma-má«-t; a »da-dá«-t gagyogta kicsi 
szája, de valóságos előadásokat tudott tar
tani azon a tagolatlan hangokból álló nyel
ven, melyet a pályakezdő uj világpolgárok 
olyan ékesszólóan beszélnek s a melyet meg
érteni, magyarázni olyan kedvesen és gaz
dagon tud a szive alatt hordott lény leiké
vel egészen összeforrott s a bébé-nyelv kul
csát egyedül biró mama.

Kedves egy nyelv is az! A»kú« min
denek előtt a cukor, mit a doktor bácsi 
zsebéből várni megszokott; a »k a« a papa 
kalapja, melyet a hazaérkező fejéről mohó 
sietséggel kap le a gyorsan ölbe vett és 
össze-vissza csókolt baba; a »p á« a sé
tálni vágyás örömrepeső mozdulatokkal kí
sért kifejezése; a »pa- pa«  nem annyira

az apa megszólítása, mint inkább megjelö
lése mindannak, a mit az Ínyenc gyermeki 
ösztön arravalónak tart, hogy a bibor-ajkak 
közt eltüntesse s a két gyöngyszem-fogat 
működésbe hozza; végül »cse-cse« az 
ingaóra, a falikép, a diszvirágok, az edények, 
a tükör, a lámpa, szóval mindaz, a mi az 
apró gavallér kifejlett szépérzékét megra
gadja és leköti . . .

Apja, anyja bálványozta a beszédes- 
ajkú gyermeket, a ki fürge volt, mint egy 
kis mókus és eleven, mint a kényeső. Oda 
nem adták volna félvilág kincséért s ha
lálra ijedtek a puszta gondolatra is, hogy 
nemcsak az emberek fogják megszeretni a 
kicsinyt, hanem a n a g y  k a s z á s  is, a 
kinek aztán oda kell adni összes boldogsá 
gukat — ingyen.

És az aggódó szülők ily gondolatai — 
gyermekét féltve szerető melyik apa, anya 
szivében ne támadnának ilyen gondolatok 
— nem egészen oknélküliek. A nagy ka
szás ott jár az utcákon láthatatlan alakjá
ban, egy egy fuvallat, egy-egy porfelhő ké
pében ;meg-megáll a gyermekek előtt, a kik 
dajkájuk karján sütköznek a kora tavaszi 
első verőfényben s olyan mohó kéj-érzettel 
nézegeti, vizsgálja őket: melyiket küldje 
el közülök az angyalok táborába, hogy kar
ban zengve dicsérjék az Urat. S úgy meg- 
megtáncol örömében, ha szemléjének ked
vező az eredménye, úgy körül körül simo
gatja mit sem sejtő kis áldozatait, akár csak 
a szeretet áldásaival akarná azokat elhal
mozni.

És az angyalok kara mindjobban sza
porodik. Tegnap a szomszédék Béluskája 
hunyta be a szemeit, ma a jegyzőék Tuli- 
kája feküdt arra a nyoszolyára, melyről 
nincs többé felkelés, reggel óta pedig a fis
kálisék Irénkéje is útban van a menyország 
felé követve a csábitó hivogatást.

Tegnapelőtt még mind a hárman együtt
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játszottak a »dedós néni« kertjében. Piros
pozsgásak voltak mindannyian, miként maga 
az élet. Előbb lefeküdt az egyik, estétől 
hajnalig befejezte rövid pályafutását a má
sik és másnap reggel nem ugrott ki ágyá
ból szokása szerint vidoran a harmadik. 
Mindeniküknek a párnájánál megjelent a 
halál szolgája, a rettenetes gyermek-beteg
ség, mely roncsolva tépi szét az ártatlan 
kisdedek gyönge életszálait.

Minden ilyen széttépett életszálnak a 
hire egy-egy tőrdöfés az ezüst-szőke csecsemő 
anyjának szivébe. Szegény fiatal asszony 
még maga is úgyszólván gyermek az ilyen 
nagy megpróbáltatáshoz; alig múlt tizen
nyolc éves. Annyira telve van szive a férje 
iránti szerelem s a gyermeke iránti szere
tet mámoritó kéjes érzetével, hogy miké
pen óvja meg kicsinyét az ijesztő szörny
től, hogyan kerülje ki a harcot az anyai 
boldogság hatalmas ellenével. Dédelgeti nap
pal-éjjel, nem ereszti szemei elől pillanatra 
sem ! védi a levegőtől, a szellőtől; meglopja 
magától a nyugalmat és a női lélekkel ve
leszületett ájtatossága óráról-órára küldi a 
fohászt a mindenhalóhoz: mentse meg őt a 
keserves tusától.

Pedig úgy végeztetett, hogy ezt a tu
sát neki is meg kell vívnia. Az ilyen se
lyem-szőke, mosolygó gyermekekből lesznek 
a legkedvesebb angyalok. A nagy kaszás 
most már egy utcával errébb járva szedi 
áldozatait s szemet vetett a bébére is. Nem 
használt a dédelgetés, a virrasztás, nem a 
fohász; az ezüsthaju kis bimbó szemeiből 
egyszerre eltűnik a ragyogó mosolygás, tag
jaiból a játszi fürgeség. Bágyadtan hajtja 
kicsiny fejét anyja kebelére és gagyogó, 
beszédes ajkai közül forró lehellet, fájdal
mas nyöszörgés tör elő.

— Orvost, az istenért, orvost! — kiált 
vad kétségbeeséssel az anya s a komoly 
férfi: az apa, ki semmi veszélyben meg 
nem rettent, elszorulni érzi szivét s miként 
a halálitéletet váró bűnös, rettegve, resz
ketve lesi a tudomány gyorsan érkező em
berének arcvonásait, azokból akarva kiöl. 
vasni a sorsot, mely nevének örökösére 
vár. A kicsi asszony nem hall, nem lát sem
mit gyermekén kívül; karjai között ápol- 
gatja, fel-feltörő zokogással szorongatja keb
léhez és ajkához szerelme drága zálogát. 
Nem hisz a megnyugtató biztatásban, nem 
a tudomány hatalmában ; egyedüli reménye \

az isten; térdre omolva imádkozik kicsinye 
í gyógyulásáért.

A lehanyatlott kis bimbó pedig mind
jobban lehajtja fejét, mind fájdalmasabban 
nyög és megtört fényű szép szemei olyan 
okos, olyan ékesszólóan kérő tekintet
tel néznek az anyára, mintha mondanák : 
»segíts anyám, segíts; ne hagyd szen
vedni kis fiadat.« De ah, hogy az anya, 
ki eddig minden hangját, minden mozdu
latát ki tudta találni gyermekének, most 
nem képes megérteni a panaszos tekinte
tet. »Mi fáj, szerelmem, gyermekem? Mond
jad mamának, hol bibi? Szólj hát az iste- 

; nért, segit anyád, odaadja érted éltét, üd
vét, mindenét«, igy könyörög neki a tenger
keservtől elárasztott szivü anya, de hasztalan. 
A kis beteg nem tudja megmondani, hol 
rág a fájdalom, mely ellen csak tehetetlen 
vergődés összes küzködése.

Mikor beáll az éj, az ártatlan kis be
teg szenvedése nem szűnik, de fokozódik. 
Kínosan hánykódik kis ágyán, melynek szé 
lén az anya ül, egyik kezében tartva a 
a parázsként forró kezecskét, másikat a 
gyermek lázasan lüktető halántékán nyug
tatva. Az éji lámpa homályosra csiszolt üvege, 
sötét ernyője mögül csak gyér világot vet 
a szobára s az árnyak elmosódó halvány 
körvonalai, mint megannyi felidézett szellem
alak, nyúlnak hosszúra. A csöndet csak a 
beteg gyermek ziháló hörgése s olykor-olykor 
felriadó sikoltása zavarja meg.

Mit érez egy anya ilyenkor a virrasz
tás magányában ? Ki méri meg a fájdalmat, 
mely lelkét elteli s ki az, ki írt, vigaszt 
szerezhet kétely s remény közt hánykodó 
szivének ? A fiatal nőnek eszébe jutnak 
gyermek-évei, mikor ő felette virrasztóit 
igy az a jó arcú, gondos asszony, kit édes
anyjának nevezett s kinek elvesztésekor 
hullatá az első könyeket, melyeknek minden 
csöppje éget és nyomot hágy a lélek tükö
rén. Majd más képek űzik tova az árnyak 
felidézte emlékeket s a csönd és a titokza
tos félhomály a szeretett férfival, a boldog 
férjjel töltött első bizalmas együttlét örökké 
emlékezetes perceit varázsolja a nő elé. 

j Feledi pillanatra a helyzetet a bűbájos em
lékezés hatása alatt, eltűnik percre az ag
godalom a szép vonásokról és bágyadt, de 
édes mosolynak ad helyet. Itt ültek akkor 
is, szorosan egymás mellett, egymást szelí
den átölelve; a lámpa halvány félvilága
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ugyanígy rajzolta a falra a groteszk alak
zatokat, melyeket az asszonyka olyan bol
dogságtól sugárzó szemekkel nózdelt, mialatt 
az éji csöndbe csak a szerelem-ittas férj 
esküinek halk susogása vegyült . . .  A kép 
ismét változik. A félhomályos világitásu szo
bában puha párnák fodrai közt nyugszik 
a fiatal anya és tekintete a mellette álló 
bölcsőre tapad, melynek függönye mögül az 
édesden szunnyadó újszülött csecsemő egyen
letes, halk lélekzet-vétele hallatszik felé. És j 
az előbbi mosoly még édesebbé lesz; ön
kénytelenül lehajlik a kis ágyra, hogy anyai j 
csókot leheljen a maga elé képzelt babára. ■

Hah ! Az árnyak idézte képek eltűnnek ; 
a pillanatra elszenderült kis beteg ijedten 
riad fel a csókra s mintegy rémlátás hatása 
alatt görcsösen kapaszkodik anyja kezébe, 
visszahívja azt merengéséből a hideg valóra. ! 
Pedig oly szépek voltak az emlékek és olyan 
nehéz annak a kedves mosolynak helyébe | 
a percre feledett gond visszatolakodó redői- 
nek tért engedni.

A felriadt kicsiny pedig nem leli újra 
nyugtát, mely hirtelen elröpült s kinos vergő
dése, kétségbeejtő fuldoklása, vadul forgó sze
mei elárulják a szenvedést, mitől hányatva 
fokról-fokra türhetlenebbé válik állapotja. S 
az uj rémületre kelt anya szemében most már 
félelmes kísértetekké lesznek az árnyak s 
a kis ágy fejénél látni véli a rósz szellemet, 
mely megfosztani akarja őt gyermekétől. Ott 
áll kajánul vicsorgatva fogait, ki-kinyujtva 
csontkarját a gyermek fölé, majd ráhajol 
a kis ágyra, majd íenyegetőleg fordul az 
anyához: miért veti magát áldozata és ő 
közé.

A rémlátó anya gyötrelmes viziójának 
észbontó hatását fokozza a magány s a gyer
mek szenvedése. Az is látni véli a kisértőt, 
sőt mintha hallaná is szellem-beszédét. Ir
tózva forditja el szemét a hosszú árnytól s 
borzadva sikolt fel, a hányszor arra néz. 
Pedig önkénytelen, mintha delejnek nem 
tudna ellenállani, vissza-visszafordul tekin
tete a lassan táncoló nagy árnyalakhoz s 
üvegesült szemekkel bámulja azt, bár mint 
nyárlevél, reszket a félelemtől.

Most rohamosan növekszik a láz, az 
anya kezét még görcsösebben szorítják a 
gyermek ujjacskái, a hörgés gyorsabb egy
másutánba feszíti a gyönge mellett, az aj
kak eikékülnek s hideg veríték gyöngyö
zik az ártatlannak homlokán. Az okos sze-
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mekből eltűnik minden kifejezés, miként a 
nagy világűrbe kitaszított bolygók, forognak 
azok. Most egy sikoly . . . azután még egy . . . 
az anya végső kétségbeesése tört ki e si
kolyban , mely után rémülettől megzsib
badva aléltan hanyatlik le gyermekére . . .

A velőtrázó sikolyra felriadt apa bejön 
s a kép, mely eléje tárul, majd, hogy őrültté 
nem teszi. Gyorsén szalaszt az orvosért, ki 
nemcsak doktor, de ember s jó barát is : 
az éj dacára sietve ott terem a kórszo
bában.

A gondos férjnek ápolása segélyével 
visszanyeri eszméletét a megkinzott anya s 
mire megjött az orvos, a gyermek borzasztó 
szenvedése is szűnik. Szegényke nyugodtan 
fekszik baloldalán s csöndesen, mélyen szuny- 
nyad ; a láz alábbhagyott.

A magához tért nőnek tétova tekintete 
végigszalad környezetén, majd gyermeke 
arcán nyugszik el. Soká, soká nézi szótla
nul, mig elsimítja kezével homlokát, mintha 
elakarná űzni nehéz gondolatait. Kérdőleg 

i néz az orvosra s arről kis fiára.
Az orvos megérti a tekintetet. Csönde

sen válaszol:
— Legyen nyugodt; a k r í z i s  e 1- 

| m u 11, a beteg mentve van. Csak hagyják 
i aludni, minden veszélyen túl vagyunk.

És az anya villámként szökik fel s 
perc alatt az orvos lábához borulva, annak 
kezét csókkal s könynyel árasztja el.

E csók a hála csókja, e könnyözön az 
öröm árja s mire az éji lámpa gyér vilá
gát a hajnal első fénysugári pisla mécsesé 
homályositják, a kiállott éj gyötrelmeire 
csak azok az ő sz  h a j s z á l a k  emlékez
tetnek, melyek az ifjú nő dús hajzatának 
sötét gesztenyeszinétől oly élesen válnak el.

RÉGI IDŐK, RÉGI ERKÖLCSÖK.
(Lengyel elbeszélés.)

Irta SIEMIENSKY LUCIÁN.
Régi idők, régi erkölcsök! Férfit és 

nőt minden hosszadalmas vesződség nélkül 
összeboronáltak. Ha szemedbe ötlött a szép 
leány, iparkodol vele a legközelebbi vásár
kor megint találkozni s ha szivedben nem 
csalódtál, csinos négyes fogatodon végig- 
kocsizol valamelyik leánykérővel a házak 
előtt. Elég egy pár hízelgő szót dobni oda 
imádottodnak; a jegygyűrűt kicserélitek, 
térdre borulsz a szülők előtt s a lakodalmat 
megülitek!
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Nem tartozott a ritkaságok közé, hogy 
valaki alig látta egyetlen egyszer a jöven
dőbelijét s csakhamar az oltárnál állott mel
lette. Az érdemes szülők, minden kerülgetés 
nélkül igy szóltak: »Egy igen derék, jóra- 
való kisasszonyt szemeltünk ki számodra, 
menj el hozzájuk, lépj föl annak rendje és 
módja szerint« — s a dolog el van intézve.

Persze, az öregek bölcs tanácsa szent 
volt a fiatal ember előtt — különben is a 
»negyedik parancsolat« élénk tolmácsolóra 
lelt a lelkészben.

Hejh, szép pár is lehetett az aztán, a 
hol a s z í v  a parancsszónak, nem pedig a 
saját ösztönének engedett! — kiált föl bosz- 
szusan szent Simon valamelyik hive, avagy 
a házasság-gyűlölő George Sand egy-egy 
tanítványa. Micsoda ? Minden előzetes regé
nyes viszony nélkül, minden lelki vonzalom 
s összhangzó érzelem nélkül? A nélkül, 
hogy az állandóság erénye megpróbáltatá
soknak lett volna alávetve. A nélkül, hogy 
előbb legalább egy tucat szerelmi dal ke
letkezett volna? Minden oly párbaj nélkül, 
mely pezsgőzéssel végződik?

Egy Werthernek a kétségbeesése nél
kül (természetesen kevésbbé tragikus vég
gel?) A nélkül, hogy vagy hatvan darab 
szerelmes levél megiratnék a francia nyelv
ben való gyakorlat céljából ? Végre, a nél
kül, hogy a szerelemről egyetlenegy lélek
tani értekezés kerülne napfényre ? Oh, hi
szen az ily házas élet pokol, sem több sem 
kevesebb.

Földi paradicsomnak kell a házasság
nak lenni! ama véleményben vagytok ti . . . 
Először is,-mindenki egyetért velem, a ki a 
szerelem költészetét ismeri, hogy a szere
lemnek a házasságban prózának, tökéletes 
prózának kell lennie, mint ezt például T e- 
l e ma q u e - b a n  látjuk. Hogy a házasság 
stylje eléggé kellemes lehessen, csak ész
szerű, logikai tételre van szükség; dithy
ramb kitörések, magoknak a házas felek
nek is nevetségeseknek tűnhetnek föl.

E szerint, a mi öregeink épen nem 
estek a fejők lágyjára, midőn fiacskájukat 
mindjárt eleve nagyon is egyszerű prózával 
táplálgatták, úgy hogy aztán a fantázia 
szárnyai nem repültek túl a házi tűzhelyen.

Mily vaksiság uralkodott hajdanában! 
Mily kevéssé értették az úgynevezett gyön
géd érzelmeket! Nem tudták azt boncol
gatni, elképzelni s másokkal is sejtetni, és

a s z í v  — e mai napság elcsépelt közhely ! — 
régibb időkben jól eldugaszolt-üvegü ó-bor
hoz hasonlított; most, hála a mértékletes- 
ségi egyesületeknek, szótengerbe van itatva 
vagy tökéletesen elkorhadva. Hajdanában, 
mily együgyüség! a finom gavallér és sze
mérmes menyasszony csak a menyegző után 
élvezték az érzelem világát, mely aztán ne
kik az ezüst és arany lakodalomig illato
zott. És ma . . . tisztesség adassék a regé
nyeknek ! az érzelem üvegcséjének a du
gaszát idejekorán kihúzzák s az áradozó 
illat csaknem agyszédülést okoz . . .  A mézes 
hetek végén a rózsaolaj-illat már elpárol
gott . . .

Hajdanában, mily barbárság! a férj 
olyat dobbantott lábával, hogy az ablaküve
gek rezegtek belé, vagy ha a kehely ki
ürült, mindenféle bohóságot kezdett elkö
vetni, gyakran még életpárjának a sarusar
kát is kilőve alóla; de mindamellett is a 
házasság tisztán hangolt harangján öszhang- 
talanság nem volt észrevehető, a kölcsönös 
vonzalom elhárította a vihart, tova űzött 
minden felhőcskét s nem kellett egy har 
madiknak ügyeikbe avatkozni . . .  az elvá
lástól pedig mindenik fél jobban félt, mint 
akár a halálos bűntől.

Mai napság, éljen a b o n  ton!  az ér
demes férj és feleség az etiquette mértékét 
tartják szem előtt, bizonyos órákban láto
gatják meg egymást, a férj elegáns öltözet
ben, a feleség igéző toiletteben ; iparkodnak 
egymás mulattatásán, megállapítják a tervet 
gyermekeik nevelésére nézve, melyek után 
hiába várnak, reménykednek.

Az ily viták alkalmával a férj csupán 
nejének s ez csupán a férj akaratának hó
dol s mégis soha sem érthetnek egyet — 
apró félreértések fordulnak elé s ezek apró 
jeleneteket idéznek elő — találkozik valaki, 
a félreismert lényt megérti — ez egy hal
vány, sorstól üldözött, érdekes férfiú, kit 
eleinte csak némileg, majd mindinkább meg 
kell a bizalommal ajándékozni, mig végre 
is kebelbaráttá válik, de nem egyébbé . . . 
A divatos asszony, ki még nem emelkedett 
az emancipáció lépcsőjénak felső fokára, 
nem rugaszkodik félre a kötelesség ösvé
nyéről, csupán a férjjel akarja keserűen 
éreztetni, hogy ő betölti a kötelességét . . . 
Ily feláldozó szerepet játszik az első és má
sodik évben, mig végre a kényszer lánc
szemei elpattannak s az áldozat, a bizal-
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más, a meghitt barát karjai közé veti 
magát.

Sajátságosán összazavarodnak gondola
taink, valahányszor a régi időket visszaidéz
zük s a jelennel állítjuk szembe, — ha
sonlóan két képhez, melyeknek mesterei 
egymással versenyeznek.

Az egyiket valamely Rafael-féle kéz 
festhette; te ily embereket sohasem láttál s 
ilyenek talán sohasem is léteztek s megfor
gatják szivedet bensődben. A második, a 
flamandi iskola tükrében jól ismert alakokat 
tüntet eléd. Nagyon hasonlitanak 1 kiáltasz 
föl s hidegen távozol. Azért szeretem én a 
régi időt, noha sok rosszat fognak rája 
— szeretem épségéért is. A jelen csupán 
töredék s én teljességgel nem vagyok ba
rátja a csonkaságoknak . . . Szeretem a régi 
időket, régi, jól ledugaszolt palackjaiért — 
mesterkéletlen, habár nyers érzületéért.

Ha bevezetésemmel az olvasó türel
mét ki nem merítettem, engedje meg ne
kem, hogy belekezdjek a történetbe, melyet 
egy öreg ember szájából hallottam, ki a 
helyszint és a személyeket ismerte. Ő az 
egész történetet közölte velem mindama 
további szépészeti és erkölcsi tanulság nél
kül, melyet én, philantropikus elvektől ve
zéreltetve, mint hajdan a d  u s u m  De l -  
p h i n i  most p ro  p u b l i c o  b o n  o, hi
vatva vagy hívatlanul közbe szövök.

A ki csak szóhagyomány után is tudo
mással bir ama nagyúri házaink felől, me
lyek az utolsó lengyel királyok alatt múló 
pompában ragyogtak, azt is tudja, hogy 
Lubomirsky herceg főudvarmester a szó va
lódi értelmében nagy ur volt, épen mint 
azok, a kik a szász királyok korában él
tek. Udvart tartott, mint egy második Os- 
trogski. *)

Ha ő őszszel Varsóból janoveci uradal
mába utazott, kísérete három mértföldnyire 
kinyúló karavánt képezett. Mintha a vég
ítélet napja közeledett volna, mikor a vár 
udvarára e roppant nép bevonult. Az ösz- 
szes várcselédség csaknem fejét vesztette, 
midőn a meghívott vendégeket, az asszony
népet, zenészeket, komédiásokat stb. el kel
lett szállásolnia.

Gyakran megtörtént, hogy a vár, noha 
roppant négyszögépület volt, nem volt elég

*) Egy, hajdan souverain lengyel hercegi csa
lád, melynek férfi-ága 1673-ban halt ki.
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j az érkezettek befogadására s a lelkészlakot,
! sőt még a zsidó-korcsmát is igénybe kellett 
i venni. ■ : • ■ - •

A ki ma e falakat fölkeresi з a lebon
tott vagy leroskadt fedelet megpillantja, 
avagy a várudvart boritó kőtörmeléket, a 
dudvával és csipkebokrokkal borított árkot,

! a letört hídtól megvált kaput, — mely az 
; idegeneket most tátott szájjal köszönti, mintha 

valamit akarna ezekkel közölni, de keserű
ségében nem képes arra — alig hiheti el, 
hogy még alig hatvan évvel ezelőtt a csar
nokokban, harsogó zene mellett, előkelő urak 
gőzölgő fővel emelgettek poharakat a várur 
egészségére s a mozaik-talajon az abroncsos 
szoknyák uszályai hullámzottak s a szögletto- 

I  rony egyik ablakából a szép Krasinska leste, 
j  várta a kurlandi királyfit . . . Hiszen ez még 

mind nem nagyon régen volt! . . .  És mégis, 
' úgy a zsidó, mint a városiak, a vár téglái

ból nem egy kéményt s nem egy kerítést 
és házalapot építettek. A főur birtokán azok 
az apróbb cimborák osztoztak, a kiket ő 
táplált és ruházott. A halálból ered az élet 
— igy volt ez mindig s igy lesz a jövőben 
is. Nincs azon mit sajnálkoznunk.

Mint mondtuk, a herceg ősz idején egész 
udvarával Janovecbe költözött.

Mivel foglalkozott ott a herceg s mivel 
a hercegnő? Az nem tartozik elbeszélésünk 

; keretébe, annyi bizonyos, hogy ha az idő 
kedvező volt, kilovagoltak vagy kikocsikáz- 

j  tak, avagy csónakáztak, vadászatokat, esti 
mulatságokat rendeztek, melyeket lakomák, 
bálok, kivilágítások, tüzi-játékok s ezerféle 
más meglepetések követtek.

Ám mindeme szórakozások mellett is 
megtörtént, hogy a herceg és hercegné holtra 
unták magokat, nem mintha valamiben 
hiányt szenvedtek volna, de örökösen más
más szórakozáson törték a fejőket.

Szóval ez a hercegi udvar nagyon ha
sonlított ama fényüzési szigethez, a hol az 
étvágyat adagonkint kellett megvásárolni, 
Az első hirhordótól az utolsó cselédig úgy 
úszott mindenki a jóban, mint a fánk a vaj
ban, leginkább pedig azok, a kiknek egyéb 
dolguk sem volt, mint az evés, ivás, díszes 
öltözködés, a bajiisznak svéd modorban való 
hegyesre pödrése, az uraságnak a kápolná 
bán vagy látogatásoknál kíséretet képezni 
és — egyébkor az asszonyoknak udvarol- 
gatni avagy bizalmas körben, vidám cse
vegés közben poharakat üritgetni. Hiszen
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ott, mintha csak Aladin csodalámpáját vet
ték volna igénybe, az urasági borospincének 
zárjai, lakatai könnyen engedtek.

Ama nemesek közt, a kik az udvar 
fényét és díszét képezték, bizonyos Szczuka 
volt a legfeltűnőbb egyéniség. Nagyon szét 
ágazott családja nem volt ugyan szerfölött 
gazdag, de neve jóhangzásu volt s a csa 
iádnak átalában jellemszilárdság volt a fő
erénye. Szczuka Gábornak az apja, egy 
kis pusztai birtoknak a tulajdonosa, fiát a 
jezsuitákhoz Lukowba adta nevelés végett 
s miután ott a syntaxist végezte Smaga 
mester vezetése alatt, Lublinba küldte őt 
Palaetrához, hogy ez az ügyvédségre ké

szítse elő. Onnan aztán a törvényszéki el
nök hathatós ajánlatára — kivel ő rokon
sági összeköttetésben állt — a Lubomirski 
herceg udvarába került,

Ezt a kegyet azonban Gábor ur meg 
is érdemelte, mert néhány oly tulajdonsággal 
volt megáldva, melyeket abban az időben 
igen nagyra becsültek s habár a köztársa
ságban nem szolgáltak emeltyűül nagy mél
tóságra, mindenesetre életfogytig való szép 
jövedelmet biztosítottak.

Először is — termete gyönyörű, arca 
piros, nagy szeme igéző s finom hajlású orra 
volt. Aztán, nagyurakkal szemben hallgatag 
volt, de ha kérdezték, találóan felelt. Az 
ily kifejezések: »nem tudom«, »lehetetlen«, 
»meg nem engedhető« — az ő udvaronc- 
szótárából ki voltak törölve. Urának vagy 
úrnőjének a parancsára, Gábor mindent tu 
dott, mindent tett és sikeresen végzett. Ez 
által, különösen a hercegné előtt, nagy kegy
ben állt. A hercegné, mint valamennyi nő, 
szerette, ha szeszélyeit legyezgették, s ren
desen igy szólt: »Hívjátok csak Szczukát, 
ő majd elintézi a dolgot, okvetlenül talál ő 
valamely módot ki.« S ha néha Gábor ur
nák sem sikerült a dolog, a hercegasszonyt 
meg tudta győzni arról, hogy lehetetlensé
get kísérelt meg s a hercegné mindig meg 
volt vele elégedve. Ha szükség volt rá, 
nyelvét is használta s értett hozzá, miképen 
kell érveinek kellő nyomatékot adni.

Rendesen úgy szokott lenni, hogy a 
nagyurak kedvenceire bizonyos dölyf ragad, 
mi másokra nézve kiállhatatlan. Gábor azon
ban orrát, a dölyf eme barométerét, habár 
nem is tartotta lefelé, de mégis mindig viz- 
irányosan, nehogy egykor ötödrésznyivel 
is lejebb kelljen hajtania. A magához ha

sonlókkal barátságos lábon élt; örömmel 
mulatott jó társaságban, nem irtózott bár
kivel Összemérni a kardját; paripáját és 
aranyhimzetü övét pedig szívesen kölcsö
nözte ki, ha valamely szerényebb jövedelmű 
kérő leánynézőbe ment; sőt még erszényét 
sem kímélte, ha nála szükségtől késztve be
kopogtattak.

Gábor urnák a dicséretére legyen még 
mondva, hogy ő minden nyilvános vagy ma
gán alkalommal megállta helyét s az udvar
nak, melynek szolgálatában állt, soha sem 
vált szégyenére ; mert ama régi példabeszéd : 
»a minő az ur, olyan a szolga«, soha Sem 
érvényesült jobban. Az udvaronc képviselte 
a főurat, épugy mint valamely uralkodót a 
követe és pedig sokkal méltóbban, mint 
mai napság egy-egy tiszttartó avagy paszo- 
mányos komornyik, a kinek az orra előtt 
büntetlenül bezárhatják az ajtót.

így tűnnek el naponkint inkább-inkább 
a régi szokások. Az úgynevezett kliensek, va
lamely háznak a párthívei, már rég kimen
tek a divatból — s a cselédség — én iste
nem ! . . mit egykor tisztességnek tekintet
tek, most már bérszerződéssé vált; a cse
lédség szolgál addig, mig fizetik . . .  de aztán 
sincs miért búsulni utána.

Mivelhogy Gábor ur éles vassal vála
szolt, ha bármely körben valaki tisztelet 
nélkül emlékezett hercegi uráról — általá
nosan féltek tőle s ritkán tűztek vele össze.

De különös kegyben is állt ezért a her
cegnél s nem egyszer mondá neki: »Majd 
gondoskodom én rólad, érdemed szerint 
Szczukám, csak szolgálj még egy ideig, ne
hogy a szolgálatban levő társaid gyors emel
kedésed miatt duzzogjanak.

Jól is folyt a dolga Gábor urnák, mintha 
csak örökké koszorút kellett volna fonnia. 
A szó értelmében elárasztották ajándékok
kal ; majd egy pár szép lovat kapott, majd 
egy csinos kocsit s gavalléroknak való kü
lönféle tárgyakat.

Mindamellett is azonban, hogy a her
cegnek és hercegnének kegyével s vala* 
mennyi udvaroncnak a vonzalmával dicseked
hetett, sőt egyenruhás inassal is rendelkez
hetett, az udvarnak egy, és pedig nem je
lentéktelen része épen nem szerette őt s 
örökké ellene szövetkezett és mindig koholt 
valamely csínyt ellene, melyet ő kijátszani 
törekedett.

Az udvarnak e részét a g a r d e r o b e ,



a nők képezték. Az udvar női személyzeté
nek emez ellenséges érzülete onnan eredt 
mert Gábor ur, akár különcködésből, akár 
számításból vagy elfogultságból, jobban félt 
a női lénytől, mint az ördög a tömjéntől

Hiába keresték volna őt az alkonyi 
órákban, mikor az udvar epedő szerelmes 
ifjai, a padokon ülve, imádottjaiknak sze
relmi vallomásokat tettek. Gábor ur ilyen
kor inkább szeretett a szobájában időzni s 
a padozat gerendáit számlálgatni.

Ha bált rendeztek az udvarnál s min
denki ugrált, szökdécselt örömében, ő tel
jesen közönyös maradt.

Bajtársai igy szóltak hozzá: »Velünk 
kell jönnöd, különben megverekszünk ve
led!« — s erővel magokkal vitték. A zene 
a legvidámabb dallamokat harsogta, min
denki táncra kelt; ő azonban ott állt a ke
mencénél, senkit sem hitt föl táncra s ha 
valamelyik hölgy akarata ellen is bevonta 
őt a körbe, úgy kellett rángatni, mint a 
fabábot.

ő  egyébiránt épen nem volt érzéki ál
szent, mert Varsóban bizonyára nem hiá
nyoztak a csinos nőcskék, a kik a fiatal 
embereket egy-egy bájoló pillantással, göm
bölyű karjaikkal, piciny lábaikkal s angol- 
tapaszos arcocskáikkal maguk felé vonzot
ták, úgy hogy a józan ész, nem ritkán, 
kilépve tokjából, nem találhatott oda vissza. 
Voltak tiszteletreméltó delnők is, egyik 
szebb, mint a másik — csak ki kellett volna 
a kezét nyújtania — de neki egyiken sem 
akadt meg a szeme. E tekintetben sokat 
beszélgettek, tanakodtak az udvarnál is. 
Némelyek azt mondták: lassú viz, partot 
mos; mások meg azt gyanították, hogy már 
volt valakibe szerelmes. Voltak olyanok, 
is, különösen a hölgyek, kik úgy véleked
tek, hogy Gábor fenhéjázó, nagyralátó s 
őket még csak isten teremtményeinek sem 
tekinti. Ez utóbbi gyanitás talán még leg
inkább megközelítette az ő gondolatme
netét.

Midőn Gábor, a szülői házat odahagyva, 
a világba kilépett, a szokásos tanácsokon, 
intéseken kívül száz tímpfet *) is kapott, 
meg egy paripát s azonkívül ráadásul azt a 
bölcs példabeszédet: »Harminc éves koro
dig kerüld a nők szoknyáját 1«

Atyjának erőteljes, csengő hangja s a

*) Lengyel ezüst pénz.

I ía-lon függött korbács oly mélyen bevéste 
eme tantételt az emlékezetébe, hogy eleve
nebben jutott eszébe, mint a zsidóknak a 

i sivatag.
így történt aztán, hogy Éva leányaival 

való minden érintkezés s ezeknek pillantá
sai elfojtották benne a sátán kisértéseit, 
melyeket a kérlelhetetlen természet, mint 
tövist vegyitett vérünkbe.

Tekintetbe véve azonban az emberi 
természet gyarlóságát, nem lehetett megha
tározni, hogy Gábor ur e fényűző udvarnál 
meddig türtőztette magát. A francia léha
ságnak akkoriban ott tág kapu nyílt; vol
tak maitresse-ek, boudoirok, kendőzési mű
vészet, külvárosi souper-k, gyónást hallgató 
remeték, pharao-bankok s a Voltaire szerint 
való bölcselet ragálya. A példák bizonynyal 
őt is, mint sok mást, besodorták volna az 

| árba, ha a vele született büszkeség segé
lyére nincs.

Heves lelkekben egyik vagy másik 
szenvedélynek okvetetlen uralkodnia kell.

— Csak biz onyosfokig emelkedhessem 
— gondolta magában — akkor nem áll 
előttem oly magas küszöb, melyen át ne 
léphessek. A Sczukák a régi főurak sarjai, 
mint a Lubomirskiak — s cim, méltóság, 
mind csak a szerencsétől függ — most a 
kegyencnek kezében van a kormány . . .

Ezért törődött Gábor oly keveset az
zal, ha egyik udvarhölgy nyájasan mosoly
gott felé, ha a másik fölfujta magát, mint 
a pulyka s a harmadik meg épen boszut 
esküdött ellene, ő  csak mindig a hercegi 
pár körül forgolódott, barátait hatvanával 
számította — jól ivott, négy helyett is evett 
s gúnyolta azokat, a kik imádottjaik ke
gyetlen szive miatt sóhajtoztak. Csak oly
kor, ha elgondolkozott, mondá magában ön - 
kéntelenül :

»A harminc évet hátam mögött hagy
tam — egy szó a hercegtől s szerencsém 
meg van alapítva! . . . Csak türelem, Gábor, 
csak türelem !«

Akkoriban az volt a szokás, hogy min
den az udvari emberek közt keletkezett 
hir szájról-szájra járt, mig az urasághoz, de 

j különösen az úrnőhöz el nem jutott. A ki- 
j hallgatási óra rendesen a hercegnő haris- 
j nyáinak a lehúzásánál s háló-főkötőjének 
! a föltevésekor történt. Ilyenkor a kegyel- 
j  mes hercegnő udvarhölgyei és érdemesebb 
| nőcselédei összegyűltek körülte, amazok a
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fejénél, emezek a lábánál, élő hirlapoi ké
pezve, mi a fenséges asszonynak elálmoso- 
dását sietteté s ugyanazt a szolgálatot tette, 
mint Walter Scott avagy Paul de Kock.

A beszélgetés főtárgyát rendesen az 
udvari emberek szerelmi viszonyai és ka
landjai képezték : miért kapott Jarzyna ur 
kosarat Piolrovszka kisasszonytól, miképen 
udvarol Ordenga ur az adószedő asszony
nak, — hogy kapott hajba az íródeák a szo- 
basikárloval Magduszin miatt, — miért 
akarja a pohárnoka kávésleányt nőül venni 
— s mily állapotban találták nemrég az 
öreg kulcsárnénak a férjét . . .

Az efféle apró adomákat szívesen hall
gatta a hercegnő. Egyszer azonban, mikor 
sehogy sem jelentkezett nála az álom, igy 
szólt:

— Ti csak beszéltek, hol egyikről, hol 
másikról, de Szczukáról egyetlenegy szóval 
sem emlékeztek meg . . .

— Szczuka úrról ? . . . Mert Szczuka 
ur . . .

S ilyenkor félbeszakítva beszédüket az 
udvarhölgyek, csak vállaikat vonogatták s 
csinos fejecskéjüket csóválgatták.

— Nos, mi kifogás lehet Szczuka ellen ?
. . . Hiszen ő udvarunknak a gyöngye s 
férjemnek legkedveltebb embere. Nem szé- 
gyenlitek magatokat leányok, hogy még 
nem tudtátok őt meghódítani ?

— Meghódítani ? — kiáltának föl mind
nyájan ; — őt meghódítani ? Ki tudja nem 
osztoznék a fenséges asszony is a mi sor
sunkban ?

— Oly lovagot ugyan hogy lehetne 
meghódítani, a ki egy pillantására sem ér
demesít minket ?

— A poharak és ábrándozások eme 
barátját ?

— A ki inkább beszélget a lovászával, 
semmint velünk?

— A ki, ha velünk találkozik, keresz
tet vet magára, mintha gonosz lelkek vol
nánk ?

— A ki úgy táncol mint egy medve ?
— És a ki talán kicsinyei minket s 

talán valamely krakói urhölgy felé tekint- 
get ? . . .

— Jarzyna ur a legtalálóbban festi az 
ő kebelbarátját, — vágott közbe Gertruda, 
egy öreg kisasszony, a női cselédség kor
mányzója.

-— Nos, beszélj 1 — biztatta a kiván
csivá vált hercegasszony.

— Bocsásson meg kegyelmes hercegnő, 
de oly személy forog kérdésben . . .  a kit 
megsérthetnék . . .

S ezt mondva, ravasz pillantást vetett 
Perotiaskinovitz Borbála kisasszonyra.

— Engem ? — kiáltott fel Borbála kis
asszony ; — ugyan kit érdekelhetne az én 
csekélységem ? — kérdé, ajkába harapva.

— Nos, hadd halljuk! — sürgette a 
hercegnő.

Gertruda kisasszony nem kevéssé örült 
a határozott parancsnak s szólta-szapulta 
Gábor urat, a mennyire csak tudta. A cse
vegő nő nagy feneket kerített a dolognak 
s csak akkor tért át tulajdonképi tárgyára, 
mikor a hercegné őt bőbeszédűsége miatt 
megrótta.

— Mikor mi pünkösdkor a szent ke
reszt templomába misére indulásba voltunk, 
Borbála kisasszony is velünk volt. Jarzyna 
ur ép az ablaknál állt s midőn minket meg
pillantott, igy szólt Gábor úrhoz, a ki az 
udvarmesterrel épen akkor »m a r i a g e « - t  
játszott:

— Nézz csak oda! Borbála kisasszony 
valódi kincs. Ha ő megengedné nekem, hogy 
a kisujját megcsókolhassam, gyalog zarán
dokolnék el a censochaui búcsúra.

— Ha-ha-ha! — kacagott föl Gábor 
ur, a nélkül, hogy a kártyáról fölpillantana,
— ha valaki azt akarná, nemcsak a kis
ujját, de az egész kezét is megnyerhetné, 
még pedig nem igen nagy fáradsággal.

— Beh sokat tartasz magadról ! — szólt 
Jarzyna u r ; — azonban gondold meg, ő 
gazdag, mind bájak, mind hozomány te
kintetében, úgyhogy Varsóban alig találha
tod párját s már nem egy-két kosarat osz- 
gatott ki.

— No, az velem ugyan nem történhe
tik, — viszonzá Gábor ur, bajuszát pödörve ;
— Szczuka nem szokott kérni, hanem neki 
szoktak a kedvében járni . . .

— Mégis mérsékelhetnéd magadat, — 
mondák a baj társak. — Hiszen te biztosabb 
vagy ügyedre nézve, mint bármelyik kama
rás egy királynál!

— Akkor ti nem ismertek engem, — 
kiáltá föl indulatosan Gábor, — ha lelki
leg nem méltányoltok.

— így tetszik ő nekem, ezért szere
tem ón őt! — vágott közbe a hercegné,



ki nagyon gyönyörködött udvaronca különc
ködéseiben. Ha az ilyen ember egyszer va
lakibe szerelmes lesz, sírig hű marad. Mint 
vélekedel te e tekintetben, Borbála?

(Folyt, köv.)

A KERESZTÉNYSÉG MINT PLASZ
TIKAI KÉPZŐ.

Irta R É N Y I  R E Z S Ő.
(Folytatás.)

Végre nem tudván tovább vágyának 
ellentállani, reszkető kezekkel fogott a sz. 
szűz képének festéséhez, mely munkája köz
ben, egész valója mindinkább lelkesedni 
kezdett. Egy éjen, mint ez vele többször 
történni szokott, álmában a szűz anyához 
imádkozott, miközben heves szorongást érez
vén, fölébredett. A sötétben szemei az ágyá
val szemben levő falról felé sugárzó fény
től vonzatva, midőn azt jól szemügyre vette 
volna, látja, hogy még befejezetlen Madonna
képe, szelíden sugárzó fényben ragyogva, 
a falon függ és egy tökéletes, valóban élő 
alakká változik. E képnek isteni tökélye 
annyira erőt vön rajta, hogy hangos sírásra 
fakadt. A szűz szemei kimondhatatlan meg
indulással néztek rá, s minden pillanatban 
úgy tűnt fel, mintha valóban mozdulni szán
dékoznék, sőt úgy látszott neki, hogy meg 
is mozdult, és a mi előtte csodálatos vala, 
látni vélte, mintha e képlet volna az, me
lyet folyton keresett s melyről mindeddig 
csak homályos sejtelemmel birt. Mikép szuny- 
nyadott el újból, arra emlékezni nem tudott. 
Másnap reggel, mintegy újjászületve ébre
dett fel s a látomány oly erősen nyomódott 
kedélyére és érzékeibe, hogy attól többé 
meg sem válhatott. így sikerült neki az 
Isten anyját mindig úgy festeni, mint az 
lelke előtt lebegett, de önmaga is képei előtt 
mindenkor a legnagyobb imádat és tiszte
lettel telik el. Ezt beszélte el nekem drága 
barátom Rafael és e csoda oly fontossággal 
bir előttem, hogy azt magam gyönyörköd
tetésére is leírtam. <

A festő-költő szivében volt írva tehát 
az ideál, mely a vallásos kedély meggyőző
désével közvetlen alkotott és így a vallási, 
illetőleg a kereszténység eszméi világnéz- 
lete, közvetve általa folytak be művészetére.

Áll ez Michel Angelo Buonarrotti mü
veire nézve is kivétel nélkül, kiváltképen 
ha az emberi lét tragédiáját érzékitő six- 
tini freskóira irányozzuk figyelmünket, s

ha művészete eredményét irányával egybe
vetjük, Önkényt az elvonásokig jutunk, me
lyek a keresztény eszme és az antik ideál 
közt tátongó űrt mintegy áthidalják, élesen 
különböztetvén meg utóbbitól az elsőt, mely 
válhatlan ingrediensképen a humanismus 
eszméjét is tartalmazza; mert a keresztény
ség úgy tünteti fel az embert, a milyen va
lójában a por fia, a menny örököse, bűn 
gyermeke és a kegyelem müve, s az ember 
fiát. úgy fogja fel, hogy őt Krisztus alakjá
ban Isten fiává változtatja, ekép azt, a mit 
az antik világ sejtett, betölti, foganatosítja, 
kiegészíti és tökélesiti a modern humanis
mus eszméjében.

Ebben szelleműinek át, szenteltetnek 
meg az emberiség minden viszonyai, de 
mindenek felett a szegénység, alacsony sors, 
a fájdalom és a halál. Ez választja el Lao- 
koon fájdalmát Krisztusétól a keresztfán, 
melyet sokan egybehasonlitni szeretnek. — 
Laokoon, a reménytelen halálküzdelemben, 
a hidegen kegyetlen sors terhe alatt meg
törik ; Krisztus is keserűen szenved, de 
fájdalma véghetetlen szeretetéből indokolt 
feláldozásában megdicsőül és a kínszenve 
dés sötét éjjelére a kibékülés és béke napja 
ragyog fel.

Mária fájdalmát Hegel Niobe sorsával 
veti egybe, de jellemzőleg válnak el embe
rileg is nézve egymástól. Niobe elveszti az 
isten boszuló nyilai alatt gyermekeit egytől- 
egyig, de véghetetlen fájdalmában fensége 
és szépsége nem szenved, s mi nála épen 
marad, az természetté vált szépség, mely 
egyediségének változatlan realitását képezi. 
Belvilága azonban és szive, lelkének és sze- 
retetének egész tartalmát elvesztette s igy 
egyedisége és szépsége csak kővé mered
hetett. Máriának fájdalma más természetű, 
ő  érzi a lelkét átjáró tőr élét, szive meg
törik, de kővé nem mered. Ő nem szere
tett egyszerűen, hanem egész valója majd 
a szeretet, a szabad és konkrét benső- 
ség, mely annak, mit elveszít, absolut tar
talmát megőrzi, sőt magának szeretettének 
elvesztésében is békében és szeretetben ma
rad. Szive megtörik, de szivének lényege, 
kedélyének tartalma, mely szenvedésein ke
resztül élénken átragyog, valami végtelenül 
magasabb. *)

*) Hegel. Aesthetik III. 45. 46. I. Werke X. 
Bánd. Berlin 1843, második kiadás.
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Elég e néhány vonás megvilágítására 
annak, mikép a kereszténység azzal, hogy 
az érzelmet magába szállítja, befelé irá
nyozza és átszellemiti, a művészetnek lehe
tővé tette magasabb - irányba fejlődni, egy 
egészen uj világot nyitván meg előtte, mely 
az ó kor előtt teljesen ismeretlen vala.

Ez oka, hogy Fra Angelico képei imák
ként tűnnek fel, mig Leonardo da Winei 
eszményi alakjain, Michel Angelo merész 
conceptióin, Rafael Madonnáin merő báj és | 
fenség ömlik el s bennük mindenütt az igazán 
és mélyen emberi érzés a vallás legmaga
sabb eszméivel szorosabban kapcsolt egészszé 
olvad. Rafaelnek sixtini Madonnájában a 
a művészet a kereszténységnek legfensége
sebb, egyszersmind leghatalmasabb eszméit 
ragadta meg, midőn a megdiesőült anya és 
fia alakjait a legnemesebb, a legtökélyesebb 
emberi formákba öntve, a művészet oly szé
dítő magasára lépett, hová az utókor alig 
követhette. Itt Rafael nem festő többé, ha
nem bölcsész és költő egyszerre. Benne a 
művészet végcélját érte el, s mivel az isteni 
és emberi közt való tiszta egyensúly csak 
egy pontban találkozhatik, annálfogva müvei 
egyedülieknek tekinthetők. *)

De a kereszténységben maga a termé 
szét is átszellemült, mert a természet szem
lélete és az iránti érzék a kereszténységben 
teljesen átalakult.

Ha a festészet történelmét, jelesül a 
florenci és umbriai régibb iskola terményeit 
Cimabue és Griottotól kezdve Masaccio, Pe- 
rugino, Leonardo da Winci, Michel Angelón 
át Rafaelig áttekintjük, tapasztalandjuk : 
mi kép müveiken csodálandó eszmény iség 
vonul át, melynek tökélyes formaiba a ke
reszténység szelleme magasabb tartalmat 
öntött, s az alakok formai szépsége ethikai 
mélységben, átszellemült kifejezéssel, szabad 
egyéniséggé válnak s mintegy megdicsőül- 
nek, úgy hogy bennük inkább mennyei, 
mint emberi alakokat vélünk látni, egy pil
lanattal begyőzvén: mikép kétségtelen a 
tény, hogy a kereszténység a festészetet 
uj jászülte, sőt a szó teljes értelmében te 
remtette.

Igaz ugyan, hogy az ó-német iskola 
mestereinél mereven egymásra halmozott 
asketikus sovány, kisded, szűk mellű, nagy

* (Schellinp. tleber das Verhátniss dér bil- 
deuden Künste zűr Natúr. 1807.

I fejű alakokat találunk. Tagadhatlanul téve- 
i dése ez az Ízlésnek, mely azonban mélyen 

vallás-erkölcsi alapokból indult, de egyoldalú 
lön, mert az anyagi formákat elhanyagolta, 
hogy a lélek kifejezését az aránytalan nagy 
fővonásaiban feltűntesse, s ezt tekintvén 
célnak, az ideális alaki szépséget figyelmére 
nem méltatta, holott a legmagasabb eszmé- 
nyiség sem zárhatja ki a józan realismust, 
sőt inkább ezzel egyesülve éri el azt, mi a 
művészet célja, az eszményien tiszta ter
mészetességet, mint ezt a Jezsuita-iskolának 
művésze Rubens s a visszaható Protestan
tismus nagymestere Rembrandt müveikből 
hozzánk szóló realismusukban fényesen bi
zonyítva találjuk.

Ha a festészet színvilágától az építé
szet és a plasztikai művészetekhez fordu
lunk, az uj eszme befolyását itt is, mint 
mindenütt, mélyen átalakítón hatónak ta
láljuk.

A görög templom az épitészet primitiv 
és legegyszerűbb elemei szerint fal négyszög
ből, ezt körülövező oszlopcsarnokból, vízszin
tes tetőzetből emelkedett; formáiban világos 
conceptió, következetesség, finomság nyi
latkozott ; egyaránt távol tartotta magát 
minden túlterheltségtől, de képzelet szegény
ségtől is. Mindamellett az aDyag ereje ural
kodik az egészen, mit a gazdag diszités 
sem takarhat el. Nem a véghetetlen után 
törekvő eszme lakja formáit, sőt inkább 
véges, önmaguk által korlátolt és öntelt 
gondolatok emelik az építményt, melynek 
minden fölfelé törekvő vonalait egy víz
szintes köti le, hogy mintegy a földdel pár
huzamban álljanak. Midőn a rómaiak a ge- 
rendázat helyett az etruslc-mintát követve, 
ivboltozatot használtak, a keresztény tem
plom alakjának alapjait vetették meg, de 
a kereszténység szelleme, kivált az egyház 
kultusza, az adott formákat a maga eszméi
nek és céljainak megfelelőien képezte ki.

A keresztény templom hivatása a hí
vők községét magába fogadni, a külvilág
tól elkülöníteni, önmagába szállítani a lel
ket s mindeneknek szivét a mystikus oltár 
körül egyesitni. A antik templom belseje a 
cella, szűk, egyszerű és mindig zárt hely, 
ellenben külseje szobrokkal gazdagon dí
szített. E szerint a pogány templom nem 

i nyújthatott a keresztény egyháznak utáno- 
i zandó formát, hiszen itt nem nyujtathat- 
! tak többé áldozatok az Isten házát körző
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elő- és oszlopcsarnokokban. A keresztény 
templom kizárólag belseje végett emeltetett, 
öblös nagy helyiségei épitészetileg sokfelé 
osztvák, külseje azonban szorosan összefügg 
belsejével, mert a művészeti tökély is a 
benső tartalomnak a külső alakkal való össz
hangjában gondolható. A keresztény temp
lom, mint az Isten földi országának — ho
lott az úr népe közt tartózkodik — s mint
egy mennyei birodalmának képe ; a világ 
nyüzsgésétől előcsarnoka által választatik 
e l; mely arra szolgált, hogy a kedély ma
gába szálljon s a lélek előkészíttessék azon 
helyen, hol a mindennapi élet zaja elhang
zik. Bármi eszményi vala is az alapgondo
lat, mit a keresztény egyházi építészet lé- 
tesitni akart, a műfejlődés folytonossága erő
szakosan még sem szakittatott meg, hogy 
alanyi, teljesen uj képzemények foglaljanak 
helyet. Ennélfogva az egyház a szent he
lyek építésének alaptervezeteinél az adott 
formákhoz tartotta magát, bölcsen válogatva 
köztük mit céljaira helyesen használhatott 
és minden idegenszerűt, mi alapeszméivel 
egybe nem forrhatott, kiküszöbölt. Nem te
remtett uj stylt, sem a korábbi századok 
művészetét nem létesítette vissza; az egy
házi styl nem készült, hanem lett, a kérész 
tény eszme erejétől áthatott népszellem ter
mékeny talaján termett. A közönségesen is
mert és használt alaki alapokat elfogadta 
ugyan, de más szellemet öntött beléjük, ez 
lelkesité, és az újabb, a benső szükségek
ből folyó fokozatos átalakulás menetét ez 
dolgozta ki. Ha a még létező legidősb ke
resztény egyházakat a pogányság utolsó 
éveiből fennmaradt egyidejű emlékekkel egy- 
behasonlitjuk, ha az ó-keresztény képeket 
és mozaikokat a sülyedni indult ó-koréival 
egybevetjük, minden hiányaik és tökéletlen 
ségeik mellett is el kell ismernünk, hogy 
ott hervadás, aléltság állott be, mig amott 
erőteljes, öntudatos, remény- és jövőteljes 
felvirágzás indult életnek, *) mely a basi- 
lika, majd a román templom styljét merész 
kupoláival, magas, fenségesen komoly csar
nokaival hozta létre. Azonban a feltörekvő 
szellem az anyag utolsó bilincseit is szét
szakítja. hogy azt végkép hatalmába ejtse? 
a keresztboltozat és körsegmentum összetéte

léből alkotja tehát a csúcsivet, mig a falak 
tömege könnyen emelkedő bordázott formák
ban oszlik fel, ekép a góth idomokat meg
teremti, nyúlánk, magasratörő oszlopnyalá
bokon nyugvó merész iveivel.

Az egész építmény fenséges fagade já- 
val, melynek pompás ablaka, mysticus ró
zsájával a középhajóba nyílik s az alkony 
pírjában égni látszik, nyúlánk, feltörő, osz- 

j loptól oszlopig tartó mágikus világosságot 
j hintő ablakiveivel, égre nyúló s mind kar»
! csubb tornyaival, keresztidomu alapzaton 
| nyugodva nagyszerű symbolikus értelmet 
í tartalmaz. Szemeink ivről-ivre, oszlopról- 
! oszlopra tévedeznek s a harmonikusan ösz- 

szevágó szerkezet vonalai közül a szentély 
j nagyszerű távlatába merülve a végtelenség 

és a megfoghatatlan eszméjét költik fel 
; keblünkben. A nyalábolt oszolopok hirtelen 
í könnyűséggel nyúlnak magasba, a szentek 

képei nyugodt és átszellemült komolysággal 
tekintenek a küzdő és szenvedő emberiség 
nyüzsgésére s mindez egybehat, hogy a lé
lek az örökkévalónak sejtelmével elteljék. *) 

Alapjában véve még mindig a román 
egyház ez, csakhogy méreteiben nagyob- 
bitva, pompásabbá, nyúlánk, könnyed — 
majd légiessé alakítva. Ez a kereszténység
nek építészeti gondolatja.

Itáliában ugyan kevésbbé barátkozhattak 
meg a gothikával, hová azt német és fran
cia építőmesterek vitték s csakis lényeges 
módositással használhatták, mert a déli nép 
szemeinek kedvesebb vala a vízszintes vo
nal a függőlegesnél, mint hihetőleg az antik 
műemlékek folytonos szemléletéből származó 
műizlés folyománya.

E nép mestereinek alakításaihoz az ó-ke
resztény basilika styl közelebb állott, mely ku
poláinak festői hatásával is ajánlatossá vált.

így ágazott el az olasz építészet külön 
utakon járva a góth ízléstől, hogy a renais- 

| sáncé festőileg nagyszerű remekeiben egy 
I Brunelleschi mester kezéből kikerült dóm 
i bán, Florenzben és a római szt. Péter 
j templomában művészete magas fejlettségé- 
; nek ünnepét ülje.

Mi Olaszországban, jelesül Siciliában a 
! góth ízlést képviseli az a Normannokra és 

dinastiájukra vezethető vissza, mely azon
ban úgy itt, mint Spanyolországban is, a mór

*) Quast F. Ueber Form und Einrichtung 
der ältesten christlichen Kirchen. Hengstenberg’s 
Evang. Kirchen-Zeitüng. 1853.

*) Kuglcr. Handbuch der K u n s t g e s c h ic h t e .  

524. 1.
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ízlés befolyását vette magába. A XVI. szá- j  
zad azonban a monumentális művészet, kor- ' 
szakát alkotta meg, ezt a plasztikai művé- j 
szeteknek ez időszerint nagygyá növekedett \ 
fejlettsége, nemcsak a műtörténelem lapjai
ról, hanem fennmaradt müveivel is igazolja. 
Visszanyúlt ez az antik időkre, mint — a 
költészetet kivéve — egy sem a művésze
tek közül és mintául, előképül az ó-kor 
szobrászaténak formáit tartotta meg. Sze
rencsés géniusza felismerte az antik mérsék
letet a kifejezésben és mozdulatban, a szen
vedély viharában pedig a nyugodt erőt, 
vagy Wincklmannként »a nyugodt nagyságot 
és nemes egyszerűséget«, és azt még sze
rencsésebben alakba is öntette. Tagadhatat
lan, hogy az ó-kor szobrászata felülmulha- 
tatlanul, sőt egészben véve utólérhetlenül áll 
előttünk, más oldalról azonban meg kell 
engedni, mikép Michel Angelo Mózese a szt. 
Péter in vinculis egyházban és Pietája a va
tikáni basilikában, az antik szobrászat leg
nagyobb remekével is kiállja a versenyt. 
Hogy a szobrászat magát szorosan az an
tikhoz, mint előképhez tartja, mig a művé
szetek egyéb nemei szabadabb forrásból 
indulnak, oka igen egyszerű. Az ó-kor bu
kásával a szobrászat terén minden élet meg
szűnt, midőn azonban a művészetek újra 
lendületet nyertek, a régi szobormüvek majd
nem egyszerűen másoltattak, a másolat pe
dig rendszerint az eredeti mögött marad. 
Megfordított a viszony a festészetben. Ez 
teljesen a keresztény szellem származéka, 
az antik építészet s ezzel a plasztika a ke
resztény eszmevilághoz oly viszonyban áll, 
mint a külső a bensőhöz. Az antik művé
szetben a természet ős erői legtökélesebb 
alakjukban, az ember testi formáiban össz- 
hangzólag egybekötvék s egy teljes önálló 
egészszé tömöritvék. A keresztény művészet 
nem akarja a testet, az anyagot érvénye- 
sitni, hogy benne egy meghatározott képet, 
külsőleg körülirt s magában különváló jel
lemet képlegesitsen; a belső élet, a lélek és 
kedély világának kell szerinte a külső élet
ben nyilatkozni, ezt pedig átszellemitő dics
fénynek körülövezni, ennélfogva a lélek bel- 
életéből, a kedélyből kelle újabb formáit 
aknázni és életre varázsolni. E tekintetben 
a festészet kedvezőbb viszonynak örvendett, 
mert a szellemi élet nyilvánulásainak s az 
érzelmeknek kifejezésére a plasztikánál ked
vezőbb eszközökkel bir, igaz ugyan, hogy

alakításaiban a test anyagát feláldozza, de 
sajátos utain mégis eléri látszatát. Schelling 
a szobrászatnak és festészetnek egymáshozi 
viszonyát bírálva, szellemesen mondja: »A 
tökéletes szobrász, Winckelmannként, mü
véhez nem vesz több anyagot, mint épen a 
mennyi eszmei céljainak elérésére elégséges 
s megfordítva, nem is helyez több erőt az 
eszmébe, mint épen a mennyit az anyag 
kifejezhet, mert művészete abban fenekük, 
hogy a szellemit anyagban kifejezze. A 
plastika tehát csak oly természetekben ér
heti el legmagasabb fokát, melyek fogalmi
lag is mindeuben és mindenkor valósággal 
ugyanazok, mik eszmeileg és lelkileg való
ban, ezek pedig isteni természetek. A fes
tészet ellenben szín és világosság, tehát 
anyagtalan s némileg szellemi eszközökkel 
alakit, nem is akarja müveit tárgyaikkal 
azonosnak tartani, egyszerűen képeknek kí
vánja tekintetni s már ez okból nem fektet 
súlyt, mint a plasztika az anyagra, inkább 
a lélekben keresvén a túlsúlyt. Ezen elvek
nek a keresztény művészetre való alkalma
zása mellett folyik: hogy a keresztény is
ten-eszme a plasztikának feladatát, az esz
mét érzéki alakba önteni, lehetlené tette. 
Azonban a keresztény művészet nem álla
podhatott meg a kezdetleges symbolisálás- 
nál, mint ezt a katakombákban észleltük, 
hanem előre törekvő fejleményeiben többet 
akart nyújtani tartalomban és alakításaiban 
s az emberinek elégtelenségét öntudatosan 
emelte ki. Az antik isten szobrának szemei 
mindig csukvák, holtak azok s a lélek nem 
szól belőlük. E zárt szemek, melyek csak 
kevés számú szobroknál hiányoznak, az an
tik plasztikát egészben véve jellemzik. *)

A szép és nyugodt alakban mi sem lé
tezik, mi lélekre, egy nemes, fensőbb sza
badságra mutatna, mert maga az isten is a 
kérlelhetetlen sors változást nem tűrő átka 
alatt áll, lévén a görög mythosz ethikus és 
fizikai is egyszersmind. A régi szobrok leg
többjének mélyen mélabús arcáról a halál 
gondolata olvasható, mely sötét felhőként 
vonul el még az örök ifjú istenek alakjai 
felett is, s mint Hegel észleli.**) magukban 
hordották a halál csiráját. A szobrászatban 
tehát minden egyénités megszűnt és inkább 
typikus alakokat termett.

*) Hegel, Werke ü l. 20.
**) Hegel, Aesthetik II. 100.
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Mindamellett tagadhatatlan ama jóté
kony befolyás, melyet az antik plasztikára 
való visszatekintés a keresztény szobrászat
ban előidézett.

A középkor egész tartamán át az épí
tészetben alárendelt szerep jutott ugyan szá
mára, leginkább díszítésekre alkalmaztat
ván ; midőn pedig a városok felvirágzásá
val az építkezések mind nagyobb mérve 
két öltének, a plasztika számtalan alakí
tásai csodálatra méltóvá váltak és a művé
szetek körében fontosságra jutottak.

Önállóságát Itália fiai közt vívta ki. 
A luccai dóm előcsarnokának keresztlevé
telével (depositio) s a pisai baptistorium 
szószékével Niccolo Pisanotól (1210—1270) 
már egészen uj és nagyszerű alakban lép 
elő. A három királyok imádásában Mária, 
mint koronás királynője az égnek, lefolyó 
antik Peplossal, maguk a királyok, mint 
tógával ékesített rómaiak, valamint lovaik» 
átalában antik előképekre utalnak, pedig ez a 
kezdet kezdetére esik; legpompásabb virág
jai Sansovino (1479—1570) és Michel An 
gelo kezeiből kerültek ki, utóbbi Pietájában, 
Mózesében, Medici Julián és Lőrinc sírem
lékeiben fölülmulhatlan s mély értelmű mü
veket teremtett.

Európa más tartományaiban is ébredni 
kezdett e művészet szelleme ez időben, jele
sül Némethon volt az, hol Schönhofer Sebald, 
Stoss Vid (Veit), Kraft Ádám és Vischer 
Péter (XV—XVI. század) remek plasztikai 
müveikkel gazdagiták a képzőművészet vi
lágát. És e virágzás nem volt a régi, elhalt 
kultúra ébredése, sőt inkább a keresztény 
szellemnek az antik művészettel való érint
kezéséből származott. A kereszténység volt 
élő kutforrása, melyből a nagy szellemek 
merítettek, s a melyből nagyszerű műveik
hez mindig a legtermékenyebb képzeteket 
nyerték.

I R O D A L O M .
Balatoni ég alatt.

Jeles költőnk, Endrődi Sándor, »Bala
toni ég alatt« címen egy kötet rajzot, tár 
cát és beszéJvt adott ki. A mű rendezésén; 
szellemén azonnal észrevesszük, hogy költő, 
még pedig lírikus költő munkája. Teljes ön 
tudattal túlteszi magát minden sablónon s 
művészi rendetlenségben tárja elénk bána
tos, jókedvű, borongó és humoros költői 1

hangulatait. Mintha csak Endrődinek egy 
kötet költeményét olvasnék, minden sora 
csupa kedély, csupa festés, csupa hangulat.

A mű irálya sem olyan, a milyent kö
zönséges ember közönséges prózában hasz
nálni szokott. Ez is tulnyomólag lírikus; 
leírásokban, képekben és hasonlatokban 
rendkívül gazdag. Minden sorából költői 
kedély árad elénk s az unalmas, egyforma 
hírlapi próza után szinte jól esik az olva
sónak, ha végre-valahára oly könyvre akad, 
mely szívből fakadt, nemes egyszerűségével 
elbájolni tudja.

A kiváló figyelemre méltó kötet a kö
vetkező fejezetekből á l l : Hangulat. Mada
rak saisonja. Érzékeny utazás. Magány a 
v í z  felett. Vérkút. Éva. Emlékek. Holdfény. 
Feldúlt világ. Saison után. Bakos szomszéd. 
Hóvihar. A tündér. A Balaton jege.

Ezek közül csak az Éva. Emlékek. 
Feldúlt világ. Bakos szomszéd. A tündér, 
ciműek tartalmaznak némi kis mesét, a töb
biekben Endrődi csak lelki állapotát s a 
balatoni vidéket festi.

»Évá«-ban egy pár lapon egész kis tra- 
goedia van elbeszélve. Fodor Évi szívtelen, 
csapodár női teremtés. Csak játszik a legé
nyek szivével. Csikós Jancsi egészen beléje 
bolondult, de Évi egyre hitegeti, bolonditja 
a szerelmes legényt: »Majd meggondolom 
magamat szivem Jancsi, de nekem selyem 
viganó, drága rokolya, bársony fejkötő meg 
rámás csizma kell. Gyöngyéletet akarok élni 
az urammal.« Jancsi mindent megigér, de 
a lány sehogysem akar határozott feleletet 
adni, elmegy-e hozzá, vagy sem. Végre egy 
vasárnap beállít Jancsi Éváékhez s újra 
megkérdezi a lányt, hogy hát mire határozta 
el magát? »Semmire!« szólt a lány. »Ne 
haragíts meg Évi — tört ki Jancsiból az 
indulat — mert olyat teszek, hogy megem
legeted.« Fenyegetését teljesíti is, kétségbe
esésében egy csikónak fülébe tüzes taplót 
dug, odaköti magát a csikó hátsó lábához s 
tüskön bokron keresztül igy viteti magát a 
megbokrosodott állattól — egész a kedvese 
házáig. De már a házig csak a lába jön 
meg. Teste az utón szét lett tépve, diridara- 
bokra szaggatva. Évi természetesen megőrül.

E kis tragoediától egészen elütő a mind
járt utána következő »Emlékek« című ke
délyes két rajz. Két lányt jellemez ezekben 
Endrődi: egy lustát, meg egy virgoncat. 
Emmi gyönyörű szép leány, de rendkívül



renyhe. Mást se szeret, csak ülni és enni. 
Ah! enni ! ez az ő legnagyobb gyönyörű 
sége, naskálni, kóstolgatni s e mellett egész 
nap mit se dolgozni. Sohasem zúgolódik sorsa 
ellen, meg van elégedve. Dehogy erőltetné 
magát avval, hogy indulatba jöjjön. Az 
indulat felkavarja a vért, az idegeket re- 
megteti s a testet gyors, heves mozgásra 
ingerli. — Emmike irtózik minden mozgás
tól. Neki nyugalom kell, végtelen, határt a- 
ían nyugalom.

Emmike ellentéte egy másik leány, a 
kis Milike. Ez meg egész nap ugrál, játszik, 
nevet. A költő, ha látja, mindig fél, hogy 
eltalál repülni, mint egy kis madár. És va 
lóban mindig kétkedik a szép Milike felől, 
ha leány-e vagy madár. Ha szobájába lép, 
önkéntelenül arra gondol, hogy hátha a 
leányt most az ablakon találja énekelve. 
Mindig várja, hogy hirtelen kiterjeszti szár
nyait és elrepül. S csakugyan elrepül. Férj
hez megy a kedves kis Milike.

E két darabban nincs mese, de mégis 
a könyv legsikerültebb részletei. Oly egy
szerűk s annyira az életből meritvék, hogy 
az újabb irodalom ilynemű termékeinek 
bármelyikével kiállják a versenyt.

A »Feldúlt világ« már komolyabb da
rab. Endrődi ebben néhány vonással ecse
tel egy szerencsétlen elzüllött művészi éle
tet. — A balaton-füredi kávéházban fel
tűnést kelt egy ütött-kopott külsejű fiatal 
hegedűművész. — Ott ül szótlanul, gon
dokba merülve egy asztal mellett, végre 
felugrik. Endrődihez fordul s kérdezi, ha 
ért-e a játékhoz. »No, majd mindjárt ját
szom egyet — talán nem haragusznak meg 
érte a többi urak sem, aztán ítélje meg: 
érek-e valamit?« Játszik és elragadja az 
egész kávéházi közönséget. Valami emberen 
felüli rajongás van játékában, melyből hiány
zik a kellő higgadtságba kellő nyugalom. 
Mialatt játszik, szenvedély, láz pusztítja lel
két. Valódi fanatikus művész, kit felemészt 
a művészet iránti szenvedély. — Játéka 
végén felkap az asztalról egy tányért s 
körüljárja a közönséget. Az összegyűlt pénzt 
odadobja a teremben lévő cigányoknak s 
elrohan.

»Bakos szomszéd« már kevésbé sike
rült ennél. Az egész darab azt beszéli el, 
hogy paraszt-fiuk mint játszák ki Bakos 
szomszéd »vigyázatosságát« és szüretkor mint 
szedik meg az ő szőlő tőkéit.
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Utolsó beszélye a kötetnek : »A tündér.« 
Kelet Józsi nyomorult csavargó ember. Meg
bolondult szeretője miatt, a kit nem adtak 
hozzá, a ki aztán bánatjában meghalt és 
a kiből a Kelet Józsi hite szerint tündér 
lett, vízi tündér, balatoni lány és sokszor 
látja is, mikor a bullám fel felveti.

Elmondtuk a kötet tartalmát, de abból 
í bizony nagyon homályos fogalmat kap a 

tisztelt közönség a mű valódi szépségeiről. 
Hja! az ily ismertetés csak akkor volna 
jó, ha mindjárt az egész kötetet hozzá le
hetne csatolni!

Újabb időben a kicsinyes miniatűr- 
munka kapott lábra a művészetekben. Alig 
múlik el nap, hogy valami uj, parányi mű
remekről ne hallanánk. Ma valaki köröm- 
nagyságú vászonra fest le egész várakat, 
holnap meg egész eposzt Írnak egy leve
lező-lap szűk keretébe. A modern rajz is 
ennek a beteges iránynak kifolyása. Nem 
akar senki nagyot és hatalmasat alakítani, 
megelégszik avval, ha apró dolgot talál el 
híven. A költők elfecsérlik erejüket, a he
lyett, hogy azt minél jobban központositaui 
iparkodnák.

Endrődi Sándor legújabb müve némileg 
szintén szenved e hibában. Mennyi szép 
gondolat, érzelem, hangulat és mégis arány - 
lag mily kevés el nem avuló műbecs!

PALÁGYI LAJOS.

Z O R ü

Jókai és Pálffy.
Jókai és Pálffy! Tudom csodálkozni 

fog a tisztelt közönség, hogy e két nevet 
egymás mellé Írni merészkedem. Látom már 
az egyes tüzesebb vérü olvasók arcán a 
méltatlankodás setét fellegét és hallom már 
a kitörő félben levő zivatar távol dörgését: 
»Mi az? Csak nem akar ez a szerencsétlen 
cikkező a Himalaya és a vakandtúrás kö
zött párhuzamot vonni ? Mióta szokásos egy 
Jókait Pálffyak társaságában említeni ?«

A dolog igen egyszerű. E sorok Írója 
csak mintegy ellentétképen irta egymás 
mellé e két nevet. Mint a poéták mennyt 
és poklot, óriást és törpét, úgy hoztam én 
össze Jókai Mórt és Pálffy Albertét. Hisz 
mért ne csapna a prózairó is néha-néha egy 
merész anthitézist!

Igaz, hogy épen ez anthitézis nem uj, 
mert a Budapesti Szemlében látott először nap 

I világot. E nagyhírű közlöny, mely mindent,
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a mi merész vagy egyáltalán költői, nagy 
gonddal kerülgetni szokott, nem tudom, mily 
ördög által űzve, arra vetemedett, hogy e 
két nevet együtt említse. Merész költői fan
tázia, milyenre a Budapesti Szemle kritiku
sát nem tartottuk képesnek.

De ez nem elég! Gyulay Pál lapja még 
tovább megy. Felveti a kérdést, ki jelesebb 
regényíró, Jókai-e vagy Pálffy ; sőt — uram 
bocsáss — egy kutya futtában el is dönti 
a vitát és Pálffynak nyújtja oda a babérp. 
(Kérem, itt nem sajtó-hiba forog fenn; 
csakugyan Pálffynak.)

A Budapesti Szemle legújabb füzete 
ugyanis Pálffy »Esztike kisasszony profes- 
sora« cimü regényéről ismertetést közöl, 
melyben többek közt ezeket mondja :

»Regényeket olvasó közönségünk újabb 
időben leginkább Jókai ás Pálffy müvei közt 
választhat és szeretnek hinni, hogy szíve
sebben olvassa Pálffyt. Választása nem szo
rulna mentségre az előtt, kiknek józan ité 
letét meg nem zavarták Jókai hiveinek nem 
mindig tapintatos magasztalásai. De végre 
is nem a bírálók tömjénfüstje, vagy kár- 
hoztatása döntő egy iró értékére nézve és 
hiába neveznek valakit legnagyobb magyar 
költőnek, ha regényeit, hogy Mirza Shaffy 
egy kifejezésével éljünk, meg nem érti jó
zan ember-ész. Ellenben Pállffyt olvasva, min
dig tudjuk hányadán vagyunk. Müveiben 
nincs semmi ragyogó, semmi mélyen meg
indító, nem a nagy szenvedélyek boncolója 
és költője és távol van attól, hogy olyanba 
fogjon, a mi erejét túlhaladja; de a mit ir, 
az világos, elmés és kellemes.«

Ez a cikk veleje. A Budapesti Szemle 
tehát maga is elismeri, hogy Pálffy müvei
ben nincs semmi ragyogó, semmi mélyen 
megindító s hogy nem a nagy szenvedélye
ket boncolja. De nemcsak hogy elismeri, 
még büszkélkedik is evvel. Dicsérőleg em
líti, hogy Pálffy józan és világos regényé
ben nincs semmi, a mi fölemeljen, nincs 
semmi magasztos, fenséges, mi az olvasóval 
a prózai világ mindennapiasságát feledtetni 
engedje. Dicsérőleg említi, hogy Pálffy ő 
filisztersége távol van attól, hogy valóban 
nagyba fogjon és megelégszik avval, ha 
egyszerű történetet egyszei'üen, spiszburge- 
résén az olvasó elé tálalhat. A miben min
den gondolkodni tudó ember szellemi ügye- 
fogyottságot, józan kislelküséget lát csupán, 
abban Gyulay Pál lapja dicséretre méltó

irói érdemeket vesz észre. A koldus büsz
kélkedik mezitlenségével, a helyett, hogy 
azt a világ elől elleplezni iparkodnék.

De értjük, értjük ! A magyar irodalom 
koldus-korát éljük. Divatba jött azt a mü
vet a legjobbnak tartani, mely a leglaposabb 
és ürességében legvilágosabb és melyet Írója 
sok éjszakán keresztül keservesen össze
nyögött. A fantáziát lelökték a költészet 
trónusáról és helyébe a kétszer kettőt tet
ték. Meghamisították a szépnek fogalmát és 
elrontották a közönség Ízlését. Az impoten
sek összeesküdtek a tehetségek ellen és si
került nekik meghódítani a parnassust. Pe
tőfit évek óta rendszeresen kisebbítik. Kéz 
detben Aranynyal egyenrangúnak mondot
ták. Majd felállították a kérdést, ki nagyobb : 
Arany-e vagy Petőfi? Legutolsó emlékbeszé
dében Szász Károly pedig hivatalosan el
döntötte, hogy a magyar Parnassus első 
helye Aranyt illeti. Nemsokára meg azt is 
megérjük, hogy Gobi vagy hozzá hasonló 
minőségű poéták lesznek költészetünk első 
koszorúsai. Csak az a remény vigasztal, 
hogy addig az egész akadémiai irói kör 
régen el lesz már felejtve.

P—

A trónörökös könyve. »Az o s z t r á k - m a 
g y a r  m o n a r c h i a  Í r á s b a n  és  k é p e k t  
b e 11« cimü, Rudolf trónörökös védnöksége alat 
megjelenő népismei mü magyar részének szerkesz - 
tésére felügyelő bizottság alakuló gyűlését ta r
totta a nemzeti muzeum igazgatósági helyiségei
ben. A bizottság tagjaiul fölkérettek: Haynald 
Lajos bibornok érsek (elnök), Pulszkv Ferenc (al- 
elnök), továbbá : Benczúr Gyula, Hunfalvy János, 
Ipolyi Arnold püspök, Jókai Mór, Keglevich István 
gróf, Keleti Gusztáv, Miskatovies József, horvát 
képviselő, Nagy Miklós, Pulszky Károly, Szabó 
Károly, Torma Károly és Zichy Jenő gr. Az ala
kuló gyűlésen, melyre a bizottság tagjai közül 
számosán jelentek meg, az elnöki széket Haynald 
bibornok foglalta el, a jegyzői teendőkkel pedig 
Nagy Miklós bízatott meg, A bizottság megalakul
ván, Jókai Mór legelőbb is bejelentette, hogy 
W e i l e n  József kormánytanácsos, a mü osztrák 
részének szerkesztője, Rudolf trónörökös megbí
zása folytán a magyar bizottság alakuló gyűlése 
alkalmából a következő tartalmú levelet intézte 
a magyar rész szerkesztőjéhez, Jókai Mórhoz:

Tisztelt uram és barátom ! Rudolf trónörökös 
ur ő felsége, korábbi megállapodás szerint, a k i
rály ő felsége kiséretében, f. hó 6-án Pólába uta
zik. A trónörökös élénken sajnálkozik a fölött 
hogy az O s z t r á k - m a g y a r  m o n a r c h i a  
í r á s b a n  és k é p e k b e n  című népismei mü 

j magyar részének szerkesztésére felügyelő bizott- 
1 ság megalakulásában személyesen részt nem vehet j
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és utasított engem, hogy önt, tisztelt uram, felkér
jem : fejezze ki ö fensége nevében a gyűlésben 
résztvevő valamennyi tagnak szives üdvözletét s 
legmelegebb köszönetét azon szeretetreméltó kész
ségéért, melylyel a hazafias irodalmi vállalat elő- 
mozditására vállalkozni szíveskedtek. Fogadja stb. 
Weilen József s. k.

A bizottság örömmel vette tudomásul ő fen
ségének eme üzenetét s Haynald bibornokérsek 
indítványára Jókai Mórt kérte fel, hogy Rudolf 
trónörökösnek hódoló készségét nyilvánítsa s ő 
fensége üdvözletéért a bizottság hálás köszöneté
nek kifejezését közvetítse. Ezután a bizottság 
azonnal munkájához fogott s megkezdte tanácsko
zásait a munka programmjának végleges megálla
pítása fölött.

Az írók és művészek máramarosi kirándu
lása fényesen sikerült. Lépten-nyomon lelkesedés
sel fogadták a nemzeti ügy harcosait. Miskolc^ 
Munkács, M -Sziget s még több város hazafias la
kosai kitettek magukért, megmutatták, hogy a 
magyar mindig tud lelkesedni a szépért, még eb
ben a prózai világban is. — Fáy Szeréna kisasz- 
szony a máramaros-szigeti hangversenyen Ábrá
nyi Emilnek ez alkalomra irt prológját szavalta 
el. A hangulatteljes költeményből e két strófát 
tartjuk kiemelendőnek :

Nem méltat, mint te, senki szépet úgy,
A nagy leköt, megbűvöl a nemes,
De százszor jobban, hogyha magyar az,
Mit pártolnod s szeretned érdemes .. .!
Mert büszke béreid, mikhez alapot 
Földet formáló ős idő vetett,
Nem állanak oly rendületlenül,
Mint kebledben a hazaszeretet!

Határodat bár hegylánc zárja el,
Gyászunk elől nem zártad el magad;
Küzdtél velünk s ha véred elfogyott:
Pótolni árját tenger köny szakadt!
A hófehér, könuyizü, csillogó 
Kristályt, a melylyel mély aknád tele.
Talán az isten, mint egy szent csodát, 
Hazádért omló könyböl szűrte le !
A nidecki Chamisso-ünnep. A vogéz-klub 

e hó 6-án leplezte le Chamisso Adalbert emlék
tábláját. Nideck elzászi vár romjain, melyeket e 
költő emelt ki a feledés homályából az óriás leány
káról szóló regéjével (»Burg Nideck ist im Elsass 
dér Sage wohl bekannt.«) E hires vers nálunk is 
ösmerős; Gyulai Pál fordította le, Toroczkó 
várára vonatkoztatva a nidecki óriások legendá
ját. A Chamisso-emléktábla Nideck vén tornyának 
kapuja fölött van; a leleplezés előtt Grün főtanitó 
tartott német szellemű beszédet. A táblát Chamisso 
domborművű mellképe díszíti és alávésve az emlí
tett »Riesenspielzeug« vers kezdő sorai olvashatók. 
Az ünnepen nagy közönség volt jelen, csaknem 
kizárólag elzászi németek.

Magyar-olasz szótárt állítottak össze Len
gyel János igazgató-tanító és Benkó K., Donáth 
J., Kavulyák Gy. és Szigyártó Z. tanítók a fiumei

j m. kir. állami fiu-iskolánái. Ára I frt 8J kr,, kap 
| ható Budapesten Aignernél és Fiúméban Dase 
! Gusztávnál. A jövő év folyamán meg fog jelenni 

a szótárnak olasz-magyar része is.

M Ű V É S Z E T .
Shakespeare Vizkeresztje e napokban ke

rült először színre a londoni Lyceum-szinházban, 
több évtizednyi szünet után. A nagy brit költő 
e vigjátékát, nem tudni miért, saját hazájában 
igen elhanyagolják és csakis Irwing buzgalmának 
köszönhető, hogy most ismét megjelent a színpa
don, még pedig káprázatos fényű kiállítással. — 
Malvolio szerepét Irwing játszotta mesterileg. Ér
dekes volt, hogy a Viola és Sebastiano testvérpár 
személyesitői: Ferry Ellen k. a. és Ferry Francia 
ur, kik csakugyan testvérek, annyira hasonlók az 
életben is, hogy a shakespearei bohó összetévesz- 
tés a színpadon egész szemfényvesztéssé lett.

Sárosai (Schaner) Ferenc négy felvonásos 
nagy dalmüve »Abancerage« valószínűleg csak a 
jövő év őszén kerül színre az operában. A női fő
szerepet Bartolucci Vittorina k. a. fogja énekelni.

Sarah Bernhardt a téli évadban az amerikai 
B a r r y m o r e  »Nadjesdja« című darabjában fogja 
a főszerepet játszani, A drámát R i c h e p i n ,  az oly 
gyorsan híressé és népszerűvé vált francia iró for
dítja franciára.

New-Yorkban, mint már említettük, a leg
közelebb emlékszobrot emelnek Beethovennek. A 
szobor létesítése az ottani férfi-dalegylet érdeme. 
Az egylet 664 tagból áll, a kik közt 280 működő. 
E hó 21—23. ünnepli fönnállásának huszonötödik 
évfordulóját és ez alkalommal fog a szobor is le- 
lepleztetni.

Szobrász materem Pompejiban. Pompeji 
romjai között nemrég egy szobrász-műteremre 
bukkantak, melyben egy gipszszel öntött holttes
tet találtak. A falakon több értékes falfestmény 
van, ezek közül az egyik lakomázó ittas társasá
got ábrázol. Egyik teremben olyan festményt ta- 

! láltak, mely álló helyzetben ábrázolja Lédát, ki a 
j  hattyút bal karján tartja. Egy harmadik szoba 

festményei között egy vízbe ugró Narciss alakja 
érdemel különös figyelmet.

Uj darabok. A párisi nagy opera újdonságai 
a jövő saisonban: Tabarin, 'Salvayre Egmont-ja, 
A két galamb és Massenet Cid-je lesznek.

Nilsson Krisztina, hir szerint, visszavonul 
a színpadtól és ezután mint ének-tanitónő akar 
működni. Legutóbbi amerikai vendégjátéka alkal
mával nagyban buzgólkodott egy amerikai nem
zeti konzervatórium fölállítása mellett, melynek 
vezetésére késznek nyilatkozott. Az intézet New- 
Yorkban vagy Chicagóban lesz.

A színkör igazgatósága Bártfai Paczona An
taltól »Az a n g y a l o s  i n á l ó k «  cimtt fővárosi 
életképet fogadott el előadásra; a darab a jövő 
hét folyamán kerül először színre.

Felelős szerkesztő ; SZANA TAMÁS.
B odapeit. W ein iB .n n  testvérek  kön.vvnjromdéj».
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A P Á Y A T O L L A K ,
Irta KISTELEKY EDE.

Miért, miért nem ? — tudó a megmond
hatója, nagy feneket nem kerítek neki, csak 
azt mondom, mégis csak furcsa az, hogy 
egy olyan asszony, mint már Bárkányi Bor
bála asszony is, egy pávának legyen a bo
londja.

Egy valóságos élő, tarka, fényes tollú pá
vának a bolondja.

Persze, hogy furcsa. De talán mégsem 
olyan nagyon furcsa., Hm! ki tudja!

Bagi Ágota selyemkendőkre, Zsák Mi- 
hályné piros sarkú papucsokra, megint má
sik, megint másra költegeti költő pénzét.
A Bárkányi Borbála meg egy pávára; igen 
bizony egy pávára, a mely az ő tanyájuk
nak a dísze, fénye . . . koronája.

Hisz a szegedi határban egyetlenegy 
páva. Már azért is megérdemli, hogy meg
billentsük fejünkön a kalapot, ha a nevét 
halljuk.

— Cifra ! cifra! — hangzik a ház pit
varajtajából.

— Kujon! kujon! — felel a páva.
Kilibben a nemzeti színre festett léces

kalodából, az ő úri palotájából. Furcsa egy 
palota ez. Attila öreg űré, azé az isten os
toráé is ilyen anyagból készült; ha nem fül
lent Priscus rethor.

De hogy nagyobb ur volt-e nemzetes 
vitézlő Attila hun fejedelem az ő palotájá
ban, mint »Cifra« páva a maga magáéban 
most, kinn a Bárkányiék szegedi tanyáján; 
nem merem eldönteni.

Mert még megtalálna rám méltatlan- j 
kodni az akadémia, a sok nagyeszű ember, I 
hogy a »róluk-nélkülök« ilyen fontos dolog- j 
bán Ítéletet mertem hozni.

Annyi azonban mégis csak tagadhatat
lan, hogy a »Cifra«, bár alabárdosok nem 
őrzik palotája bejáratát, híres gyerek széles 
darab földön.

Az ő palotáján »nyeli« Thódor a kátai 
első asztalos mester három álló hétig, meg 
azonfelül egy huszonnégy óráig dolgozott.

Kérdezzék meg, a kik nem hiszik.
Valóságos mestermű ! Szárnyas ajtó nyí

lik az egyetlen nagy terembe, mely Cifrá
nak trón- és háló- terme. Hat arasz a hosz- 
sza, négy a szélessége, a magassága'? . . . 
felül ér a palánkon, hogy messzire ellátszék. 
Négy torony a négy sarkán, Kömpöcön a 
templom előtt sincs ekkora, mint ebből
egy-egy-

Nem is palota ez; középkori lovagvár.
O h! az a Thódor, de cifrán is tákolta 

össze. — Uram bocsá’ — majd eljár a szá
jam, de hogy tákolta; nem vásári munka 
ez, hogy tákolták . . .

Ott áll a kis kert végén; hangabokor 
borul az oldalára, hódolva, bókolva. Körü
lötte nyáron pünkösdi rózsák nyilnak. Fe
lülről bárom akác őrzi, tüskés ágaival. Jaj ! 
annak, ki hívatlanul közeledik hozzá.

— Cifra, cifra! S kilibben a páva pa
lotájából. Büszkén emeli föl a nyakát s hirt 
ad magáról, hogy: kujon, kujon !

Azután végig lépked az árnyas utón 
olyan büszkén, hogy valami fiók-király tőle 
tanulhatná meg, miként kell a királynak 
büszkén lépdelni.

Mikor a ház előtt álló nyírfa alá érke
zik, fölnéz »Cifra« a napba, azután meg le 
a földre. Egyet fuj magán s tele szívja tü
dejét az illatos léggel.

Azután kiterjed az az ernyő, melyen 
nem egy, hanem ötvenöt nap ragyog egy 
helyett.

Ötvenöt! Nem egyszer, se kétszer ol
vasta össze azokat Bárkányi Borbála. Mind
egyik tollon egy fényes nap. Szebb, mint az 
égen ragyogó, tündöklőbbek, mint a hiuz 
szemei. Zöld a közepe, kékbe hajló szélein 
arany zománccal áttörve, szőke-sárga ka
rimája.
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Azután jönnek a bodor tollúk, lágy se- 
lyem-pihék alólról, felül meg egymásba for- 
radt töndöklő dárdák.

A ki nem félti a szeme fényét, az csak 
nézzen rá !

— Cifra ! cifra!
Cifra összecsukja aranyos ernyőjét s 

felrepül a tornác rostélyára. Szép, egyenesen j 
megáll Bárkányi Borbála előtt s megint 
csak szól:

— Kujon, kujon.
Mintha >jó reggelt« kívánna.
Bárkányi Borbála pedig elébe tartja 

ráncos, kis tenyerét s onnan eteti az ő pá
váját.

— No te ékes, no te cifra Cifra ! lak
jál jól, estig nem kapsz, estig magad ma
radsz. Jól viseld magad. Magadat hagyunk 
a háznál, kimegyünk Rátára, olajat ütte- 
tünk. Magad maradsz itthon édesem, Cifrám.

S végig siklik az egyik keze a páva 
fényes hátán s az meggubbaszkodik előtte, 
mint egy szelíd bárány.

— Anyjuk, be vagyon már fogva, ül
hetünk, mehetünk, dörög az ő mély hang
ján Bárkányi Mátyás.

— Mindjárt apjukom, mindjárt, csak a 
Cifra lakjék jól, etetem az ékest, etetem.

— Délig se’ lakik az jól anyám, szól 
mostan Bárkányi Rózsi.

S a Cifra mintha értené a rátarti leány 
szavait, megneheztel, leszáll a ketrecről, vé- j 
gig sétál az árnyas utón s bevonul palotá- j 
jába s ott nagyot iszik a vályúnak nevezett ! 
billikomból.

Mikor a kocsival kihajtanak a tanya j 
udvaráról s megkerülik a kutat, mikor a j 
Bódi székéhez érnek, a Cifra fönn van pa- ! 
lotája tetején. Szétterjesztett farktollain csil- j 
lógnak a napok, tündöklik azokon a kék 
zománc, az aranyba játszó apró pihék pe- j 
dig kápráztatón csillognak el messzire.

— Be szép is az a páva, be kedves 
jószág, ennyit szólt Bárkányi Borbála, az 
egész utón be Rátáig nem is volt neki több 
mondani valója.

Csak gondolkoztak, gondolkoztak. Leg
szebbek voltak a Rózsi gondolatjai. A nó- ! 
ták hősei jártak eszében; nem azok a híres j 
legények, kik fölkarabélyozott tüszőkkel, 
erdőről-erdőre barangolnak vagy a kik le- I 
génykedő markaikban rézfokost forgatnak |

tánchelyeken. A nóták hőseiről álmodozott, 
kik babájukért élnek-halnak. Epedő furu
lya szaván beszélnek át a pusztai domb 
oldaláról a tanyaházakba. Széles pántlika a 
kalapjukon, mely mélyen a villogó szemekre 
van vágva; a kendőjük, az a! a kendőjük 
négy sarkába négy külön, szín, mindegyik 
színbe egy betű.

Ni, u i! mintha csak a Szemző Bálint 
volna. Nótába való legény.

Olyan szépek is azok a Rózsi gondo
latjai.

De be is értek már Rátába. Épen csen
dítettek. Haldoklónak húzták a lélekvált- 
ságot. A kis cincellő búsan panaszkodott, 
mint valami nyelves gyerek, azután a mély 
szavú öreg harangok is belekondúltak.

A piactéren gyorsan hajtottak át. A 
sánta Zakart majd leverték féllábáról. Amar
ról a másik félről Debrecen közelében verte 
már le negyvenkilencben egy ágyugolyóbis.

Emennek a féllábának a felével pe
dig már sírban van. Rár lett volna 
még egészen betaszita^:. Csak sántikálj 
Zakar 1 . . .

A falu házától balra tértek. A »nyeli« 
Thodor ott állt épen a sarkon, rákiáltott 
Bárkányinéra, hogy — mit csinál a páva, 
Borbála nénémasszony ?

— Búsul, mert maga maradt otthon.
Addig-addig, hogy elérkeztek a Virág 

Elek olajmalma elé. Vagy harminc tanyai 
kocsi közé álltak be. Ennyien voltak azok 
erről az oldalról. A túlsó oldalon pedig, az 
úri Pista olajmalmánál ötvenen felül. Haj 1 
kell is a böjtben az olaj, mikor a zsírost 
csak a papnak lehet enni.

Bárkányi Mátyás, a gazda, leemelgeti 
a tányérrózsa magjával teli zsákokat a ko
csiról s beviszi a *sajtoló«-ba.

Ugyancsak megvárakozik, mig rá kerül 
a sor.

Az öreg benn is marad a malomban, 
csak a fehérnép marad a kocsinál, hű 
életpárja, meg a Rózsi lánya. Nem unják 
magukat, körülöttük a sok ismerős.

Hidegen mosolyog rájuk a téli nap. De 
azért fényes a sugara, bár hűvös a melege.

A Rollárék két szürkéje is ott van 
mellettük kifogva. Rollár Erzsiké egy szé
pen pirult kenyeret a friss olajba márt bele 
s avval kínálja meg Bárkányi Rózsit. Előbb



azonban maga harap bele. Teli arcára csor
dul az olaj — s úgy törölgeti a kendőjével 
onnan.

Túl a Kollárékon Sinka Mihály vasten
gelyes kocsija áll. A majsai vásáron vette, 
halasi kovácstól. Könnyű, jó szerszám ; — 
két ló után igy szaladozni nagyon megjárja.

Már az olyan szerszám mellett is, mint 
a Kacska Czimer Lászlóé nagyon urias. Bi
zony ez a László, hej ez a László nem tö
rődik ez már semmivel, csak az iszommal. 
De meg is látszik. Ilyen szerszámba csak 
befogni is olyan gazda embernek, mint ő 
kelme. Se kocsi, se szekér, a zópjai mind 
kihullottak, a rudja hat helyen megpántolva

Könnyű bizony Sinka Mihálynak ócsá
rolni a másét, mikor a magáé különb

De mikor Kacska Czimer odalép, ugyan 
csak elhallgat. Ha kocsija kopott is, de néz
zék meg őt magát. Tizenötirhás subája úgy 
tele van verve selyemtulipánokkal. A vál
lán két tulipán, ágait szépen hátra ko- 
nyitja, a fekete gallér alatt összeérnek, az
után lefolynak egy darabig.

Körül az alján apró tulipánok, halvány
piros selyemből. Piros irhán, kék szattyán 
olyan tarka, mint a barka. Bodor fehér szőre 
a subának, mely alól kilátszik félarasz, 
mintha ollóval nyírták volna körül, egy szál 
szőre nem hosszabb a másiknál.

Hát a Sinka Mihály subája ! Hogy nem 
restel a falubajönni benne. Vedlett kék nad
rágja térdein a foltokat se takarja e l; — 
Térdéig sem ér. Talán mikor készítették, 
farkasok pusztítottak a juhokban, — drága 
lehetett a bőrük — hogy Sinka Mihály ily 
szűkén szabatott belőlük . . . Nem tudom.

Pedig kisebb gazdáknak is, mint ő kü- 
lömb a subájuk. Bakó Imrének, Hódi Fe
rencnek. — Amazé festetlen, vadonat uj 
suba. Iszpohánból a tulipánok rajta, —- vál
lait a kettő egészen bepirositja, — alól pi
ros szattyánból az ékesség. Emezé a Holló 
Ferencé meg olyan kupecos barna suba, | 
fekete szőrrel.

Pedig ha Bakó Imre meg Hódi Ferenc í 
egymás mellé toldaná a szántóját, aligha S 
futná ki kettőjüké a nyolcvan zsákost, pedig 
Sinka Mihályé annyi, se több, se kevesebb, 
nyolcvan zsákos a íöldje.

Túl amonnan, az úri Pista malmánál 
is jeles szegedi gazdák üttetik az olajt. 
Hogy többet ne említsünk, ott vannak a

J Fogasok, a Csányiak, a Dudraiak meg az 
I enyveskezü Meszesek !

No, ha ez utóbbi família nem egy drága 
j hajtása hervadt el Szeged várában, még a 
| Ráday híres kertész gondozása a latt! De 

azért nagy familia. Egy kis csorba nem igen 
! látszik meg bennük . . .

Hanem emitt, ideát a mieinknél, no a 
Bárkányiéknál egy se külömb. Hisz az öreg 
tanyai kapitány, meg virilis. Maga a sze 
gedi polgármester is csak úgy szólítja: 
drága jó szomszédom, Mátyás bátyám. (A 
kaszálójuk a 30 esztendősön határos, onnan 
a szomszédság.)

De az öreg valami sokáig marad az 
olajmalomban. Lassan kerül rá a sor. Rózsi 
nem unatkozik. A pántlikáját igazgatja, 
babrál vele. Olykor feltekint s szétnéz a 
két kocsi táboron. — Hát ha ők is köztünk 
vannak. — Azután hirtelen lesüti ismét a 
fejét s néz a kocsi elé, mintha az a körül 
ugráló kis pipiskékkel beszélgetne. Kis bi- 
borfejü pipiskék szedegetik ott az elszóró
dott tányéricát. Majd fölrebbennek a fákra, 
majd ismét letelepednek onnan a földre.

Az olaj gőze ködgomolyagokban fordul 
ki az ablakokon a szabadba, s leülepedik 
a kocsik közé, mint valami felhő.

A fák árnyékai megtörnek benne. Ott 
is látszanak, még a földön is, kettősen.

De pattogó ostora van annak a vala
kinek, a ki most jő.

Jó két csikót kerget maga előtt. A 
Rózsi föltekint azután elpirul s piros lesz 
az arca, piros, mint Bakó Imre subáján az 
a két tulipán.

A neszéről is ráismert Szemző Bálintra, 
ő  rajtuk felül laknak jóval a Szemzőék, 
ha egyidőben indultak is, nem csoda, ha 
később érkezett ide.

— Az a Bálint meg, hogy oda áll a 
másik malom elé, nem ide . . . Bizonyosan 
nem vett észre. De hát miért nem vett, mi
kor őt észrevettem.

Rózsi, Rózsi, ej h a !
— Azért is átköszönök neki. A j! de

hogy köszönök, isten mentsen. így n i! in
kább háttal ülök nekik, ne is gondolja, hogy 
láttam.

De nem sok idő telt belé, hogy igy is 
észrevették. Át is ballag Szemző Bálint ide.

— K ukk! Leesel Rózsi a derekről.
— Jaj, jaj, hogy megijesztett kend.
— Adjon isten, húgom lelkem.
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Rózsi susogva fogadja el a köszöntést, 
a foga között sziszegi el a »fogadj isten«-t.

Akkor azután megbillenti pávatollas
kalapját.

— Hozzátok is benéztem — mondja 
Szemző Bálint — láthatod is o tt; a földön 
hevert ez a toll . . .

Tovább se mondhatta. Bárkányi Bor
bála lépett elé, ki épen a malomba nézett 
be, hogy mit csinál az apjuk.

— Ti is itt vagytok gyerek? Jaj, de 
mit látok, jaj, boldogságos szűz Mária . . . 
te útonálló, te fosztogató, te Szemző gyerek ! 
Lássák kegyelmetek, nézzék kegyelmetek 
ezt a tolvajt, ki fényes nappal garázdálko
dik, bemegy a házamba, megfogja a »Cif
rám «-at, az én kedves jószágomat, ismerem, 
aj, ismerem, a legszebbik tollát tépte ki. 
Jaj, az útonálló, jaj, a tolvaj, a gazember . . .

Összeverődött túlról is, meg innenről 
is jó rakás ember. Haj — nem is csekély 
dolog az, mikor Bárkányiné jajgat.

— Mi történt ? Mi ‘ történt ?
Ez igy mondja, az meg másképen. Zűr

zavaros a szó, csak az hangzott ki belőle, 
hogy a Szemző Bálint tolvaj, gazember, úton
álló. Ezt tovább is adják, meg is toldják.

De a Szemző Bálint sehol, sehol. Nem 
várta be magára a nagy csúfot; elhajtott, 
elvágtatott.

Rózsi szemei könyekbe lábadtak. Be
szélt az édesanyjának édesnél-édesebb sza
vakat, hogy a Bálint úgy találta a tollat az 
udvaron.

— Nem lehet, nem, nem, nem! Fog
junk, menjünk, jaj, az én Cifrámat mi érte. 
Érzem, hogy valaminek kellett vele történni. 
Fogjunk apjuk! menjünk.

Bálint már ott nyargalt a Bódi széké
nél. Befordult a Bárkányiék kutjánál, azután 
leszállt a kocsiról.

— Hát legyen igaz, ha már igaznak 
állítja . . .  s fenyegetőzik az öklével. A szeme 
vérgyürüket karikázik, csillagok táncolnak 
előtte.

— Jaj az a szégyen ! — ne legyen hiába !

— Kujon — kujon — kujon!
Mint valami ideges úri dáma Bárká

nyiné elájult. Úgy kellett őt fellocsolni.
Mikor szavát foghatta, nyögött.
— Ugy-e mondtam, úgy-e mondtam. 

De még igy én se gondoltam. Azt hittem 
azt az egyet, — ja j! s behunyta szemeit

kezeit összecsapta, — jaj, mind az ötvenötöt 
tövében lenyirta. Egyetlen napos tolla sincs 
— Szegény Cifra! te ugyan megjártad.

Rózsinak jobban fájt, de keményebben 
állta. Csak az egygyel disputáit még magában 
avval az egy szóval, a mit Bálint mondott, 
hogy ott hevert. Arra értette, nem hazudott.

Mikor Bárkányiné felépült, első szava 
az volt, hogy »menjünk apjuk!«

Az apjuk meg összeráncolta homlokát 
s azt kérdezte, hogy — hova ?

— Hova ! hova ? A főkapitányhoz, nem 
a polgármesterhez, vagy a főispánhoz, vagy 
akár a király elé. A »Cifrát« nem hagyom, 
nem, hogy megcsufitották.

Bárkányi Mátyás szelíden nevetett.
— Te bamba! no te — te —
— Lassankint azután elállt attól Bár

kányiné, hogy a király elé, vagy a főka 
pitány ur elé is menjen. Csillapodott sziv- 
beli fájdalma. De a »Cifra« nem volt többé 
cifra, sem ékes. — Leáldoztak az ő fényes 
napjai. Különben ő maga kevés tudomást 
vett arról, hogy ékessége koronáját elrabol
ták. Csak olyan kevélyen járt, mint azelőtt.

Hanem Bárkányiné csák búsult egyre 
a Cifrán. Rózsinak is volt búja, de nem a 
Cifráért. Bár soha ne került volna hozzájuk. 
Édesanyja jobban szereti, mint egyetlen le
ányát. A szomszédok egymás között el is 
címezték már páva bolondjának.

Ha tudna róla, még se tenne róla . . . 
Csak arról az egyről tudna tenni, hogy a 
Cifra megint a régi lenne. Az az ötvenöt 
kék szem . . .  Az a szem vakító pávafark. 
Szegény Cifra, hogy elcsúfítottak. Átkozott 
legyen az a kéz, soha munkára nem alkal
mas. »Miatyánk«-kai nyújtsa ki a tenyerét 
hogy kis krajcáronkint koldulja vele össze 
a kenyerét.

Csak tudna róla tenni . . . Mikor nő 
az k i !

Talán soha . . . soha.
— Cifra, Cifra!
Fölszáll a páva, a tornác rostélyára. 

Odavágja csőrét a gazdasszony tenyerébe. 
Háromszor vágja, háromszor kiáltja: — 
Kujun, kujon, kujon.

Arra is azt kiáltotta, a ki az ékességét 
elrablotta.

— Kujon is volt az ; varjú vágja ki a 
két szemét, a te fényes ötvenöt szemedért. 
Ötvenöt pokolvar . . .

— Anyám, édes anyám ! a déli harangszó
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kihallatszik Hátáról; ilyenkor imádkozni 
szokása kelmédnek.

— Hadd el lányom, mindegy az. Mikor 
az ember a maga javára kér valamit az 
istentől, alattomban mindig a más káráért 
könyörög. Most a más káráért könyörgök, 
alattomban a magam javát kérem.

— Anyám, édes anyám, szorít engem 
nagyon ez a selyem melledző.

— Ereszd meg a fűzöt, édes leányom? 
majd nem szőrit.

— Szorít az engem úgyis, édesanyám, 
szőrit még akkor is, ha rajtam sincsen. Jaj 
édesanyám szőrit ez engem mióta Kátán 
voltunk. Anyám én beteg vagyok.

— Eredj be leányom, feküdj föl az ágyra 
ha beteg vagy. Majd megetetem előbb a 
Cifrát, azután ápolás alá foglak. Főzök 
ánizsmagot, izzasztó fűvel — meggyógyítalak 
lányom, csak eredj be. — Te Cifra — én 
drága jószágocskám, hogy elcsúfítottak. Még 
a lelke is elkárhozott legyen . . .

S ráborult gyengéden Bárkányi Bor
bála a páva fényes szárnyára. Végig siratta, 
zokogó panasszal, keservesen hullatott sós 
könnyekkel. Megcirógatta, lepergett köny- 
nyeit elsimitotta fényes tollazatán, a me
lyektől az még tündöklőbb lett. Azután gő- 
gicsélve beszélt hozzá, mint a selypitő gyer
mekhez a szülője. Föl is tekintett, megint 
csak ráborult. Azután odaszoritotta homlo
kához tarka kendőjét, szemeit is kitörülte 
avval; lekönyökölt a tornácon álló híisvágó 
tőkére úgy csóválta a fejét.

A gém felrántotta a kútból az ostorfa 
végére kulcsolt vasas vedret. Az meg haran
gozott a levegőben, ide-oda billegett.

Bárkányiné odatekintett.
— Csak úgy lógnál a levegőben Szemző 

Bálint, mint az ostorfa . . . vernéd össze a 
bokáidat, hogy ne tudnál felőle.

A. ház nyitott ablakánál is könyököl 
valaki, az meg azt suttogja: — isten áldja 
meg minden tapodtadat, minden lépésedet.

Nagyot csikordult a kapu. A füstös bika 
szabadult ki az akolból, az ment neki a 
fejével.

Bárkányiné beszaladt a Cifrával a pit
varba. Ott azután hirtelen valamit gondolt; 
valami nagyot.

— Cifra! Cifra! meg vagy mentve.
A páva erre is csak visszafelelt; hogy 

kujon 1 — Kiderül homloka Bárkányinénak

j farkasszemet néz a pávával, azután nevet 
kacag is, hogy meg vagy mentve.

— Jó lesz az úgy, már hogyne lenne 
: jú. Akár úgy, akár így. Inkább így. Min

dig szétterjesztve hordja. Ha három ürü
I árába is kerülne. Cifra, Cifra meg vagy 
j  mentve. Lesz megint tollad, fényes napos 

tolláid. Selyemmel köttetem együvé, szár
nyad alá aranyszállal; összeszerzem, vissza- 
szerzem; — nem a régit; legyen az azé, a 
ki megyirigyelte . . .

Kátán a tükrök alól, a feketerámás 
előre buktatott tükrök alól egyenkint tűn
nek a pávatollak. Valami kupecz-asszony, 
vagy miféle szedi őket össze, talán Talián- 
országba küldi, ahol annak nagy keletje 
van. Nem lehet tudni. De furcsa mégis, 
hogy némelyikért olyan nagy árt megad, 
őz Andráséknak egy ezüst húszast adott 
egyért. Csapiár Illéséknél meg fél kenyeret 
felejtett érte az asztalon.

De talán az a Bárkányiné lesz a’ mégis.
Ni, hiszen ahol ballag. Fehér vászon ken

dőjébe gondosan rejteget valamit. A kendő 
egyik csücskénél kukucskált is ki valami. 
Valóságos pávatoll . . .

A kenderföldeken is jóval túlért már. 
Gyorsan megy, mint a zivatar; nem is a 
két lába, nagy öröme, szárnya viszi.

Libben-lobban utána árnyéka, mintha 
őt kergetné.

A hármas határnál, ott a Szőke csősz 
tanyaháza megett leül az árokpartra. Talán 

1 elfáradt, talán másért. Kioldja a fehér vá- 
} szónkendőt, mintha valami a lelkét nyomná 

lázasan kap a pávatollak után s összeolvassa,
! — számolja azokat.

— . . .  Ötven ! nagyot sóhajtott: azután 
* egy pillanatig szünetelt. — ötvenegy, kettő,

három, négy ! Kifogyott belőlük. Azt hitte 
meg van már mind az ötvenöt. Egész Kátát 
bejárta, abban nincs már több pávatoll. 
Sajna! nincsen. De addig, mig kerül, majd 
csak vár. Vagyha elizenne annak. Dehogy 
izén. A nyelve nőjjön inkább le, mikor 
izenni akarna.

Bizony elfáradt, mire kiért. Be is al- 
konyodott már akkorra. Korábban alkonyo- 
dott, mint máskor. Az ég északi sarkáról, 
mint valami fekete tengernek öt nagy ujja 
nyúlt be az ég közepére öt hosszú felleg- 
nyelv; sötét fellegnyelvek. Azután mintha 
ez az öt uj összecsukódott volna egymás 
mellé, egyszerre sötét lett.
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Apró hópihók szitálóztak a levegőben. I 
Fehérek lettek a háztetők. Minden fehér, 1 
még a Rózsi arca is, mint a fal. Pedig benn 
ül a meleg házban, a hol más izzad, ő fázik. I

— Rózsi lányom! mi a bajod? — szól 
gyengéden az anya. Mintha nem is a páva , 
bolondja szólt volna.

— Anyám, édes anyám, az a páva! 
az a páva! Valahányszor elkiáltja, hogy j 
kujon, kujon, olyan nagyokat nyilallik itt, j 
anyám itten . . .

— Bamba! tehet is a Cifra arról, ha' |
neked ott nagyot nyilallik. Ezt már a páva j 
bolondja mondja, rekedtes, szemrehányó ' 
hangon.

— Pedig a páva az, anyám, a páva ! í 
Leroskadt Bárkányi Rózsi a tulipános, s z í v - j 
alakra vágott hátú karosszzékre, leborult j  
az asztalra, azt zokogta : páva! páva!

Bárkányiné pedig leült a rostélyos karú 
padra, vászonkendőjét kioldotta s újra össze- I 
olvasta a pávatollakat.

— Rózsi, Rózsi te — ötvennégy — 
nézd, nézd ! a Cifrának megint lesz farka- 
Egy toll hiányzik még hozzá, a középső 
hosszú toll; jaj, ha az is megvolna.

S lerakta félkarajban a napos tollakat 
az asztal közepére.

— Jaj, ha az is megvolna. Selyemmel 
köttetném össze, aranyszállal a Cifra szárnya 
a lá! Csak az egy megvolna, itt volna, ne 
annál, a kinél van. Rózsi, mit gondolsz, ne 
üzenjünk el érte ?

A leány hirtelen fölkapta fejét, csillogó | 
szemeivel nagyot nézett, mintha tekinteté
vel elnyelni akart volna valakit.

— Jó lesz annyám! izenj el érte, izenj 
utána, majd elhozza.

Azután megint leborult az asztalra.
Bárkányiné pedig fölkelt, nagyott ütött 

a saját maga tenyerébe.
— Nem izenek, nem én. Csak azért 

sem. Akad még Kátában egy pávatoll. Majd 
meglátjuk, egy véka életért nem akad-e.

Olyat se publikáltak még Kátában, , 
mintGyertya szentelő Boldog Asszony után 
való vasárnap. Azt hirdették, hogy egy pá- i 
vatollért egy mérő búzát ad valaki, ha azt ! 
behozzák a helységházára.

Bárkányiné csípőjére vetett öklökkel 
hallgatta a publikálást.

— Úgy bizony, egy véka tisztát, tisztát ; 
nem rozsot annak a ki, pávatollat hoz a -j 
helységházára.

Hej ! de mikor annyiért sem akad pá- 
vatoll egész Kátában. Nem bizony, ha még 
egy országot adnának is egyért, nincs ott, 
egyetlen egy sem. Árvaíáuyhaj az kerülne 
egy szekrére való, de pávatoll egy köröm- 
feketényi sem.

De kinek is fájhat a foga pávatollra? 
Nem tüzhet-e a kalapja mellé darutollat 
inkább, szebb az.

Nem is kalap mellé kellene a pávatoll.
Leverten ballagott ki Bárkányiné a ta

nyára. Egész utón azt beszélte, kell keríteni, 
meg kell ennek az ötvenötödiknek is kerülni 
valahonnan. Könnyes volt a két szeme, mi
dőn kiért a tanyára. Alig ért a tornácra 
elkiáltotta m agát:

— Cifra ! Cifra!
Hadd panaszolja el neki azt, a mi szi

vét nyomja, ki is értené meg más, ha az nem.
— Cifra, Cifra! . . . Cifra! . . .
A galambok kirezzennek a dúcból, föl

repülnek ; a purclik bukfencet hánynak a 
a levegőben, ezek a komédiás galambok. 
A nagy fehér gatyás, lerepül a tornác ros
télyára.

— Hess te, hess ! Kellesz is te ! Cifra! 
Cifra!

A szokásos kujon, kujon, elmaradt. Oda- 
megyen Bárkányi Borbála a páva fapalotá
jához, kinyitja szárnyas ajtajait, zokogva 
borul a küszöbre . . . kezeit tördeli . . .  a 
páva bolondja!

Cifrának már nem kell az ötvenötödik 
toll, a többi ötvennégyre sincsen már szük
sége. Itt hagyja azokat . . . testamentomot 
sem kellett neki róluk tenni, — meg úgy 
sem voltak az övéi.

Eltemették.
— Milyen ékes voltál, dísze az udvar

nak. Fölséges a járásod; — ide-oda szöktél, 
váilamra szálltál, tenyeremből ettél . . .Nem 
mondod már többé, hogy kujon, kujon, Sze
gény Cifra, téged az irigység földelt e l!

Ez volt a gyászbeszéd. Nem pap beta
nult mondókája. Lélekből áradt dicséret, 
szivbél eredt panasz, a hogy Bárkányiné 
értette.

Mikor mindennek vége volt, a Rózsi 
halvány arcán gyenge pirosság hajnalodott. 
Talán a reménynek hajnala. Izgatottan já r
tak szemei. Azután azt mondta:

— Anyám, én sajnálom a Cifrát, saj
nálom nagyon . . . (Akkor minek fojtottad 
meg!)



— Lehet is azt sajnálni lányom! tör
delte kezeit Bárkányiné.

— Az fáj, hogy semmi emléket nem 
hagyott ránk, csak egy tollát is kitépte volna 
kelmed.

— Bizony kár volt nem tenni.
— H aj! ha elüzenne kelmed Szemzőék

hez, hogy hozna Bálint a tollából, szegény 
Cifrának a tollából . . . ide az én kis tük
röm alá.

— Nem izenek leányom; nem izenhe- 
tek annak . . .

— Pedig édes anyám! ha nekem nem 
hoz Bálint a Cifra tollából én meghalok!

— Nincs is már miért élnünk lányom, 
elmehetünk a Cifra után.

Le is fektették Bárkányi Rózsit magas, 
tornyos elejü ágyba. Ott hervad most is j 
azon az ágyon . . . harmadik hete már, Het
vened vasárnaptól Hamvazó szerdáig. Ma 
éppen az van . . .

K O S Z

RÉGI IDŐK, RÉGI ERKÖLCSÖK.
(Lengyel elbeszélés.)

Irta  SIEMIENSKY LUCIÁN.
(Folytatás.)

De Borbálára rá sem lehetett ismerni. 
Arca lángolt s szeme is csodálatos fényben 
ragyogott.

Szerencsére senki sem vette ezt észre, 
mert az ágyellenző által képződött árnyék
ban ült.

— Hogy én mit mondok hozzá ? — 
szólt némi gondolkozás után. — Nekem, 
szegény árvának, nagy küzdelmembe kerül
hetne, ha Gábor ur magas kegyét megnyerni 
iparkodnám.

— Ne forditsd a dolgot tréfára, gyer
mekem, — viszonzá komolyan a hercegnő. 
— ő  oly férfi, kinek szelleme, szép alak
jával összhangban áll, a mellett jó családból 
való. Ha talán nem tetszhetik is annyira, 
mint a mi fodrozott-bodrozott gavalléraink. 
mindenesetre jó férj válik majd belőle . . .

— F érj! — susogta Borbála, lesütve a
fejét s a többi hölgy is követte példáját í 
csak Gertruda kisasszony akart még egyet- 
mást megjegyezni; de a hercegné elálmo- 
sodva, a szokott módon bocsátá őket e l: 
»Menjetek aludni gyermekeim!« — s az
érdemesebbeknek megengedte, hogy kezét 
megcsókolhassák.

*

Kevéssel a fővárosból való elutazás előtt 
történt az elébb leirt jelenet — mely csak
nem bűvös változást idézett elő a Borbála 
kisasszony jellemében, ő  eddig büszke volt 
a hercegné gyámkodására. Anyja, ki négy. 
venezer forintot hagyott rá, halála előtt a 
hercegnő kegyeibe ajánlotta őt. A leányka 
megtisztelve érezte magát az udvaroncok 
finom bókjai, hízelgései által, a melyekkel 
oly pazarul bántak vele szemben, ő  eddig 
a tükrébe volt szerelmes, mely valódi da
rázsderekat láttatott, azonkívül átható, vil
logó két szemet, melyek fölött ivalakú, kes
keny szemöldökök mozogtak, melyek még 
inkább feltűntek az illatos, hajporos á 1 a 
m a r e c  h a l l e  frizura mellett, ő  eddig, 
mintha csak a Szczuka ur második felét ké- 

i pezte volna. Az udvaroncokra csak amúgy 
félszemmel tekintett s a piperkőcöket tré
fásan utasitgatta el magától.

A bálok hullámzásaiban s a folytonos 
látogatások közben még csak annyi ideje 
sem maradt, hogy megkérdezze a saját szi
vét, melyet eddig jelentéktelen izgalmak 
mozgattak s szerelemről alig álmodozott.

A fenhéjáző, hideg, csélcsap, hiú hölgy 
egyszerre kezdett szives, kedvkereső és bi
zalmas lenni az udvaroncokkal szemben: 
tapadt hozzájok, mint a lágy viasz, különö
sen ha alkalom nyílt a Gábor úrral való 
találkozásra.

Valóban, keresni látszott őt, iparkodott 
ez ifjút megkülönböztetni, fölbátoritani s a 
sötét szemöldök alól oly nyilakat lövelni, 
melyek francia madrigálokkal voltak meg
mérgezve, de a melyek Gábor urnák zub
bonyáról s ővjéről, kipödrött bajuszáról és 
fürtös üstökéről, mint Ach illés-vérttől pattan 
tak vissza.

— Fájdalom ! — sóhajtott föl a szegény 
leány, sírva mérgében s lábacskájával dü
hösen toppantva, — váltig kerülgetem őt 
váltig csevegek vele és hizelgek neki: ő 
szabadkozik, mint a medve a karmaival. 
Oly sokat hallottam beszélni különböző va
rázsitalokról, melyek a szerelmet föiébresz- 
tik — levestikon-füről, denevér sarkantyú
csontjáról ! — Oh, ha én ezt a madarat 
magamhoz csalhatnám \ . S aztán . . . .
aztán , . . ha, ha, h a ! — És kacagtában
szinte oldalszúrást kapott. Majd tapsolt ke
zecskéivel.

Szczuka ur pedig védte magát várfalai 
mögül, rendíthetetlen alapelveivel; komoly-
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ságával nem hagyott föl, elháritgátta a vá- , 
gást, de oly ügyetlenül, hogy Borbála kisasszo- j  
nyé volt mindig az utolsó szó. Ez fölinge- j 
relte őt, mert látta, hogy az ő rovására j 
mulattak s megesküdött, hogy soha többé j 
a száját sem nyitja föl; de mint megtáma
dott fél, szégyenlette a hallgatást.

Végre, az örökös pörlekedés kezdett 
a fiatal emberre nézve érdekessé válni s az 
udvaroncok már kezdték suttogni, hogy »a 
szerelem incselkedni szokott.«

— Micsoda ? — kiáltott föl Gábor ur, 
— én volnék szerelmes ebbe a fitos orrú 
leányba, ebbe a szépségtapasszal kipontozott 
arcú bábba ? Eget és poklot bizonyságul 
akart hivni jogosult esküje mellett, de aztán 
csak konföderaskáját csapta félre a fején s 
összeszoritotta az ajkát. Szóval, szörnyű har
cok keletkeztek a alkony óráiban, séták 
közben, a termekben, mindenütt, ahol Bor 
bála kisasszony Gábor úrral találkozott.

A fiatal ember nem kerülte ki többé az 
aszszonyokat, mint azelőtt.

»Elébb-utóbb — gondolá — meg kell 
szoknom ezt a rosszat, Gáborka s egészséges 
fejedet az evangélium alá kell hajtanod. 
Jobban szeretek most, mint a tapasztalt 
lócsiszár a vásáron, a távolból szemlélődni 
s aztán hirtelen megkötni az alkut, mielőtt 
mások többet ígérnének . . .

Ő pedig, mint szivvásárló, még nagyobb 
kerülőt tett, minden egyes árut figyelmesen 
szemügyre véve, noha az elárusítók azokat 
még látszólag jó drágán ajánlották.

A dévajkodó játék kezdett Gábor urnák 
innyére lenni, de annál kevésbbé tetszett a 
fiatal hölgynek, mert ép oly kevéssé lehe
tett Gábor urat vallomásra bírni, mint a 
fösvénynek az erszényéből egy aranyat ki
csalni.

Csak olykor-olykor volt egy-egy szives 
szava; de nagyon vigyázott a nyelvére, ne
hogy, mint a csuka, hálóba keveredjék.

A szegény leány annyira gyötörte magát, 
hogy egészen megfogyott; azonban meg
tudta ő magát vigasztalni: »Utazás közben 
a pihenő állomásokon és éji szálláson nincs 
az etiquettre figyelem; mindinkább köze
lednek az emberek egymáshoz ; hanem aztán 
a falun minden oly regényes; a madarak 
énekelnek a patakok morognak s úgy elfo- 
gódik a s z í v  !«

Valószínű, hogy a fiatal hölgy nem épen 
•zóról-szóra gondolta ez t; ő nem tartozott

a tapasztalt kacérok közé, kik már túlestek 
próbaévökön. Borbála többet sejtett, sem
mint elmélkedett; visszaemlékezett a sziv- 
hangulatra, Varsóból való minden elutazá
sára s e visszeemlékezést kapcsolatba hozta 
a piócával, mely most egyre szívta a szivét 
— a boszuvágygyal.

Azonban, most a szegény leány gyöt
relmére, mint ha minden ellene esküdött volna. 
Nem segített most, sem a kisasszonyok terhe 

I alatt letört kocsi, sem a Gábor ur bricská- 
' jába való átszállás, ki ép a legjobbkor ér- 
! kezett oda, sem pedig a sok megállapodás, 
j és éji megszállás. Nem használt a számos 

kedvező alkalom a bizalmas közlékeny- 
ségre, nyilatkozatokra, szerelmi ömlengé
sekre ; mindig egy ponton maradtak azok. 
Gábor urat nem lehetett a sodrából kizök
kenteni.

A szegény Borbála kétségbe volt esve1 
Mikor lo'bbanthatja szerelemre ezt a fiatal 

j embert, ha most nem ? Máskép nem akar 
j rajta bosszút állani. Hát, csakugyan annyira 

tapasztalt volna Gábor ur, hogy minden 
kísérlet hajótörést szenved nála ? Avagy 
oly s i m p l e x  s e r v u s  d e i  volna ő, a 
kinél a jezsuita atyák intései még nem pá
rologtak el?

Borbála nem egyszer unta meg fölvett 
szerepét s már meg akart neki bocsátani, 
megjegyzéseit egyszerűen a hamisnyel vű 
Gertrud, üres pletykájának tulajdonította. 
Persze Gábor urra nem kevéssé haragudott 
Gertrud, mert csak packázott vele az ifjú, 
midőn őt a leány, horgos orrával hatalmába 
ejteni igyekezett.

Az oly sok bizonytalanság miatt föliz
gatott s z í v , mint a Borbáláé, úgy ketyegett, 
mint az óra, midőn a friss szénán, — melyet 
az udvarhölgyek számára lehintettek egy 
nyomorult kis város zsidókorcsmájában, hol 
az egész udvari karaván megszállott — vé
gig keveredett. Az ut fáradalma nem en
gedte, hogy az udvarhölgyek sokáig virasz- 
szanak gondolataikkal; nemsokára úgy alud
tak mindnyájan, mint a mogyorópele.

A városkában e közben nagy zaj ke
letkezett, akár csak a berdiceuri rabbi ér
kezett volna meg — de hát most a harangot 
is megkonditották, mint a föltámadás napján 
s a zsidók minden irányból kirohannak, 
ordítozva: »Segítség! tűz van!«

(Folyt köv.)
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L A M B R O .
— Byron Don Jüanjából. —

Forró napfényben csillogott a ház, 
Kertjének fái dús árnyat vetettek. 
Felhangzott hozzá távol csaholás,
Zsongó morajjá omló csörgetegnek;
Az erdő szélén lassan bakaláz 
Egy-egy alak; — virágok, fák rezegnek 
Futó szellőben; — s tarkán keveredve 
Lát ember-rajt, ragyogva mint a lepke.

A mint a rajhoz közelebb mene, 
Csodálkozván, miért e henye gyűlés, 
Egyszer csak hall — nem mennyei zene 
Volt az, hanem pogány, vad hegedülés ; 
Csak áll s nem bírja elképzelni e 
Rivaj okát . . . miért e víg vegyűlés ?
Síp is visong, hallik dörejjé dobnak,
S nők, férfiak botrányosan vihognak.

Sietve, kettős lépéssel halad,
S a lármás térhez hozzá férkezik,
Széthárit lopvást ingó ágakat,
Benéz és látja: ünnep van biz itt . . 
Cseléde táncol, majd belé szakad,
Forog, mint dervis; majd büszkén feszit; 
Sok nép kiáll, formálván hosszú láncot, 
Roppják veszettül a pyrrhusi táncot.

Arrább, csomóban, lányok lejtenek,
(Elől, a legszebb, keszkenőjét rázza) 
Sorjában, mint felfűzött gyöngyszemek 
Hullámzanak; — mind jelesül bokázza; 
Hattyú nyakon korom fürt ling-lebeg,
A legcsúfabb tiz költőt hozna lázba;
Dalolt az első és a többi lány 
Karban topogva lejt a dal nyomán.

Amott keresztbe font lábakkal ült 
Ételt pofázva egy szűkebb csoport;
Piláf előttük s több rendbéli sült,
Isznak Chiószi meg számószi bort;
Eléjük serbeth korsó szám került, —
S méz nedvü szöllő, mit roskadva hord 
A dús gerezd, narancs, gránát, fige 
Mintegy rázatlan hullt ölükbe le.

Kis gyermekek virággal ékítik 
Hatalmas szarvát egy kevély bikának; 
Komoly fejét meghajtja a kicsik 
Előtt szelíden fejdelme a nyájnak ;
A csepp kacsók forgatják és viszik 
Mint gyenge bárányt; rossz kedve se támad 
Csak féítréiásan homlokát ieszegzi,
De nyomban hátrál s egyikét se’ pedzi.

! Szép jelmezük, az arcok antik bája,
A nagy szemek, a szende angyal-orcák,
A lengő fürtök, mozgásuk varázsa, 
Tekintetük, mely maga a mennyország — 
Művész sem alkot remekebbet,! Látva 
E szent csoportot s elgondolva sorsát,
A filozóf szemlélő szive sajdúl:
Nem lesznek védve ők sem földi bajtúl 1

Amarrább ágált egy bohóka törpe,
Öreg pipások hallgató körében ; — 
Kincsről mesélt, — elátkozott gödörbe’ 
Nyugvó aranyról, mely kisétál szépen 
Varázsigével zárát összetörve; 
Boszorkányokról, kik ragasztják lépen 
A jámbor embert s férjeikből gyakran 
Barmot csinálnak (nem is oly hallatlan 1)

I /
Volt mindenféle rangos élvezet,
Miben szív s elme gyönyörét leli,
Bor, tánc, zene s több más szemen szedett 
Mulatság, — mind szép és illemteli;
De Lambró zordon pillantást vetett 
Minderre; — mérgét szótlanul nyeli;
Mily gaz pazarlás! . . mily merészen lopják! 
Fél, hogy számláit mind a tűzbe dobták.

Szóban fukar, — nem ejtett soha még 
Fölösleges szót; hogy meglepje lányát 
(Meglepni mást karddal szók’ a derék) 
Futárt nem küldött, — s most sem bántja

nyáját;
Nem ugrik egy sem, mint tán illenék,
Mert ismeretlen’ lépi meg tanyáját;
Áll s néz soká, de persze nem mulat, 
Töpreng: mi lappang e vigság alatt?

Nem tudta, hogy (mily undok hazudás!)
! Holt hírét költték; (ilyen emberek 

Sohsem halnak k i !); — elborult a ház, 
Siratta híven asszony és gyerek;
De pár hét múltán szűnni kezd a gyász, 
Szép Haidée könnye többé nem pereg ; 
Fájdalma színét rózsás arca veszti 
S a háztartást saját számlára kezdi.

Ezért mulatnak táncolva, dalolva,
Ezért van ünnep völgyön és hegyen, 
Duhajkodik, iszik, henyél a szolga,
S fohászkodik, hogy mindig igy legyen! 
Korább’ bizon kutyául ment a dolga, 
Haydée alatt bezzeg máskép megyen . . • 
ő  nem törődik semmiféle renddel
Mert minden órát kedvesének szentel.

*



474 K O S Z O R Ú

Azt hinned, hogy veszett haragra gyűl 
Ezek láttára — s felfortyanui volt ok 
Valóban — ; hogy szeges korbácsbo’ nyúl 
S szétver közöttük ; hogy bezárat boldog- 
Boldogtalant . . . kíüoztat, üt vadul,
Mig megpuhulnak a pimasz rikoltók;
Hogy ráncba szedvén sok bitang legényét 
Kitölti rajtuk fejedelmi kényét.

Ments isten ! Oly finom volt, hogy soha 
Műveltebb úr még torkot nem nyesett! 
Tetőiül talpig gentleman ; — noha 
Haragvó, rajta észre nem veszed;
Nincs udvaronc, sőt nincs asszony se’, ha 
Még oly csalárd is, a ki ügyesebb 
A tettetésben; hogyha nem lett volna 
Zsivány, a high life csak felőle szólna.

Lassan haladt az első asztalig,
S karon csípett egy hangos cimborát, 
Mosolygott hozzá . . .  ja j! de hogy ! Alig 
Jelenthetett jót . . . Megkérdezte: hát 
E díszes kör mi oknál fogva víg ?
A részeg fickó, mert tisztán se’ lát,
S mert gyöngy a kedve, rá se néz, hanem 
Tölt egy pohár finom bort iziben.

S a füle botját sem mozdítva meg,
Bachans pofával, hetykén válaszol,
Kezébe nyomván a tölt serleget :
»Ha torkod száraz, kend meg véle jól!« 
Szomszédja hergi: »Meghótt az öreg 
S lejánya most az úr i t t !« — » »Ne te ! hol ?« « 
Rikkan belé a harmadik — »»biz’ itt nem! 
Az úrfi tán, mer’ ő parancsol itten!««

Uj szolga volt mind, — hogy kivel beszélget, 
Nem tudja egy se’; megnyúlt Lambró arca, 
És pillantása hirtelen setét lett,
De jól vigyáz, hogy sebzett lelke harca 
Ne törne ki; ölt újra nyájas képet 
Már el van fedve gondosan kudarca —
S nyugodtan kérdi, hogy ki és mi fajta 
A házi úr, ki ily csúfot tett rajta.

»Ki és miféle« — szólt a fickó — »abban 
Ne hozzám fordulj . . .  én nem ismerem, 
Ördög vigye .. ! csak azt t’om, hogy e

kappan
Hatalmas s ennél jobb bor nem terem 
Sehol; — de hogyha több kell, pontosabban 
Megmondja majd — ajánlani merem — 
Szomszédom itt; e’ majd nyomra vezet, 
Mer’ karatyolni ennek élvezet!«

Mondtam, hogy Lambró féket tőn magára, 
S valóban nincsen finom francia 
— Pedig Frankhon az etiquette hazája — 
Kiben több vón az elegancia;
Bántották sarját, gúny véresre rágta 
Szivét, hallotta meghurcolni a 
Legszentebbet s eltűrte, hogy gyalázzák 
E hnnefutok, mig ürüjét pofázták.

Kinél minden szó százakat sodor 
Tusába, vészbe, — int s rohanva száll 
Kényét fogadni, bármilyen botor,
Egy falka népség, várja bár halál — :
Ily embereknél a szelíd modor 
Csodálatos és én nem értem; áll 
Azonban, hogy ki mérsékelni tudja

| Magát, annak való a kormány rúd ja.
.

,
; Elvétve ő is fellobbant s kitört, —

De hogyha mérge ölni, zúzni kész: 
j Csöndes, nyugodt, fagyasztó arcot ölt, —
| Mint a boa, gyűrűzve heverész ;
I Nem ütlegelt, ha egyszer szóra költ,
I Ha mérge hangos, elmúlt már a vész, 
i  De hallgatása rettentő volt; ökle 

Nem sújt csak egyszer, ám elég örökre!

Többet nem kérdez és lopózva megy 
j Házába immár, titkos ajtaján;
I Nem várta senki és nincs köztük egy,
, Ki ráismerne, se fiú, se lány; —
I Hogy volt-e még komor szivébe’ kegy 
| Haidé iránt? én nem tudom; talán! 
j De tény, hogy ő, ki feltámadt, a gyász 
I E módján bámult, lévén új s csodás.

! Ha a halott nép feltámadna mind 
(Mitől isten ments !) vagy csak a fele,

I Avagy csupán egy kisebb része, mint 
Például egy férj vagy a férj neje : 

i Okoztak bár egymásnak szörnyű kínt, 
í M o s t  jobban fájna mindegyik’ feje,
; S a köny, mely ráfolyt a kedves halottra,
| Ömölne szintén a feltámadottra!

Házába lép . . . többé nem honja már,
E gondolatnál nincs keservesebb !
Sivárabb, mint fagyával a halál,
Nincs próba gyötrőbb, fájóbb lelki seb! 
A kedves tűzhely, mint sír dombja áll, 
Parázsa elhült, — mindent hamu lep, 
Raményünk üszkin vastag, néma por — 

j E kínt nem érzi a gar^óni kor!
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Házába lép . . . többé nem otthona;
Mert szívek nélkül nincs otthon ; — belép
S szelíd üdvözlet nem köszönti a
Holt küszöbön . . ! Itt élt! A béke szép
De ritka napját a harcok fia
Itt élte át . . .  ! Gondját itt íízte szét
A bájos lány, ártatlanul csacsogva,
Az egyetlen, kihez nem bűn csatolta.

Sajátszerü volt a természete,
Külső szelíd . . .  a szív vad és heves,
Mértéket tartó, — vágya, étele,
Mulatkozása mérsékelt, kévés:/
Erezni: asszony; tűrni: szírt; tele 
Öldöklő daccal s némelykor kegyes;
Igázott honját lázadón szerette,
S meddő düh rabból rabtartóvá tette.

A hatalom s kincsszerzés rögzött szomja,
A zord pályán megkövesült kebel,
Mely csak szeszélyből hajlik irgalomra, —
A vészben vénült, bajsuj tóttá mell.
A tenger, — véres látványok halomja,
A bősz kalózok, kikkel útra kel:
Oly rémmé tették, kit sok ember átkoz, — 
Barátnak jó, de ismerősnek átkos.

Megvillant benne egy-egy hős sugár 
A régi Hellász bajnok szelleméből,
Mely vitte ősit a végetlen ár 
Hullámain Colchis felé ; — nem épül 
Biz ő a békén és kalandra jár,
Babért nem nyújthat rab hazája ékül; 
Egész világra bőszen fente kését,
Hogy megboszulja honja sülyedését.

A hellen égbolt anda kelleme,
A jón finomság mintegy öntudatlan’ 
Hatotta á t ; — volt élvező szeme 
A szép iránt; volt szebb Ízlés a lakban 
Mit épített; — gyönyört lelt a zene 
Lágy zengzetében s a kristály patakban 
Mely háza táján vígan locsogott;
Virágot ápolt, ha nyugodhatott.

De mindaz, a mi benne szeretet, 
Összpontosult imádott gyermekében;
A bősz tettek s látványok közepeit 
Nemesb érzésit ez tartotta ébren;
Az egyedüli, kit tisztán szeret:
Elvesztve őt, csak ez hiányzott épen 
Hogy kiapadjon ember-indulatja,
S mint Polifémet, oly vak düh ragadja.

| A kölyke fosztott anyatigris láza 
Pásztorra, nyájra irtózat-teli;
Szörnyű a tenger orkánnal tusázva,
A mint a gályát forgácscsá veri;
De a heves düh önnön harsogása 

: Alatt enyész’, lobban bágyadva k i;
Nem a harag, mely mélyen s szótlanul 
Sértett apák kemény szivébe’ dúl.

ÁBRÁNYI EMIL.

A SZIMBOLIZMUSRÓL.
Reviczky Gyula úr a »Koszorúdban 

igen érdekes cikket közölt a jelképek hasz' 
nálatáról és jelentőségéről. Számos hasonlatot 
idézett, sok metaforát, költői képet fűzött 
bokrétába, úgy hogy az olvasó e cikkben, 
mint egy kis virágos kertben andaloghat. 
(Kérjük Reviczky urat, bocsássa meg ke
gyesen e mondatban uralkodó képzavart, 
midőn az ő cikkét majd bokrétának, majd 
kertnek nevezzük.)

Költő alig választhat magának jobb 
tárgyat elmélkedésre, mint a szimbolizmust, 
hiszen képletek képezik mindennapi ke
nyerét. A metaforák és hasonlatok : a nek
tár és ambrózia, melyekkel a költői lelkek 
táplálkoznak és ha költő beszél a szimbo 
lizmusról, azt ép oly áhítattal kell meghall
gatni, mintha valamely olimpusbéli Írna érte 
kezést a nektár és ambrózia vegyi elemzé
séről. A fiatal poéták köszönettel tartozhat- 

í nak Reviczky urnák, mert mindig üdvös 
dolog, ha a gyakoroltak és tapasztaltak az 
ő praktikáikat és fortélyaikat közük a tud- 
vágyó, serdülő nemzedékkel, A kiváncsi 

| nagyközönség pedig hálás szívvel fogadja,
| ha bepillantást enged neki a költő kártyáiba.

Mint maga Reviczky mondja, a világos 
j  és setét képzetek, azaz, hogy a fogalmak 
i és érzelmek úgyszólván ellentétben állanak 
! egymással és egymást kizárják. A mathe- 

matikus például többnyire rideg, világos 
fogalmakkal operál és kevés érzékkel bir 
a képletek iránt. Ellenkezőleg a költő, ki
ben mert kevés az ismeret, könnyen ért
hető irtózattal fordul el a mathematikátol,

1 mely mindig a gondolkodás és logika jég- 
j sarki régióiban mozog. Ennélfogva nem is 

várhatjuk, hogy Reviczky ur szisztematikus, 
1 logikai rendben fogja előadni a szimboliz

mus elméletét. S ép ez bátorít fel minket, 
némely megjegyzést fűzni elmélkedéseihez.
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Nem áll, a mit Reviczky úr hisz, hogy ! 
a művészet és tudomány emelkedésével kar- 1 
öltve jár az érzelmek elhülése és a fantá- ! 
ziának sorvadása. Nem áll, hogy csak a naiv 
embernek lelkében születnek képek és ha
sonlatok és hogy a kultúra emelkedése fö
löslegessé teszi a »képek mankóját.« Némáig 
hogy sivárabb lesz a világ a tudomány fej
lődése által és hogy a bölcsesség életére tör 
a szépnek. A költészet forrása örökké fog 
buzogni és nem gondolható emberi tudásnak 
oly foka, hogy ezt a forrást megzavarhatná 
vagy kiapaszthatná. Sőt ha a tudományt a 
költészet árán kéne megvásárolni, a sivár 
igazért a gyönyörködtető szépet kéne cse
rébe adni, akkor meghökkennénk és le
mondva tudományszomjunkról a naiv ősvi
lágba vágyakoznánk vissza. Hiszen valóban 
az a férfiú, a ki egy halhatatlan értekezé-' 
sében kimutatta a tudományok káros voltát 
az emberiségre, legnagyobb apostola volt 
egyszersmind a természet ősi egyszerűségébe 
való visszatérésnek.

Az az alaphang, mely Reviczky úr 
cikkén keresztül vonul, egészben és részle
tekben nem egyéb, mint a költészet taka
rodó visszavonulása a tudomány előtt. Soha j 
nem volt oly korszak, melyben ez a szó : j[ 
tudomány, oly bénító, sóbálvánnyá változ- j 
tató hatást gyakorolt volna az emberekre, 
mint manap. Szent borzalom futja végig a I 
szegény laikust, ha megcsendül az újkor 
papjának, a tudós ajakán ez a szó: tudo
mány. Minden argumentum füstbe oszlik 
szét, minden jogos érzelem azonnal elnémul 
az auktoritás súlya alatt. Szóval a tudomá
nyos fanatizmus vagy a fanatikus tudomány 
korszakát éljük.

Már Verulami Baco mondotta, hogy a 
tudomány hatalom ; de hogy ilyen hatalommá 
válhassék, azt ő maga se hitte volna. Sze
gény Baco elirtóznék ha látná, hogy milyen 
szörnyen megvalósultak az ő álmai. Any- 
nyira megvalósultak, hogy még költő sem 
átalja mondani, hogy a legfenségesebb 
poétái kép csak mankó s hogy mint a létért 
való küzdelem a civilizácziót, úgy szülte a 
kifejezéshiány a szóvirágokat.

A költészetnek ez a szerény meghátrá
lása nagyon jellemző a mi speciális hazai 
viszonyainkra nézve is. Mig az általános 
világszellemet a materialismus töltötte el, a 
mely sajnosán ide is el harapódzott; addig 
magán a magyar nemzeti szellemen is po

litikai ellankadás vett erőt. A világ-szellem 
általános és a magyar nemzeti szellem kü
lönös kórsága az, a mely Reviczky elmél
kedéseiben karöltve kifejezésre jut. És itt 
meg kell jegyeznünk, hogy a mi különös 
bajunk sokkal veszélyesebb, mint az álta
lános világ-baj, mert ez utóbbi elébb-utóbb 
mégis csak meggyógyul; de váljon ki fogja 
kiemelni a nemzetet közönyéből és kishi
tűségéből? Tán a, mai költészet, és az Arany
iskolának tudományos tehetetlensége?

Rég kihűlt a 48-as éveknek lelkesedése 
és fiatal tüze. Marcona józanság hideglelése 
tört ki rajtunk, csak úgy ráz bennünket. 
Petőfit tudományosan fitymáljuk, mert mint 
Beöthy Zsolt mondja, nincs sem elég mű
veltsége, sem elég nyugalma. Aranynak 
pedig tudományos zsolozsmákat zengedez- 
nek a költészet kiábrándult kintornásai.

De akármit mondjanak az elemző ész 
emberei, a költő alkotó erejének fensőbb- 
ségét elvitatni soha nem lesznek képesek : 
A tudomány csak csaholó kopó marad a 
költészet nyomában. Valamint a természet- 
búvár csak ha aláveti magát a természet 
követelményeinek, leshet el egy-egy újabb 
igazságot, úgy a kritikus ész csak a mor
zsákból él, melyeket a költő elhullajtani 
kegyeskedik.

Wie der Sturmwind durch die Lüfte saust,
Man weiss nicht von wannen er kommt und braust, 
Wie der Quell aus verborgenen Tiefen :
So des Sängers Lied aus dem Inneren schallt, 
Und wecket der dunkeln Gefühle Gewalt,
Die im Herzen wundenbar schliefen.

(Schiller)

De nem akarunk igazságtalanok lenni 
Reviczky úr iránt. Hiszen ő költő és ő is 
érzi a múzsa csókjainak édességét. Ő is 
fájlalja, hogy a kornak tudományos szelleme 
időre-pillanatra elnyomni látszik a köl
tészetet. »Ma már, sajnos — igy szól ő 
maga — az a jelszó kezd divatba jönni, 
hogy a poézis is tudomány, hogy a ki le
írja a delirium tremenst, tegyen túl az or
vosi szakkönyveken; hogy a költőnek nem 
szabad megelégedni az általános, őrök em
beri nagy vonásokkal, hanem értenie kell 
a törvény-paragrafusok magyarázatához is.« 
Szép ez a panaszos hang, és visszhangra 
talál minden költői kedélyben, de amit itt 
mond, azt cikkének egyéb állításaiban és 
consequentiaiban többé kevésbé feledni lát
szik. Nem elégikus önmegadást várunk ma
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már a kor-áramlattal szemben, hanem ön
tudatos, határozott küzdelmet. Jó, költői 
érzéke nem engedi Reviczkyt, hogy ő is 
már »kihűlt felső rétegnek tekintse a mai 
kultúra legújabb lerakodását; ő maga is, 
bár a költészetet a népek gyermek- és ifjú 
korába utasítja vissza, és az érettebb józan 
kornak a tudományt tartja fenn, hányszor 
gyönyörködtetett bennünket költői képeivel 
és hasonlataival; de mikor az ész fegyve
reivel kellene harcolni a kor lankatag kö
zönyössége ellen, ingadozik és határozott 
álláspontra vergődni nem tud.

Úgy látszik Schopenhauer egy mondata 
vezette őt tévutakra. Kiinduló pontul fogadta 
el a nagy világfájdalmas filozof abbeli nézetét, 
hogy az érzelmek homályos képzetek. »Az 
ember érzelemvilága, kedélye e szerint nem 
egyéb, mint a benne élő homályos képze
tek összege.« Ebből természetesen az követ
kezik, hogy a mily mértékben a tiszta ér
telem nő, a kedély fogy és hogy a legtisz- 
tultabb elme végre a legsivárabb. Veszélyes 
egy gondolatmenet! Annál veszélyesebb, 
mert valami tetszetős van benne.

Schopenhauer mondata, hogy az érze
lem homályos képzet, maga is homályos 
képzet. Ismeretes, hogy ez a filozóf a világ 
lényegét akaratra és képzetre vezette visz- 
sza. De bárhogy is gondolkodjunk alap
nézeteiről, annyi világos, hogy az érzel
mek mindig közelebb állanak az akarat
hoz, mint a képzethez. Az egyéniségnek 
magva mindig az akarat fog maradni és a 
tudománynak s bölcseségnek bármily magas 
foka tehetetlen ellenfél a lét gyökerével 
szemben. A mig ember ember marad, a mig 
az egyéniségnek lényege sarkaiból ki nem 
fordul, a mig be nem áll Hartmann hóbortja 
az egyetemes öngyilkosságról, mindaddig 
elevenen buzogni fog az érzelem az emberi 
kebelben és ismereteink gyarapodása, gon
dolatvilágunk tisztulása csak az érzelmek 
nagyobb változatosságát és finomságát fogják 
eszközölni.

A műveltség emelkedésével az érzel 
mek világa nem szenved károsulást, mert 
ha úgy volna, a műveltség nem volna kí
vánatos. A növekedő tudomány nem nyomja ; 
el a költészetet és képzelő-erőt, legfölebb f 
csak az áltudomány és a hamis műveltség, j 
Valamint tévedés az, hogy a legfőbb bol- j 
dogságot az emberiség tudatlan, sötét nap- £ 
jaiban keressük, ép úgy helytelen felfogás )

ból ered műveltebb korszakoktól a költé
szetet és képzeletet elvitatni. Az a sorrend, 
hogy előbb költészet és aztán tudomány, 
valóban nevetséges. Az emberi lélek külön
böző képességei nem egymás rovására nö
vekednek. Minden haladás, ha valóban ha
ladás, egyetemes és átöleli mindazt, a mi 
emberi elmét és szivet foglalkoztathat. Egyes 
korszakok ugyan egyoldalúságba eshetnek, 
de a következő időszak kipótolja a mulasz
tást és nagyban s egészben a teljes, töké
letes ember-ideál felé vezet.

A ki azt hiszi, hogy az idők móhe ki
apadt és a képzeleterő hanyatlik a gondol
kodás fejlődésével, az vessen pillantást az 
újkor nagy költői alakjaira. Váljon Shakes- 
pearenek az ő nagy elméje akadály volt-e 
remekművek megirásában? és váljon ő ön
tudatos gondolkodása dacára nem használt-e 
annyi költői képet és hasonlatot, mint az 
ó-kor bármelyik költője. Váljon a Lala- 
Roukh szerzője a képzelet dolgában nem 
tesz-e túl bármily népköltészeti terméken.

Igen jól fejezi ki Vajda János a köl
tészet örök voltát, mikor igy szól:

Regénye meg van minden kornak, 
Minden tavaszszal nyíl virág.
Az istenek polgárosodnak 
És szállanak alább-alább.
Olymp szírtorma rég lakatlan ;
Éj csöndjét zord lovagvárakban 
Kísértetek föl-tölverik,
De már egymást se ismerik.

Csak más a név, a mód s a fegyver, 
Csak más az eszköz, a divat:
Alatta mindig egy az ember,
A szenvedély s az indulat.
Diszitmény és jelmezben már ma,
Jelleg s alakban más a dráma;
A szakma mindig egyező :
Van hős, szerelmes, cselszövő.

Nem kell kétségbe esnünk ; a szimbo 
lizmus nemcsak »első virága az emberi 
szellemnek«, de egyszersmind az utolsó is 
Hiszen idézi maga Reviczky a híres mon
datot • Alles Vergängliche ist nur ein Gleich 
niss. Hát ugyan mit jelent ez a mondat? 
Nem mást, minthogy minden a világon köl
tészet. De itt is látni, hogy nem elég az 
igazat emlegetni, de meg is kell róla győ
ződve lenni. Belátásainknak van egy bizo
nyos fajlagos súlya, ereje, hatalma, mely
nek foka dönt azoknak értéke fölött. Nem 
elég a szép szavakkal játszani, de teljesen 
át kell érezni jelentőségüket is. A lirikus

4?T
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költők csak bajosan tudnak fogalmakkal j 
operálni s ha megkísértik s nem ritkán ellen- i 
mondásba jutnak önmagukkal, úgy bele- j  
bonyolulnak beszédükbe, mint a lepke a pók- j 
hálóba.

Nem áll, hogy a szimbolizmus még csak 
az álmoskönyvekben és virágnyelvekben 
tartja fenn magát; bármilyen tudományos 
legyen is a kor. Hiszen épp ez a tudomá
nyos kor mutatta ki, mily nagy jelentősége 
van a szimbolizmusnak az emberi ismere
tekben és a társadalomban. A mai fiziológia 
tanai szerint a tér, az idő, a szin, a hang 
és egyáltalában minden érzéki benyomás, 
mintegy csak szimbólum : jelképe a külvi
lágnak a mi lelkűnkben. Mikor Kant ki
mondta : Was die Dinge an sich sind, 
können wir nicht wissen, akkor ebben ki 
volt már fejezve, hogy minden ismeretünk 
és belátásunk szimbolikus természetű.

De ugyan mit szól Reviczky ur ahhoz, 
ha megemlékeztetjük, hogy a mathematika 
az a tudomány, mely legkevésbbé mellőzheti 
a szimbólumokat és hogy a mathematika 
haladása szoros kapcsolatban van jelképes 
nyelvezetének fejlődésével. A modern algebra 
hatalmának egyik kulcsa szimbólumainak 
rendkívüli finomsága és tökélye. Leibnitz 
csak más jelképeket hozott be Newton 
fluxióinak jelölésére; de hogy ez az eltérő 
jelölés minő jelentőséggel bírt a tudomány fej
lődésére, azt csak a mathemathikus tudhatja. 
Descartes elemző mértana, mely az egész 
ujabbkori mathezisnak egyik sarkköve, egy
szerűen azon a belátáson alapult, hogy a görbe 
vonalak szimbólumai lehetnek a legbonyo
lultabb számbeli kapcsolatoknak. Szóval az 
egész elemző mértan alapgondolata egy ha
sonlat.

Az egész társadalmi élet lépten nyomon 
jelvényes emberi cselekedeteket mutat fel. 
Jelvény a beszéd, jelvény a taglejtés. Min
den közlekedés tele van szimbólumokkal és 
a technika haladásával nő a jelképes beszéd.

Ha jól tudjuk, Scháffie, a híres osztrák 
társadalmi bölcsész nagyon részletesen ki
fejtette a szimbolizmus jelentőségét az em
beri társadalomban.

De ne is panaszkodjunk a szimbólumok 
kiveszése fölött. Állítunk most is szobrokat | 
a kegyelet jeléül. Petőfinek is állítottunk. ! 
Nem is az a baj, hogy lélekemelő jelképek | 
hiányában volnánk, de az, hogy e jelképek 
értelmét fel nem fogjuk. Mit használ a ke

gyelet jele, az a Petőfi-szohor, ha Petőfi 
lelke immár kiveszett belőlünk. Körülötte 
zsibong a kalmári zaj s a sivár önzés kö
zönynyel halad el mellette. Éjjeli denevé 
rek röpködnek fürtjei körül s a sötétség 
vakandjai rágódnak talapzatán.

PALÁGYI MENYHÉRT.

I R O D A L O M ,
A Magyar Sálon. A Hevesi József 

és Fekete József szerkesztésében megjelenő 
Magyar Sálon negyedik (augusztusi) száma 
is megjelent. Tartalma, ép úgy mint az ed
digieké, rendkívül érdekes és változatos. A 
szebbnél szebb cikkek, költemények és ké
pek egész özöne árasztja el a számot. Ta
lálunk benne nevettetős, komoly, szépirodalmi 

| és tudományos dolgozatokat. A mi leginkább 
I tetszik a Magyar Salonban, az a változatos- 
I ság s a minden pedantériától ment lelemé

nyes szerkesztés. Legkimagaslóbb műve a 
kötetnek koszorús költőnknek, Vajda János
nak »Ut ol só  d a l  Gf i nához«  cimü kői 
teménye, mely a híres »Gina«-ciklus egyik 
legremekebb részét képezi. E számban t a 
láljuk V a j d a  J á n o s  a r c k é p é t  is. Az 
ismertetést hozzá Koroda Pál irta. Koroda 
méltányolni iparkodik Vajda János érde
meit, bár nekünk úgy tetszik, hogy nem 
elég bátor s a szót nem mondja ki a leg
határozottabban. Elismeri ugyan, hogy Vajda 
a nemzet egyik legnagyobb lírikusa; de ez 
nem elég! Vajda Petőfi után határozottan 
legnagyobb lírikusunk. »A találkozások« 
melyet Koroda gyenge műnek mond, epikai 
irodalmunk egyik legszebb gyöngye. »Ábel 
és Aranka« pedig oly rendkívüli költői be- 
szély, milyen a magyar irodalomban egyál
talán nem létezik. — Vajda költeményén 
kívül még két költeményt találunk e szám
ban , »Levél Dóczi Lajosnak« irta Falusi; 
»Debrecenben« irta Szabó Endre. A levél 
Dóczihoz válasz akar lenni arra a hosszabb 
tankölteményre, melyet Dóczi »Epilógus Voj- 
tinához« címen a Nemzetben közzétett és 
mely annak idején élénk feltűnést keltett. 
A szám több dolgozatai közül figyelemre 
méltók: Jókai Mór »Az apja fia« cimü re
gényének folytatása. » S z á z a d u n k  pe s z -  
s z i m i z m u s a «  irta Reviczky Gyula. 
Szerző ez értekezésben a világfájdalom s a 
pesszimizmus közti különbséget akarja k i
mutatni. Schopenhauer filozófiája szerinte
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nem pesszimisztikus, mely egyértelmű a 
nihilisztikussal, hanem világfáj dalrnas. A 
pesszimista nem hisz a jóban és szépben, 
mig a világfajdalmas csak el van keseredve 
hogy a földön nem uralkodik a jó és a szép. 
— A szám többi dolgozatai közül kimagas
lók : »Az első magyar király« irta Molnár 
Antal. — »Nőnevelésünk« irta György Ala
dár. — »A fekete loreley« irta Hevessi Jó 
zsef. — »Szép asszony kocsisa« irta Hen- 
tallér Elma. -  »A téboly mint drámai 
motívum.« irta Dr. Weisz I. — »Mai fia
talságunk« irta Gabányi Árpád. »A nem
zeti szinház és drámánk jövője« irta Jókuthy 
János stb. stb. — A szám képekben is 
rendkívül gazdag. Dörre Tivadar, Margittay 
Tihamér, Sehéchy Gyula és Stetka Gyulától 
s még többektől találunk sok művészi kivitelű 
illusztrációt. Igen szépek a szöveg közé 
illesztett apró rajzok, melyek az olvasást 
érdekesebbé teszik s a tenger betű után a 
szemnek kellemes pihenőül szolgálnak. Ál
talában a Magyar Sálon niveauja még a múlt 
számhoz képest is emelkedést mutat s nem 
ajánlhatjuk eléggé az olvasó közönségnek.

Vallásos költészetünk. Dr. Kő- 
rösy Lászlótól ily című értekezés jelent meg 
Esztergomban. Szerző a füzetet irodalom- 
történeti forrás tanulmánynak nevezi, bár 
nekünk úgy tetszett, hogy inkább két-három 
tárcacikknek könyv alakban való kiadása. 
Hangja legalább nagyon futólagos s a dol
gokat csak könnyedén és felületesen érinti ; 
úgy látszik, minél tágabb köröknek akart 
élvezhető olvasmányt nyújtani. Eredeti iro
dalom-történeti értékkel nem bir, de némileg 
fölkelti az érdeklődést sajátságos irányánál 
fogva. Összhangba akarja hozni a vallásos 
érzelmeket a modern korszellemmel. Állás
pontja — saját szavai szerint — nem val
lási, sem egyházi, hanem irodalomtörténeti. 
És ez nagyon helyes. Mert a vallásos köl
temény is első sorban költemény és mint 
ilyen mindenekelőtt esztétikai és irodalom- 
történeti szempontok alá esik. Az érteke
zés legnagyobb hibája, hogy szerző állás
pontjában ingadozó és hogy nem tudja ki
mérni a vallás és költészet határait. Néze
tünk szerint az úgynevezett vallási költé
szet egyáltalán nem is létezik, mert ha van
nak is a katholikus és protestáns egyházak
nak remek, soha el nem avuló himnusai, 
azok minden hitfelekezet szűk határain fe
lülemelkednek s csak annyiban vallásosak,

| a mennyiben vallásos maga az idealizmus, 
j Kétes álláspontja dacára is Kőrösy László 
! dicséretet érdemel. Már magában véve az is, 
j hogy nem elfogult, mint a vallásos írók lenni 
| szoktak 8 hogy nem álmodozik folyton égi 
i malasztról, megérdemli a közönség figyel- 
j mét és pártolását. A füzet ára ? P— L— 

Emléktábla Petőfinek. A derék Sár-Sz.- 
j Lőrincziek (Tolnamegye) szintén vágyakoznak Pe- 
i tőfi babérjainak egy levelecskéje után. Petőfi 

Sándor ugyanis az ottani algimnáziumban ta- 
I nulváu, a község lakossága ennek emlékét lát- 
I hatólag is meg akarja örökiteui. tí célból az isko

lára, a melyben Petőfi tanult és a házra, a hol 
lakott, emléktáblát készíttetett, melynek ünnepé
lyes leleplezését d e. 10 órakor fogja megtartani. 

Nemzetközi irodalmi kongresszus. Az idei 
! nemzetközi irodalmi kongresszus Madridban lesz 
! és szept. 29-én kezdődik. A kongresszuson részt- 

venni kívánók aug. 15-ig jelentkezhetnek Lermina- 
nái, az Association Litteraire internationale vezér
titkáránál. A kongresszzus programmja a követ
kező : Az ünnepi megnyitó ülésen felolvassák a 
társaság működéséről szóló évi jelentést, azután 
az irói és művészi jog megvédése ügyében a kü
lönböző országokban tett intézkedésekről felolva
sásokat tartanak, továbbá lesz felolvasás az egye- 

| temes nemzetközi konvenció ügyében folytatott 
tárgyalásokról s a társaság uj szervezetéről, to
vábbá a különböző országok irodalmi mozgalmai
ról, a művészeti tulaidonjogról s végül a magán
levelek tulajdonjogáról. A kongresszus egyik ülé
sén kihirdetik a második nemzetközi irodalmi pá
lyázat eredményét. A pályamű tárgya a következő : 
A beesületsértés és annak értelmezése a spanyo} 
irodalomban és más nemzétek irodalmában. — 
A pályaművek, melyek 1000—1200 sorra terjed
hetnek, augusztus 31-éig küldendők be a társaság 
vezértitkárához. — A két legjobb müvet a kon
gresszus éremmel tünteti ki. A múlt pályázaton 
érmet nyert müvek már megjelentek egy kötetben :

! »Németalföld és a lelkiismereti szabadság a 17-ik 
I és lö-ik században« címmel. A kongresszusi tagok 

tiszteletére a madridi irók lakomákat, népünnepé
lyeket (bikaviadalokkal) és kirándulásokat (Tole- 
doba és az Escuriálba) rendeznek. A kongresszus 
alkalmából a spanyol irók és művészek köre iro
dalmi és művészeti kiállítást rendez, mely október 
elsején nyílik meg és két hétig tart.

M Ű V É S Z E T .
Benczúr Gyula szülőházát Nyíregyházán 

márvány emléktáblával fogják megjelölni. A ház, 
melyben kitűnő festőnk született, jelenleg Török 
Péter nyíregyházi polgár tulajdona. Ha az emlék- 
tábla-jelölgetés igy halad honunkban, legközelebb 

i meg fogjuk érni, hogy nem lesz olyan vityilló szé
les e hazában, melynek falában fehér márványtábla 

, nem fog ékeskedni. Magyarország derék helységei 
| hasznosabb szolgálatot tennének a nemzetnek, ha
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ahelyett hogy a nagyokon rágódnak, minél több 
nagy tehetséget szülnének a hazának.

A bécsi képzőművészeti akadémián a le
folyt tanév eredményekép folyó hó 19-edikén hir
dették ki, hogy ki minő jutalmat nyert el; és sa
játságosnak mondható, hogy amig az eddigi évek
ben a pályanyertesek legalább harmada mindig 
magyar volt. az idén egyetlen magyar nyert ju tal
mat: Lóránfi Antal kecskeméti születésű szobrász.

Egy névtelen poéta következő kis találó 
epigrammát küldte be szerkesztősegünknek:

P. B. k é p e  e l ő t t .
Bársony fűben bőgve legelnek marha-csoportok:

Bárány, birka, tinó s bús röfögésü malacz. 
Mennyi művészet! mennyi találó tipikus arczok !

Üdv neked, üdv neked, óh, isteni marha-művész !
A nagyváradi közönség Szigeti József, a 

kitűnő művész iránt nem tanúsított vendégszere
tetet. A nagy érdemű színész már az első este fél- 
beszakitá szereplését, mert üres ház előtt kellett 
játszania. Rögtön hazatért Budapestre, svábhegyi 
nyaralójába és nem is valószínű, hogy egyhamar 
Nagyváradra menjen, a hol az igazi és nagy mű
vészet számára, úgy látszik, nem terem babér.

* (Magyar népszínmű külföldön.) Lukácsy 
Sándor »Vöröshaju«-ja, mely Yécsei Leó fordítá
sában a városligeti nyári színkörben oly szép si
kerrel adatott, a jövő téli évadban Drezdában is 
színre fog kerülni. Beudl Liua kisasszony, a drez
dai színház tagja, a ki a címszerepet az itteni 
színkörben kitünően adta, Drezdában is bizonyára 
nagy sikert fog aratni ebben a háládatos szerepében-

* (Elzüllött lángész.) Egyik párisi elme- 
gyógyintézetben a múlt héten halt meg Coedés, a 
Béllé Bourbonneise operette szerzője. Tehetséges 
és sokat tudó zenész volt, ki azonban odavetette 
magát a boulevard-élet idegrontó, emésztő élve
zetei közé. Egyik mulatságból a másikba ment s 
mivel nagyon kedvelték végtelen mulatságos tá r 
salgásáért, nem volt dinomdánom, nem volt tivor
nya, a melyre ö ne lett volna hivatalos. A pezs- 
gömámor között született rögtönzései a zongora 
mellett mindenkit elragadtak, de a nagytehetségü 
embert még sem vette komolyan senki. Coedés 
végre elveszté önbecsülését, megutálta hivatását 
és zenei bohóccá aljasodott le. A walesi hereeg 
egyszer Párisban járva, bemutattatta magának 
Coedést, a kit olyformán produkáltak neki, mint 
valami csodaállatot. Ebéd után, a kedélyek isme
retes »emelkedett hangulata« között hozzák be a ze
nészt, a ki a zongorához ülve, maga elé tette Paul 
de Cassagnac egy cikkét, aztán muzsikát rögtön
zött hozzá: nyávogott, ugatott, vig változatokat 
játszott egy gyászinduló fölött és összehadart min
denféle bolondságot, ami a walesi hercegnek nagy 
mulatságára szolgált. Végül a herceg és a művész 
kölcsönösen emlékül adták egymásnak aláírásaikat 
A walesi herceg egy ezer frankos bankjegyre irta 
a magáét. Coedésen az őrület első jelei a Nouvea- 
autés színházban Albert Wolf egy darabjának fő
próbáján mntatkoztak. E bohósághoz Coedés irta 
a zenet, bizarrul, de bájosan és szellemesen. A fő
próba alatt a szerencsétlen egyszerre minden ok

nélkül bántalmazni kezdte Wolff Albertét és a ze
nekar tagjait. Nagyzási őrjöngés tört ki rajta.

*  (Pailleronnak), az, »Ahol unatkoznak« ci 3 ü
darab szerzőjének — egy uj darabját fogják szin- 
rehozni Párisban a jövő színházi évadban., — A 
darab, hir szerint, már kész.

A Piramisban uj színház alapkövét tették 
le. A szinház költségei 800,000 frankkal van elő
irányozva.

Az országos dalárszövetség elnökségének 
megbizásából a szövetség titkára, id. Á b r á n y i  
Kornél leutazott Miskolcra, hogy ott a helyi bi
zottsággal az ünnepély részleteit megállapítsa. Az 
indulás Budapestről augusztus 6-án reggel törté
nik a magyar államvasutak pályaházából külön 
vonaton, melyhez a csatlakozás Hatvanban és 
Füzes-Abonyban lesz. Az ünnepélyek 7-től 11-ig 
fognak tartani s 11-én lesz a zárközgyülés és a 
pályadijak kiosztása.

Panem et circenses. A római császárság 
idejében e jelszó „dívott. Csak kenyér és cirkus 
kellett a népnek, hogy minden nemes eszményt fe
ledve, alávesse magát a Caesaroknak. A francia 
nemzet julius 14-diki ünnepélye alkalmával szin
tén felkarolta az eszmét, azaz csak ennek második 
pontját, a színházat. A nagy nemzeti ünnep leg
érdekesebb pontját képezték az ingyenes előadá
sok ; és itt kitűnt, hogy Páris számos színháza 
mind nem elég közönsége befogadására s ha az 
állandó ingyen-szinház eszméjét Párisban keresztül 
akarnák vinni, a színházak számát legalább is 
megkétszerezni kellene. Az ünnepnapján a szinház 
előtti terek rendkívül élénk képét nyújtottak. Sű
rűn egymás mellett állott a várakozó, lelkes tömeg, 
mely már az ünnepély előtti nap éjjelén kezdett 
csoportosulni. Legtöbben állottak a Theatre Fran- 
gais és a nagy opera előtt. A nagy opera kör
nyékét egészen körülövezte az ácsorgó tömeg, 
melyben lovasrendőrök tartották fenn a rendet. A 
tömeg nyugodtan töltötte el az időt, borozott, 
népdalokat énekelt s a köztársaságot éltette. A 
hordárok és mesterlegények újságokat olvastak, 
az öreg asszonyok pedig magukkal hozták párnái
kat, odatámasztották az opera falához s elszundi
káltak. Az opera aranyhimes nézőtere szorongá
sig megtelt s rendkívül érdekes látványt nyújtott, 
Azokon a helyeken, hogy fényes öltözetű úri höl
gyek szoktak ülni, durva munkásokat, katonákat, 
lakatosinasokat és virágos orrú kofákat lehetett 

: látni. A Chatelet-szinházban oly nagy volt a for
róság, hogy a férfiak levetették kabátjukat, sőt 
mellényüket is. Egy jóképű asszonyság halóingben 

| ült páholyában. Az asszonyok különben magukkal 
hozták csecsemőiket, kiknek az előadás nem te t
szett, mert kórusban sírtak. A Theatre de Batig- 
nollesben egy Labisch-féle bohózatot adtak. A 
szinház egy hírhedt utca közelében fekszik s ennek 
lehet köszönni, hogy a ház főleg a bulevardok 

I tévedt szépeivel s udvarias Alfonz uraival telt 
meg, s ennek következtében a közönség tisztessé
gesebb elemei szökni voltak kénytelenek.

Felelős szerkesztő : SZANA TAMÁS.
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A SORS SZESZÉLYE,
Elbeszélés.

Irta MAJTHÉNYI FLÓRA.
I.

Szomorúan borultak össze a nagy park 
sötét fái ; mintha kuszáit leveleikkel akar
nák eltörölni ama nyomokat vagy betűket, 
melyek az ősi lak múltjáról vannak valahol 
a levegőbe irva.

S csakugyan, e sötét lombozat messziről 
tekintve oly egymásba folyó volt, mint a 
füst, vagy köd; s mintha susogása épen a 
mesebeli szavakat mondaná: »Köd előttem, 
köd utánam, hogy senki se lásson« . . .

A kavicsok úgy hevertek az utakon, 
mint a sorsnak mind megannyi eldobott, el
játszott kockái; mig a nagy medencékből 
csendesen folyt a viz, mint a könnyek; a 
recézett kő-oszlopokon, csonka szobrokon 
és repedezett óriás virág-edényeken pedig 
zöldelve bújt elő a moh; néma nyelven 
is ezt hirdetve : »Feledés, feledés !«

Maga az ősi, úri-lak pedig úgy állt ott 
az elhanyagolt park legközepén, mintha nem 
is tudná, hogy voltaképen mi történik vele.

Némely ablakának tágra nyílt szárnya 
kicsillogott a messzi országúira, mintha bá
mulva nézné és várná ama jövőt, mely fö
lötte nemsokára elvonul.

Más ablakának mélyen leeresztett re. 
dőnye pedig azt a benyomást idézte elő, 
mintha az ódon épület önmagába merült 
volna s behunyt szemmel gondolkoznék azon: 
hogy való-e mindez, avagy csak álom ? S 
a nagy füst, mely kéményéből gomolygott 
elő, sötét gond gyanánt emelkedett a légbe.

De valójában e füst nem gondot, j 
ámde szívesen látást, üdvözlést akart jel- | 
képezni.

A konyhában sütöttek, főztek; sürgött j 
a cselédség, vártáit: az »uj uraság«-ot.

A tenyeres-talpas kulcsárnő előhordotta

legjobb tárgyait a kamrából, s nem győzte 
utasítani a kuktát:

— Aztán Pista, kitégy magadért, mert 
kitekerem a nyakadat! Ha már az öreg 
szakács elég bolond volt a »régi uraság«-gal 
menni, úgy legalább te mutasd meg, hogy 
milyen jól szoktak a házban tálalni; s hogy 
a kulcsárnő sem utolsó a zöldségek, húsok, 
és gyümölcsök elrakásában.

Ez a fácán olyan fehér és porhanyós 
legyen, mit a hó ; az irós tészta pedig olyan 
könnyű, hogy szinte röpüljön.

Ily modorban folytatta a kulcsárnő uta
sításait, még jóbban lelkesítve a szegény 
fiút, ki most először működött önállóan, fel
ügyelet nélkül; s fejét vesztve, nem a tüz- 
től, de az ambitiótól kipirult arccal rohant 
ide s tova, mindent kihullajtva kezéből s 
viszont a szolgálót sürgetve, utasítva, és 
hajszolva egészen a könyhullatásig.

A huszár láblógatva ült a tűzhely szé
lén s körmével fényes parazsat igazgatva 
nehezen szelelő pipája tetejére, csak ennyit 
mondott okoskodó sóhajtozással:

— Hja ! forgandó a világ sora !
A szobaleányok frissen vasalt függönyök

kel szaladgáltak a lépcsőkön ; a kályhafütő 
pedig csendesen húzódott fel a tűzhely legrej
tettebb oldalára, hogy a pecsenyét forgassa 
és legalább annak illatában gyönyörködjék.

Nemsokára csoszogó léptek hallatszot
tak s az ispán dugta be szőke, bozontos 
fejét a konyhaajtón. Bibircsós, piros arca 
kíváncsiságot árult e l, s iparkodott pa- 
pucsos, fájós lábaival a küszöböt átlépni-

— Jó napot kulcsárné asszony, hát 
mennyire vannak a rendezkedéssel ?

— Minden rendén van s megy a saját 
medrében, mint a sebes folyó. Mire nagy
ságos Kőváry Salamon ur és családja nem
sokára megérkezik: reményiem, hogy meg 
lesz elégedve nem csak az ebéddel, hanem
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főleg a rend, csin és szives látással, a mely 
itt uralkodni fog.

~  Hja, biz igy van az ! — sóhajtott 
az ispán, mialatt csendesen ereszkedett egy 
székre, hogy fájós, lábait kipihentesse, az
után folytatta: — (J nagysága is még csak 
nem rég Steinfeld Salamon volt! most pe
dig nagyságos Kőváry Salamon ur.

— Azért mondok, hogy forgandó az 
világ sora! — szólt bölcsességet fitogtatva 
a huszár.

— Fs nekünk e forgandóságba belé 
kell nyugodnunk — egészité ki az ispán.
— Szegény ember nem járhat a saját esze 
után, de a körülmények szabják neki elő 
az utat.

— Biz úgy! — sóhajtott a kulcsárné 
s bólintott a huszár helybenhagyólag.

A kukta nem vett részt, őt elfoglalta 
saját ambitiója ; a szolgáló sürgés-forgásában 
azt sem tudta, miről van szó, a kályhafütő 
pedig egykedvű butasággal meresztette sze
meit a parázsba.

Az ispán folytatta:
— Engemet a kasznár meg az ellenőr 

megszóllottak azért, hogy megmaradtam az 
»uj szolgáíat«-baan. De hát csak hadd men- 
j nek ők! én megmaradok az én nyugodt 
existentiámban. Se mai gyerek nem vagyok» 
se kitűnő egészséggel nem dicsekszem, hogy 
újabb pálya után lássak. Aztán meg arról 
sem tehetek, hogy Szalánczy ur adósságokba 
keveredett és eladták a birtokát.

— De nem ám ! — szólt a huszár meg
győződéssel — a mi engem illet, én is jobb
nak láttam urat cserélni ! Szalánczy jó ur, 
de kissé büszke volt s aztán úgysem voltam 
valami régi szógája!

— No csak nem kell ellenök beszélni!
— pattant fel a kulcsárné — jó uraságok 
voltak biz ők mind : az ur is, az asszony 
is, a kisasszony is, az urfi is ; de hát csak 
oda húzódik az ember, ahol több a kilátás; 
mert nem olyan jó bolond mindenki, mint 
a dajka, meg az öreg szakács, a ki velők 
ment a szegénységbe is. No de hisz ők na
gyon régi cselédek is voltak ; náluk csak 
szokás ez az úgynevezett »hűség.«

— No már azt ne mondja!— válaszolt 
az ispán — az öreg Mártha úgy szereti 
Gizella kisasszonyt, hogy bizonyosan meg 
halt volna a válásnál, aztán meg a szakács
nak is szivéből hangzott a midőn azt mon
dotta: »Ha már a nagyságos uram ezentúl i

egyszerű ételt fog is enni, de legalább jól 
el legyen az készítve. Én nem hagyom el.« S 
erre az u r : »Hátha nem foglak fizethetni 
János?« »Nem tesz semmit, majd megélünk 
egy kenyéren.« — Bizony szép az ilyen 

j hűség — folytatta az ispán — magamnak 
is tetszik, de hát a szegény ember még ezt 
sem teheti, a hogy akarja!

— Hagyja e l! szólt a kulcsárné — me
gint lesz asszonyunk, urunk, kisasszonyunk 
urfink és lehetünk hűségesek a mennyire 
csak tetszik !

Az ispán fölkelt:
— No most újra megyek, hogy az 

»uraság« szokott »post«-omon találjon. Higyje
| el, szinte fáj a szivem, ha a zsellérház mel- 
1 lett haladok el, melyben jelenleg a régi 
| uraság lakik.

Pedig nincs oka rá — szólt a kulcsárné, 
ez is csak uj urunk jószívűségét bizonyítja, 
ki ingyen ajánlotta föl e házikót az egy 
évre, mig Szalánczy ur kis birtoka kikerül 
a zálogból.

— De ő büszke volt! — pattant íöl 
a huszár — nem fogadta el ingyérbe a 
házat, hanem bért fizet érte. Látják, hogy 
igazam volt, ha azt mondtam, hogy büszke 1

— Ha tehette, jól tette, hogy nem fo
gadta el ingyen, bár minő keveset fizet 
is érte — szólt az ispán.

— No már az én fejemben össze nem 
fér a büszkeség a szegénységgel — véle
ményezte a kulcsárnő.

— Mert nem érti, hogy milyen az, ha 
valakinek nemes, nemzetes és vitézlő s z í v  

dobog a kebelében. Magam is afféle kurta
nemes ember vagyok, azért fölfogom. S ha 
Kőváry ur nemességet nem vett volna, nem 
is szolgálnám.

— De igaz! mondja csak hogy is van 
az, — kíváncsiskodott a kulcsárné — hiszen 
azt mondják, hogy Kőváry ur Szalánczy 
urnák egykori házi zsidaja volt és most . . .

— Már ezt nem kell feszegetnünk! — 
válaszolt az ispán. — Különben igen rövid 
és egyszerű a történet. Az öreg Szalánczy 
ur (a jelenleginek apja) nagy önmegtaga
dással fizetett egy ősi terhet, mely birtokán 
volt. Nem fejezhette be a törlesztést, mert 
előbb meghalt; s meghagyta fiának, hogy

I még egy kis önfeláldozással fejezze be a 
! kezdett munkát. Ámde hol van fiatalság, 

könnyelműség nélkül ? 1 Szalánczy ur alig 
várta nagykorúságát, azonnal kiutazott kül-
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földre, ugyancsak szórta a pénzt és küldette 
maga után az összegeket, melyek fölhajszá- 
sában Steinfeld Salamonnak volt a legna
gyobb része. Midőn a küldendő összegek 
megakadtak: Szalánczy urnák haza kellett 
jönnie és habár kisebb mértékben, folytatnia 
a kölcsönözgetést, hogy a folyó kamatokat 
is fizethesse.

Ezalatt Steinfeld annyira fölszedte ma
gát, hogy a városba költözhetett valamely 
üzlet nyitása végett, s azóta nem hallatott 
magáról többé.

Szalánczy urnák pedig bonyolódtak 
ügyei s nem menthette meg egyéb egy gaz
dag házasságnál.

De mit ért ez is ?! A szokott pompás 
élet, a jótállások és prolongatiók eláztatták 
végre a második vagyont is ; s amaz ifjú
kori elhibázott lépés következménye az le tt: 
hogy dobra került e gyönyörű birtok, me
lyet az újra fölbukkant egykori Steinfeld 
Salamon a jelenlegi nagyságos Kőváry ur 
vett meg; kiről azt mondják, hogy e Sza
lánczy urra oly mostoha idő alatt a fővá
rosban spekulált és játszott a tőzsdén sok 
szerencsével, a mig a jelenlegi eredményre 
jutott!

— Adjon isten neki több szerencsét is 
— szólt a kulcsárné — hogy minket is bol
dogíthasson ! Mentül nagyobb az uraság, 
annál jobb azt szolgálni!

Erre mindnyájan helybenhagyólag bó
lintottak, azután eloszlott a cselédség con- 
gregatioja, mindenki a maga dolga után 
látva, hogy illendően fogadják az »uj ura- 
ságot«.

II.
A nagy uti-hintó régen begördült már 

az udvarra; le is csendesült az elfogadási 
zaj s a keleti arcvonásokkal biró család: 
az »uj uraság« minden tekintetben elfog
lalta a réginek helyét.

Kőváryné ő nagysága a régi nagyságos 
asszony lakosztályát foglalta e l ; s az elfogadó 
szobában ott ftiggöttek az ő és kedves élete 
párjának életnagyságu mellképei, fényes 
aranykeretben s átlátszó sárgás tüllel bevo- 
nottan, mely védő pajzsot képezett a nyári 
legyek ellen.

Az üveges kaszniban pedig ott volt ő 
nagyságának hozománya sokat mutató pré
selt ezüst müvü tárgyakban; melyekből ma
gasan emelkedtek elő a többkarú gyertya

tartók és a cifra diszü »széder-tál« mely a 
húsvéti ünnepek alkalmával használtatik.

Nagyságos Kőváry ur szobája a prak- 
! tikusság, takarékosság és luxus keverékét 

árulta e l ; a mennyiben »másod kézből« 
jutányosán vásárolt bútorai, habár kissé ineg- 
kopottan is : az egykori kényelem és be
csesség jellegét nem tagadhatták meg egé
szen.

A falon pedig ott díszelgett nemes csa
ládjának legújabb ősi-fája ; melynek törzsét 
ő maga képezé, két gyermeke pedig a re- 

! ményteljes viritó két hajtást.
E hajtások egyikének — Regina kis

asszonynak — parányi szobáeskája a csin 
és legújabb divat paradicsoma volt.

Azt szokta mondani a nagyságos há
zaspár :

— Kire gazdálkodjunk és kinek te
gyünk örömet, ha gyermekeinknek sem ? ! 
Hisz e kicsiny hajlékok berendezése nem 
oly igen sokat kóstál!

És csakugyan a Jakab, vagy bizalma
san nevezve őt, a Kóbi urfi szobája is 
mindazt magában foglalta, a mit az ifjú sze
szélye csak megkivánt.

Ez pedig a sport különféle nemeiben 
gyönyörködött legjobban; azért vadászati, 
lovaglási, halászati és vivási eszközök dí
szelegtek mindenfelé; habár az urfi maga 
inkább is csak műkedvelő volt valameny- 
nyiben.

Régi kisasszony szobája mellett a fran
cia gouvernante foglalt helyet, ki csak azért 
is elkerülhetlen volt: hogy fölserdült növen
dékét a zongorajátékban is gyakorolta, mi 
a szülők bölcs véleménye szerint elkerül
hetlen egy müveit leány tudomány tárában.

Midőn a család már tökéletesen el volt 
helyezkedve és úgyszólván meghonosult, a 
napirend pedig szokott medrébe té r t: semmi 
sem volt természetesebb, minthogy a cse
lédség összehasonlitásokkal mulatta magát 
és párhuzamot vont az »uj« és »régi ura
ság« között.

Ez időtöltésében csak a szőke zsidó-sá
fár hátráltatta legjobban, ha épen a kony
hában tilt; mert jól tudták, hogy ez uruk
nak bizalmas kedvence s már ismeretlensé
génél és különböző vallásánál fogva is ide
genkedtek tőle.

De ha kihúzta a lábát, akkor mint a 
megnyitott zsilipen át a viz : oly összevissza
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ságban zubogott a sokféle vélemény az aj
kakról. Az ispánéról:

— Ez az »uj ur« nem fog soha tönkre 
menni Sokkal bizalmatlanabb a »régi ur
nái« és idegenkedik az idegen pénztől, in
kább nélkülöz.

A kulcsárné igy szólt:
— A nagyságos asszony nem igen ért 

a főzéshez, mégis folyton nyomunkban van, 
hogy jól kiáztassuk a húst, és hogy minden 
csillogjon külsőleg a konyhában.

Pedig mondhatom én részemről nem 
szeretem a lábatlankodást; semmit sem te
het az ember úgy, a mint akarná, pedig 
hát ez ba j!

A régi nagyságos asszony mégis csak 
jobb volt! Szépen ott ült a helyén a kana
pén s azt sem tudta mi, meg mennyi fogy, 
nem hiába volt született grófnő!

A szobaleány is fölsóhajtott:
— Regina kisasszonyon jobban ég a 

ruha, mint a Gizella kisasszony karcsú de
rekán égett; ámde mi hasznom van, ha az 
elviselt ruhát a városba küldik holmi cse- 
reberélőnéhez.

— No már én az urfi ruháját föl nem 
vehetném, szólt a huszár - mert Kóbi 
urfi sokkal karcsúbb nálam; de az igazat 
megvallva, nem is vágynám én ezekre a 
furcsa sisakokra, rövidszárnyu anglius lo
vagló frakkokra s tudja az isten, hogy 
mikre nem ! De mi tagadás benne, ő sem 
igen jól érezheti magát ezekben s alig várja, 
hogy esténként régi kopott slaffrockjába öl
tözzék s szintúgy helyre roppannak benne 
a tagjai, ő  nem szól ugyan, de hisz úgy 
is látja az ember s nem is tudom, hogy mi 
nek erőlteti ezt a furcsa módit.

— Hja ! Dagyúri szokás ! — válaszolt 
az ispán — szemfényvesztő komédiából áll 
az egész világ !

III.
Mig a cselédek igy birálgatták urasá

gukat a kastélyban, azalatt a parányi zsel
lérházban is éltek csendesen és észrevétle
nül az emberek.

János szakács az udvaron vergődtetett 
egy épen leölt csirkét, melynek nyakából 
folyt még a vér, mig szárnyai hangos csap
kodással vonaglottak a földön.

— Az istenért szakács úr — szólt sut
togva az alacsony ajtón kilépő Márta — 
vigye odébb ezt a szegénj állatot, hiszen 
tudja, hogy áiaottszivü Gizelia kisasszonyunk

sirni képes az ilyen látványon; aztán meg 
a Vergődő szárnycsapásokra föltalál ébredni 
délutáni álmából, szunnyadó urunk; pedig 
hát minek ébresszük őt a szomorú való
ságra, ki tudja nem álmodik-e épen most 
az elveszett jólétről és boldogságról?!

— Igaza van, Márta asszony — vála
szolt János fölszedve a csirkét — minderre 
nem gondoltam afeletti örömömben, hogy 
ma ilyen jó falatot készíthetek el az ura
ságnak vacsorára. De hát megyek is vele a 
konyhába.

— Jól teszi szakács ur, de mondja csak» 
hogy szerezte ezt a szép kis példányt, hisz 
egy krajcár sem volt már a konyha pénz
tárában ? í

— Hm ! — fontoskodott János — ha 
Márta asszony tudná, hogy úgy az egyes 
háztartásokban, mint az összes országokban 
is milyen fontos szó a h i t e l ,  akkor ez 
egyetlen kis szóból megértené azt is, hogy 
miként szereztem ón ma e csirkét.

De azért ne szóljon a nagyságos urók- 
nak, hadd gondolják, hogy még nem fogyott 
ki a pénztár.

— S aztán hogy fizeti majd ki a hitelt?
— fürkészé Márta szokott gondosságával.

— Hát . . .  — gondolkozott a szakács
— szép mondás az hogy: »Ha teremt az 
Isten nyulacskát, majd csak ád hozzá bok- 
rocskát.« A mi különben annyit jelent, 
hogy a gondviselés nem hagyja el a jó em
bereket.

A mi gondviselésünket pedig minden
nap láthatjuk a jó Gizella kisasszonyban, 
ki titkon gyakran segíti a konyhapénztárt.

— Már az igaz, hogy áldott jó lélek ! 
—- sopánkodott élérzékenyülten Márta — 
csakhogy szülei kevesebb hiányt érezzenek 
titkon varrogat s a városba küldi kész mun
káját eladni; nem akarván, hogy büszke 
szülei talán resteljék, hogy ő pénzért dol
gozik.

— A munka nem szégyen! s majd 
Aladár urfinak is dolgoznia kell, ha meg
kapja a megyei hivatalt, a melyért folya
modott.

— Csak az isten jó, gazdag házasság
gal áldaná meg, — vette újra föl Márta a 
beszéd fonalát — ez rendbe hozhatná újra 
az egész családot.

— A nagyságos ur azt mondja, hogy 
i még sok jussa van, a melynek révén gaz- 
I dagabb lesz, mint valaha. S azért is bújja
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mindig azokat a régi írásokat; a mely cse
lekedetben igaza van, habár eléggé unalmas 
lehet — egészité ki János.

— No már én csak az ifjak révén hi
szek a dolgok jóra fordultában. A ki egy
szer a gyeplőt kiejtette a kezéből, igen ba
jos azt újra fölemelnie! — sóhajtott Márta- 
s mig a cselédek óhajtásban, képzeletben 
intézték uraságuk sorsát: addig odabent a 
házban szokott módon töltötte idejét a meg
bukott úri család.

RÉGI IDŐK, RÉGI ERKÖLCSÖK.
(Lengyel elbeszélés.)

Irta  SIEMIENSKY LUCIÁN.
(Folytatás.)

Nem akarjuk megkísérelni e tragiko 
mikus jelenet rajzolását. Elég legyen, ha 
annyit mondunk el, hogy Gábor ur — ki
csoda, ha nem ő ? — csodát miveit. Kivonta 
a kocsikat a tüzből, félrevezette a lovakat, 
kihordta a málhákat s egymaga többet vitt 
véghez, mint valamennyien együtt. Valóban, 
minden alkalommal derék fickónak mutatta 
ő magát . . .

A mint most igy futkosott ki s be, hogy 
a veríték is csurgóit a homlokáról egy kiál
tást hallott: »A kisasszonyoknál ég a tűz !«

— A kisasszonyoknál! — ismétlé Gá
bor s látta is, a mint a korcsmából lángok 
csapdostak ki.

— Kár volna e kisasszonyokért! — 
gondolá. — Mentsük meg, a kik közülök 
még életben maradtak!

S berohant a tűzbe. Lezuhanó geren
dák nem tartották öt vissza; bezúzta az 
ajtókat, bezúzta az ablakokat. Mindenki 
alszik s nem ébred.

— Hölgyeim! ébredjenek, menekülje
nek ; ég a ház!

Mitsem használ a kiáltozás; a hölgyek 
aludtak minden lárma mellett is,

Mit csináljanak már most ?
— Karoljatok föl annyit, a hányat csak 

tudtok! — kiáltá Gábor a menteni segítők
nek. — A fris levegőre kell az elájultakat 
vinni !

Gábornak is a keze ügyébe esett egy 
hölgy. Kicsoda ? Ki mondhatná ezt még a 
szemmaró füstben ?

— Elég az hozzá, e hölgy Dem volt 
nehéz, meg volt ruganyossága is, de moz
dulatlan maradt.

Midőn végre a gőzfürdőből kiszabadul-

| hatott, egy pillantást vetett könnyű terhére;
| hiszen az utcán oly világos volt, hogy egy 

elejtett gombostűt is meg lehetett volna ta
lálni . . . íme, egy bájos fejecske, akár csak 

I egy fehér mákvirág! Karjára hanyatlik s 
vakító fehér kebel csillámlik ki a csipkék 
alól s hosszú hajfonat érinti a férfi arcát . . .

Borbála kisasszony ! . . Egy nő ! — az 
ő karjai közt, az ő keblén! Mit tegyen már 
most vele? Nem tudjuk, az ördög szállta-e 
meg Gábor urat. Elég az hozzá, úgy csele
kedett ő, mint a római az elrablóit szabin 
nővel — elkezdett vele futni. Hová ? ő  maga 
sem tudta azt. Ujjaiban, karjaiban, sőt a 
keblében is égető fájdalmat érzett s szoro
san magához ölelte a hölgyet, mintha ez 
által a benne fölgyuladt tüzet akarná el
oltani.

Részint a Gábor ur futása, részint az 
üde levegő, az ájult nőt magához téritette. 
Fölnyitotta a szemét, rátekintett megmentő- 
jére s gyermekes sirással kiáltott föl:

— Meg ne fojtson Szczuka u r ! . . . Ne 
öljön meg! . . . Isten a bizonyságom, nem 
állok önön boszút! . . .  Ne fojtson meg!

— Micsoda? Én fojtanám meg Borbála 
kisasszonyt? . . .  Ily angyalt? . . .

Letette a leánykát a pázsitra, letérde
pelt előtte, megcsókolta a kezét s nem mert 
rá pillantani. Csak lopva nézett a bájos 
alakra s bámulta a szép alakot, mint Ádám,

| midőn mély álmából fölébredve, Évát meg- 
: pillantotta.

Bajos lenne meghatározni meddig tar
tott volna e jelenet s Gábor urnák az el
ragadtatása, mivelhogy Borbála is, ösmerve 
megmentőjének a női nem iránt való ellen
szenvét és ennek hatalmában látva magát, 
mint egy házi nyulacska ült ott s csak fé
lénken méregette szemével a kút távolságát, 
mely tőlök nem messze volt.

Szerencsére, az udvaroncok és több nő 
észrevette Borbála elrablását; odafutottak, 
közbe fogták a megmentett hölgyet s tré
fálkoztak Gábor ur fölött, ki mig a tűz
vészből Borbálát megszabadította, csupa 
gyöngédségből majdnem agyon szorongatta. 
Másnap reggel volt elég beszédtárgy az éji- 
eset után, melynél több volt az ijedtség 
semmint a veszély mint Borbála magát ki
fejezte, ki Gábor urnák szemére hányta el
ragadtatását.

A fölött is sokat nevetgéltek, hogy 
í Szczuka ur, a mentés alkalmával, félt, a
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kisasszonyok valamelyikét karjaiba venni, 
épugy mint a zsidó, ki szombatnap pénzt 
érinteni nem akar s még végre majdnem a 
kútba fojtotta a megmentettet.

— Bizony tartottam is tőle, — jégyzé 
meg Borbála kisasszony, miközben hálás 
pillantást vetett Gáborra.

— Az csak akkor történhetett volna 
meg, — viszonzá Gábor pirulva — ha 
mindaketten a kútba fultunk volna.

A fiatal ember az egész utón, Jano- 
verig, a hová délben érkeztek meg, levert 
és szórakozott volt, mi többeknek feltűnt. 
Még akkor sem látták őt ily lehangolnak, 
midőn egyik legkedvesebb paripája kimúlt.

Ama tűzvész óta, mint a szájhagyo
mány mondja, alapos változás történt Gábor 
urnák jellemében és kedélyében. Korábbi 
vidámságát, gondtalanságát örökre elvesz
tette.

Voltak, kik ezt az ördög incselkedésé- 
nek tulajdonították; mások meg azt jegyez
ték meg, hogy addig gúnyolódott a szere
lemmel, mig végre is teljesen rabja lett. A 
korsó is addig jár a vízre, mig egyszer el
törik.

A herceg magas állást Ígért Gábornak 
s nem csuda, ha nő után nézett. Borbála 
kisasszony csinos alak, ki már nem egy ga
vallért kosarazott k i ; de megmentőjének 
hálával tartozik. Isten segélyével újévre ta
lán a lakodalmat is meg lehet tartani!

Nem is hiába beszélgettek arról. Min
denki csodálkozott azon, hogy Gábor ur 
egyszerre csak föllobbant s napról-napra 
Borbála kisasszony körül forgolódik, holott 
még nem rég oly viszonyban voltak, mint 
a minő a macska és egér közt szokott 
lenni.

Bezzeg, most már nem irtózott a női 
nemtől s ha egy kereskedő vagy házaló je- 
lenkezett, megvásárolt tőle minden csecse
becsét s különféle nyalánkságot, melyeket 
néhány nyájas szóért cserébe adott.

Már a herceg is észrevette a változást 
kedvenc emberénél, mert gyakran boszúsan 
vonta redőbe homlokát s tizszer is kérdezte : 
»Hol van Szczuka? Szükségem van rá!«

Szczukát azonban nem könnyen lehe
tett előkeriteni. ő  a kincsét őrizte. Ha az’ 
tán valamely munkát vett kezébe, a mellett 
annyira elmélázott, mint a valódi szerelmes. 
Ha szóltak hozzá, visszás feleleteket adott 5 
ha pedig a szobájába egy pillantást vetet

tek, hol azelőtt minden a rendes helyén állt
-— a vadásztőr, a török puska, a szarvasbőr- 
teritő & a hercegtől ajándékba kapott ló
szerszám — most mind össze-vissza volt 
hányva ?

Mily kár e szerencsétlen emberért. Mert 
hát ő valóban szerencsétlen volt, mint a sze
relmes emberek egész raja, Daphne és Cloé 
kora óta. Örökké szenvednek a szerelmesek, 
mindjárt sóhajtoznak , epednek, a halált 
óhajtják, kesergő szerelmükbe szerelmesek, 
— a világ mindig ugyanaz marad; a ezen, 
vedély csak a régi képeket ifjitja föl, friss 
színeket kölcsönözve azoknak.

A szerelmes ember minden korban vi
szont szerelem után sóvárgott. így volt ez
zel hősünk is, ki nap nyugta után ott sétál
gatott a gesztenye- és hársfasorok közt, 
fölcicomázva az akkori divat szerint s el
kezd beszélni — kivel? Korábbi énjével.

— Hagyd abba az ily gyermekes ér- 
zelgést! Te még nem töltötted be harmin
cadik évedet! szólalt meg Gáborban a 
régi én.

— Ki áll nekem jót azért, hogy én egy 
fél év alatt jobb választást tehetek — vi
szonzá a mostani én. — Itt nemcsak a sze
relmi viszonyról van szó. H ja! a házasság 
komoly dolog.

— Addig kell a vasat verni, mig izzó.
— Hűm ! . . . De vájjon a házassággal 

nem mosódik-e el a jövő képe? Ha ad is 
a herceg valamit, mindenesetre édes-kevés 
lesz az.

— A hol két emberi lény bensőleg sze. 
réti egymást, onnan isten nem forditja el 
arcát: Egyébiránt Borbálának szép araho
zománya is van.

— Annál rosszabb. Akkor ő nem is 
megy férjhez bármelyik éhenkórászhoz. ,

— Micsoda ? Hát, a szemjátékok, a so
katmondó megjegyzések s titkos kézszorit- 
gatások ?

— Mind csak női fogás, kacérkodás, 
egyébb semmi. Hát nem vetted észre ama 
gúnyos mosolyt, mely olykor ajka körül lát
ható, midőn pillanattal elébb még édes val
lomást tett neked?

— Vájjon csakugyan az orromnál fogva 
vezetne ő engem ? Engem, a ki érte lelkemet 
akár az örök kárhozatnak is kitenném!

— Borbála, Borbála! Ne tréfálj Szczu- 
kával, mert . . .
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S elkezdett a levegőben kezével bado- 
názni, mintha viadalra szállana valakivel; 
aztán fölkiáltott, látszólag szilárd elhatáro
zással :

— Borbála, már két hó óta viselem a 
bilincseidet. Ki kell nyilatkoztatnod előttem: 
i g e n-e vagy n e m ? . .  .És pedig rögtön ! . ..

Ezt mondva egy pillantást vetett a vár 
ablakaira s midőn a kisasszonyok társalgó, 
termében világot látott, egyenesen, minden 
habozás nélkül, odairányzá lépteit.

Néhány hölgy volt ott, különféle női 
munkával foglalkozva; némelyik egyházi 
díszruhát hímzett, némelyik függönyt vala
mely csodatévő szentkép elé, mig Borbála 
kisasszony egy góth betűkkel nyomtatott 
vastág könyvbe mélyedt.

Gábor ur jó estét kívánt s dicsérte mun
káikat, mindeniknek nehány hízelgő szót 
mondva.

Mióta ő szerelmes lett, nagy haladást 
tett az udvariaskodásban.

Végre közeledett nagy lassan imádott- 
jához, ki legkisebb figyelmet sem látszott 
iránta mutatni, annyira el volt foglalva az 
olvasással.

— Talán gyónásra készül Borbála kis
asszony, hogy oly buzgalommal olvassa a 
breviáriumot ? — kérdé a fiatal ember tré
fásan.

— Hát oly bűnös vagyok én, hogy 
minden héten gyónnom kell ? — viszonzá a 
leány, az érzékenyt negédelve.

— Avagy talán a lelkész ezt adta ke
gyednek vezeklésül, — folytatá Gábor ur s 
odahajolva, halkan utána tévé, — hogy a 
férfiakat ne gyötörje és ne ejtse kétségbe.

— Ugyan, kérem, ki az, a ki miattam 
oly szerencsétlennek érzi magát? — kérdé 
a leány csodálkozva.

— Most hallja kegyed először, Borbála 
kisasszony? . . . Hiszen tudod, mily forrón 
szeretlek, — folytatá susogva, kezét szivére 
téve, — és mégis . . .

— Igaz, hogy ön ezt előttem ismételve 
nyilvánitgaíta ; de . . .

— De? . . .
— Sok mindent el lehet mondani, — 

viszonzá a leány, kacérul pillantva Gáborra.
— Hát esküim ? . . .
— A szél elhordja azokat.
— És folytonos sóhajtozásaim ?
— Kosz szokás, semmi egyébb.

— És epekedésem, ha tekintetével nem 
találkozhatom ?

— Az sem gyógyíthatatlan betegség.
— E szerint minden sóvárgásom, min

den sóhajtozásom, esküdözésem csak pusz
tában elhangzó szó kegyed előtt, Borbála 
kisasszony? Attól is meg akar engem fosz
tani, a mi még a világhoz köt — a reménytől?

A fiatal ember láthatólag el volt érzé
kenyülve; nehezen vette a lélekzetet, pö- 
dörgette a bajuszát s lecsüggesztette a fejét. 
Némi szünet után, tompa hangon folytatá:

— Ne tréfáljon, kisasszony! A mily 
igaz, hogy isten szent előttem, oly igaz, 
hogy kegyed lesz az oka, ha én a zárdába 
megyek szerzetesnek . . . Szczuka megtartja 
egyszer kimondott szavát!

E komoly beszéd s a fiatal embernél 
oly szokatlan tekintet zavarba hozta Bor
bálát. Úgy látszott, meglágyult a szive. Az 

| afféle fenyegetőzés amaz időben annyit je 
lentett, mint mai napság, midőn valaki ezt 
mondja: »Főbe lövöm magamat.« Már aj
kán lebegett Borbálának a pajkos válasz : 
»A szent-bernátiak ott túl a Visztulán talál
hatók. Szerencsés utat!« De nem mondta 
ki, hanem igy szólt:

— Valóban nem tudom, mikor adjunk 
mi hitelt a férfiak szavainak. Ma ezerszer 
is megesküsznek s holnap már elárulnak 
minket. . . Nem csuda, ha óvatosak vagyunk 
s bizonyítékokat követelünk . . .

— Bizonyítékokat ? — kiáltott föl Gá
bor ur, könnyebb lélekzettel; — nos, minő 
bizonyítékra van szükség ? Hiszen a szere
lem szemmel és ajkkal nyilatkozik s az 
arcnak minden kifejezése annyi ékesszólás
sal beszél, hogy a ki azt viszonozza, annak 
a nyelvét is megérti.

— És mégis gyakran csalódunk a nyelv
ben ! — mondá Borbála, fejecskéjét csóválva 
s kezével a könyvre mutatva. K o l e a n d e r  
szerette L e o n i l d á t  — itt nagyon részle
tesen le van ez Írva, — de mielőtt Kolean
der a sajátjának nevezhette imádottját, meny
nyi sárkányt, mennyi óriást kellett neki le
győznie !

-— Előttem ismeretlen az a derék pár 
ember — viszonzá Gábor; — azonban bá
torkodom alázatosan kérdezni, miképen tart
sunk itt vadászatot sárkányokra meg óriá
sokra, mikor oly sok bajjal jár, egy med
vét is kinyomozni ? No, de a dolog komoly 
s az ily próbák a hűségről adnak bizony
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ságot. А mi őseink is, mielőtt egy-egy kis
asszonynak a kezét elnyerhették, erős har
cot küzdöttek s csatába szálltak a hitetle
nek ellen.. Oh, ha olyan idők volnának most, 
én már rég lóra ültem volna, s a törökök 
vagy mások ellen harcoltam volna . . . De, 
isten a bizonyságunk, a conföderáciö szét 
van robbantva, a török meg sem kukkan. 
Miféle bizonyítékokat kiván kegyed tőlem, 
kisasszony? Tűzbe rohanjak-e kegyedért? 
Vagy a vízbe ugorjam ? . . . Jól van, csak 
ne gyötörj engem !

S térdet hajtva, ajkához emelte a hölgy 
kezét.

— Mondd ki az utolsó szót: igen vagy 
nem ?

— Hát oly sürgős ? — kérdé hidegen 
a leány.

— Akár sürgős, akár nem, tudni aka
rom, hányadán vagyok.

— Holnap . . . majd meglássuk . . .
— Holnap ? . . . Jó, tehát holnap. Gon

doljon erre, Borbála kisasszony ! — mondá 
az ifjú, miközben tekintete ilyesmit tolmá
csolt: >Ne vidd tulságba tréfáidat! Én meg
tartom szavamat!«

— Ha-ha-ha! — nevetett a leány ; de 
erőltetett volt a nevetés, mert arca elsápadt. 
— No ez ugyan szép eljárás, a sziveket 
ijesztés által kényszeríteni; még az övé sem 
vagyok és máris fenyeget. Ilyenek mai nap- 
ság a mi gavallérjaink! . ..

Gábor ur már nem hallotta az utolsó í 
szavakat; a herceghez hívták, ki egy csomó 
irat és levél közt keresgélt.

— ügy látszik, örökké ostobaságokon 
jár az eszed édesem, — szólt a herceg nyer
sen a belépőhöz. — Ideje volna már, ha 
eszedet nem veszítenéd el egészen, kivált 
akkor, mikor épen rólad gondolkozunk . . .

Gábor urnák az arca úgy elvörösödött 
akár a tégla; lesütötte a szemét s mélyen 
meghajtotta magát.

— Hogy jutott eszedbe oly hirtelen be- 
lészerelmesedni valakibe ? — folytatta a her
ceg szelidebb hangon. — Én ugyan nem 
bánom, ha egy kiszáradt fűzfába szeretsz 
is; de a szolgálat a fődolog. Mit szólnál 
hozzá, ha én egyik vagy másik uradalmat 
bíznám a vezetésedre ? . . . No az ugyan 
szép gazdálkodás lenne ! A te szerelmi áb- 
rándaiddal ugyan a szántásnál, vetésnél nem 
sok sikert látnánk !

A fiatal ember önkénytelen fölsóhajtott.

к о я

— Csak sóhajts vagy hörögj tetszésed 
szerint; de végre is, határozd el magadat 
valamire; —- akarod e vagy nem, az én ke
nyeremet enni ?

— Csak akkor távozom, ha fenséges 
uram elűz magától; különben . . .

— Ne félj, Szczuka, — szólt a herceg 
nyájasabban, — te nem feledkeztél meg any- 
nyira magadról, hogy tőled kegyemet meg
vonjam, noha azt beszélik, hogy az köny- 
nyebb, mint a polyva, melyet a szél magá
val ragad. Koránt sem ! A kapott jelenté
sekből és levelekből úgy látom, hogy a 
lancuti uradalomban nagyon furcsa gazdál
kodás foly. Jakubovski uram már nagyon 
megvénült, mindenben szemet huny s ne
kem ugyancsak ürül a zsebem. Az öreg 
megkapja jól megérdemelt kegyelemkenye
rét s a fiatalt járomba fogjuk. Most dolgoz
zál fiam, ha azt akarod, hogy öreg napjaid
ban nyugodtan ehesd valamely zugban a 
sörlevesedet.

Gábor ur elérzékenyült s egyre töröl- 
gette az arcán aláfolyó könyeit.

—- Halálom órájáig fogom szolgálni fen
ségedet, — kiáltott fel, a herceg lábai elé 
borulva.

— Hagyd abba azt és kelj föl! . . . De 
hát aztán hogy is lesz ezentúl ? . . .

A herceg félbeszakitá szavait s kémlelve 
nézett Szczukára, ki a kérdést félreértve, 
nyugodtan kérdé :

— Mire nézve fenség ?
— No, lássa meg az ember ezt a ra

vasz rókát! . . . Nos, azt kérdem, hogy le
szel imádottaddal ? Te nem estél a fejed lá
gyára s egy csapásra két legyet szeretnél 
ütn i: asszonyt is szeretnél haza vinni s a 
bérletet is szeretnéd örök időkre megkötni. 
Szólj, nem úgy van-e ?

Gábor lesütötte a szemét s ujjait csa
vargatta, hogy szinte ropogtak.

— No, ne busulj, minden jóra fordul. 
Csak hozd rendbe a dolgot a kisasszonnyal; 
csikard ki tőle az »igen«-t s én majd ügye
lek rá, hogy kunyhótok eléggé tágas és ké
nyelmes legyen.

A boldog szerelmes újra a herceg lá
baihoz borult.

— Soha se vesztegessük most az időt; 
ülj csak ide, végy a kezedbe tollat s irj, a 
mint én akarom. írd meg a téged illető uta
sításaimat. Holnap összecsomagolod holmi
dat, holnapután elutazol s szent Antalhoz
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felfohászkodva, átkelsz a határon, mert na
gyon ideje már építkezni; a tél már nem
sokára a nyakunkon lesz.

A herceg, az uj jószágigazgatóval na
gyon sokáig tanácskozhatott és Írogathatott, 
mert midőn ez a hercegi lakot elhagyta, a 
nők osztályában már kialudtak a gyertyák, 
a mi Szczuka urnák sehogy sem volt Ínyére. 
Nagyon szeretett volna váratlan szerencsé
jéről imádottját értesíteni.

(Folyt köv.)

FLAUBERT GUSTÁY BARÁTAIRÓL.
II.

— Fabre Fernand és Zola Emil. —
Guy de Maupassant, Zo'ának és Flau- 

bertnek leghivebb barátja és követője, bi
zonyos pietással említi egy magánlevélben, 
hogy midőn Flaubert Gusztáv meghalt és ő 
a táviró hirére tüstént fölkerekedve Crois- ! 
setbe sietett, már ott találta Zola Emilt és 
Fabre Fernandot, kik vállvetve igyekeztek 
a mester temetését minél méltóságosabbá 
tenni. De nemcsak ravatalánál, életében is 
sok derült órát szerzett neki e kettői, külö
nösen Fabre, ki gyakran tört szinleg lánd
zsát a romanticizmus mellett és hagyta ma
gát ugyancsak szinleg megverni, a mi Flau- 
bertet mindig jó kedvre hangolta. Ilyenkor 
másnap a környékbeli parasztok — Croisset 
nem sokkal élénkebb a mi felvidéki tót fal- 
vainknál — órákig láthatták azt az örö
kösen gondolatokba merült, de azokból mo- 
sclylyal fölriadó urat, a ki még a kutyát 
sem bocsátotta el csöndes hízelgés nélkül 
és mint valami jó szellem járt kelt ezen em
berek között, kik csak meseképen emleget 
ték róla, hogy nagy költő. Erről a kettőről 
akarunk egyet-mást elmondani, a mit eddig 
a journalistika motóllája még le nem bonyo
lított.

*
F a b r e  F e r n a n d ,  a párisi irók egyik 

legeredetibb jelleme. Azon emberek közé 
tartozik, a kiket nem lehet faragni, hanem 
a kik a körülmények által esztergályozód- 
nak. Gyermekkorában korlátlan kóborló haj
lama miatt mindenféle iskolából kicsapták 
és apjának szigora, mely őt minden áron 
meg akarta törni, bizonyára valami kétség
beesett lépésre űzi vala, ha nem akad 
egy nagybácsi, a ki pap volt Frankhon leg
szebb vidékeinek egyikében. Ez magához 
vette a tizenötévé» vadonfit és igazán apai

szelídséggel annyira vitte, hogy meglehető
sen szorgalmas tanuló vált belőle. De a nyu
galmas élethez ekkor sem vonzotta semmi, 
mint valami modern »Ahasver« bolyongott 
hegyen-völgyön, telve alaktalan vágyakkal, 
melyeknek tárgyát még nem is ismerte. És 
midőn tanulmányait befejezte, akkor ugyan 
mivé lett, ő, a kiben már akkor a rea- 
lismus egyik bajnoka szunnyadt? pappá. 
Midőn határozatlanul révedezve, pálya után 
nézett, a véletlen egy oly szenvedélyt sodort 
útjába, mely a kolostorba űzte. Mystikus 
szenvedély, a melynek tárgya egy nőrokon, 
valamely párisi zárdának növendéke.

A kis cousine észrevétlenül lopkodta 
be magát unokabátyjának szivébe, de nem 
nyújtott neki egyebet annál a gyöngéd részt
vevő meghallgatásnál, mely az ifjú kedélyre 
oly jóltevően hat. Az érzéki szerelemnek 
piros rózsáját nem ismerték: kettejük kö
zött épen a lemondás költészete és az ön
magukra kényszeritett lemondás komoly 
szenvedélye képezett összekötő kapcsot. — 
Fernand mindig buzgóbban hallgatta a pré
dikációkat, mindig behatóbban beszélgetett 
róluk cousinejával, s egyszerre csak fölcsa
pott — karthausinak. Szerencsére a zárda
főnök okos és lelkiismeretes ember volt, 
a ki nem akarta egy ifjúnak ábrándos csa
lódását arra kizsákmányolni, hogy a vallá
sos askesisnek szerencsétlen katonát teremt- 

i sen, ő maga világosította föl a fiatal novi- 
tiust arról, hogy pályáját eltévesztette és 
azt a tanácsot adta neki, hogy menjen a 
világi papok közé. De itt várta még az 
igazi csalódás! Azzal a iátnoki intuitióval, 
mely az igazi költőt jellemzi, sok mindent 
látott az ur leendő szolgáinak szivében, a 
mi elrémité. Nevetségig őszinte szivébe a 
keserű megvetés fulánkja fúródott: hogyan 
gondolá, hát az egész tömegben csakis én 
volnék őszinte s más senki? Hát ezek a 
legfelsőbb lénynek hivatott szolgái, ezek a 
lelkiatyák? Végre egy erélyes elhatározás
sal becsapta maga után a hazugság házá
nak ajtaját és künn volt, szabadon, mint a 
madár, a mely uj hazába akar repülni, de 
még nem tudja, hogy merre replüjön Ho
mályos sejtelem vonzotta őt hazájába, hol a 
Cevennek természetes vadsága oly bámu
latosan felel meg azoknak a borús történeti 
emlékeknek, melyek e zordon hegyekhez 
és szaggatott, redős arcú völgyekhez füződ- 

j nek. Itt termettek első irodalmi kísérletei:
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versek, mint minden kezdő írónál, ki vala
mire vitte. Máig kiadatlanok !

A Cevennekben uj életerőt és életked
vet kapva, már mint megváltozott 'ember 
találkozott régi szerelmével, a kis apácával. 
Egy ideig beszéltek együtt, még pedig 
négyszem között, hogy mit? azt Fabre még 
legjobb barátainak sem árulta el soha, csak
hogy a beszéd végeztével bosszút esküdött 
a hazug dogmáknak és megfogadta, hogy 
örökre — nőtlen marad. És ezt a fogadást 
jó darab ideig meg is tartotta. Sokat beszél
tek liaisonjairól, hanem az csak közönséges 
boulevard-pletyka volt, az a »grand rien«, 
a mit a »Figaro« oly kitünően tud vezér
cikké magasitani.

Fabrenak apja azonban sokkal prakti
kusabb ember volt (az irók apái mind prak
tikusak !), semhogy fiát parlagon hevertette 
volna. Ugyanoda utasította tehát a fiatal 
poétát, a hol Malot, Cladel és mások is nyel
ték az öreg aktákból emelkedő porfelleget: 
a jegyzői irodába. Két hétig kihúzta, de az
után ellenállhatatlan vágy ragadta meg az 
irói pálya után. Apja elég okos ember lé
vén, végre beleegyezett és sok ajánlólevél
lel felvitte fiát Párisba. A fiatal Fabre azt 
hitte, hogy már célnál van.

Bezzeg kiábrándult ebből Párisban. Két 
helyen kopogtatott pártfogásért: V i e n n e t 
nél, az Academie franyaise tagjánál és F l ou -  
r e n s akadémikusnál. Mindakettő hara
gosan fogadta és mindakettő visszautasitó 
lag bánt vele, sőt mindent elkövettek, hogy 
az irói pályától eltántorítsák. — Ugyan az 
Isten szerelmére, mit gondol fiatal ernber  ̂
mit keresne ön az irói pályán, sohasem járt 
még az Írókra nézve olyan rósz világ, mint 
mostan!

S ezzel bocsátották el az álmélkodó 
ifjút, a ki fájdalommal látta a képzelt fél
isteneket hitvány földi emberekké általvál- 
tozni. Hát még mikor megkapta ennek a 
magaviseletnek a kulcsát! Az akadémiku
sok valamelyikét keresve az Institut kapu
sával ereszkedett jóformán barátságos szó
beszédbe. Úgy látszik, hogy az akadémiai 
kapusok mind nagy praxissal bírnak a fia
tal írókkal való bánásmódban, mert ez is a fia
tal Fabrenak arcáról leolvasta annak keser
veit. Midőn Fabre azokat őszintén elmondta, 
csak ennyit kérdezett a kapus :

— Megnagyságolta Viennet urat ?
— Nem . . .

— Hát Flourens urat megkínálta köl
teményeinek ajánlásával ?

— Nem én.
— És ön még csodálkozik ! Szegény 

uram, önből bajosan lesz valami.
Bajosan is lett volna belőle nagy iró, 

ha »Abbé Tigrane«-ját az akadémia meg 
nem jutalmazza, a mi sokat, mindent tesz 
a francia közönség szemében.

Most már boldog, van pénze, neve és 
édes családi élete, melybe maholnap uno
kák is bele fognak vegyülni. S vájjon a 
»Koszorú« olvasói kit ismernek jobban, őt-e 
vagy azokat a gőgös akadémikusokat, a kik 
oly gyorsan akarták lerázni ? Azt hiszem 
az »Anyóka« szerzőjét. És ez az örökigaz 
történelem igazságszolgáltatása.

*

Lehet-e Z o l á r ó l  olyasmit elmondani, 
a mit a közönség — különösen a magyar 
közönség — nem ismer? Hiszen minden 
valamire való munkája le van fordítva ma
gyarra, életviszonyairól és szokásairól pedig 
bizonyos mohósággal regisztrálnak a lapok 
mindent, a mi a nagy romanciernek nép
szerűsége mellett bizonyít Azért megpróbá
lunk Zola életéből néhány olyan epizódot 
papírra vetni, melyek talán kevésbé isme
retesek, vagy ha igen, a magyar közönség 
körében el nem terjedtek.

Mindenekelőtt első irodalmi kísérletei
ről akarunk megemlékezni, melyek mutat
ják, hogy Zola a szó teljes értelmében ön
maga volt szerencséjének kovácsa, nem 
annyira p a r v e n u, mint inkább »self made 
mán.« Zola Emil a híres Hachette-féle könyv- 
kereskedésben kezdette meg pályáját, hanem 
korántsem mint iró, ellenkezőleg — papir- 
hajtogatói minőségben. Később a hirdeté
sekkel és könyvbirálatokkal foglalkozó osz
tályba került, a hol ugyancsak megszédit- 
hették fejét a reklámok. Ezenkívül az utóbbi 
helyen jutott öntudatára annak, hogy ő benne 
is rejlik valami poetikus ér és ezentúl vége- 
hossza nem volt a titkos versírásnak. Végre 
is annyira meggyűltek a versek fiókjában, 
hogy belátta, mikép itt valaminek történni 
kell és utoljára egyik költeményét szépen 
letisztázta és főnökének távollétében annak 
asztalára tette. A kísérlet izgalmaira Zola 
mái napig élénken emlékezik. Homályos 
sejtelmek kergették, egyik pillanatban félt 
a nevetségesség átkától, másik pillanatban a
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legképtelenebb légvárakat rajzolta elébe vér- [ 
mes képzelete.

A kéziratot szombati napon tette fő- j 
nőkének iró-asztalára, vasárnap néhány ba
rátjával vidékre rándult, de azért folyton 
rágondolt »szerelmi komédiá«-jára, mely 
alexandrinokban volt írva és egészen á la 
Dante vezette az olvasót »minden poklokon 
keresztül.« Hétfőn reggel szorongó szívvel j 
ült asztala mellett, midőn főnöke magához 
hivatta és sok hízelgő megjegyzés után fize
tésének emelésével és előléptetéssel lepte 
meg. Most már tekintélye a házban meg 
volt állapítva, nem telt bele nagy idő és a 
bíráló hivatalnak főnöke lett a Hachette- 
cégnél. Ez az állás döntött pályáját illető
leg. Egyfelől számos befolyásos egyénnel 
lépett összeköttetésbe, kiknek később hasz
nát vette, másfelől pedig bepillanthatott a 
hatalmas napi sajtónak titkaiba és maga is í 
mindennapossá vált a szerkesztőségekben. 
Hogy ez által az alkotás ösztöne hatalma
sabban fejlődött ki benne, mint valaha, na
gyon természetes. Ezóta szabad óráiban szün
telenül dolgozott, egyetlen estét sem enge
dett fölhasználatlanul elröppenni, nap nap 
után pörgette a tollat és éjfélig fönntartotta 
az irói tökély után való görcsös küzdelem. 
Lámpavilág mellett keletkeztek első sajtó
kész munkái és a pirosvilágu olajfény volt 
az, a mely körül lángeszének pillangói leg
előbb röpkedtek, a mi utóvégre annyira erőt 
vett rajta, hogy jó ideig máskép nem is 
tudott dolgozni és utóvégre nappal is besö- 
tétitette a szobát, mikor dolgozni akart. — 
Manap már fordítva áll a dolog: Zola ma 
már nappal dolgozik és este hozzá sem nyúl 
a tollhoz. Eleinte sokat küzdött Zola a ki
fejezéssel, a nyelvkincs szegény volt nála, ! 
a mondatkötés nem eléggé átlátszó és ke
véssé rugalmas, de annál nagyobb az ön
állósága és irálya épen ez által különbözik 
azokétól, a kik más nyelvekből eszközölt 
fordítás által lopkodják össze a szókincset.

Hachette ugyan megalapította Zolának 1 
irói jövőjét, de kiadójául nem vállalkozott. 
Midőn ugyanis Zola különféle vidéki lapok
ban megjelent novellettejeit kötetbe gyűj
tötte és főnökének fölajánlotta, az utóbbi | 
vonakodott ezt kiadni, mert fiatal hivatal- | 
nokának társadalmi világnézletét már huza
mosabb idő óta gyanús szemmel kisérte. 
»Vous éles un revolté!« mondá neki több 
ízben. (On lázadó !) A kötetkének kiadására

utó végre Lacroix vállalkozott és az »Cen
tes a Ninon« (Elbeszélések Ninonhoz) cim- 
mel látott napvilágot. *) Dacára annak, hogy 
Zola ezen müvéért tiszteletdijat nem kapott, 
mégis tény, hogy ennek a munkának kö
szönheti irói hirneve oroszlánrészét. A kö
zönség mosolygottt ügyes politikai célzá
sain, az államügyészség figyelmessé lett a 
fiatal titánra, de egyelőre még kímélte, mert 
nem akarta népszerűvé tenni. Hachette azon
ban nem jó szemmel nézte a dolgot, hogy 
az ő embere más kiadónak dolgozik, heves 
jelenet fordult elő és Zola távozott.

Most már szabad volt és kibonthatta 
szárnyait. Ki is bontotta őket. Irt de Vil- 
l e m e s s a n t n a k ,  a »Figaro« hatalmas 
urának, a ki akkor még az »Evénement«- 
nál uralkodott Páris irodalmi köreiben és 
fölajánlotta tollát. A válasz nem késett. Zola 
megkapta a kritikai rovat vezetését, de 
egyúttal havi 500 franknyi fizetést. S ezóta 
csillaga emelkedett, ám nem minden ember
nek sodor a sors ilyen kiadót az útjába, 
mint a milyen az övé, t. i. Charpentier. A 
hetvenes évek derekán oly szerződést kö
töttek, melynek értelmében Zola tartozik 
évenkint két regényt Írni, darabját 3000 
frankjával számítva. így tehát Zola éven
kint 6000 frankot kapott volna és ezt 500 
frankos havi részletekben vehette föl. De 
miként gyakorta megtörténik, hogy a mun 
kakedv pillanatra szünetel, sőt hetekig is 
pihenésre szorítja a tehetséget: Zola három 
év alatt legnagyobb megerőltetéssel sem tu
dott többet nyújtani négy regénynél, mint
hogy pedig időközben a tiszteletdijat egyre- 
másra fölvette volt, már-már 10,000 frankkal 
tartozott kiadójának. Financiális tekintetben 
tehát határozottan elborult a láthatár. E k 
kor mint őrangyal jelent meg — maga a 
kiadó.

— »Valóban lopást követnék el, mondá 
az íróhoz fordulva, ki szorongva várt szem
rehányásokat, ha szerződésünket továbbra 
is fönntartanám. Ezennel összetépem. Kinek- 
kinek, a mi őt megilleti. Ennyi és ennyi pél
dányt adtunk el müveiből, ennyi az oszta
lék . . .« Szóval, a helyett, hogy Zola tar
tozott volna, Charpentiernek tízezer frankkal, 
megfordítva az volt neki ugyanakkora ösz-

*) Magyarul is megjelent a Révai testverek 
kiadásában. Fordítója névtelen, tudtunkra D o- 
m i n k o v i t s  M á r i a  é s L a t k ó c z y M i l i á l y  
fordították.
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szeggel adósa, a mit tüstént az utolsó fillérig 
ki is fizetett neki. Ilyet csak a francia és 
angol kiadó tesz.

Zola Emilnek életmódjában szigorú és 
megdönthetetlen rendszer uralkodik. Egy 
nap sem múlik el munka nélkül »nulla dies 
sine linea.« Későn fekszik le és későn (nyolc 
órakor) kel föl. Mindenekelőtt reggelizik- 
reggelije egy darab kenyérből és száraz hi
deg húsételből áll. szeszes italt nem ereszt 
által ajkain, az »En.berirtó« szerzője követi 
azt, a mit másoknak prédikál. Ezen egy
szerű reggeli után majdnem hihetetlen ki
tartással dolgozik 9—1. Ezen időben végzi 
fontosabb munkáit, különösen a regényeket. 
Közvetlenül az ebéd után a könnyebb mun
kákat veszi elő, a levelezéseket, korrekturá- 
rákat stb. Régebben megesett, hogy tizen
négy napig, sőt három hétig sem mozdult 
ki a házból, most az orvos rendeletére kény
telen napjában legalább egy órahosszat sé
tálni. Az estét rendesen családjának, vagy 
barátainak körében tölti, kivéve, ha a szin- 
házat látogatja meg. A naturalizmus költője 
nagyon szereti a családi kört és a magányt.
A Rue Saint-Georges kicsi kertes házában, 
melyet a Batignolies városrész lakói bizo
nyos pietással vesznek körül, ábrándos sze
retettel ragaszkodik ifjú nejéhez, kiben be
avatott barátok Ninoi.t vélik fölismerhetni. 
Kicsiny szalonja kivált képekben rendkívül 
gazdag és tulajdonosának bizarr, de rend- 
kivül finom és mélyreható Ízléséről tanús
kodik. Csak kevés barátja van, de ezek 
igazi jó barátok, koronájuk Daudet; Túr- 
genyev csak az imént dőlt ki közülök. Ta
lán ő az egyedüli párisi iró, ki kollegái 
közül senkit sem szokott tegezni. Külső meg
jelenése megnyerő: fesztelen magaviseleté 
művészre vall, szilárd homloka gondolkodó 
főről tanúskodik, zömök testalkata a teremtő j 
kedélynek méltó hüvelye,

Mint regényíró Zola határozott irányt j 
követ, mindazonáltal mégsem dolgozik chab- 
lonszerüen. Ha valamely eszme még csak j 
homályosan lebeg előtte, akkor futólag csak i 
annyit ir le, a mennyi épen eszébe jut. 
Lassankint azután világosság kerül az ere
detileg homályos tervbe, a cselekmény fo
nala kuszáltságában is határozott irányt 
vesz: a regény alakul. Ismételten fölveszi 
az eszmét, a melyet most már fáradhatat- j  
lanul követ. Szokása az, hogy irásközbén 
keze alá e^y darab papirt tesz, erre rögzi

azokat a gondolatokat, melyek hirtelen vil
lannak még lelkében. Következik a szemé
lyek és körülményeknek tanulmányozása. 
Mindent pontosan megfigyel, minden egyes 
esetet és helyzetet gondossággal latol meg, 
úgy hogy őt joggal lehetne tudós regény
írónak nevezni. Nincs olyan kézimunka, 
mely nem érdekelné, nincs oly magas állás, 
melynek titkaiba behatolni nem tudna. Ez 
magyarázza meg munkáinak alaposságát, 
melyet felületes olvasók és kritikusok nem 
átallanak unalmasnak nevezni. Apró papír
darabokra vet oda mindent, a mi némiképen 
lényegesnek látszik. Halomszámra gyűlnek 
ezek a lapocskák, a míg végül együtt va
gyon az egész váz. Ezt a vázat bővíti ki 
Zola részletes alaprajzzá és biztos kézzel dol
gozza fel, alig törülve, ritkán változtatva va
lamit. Nagy gonddal dolgozik, gyorsan, ügye
sen és könnyen : négy óránkint átlag három 
nyolcadrétü oldalra való szöveget. Munka
közben fel szokott kelni és hátára vetett 
kezekkel sétál fel és alá szobájában, mely
nek falán más képek közül rá mosolyog 
fényképe — Pálmay Ilkának is.

ALFIERI „FILIPPO“-JA.
A legjelesebb olasz drámairó egyik re

mek alkotásáról emlékezünk meg e helyen. 
Kevés ember fog még visszagondolni azon 
időre, midőn a világhírű Ristori diadallal 
járta be Európa színpadait s a nézőket cso
dálatra ragadta nagy nemzeti költőjének 
lángelméje iránt a fenn nevezett tragédia 
egy szerepében. Alfierinek sohasem akadt 
congeniálisabb értelmezője ez asszonynál, 
kit sokan a világ legkitűnőbb tragíkai hős
nőjének tartanak, s mióta ez nem tolmá 
csolhatja a szenvedély viharos erejét, melyet 
a költő oly mesterileg fejezett ki tragédiái
ban, az Alfieri név is lassankint feledésbe 
megy. A költőnek is lehet végzete, mint a 
művésznőnek, a ki számára csak egy tavasz 
virágozik.

Az Alfieri nevet meg fogja őrizni az 
irodalom-történet, a mig a nemzet hálás lesz 
nagyjai iránt, kik korszakalkotó működés
sel kultúráját előmozdították, de kevesen 
fognak sajátságos lényegének tanulmányo
zásába merülni s a nagy közönség talán 
sohasem fogja megérteni és méltányolni al
kotásainak csodálatos erejét. Mert Alfieri 
nem olvasók, hanem nézők számára irt.
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Csak az előadás hozza érvényre egy tra
gédiájának teljes hatását s erre egy uj Ris- 
torinak keli születnie.

Minden szinmüiró darabjáról mondhat
juk ezt. Az igazi dráma csak az előadás 
által az. De senkire oly joggal nem alkal
mazhatjuk, mint Alfierire. Shakespeart drá
máinak olvasása utján is csodálni tanulhat
juk. Corneille és Racine verseit műkedve
lők szavalják és iskolákban taníttatják. A 
német elsőrangú drámairók müvei pedig 
olvasva szebbek talán, mint előadva. — A 
Fauszt-ot, Don Carlos-t, Bölcs Náthánt csak 
fáradtsággal lehet szinre hozni, s a ki előbb 
nem ismerte, első hallásra alig fogja élvezni 
a színpadon. Alfieri hatástalan, hideg és 
tartalmatlan annak, a ki olvassa s bizonyos 
egyhangúság benyomását teszi reá. de ha a 
szinész lángesze társul az ő géniuszával, 
felhevit, velőt ráz és szivet remegtet, mint 
kívüle a világnak egy tragikusa sem.

Tragédiái kopár sziklahegyekhez hason
lítanak, hol egy bimbó, egy fűszál sem fa
kad ; hatásuk is ilyen: lesújt, de nem emel 
föl, megdöbbent, vérünket fagyasztja meg 
s egy pillanatnyi enyhületet sem enged lel
kűnknek. Alfieri a stílust minden díszétől 
megfosztja, a képeket, hasonlításokat kerüli, 
a fölösleges szólásokat kiveti s az érzelem 
áradozását is megfékezi. Inkább elidegeníti 
magától, nem hogy vonzaná az olvasót s 
mintegy önmaga tiltja sajátszerű lényébe 
hatolnia. Innen van, hogy a műértőre is a kö
zépszerűség benyomását teszi • s maga Schil
ler felületesen ítéli meg Goethéhez intézett 
levelében : »Egy érdemet nem tagadhatok 
meg tőle, írja, mely azonban egyszersmind 
cáfolatot tartalmaz. Jól tud egy tárgyat köl
tői feldolgozásra alkalmassá tenni s vágyat 
ébreszt felhasználására, mi ugyan azt bizo
nyítja, hogy ő maga nem képes kielégíteni, 
mégis jele annak, hogy a prózából és tör
ténelemből szerencsésen kihalászta.« Meg
jegyzendő, hogy Schiller nem előadás után, 
sem az olasz eredetiből, hanem gyarló francia 
fordításból ismerte az akkor még élő dráma
írót s már irányánál fogva, melyet nagy
szabású s lírai helyekkel bővelkedő tragé
diái megírásában követett, sem ítélhetett 
kedvezőleg róla. A Filippo c. tragédia tár
gyát ő is feldolgozta Don Carlos ában s így 
Alfieri némileg versenytársa volt. Ép e Fi- 
lipporól szándékunk, röviden megemlékezni.

A költő, a mint önéletrajzában irja, a tár

gyat Saint-Réal ismeretes történeti munkájá
ból meritette s épen, mint Schiller a spanyol 
királyné és mostoha fia, Carlo viszonyát ra 
gadta meg a cselekmény főmozzanatául. 
Nem vizsgáljuk most Alfieri számos kortár
sának módja szerint, mi igaz a töténetben, 
hű maradt-e s mily joggal a költő a törté
neti valósághoz. Érdekesebbnek tartjuk egy 
rövid cikk keretében összehasonlítani a két 
költő eljárását a tárgy felfogásában s ebben 
szellemük annyira találkozott, hogy a terje
delmes Don Carlos rövidre vont meséje ké
pezi az Alfieri tragédiájának is tartalmát, 
mintha annak hatása alatt Íratott volna. 
Pedig a két színdarab közt az Alfierié el
sőbb keletű. Az olasz darabban még a Po- 
sának megfelelő alak is előfordul Don .Te
rez személyében. Alfieri ugyan nem tette 
ideális alakká, mint Schiller, a drámai egy
ség rovására. Álba hercegnek Gomez felel 
meg, csak sötétebben szinezve. így a főalak. 
Fülöp király, melynél elzártabb kedélyű, szív
telenebb embert nem képzelhetünk. Annyi 
gyöngédség sincs benne, hogy féltékenység 
gyötörné felesége képzelt hűtlensége miatt. 
Gyűlöli fiát, de nem mivel szeret és viszont
szerettetik, hanem, hogy érző lélekkel van 
megáldva és az ő rideg lényétől idegenke
dik. Kémkedve követi a két szeretőnek 
minden lépését, minden tekintetét, hiúz sze
meivel csakhamar észreveszi a szivükben 
ébredt rokonszenvet. Tehát nem a véletlen 
játéka viszi rá, mint Schillernél. Hogy tel
jes bizonyságot szerezzen szerelmükről, szem
besíti őket egymással s Gomez miniszteré
nek meghagyja, hogy minden mozdulatukat 
megfigyelje. Erre következik az a többször 
idézett, néhány szóból álló lefordíthatatlan 
jelenet, melyet csak prózában merünk visz- 
szaadni.

Fülöp: Hallottad-e ?
Gomez: Hallottam.
Fülöp: Láttad-e?
Gomez : Láttam.
Fülöp : Oh düh! Gyanúnk tehát . . .
Gomez : Immár bizonyság.
Fülöp: És Fülöp nincs megbosszulva 

még ?
Gomez : Fontold csak . . .
Fülöp: Megfontolám. Kövess.
Azután elfogatja Carlost s minden ala

pot nélkülöző vádját előadja tanácsnokai 
előtt, hogy életére tört, miért halállal kell 
bűnhődnie. Gomezt még egyszer a király
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néhoz küldi, hogy kitudja Carlo viselkedé
sének körülményeit. Ez magát a királynő 
legigazibb hivének vallja s a szánalom álarca 
alatt megközeliti szivének legszentebb rej
télyét — oly mesteri tettetéssel, hogy az ol
vasót is elámitja. Az utolsó jelenetben Fü- 
löp mérget nyújt Carlonak, mire a királynő, 
hogy a kínzásokat, melyekkel Fülöp fenye
geti, elkerülje, megöli magát.

A Filippo, mint a költőnek legelső 
számbavehető tragédiája, még kiforratlan 
korszakából való. Zsarnokgyülölete, mely
ben úgyszólván gyermeksége óta nevelke
dett, eleinte féktelen hatalommal tört elő. 
A zsarnokság elvont typusait alkotta meg 
élő egyének helyett s nincs az a rút vonás 
és erkölcstelenség, melylyel be nem szeny- 
nyezte volna jellemüket. Mindenütt rémülés 
és pusztulás jár nyomukba. Néha-néha a 
jobb érzés egy szikrája felvillan keblükben 
s Fülöp két szerető halála után igy kiált föl :

Foly im a vérnek (a mely vérnek !) patakja ;
Megkaptam a kívánt, szörnyű bosznt. — Am
Boldog vagyok-e én ?

Szomorú sírgödör, a tévedések és go
noszság rémtanyája ez a világ. A jóság és 
erény megbotlik az első kőben és sirba ha
nyatlik, melyet ördögi ármány előre ásott 
számukra. Álmatlan emberi szörnyek vir- 
rasztanak e sirok felett éji kisértetek gya
nánt, kik az erény letűnt dicsfényében ke
resik a boldogságot, mely elkerüli szívókét- 

_______ GAJÁRI LAJOS.

I R O D A L O M .
D id e ro t .  A felvilágosodás nagy élő- 

harcosának, Diderot halálának százados év
fordulóját ünnepelte julius 30-án Francia- 
ország és vele az egész müveit világ. Dide- 
rotban nemcsak a múlt század uralkodó 
eszméinek egyik kiváló képviselőjét, hanem 
egy fölötte eredeti, sajátos, senkivel össze 
nem hasonlítható irói egyéniséget csodálunk. 
Erős kombinativ elmeél csapongó fantáziá
val, mély reflexió eleven érzékiséggel, ma- 
thematikai számitó ész rendkívül szeretetre 
méltó kedélylyel, metafizikai gondolkodás 
költői alkotó erővel egyesültek benne: szó
val ő tudós, bölcsész, belletrista és költő 
volt egy személyben.

Egyike volt ama ritka embereknek, a 
kik egyetemességre törekednek és ez által 
igen előnyösen különböztetik meg magukat

az egyoldalú tudósoktól. És bár sokszor 
könnyelműen forgácsolta szét csodálatra 
méltó lelki képességeit, sőt egyáltalán első
rangú nagy müvet, mely őt az emberiség 

; legnagyobbjai közé emelné, nem alkotott,
| mégis, mint olyan ember, a ki a teljesség 

felé törekedett és magában annyi irányú 
tehetséget oly nagy mértékben txidott ki
fejleszteni, mint kivüle csak nagyon keve
sen: mindig mintaképe fog maradni a sza
bad egyéniségnek, mely önmagában meg
közelítőleg tökéletes egészet alkot. E tekin
tetben csak Goethe múlta őt felül.

Diderot tehát túlment korának szelle- 
I mén, a mennyiben az általános legmaga- 
I sabb emberi ideált magában megvalósítani 

igyekezett. Ez az, a mit az irodalom-történé
szek eddig nem eléggé méltattak benne és 
a mi Diderot egyéniségét előttünk oly von
zóvá teszi. Másrészt azonban egészen korá
nak gyermeke maradt és mint ilyen irtó- 

I háborút viselt a keresztény vallás és egy- 
! ház, mint egyáltalán minden vallás ellen.

Diderot lényének egyik sarkalatos pont- 
| ját élénk erkölcsi tudatában kell keresnünk.
: Becsületességről, erényről ábrándozott és el

mélkedett egész életén keresztül. Határtala- 
! nul jóindulatú ember volt, de aránylag gyenge 
! akaratú. A moralizálás szenvedélylyé vált 
! nála, de azért sohasem lett unalmas erkölcs- 
| prédikátor, mert ezt liberális világnézlete és 
| szellemének sokoldalusaga nem engedték.
| Shaftesbury, az angol deistán kezdette és 

Senecaval végezte. Irodalmi pályája elején 
I még istenhivőnek vallotta magát, sőt a ke

reszténységgel is gyengéden bánt el. De foko
zatosan áthaladva a kétkedés és természetes 
vallás stádiumain, atheistává lett. Minthogy 

! azonban erkölcsös meggyőződései legfölebb 
csak gyenge árnyalatokban változtak meg, 
atheizmusával ellentétben maradt a saját 
lelkülete. Rajongó idealista létére a materia
lizmus tanait hirdette. A sensualismust úgy 
a mint Locketól átvette, végletes követke- 

! zetességgel materializmussá fejlesztette. Ez 
* azonban az erkölcsi fogalmakat magából 
' kizárja. A materializmusnak nem lehet ethi- 
! kája,. mert a szükségképiség kizárja a sza- 
i badságot és szabadság nélkül erkölcsről szó 
| nem lehet.

Diderot nem próbálta meg atheizmusát,
I mely természettudományi szemlélődésből és 
| erkölcsös érzületét, mely saját leikéből eredt» 

egymással összeegyeztetni és így egész filo-
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zófiai működése töredék maradt, melynek 
eleje és vége egymással ellenmondásban van. 
Egy fontos dolgozatában, a d’Alemberttel 
való párbeszédében, különben pantheisztikus 
eszméket is találunk kifejezve.

Nagy hírnevére Diderot az Enciklopé 
dia által tett szert, melyet kezdetben d’Alem
berttel, később egymaga szerkesztett. Hogy 
ez óriási vállalat közül, mely két milliónyi 
tökére volt fektetve, mily tevékenységet fej
tett ki annak jellemzésére elég említeni^ 
hogy egyedül a technológiába vágó cikkei
nek száma meghaladja az ezret. Az ő ke
zében volt továbbá a filozófia és története, 
ő  irta a metszetekhez a magyarázatot. 
Szükség esetében ő mindent tudott, még pe
dig alaposan.

Az enciklopédiát a felvilágosodásért való 
küzdelem óriási irodalmi monumentumának 
kell tekinteni. Benne le vannak téve a még 
most is uralkodó liberalizmus alapjai. A mai 
liberalizmus azonban sok tekintetben meg
romlott. Ép úgy mint Diderot materializ
musa még arany a mai sivár anyagelviség- 
hez képest, mely a Darwinizmussal keresz
teződve korunkra nézve olyan jellemző lett

Diderot irt regényeket, elbeszéléseket 
és szinmüveket. Ezekről valamint aestheti 
kai és kritikai tevékenységéről még részle
tesebben kellend szólanunk.

PALÁGYIMENYHÉRT.

v' ,

K O S

Jókai Mór megirta a m a g y a r  n e m z e t  
t ö r t é n e t e  cimü müvének második kötetét. Ez 
is, mint az első kötet, gyönyörű regényes rajzok
ban adja elő hazai történetünk fontosabb esemé
nyeit. A díszesen kiállított kötetet, melynek első 
lapján Wagner Sándor egy múzeumi képének met
szete van, a Franklin-társulat adta ki.

Budapest monográfiája megírását Budapest 
főváros ünnepély-bizottsága dr. K á r o l y i  Ár
pádra, kiváló történészünkre bízta. A monográfia 
Buda várának 16bö-ban történt visszafoglalása al
kalmából rendezendő 200 éves jubileum alatt fog 
megjelenni.

»A székely vagy régi magyar irás ere
dete« cim alatt egy kis füzetke jelent meg Hó- 
doly László tanártól Pozsonyban. Érdekesen ele
veníti föl a régi székelyirás kérdését, melyről Szabó 
Károly oly alapos tanulmányt irt a hatvanas évek
ben. A régi székelyirást a csik-szent-miklósi és az 
enlaki unitárius egyház föiiratain kívül (1501-ből 
és 1668-ból eredők), még a Telegdi által közölt 
ábécé őrizte meg s a mint a kemény ̂ szögletes 
betűket, melyeket jobbról balra kell olvasni, igy 
bírjuk, az eddig ismert írásjegyekhez semmi ha
sonlatot nem tüntetnek fel. Mióta azonban Szabó

Károly kimondta a székelyirásról az utolsó szót, tör
téntek a babyloni és assyriai ásatások, és napfényre 
jöttek oly feliratok, melyek egy eddig még nevéről 
sem ismert népnek nyelvét mutatják föl. E nyel
vet az asszyrolog legnagyobb része az uralaltai 

j nyelv-csoporthoz számítja, ahoz, melyhez a ma
gyar is tartozik. E nyelv az a k k a d vagy szumer. 

I Hódoly László most összehasonlitást tesz e nyelv 
j írásjegyei és a régi székely betűk közt és sok ha- 
! sonlatosságot mutat ki az alphabetban A szaktu- 
j domány döntheti el, hogy Hódoly (ki Ninive és 
! Babylon mellett Árpád városát is említi) helyes 

kiindulási pontokból jutott a felmutatott ered
ményhez. -

Megjelentek Irodalomtörténetünk egy ér*
I dekes mozzanatát dolgozta föl J a k a b  Elek is- 
j mert Írónk. » A r a n k a  G y ö r g y  é s  a z  e r d é 

l y i  n y e l v m ü v e l ő d é s  k é z i r a t k i a d ó  
j t á r s a s á g «  cim alatt. A »Figyelő« márciusi és 
j áprilisi számaiban jelent meg először s onnan van 
| lenyomatva. — Megjelent továbbá két történeti 
| munka is: N á d a s d y ,  Z r í n y i  és  F r a n g e - 
| p á n  a v é r p a d o n ,  L i e s z k o v s z k y  József- 
i tői, s G e l i c h  Rikhárd tábornok nagy munkájá

nak »Magyarország függetlenségi harca 1848—49- 
ben« tizenkettedik füzete Az utóbbi vállalatból 
havonként 2 füzet jelenik meg s egy füzet ára 
40 kr.

Pailleron uj darabja. A »Monde ou l’ou 
s’ennuie« szellemes szerzője Edouart Pailleron, mint 
azt már említők, uj darabot irt a Comédie Fran- 
ijaise számára, melynek előadhatását azonban egy 
föltételhez kötötte. Uj darabját ugyanis csak ak
kor engedi előadni, ha előbb betanulják és Delau- 
nayvel az apaszerepben előadják »Faux Ménages« 
cimü darabját. A Comédie« tagjai valószínűleg 
alávetik magukat a föltételnek.

Füzetek, Egy tanári székfoglaló beszéd, me
lyet Yáró Ferenc tartott a nagy-enyedi Bethlen- 
főiskolában, ily cim alatt jelent meg: » I r o d a l 
m u n k  l e g á l l a n d ó b b  j e l l e m v o n á s á 
ról «,  s irodalmunknak nemzeties irányát és ha
tását emeli ki; ára 30 kr. — »A s z é p  m i n t  
a g y i d e g - t e v é k e n y s é  g«, Hegel metaphy- 
sikai aesthetikájáuak alapjai a paneisthesis phi- 
losophiai álláspontjáról, irta dr. Simon József Sán
dor, zombori gymnasiumi tanár. Kilián Frigyes 
egyetemi könyvárus bizománya.

Az ötvösség; remekei Magyarországon. O 
felsége a király a történelmi ötvösmükiállitás ki
váló tárgyait képekben és leírásban magában fog
laló, »Az ötvösség remekei Magyarországon« cimü 
műnek egy magyar és egy francia díszpéldányára 
G r i l l  Rikhárd kiadónál, a főudvarmesteri hiva
tal utján 101)0 írttal előfizetett.

»Nana* Ausztriában. A »Wíener-Zeitung* 
jul. 27. számában a bécsi sajtótörvényszék egy vég
zése foglaltatik, mely szerint Zola Emil »Nana« 
cimü két kötetes regénye, melyet németre Schwarz 
Ármin fordított és mely Budapesten Grimm Gusz
távnál jelent meg, egész tartalmával és rajzaival 
vét a BTK. 516. §-a ellen s igy terjesztése eltil- 
tatik. A francia eredeti tudvalevőleg nem esik ily 
tilalom alá.

Z 0  R ü
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Könyvészeti ritkaságok. Lapunk szerkesz
tője, aki a legutóbbi két hónapot Olaszországban 
töltötte és ez alkalommal mind könyvtárát, mind 
pedig mügyüjteményét igen érdekes és. becses dol
gokkal gazdagította, Fiórencben két nagyon érté
kes könyvet vásárolt. Az egyik B o c c a c c i o  no
velláinak e u .j rendkívül ritka, amsterdami elzevir- 
kiadása 1665-ből, a második pedig Olaszország 
legnagyobb szatirikusának G i u s t i-nak egy vers
kötete, melyet kivált az tesz érdekessé, hogy a 
hirneves költőtől két autógráf van benne. A kö
tetbe ugyanis két rész van egybekötve és mind
egyikre Giusti sajátkezüleg irta rá a Marsucchi- 
nak szóló dedikációt. Marsucchi Celso ugyanis, 
aki szintén igen élénk részt vett a negyvenes 
évek heves küzdelmeiben, egy időben nagyon gyak
ran ki volt téve Giusti gunyja nyilainak. Ké
sőbb a költő azonban belátta, hogy Marsucchi 
elleni támadásai igazolatlanok voltak és bocsánat- 
kérésképen átküldte neki az emlitett két versgyűj
teményt. Az egyiknek ajánlata erre nyíltan céloz 
is, amennyiben igy szó l: »All’ amico Celso Mar
succhi in segno di pentimento per averlo macchiato 
coll’ inchiostro. Giuseppe Giusti« (Marsucchi Celso 
barátomnak megbánás jeléül, amiért hogy téntám- 
mai bepiszkítottam.) A másik rész dedikációja 
egyszerűen igy szól: »A1 suo Celso Marsucchi, 
Giuseppe Giusti.«

Petőfi »őrült«-je svéd fordításban. A stock
holmi » B u d k a l f e n  Birger S c h ö l d s t r ö  in
tői közli svéd fordításban Petőfi »Örült«-jét, »Den 
Yansinnige«, öfversátning fran magyariska origi- 
nalet.« A költeményhez rövid bevezetés van csa
tolva, mely futólag szól a magyar szabadságharc
ról, Petőfiről, Jókairól. Az »Örült« néhány sorát 
érdekesnek tartjuk közölni, már csak azért is, hogy 
hazánkfiainak svéd nyelvtudománya, mely eddig 
nagyrészt a »Sáckerhets tándstickor után svafvel 
och fosfor«-ra szorítkozott, ezzel is gazdagodjék. 
. . . .  Hvarför far jag inte vara i fred ? . . .
Pocken er bort hárifran
Jag har sa myeket att göra . . . jag bar sa

bradtom :
Jag fiátar ett eldgissel af solstralar,
Och med det skall jag piska upp verlden!
An sa skriken I: aok ! och an sa skriken I : ve ! 
Jag skrattar bara at er !
Da I tjuten, skrattar jag :
Ha, ha, h a!

M Ű V É S Z E T .
Vidéki színészet. Nagyváradon jelenleg Soly- 

mossy Elek vendégszerepei — Fellépő darabjaiul 
»Favartné«, »Árva Zsuzska«, »Tót.leány«, »Szenes 
legény, szenes leány« és »Szép Galathea« vannak 
kitűzve. A jövő héten a jelenleg ott időző Horváth 
Zoltán fog föllépni fiatal nejével, Márkus Etellel, 
kiket azután Vidor követ s egyik legjobb szere
pét : Ripet is el fogja játszani. — Kun-Szent-Mik- 
lóson Báródi, Csiszér és Szabó társulatát a közön
ség élénken pártolja. E héten Egressy Ákos ven
dégszerepeit ott, ki »Hamlet«-ben, a »Velencei

kalmár«-ban és a »Haramiák«-ban lépett fel. Eg- 
ressyt a jövő héten Ujházy fogja fölváltani. — 
Gerőfy Andor társulata jelenleg Máramaros-Szige- 
ten tart előadásokat. — Mándoky szeptembert 
Zomborban fogja tölteni, honnan aztán a téli 
idényre Szabadkára megy.. — Bánfalvy Béla 26 
tagból álló színtársulata augusztus hóban Léván 
fog működni — Szilágyi Béla színtársulatának 
Erzsébetvárosban rosszul megy a dolga ; 4 5 nap
ban játszanak egyszer s akkor is üres ház előtt. 
Azelőtt, mig a műkedvelők el nem foglalták a 
tért, e városka élénken pártolta a magyar színé- 
székét. Balogh Alajos, egyike, a legrégibb és leg
jobb magyar színigazgatóknak, egészségi szempont
ból visszalép a szinigazgatástól, melyen annyi éven 
át kitartó buzgalommal működött. — Miklósi Gyula 
egy időre szintén felhagy a szinigazgatással s a 
jövő téli idényre Székesfehérvárra Tóth Béla tár
sulatához szerződött művezetőnek.

A Deákszobor mellékalákjai már jobbára 
elkészültek. A Justitia alakjának öntéséhez a 
napokban fogtak hozzá. Teljesen készen áll Hu
szár Adolf műtermében az Állambölcsesség csopor- 
tozata is, a Honszeretet és a Kiegyezés csoporto- 
zatain pedig most végzik a simítási munkálatokat. 
Ennek befejezése után egyszerre megkezdik a többi 
három csoport öntését. Az aradi vértanuk szobrá
nak nagy Pannónia alakja már szintén készen áll 
Huszár műtermében.

B ronlih  Ferencnek meggyűlt a baja a bécsi 
opera-színház igazgatóságával. A művész, a ki ősz
től kezdve tudvalevőleg a m. kir. operának lesz 
tagja — augusztus végéig még a bécsi operához 
van kötve. Minthogy azonban látta, hogy a bécsi 
közönség és kritika milyen ellenséges magatartást 
tanusit iránta, a mióta Budapestre szerződött; 
kérte az ottani igazgatóságot, mentse felőtju lius  
15-től kezdve szerződésétől. Az igazgatóság azon
ban kívánságát nem teljesítette, mire Broulik most 
ismételve néhány hét eiőtt előterjesztette kérelmét 
és egyúttal kijelentette, hogy nem lesz képes szer
ződésének további tartama alatt Bécsben énekelni. 
Az igazgatóság még nem döntött ez ügyben.

Főpap a szinügyért. M i h a l o v i t s  József 
zágrábi biboruokérsek ezer forintot adományozott 
Torontálmegye szinügyi bizottságának. Bár minél 
számosabban követnék ezt a hazafias példát.

Beethoven és Schubert hamvait a waeringi 
temetőből közelebb átszállítják a bécsi központi 
sirkertbe.

Egyházi zene. Szandtner Zsiga, a budapesti 
zeneakadémia buzgó igazgatója, nagyszabású misét 
irt magán szólamokra, vegyes ének- és zenekarra, 
mely az egylet elnökének, Nagy Ágostonnak van 
ajánlva. Ezen mise szombaton 2-án délelőtt 10 
órakor a budai kapucinusok templomában a temp
lom szentjének, »Portiunkulá«-nak ünnepélye al
kalmával a szerző vezetese alatt és a budai zene- 
akadémia tagjainak szives közreműködése mellett 
először adatott elő.

Felelős szerkesztő : SZANA TAMÁS.

Bndspeat. W eiauniaaa testvérek  k im  vnrom dk;».
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A SORS SZESZÉLYE,
Elbeszélés.

Irta MAJTHÉNYI FLÓRA.

(Folytatás.)
Szalánczy Dénes f'ölocsudván délutáni 

álmából, ott ült újra a kisebbik szoba pam- 
lagán, melyet egészen betakartak a megsár
gult régi foliánsok és akták; mik ama nyi
tott láda szúette belsejéből kerültek elő.

Résztvevő neje is ott ült mellette ; se- | 
gitett neki ábrándozni, vagy talán csak el
ringatni őt szép reményeibe, hogy a mostoha 
jelent kevésbé érezze !

Mig férje le sem vette szemét a sárga 
papírokról, melyeken pompás kastélyokat s 
megmérhetlen pusztákat látott előtünedezni 
a halvány betűkből: addig a nő gyakran 
jártatá körül fürkészőleg szemeit a megko
pott egyszerű bútorokon, a repedékes pad
lón, a füstös gerendákon, a friss meszelésü, 
de kopár falakon, hogy mit lehetne még 
újítani, javítani, a mi kissé díszesebbé, la
kályosabbá tenné a hajlékot ? !

Neki elérhetetlen messzeségben látszot
tak lenni ama ígért várak és puszták; azért 
változtatni szeretett volna addig is a je
lenen.

Mig a szülők az ábránd világában jár. 
tak, addig a nagyobbik szoba ablakára szé
pen rávetette verőfénytől körzött árnyát a 
terebélyes diófa, s zöldes homályba rejté 
ama halvány ifjú arcot, mely a hófehér var
rás fölé hajlott.

Szalánczy Gizella volt, ki apró kezei
vel praktikusan foglalkozott bár, de mi ta
gadás benne, az ő tekintete is fölpillantott 
olykor a vándor felhőkre ; s lelke szinte ott 
csapongott az ábránd megmérhetetlen s 
útvesztő országában, csakhogy egészen más 
irányt követve, mint azt szülei tették.

E percben is csendesen emelte föl ke
rek, balavány arcát a tágra nyilt nagy barna 
szemeivel kitekintett a bársonyosan zöldelő

távoli mezőre, mialatt puha kis keze elejtve 
a tűt, mozdulatlanul, mintegy fáradtan pi
hent a hófehér patyolaton.

Azután sóhaj emelkedett kebléből s ró
zsapiros ajka önkénytelenül, öntudatlanul 
suttogta:

— Ma még nem láttam ő t! Bárcsak 
erre menne — Gábor.

S ki volt Gábor?
A selmeci bányász-akadémia volt nö

vendéke s Szalánczynak ifjú ellenőre; ki 
(nem lévén többé szükség működésére) sze
rényen vonult vissza a megbukott családtól, 
utoljára is azt mondván Szalánczinak:

— Nagyságos ur, habár nem is fog 
többé nagyrabecsült körében látni, de legyen 
meggyőződve, hogy tiszteletem és részvétem 
folyton közvetlen közelükben marad.

S Fényhegyi Gábor nem hazudott; mert 
egész lelke, szivének minden dobbanása ott 
élt ama családnál, melynek boldogító köze
léből száműzte a sors.

Régen, titkon szerette Gizellát, a nél
kül, hogy ez érzésének legcsekélyebb kife
jezést mert, vagy akart volna adni ; habár 
a szerető s z í v  sejtelmeivel érezte is , hogy 
a leányka talán épen oly mély rokonszen- 
vet érez, és titkol iránta, mint ő.

De azért soha egy melegebb szó nem 
jött ajkára; csak egy-egy önfeledett mosoly 
vagy tekintet repült a leányka felé, mint a 
szunnyadó rózsaligethez a galamb, mely vi
dám szárnyütéssel hirdeti, hogy létezik egy 
fény és virágdús tavasz, — mely pedig kö
zel van!

Igen, a leányka érezte, hogy az ifjú 
szereti ő t; de látta azt is, hogy nemesen 
büszke természeténél fogva legalább egyha
mar nem fog hozzá közeledni. Hogy mily 
körülmények birandják majd erre, azt az ő 
tapasztalatlan elméje nem bírta megfejteni; 
s a szeretett kép, mint egy Ígérkező, de
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még elérhetetlen eszmény lebegett ábrán
dozó szemei előtt.

Gábor pedig az igéző tekintet elől jég
páncélba zárta szivét, nehogy mint a nap
sugárra a virág, az ő ajakán is úgy fakad
jon a végzetes szó — a vallomás.

Mig a leányka gazdag úrnő volt: hogy 
szólhatott volna a szegény ifjú ? ! S most a 
midőn ő is vagyontalan s jövője, sorsa, an
nál több gondot és gyöngédséget igényel: 
hogy kínálhatná saját bizonytalan, minden 
szilárd alapot nélkülöző sorsával ?! Hogy 
mondhatná : »Oszd meg velem a nélkülözést, 
a gondot«. Nem, nem, azt ő nem teszi, de 
küzdeni fog egyedül s majd ha egyszer — 
talán hamar — biztosított jövőt, jólétet nyújt
hat neki, akkor majd — igen akkor — an
nál több üdvösséggel ölelendi keblére azt, 
a kit megérdemlett!

Gizella nem tudta az ifjú gondolkozás
módját; de ah, a s z í v  gyakran megérzi azt 
a mit az elme nem tu d !

Egy megfejthetetlen, megnevezhetetlen 
borongó sejtelem az, mely hasonlít ama dal
lam benyomásához, mely nem ismerős, de a 
melyet mégis hallottunk valaha, valahol; 
avagy talán csak álmodtuk!

Ilyet érzett Gizella is, midőn kitekin
tett a bársonyszerü, zöldelő mezőre s ön
kénytelenül, félig öntudatlanul susogta:

— Bár csak erre menne Gábor!
Ezalatt a szobává átalakított szomszéd

kamrában nyugágyon heverészett Aladár, 
Gizella testvérbátyja.

A csinos, huszonnégy éves ifjú finom 
szivart tartott ajkaiban, habár az már sem 
nem füstölt, sem nem égett; ámde ő ezt 
észre sem vette, más eszmék foglalván el 
tépelődő lelkét.

Sötétkék szemei, önfeledten nyugodtak 
a padozat egy repedékén; mig világos gesz- 
tenyeszin haja természetes hullámokban ha
nyagul körzé nőiesen finom és halvány ar
cát. Fehér kezét pedig ököllé szorítva tartá 
homlokán, mint a ki mélyen gondolkodik.

Ö is mélyen gondolkozott. Mérlegelte 
a lehetőség, sőt valószínűség és a balszeren
cse esélyeit!

Hisz ama hivatal, melyért ő folyamo
dott oly csekély! Elnyerhetné azt sokkal 
képzetlenebb ifjú, mint ő s mégis bírhatna 
annak felelni s mégis! . . .

Őt a sors üldözi s nem lesz-e az vár
ható következetessége a véletlennek, a vég

k o s :

zetnek vagy bárminek is nevezhető: ha ő 
e hivatalt meg nem kapja ?!

E tépelődő kérdésre nem lelt választ 
agyában az elmerült ifjus önkénytelen nyug
talan mozdulatot tett.

0  nem vette észre, hogy odakünn a 
visszaköszönő nap verőfénye aranyozza meg 
a tájat s hogy a szomszédszobában testvér- 
húga szivecskéje örömteljesen, hevesen do
bog ; mert a föltekintő szemek végre meg
pillantották a vágyva keresett alakot, igen 
távol a mezőkön •, de oly távol, hogy az őt 
észre nem vehette, nem köszönthette, a va
dász-ruha színei pedig elmosódtak s csak 
az alak jól ismert, aranyozott körvonalai 
tűntek föl az alkonyfényben; melyekre öröm
teljesen dobbant meg a kis szív.

IV.

Mig a nádfödeles házikóban igy ábrán 
doztak : addig az ősi kastélyban sokkal prak
tikusabban foglalkozott az uj uraság.

Az ebédlőben, hol csillárszerű kargyer- 
tyatartó lógott le az asztal felett, mely azon
ban petróleumra volt igazítva, ült nagysá
gos Kőváry ur, csomó számadást vizsgálva 
á t ; mig gazdatisztjei, a fájós lábú ispán és 
szőke sáfár görnyedt állásban várták paran
csait, vagy legalább a számadásra vonatkozó 
megjegyzéseit.

Mindketten fürkésző pillantással kísér
ték mozdulatait, habár az utóbbinak arc
kifejezésén egy-egy bizalmaskodó vonás is 
feltűnt néha titkon.

Végre Kőváry ur letette a számadásokat.
— Jól van ispán, ön elmehet; maga 

pedig Mózes maradjon további parancsaimat 
meghallgatni.

Az ispán, mint a kalitból szabaduló 
madár örömteljesen csoszogott ki az ajtón; 
a sáfár pedig közelebb lépett az asztalhoz 
s miután egyedül volt urával, csendesen 
ereszkedett le egy székre.

Kőváry ur felvette a szót:
— A juhnyirásról akarok beszélni; de 

há t . . .  nem is az most az első . . . Mit is 
akartam mondani ? . . .

Szünet állott be, mely alatt a sáfár te
kintete fürkésző pislogásba ment át.

— Mondja csak — folytatta Kőváry 
ur — mit csinálnak Szalánczyék az uj lak- 
házban ? — S hogy érzik magukat a sze
génységben ?

ei R Ü
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— Hát, nagyságos uram — dadogta a 
sáfár — úgy hallom, hogy mindenki a maga 
dolga után lát. Az öreg ur írásokból keresi 
a maga jussát, az ifjú ur hivatalért folya
modott, a kisasszony pedig varr pénzért ; 
de csak úgy, hogy büszke szülei meg ne 
tudják ; s habár az egész falu beszél erről, 
ők mégsem hallják, mert nem érintkeznek 
senkivel.

— E leánynak van a legtöbb esze — 
jegyzé meg Kőváry, félig önmagához szólva. 
— Az öreg ur bottal ütheti már a veszett 
fejszének a nyelét, meg a nyomát is, a mi 
pedig a hivatalt illeti: biz az ifjú ur is job
ban tenné, ha a helyett egy életrevaló gazdag 
házasságon törné a fejét; annálinkább, hogy 
a csinos vagyonhoz ő meg előkelő, csinos 
nevet adhatna.

A sáfár alattomosan lesütötte szemeit, 
nehogy azokból az ő gondolatait is kitalál
ják; de egy ravasz, egyetértő mosolyt még 
sem nyomhatott el.

— Mit mosolyog kend ? — tréfálkozott 
vele gazdája — kitalálta volna gondolatai
mat, hogy hová célozok ? No, de hisz igaz 
is, csinos egy pár lenne belőlük! Az én 
Régim jó nevelést kapott, finom leány, nagy
ságos asszonynak való, aztán meg Bécsben 
szabad is a polgári házasság. — No, Mózsi! 
Azt hiszem, hogy eleget mondtam, maga 
sem esett a feje lágyára, tehát járjon közbe. 
Majd fog jutni sáp is, habár itt könnyű lesz 
a játék.

Mózes egyetértőleg bólintott, azután meg 
vállat vont; mintha megbánta volna, hogy 
jutalmazandó fáradtságát kisebbitette s most 
azt akarná kifejezni: »Hm? kitudja, mégis 
olyan könnyen fog-e menni ez a dolog?«

Mindamellett nem szólt; csendesen emel
kedett föl ülőhelyéből s elővéve zöld sipká
ját, alázatos meghajlással fordult ki a szo
bából, csak annyit mondott:

— Megpróbáljuk.
Kőváry ur pedig egyedül maradván, 

ezt mormogta fogai között:
— Ravasz, gaz fickó! Borzasztó keve

réke az alázatnak és szemtelen bizalmasko
dásnak. Régen túladtam volna már rajta, 
ha oly hasznavehetÖ, ügyes nem lenne.

Osmeri üzleteim összes csinját-binját, 
azért nem egykönnyen szabadulhatok meg 
tőle!

Azután fölvóve a számadásokat újra el
merült Kőváry ur azok átnézésében; s mig

j ő ezekkel az ebédlőben csendesen foglalko
zott, azalatt a másik szobában Kőváryné 
ő nagysága rakta el frissen szerzett fehér
neműit a. szekrénybe, mely foglalkozásnál 

i segítségére volt Náni, a Szalánczyék volt 
I szobaleánya, ki az uj szolgálatban maradt.

Hát azután, igazán grófné volt a 
nagyságos asszony ? — kérdezte Kőváryné.

— Igen, született grónő volt.
— S neki is ilyen stikkolt volt a fe- 

! hérruhája?
— Nem az, nagyságos asszonyom, csak 

! egészen egyszerű, finoman varrott széles
hajtásokkal.

— No majd ezután a mienk is olyan 
lesz! — Hát a fejkötője a nagyságos asz- 
szonynak, az is ilyen aranyos-bodros volt ?

— Nem biz az — felelt a szobaleány, 
— csak egyszerű, de nagyon finom csip
kéből.

— Najd ezután én is olyat csináltatok. 
De hát a ruhái. Az már csak ilyen tarka, 
nagy virágú selyemdamaskból volt ? !

— Már hogy lett volna?! — csodálko
zott a szobaleány — Ilyet a grófnék talán 
föl sem vennének. A nagyságos asszony ru
hája rendesen csak egyszínű selyemből volt.

— Hisz az nekünk is lehet — bigy- 
gyesztette föl a száját Kőváryné asszonyság.

Szóval mindent olyannak óhajtott a mi
nőt a volt »nagyságos asszony« használt, 
mert meg volt győződve, hogy ez az iga
zán előkelő, s ezt kellett hát utánoznia.

Pénze volt elég, mért ne tenné hát? ! 
Hisz most már ő is csak épen olyan »ne
mes asszony«. Sőt még olyanabb, mert 
gazdag!

Elégülten zárta be a rendezett fehér
nemű-szekrényt s vitette maga után a kul
csot a szobaleánynyal a másik szobába.

Ezalatt Régi kisasszony hímzése fölé 
volt hajolva, a francia gouvernante társágá
ban. Mindketten hallgattak s el voltak me
rülve saját gondolataikban. Mademoiselle 
Gertrude hazájában, valahol a svájci he
gyek között járt, a hol ő egykor — a kecs
kéket őrizte.

Regina pedig csendesen azon gondol
kozott : hogy a jövő farsangon ugyan el
mennek-e hálózni a fővárosba s akkor fog
nak-e már most vele táncolni a bárók és 
grófok, mint egy terjedelmes nemesi birtok 
tulajdonosának leányával ? ! Úgy lehet, hogy
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még a cotilliont is vele táncolják; miután 
a birtokon adósság nincsen.

Hisz végre is az övé lesz egész, mert 
a leányok szoktak örökölni mindent; a fiuk
nak elég, ha életrevaló üzlet vagy tudomány 
van a kezükben, a többit a szerencse, meg 
a menyasszonynak hozománya egészíti ki.

Már pedig Kóbi csinos fiú, jó vadász, 
könnyen célba vehet valamely előkelő, gaz
dag szivet; úgy lehet, hogy egyenesen a 
Lewi-k vagy Kohn-ok leszármazásából; me
lyek tudvalevőleg a legelőkelőbbek, mert 
egyenesen a templomszolgák és főpapok ma
radékai, azért mai napig sok előjoggal bírnak.

így okoskodott a gondolkozó Régi, s 
abban állapodott meg, hogy ő bizony a 
a legnyugodtabb lélekkel elfogadhatja apja 
egész birtokát, ha megkínálják vele.

Kóbi, a ki nem sejtette, hogy épen 
róla gondolkoznak, teljes lélekkel a lóido- 
mitással volt elfoglalva a tágas udvaron. Egy 
önfejű sárga ágaskodott épen ostorcsapásai 
alatt s vérzettek oldalai a minduntalan be
levágódó sarkantyúk élétől, annál inkább, 
miután az összes lovászok ott állottak bá
mulva az izgalmas látványt. Az ifjú hős 
nem engedhetett szigorából s csak akkor> 
midőn a felbőszült állat ragadva rohanni 
kezdett vele : akkor fordult vissza s kiáltott 
o da a lovásznak :

— Fogd meg, fogd meg!
Szerencsére nem történt baj ; a nemes 

állat egyenesen az istállónak tartott s az 
alacsony ajtón át eltűnt lovagjával együtt, 
az abrakos vályú előtt foglalván nyugalmas 
helyet.

Mind e képet összevéve láthatjuk, hogy 
milyen ábrándokkal s foglalkozásokkal töl
tötte az >uj uraság« idejét; mióta benne 
lakott, mintha még a ház és kert is meg
változtatta volna külső jellegét, egészen más 
szellem uralkodott fölötte.

Viszont a kis házon is meglátszott» 
hogy nem a régi szegény zsellérnép lakik 
benne többé.

A virágok teljesebben nyilottak udva
rán, a falombok dúsabban hajlottak ereszére 
s a nádfödeleket aranyosabbra festette es
ténként a verőfény. Minden rendezettebb volt.

V.
Azon estén, midőn a verőfény hosszú 

csókokban aranyozta meg a bársonyos zöld 
mezőt s Szalánczy Gizella vágyteli tekin-

| tett ki az ablakon, hogy Gábort megláthassa : 
ugyanez estén egy másik alak is ott baran
golt és leskődött az ifjú szokott utján, hogy 
vele találkozhassék; s ez alak Mózes, a 
szőke sáfár volt.

Gyakran megtörténik az életben, hogy 
leghőbb vágyaink elérését épen a túlbuzgó
ság által rontjuk el.

így Mózsi is ; egy szép, egy ragyogó 
terv kivételénél, mely neki annyi hasznot 
ígért, elvesztette lélekjelenlétét és szokott ra' 
vaszságát.

Oly eszközhez nyúlt, mely neki a leg
jobbnak tetszett, ámde valójában egészen el 
volt tévesztve s egészen mást eredménye
zett, mint azt, a mit ő várt.

Mózsi igy gondolkozott:
— A két nagyságos úri család, — a 

gazdag meg a bukott — soha nem érintkez- 
hetik egymással, mert egyik sem akarhat 
meghunyászkodni.

Mindeniknek meg van a maga büsz
kesége : egyiknek a pénz, másiknak az ősi 
név; azért egyik sem közeledhetik biza
lommal, egyenrangulag a másikhoz, a nél
kül, hogy bizonyos tekintetben ne sértené 
úgy önmagát is, mint a másikat.

Éhez még bizonyos neme a restelke- 
désnek is járul. Egyik szégyenli jelenlegi 
szegénységét, a másik pedig a múltat, mely
ben ismerték őt s melyre nem szívesen em
lékezik vissza.

A ki előtt ő egykor meghunyászkodva 
állt, ugyan az előtt, hogy lépjen ő fel jelen
leg ? ! S hogy fogják fogadni ? !

Azért egy közvetítő módon kell gon- 
golkozni.

S erre nézve legcélszerűbb oly egyént 
választani, a ki a Szalánczy család bizal
mával dicsekedhetik; és pedig különösen 
az ifjú úréval, kiben az arisztokratikus el
vek még nincsenek annyira megszilárdulva 
s ki viszont bizonyosan a legnagyobb hatás
sal s befolyással van szüleire, valamint ifjú 
nővérére is,

Mózes azért Fényhegyi Gábort válasz- 
í tóttá küldetése eszközéül s tudván, hogy az 
i alkonyaikor a réten szokott sétálgatni, ez 
| útjában megleste őt s nagy alázattal meg- 
! emelve gyűrött zöld sapkáját, hozzácsatla- 
I kozott a sétában.

(Folyt, köv.)
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RÉGI IDŐK, RÉGI ERKÖLCSÖK.
(Lengyel elbeszélés.)

Irta  SIEMIENSKY LUCIÁN.
(Folyt, és vége.)

Hiába, az már az emberi természetben 
rejlik, hogy valamely nem remélt szerencséje 
esetén, mindenütt szűknek találja a helyet 
s tágas területre van szüksége, hogy azon 
fölépíthesse légvárait.

Gábor ur is, egy pillantást vetve a csil
lagos égre, bement a kertbe s szabad folyást 
engedett gondolatainak, habár ezek az éji 
tájképpel legkevésbbé sem álltak összhang 
zásban.

— Két uradalom ! Nem megvetendő va
lami. Szczuka fog ott parancsolni s neki 
mindenki tartozik engedelmeskedni. Gazda
tisztek, Írnokok, erdészek, a szomszédos jó
szágbérlők, kerületi biztosok pedig mélyen 
hajlonganak előtte s kedvében járni igye
keznek.

— De én nem tartom orromat magasra, 
senkinek nem fogok ártani s az üraságot 
híven szolgálom . . .

Magánbeszédét könnyű köd kisérte, 
mely a Visztulából emelkedett, melyben a 
hold és a csillagok tükrözték magokat.

— A templomban Szczukáné asszony
ság foglalja el az első helyet — folytatta 
Gábor ur, — a bálban Szczukáné asszony
ság táncolja elől a p o l o n a i s e - t ,  szerel
mes pillantást vetve felém, a boldog férjre, 
mig a túlsó parton a tele éléstárak és csű
rök felett az éjimadár kuvikolása s a falu 
ebeinek csaholásai képezik a vig zenét. 
Az én Borbálámmal való szövetségben gya
rapodik majd a jólét, szaporodik a család; 
egyik névnap a másikat éri majd; de tága
sabb csűröket kell épitenünk, növekszik a 
gulya és ménes is ; a pince meg szépen 
megtelik — s a hű barátok . . .

Hús szellő gomolyitotta össze a ködöt 
s kétfelé választotta a fellegeket, melyek 
közül a hold, mint angyalfő bukkant ki.

— De mi szükségem van nekem mél
tóságra, tiszteletre, tele pénztárra, csak té
ged a magaménak nevezhesselek Borbálács- 
kám, karcsú liliomom ! . . .

Csak most pillantotta meg Gábor a hol
dat és a Visztulát, melyek egy óra óta 
lesték őt már, a nélkül, hogy rájok ügyelt 
volna; mert eddig csak anyagias dolgokon 
gondolkozott.

Most azonban szerelmi álmodozásba 
merült s fölébredt lelkében a költészet, a 
szent, vallásos, egyetlen költészet, melyet a 
valódi lengyel ismer s ez egyházi énekben 
nyilatkozott.

Jó éjt én rózsavirágom,
Jó éjt én drága Jézusom,
Jó éjt liliom illatja 
Jó éjt Mária szűz anya,
Jó éjt . ..

Á ki Gábort most látta volna, a mint 
a folyam partján sétált s tele torokkal éne 
kelt, azt hitte volna, hogy kissé többet ivott 
kelleténél.

De hát ő oly boldognak érezte magát 
ama boldogító tudatban, hogy Borbálájának 
a kezét elnyerheti, hogy e himnuszban, vi
haros szenvedélyének akart jó éjt kívánni, 
hogy nyugodtan várhassa be a szép, derült 
reggelt . . .

Ki ne ismerné ama bajlódásokat, a me
lyek a nagyobb utakra való előkészülődések- 
kel együtt járnak ? Ilyenkor gond gondot 
ér, a minőkről azelőtt nem is álmodtak. Itt 
a kocsin lehet valamely törést észrevenni» 
ott a lónak lába rándult meg, avagy a hám 
szakadt e l; amott a kocsis itta le magát; 
itt valamely kedves szomszédtól nem bú
csúzott még e l ; ott meg nagy sietséggel bizo
nyos összeg pénzt kell még felvennünk s 
végre még hol egy, hol más akadály merül 
föl, akár a gomba, mely észrevétlen buk
kan elő a földből. így volt ezzel Gábor ur 
is másnap reggel; annyira el volt foglalva 
minden perce, hogy ideje sem jutott, Bor
bálára gondolni. Az utolsó pillanatokban 
jutott eszébe, hogy ő egy közbirtokosnak, 
ott a Visztula túlsó partján, pár száz forin
tot kölcsönzött ki, melynek most jó hasznát 
veheti. Rögtön is fölnyerge l tette török pa
ripáját s átnyargalt a szomszédhoz. Már a 
harmadik palack bort ürítették ki, a nélkül* 
hogy Gábor ur észrevette volna, mily gyor
san múlik az idő. Csak a délutáni órákban 
lovagolt vissza a Visztula bidján pénzével. 
A mint igy lassan haladt tovább, Borbálá
jára gondolva, egyszerre megpillantotta az 
udvarhölgyet, ki az ősi verőfényben a hegy
oldalban sétálva, zsebkendőjét lobogtatta felé 
üdvözletül.

— Még az én Borbálám is kijött üd
vözlésemre? — kiáltott föl Gábor ur s örö
mében úgy megsarkantyuzta lovát, hogy ez



ágaskodni kezdett s csaknem ledobta őt 
hátáról. Mindamellett kissé fölügetett a hegy
lejtőre.

— Honnan jön ön ? — kérdek egy
szerre többen, — keresztelőből-e vagy la
kodalomból? Mert, úgy látszik, rózsás ked 
vében van.

— Sem egyikből, sem másikból! — 
viszonzá Gábor, lováról leugorva, — csak 
épen búcsút vettem a barátaimtól, jó régi 
lengyel szokás szerint.

— Nos, hová utazik ön? — kérdezték 
kíváncsian.

— A világba, a meddig a szemem lát,
— nagyon messze!

- -  Mondtam én ezt neked, Borbála;
— kiáltott föl a leány egyik barátnője, — 
mondtam, hogy elhagy minket Szczuka ur.

— De, nem örökre! — szólt Borbála 
kissé aggódó arccal, mire Gábor legott vá
laszolt :

— Nem bizony, Borbála kisasszony, 
nem örökre — s közelebb lépett hozzá, hogy 
egy pillantását se veszítse el s vonásait 
leikébe véshesse. — A kegyelmes herceg 
Lancutra küld engem, hol a galíciai ura
dalmak kormányzását veszem át . . .  A sze
rencse mosolyog felém . . .

Ezt mondva, kémlelte a hatást, melyet 
Borbálának az arca elárul; azonban sem 
örömet, sem szomorúságot avagy meglepe
tést nem fedezhetett azon föl. Aztán halkan 
igy szólt a leányhoz:

— Most már szeretném látni bájos mo
solyodat s hallani egy boldogító szavadat. 
Akkor aztán az ég angyalait sem irigyelném 
meg . . .

— Ha az ön boldogságához nem kell 
egyéb, — viszonzá Borbála tréfásan — ak
kor egész nap nevetek, mint a színdarab
ban s úgy szónokiok, mint a hogy a tör
vényszék előtt szoktak . . .

— Ejh, kisszony ! — kiálta föl Gábor 
ur, az elérzékenyüléstől remegő hangon ; — 
valóban nem illik szivemből gúnyt űzni, 
mely egészen a kegyedé . . . Tegnap szava
dat adtad, hogy >igen«-t  vagy »nem«-et 
fogsz mondani.

— Önnek nagyon csekély emlékező-te- 
hetsége van, Gábor u r ! — viszonzá a leány 
minden felindulás nélkül, — a kinyilatkoz
tatás a hűségéről adott bizonyíték után kö
vetkezik.

— Már ismét a K o l e a n d e r  é s L e o -

n i l d e  gyermekes történetével áll elő! — 
kiáltott fel Gábor türelmetlenül. — Hála 
istennek, nincsenek többé sárkányok és meg
bűvölt várak ! Ugyan kivel szálljak most 
küzdelemre, ha egyszer senki sem vetődik 
utamba ? Vagy talán az tetszik neked, ked
vesem, ha erőmnek próbáját adom? Ám, 
szólittass elő egy tucat paraszt fickót s va
lamennyivel megmérkőzöm, oly igaz, mint 
a mint lengyel nemes vagyok! . . . Vagy 
talán az ivásban mutassam be képessége
met ? . . . Asztal alá iszom Jan papot is, 
ki még a kaniowi kormányzót is túlhaladta 
az ivás művészetében ! , . . Leugorjam-e a 
hegyről a völgybe ? Erre nézve sem hiány
zik bátorságom. Vagy átusztassam paripám
mal a Visztulát? . . .

— Jól van ! Nagyon szép ! — kiáltott 
föl Borbála ujjongva, — lássuk, hogy Ízlik 
önnek a hideg fürdő ! . . .

— Rögtön megyek! — viszonzá Szczuka, 
paripájára fölpattanva. — Ha úgy megáradt 
is a Visztula, hogy rajta senki át nem kel
hetne, én átúsztatok rajta, noha nem tudom, 
jú uszó-e a lovam. . . Csak azért, hogy 
megmutassam, neked Borbála, mennyire sze
retlek . . .

— Jobban-e, minta papagályzöld zub
bonyt és a sárga csizmát ? — kérdezte paj
zánul Borbála, egyre kacagva.

— Jobban, mint életemet! — kiáltott 
föl, szilárd, meggyőzni akaró hangon; aztán 
levágtatott a hegylejtőről s beugrott a vízbe.

Borbála és barátnői, kik a jelenetnek, 
szemtanúi voltak, elszörnyedtek, midőn lát- 
lák, hogy a ló a Visztula hullámait szeldeli 
első lábaival s gazdája félrecsapott c o n- 
f ö d e r  a t k á j á v a l ,  *) csípőre tett kézzel 
biztatgatta lovát eme szavakkal:

— Csak bátran, Vezir! Megkapod ná
lam a kegyelemkenyeret, ha menyasszonyo
mat megnyerni segitesz!

— Borbála ! — kiáltottak föl az elré
mült kisasszonyok, — parancsold neki, hogy 
térjen vissza! Hiszen-látod, mily komolyan 
veszi a dolgot! A viz elragadja ő t; az is
ten szerelméért! hívd vissza ő t! . . .  egyet
lenegy sziget sem látható, úgy elborította 
a viz! . . .  Oh, Borbála, te kegyetlen vagy !. . .

— Mily gyermekek vagytok — vi
szonzá Borbála nyugodtan. — Hát nem a

*) Négyszegletű 
viselnek.

sapka, minőt a lengyelek
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saját akaratából történik-e mindez ? Ha gyáva 
volna, nem vállalkoznék ily merényre . .

— De ő oly nagyon szeret téged . . . 
képes vagy-e ily roppant veszélynek tenni 
ki ? . . . Oh, hivd vissza ő t! . . . Parancsold 
hogy térjen vissza!

— Annál jobban megbecsül ő engem, 
mennél drágábban jutok a birtokába.

— De, hátha, a mitől isten mentsen, a 
vízbe fü l! ?

— Mitől se féljetek ! különben is azt 
tartja a példabeszéd: a kinek az a rendel- 
detése, hogy a madarak csipkedjék a tes
tét, a halaknak soha sem fog táplálékul 
szolgálni . . . Egyébiránt, — tévé utána rög
tön : nincs ok többé félelemre, mert már a 
túlsó parton van.

— Borbála! Ne engedd neki meg, 
hogy ugyanazon az nton térjen vissza! — 
kiálták egyszerre barátnői.

Borbála maga is elérzékenyült s inte
getett zsebkendőjével Gábor urnák, hogyne 
uszszék vissza; azonban a fiatal ember, 
némi pihenés után újra beugrott a folyóba.

Ezúttal a vizi ut sokkal lassabb volt, 
mert Gábor csaknem megdermedt a hideg
től s a kifáradt ló csak nehezen dacolhatott 
az örvénynyel.

A folyó közepén a paripa alámerült; a 
hullámok kiemelték a lovast nyergéből, ki 
a kantárt szorosan tartva, kézzel-lábbal ipar
kodott lehetőleg a felszínen tartani magát.

A mint Vezir érezte, hogy terhétől 
megszabadult, nagyot lélekzett és horkolt. A 
lónak csak a füle s a lovasnak csak fehér 
sapkája látszott még ki a vízből.

A leányok ajkain elhalt a hang az 
ijedtségtől s kezeiket tördelve, egy Ave Ma
riát rebegtek, isten segélyéért esedezve.

Csak Borbála igyekezett közönyösséget 
színlelni; de ajka sápadt volt s arcán a leg
csekélyebb pirosságot sem lehetett észre
venni.

Több ízben eltűnt úgy a lovas, mint a 
ló a leányok szeme elől — s csak a part
nál lehetett őket újra megpillantani.

— Borbála, én nyertem ! — kiáltá Gá
bor, újra paripájának a hátára vetve magát.

— Éljen 1 éljen Gábor ur! —- harsant 
föl a leányok ajkáról.

Midőn a fiatal ember közeledett feléjök, 
vidáman tapsoltak, körülvették őt és simo
gatták lovának a nyakát.

— E fürdő után már igazi Szczuka *) 
vált belőlem, — szólt Gábor, leugorva lováról.

Körültekintett s folytató:
— Ne nevessenek önök ki azért, mert 

úgy csurog rólam a viz, akár az uszkár- 
ebről, mely épen aranyrécét hozott ki a 
vízből.

Ezt mondva, sokat jelentő pillantást ve
tett Borbálára.

— Majd kárpótolja önt Borbála min
denért! — kiáltának föl a leányok. — 
Ugy-e, Bora, nem leszel többé oly szigorú 
hozzá, miután a tűz- illetőleg vizpróbán át
esett ?

Borbála nem tudta visszafojtani kaca
gását, a mint a víztől csepegő emez újkori 
Koleandert szemlélte.

— Egy tükröt ide, egy tükröt Gábor 
urnák, — kiáltá, — hadd bámulhassa meg 
saját szépségét. Oh, ha őt most a hercegnő 
láthatná, legalább is két órai derültséget sze
rezne ez neki . . . íme, egy valóságos hajó
törést szenvedett ember!

— Ejh, kisasszony! — szólt Szczuka, 
fölháborodva, redőbe vont homlokkal. — 
Lehet-e a fölött nevetni, ha én az ön sze
szélyének hódolva, életemet kockáztattam ? 
Lehet e azon nevetni, ha én szerelmem nagy
ságáról csalhatatlan bizonyítékkal szolgál
tam ? ! F u j! . . . Én nem látok abban semmi 
nevetni valót! . . .

E szavak után kivett egy gyűrűt a 
mellényzsebéből.

— Megengedi-e kisasszony, hogy e gyű
rűt az ujjára húzhassam ? . . . Úgy hiszem, 
kisasszony, kezére immár érdemessé tettem 
magamat! . . .

Borbála azonban elkapta tőle a kezét, 
melyet Gábor széles kezével megfogott s 
fejét hátra csapva, igy szólt:

— Oh nem, egyátalában nem ! Lovag 
u r ! E kézből melyet ön egyszer oly ke
vésre becsült, alig illeti önt, kisujjamnak a 
hegye, — a c s u k a  nekem nem épen 
ínyemre való! . . .

E szavakra, mintha villám sújtotta volna 
Gábort.

Először úgy látszott, mintha szoborrá 
dermedt volna. Egyszerre azonban biborpi- 
rosság futotta el arcát; ajka remegett s ke
zével az oldalán levő kardhoz kapott.

*) S z c z u k a  magyarul annyit jelent mint s 
csuka.
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— Halj meg tehát, szirén ! — ordított i 
föl s egy hirtelen suhintással arcába vágott 
Borbálának, ki vértől borítva rogyott össze.
— Hal] meg, nehogy másokat megöl]! — 
ismétlő. Aztán fölpattant a paripára s el
vágtatott a messzeségbe, a nélkül, hogy csak | 
egyetlenegyszer is visszapillantott volna.

A herceg rendkívül föl volt gerjedve s j 
embereit küldte a gyilkos üldözésére, —  j 
de akár azért, mert az üldözést nem végez
ték kellő buzgalommal — sok jó embere 
lévén Gábornak, — akár azért, mert sike
rült neki üldözői elől kitérni — elég az 
hozzá, ő eltűnt, mint a vízbe dobott göröngy.

*

Nehány évvel ez esemény után, mely 
a sandomiri és lublini kerületekben oly nagy 
feltűnést okozott, a hercegi pár fogadást 
tett, hogy Czenstochauba bucsujárást ren
dez. Természetesen nem gyalog, szőrcsuhá
ban, tarisznyával a vállon, vastag litániás 
könyvet cepelve indultak a búcsúra.

A herceg és hercegnő nagy pompával, 
udvari kiséretökkel indultak meg, hatos fo
gatú, kényelmes hintóbán egész kis regény
könyvtárat vive magokkal, különösen a 
C r e b i 11 o n f i 1 s, — egy kitűnő francia 
szakács — regényeit. Csak a vadászebek 
hiányzottak . . .

A jámbor pálos szerzetesek, a zárdának 
egész szárnyát ajánlották föl a nagytekinté. 
lyü vendégeknek.

Nagyon kellemes szokás volt ez a szerze- j 
tesi vendéglátás ! Az utas, a kinek nem illett I 
a korcsmába szállani s a nyomorék és kol- j 
dús, mindnyájan kényelmes hajlékra és el- I 
látásra számíthattak a zárdában.

De, térjünk vissza elbeszélésünkhöz.
A hercegi udvar megérkezése után, 

másnap, nehány udvarhölgy, természetesen 
a legáhitatosabbak, reggeli misére siettek.

A hölgyek, a szent beszéd után az Ur 
asztalához siettek. Ott, a templomban, a fő 
oltár mellett levő kápolnában, egy lengyel 
nemes, — mint övjéről és kardjáról fölis
merni lehetett — keresztalakban feküdt, a 
padolatot könyeivel nedvesítve.

— Ennek nagy bűnösnek kell lennie!
— gondolták a hölgyek, a kereszt-alakban j 
a vezeklőre pillantva, — vagy talán vala- j 
mely szent s mi legvalóbbszinü — egy sze- j 
rencsétlen ember!

Az utóbbi nézetnek leginkább megfelelt j

K O S Z

a vezeklő külseje, a magas, tekintélyes alak, 
a fekete camarában, a csaknem egészen ko
pasz fej ; de leginkább sejtető azt az, hogy 
a hol feküdt, homlokával a padolatot, lát
szólag, kivölgyelni akarta. Mindez fölébresz
tette a kíváncsiságot s egyszersmind a rész
vétet a boldogtalan iránt.

Eközben a harang a jelenvoltakat föl
hívta az TJr testének és vérének fogadására. 
A kisasszonyok, a gyónás után, letérdepel
tek a főoltár lépcsőjére s bünbánólag verték 
a mellöket.

Mikor a pap az utolsó hölgyhöz köze
ledett s ez, fekete fátyolát fölemelve, ajkát 
megnyitotta, egyszerre oldalt egy kiáltás 
hangzott:

-— ő  az ! istenemre, ő é l ! Nem vagyok 
tehát gyilkos! . . . Borbála é l! . . .

Mindenki a hang irányába tekintett. 
Az elébb még kereszt alakban fekvő nemes 
volt ez, ki vallásos nyugalommal és alázat
tal közeledett, az oltárnál letérdepelt s igy 
szólt :

— Főtisztelendő u r ! Most már szabad 
az Ur testében részesülnöm, mert nem va
gyok oly nagy gonosztevő, mint hittem.

— Gábor u r ! — kiáltott föl Borbála, 
csaknem megdermedve.

— Testestől-lelkestől ! — szólt a férfi, 
a nő előtt letérdelve. — Isten megbocsátott 
nekem! most rajtad van a sor.

Borbála még némi belső küdelmet árult 
el. Szemét az oltárra, a csodatevő szűzre emelte 
s aztán kezét a férfi fejére téve, rebegte: 
»És bocsásd meg vétkeinket, mint mi is 
megbocsátunk . . .«

— Ámen, — zárta be a pap a főol
tárnál.

Mindenki közeledett Gáborhoz s köszön
tötték őt, mintha halottaiból támadt volna 
föl ; ő azonban egy oldalpillantást vetett mü
vére, azaz ama két jegyre, melyet a Bor
bála kisasszony arcán megörökített, miköz
ben azt gondolta :

— Kétszeresen jól ütött ki a dolog; 
először, én nem öltem őt meg, másodszor 
azért, hogy szép szemét megkíméltem.

A hercegi pár igen sokat nevetett ez 
esemény fölött s Szczukát újra kegyelmükbe 
fogadták. Ez megújította Borbála kisasz- 
szonynál szerelmi nyitatkozatait s még Czen- 
stocbauban örök hűséget esküdtek egymás
nak az oltár előtt.

Az egész vidéken úgy hívták aztán

0  R Ü
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Őket, hogy »uj K o l e a n d e r  és Leó-  | 
n i 1 d e« s alkalmat adtak némely példa
beszéd fölmeiegitésére, olv kisasszonyokra 
vonatkozólag, a kik kérőiket orruknál fogva 
hurcolják.

s z í n é s z e k r ő l  s z í n é s z e k n e k . *)
Helyesen mondta, a ki mondta, hogy 

csak arról Írhatunk igazán jól, a miért lel
kesedünk. Az ellenség sokat emlegetett éle
sebb szeme csak hibáinkat látja meg, azért 
minden nem jóakarónk született kritiku. 
sunk, a kiben többé-kevésbbé mindig a ta
gadás szelleme működik. A rokonszenv el
lenben meglát minden nemes vonást és 
előnyt s ezeknek a kifejtésére van legna
gyobb szükség, ha valamely fölvett tárgyat 
produktive akarunk kifejteni. E föltételnek 
Rakodczay kelleténél jobban felel meg. Va
lódi rajongással csüng tárgyán, a színésze
ten, azt önálló nagy művészetnek tartja s 
tagadván azt a közelfekvő párhuzamot, me
lyet a színész és zenevirtuóz közt szoktak 
vonni, merészen azt állítja, hogy a jó szí
nész k o r r i g á l j a  a költőt. E fiatalos el
fogultságában azonban nem mindig érvel 
helyesen, teszem, mikor azt mondja, hogy, 
ha a színésznek csupán szolgailag át kel
lene éreznie a drámát, ép a legnehezebb 
müveket lehetne a legkönnyebben előadni. 
E bizonyíték épen Rakodczay ellen fordul. 
A nagy költői alkotásokat, Shakespearet, 
Goethét azért nehéz előadni, mert már meg
érteni, felfogni se könnyű. A nehézség itt, 
akár az olvasó, akár az előadó elé a költő 
részéről lesz gördítve. A színész százszor 
nehezebb helyzetbe jut, ha Coriolánt, mint 
ha Alfonz urat kell a közönséggel közvetí
tenie. Nagy dolog tőle, ha a nemes volszk 
jellemét felfogja, küzdelmeit átérzi, persze, 
nem annyira, mint maga a hős igazi terem
tője, a költő, mert akkor ezzel egyenrangú 
ingénium volna. Igaza van tehát a mi E r
délyeknek, hogy Shakespeare bizony ol
vasva is hatásos, sőt részemről azt tapasztal
tam, hogy nincs az a színész, ki azt az ezer- 
szinü hangulatot, az eszmék és érzelmek 
amaz áradatát bírná bennem fölkelteni, mely 
például Hamlet olvasásakor egész valómat 
eltölti, a mint hogy olyan szavalót sem is
merek, a ki egy szép költeménynyel úgy

*) A színészet rendszere. Irta R a k o d c z a y  
Pál. Budapest. 1884.

meghasson, mintha azt magamnak olvasom. 
A színész csak közvetítője, fotograí ja a köl
tőnek ; a ki igazán akarja élvezni, akár a 
drámaírót, akár a lírikust: olvassa maga.

E magas hangból Való kiindulás, mely 
a színészetnek túlságos művészeti jelentő
séget tulajdonit s mely a higgadtság rová
sára megy, készségesen betudható szerző 
fiatalságának, mely különben más vonások
ban is nyilatkozik a nagyon hamar lelke
sedni tudás alakjában. A nagyszerű, fensé
ges, remek jelzők Rakodczaynál mindig kéz
nél vannak s eszembe juttatják Göethe verseit:

Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen, 
Ein w e r d e n d e r  wird immer dankbar sein.

Mint fiatal autodidakta sokat használja 
az első személyt, sokat beszél magáról: ezt 
én igy adnám, ezt én igy tanultam be stb. 
Egy helyütt pl. magyarázza olvasóinak, ho
gyan fogta fel Edgárt, mikor Molnárral, 
mint Learrel játszotta. Ez megjárná, ha 
Rakodczay maga is Salvini vagy legalább 
Molnár volna ; igy azonban bajos azt várnia, 
hogy a jövendő Edgár-előadók az ő játékát 
kövessék. Rakodczay kezdő volta meglátszik 
még azon is, hogy összeidéz mindent, a mit 
látott, olvasott s még nem tudja a jól idézni 
tudás titkát, művészetét. Majd mindig ugyan
azt az egypár színészt (Salvini Rossi, Le- 
winszky) s ugyanazt az egypár szerepet 
(Othello, Rikárd, Lear, Shylock, Moor Ferenc, 
Harpagon, Hamlet) hozza fel. A német nagy 
színészekről (Eckhof, Seydelmaun, Anschütz, 
Schröder, Laroche) nem vesz tudomást s a 
Theatre frangais-ről említés se történik tö
mérdek példával és idézetekkel tarkított 
könyvében. A Budapesten is megfordult 
művészi egyéniségek közül nem emlékszik 
meg a hetvenes évek közepén nálunk járt 
felejthetetlen, utólérhetetlen Pezzana Gual- 
tieri asszonyról. E helyett folyvást a mi 
apró embereinken függ a szeme, a mit a 

i színi kritikus helyesen cselekszik, de nem 
az, a ki a színészetről írván könyvet, kiváló 
példákat keres. A mellett színészeinkkel 
nem mindig bánik igazságosan. Helyes ki
indulási pontból helytelen következtetésekre 
jut. Senki se fogja tőle elvitatni, hogy a 
tragikus, a jellemszinész, mint művészi fo
galom előbbrevaló a bonvivantnál, mint a- 

j hogy a tragédia magasabb műfaj a vigjá- 
I téknál; de nagyon helytelen ebből azt kö- 
! vetkeztetni, hogy egy középszerű tragédia
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iró több mint Moliére, hogy egy gyenge 
tragikus ér annyit, mint egy kitűnő társalgó 
szinész. Pedig Rakodczay könyvének sok 
helyén nagyon kirí ez az irányzat. Nomina 
sunt odiosa, azért csak általánosságban le
gyen itt elmondva, hogy minduntalan a kö
zépszerűségen alul álló tragikusainkkal hu- 
zakodik elő s többször beszél róluk elragad
tatással, mint megrovólag ; viszont oly jeles 
tehetségekkel, mint Halmi, Helvei, Csillag 
(főleg a két utóbbival) igazságtalanul bánik.
A naivákról majdnem lenézéssel szól, ter
mészetes tehát, hogy Csillag Terézt nem 
tartja kiváló színésznőnek. Ép olyan az, 
mintha valaki azt az igazságot vitatván, 
hogy a rajz alacsony irodalmi műfaj, Bret 
Harte-ot nem tartaná jeles Írónak.

Dicséretes az a buzgalma, melyiyel a 
francia léhaságok divatja ellen kikel, de fe
lejti, hogy a kor áramlatának is meg kell 
adni a magáét s csak a létezőt lehet meg
kritizálni, nem a lehetőt. Szomorú jelenség 
ugyan, hogy korunkban nem támad tragé
dia-költő, de az en vogue levő drámairoda
lom előtt azért nem lehet szemet hunyni, 
még kevésbbé azt mondani, hogy rósz tra
gédiák is többet érnek a mostani francia 
iskola bármely darabjánál. A hol nincs tra
gédia, ott nincs tragikus szinész sem. Ebből 
is látszik, hogy a színészt a költő teremti 
meg s p. Kovács Gyula is modern közép 
fajú drámákban találta meg legjobb szere
peit : Timót Pált, Tjaldét (Csőd), Rislert, a 
nábobot stb. Társalgó színészeink ellenben 
kitűnőek s ezt nem akarja Rakodczay be
ismerni, hplott az egy Jászai Mari mellett 
ott vannak Prielle, Helvei, Csillag.

Sokkal több jót lehet mondani Rakod
czay könyvének érdemleges eszmei oldalá
ról. A tehetséges szerző röviden és találóan 
difiniálja, hogy a színészet rendszere a mono
lóg és dialóg közti ellentéten alapszik s hogy 
a monológ minden színészi alkotás magva.
A monológról irt hosszú fejezete eredeti gon
dolkodás terméke s Íróját dicséri. Csak egy ; 
pontban lesz Rakodczay itt is elfogulttá, ! 
mikor polemizál Freytaggal, a ki azt irta, 
hogy a modern drámában nem szükséges a j 
monológ. Nemcsak, hogy nem szükséges, | 
hanem egyenesen zavaró, müvészietlen s az ! 
uj drámairók nem is igen használják, mert 
Lear pusztája és d’ Anges báróné szalonja 
nagyon különböző két dolog. Egyébiránt ezt i 
Rakodczay is érzi, midőn azt mondja, hogy

| a monológ a tragédia sajátja, tehát, legin
kább csak ott van helye. A modern társa- 

j dalmi drámákban költőnek és színésznek 
í más módon kell jelezni a monológ lelki ma- 
I gányát. Okos beszéd, mikor ezt mondja Ra- 
I kodczay: »A folyton társaságban élő egyén 

föllépése is megmutatja, hogy minden em
bernek külön világa, lelki magánya van, 
mely többé-kevésbbé a társas életben is ér
vényesül. Nagy színészek a lelki önállóság 
és a külvilághoz simulás közti ellentét vég
telen finom átmenetei által adják a jelle
met.« E finom átmenetek megteremtése árulja 
el az igazi költőt, a jó színészt.

Igen figyelemreméltó, helyes elve Ra- 
kodczaynak, mely a kritikustól megköveteli, 
hogy m o z z a n a t o k  l e í r á s á v a l  ö r ö 
k í t s e  me g  a s z í n é s z t .  Egyik jeles 
szinbirálónk nemrég kiadott kritikáiban er
ről, nagyon helytelenül, kicsinylőleg nyilat
kozott, pedig az olvasó csak igy szerezhet 
magának fogalmat a szinész játékáról. Gar- 
ricket látni véljük, ha Lichtenberg ir róla. 
Ily színi kritikákra Rakodczayt is kiválóan 
képesíti nagy megfigyelő tehetsége, melynek 
müvében számos helyen frappáns bizonyíté
kait adja. Igazi Kolumbusz a színészek moz
gása, megszokott gesztusai, játékmodora 
fölfedezésében.

Zavaró a könyvben a tenger sajtóhiba, 
mely a gyönge magyarsága és ortográfiája 
miatti bosszúságunkat még növeli. Egészben 
véve azonban a nagy előszeretettel irt, ol- 

! vasottságról, komoly megfigyelésről tanús
kodó színészet rendszere derék munka, mely 
szerzőnek becsületére, irodalmunknak nye
reségére, színészeinknek épülésére válik. 
Üdvös dolog volna, ha Rakodczayt kinevez
nék tanárnak a színi oskolába; ott venné a 
leendő magyar színészet legtöbb hasznát.

REVICZKY GYULA.

„ALKIBIADESZ.“
(Tragédia 5 felvonásban. Irta K o r o d a  Pá l .  

Budapest 1884. Ára 1 frt 50 kr.)

Ha valamely dráma nem is felel meg 
a tiszta műfaj szigorúbb követelményeinek, 
azért lehet még mindig jóravaló alkotás. 
Koroda Pál müve nem tragédia. S vájjon 
egyáltalán színpadra való munka-e? Erre a 
kérdésre is tagadó a válasz. Sőt »Aikibia- 
desz«-nek minden fogyatkozása közt lég. 
nagyobb az, hogy teljesen szinszerütlen-
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Nem csodálkozhatom azért eléggé, hogy 
akadt kritikus, a ki helyesen rámutatva a 
»tragédia« ebbeli gyöngéire, különös követ
kezetlenséggel mégis reméli, hogy »a dra
maturg kék plajbásza színszerűvé is te
hetné.« Az a kék piajbász! Mintha azzal 
a dramaturgok í r n á n a k  és nem csupán 
t ö r ü l n é n e k . . .

Törülni való ugyan nincs Koroda Pál 
darabjában, mert hosszúnak épen nem hosszú, 
sőt egyik-másik felvonását szinte rövidnek, 
azaz nagyon is tartalmatlannak találjuk. 
Színre alkalmazni csak úgy tudná az a 
kék piajbász, ha újra megrajzolná Alkibia- 
deszt, a hőst; több életteljességet öntene 
bele, szeszélyeit erős, komoly szenvedélylyé 
változtatná, kapkodását célratörekvő aka
rattá emelné, s általában oly jellemmé va
rázsolná át, a kinek nagyratörekvését maga 
a néző vagy az olvasó érdekkel kisérné, 
kiváló tulajdonaiért rokonszenvvel is kitün
tetné, sikerei mellett pártot fogna s a mikor 
a küzdelem végén elbukik a hős: megsiratná, 
mint kedvencét.

De még ez sem volna elég. Annak az 
ismételve idézett kék plajhásznak mé l t ó  
ellenfelekről is kellene gondoskodnia Alki- 
biadesz számára, a kiknek ellenállása csak
ugyan valószínű akadályokat gördítsen a 
hős elé; és végül igaz drámai életet, egy
séges cselekvényt, fokozódó érdekességet s 
mindenekfölött bonyodalmat és összeütközést 
kellene belevarázsolnia e műbe.

De hát várhatók-e ily csoda-dolgok egy 
dramaturgiai kék plajbásztól? Hisz nálunk 
már a hihetetlen is megtörtént, a mikor 
Paulay Ede színpadra alkalmazta »Az em
ber tragédiájáét s ez épen nem reális, el
vont munkát valóságos »kassza darab«-bá 
tette! . . . Igen ám, de nem is irt hozzá 
egyetlen prózai sort se, ellenben kitörült a j 
drámai költeményből vagy ezer jambusos 
sort. íme a határ, a melyen túl semmiféle 
piajbász (sem kék, sem vörös) nem mehet, j 
akár Paulay Ede forgatja, akár Dingelstedt 
Ferenc, a ki tudvalevőleg Shakespearet mo
dernizálta, de szintén csak nagyobb szaba
tosságra, rövidítésre és jelenetezésre töre
kedett.

Az »Alkibiadesz« tragédia semmit se j 
nyerne, ha szerzője előadatná. Olvasva sok 
szépet találunk benne ; végignézni azonban j 
alig bírná türelemmel tán maga a szerző : 
sem. A mi jó és érdekes a műben : az nem í
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a drámaíság, hanem oly költői elemek s az 
értelem oly distinguált nyilvánulásai, a me
lyek nélkülözhetetlen kellékek valamely 
élet-képes, azaz színpadra való darabban, 
de a melyek távolról sem elégségesek, ha 
c s u p á n  és k i z á r ó l a g  ezek képezik a 
mű jóravaló tulajdonságait.

Koroda Pál minden müvében, a »Tul- 
világi komédiáéban s a »Költői elbeszélé
sek «-ben is, szerette a különcködéseket, a 
bizarrságokat. Most se lett hütelen önma
gához és »Alkibiadesz«-e csakugyan nagyon 
különbözik amaz alaktól, melyet az élvvágy 
és hősiesség, a bosszuállás és megadás, a 
könnyelműség és ideális ragaszkodás e saját
ságos ókori képviselőjéről alkottunk magunk
nak. A büszke, elbizakodott athéni ifjú, ki 
hazája ellen fordul: született tragédia-hős. 
Psichologiai ellenmondásait azonban egy Ska- 
kespeare-nek kellene összhangzásba hozni, 
hogy egy színházi est folyamán megértsük, 
valószínűnek találjuk s jelleme változásai
nak szükségszerűségéről meggyőzzön ben
nünket.

A magyar Alkibiadesz valóságos ó-gö
rög svihák. Önzése nem ismer határt s tet
tének minden rugója érzékiség, Már bekö
szöntőjében kiáltja :

»Csak hajnalig lesz szép Athén a mienk,
De addig minden gyönyörét nekünk 
Feltárja pazarul! Hosszú időkre 
Vesszük ki részünk néhány röpke percben.
A legjobb bort a serlegekbe ! Hajrá !
A legtüzesebb táncot, legvigabb dalt!«

S a mámor hajszolása mindvégig egyik 
fődolga. Nincs az az államügy, végzetes 
csata, a mely feledtetni bírná vele, hogy 
élvvágyó. Büszkén mondja, hogy

»Az én hatalmam s Athén üdve egy«,

de nemsokára rá »sans géné« igy szónokol 
a spártai vezérek előtt:

»Beh örülök, hogy Athént elhagyom 
S tovább vesződnöm nem kell veletek.
Elég volt abból, a mit Athén adhat.
Erő forr bennem meghódítani,
Mi a világból meghódítható.
Dús kert ez a világ. Sok a virága,
Sokféle bájjal. Nekem semmi nyugtom,
Mig nem szívom ki m i n d n e k  illatát !«

És soha nincs híjával egy-egy virág
nak. Athénben a szép Timandráért lelkesül, 
Spártában a büszke Tímea hiába áll neki
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éllent, csakhamar meghódol a hóditó előtt, 
nem törődve férje, Agisz király rettenetes 
bosszújával; Sardisban a csábos Mirha fog
lalkoztatja ismét Alkibiadeszt, de azért az 
újra megjelenő Timandráról se mondhat le ; 
s ez a Timandra hive marad Androsban is. ;

A színhely e gyakori változása is szag- j 
gatottá teszi az egész mesét és cselek vényt, j 
Minduntalan más érdekek forognak szőnye- j 
gén; de az eredmény mindig ugyanez. Alki- | 
biadesz összetűz környezetével; megsérti sző- j 
vetségeseit, ellenfeleit; ezek bosszút forral- j 
nak, cselt szőnek, de mielőtt tervüket való
síthatnák : a célba vett hős nagy-ügyesen , 
elillan. Az első felvonásban az irigykedő és ! 
hatalmukra féltékeny Tidios és Kriteos 
fölbérelt szerecsen-fiukkal megcsonkittatják j 
az istenek szobrait, aztán ráfogják, hogy a j 
bűnt Alkibiadesz követte el mámorában. Fel j 
is lázitják a polgárokat ellene, a kik már- ! 
már száműzni akarják Szicilia hóditóját, de 
Theano, Apollo papnője segítségével meg
menekül. A második felvonásban már Athén 
ellen izgat Alkibiadesz.

»Ki mondja azt, hogy nékem van hazám?
A férfi tépjen ki m i n d e n t  szivéből,
Mi megalázni vagy b á n k ó  d n i  készti.
Kitépem Athént szivemből, a miért 
Gyalázatosán életemre tört.«

Készül is hazája ellen, mig Theramén 
az athéni arisztokraták feje meg nem lá
gyítja szivét. Attól fogva már csak Timéa 
tartja őt Spártában. Ezt el akarja ragadni 
s midőn a királyné vonakodik, elhatározza 
Alkibiadesz, hogy hadat toborz, Spártára 
ront, hódolásra is készti, aztán boldogan 
uralkodik ott Tímeával. Tervét még jókor j 
megtudják s Alkibiadesz szökik, Tímeát pe- j 
dig férje leszúrja. S árulás, cselszövés a ke 
nyere Alkibiadesnek a perzsáknál is. Sze- : 
rencséje, hogy Spártát és Perzsiát csakugyan | 
leveri •, s diadallal mehet vissza Athénbe, a 
hol megbocsátanak a győzőnek ; de egy spár
tai bosszút áll s a lángba borult hajón egy 
titkos nyillövés vet véget életének. Alkibia
desz a mikor már a szintén leszúrt Timan- 
drát megsiratta, e szavakkal hal meg:

»Tűz voltam! Tűzbe megyek vissza én;
És mint tűz élek mindörökre —«

Látni való, hogy a műnek sem tech
nikája, sem jellemeinek rajzolása nem köl
csönöz értéket. Mint e g y s é g e s  a l k o t á s  í

távol marad a szerényebb igényektől is ; de 
egyes részeiben viszont oly szerencsés munka 
mely méltó, hogy a kritika foglalkozzék 
vele s alkalmat adjon rá, hogy a fiatal 
költő nem mindennapi tehetségét elismerjék. 
A föladat merész volt, a mire Koroda Pál 
vállalkozott, nem is bírta megoldani; de a 
mikor ezt kimutatjuk, nem szabad megfe
ledkeznünk arról, hogy ennyi költői erő, 
ennyi nemes ambíció s ennyi Ízlés és rész
leges siker, mint a mennyiről ez az elhi
bázott mű egész bőségben tanúskodik : akár- 
mely könnyebb tárgy feldolgozásánál bizo
nyosan megszerezte volna a szerencsét is 
társul.

A ki úgy eltalálja a görög szellemet s 
a görög élet hangulatát mint Koroda Pál 
az első felvonásban, s a ki megirta az Al
kibiadesz és Tímea közti szép párbeszédeket, 
továbbá a harmadik felvonás második szí
nében gyorsan váltakozó jeleneteket, vala
mint a hős eszes, lendületes, eszmékben 
gazdag mondásait: az oly poéta még sokkal 
adós az irodalomnak, mert mind e dicsé
retes részletek ugyanannyi ígéretek is, a 
melyeknek beváltására méltán számíthatunk. 
De nem szabad többet kívánni e műtől, 
mint a mennyit szerzője akart nyújtani. 
Ugyhiszem Koroda Pálnak, darabja írásakor 
sohasem lebegett szeme előtt a színpad; 
különben lehetetlen lett volna, hogy oly 
naivan építse föl egy-egy felvonását, oly 
gondtalanul konstruálja meg egy-egy jele
netét, oly önkényesen léptesse föl és lép
tesse el személyeit s oly véghetetlen pon
gyolán bánjék el a mese fonalával, melyet 
hol elvág, hol összekuszál, hol teljesen 
elrejt.

Tragédiája nem más, mint egy különc
ködő hős dramatizált élet- és jellemrajza, 
de sok oly vonással, mely a karrikaturákéira 
emlékeztet. Ez az Alkibiadesz nem tragi
kus, csak léha. PRÉM JÓZSEF.

RENAN VALLOMÁSAI,
A nagynevű francia tudós e hó elején 

meglátogatta szülőföldjét, s honfitársai a tisz
telet és szeretet fényes jeleivel fogadták. 
A lakosok nagy tömegben tódultak ki a 
quingampi vasúti állomáshoz fogadására s 
a bretagnei irodalmi világ nevében — mert 
Kenan a Bretagne szülötte — Luza és Quel- 
lien fogadták a vendéget.
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Tréguierben nagy örömet okoztak neki 
azzal, hogy megnyitották előtte szülőházát. 
Délben a »Lion d’Or« vendéglő földiszitett 
kerti helyiségében bankettet rendeztek tisz
teletére.

A polgármester felköszöntője után maga 
a híres tudós emelt szót s nemcsak múlt
jára, de jelenére vonatkozólag is igen érdé 
kés vallomásokat tett.

Lefestette az örömet, melyet neki szü
lővárosának viszontlátása nyújt. Negyven 
év hosszú idő, és ő mindazonáltal még az 
utcán heverő köveket is fölismerni véli. 
»Azt kérdeztem magamtól — úgymond — 
vájjon megváltoztam-e én magam e hosszú 
idő alatt és határozottan azt felelhetem: nem. 
Testileg igen, kétségkívül, bár ezt illetőleg 
is több mondani valóm volna. Gyermekko
romban sem szerettem a mozgást; sohasem 
játszottam, inkább akármeddig elüldögéltem. 
A házunktól az iskoláig vezető utat napon
kint kétszer jártam meg a nélkül, hogy csak 
egy lépéssel is letértem volna róla jobbra 
vagy balra. Csúzom, mely annyira megne
hezíti most nekem a járás-kelést, már akkor 
is meg volt. A mi ellenben a lelkületemet 
illeti, ez mindig úgyanegy maradt. Abban 
a kis lelkiismeretes, szorgalmas tanulóban, 
kinek legfőbb vágya volt tanítóinak tetszé
sét megnyerni, egész magamra ismerek; 
már akkor is meg volt mindenem, a mim 
most van; azóta semmit sem szereztem, ha
csak ide nem számitom az eszmék értéke
sítésének kétes mesterségét. Jobb volna egye
dül élni és magányban meghalni, de hát 
az ember nem ur maga fölött; a világ meg
ragadja őt hajánál fogva és kénye kedve 
szerint bánik el vele. Mindig élt bennem 
az igazság szeretete. Azt óhajtom, hogy 
síromra majd e föliratot tegyék: Veritatem 
dilexi. Mennyire óhajtanám, hogy a trégnieri 
kolostorban temessenek el majdan, de hát 
a kolostor az egyházhoz tartozik, az egy
ház pedig, elég igazságtalanul, nem fogad 
be engem. . . Igen, én szerettem és kutat
tam az igazságot; követtem oda, a hová 
szólított, semmibe sem véve a súlyos áldo
zatokat, melyeket gyakran követelt tőlem. 
Szétszakítottam a legkedvesebb kötelékeket, 
hogy neki cngedelmeskedhessem. Meg va
gyok győződve, hogy helyesen cselekedtem. 
Érzelmeim őszinteségét illetőleg valódi bre
ton voltam. Naiv faj vagyunk mi, szere
tünk hinni a jóban és igazban. A szüksé

gesekkel ellátva és némi képzelőtehetséggel 
megáldva, már oly boldogok vagyunk, mint 
bármelyik király. Ez ugyan nem igen alkal
mas mód a vagyonszerzésre, de igenis a boldog
ságra. Igen. a mi vidorságunk becsületessé
günkből fakad. Oly időben, mikor az általános 
baj megfosztja az embereket életkedvüktől, 
mi tovább is azt hisszük, hogy az élet megér
demli a fáradságot, melyet eszményi céljá
nak elérése követel. A szomorú dolgokkal 
való foglalkozást nem szeretem. Minél to
vább elmélkedem fölötte, annál inkább meg
erősödik abbeli hitem, hogy az egész böl
cselet a jókedvben összpontosul. Mi kelták 
sohasem leszünk pesszimisták, nihilisták. 
Ez örvények szélén a természet vagy egy 
asszony mosolya meg fog minket menteni. 
Anyám, ki 87 éves korában halt meg hosz- 
szas és borzasztó betegségtől gyötörtetve, 
még egy órával halála előtt tréfálózott. Hall
gassanak reám és ne változzanak meg. Az 
önök tulajdonságai vissza fogják nyerni az 
egész világ előtt értéküket. Merjenek önök 
annyit érni, a mennyit valóban érnek. Hi
báink vannak, az kétségtelen; első közöt
tük talán az, hogy nagyon kevéssé bizunk 
magunkban.« — Kijelentette még Renan 
azt is, hogy miután már gyermekkora em
lékeit megirta, most majd hozzá fog öreg
sége élményeinek és tapasztalatainak kidol
gozásához. E nyilatkozatát a lakomán jelen- 
voltak kitörő örömmel fogadták.

I R O D A L O M ,  
f Laube Henrik, az osztrákoknak 

talán legáltalánosabban ismert és kedvelt 
drámairója, e hó 1-én reggel meghalt Bécs- 
ben. Kiváló munkása volt az ausztriai né
met irodalomnak, melynek tudvalevőleg na
gyon kevés kitűnősége van. Régóta beteges
kedett a 78 éves költő s legutóbb Karls- 
badban volt, de baja ott még jobban elfa
jult. Mikor oda érkezett annyira gyönge 
volt, hogy az orvosok azt tanácsolták, ne 
kövesse a fürdő szigorú szabályait. De Laube, 
kinek sokszor adott már enyhülést a karls- 
badi forrás, nem tudott lemondani szándé
káról s használta a fürdőt, noha ereje nap- 
ról-napra gyöngült. Három hetet töltött az 
agg költő a cseh fürdőben. Leginkább csak 
aludt tejjel táplálkozott, s csak néha-néha 
ivott bort, hogy megszabaduljon a hidegle
léstől, mely sokat gyötörte. Az orvosok ag
gódva látták, hogy a beteg ereje mindin-
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kább fogy s a múlt hónap 23-dikán tudatta í 
velük Laube, hogy visszatér Béesbe. Attól ' 
féltek, hogy nem birja ki az ut fáradalmait, ' 
de nem lehetett őt visszatartani. Másnap ; 
indulni készült s arra sem akart ráállani, ; 
hogy útközben pihenőket tartson. Mire. el- j  
jutott Béesbe, már teljesen ki volt merülve, 
de az első négy nap alatt meglehetősen jól 
érezte magát; ereje Jassankint gyarapodott 
s szolgájára támaszkodva föl s alá járhatott 
szobájában. Nemsokára azonban visszaesett 
régi szomorú állapotába, mert az utolsó na
pokban mutatkozott javulás végső föllöbba 
nása volt élete lángjának. Orvosai tanácsko
zást tartottak s állapotát fölöttébb válságos
nak nyilvánították, de azt talán maguk sem 
hitték, hogy halála olyan közel van. Az or 
vosok rendeletére egész éjszaka virrasztóit 
egy ápoló a beteg ágya mellett. Laube né
hány cseppnyi bort ivott éjféltájban s aludt 
is itt-ott néhány pillanatig. Eszméletét meg
őrizte s ráismert környezetének minden 
egyes tagjára. E hó 1-én reggel hat órakor 
ébredt föl utoljára s néhány perc múltán 
örökre elszenderült. — Laube Henrik 1806. 
szeptember 18-án született Sprottauban, Po
rosz Sziléziában. Huszonkét éves korában 
irta »Gusztáv Adolf« cimű első tragédiáját, 
melyet nagy tetszéssel fogadott a boroszlói 
közönség. E darabjának sikere érlelte meg 
azt az elhatározását, hogy irodalmi munkás
ságát fökép a színpadnak szenteli. Később 
azonban egyéb müveket is irt, kérlelhetet
lenül ostorozva az akkori német társadalom 
ferdeségeit, a mivel nagyon sok ellenséget 
szerzett. Azzal vádolták, hogy föl akarja for
gatni a meglevő intézményeket s 1834-ben ki 
is utasitották őte miatt Szászországból. Előbb 
Graefenbergbe költözött s aztán Berlinbe, hol 
el is fogták, midőn a porosz kormány irtóhábo- 
rut indított azFugynevezett» Burschenschaft* 
ellen. Fogságából 1835-ben szabadult k i ; 
egy évvel később nőül vette Hanel lipcsei ta
nár fiatal özvegyét s épen házassága első esz
tendejében érte az a baleset, hogy egy régibb 
ítélet alapján másfél évre várfogságra vitték. 
Az 1839-ik év elején odahagyta nejével 
együtt Németországot s körutat tett Fran
ciaországban. 1848-ban tagjává lett Laube | 
a német birodalmi parlamentnek s az ma- ■ 
radt 1849 végéig. Néhány hónappal ezntán 
Béesbe hívták s rábízták a Burg-szinház 
művezetését. A nagyhírű színházban ez idő
től kezdve a francia irány lett uralkodóvá, i

a mit a német irodalom emberei nem is 
bocsátottak meg Laubenak soha. De tizenöt 
éven át hiába volt minden reeriminatio 
Laube ellen. Tagadhatatlan tény volt, hogy 
Laube e színházat magasabb színvonalra 
emelte, mint a milyenen Schreyvogel és 
Holbein igazgatása alatt állott. Mint költő 
elég képességgel birt arra, hogy a gondjaira 
bízott intézetet irodalmi dicsfénynyel övezze; 
finom Ízlésével és biztos itélőtehetségével az 
előadás szavallati részét eddig nem sejtett 
tökélyre emelte ; realisticus hajlamainál fogva 
pedig a külső kiállítást vitte fel egész a teljes 
illusiokeltés határáig. Becsületes, igazságos, 
tapintatos és udvarias volt mindenki irányá
ban. Érdemeiért az udvar tisztelte, a sajtó 
becsülte, a közönség szerette és a művészek 
rajongtak érte. Csak a németországi irók 
voltak elégedetlenek. A Burgszinház az öt
venes és hatvanas években rendkívül nagy 
virágzásnak indult; és ennek érdeme főrész
ben Laubet illeti, ő  hozta ez intézethez 
Seebach Máriát, Rettich asszonyt, Gossmann 
Friderikát, Davison Bogumilt, Wagner Jó
zsefet, kiknek nagy tehetsége nagy fényt 
kölcsönzött a bécsi művészetnek ; ő nevelte 
Sonnenthalt, Lewinskyt, a Gabillon párt, 
Wolter asszonyt, Förstert, Bognár és Bau- 
dius kisasszonyokat, Hartmannt, Krastlt 
és Schönét. Az egész Burg, — a milyennek 
még most is látjuk, — az ő alkotása, mert 
az uj tagok, kik a Stadttheaterből ez inté
zetbe átlépnek, szintén Laube neveléséből 
valók, valamint Németország első színpadi 
»Sprachmeister«-je, Strakosch is. — Laube 
kiválóbb drámai müvei nyelvünkre is le 
vannak fordítva. Köztük legtöbb sikert 
»Essex gróf« aratott.

J ó k a i M ór ragyogó phantaziával irt müvé
ből : A »m a g y a r  n e m z e t  t ö r t é n e t  é«-böl 
közelébb már a második kötet is megjelent a Fran- 
lin-társulat kiadásában. Ez a kötet János király 
uralkodásával kezdődik a a szathmári békekötés
sel ér véget. A Franklin-társulat ezúttal igen íz
léses kiállítású kötetben mutatja be a iró regényes 
rajzait, cimképül Dugovics Titusz önfeláldozását 
szemelve ki Nándorfehérvárnál.

» 'V allásos k ö lté sz e tü n k «  címmel 47 oldalra 
terjedő irodalomtörténeti tanulmányt bocsátott 
közre dr. K ő r ö s y László. Kapható Esztergomban 
szerzőnél. Ara?

J ó k a i M ór u ja b k  r e g é n y e in e k  illustralt
kiadásából, melyhez a koszorús iró leánya: J ó k a i 
Róza k. a. készíti a rajzokat, a 2—12 füzetek je 
lentek meg a Révai testvérek kiadásában & » L ő 
c s e i  f e h é r  a s s z o n y «  két kötetét tartal
mazva. Jókai emez újabb kiadását, a tartalom mel
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lett, az erős papír, köunyen olvasható betűk és 
tiszta nyomás is ajánlják. Egy füzet ára csak 25 
krajcár.

Vörösmarty összes munkáinak teljes kiadá
sából a 7-dik és 8 dik füzeteket bocsátotta közre 
Mekner Vilmos. Az elsőben az első kötet lesz tel
jessé, az utóbbiban pedig a második kezdődik 
»Zalán futásáéval, meiyböi három teljes éneket 
kapunk. Egy-egy füzet ára ö5 kr.

Az »Olcsó könyvtár« újabb füzetei csak
nem kizárólag fordításokat tartalmaznak, annak 
jeléül, hogy a vállalat szerkesztője első sorban a 
külföldi irodalmak kiválóbb termékeinek kíván utat 
törni a magyar olvasóközönség közé. E füzetek 
tartalma a következő : 175. »A nemzetgazdaság a 
klasszikái ó-korbau.« Irta Ro s c h e  r Vilmos. Né
metből fordította L. A. Ára 20 kr. — 176. »A hab
leány«. Beszély, irta T b e u r i e t .  Fordította tíz. E. 
Ára i>0 kr. — 177. »Crauford«, Regény, irta : G a s* 
k e  11 né, fordította: Belényesi Gábor. Ára 00 kr. 
— 178. »Egy szó«. Regény, irta: E b e r s György, 
fordította: Kacziány Géza. Ára 80 kr. — 179. »A 
szépség vonzereje*. Irta : M a 1 o t Hector. Fordí
totta : Sz. E. Ára 80 kr. — 180. »Az Abderiták«. 
I r ta : W i e 1 a n d. Fordította : Farkas Albert. Ára 
1 frt. A vállalat 181-dik száma G y ö n g y ö s i  
Istvánnak »Thököly Imre és Zrínyi Ilona házas
ságáról« szóló verses leírását tartalmazza Egykorú 
kéziratból kiadta és jegyzetekkel kisérte H á h n 
Adolf. Ára 30 kr.

A »Paedagogiai encyciopaedia <-ból, me
lyet V e r é d y Károly több ismert nevű tauférfiu 
közreműködése mellett szerkeszt, közelébb az 5. 
és 6. füzetek jelentek meg az »Athenaeum« kia
dásában. E füzetekben még csak az F betű végéig 
jut a szerkesztő ; ezéri azt hisszük, hogy a válla
lat alkalmasint többre fog terjedni 2o füzetnél, 
mint előlegesen tervezve volt.

Magyarország függetlenségi harca 1848— 
1849-ben, Gelich Kikbárd tábornok ama terjedel
mes müvéből, mely az 1848— 49-iki eseményeket, 
főleg katonai szempontokból h ja meg, a 12-ik fü
zetet bocsátotta közre A i g n e r Lajos A Win- 
dischgratz hercegnek Pestre vonulását követő ka
tonai és egyéb intézkedésekről szól, számos és ér
tékes adatokkal. Benne van Havas József és Ba- 
barczy proolaraátiója, Dembiusky életrajza, a ka
tonai intézetek berendezése Nagyváradon. Egy fü
zet ára 40 kr.

»A szív világa« címen Vé s z i  József a »N. 
P. Journal« egyik dolgozótársa, ki három évvel 
ezelőtt egy kötet verssel jelent meg a könyvpiacon, 
újabb költemény-kötetet ád ki. Előfizetési ára 
1 frt 50 kr.

Jnles Simonról, ki már régóta hallgat, a 
»Figaró«-bán Paul Bosq érdekes dolgokat közöl és 
többi közt elmondja, hogy Simon jelenleg két igen 
fontos művön dolgozik. Az egyik a concordatumról, 
a második Thiersröl szól. Ez utóbbi, a köztársa
ság első elnökét jellemző mű, igen érdekesnek 
ígérkezik, mert Simon bizalmasa, tanácsadója, jobb
keze volt Thiersuek, ki vele szerkesztette a diplo- 
matiai iratokat s ha Dufaure ral tanácskozott,

K O S

| mindig Simon volt, kivel az ügyet előbb meg
beszélte.

Lassale vigjátóka. A német szociáldemokrá
cia megalapítója nagy kedvelője volt a színpad
nak. Maga is tett kísérleteket a drámairás terén, 
de eddig csak egy müve : > F r a n z  v o n  S i e k i n -  
g e n« volt ismeretes. Most fölfedeztek egy, a 
Lassale tollából származó vigjátéktöredéket is. 
Csak két felvonást irt meg Lassale, de ez a frag
mentum is olyau, mintha egész volna, mert igen 
drasztikusan csattan a vegén. Egy drámaíró, kivel 
a szerző elolvastatta a darabot, sok változtatást 
javitást ajánlott, a mi felbosszantotta az ingerlé
keny és nyakas Lassalet. »Kezdem unni!« ezt 

! jegyzé a kézirat végére és többet nem nyúlt hozzá.
Nordau és Tissot. A berlini Börsen-Courier- 

nak írják Párisból: »A párisi polgári törvényszék- 
| nél egy port indítottak meg, mely a német irói 
i világot különösen érinti, de tárgyánál fogva álta

lánosabb érdekű. Nordau Miksa lép fel mint pa
naszos Tissot Victor ellen, mert az utóbbi, »a tit
kos porosz rendőrség« c. iratában megtámadta őt 
személyes becsületében. A Nordau ügyvéde által 
szerkesztett és a törvényszékhez intézett beadvány 
igy kezdődik: Nordau Miksa tudor ur, lakik rue 
Mosnier 37. sz. a., kinek ügyvéde Cortot ur, fel
hatalmazást kért, hogy Tissot Viktor urat rövid 
határidő alatt a »Tribünül Civil de la Seine« elé 
idézhesse, miutáu Tissot Viktor ur, Deutu E. kia
dónál »La police secréte prussienne« c. alatt köny
vet tett közé, mely a következő passust tartal
mazza : »Egy vice-Beckmann, egy bizonyos Nordau, 
aki egy fraucia minisztertől az officier de l’Aka- 
démia violaszinü szalagját kapta, kétkötetes mun
kát irt annak bebizonyítására, hogy a Szajna- 
part lakói jobban rászorultak a civilizáltatásra 
mint a Congó-parti lakók.« A beadvány kifejti, 
hogy Tissot e könyvben Beckmannt egy külhatalom 
kémjének mondta és igy a vice-Beckmann kifeje
zés olyan, hogy sérti dr. Nordau becsületét. Miutáu 
Tissot vonakodott e kifejezést jószántából ki
hagyni, dr. Nordau azt kívánja, hogy Tissot e ki
fejezést birói ítélet folytán hagyja ki, mindennapi 
mulasztásáért 1000 frank kártérítést fizesseu és az 
Ítéletet saját költségén tegye közzé Franciaország és 
a külföld húsz lapjában. Az ügy a francia bírákra 
nézve kényes és a per kimenetelét érdekkel várják,

Z 0  R U

M Ű V É S Z E T .
A z u j o p e ra h á z ,  az udvar jelen

létében, minden esetre még szeptemberben 
talán 25 én meg fog nyiini. »Azt, hogy me
lyik operát választják a megnyitó előadás 
alkalmára — írja egyik félhivatalos kőnyo- 
matu lap — még csak a legközelebbi na
pokban döntik el.« Eddig évek óta úgy 
volt, bogy az ősz zeneköltő Erkel Ferenc 
István király operájával nyitják meg az uj 
házat; sőt már legközelebb meg is kezdik 
a próbákat — igy mondta minden értesülés.
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És ez most megint kérdésessé válik? Való
színű, hogy a félhivatalos kőnyomata lap 
összetéveszti a budapesti operaházat vala
melyik külföldön megnyitandó színházzal. 
Az operaház befejezésén, mint a B —p írja 
háromszáz munkás keze dolgozik s az utolsó 
hetekben egész éjen át fog a munka folyni. 
A színpadi vasgépezet, a melynél kompli
káltabb nincs az egész világon, már egészen 
kész; a nagy előfüggöny szintén. Próbát a 
gépekkel e hó végén fognak tartani. E rop
pantgépezetet egyelőre az Asphaleiának meg
bízottai fogják vez etni. A múlt napokban 
tettek kísérletet az akusztikát illetőleg, a 
többek közt Maleczky is énekelt s az ered
mény felülhaladt minden várakozást. Arról 
azonban szó sincsen, hogy e hónapban a 
színpadi próbák megkezdethessenek. István 
király dalmű főpróbája körülbelül szeptem
ber 25-én lesz. Broulik már a jövő hónap
ban végleg Budapestre jön, mig Turolla 
Emma csak október 1-én. Az operaház ma
gánénekesnői a következők : Túróba Emma? 
Bartolucci Viktória, Maleckyné, Reich Irma, 
Szigetiné, Komáromi Mariska, Spányi Irma, 
Glózer Adél, Kordin Mariska, Saxlehner 
Emma,Ábrányiné, Doppler Ilka, Risley Lélia, 
Stoll Gizella és Rotter Gizella. Magánéne
kesek : Broulik Ferenc, Bignio Lajos, Gassi 
Ferenc, Hajós Zsigmond, Odry Lehel, Ney 
Dávid, Pauli Rikhárd, Fektér Ferenc, Kiss 
Dezső, Dalnoky Béni, Kőszegi Károly, Láng 
Fülöp, Tallián János , Maleczky Vilmos, 
Szendrői Lajos, Vass János, Zsitvay Péter, 
Szekeres Lajos. A karszemélyzet 35 nőből, 
és 40 férfiból á ll; a zenekar pedig 80 ze
nészből, s a szükséghez képest még szapo- 
rittatní fog. A ballet marad egészen vál 
tozatlanul a rég i: Coppini Zsófia első bal- 
lerina, Pini Henrik magántáncos, Cam- 
pilli Frigyes balletmester, Müller Katica, 
Ferenczy Paula, Kürti Hermina, Sarkadi 
Mariska magántáncosnők s azonkívül 35 
kartáncosnő s 20 balletnövendék. E szerint 
a nemsokára megnyitandó operaház művészi 
személyzete több, mint 250 személyből áll.

Külföldi zenészeti hirek. F 1 o t o w, a
»Mártha« költője, életének utolsó éveiben tudva
levőleg megvakult Halála előtt egy dalt szerzett 
melynek cime *A vak zenész« s melyben hű képét 
adta lelki állapotának. E mü most megjelent Darm- 
stadtban s özvegye tulajdonát képezi. — A »P h il- 
h a r m o n i c  S o c i e t  y«, Anglia legrégibb zene
társasága Dvorak Antal cseh zeneszerzőt, kinek 
müveit Londonban az utóbbi időkben a szerző

vezénylete alatt nagy sikerrel előadták, tisztelet
beli tagnak választotta meg. — N e u m a n n  
A n g e l o ,  a brémai színház igazgatója, lemond 
állásáról s átveszi Kreibigtöl a prágai német szín
ház vezetését. — L e e  o c q  uj operettet fejezett 
be, melynek cime Le Sage Diable boiteux-je után 
»A Sánta ördög.« Szövegét Monselet irta. — A 
b é c s i  l a p o k  elismeréssel nyilatkoznak Ná- 
dayné asszonyról, ki közelebb az Álarcos bál-bau 
az apródot énekelte. December folyamán a bécsi 
operában Wagner zenedrámái kerülnek színre. Ez 
alkalommal Longe szerepét a Rheingoldban Vogl, 
á kitűnő müncheni művész fogja adni, ki e sze
repben az első bayreuthi előadások alkalmával 
nagy sikert aratott. — S a i n t-S a e n s, a híres 
francia zeneszerző, jövő télen Prágába megy, hogy 
»VIII. Henrik« cimü operája első előadását vezesse. 
Onnan Bécsbe utazik, hol jelen lesz »La Lyre et 
la Harpe« kantatéjának első előadásán. Ezenkívül 
a Börsendorfer teremben kamara-zeneestélyt fog 
rendezni. Valószínűleg lejön Budapestre is. — 
O s z t r á k  o p e r e t t e  t á r s u l a t  alakult kö
zelebb, mely vándor körútra indul s előadásokat 
fog rendezni Genua, Nápoly, Bologna, Florenz, 
Palermo, Catania, Messina, Róma, Turin, Velence 
városokban. A társulat igazgatója Spanner Sarolta 
kisasszony. — R u b i n s t e i n  családjával együtt 
Velencébe érkezett, használni a lidoi tengeri fürdőt.

George Sand szobrát ma, e hó 10-én lep
lezik le La Chátreban, nagy irodalmi ünnepélyes
séggel. A szobrot Aimé Millet jeles szobrász véste 
carrarai márványba. Ülve, ábrándozó helyzetben 
ábrázolja a költőnőt, keresztbe tett lábakkal. A 
modern női ruha prózaiságán azzal tette túl ma
gát, hogy az alakot arab gandurába öltöztette. A 
gandura, melyet George Sand Nohantban időzve 
gyakran viselt, olyan festői, hogy kivánni sem 
lehet nála jobbat. Hosszú, bő ing, melyen a fej 
és karok számára nyílás van; szélein keleties dí
szítések. George Sand arányos testén gyönyörű 
redóket vet. Az alak ülve két méter magas; egye
nesen állva csaknem harmadfél volna. Virágokkal, 
növényekkel körülvett gyepágyon foglal heiyet ; 
jobb kezében toll, baljában nyitott könyv. A fej 
mélyen gondolkozó, de mélaság nélkül és hason
latossága meglepő. Millet negyvenéves korában, 
dicsősége delén ábrázolta a költőnőt. A márványt 
a francia állam adta, a költségeket aláírás utján 
födözték, melyet az Indre-megye kezdett meg. A 
Genuys által tervezett talapzat is igen csinos, 
homlokán e fölirat: G e o r g e  S a n d ,  Ama n -  
t i n e — L u c i l e  — Au  r ő r e  D u p i n ,  B á 
r o n  ne  D u d e v a n t ,  P a r i s  1804 N o h a n t  
1876. A jobb és bal oldalon a nagy írónő müvei
nek hosszú cimsorozata van aranyvésetű betűkkel, 
hátul pedig e két szó : N e m z e t i g y ű j t é s b ő l .  
A leleplezés nagy irodalmi ünnep lesz, de az 
akadémia visszautasította a meghívást. — Páris 
községtanácsa e hó 1-én tartott gyűlésén egy 
utcát nevezett el George Sand nevéről. Ugyanek
kor kereszteltek el még 89 más uj utcát is, az 
uj nevek között van Darwin, Saint-Peuve, Henri 
Heine és Gustave Dóré is.

Felelős szerkesztő : SZANA TAMÁS.
B udapest. W eisim aan testvérek  köG jrvnfcm d^a.



K O S Z O R Ú
38 szám. 1884 Augusztus 17.

A SORS SZESZÉLYE.
Elbeszélés.

Irta MAJTHÉNYI FLÓRA.
(Folytatás.)

— Szerencsés jó estvét kívánok nem- 
zetes uram. Hát csak egy kicsit sétálgatni 
tetszik ezen a szép verőfényen ?!

Gábor fogadta ugyan a köszönést, de 
nem igen nagy kedvet mutatott a társal
gást folytatni.

De Mózsi azért újra kezdé :
— Bizony nincs is szebb a szép időnél, 

kivált ha az ember oly fiatal, mint a nem
zete» ur, és örülni tud az életnek.

Szünet után Mózsi ismét mondott va
lami badarságot s midőn látta, hogy a tár
salgás nem akar sehogysem haladni : leg
jobbnak látta egyszerre kiugrasztani a bo
korból a nyulat. Azért kissé habozva bár 
igy szólt:

— Véletlen szerencse, hogy találkoz- ; 
tünk, mert őszintén bevallva, mondani is 
akartam valamit a nemzetes urnák!

— S mi lenne az ?
— Hol is kezdjem ? ! — Nagyságos 

Szalánczy uréknak egy kissé zokon eshetik 
most amaz egyszerű parasztházacskában 
lakni, midőn palotájukat más birja!

— A külszin gyakran csal s minden 
attól függ, hogy ki mint érzi magát ! Ki tudja 
nem boldogabbak, nvugodtabbak-e ők ott, 
mint Kőváry ur palotájában ?! Különben 
kinek mi gondja reá?! — válaszolta Fény
hegyi Gábor, a pártoló nemes föllobbanás 
pírjával arcán.

No, no — engesztelte Mózes — hisz 
engemet a legjobb szándék vezérel s isten 
ments, hogy kissebbiteni akarnám Szalán
czy urékat. Jól tudom én, hogy nemzetes 
uramat hálás ragaszkodás fűzi a családhoz 
s viszont az ő teljes bizalmukkal dicseked
hetik azért is akartam figyelmeztetni,

hogy a Szalánczy urék dolga nem jól van 
igy ; s hogy egészen másként is lehetne . . .

Mózsi ez utolsó szavakat még habozób- 
ban, még csendesebben mondotta ki, mintha 
félt volna az erre következő magyarázat 
hatásától.

Fényhegyi Gábor, a meglepetés, a bi
zalmatlanság és kíváncsiság tekintetével né
zett a sáfárra; s elméjén, mint a villám, el
lentétes gondolatok cikáztak át. Mit tudhat! a 

j  emez egyszerű ember, a mi nekik hasznukra 
válhatnék?! Tőrbe akarja csalni? Vagy 
részvét szól belőle csakugyan?! Hisz lehet 

i a sorsnak olyan különc szeszélye is, hogy 
néha a legtávolabb állónak, a legegyszerűbb
nek dobja leikébe a mentő gondolatot. Csak 
egy kevés jó akai’at, egy kis részvét kell 
hozzá !

E pillanatnyi megfontolás benyomása 
alatt Gábor szelidebb hangon kérdé a sá
fártól :

— S mi lenne az, a mit mondani akar? 
mert eddigi szavait nem értem.

— Hát világosabban fogom előadni, 
mert tudom, hogy nemzetes uram képes 
lesz velük saját hasznukat beláttatni; s tes
sék elhinni, hogy a mit mondani akarok a 
legjobb szándékból ered . . .

— A dologra hát! — mondá Fényhe- 
gyi Gábor kissé türelmetlenül; s Mózes több 
lélekjelenlétet gyűjtve nehéz feladatához, 
megszokott ravasz pislogása kíséretében igy 
kezdé indítványát:

— Rég ismerem Kőváry urnák úri 
családját. Kóbi urfival nem egyszer játszot-

I tam, a midőn még siheder volt s Régi kis- J asszonyt, mint kis babát nem egyszer 
| ringattam térdeimen. — Azért ismerem a 
I gyermekek hajlamait, örömét és bánatát; 

szemeikből olvasva ki legrejtettebb gon
dolataikat, s biztossággal mondhatom, hogy 
Régi kisasszony a legmélyebb érdekkel vi
seltetik Szalánczy Aladár urfi iránt.
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Gábor kővé meredten bámult a sáfárra, 
ki félremagyarázván a meglepett arckifeje
zést, fölbátorodva s majdnem örömteíjesen 
folytatta:

— Nem látja nemzetes uram e körül
ményben a Szalánczy család mutatkozó nagy 
szerencséjét, ha ugyan Aladár urfi elég ügyes 
lenne azt hasznára fordítani, a kisasszony 
gazdag bozományu kezének elnyerése által !

Fényhegyi megvető pillantással mérte 
végig a beszélőt. Úgy látszott, mintha ajakán 
valamely kifakadás lebegett volna; de eb 
nyomva azt, hidegen kérdé :

— S mit kiván ön tőlem ?
— Hogy tudassa Aladár urfival véletlen 

szerencséjét s fölhasználva befolyását a Sza
lánczy uraságnál, iparkodjék azoknak gőg
jét a saját érdekükben megtörni.

Fényhegyi újra magába fojtotta a szive 
szerinti választ; s csak annyit mondva:

— Én az efféle dolgok előmozdításába 
nem avatkozom, — ott akarta Mózest hagyni 
a faképnél.

De a sáfár, miután az első jeget meg 
törte e közlemény által, most már nem egy
könnyen engedte magát visszautasítani. Azért 
nyomon követve Fényhegyit, még e szavak
kal toldotta meg az előbbeni mondást :

— Én viszont részemről iparkodni fo
gok a Régi kisasszony szüleit kedvezőleg 
hangolni. Mi nem egykönnyen fog menni 
ugyan, de azért nem lehetetlen, hogy sze
retett gyermekük vonzalmának engednek.

Sőt később az is meglehet, hogy Sza
lánczy Gizella kisasszonyt is jól férjhez ad
juk ! — végzé a sáfár, ez Ígérettel különö
sen hizelegni akarván a család hű tisztelő
jének.

S ez épen elég volt arra, kogy Fény
hegyi Gábor ajakáig fölforrjon az epe.

— Nyomorult! — susogta fogai között, 
de a meggondolás azonnal hatalmába ke
rítette az önuralmat, átvillanván elméjén, 
hogy a jelenlegi hatalmasabb könnyen bosz- 
szut állhat a sorsüldözötteken, azért hide
gen végigmérve a beszédje hatását pislogva 
leső sáfárt, csak ennyit felelt:

— Megmondottam, hogy én e dolgok 
előmozdításába nem avatkozom.

— Pedig k á r! — viszonzá amaz — 
tessék meggondolni nemzetes uram, hogy 
az ő saját javuk, saját érdekük, azért újra 
figyelmébe ajánlom . . .

De látva, hogy Fényhegyi többé reá

sem hallgat, de elmerül a saját gondolataiba : 
ezt a »meggondolás« első jelének vette, s 
nem akarván háborgatni őt benne, hajlongva 
vett búcsút a más irányt követő ifjútól.

Fényhegyinek pedig úgy tetszett, mintha 
egy óriás nagyságú ragadozó madárnak 
csattogó szárnya sötétítené el a levegőt s 

I egy félénken repkedő hófehér galambra 
tűzte volna ki a célt. S hátha e madárnak, 
az ármánynak sikerülni fog az ő fehér ga
lambját, álomképét, Gizellát kiragadni a le
hetőségeknek még csak ábrándjából is?!

ő, ki tudja, ki látja a kivetett hálót, 
nyitott szemmel, néma ajkkal nézze, a mint 
gyanútlan fehér galambja, beléröpül az arany 
sodronyba?!

Nem, nem! Az Ígéretek s az arany 
fénye vakító. Figyelmeztető árnyat kell vetni 
e csalképekre.

Ezzel csendesen fordította lépteit a falu 
felé s eltűnt az utat szegélyző bokrok men
tében.

VI.
Azalatt Mózes már ott loholt a juh- 

j akiok táján, mintha ezekben lenne inegte- 
j kinteni s rendelkezni valója; de tulajdon

képen csak azért mérte végig hosszú lábai
val e kerülőt, hogy egészen észrevétlenül 

| juthasson a kastélyba.
Itt pedig fölhasználta kizárólagos elő

jogát, hogy t. i. bejelentetlenül nyitott be 
Kőváry ő nagysága szobájába.

Ez épen az ablaknál állott s holmi ga
bona- s gyapju-mustrákat vizsgálgatott.

A mint Mózsit észrevette, kíváncsian 
pillantott fel, néma kérdést fejezvén ki te
kintete.

A sáfár megértette e kérdést, s azonnal 
válaszolt:

— Beszéltem.
— Szalánczyval magával ?
— Nem, de egy igen bizalmas embe

rével.
— S ígért neki ?
— Nem lehetett.
— Ügyetlen ember! Mit ér hát a be

szédje ?! — szólt Kőváry ur elvörösödve
i haragjában. A sáfár felvilágosító vidám 

bizalmaskodással folytatta:
— Jaj, nagyságos uram, az n á l u k  

I nem úgy megy, az n á l u k  egészen más
ként megy! A kik az uraság bizalmát iga
zán bírják, azok ritkán fogadnak el vala
mit. Már pedig Fényhegyi Gábor ur . . .



— Azzal beszélt ? — szakította félbe 
Kőváry.

— Igenis, nagyságos uram, s ennél job
bat nem tehettem. Eleinte megütközöttnek 
látszott, de végre nagy rábeszéléseimnak si
került öt elnémítani s mély gondolatokba 
merülten haladt a falu felé, bizonyosan Sza 
lánczyékkal beszélni.

— Hisz majd meglátjuk ! s akkor majd 
meg lesz a jutalom; mert a mint szokáso
mat ismeri, anticipální nem szoktam.

— Aztán meg Kóbi urfiról sem feled
keztem meg ! Fölemlítettem Fényhegyi ur
nák, hogy Szalánczy Gizella kisasszonyt is 
férjhez adjuk, s ekkor Kóbi urfira gondoltam.

— Megbolondult kend ? !
— S miért ? — csodálkozott a sáfár — 

ha Régi kisasszonyt odaadjuk a Szalánczy 
urfinak, miért ne vétethetnék el testvérét 
a mi urfinkkal ?

— Annyi belátása sincs kendnek, mint 
a tyúknak! — dühöngött Kőváry — hogy 
csak egyet is belátna ama sok ok közül, 
a mely ez ellen szól.

Csak egy párt mondok el hát: 1-ször 
is a Szalánczy kisasszonynak vagyona nincs, 
2 -or nevet sem adhat a fiamnak, de ö veszi 
fel az övét, igy tehát semmi fényt nem hoz 
a házhoz, 3-or azt kérdem tehát, miért vé
tessek el keresztényleányt az én igazhitű 
Kóbimmal s homályositsam be ezáltal famí
liánk régi jó hírnevét?! A leány az egészen 
más! Az nem számit, mert nem is a család 
képviselője, csak érdekeinek előmozdítója. 
Azért ne okoskodjék kend, hanem csak 
abban járjon el, a miben megbíztam.

A sáfár azonban csóválta a fejét s nem 
bírta sehogy sem felfogni az okoskodás ve
lejét, hogy t. i. ha Régi kisasszonyra előny a 
Szalánczy családdali összeköttetés : miért ne 
lenne Kóbi urfira is?!

Azért nem szólva semmit, alázatos meg- 
hunyászkodással nyúlt ismét gyűrütt, zöld 
sapkája után, szedte, vette hosszú lábait s 
indult gyorsan ki az udvarból.

Mindig azokon töprengett, a miket Kő
váry ur mondott neki s végre is abban álla 
podott meg, hogy ő nagyságának most rósz 
kedve volt, azért nem látta a dolgokat az 
ő saját tiszta színükben •, de majd ha a jő 
alkalom igazán kínálkozik, akkor földerül 
a boldog apa jó kedve is, és kétszerié ju
talmazni fogja a hű sáfárt, ki meggondo

latlan tilalmának dacára előmozdította má
sik gyermekének boldogságát is.

E gondolatoknál aranyhegyeket kezdett 
magának Ígérni s mentül jobban elmerült, 
annál magasabbra nőttek ezek lelke előtt.r

Eszre sem vette, hogy a kert magas 
kőfala mentében jár ezalatt, s csak akkor 
pillantott föl, midőn egy kilógó fa-galy majd 
lekapta fejéről a sapkát.

Ideje is volt, hogy köszönjön, mert 
Régi kisasszony épen ott állt a mezőre nyíló 
vasrácskapun belül, finom kezével a rácsot 
fogta, sasszemei a zöldelő lávolt mértéke 
mig keleti metszésű orra könnyedén hajlott 
mosolygó ajka fölé. Úgy tetszett, hogy áb
rándozik.

A sáfár köszöntését bizalmas főbiccen
téssel viszonozta s talán csak épen részvétét 
mutatandó kérdé:

— Hová megy sáfár bácsi ?
Ennek föl sem tűnt, hogy a gazdag 

urhölgy a régi hangon beszél hozzá; eszébe 
sem jutott azon gondolkozni, hogy az ifjú
ságban gőg alig van; s csak a saját gondo
latai foglalták el nagyon, melyek tág kere
tébe igen beleillett az a csengő gyermek- 
hang is, melyet ő oly rég ismert; s most 
ennek bizalmas megszólítása mintegy fölbá- 
toritotta arra, hogy titkos tervüknek legelső 
alapkövét letegye.

— Csak erre jártam kedves Régi kis
asszony s most a Szalánczyék udvarába 
iparkodom.

— Oda? — Hát minek? — csodálko
zott a leány, mert tudta, hogy a két ház 
semminemű összeköttetésben nincs egymással.

A sáfár pedig alattamos szemhunyori- 
tással válaszolta :

— Az ifjú úrral akadt egy kis dol
gom.

Régi már oda sem figyelt volna, ha a 
ravasz ember nem folytatja:

— Igen fáin egy ur és valamivel bízott 
meg engemet.

De a leány akkor sem felelt; a sáfár 
pedig folytatta:

— De furcsa dolog is az, hogy a kis
asszonykát nem érdekli, hogy mivel bízott, 
meg az urfi !

— Hát mit érdekelhetne az engemet ?! 
— vonta föl vállát ajkbigygyesztve Régi.

— Pedig ha tudná, hogy épen a kis
asszonykát illeti.

— Engemet ? — Hogy, hogy ?



— Hát csak elmondom, pedig erősen 
meg van tiltva; azért kérem is, bog}? ne | 
áruljon el Régi kisasszony!

— Már hogy árulnám ?! De ha el nem 
mondja se bánom, mert engemet nem érde
kel! — S úgy tett, mintha el akarna fór- 1 
dúlni.

Az élesszemü sáfár jól tudta, hogy a 
mozdulatban és beszédben egy kevés tettetés J 
van, mert a kiváncsiságot már sikerült fel- j 
költenie; s hogy ezt fokozza, igy szólt:

— E szerént jobb is lesz, ha elhall
gatom.

Régi gyorsan odafordult:
— Már micsoda játék ez ?! Ha akarja 

mondja e l; ha pedig nem, hát nem!
— Ha úgy sem érdekli a kisasszonykát, 

hát ajánlom magamat, — szólt a sáfár s in
dulni készült. Magában pedig azt gondolta :

— Ha meg nem hallgatod ma, an
nál nagyobb érdekkel fogod meghallgatni 
máskor! — s indulni készült, Régi pedig 
utána szólt:

— Ha már ennyit mondott, hát mondja 
el az egészet. Meghallgatom ; de csak puszta 
női kíváncsiságból — tréfából. Tudja?!

Mózsi ravasz mosolylyal tért vissza a 
kerítéshez; mintha azt mondotta volna: 
»Tudom!« s megfogózván a vasrácsba, le
hetőleg közel tartotta arcát a kert belsejé
hez, mintha attól félne, hogy a szellő el
kapja hangját, midőn bizalmasan a követ 
kezőket mondja:

— Hát bizony, Szalánczy Aladár urfi 
szerelmes a kisasszonykába . . .

— Ugyan, dehogy! . . . — szakította 
félbe a piruló Régi ; a sáfár pegig megörülve 
szavai hatásának, gyorsan folytatta még 
csendesebb, még bizalmasabb hangon:

— De bizony! Engem pedig megkért, 
hogy tudnám ki valahogy a kisasszonyká
nak rokonszenves lehetne-e ő s remélhetné-e, 
hogy valaha nőül kapja?

Régiben egy percre föllázadt a büsz
keség:

— A pénzemet akarja ! — szólt villámló j 
szemekkel, mialatt szép keleti arcát sötét ' 
pir futotta el.

— Nem biz az ! — sietett mentegetni j 
a sáfár — ellenkezőleg azt mondotta, hogy i 
ő semmi pénzt nem kíván, csak az ön be
cses személyét; cserébe pedig fölajánlja ke- j 
zét, szivét, ősi nevét és rangját, mert köz
tudomású dolog, hogy nagy protekcióinál

fogva nemsokára igen magas hivatalt fog 
kapni!

Régi, mint egy álomképnek festését úgy 
hallgatta az elbeszélést. Oly szépnek, oly 
regényesnek tetszett neki az, hogy ő majd 
szegény leány fog lenni, a kit egy keresz
tény vesz el ; egy fényes nevű, magas ál
lása nagy ur, a ki a mellett fiatal és csinos 
is, a kit ő majd talán nagyon is fog tudni 
szeretni i

A ravasz sáfár azonnal észrevette e 
megdöbbent eímerülést, s hogy ne zavarja 
a leányt kezdődő ábrándjaiban, sietett befe
jezni közleményét, azért órájára tekintve 
igy szólt:

— Az idő halad, Szalánczy ur várni 
fog. Tessék utána gondolni mindannak, 
a mit mondottam; valamely más alkalom
mal pedig nekem a határozatot elmondani. 
Ajánlom magamat.

S választ sem várva egy perc múlva 
ott loholt már hosszú lábaival a kerités be- 
hajló végénél.

Régi pedig még sokáig ott állott a kerí
tésnél ; apró kezei egymásba voltak téve, 
nagy sötét szemei pedig majd céltalanul 
akadtak meg a távolban, majd viszont félig 
lesütötten merengtek a kert fövenyén. Hogy 
mit gondolt, miként állította össze álom
képeit : ki tudná azt elmondani ?!

Annyi bizonyos, hogy Aladár volt ez 
álomképek főtárgya, s az is tagadhatatlan, 
hogy megfordult elméjében az a gondolat 
is : hátha édes apja nem fogja házasságát 
a keresztény ifjúval megengedni ? ! a mely 
képzelt ellenkezés csak annál érdekesebbé, 
annál regényesebbé tette az egészet, úgy 
hogy végre a szökés bizarr lehetősége is föl
merült az élénk és fölhevült képzeletben.

A szökés eszméjének önkénytelen ha
tása lehetett, hogy Régi elhagyva helyét, 
visszaindult a kertbe s elvegyült a sötét 
fák tömkelegébe, melyek árnyával úgy össze
folyt a keletkező titokzatos ábránd, mint 
az alaktalan füsttel a felhők szeszélyesen 
változó alakzatai.

S midőn a leányka egy bokornyiláson 
át véletlenül kitekintett a szabadba s meg
látta a szinte véletlenül ott haladó Aladárt, 
egyszerre elakadni érezte szívverését s tü
kör nélkül is jól tudta, hogy mélyen el
pirult.

Meg volt győződve, hogy az ifjú most 
azért jár itt, hogy őt, habár csak egy pil-



laDatra is, megláthassa; ama körülményt 
pedig, hogy fejét lesütve, sem jobbra, sem 
balra nem tekint, oda magyarázta, hogy a 
véletlen kötekedő szeszélye akarja úgy, hogy 
épen abban a pillanatban merüljön el leg
jobban a róla való gondolkozásban, a midőn 
őt valóban megláthatná.

(Folyt, köv.)

A PLETYKA BÁNT ? . . ,
A pletyka bánt ? . . . Elhagylak iinhát,
(Az etikettet ki nem állhatom !)
És boldogtalan leszek inkább,
Mint betanított, illemes majom.

Bár te vagy fényem, álmom, üdvöm,
Bár kivüled mást nem szerethetek:
A válás kínjait leküzdöm,
De báb, de gép én sohasem leszek!

Szivem taktusra nem szerethet;
Inkább szerelmem’ is megtagadom !
Mert gyűlölöm az etikettet;
Mert borzadok nevetni — magamon !

REVICZKY GYULA.

A HOGY ELŐSZÖR LÁTTA.
‘A »MOLLY BAUN« szerzőjétől.

— De kedvesem — jegyzé meg szelí
den a grófnő, letéve regényének harmadik 
kötetét s ez azt jelenti, hogy hajlandó az 
engedély megadására, — igen unalmasnak, 
egyhangúnak fogod találni. Irland minden
kor, minden körülmények között igen bi
zarr, hát még egy ir f a l u !  Az igaz, hogy 
Windham asszony igen kedves, de mégis, 
kedves Giden, ha a te helyedben volnék, 
meggondolnám a dolgot.

— Miért? Minél különösebb, annál job
ban fogok mulatni. Meguntam a társaságot 
és mindennapi életet. S aztán Georginánál 
leszek s ő, mint ép az előbb mondtad, igen 
kedves. Azonfelül igy megszököm Berlie 
tűrhetetlen udvarlása elől.

— Szeretném, ha épen ezt meggondol
nád — szólt a grófnő halk sóhajjal. — Lord 
Berlie gazdag, régi családból származik, 
és — — —

— Csinos, öreg, ostoba és n a g y o n  
szives, különösen hozzám. Mindezt tudom 
már, kedves — felelt a leány vállát vöno- 
gatva.

— Nem, nem fogok hozzá menni mama, 
ha már erről van szó. — Biztosan tudom 
—- mosolyogva tekintett saját szép képmá
sára a szemben levő tükörben. — hogy job-

j bat érdemeltem a sorstól és valami azt 
I súgja nekem, hogy azt meg is fogom nyerni.

— ő  a legjobb p a r t i é  Londonban. 
Hol akarsz jobbat találni ? — kérdé anyja 
vontatott, türelmetlen hangon.

— Talán az én ir-falumban. — felel 
vigan Guendoline; mire Lady Rosemary 
kétségbeesetten abbahagyja az érvelést és 
összeráncolt homlokkal fog újra regényéhez.

*
i

Mindennek Jane Jemima anyja volt az 
oka! Nincs kétség benne. Jane Jemima 
rosszul viselte magát, de anyja volt az in
dító oka minden kellemetlenségnek. Mi in
díthatta arra ezt a szerencsétlen asszonyt, 
hogy megbetegedjék a Windham asszony 
papi ebédjének reggelén, hacsak nem az a 
bűnös szándék, hogy óriási zavart csináljon. 
Odaizent, jó korán, mielőtt még a cselédek, 
felkeltek volna, a lelkészlakba, hogy s z ú 
r á s a  van és Jane Jemina rögtön kije
lenté, hogy a s z ú r á s  csaknem min
dig végzetes szokott lenni (úgy látszott, ő 
minden alakjában ismerte) és igy anyjához 
kell mennie.

Wyndham tiszteletesné vitatkozott, ha- 
j ragudottminden eredmény nélkül, megmondta 

Jemimának, a mit már az a nélkül is jól 
tudott, hogy nyolc lelkész jön ebédre, nyolc 
é h e s  lelkész és hatásosan kérdezgette tőle, 
hogy ki fog felszolgálni az asztalnál az inas
sal, ki magában teljesen használhatatlan volt, 
mert ilyenkor rendesen pohártörésre és vá
logatott pecsenyés tálak elejtésére adta ma- 

1 gát. Jane Jemima azt mendta, hogy nem 
segíthet a dolgon ; anyja bizonyosan az utol
sókban van; s ha ezer helyet kellene is el
veszteni miatta, mégis elmenne. Mire Wynd
ham asszony minden reményről lemondva, 
leült és sirva fakadt.

Ez tiz órakor reggel történt Guendoline 
| megérkezése után egy héttel. Tizenegykor 

Wyndham asszony érezvén a vigasztalás 
szükségét és a szó szoros értelmében végére 
futván minden eszméinek, felállt és barát
nőjének szobájába ment, hogy annak rokon
szenvező szivébe öntse bánatát.

—- Lehet-e valami megalázóbb, kedve
sem ? — mondá, újra könyek tolulván szép 
barna szemeibe, a mint bevégezte elbeszé 
lését.

— Nem bánnám a n n y i r a, ha Layton 
! ur nem jönne; János ott volt náluk a múlt
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héten (János Wyndham ur volt) s ott minden 
olyan ügyesen volt elrendezve és a felszolgálat 
pompás volt Biztosíthatlak Guendoline, hogy j 
egészen betegnek érzem magam, ha arra a J 
fiúra gondolok a .szobában, segitség nélkül.

— Valóban borzasztó, -— mondja Guen
doline. ki oly részvéttel viseltetett, a milyent 
csak kívánhatott. Gondolkozónak látszott, 
mintha valami összeesküvésen törné a fejét, 
és egész homlokát apró kis ráncokba szedte.
— Mondd csak, Georgina — mondá hirte
len, — bent leszelte?

— Nem, ilyen alkalmakkal nem. Azt 
mondják, hogy theologiáról beszélnek és én 
nem törődöm vele.

— Akkor légy nyugodt Megoldom a 
nehézséget — igen én m a g a m !  — Bájos 
élénkséggel kelt fel. — Már gyakran emlí
tettem neked, hogy műkedvelői előadások 
alkalmával teljes tökéletességgel tudom a 
szobaleányokat adni. Most bebizonyítom, 
hogy ez nem volt üres dicsekedés. —

— Nem értem — felelt a papné meg
ijedve — mit akarsz — — —

-- Hogy elvégzem a haszontalan Je- 
mima dolgát; majd felszolgálok! Halálra 
ijesztem az inasgyereket és majd aztán el
mondom, hogy csakugyan theologiáról be- 
szélgetnek-e, vagy (a hogy inkább hiszem) 
pletykázik mind a nyolc pap.

— Megőrültél — mondja Wyndham asz 
szony, hangos nevetésben törve ki — hatá
rozottan elment az eszed, képzeld el János 
arckifejezését, mikor ezt kérded tőle: — 
Szárnyast parancsol uram? — Hogy meg
rémülne, ha megpillantana a rendes szoba- 
leányöltözékben, főkötővel, köténynyel! Édes 
gyermekem, gondolj állásodra ; nem szokás, 
hogy London szépségei szolgáljanak fel az 
uraknak.

— Épen azért — kiáltott fel a leány 
növekedő élvezettel. — Nincs nagyobb örö
mem, mintha kikerülhetem a mindennapi- 
ságot s határozottan jól nézek ki főkötőben. 
Pompásan áll nekem. Van egy vászonruhám, 
mely pompásan megteszi a szolgálatot, te 
pedig keríts egy kötényt. És most Geor- 1 
gina, ne is álmodozz arról, hogy visszatart 
hass. Nem tudod, hogy én mindig kiviszem 
akaratomat ?

S igy kivitte most is, s mikor előjön a 
kitünően álló vászonruhában, fehér kötény
nyel, cicomás kis fejkötővel, olyan bájos, j 
hogy Wyndham asszony kijelenti, hogy az

ő ebédje felesleges lesz, mert mindnyájan a 
leány bámulásával lesznek elfoglalva az ebéd 
ideje alatt.

A vendégek mind megérkeztek J a tár
salgóban ülnek, honnan beszélgetésük tompa, 
egyhangú zúgása elhallatszik az ebédlőbe, 
hol Wyndham asszony uj szobaleányának 
az utolsó oktatást nyújtja.

Az inas útnak indul, hogy bejelentse 
az ebédet s idáig minden vigan megy, mint 
az esküvői harangok zúgása, mikor e ;y- 
szerre az utcaajtón hangos kopogtatás za
varja meg az összeesküvőket.

— Kedvesem! — mondja Wyndham 
asszony apró csuklással — k i lehet ez ?

— Csak nem a püspök, kérem aláza
tosan, — válaszol társa negélyzett rémü
lettel.

Pár perccel később hallják, hogy a 
csarnokban mint felel valaki Wyndham ur 
meleg üdvözleteire. Georgina elsápad.

— Ez Hilary — Sir Hilary Tremaine, 
— mondja kísérteties susogással, — az az 
iskolatársa Jánosnak, kiről beszéltem ne
ked. Most már nem szolgálhatsz fel előtte. 
Épen most jött haza keletről és a jövő té
len bizonyára Londonban lesz, esetleg talál
koztok, ő felismer téged és — — —-

— Semmi sem fog megakadályozni ab
ban, hogy kötelességem teljesítsem — sza
kítja félbe ünnepélyesen Guendoline. — Te 
felfogadtál engem ma estére és én el fogom 
végezni dolgomat. Egy tucat Hilary ur sem 
vehet rá, hogy itt hagyjam szolgálatomat. 
Georgine menj el, hallom, hogy jönnek!

Az ebéd kétségen kívül pompásan si
került. Az uj szobaleány valóságos kincsnek 
bizonyult be és á m e r v e i 11 e teljesité kö
telességét. Még a fiút is olyan üdvös rémü
letben tartja feljebbvalójának szépsége és 
folyton rajta tartott tekintete, hogy egy
szerre meglehetősen viseli magát és a rö
vid idő alatt, mig felszolgál, csak egy-két 
tányért és egy üres üveget ejt el.

Guendoline egészen otthon találja ma
gát szerepében és pompásán mulat; ezelőtt 
sohasem érezte magát ilyen kitünően és nyu
godt könnyedséggel és kecsesei szolgálja 
fel a vendégeket. Csak egy körülmény okoz 
neki némi zavart, a vendégek közül egy 
okoz némi nyugtalanságot.

Ez Tremaine Hilary ur, ki véletle
nül érkezett a papiakba ezen a nevezetes 
estén, hogy azt barátjával eltöltse, a fővá

ll O S Z O R U
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rosba menyén s így útja a jelentéktelen kis 
falun, Baliykillruddereenen vivén keresztül. 
Rendes szokása, hogy figyelmeztetés nélkül 
látogatja meg Windhamékat — kiknek ő 
valóságos kedvence s kissé szerencsétlenül 
épen ezt az estét választotta ki véletlen Iá- 
togatásai egyikének idejéül.

Igen csinos, igen müveit, igen gazdag | 
fiatal ember, teljesen chic.; sötét szemeiben j 
valami fájdalmas tekintet van, mely kitü- ; 
nőén áll neki és e sötét szemek fáradhatat- j 
lan kitartással kisérik a bájos szobaleány 
minden mozdulatát. Kissé meglepettnek, bá- 
mulónak látszik, annyira, hogy néha való
sággal elfelejtkezik arról, hogy szomszédjá
nak nyájas megjegyzéseire feleljen, mig 
végre ez a jó ember teljesen lemond arról, 
hogy vele társalgást kezdjen és az est hátra
levő részén át szánakozva tekintget reá, 
mint a ki reménytelenül süket Időnként 
roszkedvü vállvonogatással rázza fel magát 
gondolataiból és folytatja elhanyagolt ebéd
jét, mig bensőleg szidja magát az ostoba
ságért, hogy barátjának szolgálójára bámuló 
pillantásokat vet. Bizonyosan kissé rosszul 
van ; igazán az utolsó két-három nap alatt 
szédüléseket érzett. Nem, ezentúl nem is 
gondol, se nem néz reá ; se — — —

— Pezsgőt parancsol, uram, vagy raj
nait? — mondja könyökénél egy megragadó 
hang és jó elhatározása egy perc alatt elol
vad ; újra azon veszi észre magát, hogy azon 
töri fejét, hogy egy ilyen hibátlan, tökéletes 
fej miként viselhet szobaleányi főkötőt. Az 
igaz, hogy az bájos kis fejkötő — de mind
azonáltal fejkötő ! És! — — —

— Pezsgőt — mondja gépiesen és egy 
hófehér kezecske tölti azt poharába.

Később valami tésztával szolgál neki, 
mely iránt a férfi érdeklődést mutat és mi
kor a leány elébe leteszi, olyan gondolat 
lepi meg, hogy rendkívül illetlenül viseli 
magát. Csak a legnagyobb erőfeszítéssel 
tudja magát megtartóztatni, hogy fel ne 
kelljen s ne segítsen neki s el ne kiáltsa 
magát, hogy ne fáradjon annyit miatta.

Guendoline, ki egy évadon át London 
elismert, vetélyíársnő nélküli szépsége volt 
s így természetesen a gyöngéd szenvedély 
minden első jelével ismeretségben van, ész
reveszi a férfi titkos bámulatát és zavarát 
s mig külsőleg nyugodt és illedelmes, ben
sőleg kacag a jókedvtől. Miután az ebéd 
szerencsésen bevégződik, a szükséges lassu-

sággal vonul vissza, de mikor már a csar
nokba ér, futva megy Georgiehoz és kar
jaiba veti magát.

— Gratulálj, kedves. Nagy hatást csi
náltam ; legyőztem a házat — értve ez alatt 
Jánost. Szemei az egész idő alatt kimond
hatatlan dicsérettel halmoztak el. És — 
folytatja titokteljesen, — a mi még több — 
h ó d í t o t t a m !

— Ne  mo n d d !  — mondja Georgina,
— csak nem Hyde ur? Azt mondják, hogy 
igen nagy vonzódást tanúsít a csinos------ —

— Nem az, kedvesem. Sir Hilary az 
én titkos imádóm! Azt mondtad, hogy a

| külföldön, Keleten volt egy ideig? Akkor 
j légy rá elkészülve Georgina, hogy ott magába 

szedvén holmi idegen szokásokat, nemsokára 
idejön, hogy alkut kössön veled. Bizonyos 
vagyok benne, hogy meg akar ve nn i ,  

i Bele ne kezdj egy mázsa arany alatt.
— Azt mondod — — —
— Azt mondom, hogy a szemét le nem 

vette rólam és hogy, szegény, kétségtelenül 
éhen maradt, mert nem ebédelt, habár a 
legnagyobb gondot fordítottam rá. És most, 
Georgina, valahogy el ne adj túlságos ol
csón. Bizonyára megkezdi az alkudozást

! még ma este, mielőtt elmegy.
— Ma esté, — hisz nem megy el ma 

í este — mondja Wyndham asszony vissza
tarthatn i nevetéssel — mindig itt alszik; 
valószinüleg holnap is itt marad a Cahir- 
more felől jövő déli vonatra várva. Mit te
gyünk kedves Guden ?

— Adj két jó könyvet és elrejtem le
alázott fejemet szobámban, mig ő eltávozik. 
Milyen kaland, volt s milyen remekül mu
lattam ! Ezt a kis fejkötőt és mocsoktalan 
kötényt megtartom örökké emlékül ; csak 
egyszer voltam közel ahoz, hogy kitörjek, 
akkor, mikor János egészen hangosan el
kiáltotta magát (szerencsére senki sem hal
lotta) — Köszönöm, k e d v e s .

— És ha Hilary ur a reggelinél megkérdi, 
hogy hová lett csinos szobaleányom, mit 
mondjak ?

— Hogy meghalt, vagy beteg lett, vagy 
férjhez ment a mészáros legényéhez. Igen, 
ez lesz a leghelyesebb, ez hatásosan elfojt 
benne minden szenvedélyt. Georgina, most 
megyek ; azt hiszem lépteket hallottam ; igen 
az ellenség itt van, itt vau ! — Hozz egy 
csésze theát magányos kamrámba és — 
gyorsan beszél a küszöbről, készen a futásra
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— csaknem elfelejtettem megmondani, drága, j 
hogy vallásos vitatkozás nem volt; minden- j 
ről beszéltek inkább, csak tudományról nem |
— tisztán és nyilvánosan pletykáltak és a j  
leggeniálisabb módon mulattatták egymást, ! 
a legkellemesebb és legszellemesebb adó- j 
mákkal szomszédjaik gyengeségeikről !

*

Hat hónappal későbben a londoni évad 
tetőpontján állott. Ma éjjel bál van Glenli- 
von hercegnőnél és mivel az öreg hölgy 
szenvedélyesen szereti a szépet, házának 
még előszobája és lépcsőháza is telve van 
Anglia legszebb és legjobbjaival.

A legújabb keringő ábrándos hangjai 
sóhajtoznak és zokognak a termen keresz
tül ; számtalan virág illata nehézzé teszi a 
levegőt; messzebbről egy szökőkút locsogása 
hangzik ; legyezők mozognak, szemek ra
gyognak — tüzelnek ; mindenütt mosoly lyal 
és kellemes csevegéssel, kacér pillantások
kal és csengő nevetéssel találkozunk.

Itt van a bájos Leighton asszony kifo  ̂
gástalanul öltözve, mint mindig, itt a szép 
Mrs. Coppinger Hall, egy bámuló csapat 
közepén ; amott Lady Ecks ; még lejebb a 
csinos, pikáns Zaig hercegnő.

Itt van Lady Primrose Guendoline, su- 
gáran, szépen s tökéletesen, a milyenné csak j 
a természet és annak testvére a művészet j 
együtt működve tehették. Nagy kék szemei 
sötétek és mélyek az óra felindulásától; pi
ros, érett ajkai elbűvölő mosolyban nyílnak 
szét; gesztenyeszin haja hátra van simítva 
halántékára és lágy, gazdag csomóba kötve 
hátul. Hajlékony alakja fehér selyembe van 
burkolva tüll-lel beboritva, itt ott sugár li
liomokkal összefogva ; ruhája valóságos dia
dal, Eliz kezéből került.

Most a bálteremben áll, épen a főajtó
val szemben, jóakaratulag hallgatva egy 
hangzatos bókra, melyet a kövér imádó, kj 1 
mellette áll, gyöngéd rózsaszín füleibe sut- ; 
tog ; bizonyos kacérsággal lesütötte szemeit 
és komolyan látszik vizsgálni a legyezőjére | 
rajzolt apró alakokat, úgy, hogy mikor Tre- 
maine Hilary ur belép a terembe — a mi e 
percben történt meg — Guendoline nem 
veszi észre.

Tremaine hanyagul a falhoz támasz
kodva, tekintetét lustán jártatja a teremben 
levők arcain. Könnyedén siklik az tovább, 
alig állapodva meg itt vagy o tt; mig végre j

útjában eléri a szerelmes sárkányt szem 
ben ő vele; ott mulattatva megpihen, aztán 
annak társára fordul — és akkor —

A szemüveg leesik Hilary ur szeméről. 
Csaknem megkövült a bámulattól. Egy ár
nyalattal halványabb lett és egy hívogató 
székbe hanyatlik a szögletben.

— Tisztára megőrültem, — mondja ma
gában, tekintetét még mindig a fehér-ruhás 
tüneményre szegezve a szoba túlsó végén 
d ü h ö s  bolond vagyok ! — elment az eszem ! 
Hat hónapig hiába akartam kiűzni ez arcot 
emlékemből és most — i t t  — látom meg 
ikertestvérét hús és vérből. Egy szobaleány 
Glenlivon hercegnő bálján ! Lehetetlen ! Igen, 
határozottan az őrültség határszélén állok 
és mégis, ez rendkívüli hasonlatosság!

Kinyújtván kezét, megérinti a mellette 
álló fiatal ember karját.

— Brandrum, — kérdi halkan, — 
mondd csak, ki az a — az a fiatal hölgy 
fehérben, szemben velünk ?

— Milyen hang! felel a kérdezett a 
legmélyebb szánalommal tekintve reá. — 
Már é p r i s vagy, barátom ? Rendesen kissé 
hosszabb időt vesz igénybe. Te vagy a leg- 
hizelgőbb mindazok közt, kiket ismertem.
— Ez Lady Prymrose Guendoline. Az, 
hogy ő t nem ismered, bizonyítja, hogy te 
magad ismeretlen vagy. Ő a mi p á r  ex- 
c e 11 e n c e uralkodó szépségünk.

— Lady Primrose Guendoline!
— Igen. Ugy-e ilyet nem találtál a ke

leten — he ? Úgy látszik, meg vagy hatva. 
Ilyen hamar legyőzettél ? Ha a helyedben 
volnék, nem örülnék neki; csak lekötöd 
magad ez évadra — egy pár rettenetes rósz 
negyedórát szerzel magadnak — és semmit 
sem nyersz. Már egy féltucat pompás kérőt 
utasított vissza ebben az évben és Lady 
Rosemaryt csaknem őrültté tette szeszélyei
vel. Ne nézz reá Tremaine ; ő egy sírén, 
egy Circe.

— Be k e l l  mutattatnom magam — 
szól Tremaine, ki ezekből a jóakaratu ta
nácsokból egy szót sem hallott.

— Hát csakugyan ennyire vagy ? — 
szólt könnyed, megvető mozdulattal. — Nos
— hát legyen. Jelenleg Lady Guendoline 
és én a legjobb barátok vagyunk; így hát 
megtehetem e szívességet.

(Vége köv.)
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A TÁRCAIRÁS GYERMEKKORÁBÓL.
— Irodalomtörténeti csevegés. —

Mi az a tárcaíró ?
Erre a sokat hánytorgatott kérdésre 

sok ám a válasz. Hallgassuk meg, mit vá
laszol a c s i l l a g á s z :

»Az embereknek tarka seregében — 
mondja Du Prel — a kik az érdekszülte i 
küzdelmek pókhálójában dongva röpkédnek, i 
létezik bizonyos osztály, melynek tagjai lég- ! 
alább annyiban hasonlók egymáshoz, hogy ! 
szellemi érdekeknek állanak szolgálatában ; 
és inkább szellemileg uralkodnak saját ha- j 
táskörükben, mintsem anyagi küzdelmek és j 
győzelmek utján. Ide tartoznak a tudósok, ! 
a költők, a művészek, a bölcselők és a 
tárcaírók. Az igazi tárcaíró épenséggel nem 
megvetendő tagja a szellemi munkások gár
dájának. ö  csak egyik válfaja a bölcselő
nek. A konkrét dolgoknak bölcseletét írja, 
egyes eseteket vesz szemügyre, mig a böl
cselő az eseteknek összeségét. A tárcaíró 
nem olyan komoly, mint a bölcselő, de nem 
is olyan unalmas. A bölcselet némiképen 
hasonlít valami keserű labdacshoz, azért a 
tárcaíró az irgalmas Aeskulap, a ki meg
édesíti és igy a nagyközönségre nézve él
vezhetővé teszi.«

Mindezt nem azért Írtam, mert a tár
cában is szokott csillagászat lenni (***), ha
nem azért, hogy lássák miképen gondolkod
nak a tárcairásról a külföld tudósai, a kik 
elég okosak belátni, hogy a tudomány is 
kedvesebb, ha meg van mosdatva és fésül- 
ködve.

*

A tárcairás hazája és szülőföldje Fran
ciaország, melynek pezsgőbora az irodalom
ban is forradalmi szellemet érlel. Az első 
tárcaíró, bizonyos G e o f f r o y ,  kizárólag a 
színi kritikával töltötte meg a hírlapok föld
szintjét. Követőinek ruganyosságát és a ki
fejezés üdeségét hasztalan keressük nála, 
ellenben logikus fő, melynek eszméi hely- 
lyel-közzel valóban meglepően szikráznak. 
De Geoífroy csak fölhangolta a húrt, össze- 
függő darabokat, a csevegésnek ezercsön- 
getytis cresceudóját és futamait más valaki 
csalta ki belőle és ez a más valaki nem 
más, mint — J u l e s  J a n i n ,  az első »lun- 
dista« (a mint a hétfői dramatikai tárcák 
íróit nevezik).

Ez a geniális kolléga épen most tarthatná 
nyolcvanadik évfordulóját — ha élne. Pá
lyáját a »Figaro«-nál kezdette, de csakha
mar átcsapott a »Journal de Debats«-hoz. 
Mindkét lapnál politikai cikkeket irt. De 
hogy ez a cikkirás milyen messzire esett 
tulajdonképeni pályájától és hivatásától, ar
ról maga a következő humorisztikus modor
ban nyilatkozik : »Ki hinné azt, hogy volt 
olyan idő, mikor én még politikai cikkeket 
is írtam? Valósággal magam volnék az első, 
a ki Jules Janint megkacagnám, hogyha 
valaki elbeszélné, micsoda szemtelenséggel 
támadtam meg akkor Mangais és Cottu ura
kat, milyen nagylelkűen bántam el Labour- 
donnayval és Polignac herceggel. Tehát vé
szes felhő voltam, mindenkor készen a vil
lámlásra és beütésre? No, meghiszem azt, 
pedig mennyire! Uj képviselőházat építet
tek, mire mindjárt kisütöttem, hogy a terv 
hibás. XIII. Lajosnak szobrot emeltek s én 
kegyesen elismertem, hogy ő felsége meg
érdemli ezt a kitüntetést. Nemsokára meg
elégedésemet fejeztem ki a fölött, hogy a 
nápolyi király és királynő szerény inkogni
tóban jöttek a Szajna partjaira, majd viszont 
megnyugtattam Franciaországot, hogy nem 
kell semmiféle államcsínytől tartania. »Nem 
uraim !« kiáltám 1829 november 11-iki ve- 
zércikkembem, »maga Caesar, ha Labour- 
donnaye ur volna, Caesar maga sem menne 
most által a Rubiconon.« Nemde ez az
tán hatalmas politikai ékesszólás! Akkora 
volt az emberi dolgokban való tapasztala
tom és olyan mély a bölcseségem ! Milyen 
nehéz órákat hoztam én akkor de Guernon- 
Aurville és Monthel urakra és milyen cso
dálatos gunynyal epéskedtem ki a világtör
ténetből a legnagyobb forradalmakat! Mily 
jelentékenyen élceltem amaz összhang felett, 
a mely a nyilvános szabadság és királyság 
intézménye között fennáll!«

A ki igy tudta önmagát gúnyolni, kép
zelhetjük, hogyan bánt el azután másokkal. 
Nem is nagyon igyekezett saját politi
kai ugrásait mentegetni, hanem midőn a 
»Figaro«-tói búcsút véve kifejtette, hogy 
most más irányban fogja tollát forgatni, 
igazi francia lakonismussal hozzátevé : »No 
most fiúk változatosság kedvéért megint egy 
kicsit a trónnal és oltárral fogunk foglal
kozni 1«
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Életében (nem mondhatnék, hogy élet
módjában) fordulópontot képezett házassága. 
Otthonáról, melyet azonban kiállhatlan gú
nyával szintén alig kiméit (kifigurázta saját 
nászéjeiét) egy kortársa tollából a következő j 
rajzot igtatjuk ide:

Janin több éve már a Palais Louxen- 
bourgnak tőszomszédságában lakik, a negye
dik emeleten. Ezt a kényelmesen berende
zett lakást nős korában sem akarta elhagyni; 
pompás kilátás nyiiik ablakaiból a louxen- | 
bourgi kertnek útjaira és víztartóira, me 
lyeket játszó gyermekek pajkos serege szo
kott körülrajzani. — Feleségemnek várat, 
kastélyt vásároltam, mondá egy kis lépcsőn 
lehaladva, mely dolgozószobájából elfogadó
szobájába vezet, mert tudja meg már hat 
hónapja nős vagyok. Adél, kedves, pszt, 
pszt !

Adél, a ki szép ifjú párisi nő, lesuho
gott a lépcsőn és hozzánk ült, hogy velünk 
reggelizzen. Ha nem lett volna Janinnak 
neje, bátran beillett volna kedvesének. Mint 
neje, feltűnő gyorsan beletalálta magát fér
jének ismert nouchalant életmódjába, háló
köntösébe, papucsába, tréfáiba és ország- j 
világ szeme láttára osztogatott hizelkedéseibe. 
Különben Janin csinos férfi. Jól táplált alak
jával, élénk arcával emlékeztet a tréfa iste
nére; alig pár percig marad meg egy és 
ugyanazon helyen és csak azért ül az asz
tal mellé, hogy egyék vagy pedig Írjon. 
Majd szakállát simogatja, majd nejének hí
zelkedik, de közbe-közbe folyton cseveg és 
a vendéget korántsem hanyagolja el. Meg
mutatta nekem szobáit, berendezését, köny
veit és — »nászágyát.« — Most még régi 
lakásomon lakom, mondá, hanem angyalom
nak . . . .  mert csak hat hónapja, hogy ösz- 
szekeltünk . . . .  angyalomnak palotát fogok 
vásárolni. Sok pénzt keresek és csupa rósz 
dolgokat irok. Ha jó dolgokat írnék, nem 
lenne pénzem.

A szép Adél pompásan segített a há
zasság ezen idylljét játszani. — Nem a di
csőségemet szereti, mondá a gyöngéd férj, 
hanem szivemet. Rósz iró vagyok, hanem 
pompás gyerek. No, de most beszéljünk a 
színházról. Beszéltünk is róla. Majd a szí
nésznőkről, oppositiójáról Rachel ellen, kit 
ő »fedezett fel«. Vége van, mondá, semmit 
se’ tanul többet és egész éjjeleken által dor- 
bézol. Grogot iszik, pipázik, nagyban szeret 
Olyan szalont nyitott, a hol ingujjban szo-
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kás megjelenni. Mióta nagykorú lett, minden
nek vége. Nemde borzasztó, kedves Adélom ?

*

Barátai nem igen voltak, legalább nem 
olyanok, a kik tehetségéhez méltók lettek 
volna. Nem szeretett nálánál nagyobbak- 
kal társalkodni, sőt ellenkezőleg sorra tá
madta meg azokat is, a kiket a közönség 
vele egy rangba helyezett. Csekély számú 
barátaival szemben ő volt a pajtáskodás 
mintaképe. Képtelen volt olyan embert le
rántani, a kivel jó barátságban élt; még ak
kor sem, ha megérdemelte. Midőn valame
lyik barátnője szalonjában egy csoport napi 
nagyságot mutatott be neki, ingerülten 
mondá : — Kegyed annyi jó barátot sóz rám, 
hogy keveske sütnivalóm is elfogy.

„A MI PARASZTJAINK,“
(Öt tanyai történet. Irta P a l o t á s  Fausztin. 

Kiadja Burger Gusztáv. Szeged 1884. Ara 1 forint 
20 kr.)

Maholnap alig lesz édes hazánknak 
vidéke, mely több-kevesebb büszkeséggel 
rá nem mutathatna a maga »saját, külön« 
novellistájára vagy még inkább — rajz
irój ár a.

A mióta Mikszáth Kálmán — mint azt 
ismételve emlegették — ékes, költői prózá
jában megénekelte a maga kedvenc tót 
atyafiait s a még kedveltebb jó palócait, 
azóta a leendő irodalom-történészt mind 
biztosabban kecsegteti a jövő, a mikor ezt 
a lírában erős, drámában költőitlen, az el
beszélő prózában szegény, de a rajzban már- 
már túltengő korszakot nem annyira az aes- 
thetika, mint az e t h n o g r á f i a szempont
jából fogja vizsgálni, bírálni és ismertetni.

A népfaji specialitást különben még 
László Mihály és Moldován Gergely kezd 
ték divatba hozni. Amaz a csángók életé
ből mondott el néhány érdekes történetet; 
emez az oláhok közül választotta elbeszé
lései alakjait. Utánuk aztán Kiss József se 
maradhatott adós az ő zsidó-történetével, a 
»Jokli«-val, a melynél szebbet alig ismerek, 
sem Tóth Sándor az ő jól komponált szász
rajzaival, s ma már az ethnográfiai érdek 
oly tiszteletben áll, hogy immár a cigány
regény se ritkaság.

Szinte csoda, hogy a göcseji népnek, 
a mely pedig csak oly eredeti és hálás, 
mint a palóc, mindezideig még nem akadt
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modern Homér-ja vagy legalább is Mik- 
száth-ja. íme, a szegedi nép és hozzá nem 
is a városi, hanem a tanyai lakosság sok
kal szerencsésebb! Van a ki fölkeresi, ta 
nulmányozza; hibáit, erényeit kilesi, föl is 
jegyzi, s a gazdag Báti Palit, meg az öz
vegy Bódinét csakúgy megteszi irodalom
képes alaknak, mint a szerencsétlen Kor
mányos Katicát, vagy az agyongunyolt, jó 
szivü Peti suhancot.

Benne vagyunk a népiesben s ez az 
ár ragad. író, olvasó nem bir ellentállni; 
csak a kritikus elégelte meg isten igazá
ban s aggodalommal tekint a jövő elé. Hisz 
ezek a paraszt-históriák mind oly hasonlók ; 
ezek az egyszerű emberek mind oly rokon- 
gondolkodásuak. Olvass el tiz rajzot s a 
tizenegyedik után hajlandó vagy fölkiáltani: 
»Uram, tollforgató uram, hadd menjünk 
már most olyan emberek közé, a kiknél a 
civilizációnak a szenvedéllyel való össze
ütközése tán mégis érdekesebb, mint e jám
bor vagy nem-jámbor atyafiak mindig egy
forma öröme búja!« . . . Hiszen szeretem én 
a népet, s nemcsak a tiszta magyart, ha
nem azt is, melyet a földrajzi helyzet »test- 
vér«-ül ajándékozott, de hát örökön-örökké 
a béresgazda meg a szolgáló-lány korlátolt 
ész- és szivvilága foglalkoztassa kedélyemet, 
elmémet ? Hát elmaradhat-e az irodalmi 
csömör? Dehogy maradhat el, hisz már be 
is köszönt!

Palotás Fausztin kötete nem tarthat 
több igényt az elismerésre, mint a mennyit 
a szorgalmas, talentumos epigon munkál
kodása érdemel. Szivesen olvassa el az em
ber egyik-másik rajzát, a mikor olyan han
gulatban van, hogy valamely népszínmű 
egy-egy felvonását is készséggel végig hall
gatná ; az olvasó nem fukarkodhatik a mél
tánylással se, mert hisz nem egy lap arról 
tanúskodik, hogy a szerző szeretettel foglal
kozik alakjaival; de valamennyi paraszt
rajz s ez az öt újabb tanyai történet is alig 
mutat nagyobb jellemzési és egyénitő erőt 
s nem leheli azt az igaz költészetet sem, 
mely e genre t fölül emelné ama színvona
lon, a melyet a tárca-novellettek általában 
elérnek.

Eredeti motívumot ritkábban találunk; 
a fordulatok is, melyek mintegy a point-jét j 
képezik az egyszerű történeteknek, nem min ; 
dig szokatlanok; s a jellemzetességért lég- j 
többször a csin és kerekdedség nyújt kár

pótlást. Ilyen kerekdéd, jól komponált el
beszélés »A napra-forgó« című. Szegény 
lányról szól a nóta, a ki azonban jobb a 
hírénél. Ez a rósz Kire bátoritja föl Bodó 
Palit a rátarti, jómódú gazdát, hogy a leányt 
csalogassa, Ígéreteivel ámítsa. A »napra
forgó« enged a szép szónak, igaznak veszi 
a mi kecsegtető s egy nap oly vakon követi 
a csábitót, mint a pille a lámpafényt. El is 
perzselné magát, oda is veszne, ha Misi, az 
önzetlen, jó fiú nem játszaná az őrző-angyal 
nem épen irigylendő szerepét. De hát játsz- 
sza s megmenti még jókor szive választott
ját, a kivel aztán egyenesen besétál a bol
dogság, ha nem is égi, de annál igazibb 
földi tanyájába.

Az ilyen történetnek meg kell lennie 
a maga józan moráljának s ez, mint látható, 
nem is hiányzik a Bodó Pali által kiszemelt 
áldozat sorsánál. Még szembeszökőbb a ta
nulság az »Utolsó tartozás«-ban. Kétszáz 
forintról van szó. Ezzel a summával tarto
zik az özvegy Bódiné hitelezőjének, Korom 
Ádám uramnak. Még boldogult férje ma
radt adós a székheti földekért, s most a gaz
daságára ügyelő, javait gyarapító özvegy 
rajta van, hogy ezt az utolsó tartozást is tisz
tességgel kiegyenlítse. Össze is számlálja a 
pénzt, be is köti a selyemkendőbe s elküldi 
Laci fiát Korom Ádámhoz. A pénzen kívül, 
jó tanácsokkal is ellátja s lelkére köti, hogy 
vigyázzon, nehogy a summát valamíkép el
veszítse. Legfőképen Baranyiéktól fél a 
szorgos, aggodalmas anya; azért el nem 
mulasztja rászólni Lacira: be ne tévedjen 
valamikép Julcsáék tanyájára, mert hát ő a 
Baranyi szép lánya, a ki már szemet is vetett 
Lacira. De hát az anyai tanácsok nem min 
dig arra valók, hogy a fiuk meg is tartsák. 
Bódi Laci is egyet gondol, a mint a pénz
zel baktat. Mit neki a Baranyiék tanyája 
— nem fél ő oda betérni. Be is tér, ott is 
marad, mert furcsa dolgoknak lesz a tanúja 
csakhamar. Ott fosztogatnak az árverés em
berei, dobra kerítik a gazda házát, minden 
holmiját. Még a Julcsa selyemviganójának 
sincs kegyelem: áldozatul esik az is. Na 
már ezt nem nézheti a Laci gyerek. Mi a 
tartozás ? Nem több kétszáz forintnál. Épen 
annyi pénz van nála. Hát ennek a pénznek 
ott kell maradnia. A kackiás legény nem 
is sokat habozik, hanem kifizeti a tartozást; 
s mielőtt még valaki meghálálná vagy a 
Julcsának k é t s z e r e s  oka volna pirulni:
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el is illan, látatlanul. De az utón eszébe 
jut, hogy bolondot tett ; bántja a lelkiisme
ret, hogy hát miként számoljon be most 
már az anyjának? Nem marad egyéb hátra, 
mint hogy borban keressen vigaszt. Talál i 
is benne s részeg fővel megy haza édes 
szüléjéhez. Otthon most már hozzákészül a 
hazudozáshoz, de a pénz így-ugy, de eltűnt. 
De nini : mi történt? Anyja egész szelí
den fogadja, nem is haragszik, meg se 
pirongatja. Ugyan miért nem ? Hát mi másért, 
mint hogy az öreg Baranyi már előbb be
toppant, elmondott mindent s a kétszáz fo
rintot, melyet azóta az i g a z i  hitelező meg
hozott, szépen visszafizette az ámuló özvegy 
asszonynak. Hogy a Julcsa és Laci aztán 
egymáséi lesznek: az nem szenvedhet két
séget.

Jó falusi genre-alak »A csárdásné Pe
tije«. Amolyan félkegyelmű legényke ez, ki 
azonban elég vakmerő, hogy a szép Béri 
Tamásnéra emeli szemét, bízván benne, hogy 
a fiatal özvegy asszonyka viszonozza érzel
meit. Efféle viszonyok azonban tudvalevőleg 
sem az életben, sem a népszínművekben so
hasem szoktak igazán valósulni s azért a 
szegény Peti is csak annyiban bírja az öz
vegy rokovszenvét, mert eléggé megbízható 
szerelmi póstás. A kinek az üzeneteket vi
szi, az senki más, mint Bálint, egykori je
gyese, a ki iránt most, hogy immár öz
vegy is lett, hajlandóságot mutat, remélve, 
hogy a másodvirágzásnál is megtetszik. 
Igen ám, de Bálint megvárja, hogy az első 
lépést az asszony tegye meg. Nos, Béri Ta- 
másné nem rostéi üzenni a rátarti legény
nek s Peti által elhivatja magához. A mint 
mennek: ingoványos helyre ér a szerelmes 
és szerelmi póstás. Bálint ünneplőjét vesze
delem fenyegeti: hogyan menjen majd sá
rosán a jövendőbelije elé. Ráparancsol azért 
Petire, hogy vegye a hátára s vigye át. A 
bosszút lihegő Peti rászánja magát, a mo
csár közepén már magával akarja rántani 
győzelmes vetélytársát a mélybe : a mikor 
hirtelen feltűnik a parton a szép menyecske, 
kérelemmel fordul Petihez, hogy vigyázzon 
Bálintra. A félkegyelmű embernek több se 
kell: a mint imádottja szavát hallja, elfelejti 
a bosszút s kiviszi a partra vetélytársát. 
Aztán eltűnik.

Nemes vonás jellemzi a »Tóbiás a pusz- 
tázó« című rajz hősét is, a ki megfizetteti 
magát, hogy a Cseri Julcsa »eset«-ét el

hallgatja s a végén kisül, hogy a kapott 
pénzt semmi másra nem fordította, mint 
hogy a »rejtett bún« tanujelét, a Cseri 
Julcsa pólyás csecsemőjét ápoltassa. S e jó
szívűségét még azzal is tetézi, hogy a leányt, 
a kit maga döntött az ideiglenes veszede- 
delembe — feleségül veszi. Az utolsó rajz, 
mely a kötet elején áll: »A fekete malom« 
tragikus végű. Kormányos Katica, kit szü
lei a gazdag Báti Palihoz erőszakolnak, a 
kézfogó napján nekirohan a szélmalomnak, 
a melynek szárnya fölkapja s össszetöri. A 
halál azonban jótétemény a menyasszonyra, 
mert nem Bátit, hanem a Csűri fiút szereti, 
a ki világnak ment bánatában.

Mind ez episodszerü történetkék simán, 
jóizün folynak. Több gond is nyilvánul ben- 
nök, mint a szerző két előbbi kötetében, 
melyek »Az én édes otthonom« s a «Tanyai 
történetek« cim alatt az utolsó években je
lentek meg. Áradozás nem szakítja meg az 
elbeszélés folyamát, de mélyebb hatást se 
igen tesznek. Egyszerű, magyaros stíl, vá
lasztékosság : ezek képezik jó tulajdonságai
kat. Többet ne is keressünk bennök.

FANFARON.

A REDOUTE UJ SZOBRAI.
Nem épen jóakaratu, de szellemes volt 

egy bécsi műkritikus megjegyzése, hogy ha 
az építészetet megfagyott zenének mondják, 
a redout-ot bízvást megfagyott csárdásnak 
tekinthetjük.

Sajátos stilü épület, az bizonyos. Abban 
az időben tervezte a közelebb elhunyt Feszi 
László építész Henszlmann Imre társaságá
ban, a mikor a magyar építési modor föl- 
elevenitése, illetőleg megteremtése élénken 
foglalkoztatta a hazafiakat. Az architektoni- 
kus arányok és detaile-ok azért román, bi- 
zanti és modern motívumokat különös vál
takozásban mutatnak, de ezek egy és más 
ponton elég szerencsésen egyesülnek.

Ily minden más épülettől elütő modor 
nehezen is egyezik meg a plasztika más 
stíljével. Nem is volt közönyös a kérdés : 
milyen legyen ez a plasztikai disz, mely a 
főhomlokzatról évtizedeken át hiányzott? 
Aggódni lehetett, hogy az allegóriák nem 
fognak összhangzani az architektúrái jelleg
gel ; s hogy a művészek nem a dekorativ 
hatást fogják szem előtt tartani, hanem alak
jaikat önálló müvek gyanánt állítják oda, 
egyszerűen háttérnek tekintve az épületet.



De lássuk e szobrokat, melyek a fő
homlokzatot néhány hét óta díszítik. Mert 
ékessé vált egyszerre a faiadé, hol nemrég 
még üresen meredeztek a talapzatok, fogya
tékosnak tüntetve föl az egész épületet, míg 
végre a fővárosi tanács rászánta magát, 
hogy ez érzékeny művészeti hiányon segít. 
Gerlóczy Károly, e müszerető és nemes 
buzgalmu polgármester szerzett magának 
újabb érdemeket az által, hogy ez allego- 
riák megrendelését kieszközölte az illető 
bizottságnál.

A hat alak a különféle hangszer ját
szókat tünteti fői. S ez az eszme egészen : 
helyes, mert hisz a redoute a zene és tánc- j 
művészet otthona.

A szobrok sorát D o n á t h  Gyula »Sy- 
rinx«-e nyitja meg. Pásztorfiut ábrázol, ki 
élénk mozdulatban hangszerével játszik. — 
Meglepő eredetiség mutatkozik a felfogás
ban s a kivitel is teljesen megfelelő. —
A művész egyszerű, egészséges modora ez 
alakon szerencsésen érvényesül; s a tech
nikai bevégzettség minden részletben elő
segíti a hatást. Más előnyei vannak Va s a d y 
Ferenc »Kettős sip fuvó«-jának. A gondos, 
ízléses szobrász-tanár minden müvében első 
sorban csinra törekszik s ezt könnyen el is 
éri. A jellemzési erő már ritkább jelenség 
nála. A redoute-on levő alak is inkább tet
szetős, mint életteljes.

Jó mintákat követ B r e s t y á n s z  k y  
Béla is, a ki a »Lyrá«-t mintázta. A görög és 
római remekek tanulmányozása mellett a mű
vész még mindig meg tudja óvni eredetiségét 
s mithologiai alakjait is jóval felül emeli a 
közönséges utánzatok színvonalán. A lírát 
tartó nőnek különösen feje érdekes s a dra- ! 
peria könnyedsége is egyik előnye. S z á s z  
Gyulának aránylag legkevesebb érzéke van 
a »kellem« iránt. Majdnem mindig jóravaló, 
igaz alakokat mintáz, de pongyolán állítja 
őket oda. Az életteljességre több súlyt fek
tet, mint a művészi finomságra s a genre 
nak ott is meghódol, a hol a stilszerüség is | 
követeli jogait. Iyen alak »Tamburás«-ai ! 
melynek eredetisége azonban dicséretet ér 
demel.

S t r ó b l  Alajos »Réztányérverő«-je és 
M á t r a i  Lajos »Trianguium-kezelő«-jeszint- 
oly sikerültek. — Amaz érett művész al
kotása distinguált felfogással, biztos techni
kai kivitellel; emez a kezdet nehézségeit 
mutatja, de azt is, hogy ezeket a törekvő '

fiatal plasztikus már-már kellő szerencsével 
legyőzi.

Ekkép az allegóriák egyenkint jól hat
nak. Ott fehérlenek a simára csiszolt sós
kúti kő-alakok s erősen elválnak az épület 
sötét hátterétől. A mióta ez elkésett müvek 
tervben voltak a redoute falai ugyancsak meg
bámulták, és megbámulták a sarkokon ékes
kedő dombormüvek is, melyeket a boldo
gult A l e x y  Sándor szobrász mintázott s 
táncoló női alakokat ábrázolnak. Az új mü
vek azért nagyon elütnek a régiektől ; és 
hozzá nemcsak szinre nézve, hanem művé
szeti becsre nézve is.

S a harmóniát más is zavarja némileg. 
A pályázat-hirdető bizottság a megrendelés
nél a munka felosztás dicséretes elvét kö
vette s a hány alakot kívánt, annyi művész
nek juttatott megbízatást és keresetet. Ez
zel azt kockáztatta, hogy a szobrok e sora 
nélkülözni fogja az egyöntetűséget; másrészt 
azonban természetesnek tetszett, hogy a kü
lönféle tehetségek ez együttműködése meg
akadályozza a hat szobor egyhangúságát 
úgy a felfogásban, mint a kivitelben. — S 
az eredmény azt mutatja, hogy nem is a 
raunkafelosztás helytelen, hanem az, hogy 
az illető művészeket nem szorították na
gyobb szerénységre s nem követelték tőlük, 
hogy szobraikat az architektúrának ren
deljék alá.

Mindig visszás, a mikor a dekoráció 
dominálja az alapot s a mi csak cifrázat, 
az önálló létjogot követel. De hát a rodoute 
igy is sokat nyert e müvek által.

* I R O D A L O M .
P e tő fL -ü n n e p é ly t  rendeztek e hó 

10-dikén Sár-Szent-Lőrincen. Emléktáblával 
jelölték meg azt az iskolát, melyben Petőfi 
Sándor az 1832-3-iki tanévben a gymnasium 
első osztályát járta s azt a házat is, melyben 
akkor lakott. Ezt a házat akkor Hittig 
jegyző bírta s ennek Amália nevű lányához 
irta. később a költő »gyermekkori barát- 

j  nőmhöz« című költeményét. A tolnamegyei 
kis község kegyelettel ülte meg a költő em
lékezetét, miután a lakosság legfőbb büsz
keségét képezi, hogy községük már nem 
egy derék fiat adott a hazának. Zsivora 
Györgyöt a jogtudóst és emberbarátot, dr. 
Balassa Jánost a nagyhírű orvost s a Lehr- 
testvéreket, kiknek egyike (az elhunyt Lő
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rinci Lehr Zsigmond) a »Lalla Roukh«-ot ' 
forditá nyelvünkre, másika: Albert, tanár, i 
akadémikus s az Arany »Toldi«~jának 
magyarázója. — E Lehr testvérek atyja: j 
Lehr András volt a Petőfi kedves tanára i 
Sár Szent-Lőrincen. Dr. Sass István me- | 
gyei fő-orvos, ki Petőfi életéből annyi jel
lemző adatot közölt, mint egykori tanuló - 
társ s gyermekkori jó barát, az ünne
pély létrehozásában sokat fáradozott; s j 
megemlítendő még róla, hogy az ő bir- j 
toka ott közelben a Borjád puszta, hol Pe- i 
tőfi »A négy ökrös szekér« cimü költői élet- ! 
képét irta. — Maga az ünnepély kitünően ' 
sikerült. Már 10 órakor együtt volt a megye 
szine-java a meghívott vendégekkel a pap
iakban. Harangozás és mozsárlövések jelez
ték az indulás percét, a mikor a mintegy 
kétezer emberből álló menet a régi gymna- 
sium épülete elé indult. Itt Madarász Ele
mér megyei aljegyző, mint az alispán he. 
lyettese megnyitó az ünnepélyt, mire Lehr 
Albert az akadémia küldötte mondott emel
kedett hangú szónoklatot, Petőfit különösen 
mint népköltőt méltatva. Végül Sántha Ká 
roly olvasta föl alkalmi ódáját s a dalárda 
elénekelte a »Szózat«-ot. Innen a menet a 
régi jegyzői lakhoz vonult, hol dr. Sass Ist
ván megyei főorvos szép beszédben vázolta 
Petőfi ifjúkorát és Lőrinczen töltött éveit. 
Ezután Baksay Sándor szólt. Végül ismét 
Sántha Károly szavalt egy ódát és a dalárda 
elénekelte a »Hymnust«. Az ünnepélyen je
len volt Széchenyi Sándor gr., Apponyi Sán
dor gr. és sógora Esterházy Miklós gr.; 
továbbá Augusz Imre br., ki a banketten 
is résztvett. Délben a száz teritékü lakomán 
jelen volt a megye szinejava és a vidék in- 
telligentiája. Az első felköszöntőt a megye j 
képviselője mondta a királyra, majd Sántha j 
Károly a vendégekre, Lehr Albert az ün
nep szellemi megteremtőjére : dr. Sass Ist
vánra ürité poharát. Bergmann Lajos vete
rán lelkész Baksayt, dr. Sass István Lehr 
Albertét éltette. Szabó János községi biró a 
vendégeket, Baksai a megyei intelligentiát, 1 
Sántha pedig Baksayt köszöntötte föl. Mond- i 
tak még számos felköszöntőt és a társaság 
a legjobb hangulatban délután 4 óra felé j, 
oszlott szét.

V ö rö sm a rty  összes m u n k á in a k  teljes kiadá
sából ismét két füzetet (0. 10.) bocsátott közre 
Méhner Vilmos. Az utóbbiban »Zalán futásá«-nak 
kilencedik éneke kezdődik. Egy füzet ára 35 kr.

A  neveléstudom ány szótára. Az Athe- '

naeum kiadásában és Verédy Káról)'' szerkesztésé
ben megjelenő » P a c d a g o g i a i  e n c y  c t o 
pa  ed i á«-ból. mely a tanítók, nevelők számára 
jóravaló segédkönyvül ígérkezik, a 6-ik füzét hagyta 
el a sajtót Ennek tartalma a »figyelem« szótól a 
»Fröbel« névig terjedő cikkekből áll. Az egész 
mü busz füzettel lesz befejezve. Egy füzet ára 
30 krajcár.

^Előfizetési felhívások. » I l y e n  az é l e t «  
cimü 10 — 12 ives beszély-kötetre hirdet előfizetést 
Kosoyits Rezső Esztergomban. Előfizetési ár 1 frt' 
mely legkésőbb augusztus lió végére Buzárovics 
Gusztáv nyomdájába küldendő be Esztergomba 
— M y t h o l ó g i a i  s z ó t á r t  szándékozik kibo
csátani Balázs G. Sándor Veszprémben Célja az, 
»hogy a tanuló ifjúság részére egy oly hasznos 
és hazai irodalmunkban még nem létező müvet 
állítson össze, melynek segélyével a régi klasszi
kusok olvasása könnyittessék ; másrészt, hogy a 
művészek (festészek, szobrászok stb.) munkáinál 
kútfőül szolgálván, újabb tanulmányokhoz is szol
gáltasson anyagot. — De szükséges és nélkülöz- 
hetlen kézikönyve leend minden mübarátnak, szó
val mindenkinek, ki a »müveit* szóra igényt tart. 
A Mythológiai szótár nemcsak pusztán nevét fog
lalja magában az ó-kor minden isten, félisten és 
hősének, hanem származásukat, tetteiket, mellék
neveiket, a helyek neveit, hol azok megtétettek, a 
nyilvános játékokat, melyeket tiszteletükre rendez
tek, szóval mindent, a mi az ó-kor eme érdekes 
regéjére vonatkozik.« Így a felhívás, melynek 
magyar stílusa épen nem látszik illőnek a klasszi
kái tárgyhoz A 12 ivre terjedő munkát 1 frton 
lehet megrendelni augusztus hó végéig. — »Nagy-  
K á r o l y  és V i d é k e *  cimü társadalmi hetilapra 
hirdetnek előfizetést Litteczky Endre kiadó, Görbe 
Geyza felelős szerkesztő és Bródy Lajos főmunka
társ A lap célja a magyarosodás, hazafiasság és 
közművelődés terjesztése. A fővárosból rendes le- 
ve’ezői és munkatársai lesznek s általában min
dent megszándékszik tenni a szerkesztőség, hogy 
müveit közönségéhez méltó lapot adjon az olva
sóknak. A lap e hó közepén vagy legkésőbb szep
tember 1-én fog megjelenni. Előfizetési ára egész 
évre 3 frt, szeptembertől ez év végéig 1 frt — 
»P á lm  a l o m b  ok« cim alatt K á r p á t y Manó 
hirlapiró Szombathelyen díszes kiállítású kis kötet 
apróságot szándékozik kibocsátani Pálmái Ilkáról, 
a népszínház kedvelt énekesnőjéről. A füzet a mű
vésznő arcképével díszítve előfizetési árban 60 kr, 
diszkötésben 1 frt lesz, mely összeg a szerzőhöz, 
Szombathelyre küldendő be.

M Ű V É S Z E T .

f  H a iz in g e r  A m á lia .  Hosszú, kí
nos szenvedés után e hó 1 1-én éjjel két 
órakor meghalt a bécsi Burgszinház egyik 
legrégibb tagja, H a i z i n g e r  Amália ud
vari színésznő. Vele a régi német színész- 
gárda egyik jelentékeny tagja szállt sírba. 
Haizinger Amália a Burgszinház legragyo-
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góbb csillagai közé tartozott. Szerepköre 
nem volt tág és pár excellence epizód-szi- 
nésznő volt, de kedves alakja mindig rokon- 
szenvet költött a nézőkben, Főbb szerepei 
voltak Melita Grillparzer »Sappho« jában, 
Beatrice a »Messinai ará« bán. Zerlina »Don 
Juan« bán, Lady Macbeth, »Donna Diana«, 
Preciosa, »Stuart Mária«, Júlia »Romeo és 
Juliá«-ban, Gretchen »Faustéban, Desde- 
mona, Donna Sol és még sok más szerep 
azóta rég elfelejtett darabokban. Morstadt 
badeni kamara-énekesnek volt leánya. Mind 
a két bátyja tanár és iró volt. Első Ízben 
tiz éves korában (1810-ben) lépett a szín
padra Wrainiczky operájában (»Oberon, a 
tündérek királya«) játszva Oberon szerepét 
Első sikere volt elhatározó élete pályájára. 
Elkezdett tanulni s szerződtették a karls- 
ruhei színházhoz. 1816-ban férjhez ment 
Neumann színészhez. 1818-ban művészi kör
útra indult és Mannheimban, Münchenben, 
Bécsben és Berlinben nagy tetszés között 
játszott. 23 éves korában férje meghalt s ő 
három árvával maradt özvegyen. 1826-ban 
a karlsruhei színházban vendégszereplő Hai- 
zinger Károly bécsi énekes megszerette és 
nőül vette. Ekkor járt második férjével Pá- 
risban és Londonban és Párisban úgy meg
szerették, hogy a »második Mars* névvel 
nevezték. Midőn leányai, Luiza és Adol- 
phine felnőttek, azokkal járt vendégszere
pelni. 1845 ben elhagyta a karlsruhei szín
házat és a bécsi Burgszinház tagjai közé 
lépett, megváltoztatva szerepkörét és átvéve 
a comicus anyák s salonhölgyek szerepeit. 
Romeo kedves Júliájából nem kevésbbé mű
vészi alakitásu dajka és Faust Gretchenjé- 
ből — Márta lett. Egyik fia, Neumann, 
Amerikában kereskedő, legidősebb leánya, 
Neumann Luiza, a bécsi Burgszinház volt 
tagja, kit Schönfeld Károly gróf nőül vett, 
most Grácban él. Ifjabb leánya, Adolpbina 
meghalt és Haizinger nevű fia altábornagy 
az osztrák-magyar hadseregben. 1860. már
cius 29 én ünnepelte Bécsben 50 éves jubi
leumát, a mikor kartársai és a bécsi írói 
és művészi testületek igen sok és fényes 
ovatióban részesítették, ő  felsége akkor az 
arany érdemkereszttel., a porosz király pedig 
egy saját arcképével disziteít aranyéremmel 
tüntette ki. Haizinger asszony már a múlt 
ősz óta betegeskedett és egész télen nem 
hagyta el lakását egyszer sem. Itt tudta 
meg, hogy hű barátja, Laroche meghalt és

ez a hir lesújtó hatással volt rá. Mintegy 
négy héttel ezelőtt leányával, Schönfeld gróf- 
néval, kikocsizott a práterbe, de ez nem 
jót tett neki. A kirándulás óta állapotában 
végzetes fordulat állott be, két hét óta pedig 
erői rohamosan hanyatlottak ; nem volt 
semmi étvágya, sokszor elájult. Dr. Hor
váth, a ki gyógykezelte, nem titkolta a csa
lád előtt, hogy az agg művésznő állapota 
reménytelen. Schönfeld grófné és Haizinger 
tábornok folyvást ott voltak a beteg mű
vésznő körül és őrködtek mellette, mikor a 
halállal küzdött.

A  tö r té n e lm i a r c k é p c sa r n o k  helyiségeiben 
(várkert-biizái) az előkészületek gyorsan haladnak.
A favázak már mind a tiz teremben föl vannak 
állítva s az egyes termekben már hozzá is fogtak 
azok festéséhez. Két-három hét alatt az egész be 
lesz fejezve s akkor megkezdhetik a képek elhe
lyezését ; úgy hogy szeptember hó elején a kép
csarnok megnyitható lesz. A helyiségek igen dí
szesek, csupán az a hátrányuk van, hogy az amúgy 
is kicsiny termek a favázak fölállítása által oly 
szükekké váltak, hogy a magasabban függő képe
ket aligha lehet majd akadály nélkül szemlélni. A 
képek elrendezése chronologikus sorrendben fog 
történni. Az első termekben a legrégibb arcké
pek lesznek elhelyezve s az egyes nagyobb kor- \  
szakok hőseit lehetőleg egy teremben fogják cso
portosítani.

A i  o p e r a -sz in h á z  óriási Spinx-szobrai, me
lyek a főbejáratot fogják ékesíteni, S t r ó b l  Ala
jos szobrász műtermében már elkészültek s nemr 
sokára helyeikre fognak állíttatni. A Spinxek szé
les talpazaton fekszenek s a főalakok hófehér car- 
rárai márványból készültek.

M u n k á csy  M ih á ly , mint Párisból írják, sú
lyosan beteg. A nagy művész, hir szerint, már 
hetek óta komoly idegbajban szenved, mely olyan 
jellegű, hogy teljesen meggátolja munkálkodásá
ban. A bajt az a túlságos erőm egfeszités idézte 
volna elő, melylyel a mester a C o n s u m m a- 
t u m e s t !  képet festette. Május hó közepén még 
elég jól érezte magát Munkácsy és csak akkor 
kezdett jelentkezni betegsége, midőn 15-ike táján 
elment egy délfranciaországi faluba.

A z ip a r m ü v é sz i m ú zeu m b a n  az uj helyisé
gek berendezéséhez a napokban fogtak hozzá. A 
mostani termeken kívül egy olvasótermet, egy 
nagy rajztermet és a műcsarnokban létező helyi
ségek kiegészítéséül egy nagy kiállítási termet 
fognak berendezni. Az összes munkálatok szep
tember végéig be lesznek fejezve s az uj helyisé
gek október elején fognak megnyittatni a nagy 
közönség számára.

A t t i l a  a  P a n th e o n b a n . A párisi Pantheon 
főbejáratának baloldalán a napokban fogják a 
falra illeszteni Delaunay festményét, mely Attilát 
ábrázolja, a mint hadseregével Páris felé vonul.
E festmény kiegészíti Puvis de Chavannesnak 
freseóit, melyek St. Genovévának, Páris város véd- 
szentjének, életéből vett jeleneteket ábrázolnak.



A  p á r is i  sz ín h á z a k  közül, a canicula ide
jében rendesen négy-öt szokott nyitva lenni. De 
az idén a cholera és a roppant hőség miatt, még 
a legkitartóbb igazgatók is kénytelenek voltak 
szinházaikat bezárni. Arra is volt eset, hogy a 
»Theatre Frangais« bevétele nem emelkedett felül az 
ezer frankon, a többi színházak pedig absolute nem 
számíthattak közönségre. Nem is maradt nyitva 
Parisban csak két színház : az opera és a Theatre 
Frangais. Múlt csütörtökön az operában sem volt 
előadás és igy azon a napon megesett, hogy Pá- 
risban csak egy színházban játszottak. Az opera 
köréből egyébiránt azt jelentik, hogy Vaucorbeil 
igazgató, a ki csak Jules Fény erős protectiójá- 
nak köszönheti állását, le fog mondani. Kérdést 
intéztek Perrin úrhoz, a Theatre Frangais igazga
tójához, a ki az előtt az operát is vezette, nem 
volna-e hajlandó ez állást elvállalni. Perrin taga- 
dólag válaszolt és most három jelöltet emlegetnek 
ez állásra : Armand Gouzient, ki 1879-ben Buda
pesten járt az Arrogante-ünnepély alkalmával és 
jelenleg az összes subvencionált színházak felügye
lője, Gailhard énekest és Leonce Detroyat urat, a 
»Pedro de Zalamea« és »Aben Alimét« cimü ope
rák szerzőjét.

B e e th o v e n  szob ra  N e w -Y o rk b a n . A new- 
yorki Central Parkban julius 22 én leplezték le a 
Beethoven-szobrot. A leleplezés csak egy része volt 
az ünnepélyességeknek, melyeket a new-yorki 
Beethoven-férfikar-egylet huszonöt éves jubileuma 
alkalmával rendeztek. A leleplezés napján körül- 
belöl tízezerre menő tömeg állta körül a szobro!, 
melyet Oheims, egyesületi elnök, ünnepi beszéd 
kíséretében a város gondozására bízott. A szobor 

Barer müve.
T u r o lla  E m m a  k. a. anyjával és Adelina 

nővérével Recoaro olasz fürdőben tartózkodik, 
honnan apjához fog utazni Brianzoba. Recoaroban 
gyakrabban együtt volt Bartolucci Viktóriával is, 
a ki a nyár egy részét szintén e kellemes helyen 
töltötte. A művésznő kitűnő egészségnek örvend í 
legutóbb azonban sokat bosszantotta egy róla 
szóló eljegyzési hir, mely szerint ő legközelebb 
menyegzőjét ülné Battistini olasz énekessel. E hír
ből egy szó sem igaz. Turolla kisasszony egy bécsi 
impreszáriót vádol azzal, hogy róla bosszúból ilyen 
mende-mondákat költ. О sem Battistinival, sem 
senki mással jegyben nem jár. Turolla kisasszony 
szept. 29-én érkezik Budapestre és valószínűleg 
október 4-én fog legelőször föllépni.

K ü lfö ld i  z en é sz é t!  h ír e k . A b e r l i n i  
Walhalla színházban előadják Genée »Nanon« cimü 
operettejét, mely eddig 300 előadást ért meg. Genée 
egy másik operetteje: »Rosine« szeptember hóban 
kerül színre. — N a u m a n n  Ferenc három feí- 
vonásos operát nyújtott be a berlini dalraűszin- 
házhoz. A mü cime »Irinela«, szövegét Kartwig 
Richard irta. A b é c s i  opera a jövő télen kiváló 
figyelmet fog fordítani a klasszikus darabokra, j 
A Mozart-ciklus a jövő saisonban ismét előadásra i 
kerül. Weber összes operáit felveszik a műsorba 
azonkívül Gluck »Alceste«, »Armida« s »Iphigenia 
in Tauris* dalmüvei is ki vannak tűzve előadásra

Budapest. W eisziaann tes

Wagner összes müvei, a Parsifal kivételével szin
tén színre kerülnek. — T r e m e l l i  kisasszony 
hat hónapra a párisi olasz staggionéhoz szerző
dött, hol Salvayre »111. Richardjában« s Dubois 
egy uj dalművében a főszerepet fogja énekelni.— 
P á r i s b a n  Lohengrin, a mint tervben volt, 
jövő télen került volna színre, Elza szerepében 
Hauck Hinnie kisasszonynyal. Minthogy azonban 
alapos a félelem, hogy a németek ellen gyűlöl
ködő áramlat botrányt idézne elő az előadás al
kalmával, a dalmüvet levették a műsorról.

G e o r g e s  S a n d  emlékszobrát La Chatreban 
f. hó 10-éu leplezték le nagy ünnepélyességgel, 
roppant közönség jelenlétében. Az ünnepélyen hét 
beszédet tartottak. Beszéltek elébb Décourteix 
polgármester s Perigois képviselő La Chatre vá
ros nevében és Kaempfen szépművészeti igazgató. 
Majd Arsene Houssaye mondott beszédet az »irók 
társasága« nevében, kikelve az Akadémia ellen, 
amiért nem vesz fel Írónőket. Felszólalt aztán 
Paul Maurice és tudatta, hogy Viktor Hugó, ki a 
congressuson van elfoglva, nem jöhetett el, de le
velet küldött. Viktor Hugó levele igy szól : »Hu
szonöt vagy harminc évvel ezelőtt a nagy és ki
tűnő nő, a kit ma ünnepiünk, a legélénkebb és 
legméltatlanabb támadások tárgya volt. Alkalmam 
volt egy közös barátunkhoz, Hetzel Gyulához le
velet intézni, melyben ezt Írtam: Minden erőm
ből tapsolok önnek és köszönöm amiért Georges 
Sandot épen most dicsőitette. Bizonyos rósz haj
lam uralkodik most e szép hírnév, e kiváló szel
lem ellen küzdeni. Bizonyára nálamnál senki sem 
engedi meg jobban a magas, komoly bírálatot, 
melynek Aeschylus, Ischaias, Dante és Schakes- 
peare is alá vannak vetve és melynek ép annyi 
joga van Homer hiányaihoz, mint a csillagásznak 
a napfoltokhoz, de az irodalmi gyűlölködés vadsá
gait, a férfiak elkeseredett támadásait egy nő el
len, a törvényszéki rhetorica alkalmazása egy ne
mes, fényesnevü iró ellen : ezeket visszataszítom, 
ezek ámulatba ejtenek és mélyen bántanak. Geor
ges Sand fényes szív , szép lélek, nemeslelkü har
cosa a haladásnak, korunk egy lángja. Igazabb 
és hatalmasabb bölcselkedő mint bizonyos többé- 
kevésbbé híres atyafiai a jelen pillanatban. És 
ezen gondolkodó fő, ezen költő, ezen nő ellen va
lami vak, igazságtalan reactió tör ki. Én sohasem 
láttam szükségesebbnek Georges Sandot becsülni, 
mint most, a mikor sértegetik.« Ezt 1859-ben, 25 
évvel ezelőtt Írtam. Úgy tetszik nekem, hogy most, 
mikor dicsőítik őt, nem tehetek jobbat, mint is
mételni a mit mondottam, amikor bántották.« — 
Viktor Hugó e levelét nagy lelkesedéssel fogad
ták. Végül Lesseps Ferdinánd mondott néhány 
szót; felemlítette, hogy t.iz gyermeke közül az 
egyiket, Georges Sand tiszteletére, Solange névre 
keresztelte. »Arséne Houssaye — igy végzé Les
seps — azt mondja, hogy az akadémiának köteles
sége lett volna Georges Sandot felvenni tagjai 
közé. Ha egy nő belépne az akadémiába, tiz év 
múlva csupa nők volnának benne; a férfiak senki
nek sem kellenének.«

Felelős szerkesztő: SZANA TAMÁS.
véreit künjrvixvoffláója*
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A SORS SZESZÉLYE.
Elbeszélés.

Irta MAJTHÉNYI FLÓRA.
(Folytatás.)

VII.
Azalatt mig Régi ily önámitásokkal fog

lalkozott, a sáfár pedig örült jól és ügyesen 
kivetett hálójának, Fényhegyi Gábor gyors 
léptekkel közeledett az egyszerű zsellérhá
zacska udvarához, hol a cselédek tisztelet- 
teljes örömmel fogadták a ritkán látott ven
déget s kérdésére azt válaszolták, hogy Ala
dár ur nincs otthon, de valószínűleg nemso
kára visszatér; ha pedig az öreg nagyságos 
úrhoz akar addig betérni: azt ott fogja ta
lálni a kis szobában, mint rendesen, írásai 
között.

Fényhegyi gondolkozva dőlt az ajtófél
hez, megfontolandó, célszerű lesz-e, ha egye
nesen vele tudatja az idegenek által ková
csolt 8 gyermekeiket érdeklő terveket; s 
abban állapodott meg, hogy talán épen eként 
vonja majd közéjük a legerősebb, a legbüsz
kébb sáncot.

S a kis szoba felé indulva, elhaladt 
amaz ablak előtt, melyre a terebélyes nagy 
diófa vetette árnyát s melynek nyitott kere
tében Gizella teljes, halvány arca volt a hó
fehér varrás fölé hajoltan, mig sötét, vörö- j 
3es-barna haját itt ott megcsillantá a lom
bozat nyílásain áttörő napsugár.

A közeledő léptek zajára fölemelkedett 
e halavány a rc ; s midőn Gizella megpil- 
lantá Fény hegyi Gábort, gyönge pir futotta 
el vonásait, s ez hasonlóvá tette őt az olyan 
fehér rózsához, melynek haván a piros szín
nek csak egy lehellete van.

Fényhegyi köszöntve őt, nem állhatta 
meg, hogy ne lassítsa meg lépteit, hogy 
eként legalább egy másodpercig gyönyör
ködjék az őt annyira lekötő szépségben.

Gizella zavarát ‘palástolandó, mintegy

önkénytelenül mélyebben hajlott a varrásra. 
Fény hegyi pedig, mint egy varázslat hatása 
alatt s azt gondolva, hogy az álomképszerü 
tüneményt nemsokára talán elveszítheti, 
megállt az ablak a la tt:

— Bocsánat kisasszony — szólt meg
indult csengő hangján— úgy hiszem ő nagy- 
ságáékat a kis szobában találom ?

— Épen az előbb láttam, hogy a há 
túlsó kis rózsás kertbe mentek; s igy oda 
kell fáradnia, ha velük találkozni óhajt.

— S ön oly jó, ön mindig fárad akkor 
is, midőn a többiek már pihennek.

— Sürgős apróság, melyet el akarok vé
gezni . . . De mily kölönös, ritka szerencse 
önt nálunk láthatni?!

— Kisasszony, a szerencse, mely enge- 
met most az által ér, hogy Nagyságtokat 
fölkereshetem: a sors szeszélye által doba
tott elém. Az az: valamely közlendőt bí
zott rám.

— Jót? — pillantott föl Gizella gyer
mekes kíváncsisággal, hisz a boldogtalanok 
mindig örülnek, az újságnak, mert változást 
remélnek.

— E közlemény egy része önt illeti, 
azért öntől függ meghatározni, hogy szíve
sen vett és jó-e ?

— Engem is illet ?
— Igen.
— Mondja kérem.
— A mily természetes egyszerűséggel 

kérdez ön, ép oly egyszerűen fogom én is 
elmondani, hogy odaát az >uj uraságnál« 
két házasságot terveznek, egyiket az Aladár

! ur, másikat pedig — az ön számára . . . s 
ón figyelmeztetni akartam . . .

— Köszönöm — válaszolt Gizella büsz
kén, magasra emelve fejét — de részemről

i egyrészt fölösleges, mert elég bátorságot 
; érzek arra nézve, hogy meggyőződésemet, 
j érzésemet megvédjem a váratlan támadás- 
! nál is.
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Fényhegyi boldog csodálkozással nézett 
a leánykára s kis szünet után halkan kérdé:

— Megsértettem? . . .
— Oh nem ! — szólt Gizella szelíd mo

sollyal — ön engem, soha nem akarhatna, 
nem tudhatna megsérteni !

— Engedje, hogy kezét megcsókoljam 
e boldogító véleményért.

S Gizella átnyújtva kezét az ablak vi
rágain, szeretettel nézett a csendesen le- 
hajló főre, meglevén győződve, hogy eként 
már nem olvashat szemeiben.-

De azt elfeledte, hogy e rokon lélek 
nemcsak a szemsugarakban, de a környező 
légkörben, az érintkező kéz delejében s a 
némaságban is olvas s ezt csak akkor vette 
észre, midőn ő is tudta, hogy a következő 
percben valamely elhatározó mondat fog az 
ifjú ajkain elhangzani.

— Oly régen, oly ellenállhatatlanul 
óhajtanék önnek valamit mondani, — szólt 
Fényhegyi csendesen — de nem merem! 
Nem szabad!

Gizella elpirulva s szelíd mosolylya} 
hajtotta le fejét, mialatt keze csendesen meg 
rendült az ifjú forró kezében.

— Sejtem, hogy ön mit mondana, — 
szólt azután — de ne tegye, hadd marad
jon ez csak sejtelem, csak álom!

— S miért ? Ugy-e, mert valóság nem 
lehetne belőle soha! Igaza van! Ön úrnő, 
én szegény, névtelen ifjú.

— Ne értsen félre — szólt Gizella en
gesztelőig az elszomorodotthoz — ön kép
zett és tehetséges fiatal ember, önnek sorsa 
nyitva áll, s nem szabad lekötnie. Ha 
valóban gazdag »úr nő« lennék — foly
tatta azután elszomorodva — akkor . . . igen 
akkor! . . .

Fény hegyi saját gondolataiba merülte n 
s csak mintegy ezeken át hallotta az elmon 
dott szavakat, mint búvár a viz tiszta hul
lámain át látja a csillagos eget. Azért mint
egy folytatva saját gondolatait, mondá :

— Ha gazdag lennék, a menyországot 
hoznám le a földre annak, a kit szeretek !

— A végzet gyakran megoldhatlan ta
lányokat dob az emberek életébe — szólt 
Gizella elmerülten — s ezek közé tartozik 
az is, hogy miért nem tehet mindenki úgy, 
a mint óhajtaná, de csak úgy, a mint azt 
sorsa elébe írja!

— E szerint ki tudja nem fog-e ön is 
férjhez menni akarata ellenére, ha kénysze-
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riteni fognák reá? — jegyzé meg Fényhe
gyi, fürkészőleg tekintve a leányra.

— Biztosítom önt, hogy sohasem me
gyek férjhez! — válaszolt ez csendesen, 
ünnepélyesen, mintha fogadást ejtett volna 
ki s azután lesütötte szempilláit, mint szok
ták leereszteni a kárpitot a régi imaházak 
szentélyein.

Fényhegyi pedig hálásan ragadta meg 
a kis kezet s mintegy önmagához, lelkesül
ten szólt:

— Ő, vagy senki más !

VIII.

Ezalatt a rózsás kert felől sétáló csen
des léptek hallatszottak; s a mint Gábor 
visszatekintett, a Gizella szüleit látta köze
ledni, kik egy nagy bokréta illatos rózsát 
hoztak a kertből.

— Ah, Fényhegyi u r ! — kiáltott Sza- 
lánczy az ifjú elébe — valóban csoda sem

í  lenne, ha meg nem ismernénk, oly rég nem 
| láttuk önt.

Gábor mély meghajlással köszönte meg 
e szavakat.

— Igen boldoggá tesz, ha észrevették 
nagysádtok hiányomat.

— Hja, a szegény embert mindenki 
| elfelejti — folytatta Szalánczy némi kese

rűséggel, ennek pedig annál jobban esik 
azután egy-egy arcot látni azokból, a kik
hez rokonszenv fűzte.

Az ifjú szinte zavarba jött e sok szí
vességre ; Gizella pedig atyja ömlengésein 
oly boldogan mosolygott, hogy ez észrevette 
a szokatlan fényt leánya szemeiben s igy 
szólt hozzá :

— Örülsz ugy-e az üde virágoknak ? ! 
Fogd hát s tedd azonnal vízbe, hogy el ne 
hervadjanak. Ön pedig Fényhegyi jöjjön 
velünk a kis szobába; épen jó, hogy eljött, 
egy bizalmas emberre van szükségünk s 
pedig olyanra, mint ön, a kinek szakértel
mét, becsületességét és ragaszkodását is
merjük.

— Nagyságod minden szava jobban 
lekötelez; iparkodni fogok e jó véleményt 
meg is érdemleni s mindenek előtt azáltal 
is, hogy engedőimet kérek annak elmondá
sára, a miért ma tulajdonképen idejöttem.

— Csak beszéljen nyíltan; érdekkel 
hallgatjuk.

Ezalatt a kis szobába értek, melynek 
pamlaga és asztala most is el volt halmozva

Ü R U
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csomagokban és szétszórt lapokban heverő 
irományokkal.

Szalánczy helyet csinált, gondosan félre
téve a rendetlennek látszó — de tárgy szerint 
mégis rendezett — irományok azon részét, 
melyek útban feküdtek. Azután a szemközt 
ülő Gáborhoz fordult:

— Nos, kérem, szóljon hát.
S az ifjú elbeszélte az »uj uraság«-nak 

a Szalánczy családra vonatkozó tervét, úgy 
a miként azt a sáfártól hallotta; s e sza
vakkal végzé:

— Kötelességemnek tartottam mindezt 
nagyságotokkal tudatni, hogy az esetleg 
más utakon is fűzendő tervvel szemben ma
gukat bölcs belátásuk szerint mihez tartani 
képesek legyenek.

— Nagyon köszönöm — viszonzá Sza- 
lánczv oly mozdulattal, mely kifejezte, hogy 
a dologra nem sokat ád, — aztán ezt meg
erősítendő szóval is folytatta: — Nem tar
tom érdemesnek, hogy erről csak szóljunk 
is, mert hasztalan lesz minden kísérletük! 
De beszéljünk most másról. Tudja e, hogy 
én ez iratokban igen becses dolgot fedez
tem föl ? !

— Valóban?! — kérdé Gábor őszinte 
részvéttel s tágra nyilt szemekkel tekintve 
a beszélőre.

— Igen. S ön ugy-e, azt hiszi, hogy 
valamely elfeledett régi jog, árverési forma 
hiba, vagy más efféle?! De korántsem!

— Kiváncsivá tesz nagyságod.
— Egy oly dolog, melyben az ön se

gítségére számítunk. Egy elásott kincs!
— Bocsánat nagyságod, ha kimondom, 

de ez ábrándnak látszik.
— Ne higyje! Nagyon is authentikusok 

ez adatok ! Nézze, itt a sárga papíron egyik 
ősöm, Szalánczy Sámuel kezeirását látja. A 
jó öreg ott lakott a régi kastélyban s itt 
följegyezte az utódok számára, hogy kincsét 
arany-ezüst edényekben, ékszerekben, kész
pénzben, fegyverekben stb stb. hová rej
tette el, háború idején !

— Igen az akkor volt; — csóválta fe
jét kétkedve Gábor — az akkor volt! De 
azóta! Ki tudja, ki vehette fel ? !

— Senki. Az öreg nem érte a háború 
végét: fiai a csatatéren jártak, ezeknek te
hát nem mondhatta meg titkát, azért irta 
le. S valószínű, a többi iratcsomagokkal ez 
elsárgult lap is ott hevert az archívumban. 
— A csatából hazatérteknek bizony más

I megbeszélni valójuk és gondjuk volt, mint 
| az archívumokat bújni, a mit jólétben a ma

gyar ember úgy sem igen szokott cselekedni, 
legfeljebb a tudósok ; no meg aztán az ilyen 
magamféle bukott nemesek, a kik még a 
kákán is szeretnének valami kis arany-cso- 
mócskát lelni.

— Félek nagyságos uram, hogy ama 
lelt csomó nem igen lesz aranyból!

— S mért ne lenne, —- hevült neki 
j Szalánczy — ha senki föl nem vette a 
j pénzt?! S ha ez történt volna, bizonyosan
i hallottam volna hírét apámtól, vagy nagy- 
I apámtól a családban talált kincsnek, a mi 
| azonban nem történt. így tehát nem marad 
; egyéb hátra, minthogy én keressem azt A 

sors nekem tartotta föl; tudván, hogy ne
kem lesz arra legnagyobb szükségem. De 
bizalmas ember kell hozzá, a ki segédkezet 
nyújtson. Fiam praktikus irányt követ s 
ellensége az ilyen kissé regényes eszméknek. 
ö  hivatal után látott s most egész lélekkel 
e tervén függ; ő vele tehát nincs mit be
szélni. Azt gondolja, hogy az ilyen szokat
lan vállalat által elveszítené a megye jó vé
leményét. Ferde nézet; de hát hiába! So
kat gondolkoztam azután, hogy kit válasszak 
titkom részesének ? ! S a mint önt az előbb 
megpillantottam, egyszerre megütött egy su
gallat, hogy ön az igazi hivatott e szerepre, 
ki a bányászatot alaposan tanulta, az ása
tásnak tehát lehető legjobb csinját-binját 
ismeri s az aranynak még csak légkörét is 
megérzi! — végzé tréfásan Szalánczy.

— Igen lekötelez, nagyságod e jó vé
lemény által. Szívesen szolgálatára leszek 
mindabban, a mi lehetséges, habár őszintén

| megvallva — eredményt nem merek re
ményleni ; de véteknek tartanám nagyságo
dat kísérlet nélkül e reményétől megfosztani 
akarni. Kérdés már most, hogy hol fekszik 
az az állítólagos kincs ? mert útmutatás nél
kül bajos lesz annak nyomára akadni

— Itt van ! — vágott közbe Szalánczy 
hévvel, s ujjával az elsárgült okmány né-

j hány sorára mutatva. — I t t ' van pontosan 
| körülírva! A kastély kertjében van elásva 
i a kincs!

— A kastély kertjében?! — De nagy- 
! ságos uram, ez — most már a Kőváryé !

— A kert igen, de nem a kincs! Ezt 
nem vehette meg, nem is tudván a létezését.

— Egykor pedig a biróságok mégis ama
i zsibárusnak Ítélték oda a százas bankót, a
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ki azt egy két forintért vett régi kabát j  
zsebében találta !

— Meglehet ! Ez különben jogi kérdés; ! 
de legalább harmadrésze a talált kincsnek 
m i n d e n e s e t r e  az enyém lenne, habár 
itt nem t a l á l t  kincsről, de az ősapa állal
d e p o n á 1 1 értéktárgyakról van szó!

— De Kőváry enged-e kertjében ke
resgélni ?

— Engedelmére nincs szükségünk! Itt 
még az is meg van Írva: hogy e földalatti 
pincének az erdőből is van bejárata; mely 
több földalatti helyiségeket összekötő, hosszú 
folyosón vezet végig. S ki áll jót, hogy nem 
e helyiségek egyikében vagy magában a 
folyosóban van-e a főkincs?!

A mint pedig ön tudja, e kis erdőrész 
a határos zálogos birtokhoz tartozik, igy 
tehát sajátom; s e szerint a deponált kincs 
is, minden tekintetben az.

Fényhegyi belátta, hogy itt az ellen
kezés nem sokra vinne, mert Szalánczv már 
elringatta magát kedvenc ábrándjában ; azért 
csak bővebb felvilágosítást kért az erdőben 
keresendő hely pontos megjelölésére nézve, 
mit egy jól ismert szikla tövében álló nagy 
körtefa szomszédságában állított az elsárgult 
okirat.

— Már most kedves nőm add ide azt a . . .
Szalánczyné megértette férjét, s némi

zavarral húzta ki az asztalfiókot, hogy abból 
egy karperecét elővegyen, melyet majdnem 
félénken nyújtott oda Fényhegyinek; s az 
ifjú kérdő tekintetére Szalánczy sietett vá
laszolni :

— Ezt ön pénzzé teszi s fordítja az 
ásatási költségekre.

— De kérem fölösleges . . .
— Nem, nem! Határozottan igy kívá

nom! Csak a s a j á t  pénzünket szabad koc
káztatnunk ; habár úgy reményiem, hogy 
ez nem lesz kockáztatás!

— Fényhegyi nem mert ellenkezni a 
tárgy elfogadására nézve sem ; habár a szive 
fájt, hogy ilyen családi ereklyét áldozzon 
föl egy üres ábrándnak. Mindamellett zsebre 
tette a karperecét, de azt is elhatározta egy
úttal : hogy nem fogja eladni, de majd egy
kor, valamely adandó alkalommal, vissza
szolgáltatja.

Miután igy rendbe jöttek, szinte lát
ható volt Szalánczyn a nyugtalanság, mintha
azt mondaná:

■— Menjen most már tehát barátom és ne

vesztegessük az időt! Hiszen csak az ásatás 
választ még el a dusgazdagságtól!

Fényhegyi pedig, habár nem is hallotta 
a néma gondolatot, mégis megértette, s ka
lapja után nyúlva igy szóit:

— Még ma fölfogadom az embereket 
s holnap valamely alkalmas ürügy alatt 
megkezdetem az ásatást. Mihelyt pedig leg
kisebb eredmény mutatkozik, azonnal tudó
sítani fogom nagyságodat.

— Előre is köszönöm s mint a bányá
szoknál szokás: jó szerencsét kívánok.

A mint Fényhegyi kinyitotta az ajtót, 
szemben találkozott a belépő Gizellával. El- 
haladtában némán köszöntő őt csupán ; de 
tekintetéből szokatlan boldogság és öröm 
sugárzott.

Nem mintha ő az ábrándos terv kivi
telétől bármit is remélt volna; de örült an
nak, hogy a Szalánczy bizalmában ismét 
följebb szállt; s boldogította mindenek fö
lött az, hogy a Gizella rokonszenvéről meg
győződött, mi többet ért neki, bármely 
gyémánt-bányánál.

IX.

Hogy a Szalánczy-pár a közetkező na
pokban is folytatta a kedvenc tervéről való 
ábrándozást, annyi bizonyos ; valamint az is, 
hogy Gábor a legnagyobb lelkiismeretesség
gel fogatott hozzá ama fárasztó munkához, 
melyben egy csepp hite sem volt; s majd 
megette a méreg, hogy midőn a legjobb 
munkában voltak, egyszerre csak a szőke 
sáfár toppan elébe, mintha csak a földből 
került volna elő.

— Alázatos szolgája uraságodnak. Mit 
méltóztatik csinálni ? Mit méltóztatik ásatni?

— Hát csak úgy . .. Régiségeket ke
resünk.

— Talán a tatárok futottak erre ?! 
Vagy a törökök?! Biz az meglehet! — vi- 
szonzá ravasz hunyoritással Mózsi; azután 
visszatért kedvenc thémájához:

— Méltóztatott a Szalánczy urasággal 
beszélni ?

— Miről ?
— Arról a bizonyos dologról . . .
Fényhegyiben fölforrott az epe s nyers

hangon rivalt a sáfárra:
— Megmondottam, hogy tőlem semmit 

ne reméljen ! . ..
(Vége köv.)
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A HOGY ELŐSZÖR LÁTTA.
A »MOLiLY BAUN« szerzőiétől.

(Folyt, és vége.)

Meg is teszi. Néhány perccel későbben 
Sir Hilary a Sírén előtt áll és a legjobban 
fogadják. A megrezzenés halvány árnyéka 
fut keresztül alakján, mikor szemébe néz, 
a leghalványabb pir festi meg arcát; de 
mindkettő olyan határozottan, hogy Tre- 
maine, ki élesen vizsgálja, nem bizonyos 
benne, hogy egyáltalában megtörtént e.

A leány maga a kedvesség irányában 
és bájosan mosolyog.

— Igen, még van egy táncom üresen, 
azt megkaphatja. — A mint ezt mondja, 
gyorsan kihúz táncrendjén egy nevet és 
fölébe írja »Sir Hilary«. — S épen a leg
közelebbi, nem különös? — teszi hozzá 
kecses, gyors felpillantással.

S aztán, mivel a keringő utolsó kedves 
hangjai elhaltak, kezét a férfi karjaira teszi, 
szép fejével szívesen int utolsó vigasztal
hatatlan táncosának és Tremaine elvezeti 
egyik közeli társalgó terembe.

Miután kötelességszerüen megvitatják 
a rendes eszméket, melyek minden uj isme
retség kezdetével felmerülnek, Tremaine — 
ki ez egész idő alatt meglehetős szórakozott 
— nagyon elhallgat.

Ep úgy Guendoline is. Kis ideig tanul
mányozza a férfi bámuló arcát s aztán újra 
elmerül a hasznos legyező vizsgálatába, s 
csak nehezen tudja elfojtani a mosolyt, mely 
ajkai szögleteiben leskelődik. Szereli a szini 
jeleneteket s ez jobb akármilyen szinda 
rabnál.

Hilary ur, a hosszas csendet kissé nyo
masztónak találván, határozottan felemelke
dik és reá néz. Aztán leküzdhetetlen kíván
csiságtól űzetve, kissé hirtelen kérdezi-----—

— Volt valaha Irlandban !
— Igen — felel közönyösen — már 

többször.
— Volt — bizonyos habozás vehető 

észre hangjában — egy Ballykillruddereen 
nevű kis faluban ?

— Ballykillruddereen ? — kérdi a leány 
halk nevetéssel. — Milyen név ! Nem fárad
nak ki az írek, mig ilyen hosszú neveket ki
találnak ? Van csakugyan hely, a mit Bal- 
lykillruddereennek neveznek?

— Van. Tehát ön sohasem volt ott? —

| A férfit magát is meglepte saját állhatatos- 
j sága a kérdezősködésben.

— Milyen különös kérdés — mondja 
I Lady Guendoline, legyezőjével játszva és ki- 
| kerülve Tremaine komoly tekintetét. — Azt 
| hiszi, hogy sok időt töltök kis paraszt

falukban ? Most, mondja meg őszintén, úgy 
nézek-e ki, mint a ki Ballykill— hogy is 
hivjákban szokott mulatozni ?

— Nem, — nem úgy néz ki, — felelt 
Tremaine legyőzetve, aztán akaratlanul só
hajt és ellhallgat.

— Milyen mély sóhajtás — mondja ő 
nagysága gúnyolódva, ez az egy három kö
tetre terjedt. Talán ott hagyta szivét e kü
lönös, kimodhatatlan nevű ir városkában ?

— En ? — Oh, nem ! — kiáltja meg- 
; rázkódva és elmosolyodva. — Azt épen nem.

Hanem ott találkoztam valakivel, kiről egé
szen ma estig azt hittem, hogy a legbájo- 
lóbb nő mindazok közt, kiket valaha lát
tam. Nagyon — itt kifejezésteljes szünet — 
nagyon hasonlított ö n h ö z !

— Igazán? Köszönöm, Sir Hilary, — 
felel gyöngéd mosolylyal. — Ha van va
lami, a mit bámulok, akkor az egy gyön
géden elburkolt bók, mint az öné volt. Ha
nem, hogy egy titkot eláruljak, már meg
untam hallani, hogy milyen csinos vagyok, 
így hát az ön ir-szépsége hasonlitott hoz
zám ?

— Nem tudom, hogy ir volt-e, vagy 
angol — hanem n a g y o n  hasonlitott önhöz
— folytatá állhatatosan rá nézve.

— Ki volt? — kérdi a leány könnye
dén elpirulva.

— Nem tudom.
— Hogy hívták ?
— Nem mondhatom meg; sohasem hal

lottam a nevét.
— Tényleg egy szép Incognita. Milyen 

kedves kaland. Érdekes, mint egy spanyol ösz- 
szeesküvés. Remélem, képmásom legalább 
is urihölgy volt?

Sir Hilary habozik és a padlóra tekint. 
Tagadhatatlan, hogy az igen szép padlózat, 
de aligha érdemli meg a hízelgő figyelmet, 
melyben Sir Hilary részesíti.

— Becsületemre, még ezt sem tudom,
— mondja erőltetve.

— Milyen furcsa! — — kiáltja Guen
doline vállat vonva. — Ha én férfi volnék 
és olyan teljesen elveszteném szivemet, mint 
ön egy ismeretlen szépség láttára, nem nyu
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godnám meg addig, mig mindent ki nem 
tudnék róla.

— Azt nem mondottam, hogy elvesz
tettem a szivemet,

— Nem ? — mondja Guendoline két- 
kedőleg felvont szemöldökkel. Aztán másról 
kezdenek beszélni és nem elevenítik fel 
újra a tárgyat.

Az est vége felé Tremaine egy másik 
táncot is kap tőle és nyomorultan boldog
nak kezdi magát érezni, ha ugyan használ
hatjuk e kifejezést. Guendoline igen kedves 
és szives s közvetve tudtára adja, hogy 
két embert kikosarazott a két tánc miatt.

— Tehetem holnap tiszteletem? — kérdi 
Tremaine.

— Igen, — felel Guden — ő tudja 
biztosan, hogy mama örülni fog. Ismeri ma
mám. Nem? Akkor engedje meg, hogy be
mutassa. Ha mama meghallja, hogy a Ke
leten volt és ott találkozott a kedves Prim- 
rose-zal (Primrose e páratlan leány fivére) 
és hogy rémülettel viseltetik az oroszok
kal szemben, bizonyosan a legjobb bará
tok lesznek. Mama úgy szereti azokat a 
kedves törököket! Mindezt a legbarátságo
sabb hangon mondja el.

Hilary jelenleg azon veszi magát észre, 
hogy a »mamá«-val beszélget, ki igen udva
riasan fogadja és sokat foglalkozik vele. Ez 
időszerint a sokat szenvedett grófnő már, 
teljesen belejött leánya arcának és modorá
nak minden árnyalatába és változatába s 
valami van abban mikor Sir Hilaryhoz szól, 
valami halvány, leírhatatlan dolog, a mi 
anyai szivében boldog reményeket kelt. 
Tremaine bár ma még csak báró, leendő 
örököse egy öreg, távoli rokon grófságá
nak s egykor Anglia leggazdagabb embe
rei közé fog tartozni. Igen, kétségtelenül 
jobb partié a szeretetreméltó, bár öreges 
Berlienél is ; igy a grófnő igen nyájas hozzá, 
elmondja neki, hogy anyja egyike volt leg
kedvesebb barátnőinek s a nélkül, hogy 
mondaná, tudtára adja, hogy háza nyitva 
áll előtte, mig a városban maradnak.

Sir Hilary boldogan veszi tudomásul e 
hallgatag meghivást s a legközelebbi dél
után útját a szerencsés épület felé irányozza, 
mely magában rejti az ő szeretettjét; bebo- 
csátják és határozottan kényeztetik.

A mindennapos látogatások két hétig 
tartanak, mely időszak alatt keresztül megy 
a remény és félelem, hit és kétkedés min-

den aggályán és mégis nem meri a nyerés 
vagy vesztés esélyének kitenni mindazt, mit 
a földön legdrágábbnak tart.

Lady Guendoline e x i g é a n t e ,  d i f 
f i c i l e ,  nagyon szeszélyes s nagyon is ud
varias Lord Millefleurs Györgyhöz. Rende
sen, mikor Tremaine imádottjának lakhe
lyére érkezik, Lord Györgygyel a lépcsőn 
találkozik elmenőben, vagy mikor elmegy, 
találkozik a kapuban vele. ki épen akkor 
jön. Néha a két fiatal ember összejön a tár
salgóban és képmutató örömmel ráznak ke
zet, aztán udvarias, tizenkilencedik század
beli modorban bámulnak egymásra, harapós 
makacssággal próbálgatván, hogy melyik 
böjtöli ki a másikat. Mindez benső örömet 
okoz az elkényeztetett szépségnek, ki a leg
fontosabban ki tudja számitni mindegyikök 
érzelmeinek változatait.

Ma Sir Hilary leverten felhaladván a 
lépcsőkön, Guendolinet szerencséjére egye
dül találja; és rögtön felvidámodva leül s 
elhatározza, hogy ma kedves lesz.

— Mamának borzasztó fejfájása van, 
— mondja Guendoline és reméli, hogy Tre
maine meg fog bocsátani, de ő csaknem bi
zonyos — ezt panaszosan mondja és észreve
hető habozással, mintha csakugyan azt hinné, 
hogy ezzel kellemetlenséget okoz vendégé
nek — csaknem bizonyos abban, hogy Lady 
Rosemarry nem hagyhatja el ma szobáját. 
Ez igazán baj etc. etc. etc.

— Rendkívül sajnálom — mondja Tre
maine távol az igazságtól s azzal a grófnőt 
és fejfájását száműzi gondolataiból Ragyogó 
kedélyben van s ezt ki is fejti. Lord György, 
mint jelenleg felfedezi, nincs a városban s 
igy ez a nap az övé. Guendoline legszíve
sebb kedélyhangulatában van és a társalgás 
bizonyos ideig élénken folyik.

Aztán hirtelen változás áll be. Az ajtó 
megnyilik és az inas zaj nélkül megjelenik ; 
egy gyönyörű virágbokrétát hoz a leghalvá
nyabb virágokból kötve és átadja Lady 
Guendoline-nak.

— Lord Milefleűrs György üdvözletét 
küldi, mondja ünnepélyesen s aztán eltá
vozik.

— Sir Hilary ékesszóló csendbe merül; 
minden jó kedélye elhagyta s annak helyét 
komorság foglalta el az arcán.

Lady Guendoline bokrétájának élveze
tébe merült.



— Milyen kedves! — mondja bájos 
niosolylyal. — Annyira szeretem a fehér 
virágokat — milyen szép volt Lord György
től, hogy erre visszaemlékezett; de ő olyan 
figyelmes. S milyen kedvesek, milyen üdék, 
mint valami falusi lehellet. Nem igaz? 
Nézze csak — — Előrehajolva, elbájoló 
kecsesei tartja a gyűlölt bokrétát Tremaine 
orra alá.

— Nagyon, — felel az fagyos hangon, 
kissé hátrahökkenve.

— N em  szereti a virágokat? — kérdi 
a leány ártatlan meglepetéssel.

— N é m e l y i k e t  nem, — jegyzé meg 
hangsúlyozva.

— Valami baja van Sir Hilary? — 
kérdi a leány megható részvéttel. — Tudja, 
az utóbbi időben igen rosszul néz ki. Több
ször észrevettem, hogy milyen változékony 
a kedélye. Pár perccel ezelőtt egészen jó
kedvű volt és m o s t. — Fogfájása van, vagy 
nevralgiája ? Mondja meg, ha valamiképen 
segithetek baján.

— Segithet — kiált Tremaine felemel
kedve. — Megint jókedvű leszek, ha kidobja 
ezeket a virágokat az ablakon!

— Kidobjam szép virágaimat a londoni 
g a m i n-oknak ! kedves Sir Hilary, m i é r t ?

— Mert — felel kétségbeesetten a má
sik, olyan közel menve hozzá, a mennyire 
csak a körülmények megengedik, tekintetbe 
véve, hogy Guendoline el van torlaszolva 
egy fekete asztal, a kandalló-rács és egy j 
zsámolyszék által, melyen lábai nyugodnak 
— mert — s z e r e t e m  önt! Es ha látom, 
hogy rajtam kívül másoktól is elfogad vi- ; 
rágokat, akkor tökéletesen boldogtalannak 
érzem magamat. Guendoline — folytatja, 
kezét kinyújtva felé — hadd tegyem el a j 
virágokat valahová.

— Jól van — felel gyöngéden, hallat
lanná téve beszédje első részét. — Hozza 
ide azt a velencei vázát a mellékszobából 
s akkor megengedem, hogy velem elren
dezze benne. Nem ? Nem akar segíteni ? 
Milyen udvariatlan. Nos, nem bánom hát, 
megcsinálom magam, és hogy megmutassam, 
hogy azért nem haragszom, magának adok 
egy egész virágot! — s feléje nyújt egyet.

— Köszönöm, nem kérek belőle — fe
lel fagyosan.

— Még ha é n adom sem ? — teszi 
hozzá a leány mély csodálkozással.

~ - Nem, köszönöm, — növekedő hideg
séggel .

— De mindazonáltal fel k e l l  tűznie
— mondja a szépség kedves, bosszúság- 
nélküli hangon; s mivel mindig ő győz> 
Tremaine azon veszi észre magát, hogy 
gazdagabb egy ágacska megvetett stepha- 
notissal.

— És most — nyilvánítja néhány perc
cel későbben, miután a virágokat kedve 
szerint elrendezte — üljön le ide, dugja 
zsebébe azt a csúnya kis ráneot homloká
ról és mulassunk. Beszéljen valamit arról a 
furcsa nevű, csodálatos ir faluról és az ön 
titokteljes szépségéről.

— Néhány perccel ezelőtt mondtam va
lamit, a mit ön figyelembe sem vett — 
mondja szemrehányóan.

— Igazán ? — felel kissé elpirulva,
— Bizonyos benne? Úgy találom, hogy ön 
ma egész nap szokatlanul egyhangú — az 
az szótlan volt. Talán nem figyeltem oda?

— Nem, — válaszol keserűen — na
gyon is el volt foglalva Millefleurs külde
ményével.

— Hát mondja még egyszer.
— Mondjam ? — felel élénken — Guen

doline, szeretem magát.
— Oh! Sir Hilary — felel a legmélyebb 

szemrehányás hangján a leány — mit be
szél ! Ö n! ki szivének minden parányát 
arra a bájos ir leányra áldozta. Nem, mi 
haszna tagadná — ez nagyon is kézzelfog
ható.

— Bolondság; soha életemben nem be
széltem vele.

— Egyszer sem?
— Nem. Legalább nem emlékszem reá.
— Akkor neki kellett önhöz szólni, 

mi — megbocsásson — kis meggondolatlan
ságot bizonyít, s a lehető legrosszabb mo
dor szerintem. Nem hihetem, hogy valami 
k ü l ö n ö s e n  csinos leány volt.. Mit mon
dott?

— Hogy szólhatott volna hozzám, ha 
én nem szóltam hozzá?

— Sir Hilary, ne csavargassa el a sza
vakat; ez nem egyenes felelet kérdésemre. 
Mondja meg, hogy mit mondott,

— Semmi nevezetest sem.
— De nevezetes, és én tudni akarom

— felel a leány imádandó duzzogással.
— Meg k e l l  mondanom ?
— Ke l l  — hangzik parancsolólag.
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— Nos, hát — felel kétségbeesett nyu
galommal — azt kérdezte : »Pezsgőt, uram ?«

— M it m o n d o t t ?  — kérdi lassan 
fölemelkedve.

— »Pezsgőt, uram ?« felel makacsán.
— Mit ? Akkor hát — ő — ő — egy

— e g y -----------
— Szobaleány volt — válaszol a férfi 

azon kétségbeesett elhatározással, hogy most i 
kimondja a lehető legrosszabbat,

— S ön engem egy ■— szobaleányhoz 
mert hasonlitni! — mondja Guendoline 5 s 
aztán elfordulva tőle, lassan az ablakhoz 
megy, ott hagyva Tremainet, leírhatatlan 
kedélyhangulatban, a kandallónál. Szemeit 
boldogtalan tekintettel függeszti megsértett 
bálványára, és láthatja, hogy annak sugár 
alakját könnyed felindulás rázkódtatja meg. 
Talán bánat, talán harag, t a l á n  nevetés
— ki tudná megmondani, hogy micsoda ? 
Sir Hilary teljes szerencsétlenségében a má
sodikat hiszi.

— Guendoline, haragszik reám ? — 
mondja tiszteletteljes távolban, de egész szive 
hangjában rezeg.

— Igen, — hangzik halkan — és — 
ne hívjon keresztnevemen engedelem nélkül, 
én nem vagyok — szobaleány!

Ez kegyetlen csapás. Tremaine meg
görnyed alatta, de bölcsen mit sem szól.

— Nem hasonlított hozzám — mondja 
aztán Guendoline, még mindig halk hangon.
— Mondja, hogy nem hasonlított.

— Nem mondhatom, — felel kétségbe
esve, de híven színeihez, miért a leány 
titokban megdicséri. — Nem tudom, hogy 
csakugyan cseléd volt-e, vagy valami átöl
tözött hercegnő. Csak azt tudom, hogy a 
legszebb nő, kit valaha láttam s hogy any- 
nyira hasonlított önhöz, hogy meg nem tud
nám egyiket a másiktól különböztetni. Azon
ban mivel ön azt állítja, hogy sohasem 
volt — -------

— Nem akarok hasonlítani egy — olyan 
személyhez — szakítja félbe gyorsan társa.

— Ha látta volna, megbocsátana ne
kem — felel gyöngéden, — olyan szép, — 
olyan bájos — annyira hasonló volt ma
gához !

Guendoline elmosolyodik. Felé fordul és í 
megbocsátó kezet nyújt neki.

— Minthogy o l y a n  szép volt megbo- j 
csátok — mondja kecsesen és Tremaine a 
fehér ujjak felé hajolva, hálásan csókolja i
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1 meg azokat. Mielőtt kalapját veszi, Guen- 
■i doline megszólal:

—- Igaz, elmegy a jövő héten Mrs. 
Gore-Palliserékhez a műkedvelői előa
dásra ?

— Elmegy maga ? — kérdi elővigyá
zatta!.

—- Én játszani fogok. Csak kis szere
pem van, de szeretném, ha eljönne s meg
tapsolna.

— Minden bizonynyal ott leszek, — 
felel növekedő melegséggel.

— És, Sir Hilary, — kiált utána csin
talanul, mikor az az ajtóhoz ér, — hozhat 
egy bokrétát is, hogy feldobja nekem. Jus
son eszébe, hogy mennyire szeretem a fehér 
virágokat!

Mikor elmegy, Guendoline fejét kezére 
támasztva, legmélyebb gondolkozásba merül.

— Vájjon, — mormolja aggályosán, — 
vájjon h o v a  tehette Hamper azt a vászon
ruhát, emlékezetes fejkötőt s kötényt!

*

A függönyt felhúzták, a vendégek mind 
ülnek; mindenki lesi az első bukást. Mrs. 
Gore-Palliser mosolyra kényszeritett arccal, 
bensőleg növekedő félelemmel küzködik, arra 
gondolva, hogy hátha a legidősebb Gore kis
asszony elfelejti szerepét. Gore kisasszony 
leánybarátnői hasonló félelemmel gondolnak 
arra, hogy hátha nem  f e l e j t i  el.

És csakugyan nem is felejti s a füg
göny egy társalgási vígjáték sikerrel játszott 
első felvonása után gördül le. Általános 
taps, bár a Sir Hilary-é, ki csalódottnak 
érzi magát, hogy Guendoline eddig nem je
lent meg, alig hallható.

Öt perc telik el. A zene, mely a fel
vonásközt betölti, elhallgatott. A legyezők 
megcsendesednek, mert a második felvonás 
kezdődik. A hősnő (Gore kisasszony) öltö
zőszobájában van s csaknem csinos, a nagy- 
értékű reggeli ruhában. — Ügyes magán- 
beszéd következik és aztán a színfalak 
közül egy nyugodt, vászonruhába, csinos 
fejkötőbe s hibátlan köténykébe öltözött 
szobaleány közeledik a színpad előrésze felé.

Sir Hilary szívdobogása megáll. Fel
emelkedik félig székéről, — Wyndham asz- 
szony szobaleánya ez, vagy Lady Primrose 
Guendoline ? Elsápad, tekintetük találkozik 
s aztán — t u d j a .

Z O R D



Mikor a felvonásnak vége van és a 
függöny legördül, elhagyja a termet s egy 
csarnokon át bemegy a rögtönzött zöld-te
rembe. Itt találja Guendolinet bizonyos za
var kifejezésével rendesen mosolygó arcán, 
magával vöd ja egy szomszédos szobába és 
önkényüleg beteszi az ajtót.

— Hát mégis maga volt — arca sápadt 
az izgalomtól. — Irlandban volt, mikor én 
ott voltam. Oh, mennyit faggattam Wind- 
hamet maga miatt s csaknem megőrültem, 
hogy semmit sem tudhattam meg. Drágám, 
miért nem mondta meg hamarább ?

— Megmondani ? Mit ? — kérdi Guen- 
doline, idegesen nevetve s kezét visszavonva.
— Hogy Irlandban voltam valaha ? És ké
rem, Sir Hilary, ki engedte meg, hogy »drá
gádnak nevezzen, magának, egy fiatal em
ber, kinek grófságra van — — —

— Mo s t  ne tréfáljon — kérte Tre- 
maine — Wyndhaméknél volt a múlt ősz
szel, ugy-e? Nem tévedhetek. Nem úgy van ?

— On olyan bizonyosan állítja, hogy 
nem merek ellentmondani.

— De miként történhetett? Ez a leg
bámulatosabb dolog a világon. Mi indította 
arra, hogy komolyan eljátszék egy ilyen 
szerepet.

— Nem fogok vallani, de felteszek egy 
esetet. Tegyük fel, hogy Georgina desperált, 
mert vendégei Ígérkeztek és cselédje cser
ben hagyta ; tegyük fel, hogy ott volt nála 
egy jó barátnője, ki rászületett a műked
velői előadásokra s ez magára vállalta, hogy 
megmenti őt a semmivélételtől; tegyük fel, 
hogy ez a jó barátnő minden jóval ellátott 
egy bizonyos úriembert és — folytatja csin
talanul — az jutalmul fáradságáért kegyet
lenül rábámult! Oh, Sir Hilary, milyen roszul 
viselte magát.

Egy mellékasztalhoz fordulva, felvesz 
egy nyitott pezsgős palackot, asztalkendőt 
és poharat, s megtöltve az utóbbit, illendő 
módon szolgál vele.

— Pezsgőt, uram ? — mondja alázatosan.
— Hogy visszaemlékszem mindenre — 

kiált a férfi. Aztán szintén olyan hivatalos 
módon elveszi a poharat és megszólal. — 
Köszönöm, kérek, — ha megengedi, hpgy 
egészségére igyam.

— Mily alakban? — kérdi mosolyogva.
— Mint Jane Jemina, vagy mint Lady 
Prímrose Guendoline ?

— Egyikben sem. — A férfi igen el-
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j  komolyodott s kissé sápadt és aggályos. Aj
kaival a bort érintve megszólal : — Éljen 
a jövendőbeli Lady Tremaine!

Guendoline elpirul és akaratlanul húzó
dik tőle néhány lépésnyire; de dacára fel
indulásának, könnyed mosoly játszik ajkai 
körül.

— Bizonyosan tudja, hogy kit kért 
! meg ? — kérdi régi csipdeső modorának

árnyával. — E fejkötő és kötény nélkül 
megszűnők Ballykillruddereen hősnője lenni. 
Wyndham asszony szobaleányát szereti-e, 
vagy engem ?

— Hogy tudhatnám azt? Mindkettő 
összeolvad fejemben. Ezentúl (a maga ked
véért), minden szobaleányt nagyra fogok 
becsülni.

— Oh, nem, r e m é l e m  nem, — mondja 
| Guendoline. Aztán gyöngéden, elragadó mo-

solylyal folytatja : — Gondolja meg, milyen 
féltékenynyé, milyen b o l d o g t a l a n n á  
tenne ez engem.

— így hát hozzám jön — valóban sze
ret ? — kiált élénken a férfi karjait Guen
doline derekára fonva. És a leány félig fé
lénk, félig gyöngéd pillantással kezeit az 
övébe teszi.

Z O ti ü  5 3 7

THAKERAY TÁRSASÁGÁBAN.
Egy koros hölgy emlékeiből.

A ki már ma a »Vanity fair«-t élvezettel 
olvassa és abban elmélyed, csodálva és bá
mulva szerzőjének alkotó és alakitó képes
ségét, alig hinné, hogy volt oly idő, mikor 
e bámulatos könyvnek a szerzője komolyan 
hitte magáról, hogy hivatása a festészet 
és hogy ez utóbbit kell életfeladatává tennie.

1835-ben volt, midőn Firmin asszony, 
egy párisi ügyvéd özvegye, kihez engem és 
szüléimét valaki beajánlott, theaestélyre hi
vott meg és meghívását következő, kissé 
fontoskodva mondott megjegyzéssel toldotta 
meg: »Találkoznak majd nálam egy jó csa
ládból való ifjúval, a ki már két éve tar
tózkodik itten, hogy a Louvrenak remekeit 
tanulmányozza és a kiből mindenesetre de
rék festő lesz.«

En akkor tizennyolc éves valék. Tha- 
keray huszonnégy és igy azon fesztelen- 

I séggel közeledhettünk egymáshoz, melyre 
* az ifjúság nemcsak hogy feljogosít, hanem 
| egyszersmind képesít is. A nyolc tagból 
} álló társaságban ketten jóformán csak egy-
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mással beszélgettünk. Thakeraynak egész 
flölépéséből hiányzott az a formaszerüség 
és feszesség, mely az angolokat különben 
már ifjúkorukban jellemzi. Sokat utazott, 
világlátott ember lévén, ismerte az embere
ket és természetüket és az igazi gentleman 
lfesztelen biztosságával engedte át magát az 
eszmecsere élvezetének. Tartózkodása sem
mivel sem volt nagyobb bármely szellemi
leg jelentékeny emberénél, ki a tolakodó 
jellegű közeledést távol akarja magától tar
tani. Első tárgya beszédünknek Weimar 
volt és Goethe, kit ő még látott volt és a 
kivel beszélgetett. Azután gyermekkori be
nyomásokra és azoknak hatására került a 
sor; ő akkor azt emelte ki, a melyet Napó
leon gyakorlott rája. »Nem mint imperator 
áll előttem, — mondá — nem mint fejedel
mek legyőzője és trónok megdöntője, hanem 
mint — emberevő.«

Egészen meglepve tekintettem Thake- 
rayra.

— Úgy van pedig, mondá nevető arc
cal, s mindjárt meg is fejtem, hogy miért. 
Hat éves voltam akkor, midőn szüleim ve
lem Indiából Angolországba visszautaztak. 
Egy magányos szigeten kötöttünk ki és 
öreg szolgánk karjain vitt egy hosszú út 
mentén, mezőkön keresztül egy bekerített 
kertig, melyben kis férfi sétálgatott föl és 
alá. — Az ott Bonaparte, mondá hozzám 
fordulva, az a szörnyeteg, a ki napról napra 
három bárányt eszik meg és annyi gyér 
meket, a mennyihez hozzáférhet.

— Soha sem fogom elfeledni, milyen 
zavart érzelmek ébredtek e szavak halla
tára kebelemben. Úgy hiszem a gyűlölet
nek első csirája ébredt föl kebelemben és 
vezetőm, a vén szolga, ellen fordult. Hogy 
is mert ő engem annak a veszélynek ki
tenni, hogy a rettenetes ember felfaljon? Fs 
mégis — annyi hamisság rejlik már a gyer
meki szivben — karjaimat nyaka körül fon
tam és kértem, nem tán, hogy onnan eltá
vozzunk, most is oly élénken áll előttem 
minden, akár le is tudnám rajzolni a jele
netet. . . .

— Tegye meg, kérem. Firmin asszony 
amúgy is megmondotta már, hogy kegyed 
nagyszerűen fest, hogy művész.

Thakeray jegyzőkönyvet vön elő, mely 
küzéputon járt az album és zsebkönyv kö
zött, irónhoz kapott és alig néhány vonás
sal már feltüntette a kertet, benne a sé

táló embert es az inast is karján a gyer
mekkel.

Pompás, mondám, midőn az oly 
gyorsan keletkezett képet kezembe vettem ; 
de miért adott az összes személyeknek olyan 
helyzetet, hogy a szemlélőhöz háttal vannak 
fordulva ?

— Nem lehetett máskép. Ott a hol ön 
van, napsütés uralkodik, abba pedig bele nem 
nézethetem alakjaimat, különben káprázni 
fognak.

Mindezt oly hangon mondotta és oly 
finom mosolylyal és taglejtéssel kisérte, me
lyet leírni vagy elbeszélni alig lehet. Ke
csesen és derülten látszott azt mondani. 
— Ne képzelj sokat erre a bókra, annak 
különösen azt a vallomást kell eltakarnia, 
hogy képtelen voltam egyszerre három jel- 
lemzetes fejet festeni.

Nemsokára ezután a mulatság kissé ál
talánosabbá lett : szóba került az újabb fran
cia irodalom és különösen Hugó Viktor, 
kinek müvei közül már akkor nem egy 

í járta meg kétszer a világot. A jelenlevő 
uraknak egyike oda nyilatkozott, hogy a 
költő, illetőleg iró sokkalta dicsőbb sorsot 
élvez, mint akár a festő, akár a képfaragó, 
akár a zeneszerző. A költő müvei előtt meg
nyílik a kunyhó és a palota, eszméi fölleb- 
bentik a trón függönyét és letépik az elő
ítélet bilincseit, nincs szüksége előkészületre, 
zenekarra vagy műkiállitásra, hogy müveit 
a nagyközönség elé terjeszthesse.

Thakeray gyorsan válaszolt: — Csak a 
képfaragó, csak a festő az igazán szabad 
ember. Ha valamit alkotott, akkor kiállítja; 
ha annak hatását meg akarja figyelni, sen
kire sincsen szüksége többé. Senki sem ve
het el belőle, de senki sem is tehet hozzá. 
Rosszabbul áll a zeneszerzőnek dolga, a 
kinek nagyszámú oly elemmel kell megal
kudnia, melyekre semmi hatalmat vagy épen- 
séggel erőszakot nem gyakorolhat. De a leg
rosszabb sors határozottan a költőnek jutott. 
Tegyük fel, hogy én költő vagyok és va
lami remekművet írtam. Azután találtam 
becsületes és értelmes kiadóra, kivel müve
met illetőleg a szerződést meg is kötöttük. 
A nemes kiadó azonban hirtelenül meghal 
és én — kézen-lábon megkötött rabszolga 
— uj úrhoz kerülök. Uj uram fösvény és 

í egészben véve felkölti legélénkebb elíenszen- 
i vemet Tagadásba vettem vele szemben mun 
! káin kiadásának jogát, de ezzel csak azt
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érem el, hogy dühös gyűlölettel fordul elle
nem. Es mi mindent tehet? Először is re
mek munkámat itatóspapírra nyomtatja, még 
pedig oly piciny betűkkel, hogy sólyomszem 
kell hozzá, hogj valaki úgy elolvassa, hogy 
a szeme bele ne fájduljon. Szenvedélyes 
vagy különösen megható helyeken sajtóhi
bák maradnak a szövegben, melyek sza
vaimnak értelmét nevetségesre forditják és 
még valami embergyülölőnek a sötét lelkét 
is kacajra fakasztják. Mi több : uram meg- j 
szerzi valamelyik irodalmi napszámosnak í 
fércmunkáját, dicséretét világgá kürtölteti 
és azzal kapcsolatban mindjárt az enyémet : 
ajánlja ilyenféleképen : »Különös örömünkre 
szolgál, hogy a közönségnek egy ép oly I 
klasszikus müvet ajánlhatunk, nevezetesen
X. Y. urnák regényét.« — Semmi mód 
nincs benne, hogy a reám nehezedő végze
tet kikerüljem, dühömben párbajra hívom 
ki a becstelent, a ki megöl, úgy a mint mü
vemet megölte és egy lélek sem tudja 
meg, hogy mint élt és mit szenvedett egy 
lángész.

Mindnyájan el voltunk ragadtatva e ! 
szellemes pessimismustól és bármiről beszélt 
is Thakeray, kedves és okos fiatal ember 
benyomását gyakorolta reánk. Naplóm, mely
nek alapján ezt írtam, egész lelkesedéssel 
mondja ki ezen Ítéletet.

Tizenhárom évvel később megjelent a 
»Vanity fair«, mely Thakaryt egy csapás
sal a század legnagyobb Íróinak sorába 
emelte. Hogyan csodálkoztam akkor, midőn 
a férfiú, kinek nevét addig hasztalan lestem 
a hírre kapott festők között, egyszerre mint 
hírneves iró lépett elém! De minél gyak
rabban emlékeztem vissza ama párisi estére, 
annál inkább fölismertem Thakeray akkori 
nyilatkozataiban ama szellemes humornak 
csiráit, mely őt később oly nagygyá és sok 
tekintetben utolérthetetlenné tette.

„VALLÁSOS KÖLTÉSZETÜNK.“
(Irodalom-történeti forrástanulmáuy. Irta Dr. j 

K ő r ö s y László. Esztergom, 1884.)

A monográfiák korszakát éljük. Nincs j 
az az évad (tavasz, nyár, Ősz és tél egy a- , 
ránt) mely adós maradna a maga elmarad- j 
hatatlan irodalom-történeti essayivel, tanul 
mányaival, életrajzaival, kor-ismertetéseivel 
Fiatal és öreg tudósok keresztül-kasul ku- j 
tátják a régibb és újabb literaturát, fel j 
hányják az elfelejtett reliquiákat, nem tö

rődve azzal, hogy megérdemlik-e a fárad
ságot és nem sokat gondolva azzal, vájjon 
mind ez uj fölfedezéseknek nem volt e már 
régebben is szerencsés Kolumbusa.

Hát hiszen nem épen haj ez ; melyet 
fölpanaszolni kellene. A sok felületes munka 
közt akad jóravaló is, mely ha egyebet 
nem; de néhány helyreigazítást, uj adatot 
tartalmaz s koronkint egészségesebb néze
tet és felfogást is tanúsít. Toldyt ma már 
alig lehet erős kritika nélkül használni s a 
ki nem akarja vakon követni őt, ungon- 
berken keresztül, az a drámairodalom terén 
épp annyi önállóságot fejthet ki, mint a lyrra, 
s az epos fejlődési menetében, a mint az 
már Beöthy kézikönyvében is látható.

A lyrával, különösen a vallásos költé
szettel újabban alig foglalkozott valaki be
hatóbban. Annál örvendetesebb, hogy dr. 
Kőrösy László, a szorgalmas iró e téren 
tesz buvárlatokat. Tanulmánya, »Vallásos 
költészetünk« ; második munkája, melylycl 
az irodalom-történetnek használ; az első 
»Rumy élete és működése«, ciminel néhány 
év előtt jelent meg s bár liíeraturánk egy 
nem épen kimagasló alakjával foglalkozik, 
de korrajza s az akkori viszonyok találó 
bírálása által figyelmet keltett.

A fiatal szerző évek óta foglalkozik 
vallásoslyránk áttanulmányozásával. Mostani 
monográfiája csak vázlata egy nagyobb mun
kának, mely tulajdonkép anthologia lesz, 
életrajzokkal s kritikai méltatásokkal. Ily 
anthologia mai nap, a mikor lyránk telje
sen elvilágiasodott s már csak az egyházi 
lapokban található néha-nóha egy-egy gyönge 
hymnus s erőtlen ének (többnyire semina- 
riumi kispapok s unatkozó dilettáns kano
nokok tollából) valóságos ritkaság az igazi 
benső hang s a vallásos közvetlenség, mely 
régibb egyházi lyránkat jellemzi s mely már 
Mindszenty Gedeonnál se zavartalan.

Goethe híres és sokat taglalt mondását : 
»Die Menschen sind in dér Poesie und 
Kunst nur so lángé productiv, als sie noch 
religiös sind« a mai épen nem vallásos, 
de nem is épen terméketlen korszak meg
cáfolja. A tizenkilencedik század a kutatás 
s egyúttal a tagadás kora, ép úgy, mint az 
előző század a kételkedésé volt. De vájjon 
megjésoihaté-e teljes biztonság-al, hogy a 
jövő század már a közöny, a cinizmus koi’a 
lesz, a mikor »egymásután meghűlünk mindaz 
iránt, a mi a világtörténetben halhatatlanok



erénye volt« s veszendőbe indul mindaz, a 
mi az ember szellemi életének fönntartója : 
a vallásos idealizmus?

A kérdést nem veti föl s nem vizsgálja, 
hanem indokolás nélkül adja rá a választ 
a szerző. Bevezetésében összeveti a vallá
sos költészet gyöngyeinek, a »Stabat Materi
nek, »Dies irae«-nek szellemét ama józan
sággal, mely Zola és Flaubert müveit át
hatja. De hát uralkodik-e csakugyan oly 
kizárólagosan most a francia naturalizmus? 
s annak idejében Aquinói szent Tamáson 
kívül nem volt-e más iró, más műfaj, mint 
épen a hymnus-költők és poétái lementációk?

Csak bizonyos korokban volt meg az 
az egyoldalúság, hogy a művészetben és 
irodalomban a vallás állt első helyen. De 
hisz az oly nagy szellemek is, mint Michel 
Angelo és Rafael, kik főmüveiket az egyház 
szolgálatában alkották: nem hódoltak-e 
ugyanoly szenvedélylyel és áhítattal a fele- 
kezetnélküli idealismusnak, a mikor az egyik 
megmintázta az »Ej« szobrát s a »Hajnal« 
alakját, a másik pedig megfesté »Galatheá«- 
ját s »Ámor és Psyche« történetét?

A mai »modern pogányság« napjaiban 
is van érzék a vallásosság iránt, főkép a 

: vészeiben és az irodalomban. íme, Mun- 
csyt és vele az összes müveit világot, 
ly őt bámulja, egy csöppet sem tánto- 

■ a el Zola, sőt épen ott Párisban oly val- 
s müveket alkot, melyeknek hősét, Krisz

tust, mind a két párt igen szívesen accep- 
tálja, mert hisz megtörtént az a különös do
log, hogy Renan a »Krisztus Pilátus előtt« c. 
kép előtt fölkiáltott, ime ez az én Jézusom, 
a mint kutatásaim után vastag könyvekben 
leírtam és jellemeztem, és itthon, nálunk 
Ipolyi püspök ugyanez alakot úgy magasz
talta, s annyi igaz, hamisítatlan vallásossá
got talált benne, mintha Munkácsy kezét 
Fiesole vagy Perugino vezették volna, a mi
kor Krisztust festé.

Mi ebből a tanulság? Az, hogy a »val
lástalan« korszakban is tetszik mindaz, a 
mi vallásos: csak igaz és költői legyen s 
hassa meg a kedélyt, mely mindig fogékony 
marad a művészet és irodalom tökéletes al
kotásai iránt. Klopstock »Messiá8«-a már 
csak irodalomtörténeti kuriózum; mert fö
lösleges volt megirni, a mikor a Biblia mind
azt sokkal egyszerűbben és sokkal szebben 
mondja el s a Biblia ma is csak oly szel

lemi házikenyér, mint a kereszténység első
századában.

Dr. Kőrösy László nemcsak a hitterjesz
tés, hanem a pogány vallás korszakához is 
visszanyúl. Röviden említi az utolsó táltoso
kat, az ősi vallásos énekeket. Ezeket csak 
a keresztény énekek szoríthatták ki s igy 
változott át lassankínt egész akkori költé
szetünk. Eredetére nézve ez három cso
portra osztható. Vannak latinból átültetett 
vagy latin izű egyházi és vallási énekeink, 
— továbbá egyes vallásos költőinktől szárma
zott vallásos verseink, — s végül a népies 
vallásos költemények, melyek közül most 
is sokat énekel a nép a templomokban.

Az első egyházi latin írók közt talál
juk Gellért Csanádi püspököt, Escandelinust 
és Pált. Nagy fordulat állt be a Szent-Ist- 
ván-kultuszszal, a mely szinte külön költé
szetet teremtett s mely a tizenegyedik szá
zad egyik főjellemvonása. Későbbi ereklyék 
a Königsbergi töredék, a Mária ima, Ha
lotti beszéd s a Könyörgés. A bibliai tár
gyú mysteriumok is szokásban voltak már. 
A tizenharmadik században éltek: az olasz 
származású Bernát. Herbardus de Hungária, 
Ágoston, Ragusai Gergely és Margit kirá
lyi hercegnő.

Mindez írók müveinek s az akkori is
meretlen szerzőktől eredt énekeknek mélta 
tása után a reformáció idejében keletkezett 
vallásos dalokat ismerteti a szerző. Jól, bár 
röviden, jellemzi aztán Balassa Bálintot, ki
nek vallásos költeményei lyránk legszebb 
gyöngyei közé tartoznak s forma tekinteté
ben is korszakos haladást jeleznek. Amaz 
ideig ugyanis az ősi tizenkóttagu, négysoru 
és négyrímű versek voltak elterjedve, közbe- 
közbe nyolc soruakból, de Balassa Bálint 
változatosságot hozott be uj formáival s 
élénkséget és elevenséget ojtott az egyhangú 
magyar verselésbe.

Majd a tizenhetedik század küzdelmeit 
rajzolja dr. Körösi László. Ismerteti Páz
mány Péter működését; kimutatja Zrínyi 
Miklós érdemeit s főleg a »Zrinyiás« ha
tását, aztán Rimái János, Beniczky Péter 
és gr. Koháry István müveiről szól.

A tizennyolcadik század már hanyatlást 
jelez. Csak később zengnek ismét szépen 
Faludi, Amadé, Rádai és Barótki Szabó Dá
vid, kiknek jellemzése után a mai század 
s a mostani kor jobb egyházi költőit veszi 
kritika alá a szerző. Fejtegeti a század
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vezéreszméit, az uralkodó szellemet s Íz
lést; s kimutatja, hogy a felekezeti hangu
lat mily haszonnal s kárral járt a vallásos 
költészetre. Tárkányi Béla müveinek birá- 
rálása után, főleg Mindszenti Gedeonnal 
foglalkozik. E kétségkívül jeles tehetségű 
költő magamagát ekkép jellemezte egyik ba
rátjához irt levelében: »Neked tudnod kell, 
hogy a vallásos költészet azon faját, melyet 
a legújabb nemzedék müvei, én honosítot
tam meg irodalmunkban. Addig volt egy 
pár hymnusz és legenda, de még az ava
tottak is azt hitték, hogy a vallás érzelmei 
csak a templomban szólalhatnak meg. H o g y  
az é l e t  b á r m e l y  m o z z a n a t á t  v a l 
l ás o s i h 1 e 11 e 1 l e h e t  m e g d a l l a n i ,  
h o g y  m a g á b a  az  é l e t b e  k e l l  b e 
v i n n i  az o n n a n  k i ű z ö t t h i t - é r z e l -  
m e k e t s igy az életet mintegy összero- 
konitani s megszentelni a vallás által, sőt 
a hazafiság dicső színeit is a vallás spec- 
trumában szemlélni: ilyen lyra nem volt s 
én erre példánykópet nem találtam magam 
előtt.«

Ez ugyan nem nagyon szerény, de azért 
egészen igaz. Mindszenti Gedeon nem elé
gedett meg a szűk korlátú érzelmekkel s 
nem irt hivatalos egyházi verseket, hanem 
a vallásos hangulattal összeegyeztette a sza
bad eszméket s igy nemcsak a papoknak, 
hanem a közönségnek is irt. Mellette Su- 
jánszky, Nyulassi, Pájer, Kuthen s Garai 
Alajos másod- és barmadrendüek. Az újabb 
generátióban csak Yárady Antal emelke
dett föl hozzá, a kinek egész sor igen sze
rencsés vallásos költeménye tanúsítja ez 
irányban való tehetségét s a kinek »Iska- 
rioth«-ja, bár mint vélekedjenek róla úgy 
a protestáns, mint a katholikus lelkészek: 
a vallásos szellemet a drámába is bevitte 
ismét, mely merészségét a siker nemcsak 
menti, de igazolja is.

íme lyránk egyik nagyérdekü irányá
nak fejlődési menete. A »forrástanulmány« 
nem hiábavaló munka s az irodalomtörté
net barátjainak nem egy eszmét ad, a mi
kor a szép kiállítású füzetet átlapozzák.

PRÉM JÓZSEF,

I R O D A L O M ,

»Az ő regény© .« Verses mű, irta 
Werner Gyula. Eger, 1884. Szerző elősza
vában azt mondja, hogy megelégszik a »Déli

bábok hőse« és »Anyegin Eugen« vissz
hangjának szerepével. És csakugyan sokkal 
inkább kiérzik müvén e minták hatása, 
hogysem megszűnhetnénk az olvasás közben 
azokra gondolni. E mű tárgya egy ifjú em
ber fejlődésének története: egy kiszakított 
rész az életből. Cserényi már mint agg be
széli el fiatalságát, reményeit, törekvéseit,

; melyekkel mihamarább zsákutcába jut s 
kezd újra máskép. Szóval az ifjúság sovárgó 
vágya valami nagy után s az iíjuság csa- 

j lódása. Bizonyos korban ez az állapot ter- 
1 mészetszerüleg bekövetkezik. — Goethe 21  

éves korában kétségbe vonta, hogy valami 
nagyra egyáltalában hivatva van. — Cse
rényi fásult kedélylyel megy falura üdülés 

i végett s megismerkedik öreg barátja ifjú 
nejével: Helénnel. Az ismeretségből viszony 
lesz, tiltott viszony, melynél a szenvedély
nek hatalma elnyomja a józan ész intő sza- 

| vát, mig végre egy ártatlan leány, a nő 
rokona, mámorukból fölrázza és jó útra té- 

[ riti a szeretőket. — Bizonyára nagyon cse
kély e műben az, mit cselekvénynek mond
hatnánk, s ha a szerelmi történet gyorsan 
folyó mozzanatait külön veszszük, szerzőnek 

1 tág és alkalmas tér kínálkozik alanyiságá
nak és reflexióinak bemutatására. Ezt a mű
faj természe te megkívánja ugyan; de kiván 
az egyszersmind egységes kompozíciót s jel
lemfestést is. Cserényi jelleme nem elégíthet 
ki sem aesthetikai, sem morális szempont
ból, s Helént is a sok, előszeretettel rajzolt 
gyengéd vonás csak alig tartja fenn azon 
a magaslaton, melyen szánalmunkat kiér
demli. — Szerzőnek a subjektiv elem túl
súlya miatt nem volt ideje arra gondolni, 
hogy verses müvének egységes cselekvényre 
s jellemekre van szüksége. Épen ezért könyve 
részleteiben inkább nyújt élvezetet, mint 
egészében. Tartalmas gondolatokat, szép esz
méket találunk benne s elmondhatjuk, hogy 
szerző számbavehető tehetség, kinek fejlő
dését figyelemmel kisérni s őt további tö
rekvésre buzdítani kedves kötelessége az 
irodalomnak. Werner egy pár vonással élet- 
hiven fest, könnyedén versel s nyelvezete 
erőteljes. Lyrája a philosophálás felé hajló,

: de sok helyen úgy Játszik, mintha a kor 
| realizmusa megvesztegette volna költői idea- 
: lizmusát. Költőisége kiválólag müve végén,
; a szerelem rajzában tűnik elő. »Az ő regé- 
i nye«, egy még kiforratlan tehetség müve,
! kitől azonban jövőre, ha nagyobb önálló-
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ságra tesz szert, érdemes müveket is vár- j 
hatunk. é . I

Dnmas, hír szerint, drámát ir az olaszok egyik j 
legnagyobb színésznője: Duse-Checcbi Eleonóra ! 
számára. A darab először olaszul, a római Teatro 1 
Yalle-ban kerülne színre, a szerző jelenlétében.

A trónörökös könyve. A Rudolf trónörökös 
aegise alatt megjelenő »Az o s z t r á k - m a g y a r  
m o n a r c h i a  í r á s b a n  és  k é p b e n «  eimü 
munka első füzete 1885 szeptember elsején fog 
megjelenni Bécsben és Budapesten egyszerre, ma
gyarul és németül s tartalma a trónörökös által 
írandó bevezetés lesz. A jövő év szeptember 15-én 
adják ki a második kötet első füzetét, mely Alsó- 
Ausztriával foglalkozik és a trónörökös a Duna 
vidékét fogja benne ismertetni. A többi rész irói 
Auer tanár, dr. Becker udvari tanácsos és Karrer 
F. lesznek. 1885. október elsején jelenik meg a 
második kötet első füzete magyar nyelven. A má
sodik kötet illusztrációit Rumpler Ferenc festő 
készíti.

Corneille halálának kétszázéves évforduló
jára (megh. 1Ő84. okt. 1-én) a párisink ünnepélyt 
akarnak rendezni. Már bizottság is alakult, mely
nek diszelnöke Victor Hugó. A francia szinház 
atyjának emlékünnepére a »Théatre Francais« 
tagjai Corneille szülővárosába, Rouenba utaznak, 
bogv ott két előadást rendezzenek. Első előadásul 
a »Cid« fog színre kerülni, minden változtatás nél
kül. ugv, ahogy azt ezelőtt száz évvel játszották. 
Második estén több részletet adnak elő Corneille 
müveiből, megelőzőleg azonban előadják a Cor
neille emlékezetére Husro által írott apotheosist.

Zichy Géza gróf kitüntetése. A hivatalos 
lap a következő legfelsőbb kéziratot közli: Sze
mélyem körüli magyar miniszterem előterjesztése 
folytán gróf Zichy Gézának, a művészet, terén, 
valamint jótékonysága által szerzett érdemei el
ismeréséül, Lipót-rendem lovagkeresztjét díjmen
tesen adományozom. Kelt Ischlben, 1884. évi au
gusztus bó 12 én. Ferencz József s. k. B. Orczy 
Béla s. k.

Zola Emil mint felolvasó. A hetvenes évek 
vége felé — mint a »Kát. Ztg.« most. fölemlíti — 
Turgenyev Iván Madame Viardot. párisi salonjá- 
ban egy zeneművészeti s irodalmi matinéét rende
zett, melyre Zola Emilt is meghívták. Az előkelő tár
saság számos hölgy tagja még nem ismerte személye
sen a hircs regényírót, kit »Assomoirja« után meg
lehetősen distinguálatlan embernek tartottak, tor- 
zonborz hajjal, piszkos ruhában, szögletes modor
ral s nem a legválogatottabb kifejezésekkel aj
kán. A hölgyek kíváncsisága annyira fokozódott, 
hogy nem csak látni, hanem hallani is akarták az 
eredeti irót s addig kérték a vendégszerető házi
asszonyt, mig az Zolát felolvasás tartására föl nem 
kérte. Zola elfogadta a meghívást. A társaság már 
teljes számmal egybegyült — de a várvavárt Zola 
még mindig késett. Már türelmetlenkedni kezdtek 
a kiváncsi hölgyek, midőn a szolga végre jelenti: 
»Monsieur Zola« . . . minden szem az ajtóra tekint 
. . .  Ah ! ez lehetetlen ! . . . egy egészen tisztességes 
férfi lép a terembe . . .  ez nem lehet Zola! — sőt 
frakkban van s még keztyűt is hord! Az egész
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társaság meg volt lepetve, de a hölgyek abban 
bizakodtak, hogy majd ha a felolvasáshoz fog, 
mégis csak ki fog törni az »igazi Zola.« Kétségbe 
ejtően hosszúnak tetszettek a zenei részek s alig 
várta mindenki, hogy Zola a felolvasó asztalhoz 
lépjen. Végre elérkezett a pillanat Zola fellépett 
az emelvényre. Halotti csönd lett egyszerre a te
remben, a nők visszafojtott lélekzettel hallgattak
— és hallgattak sokáig, de mit sem hallottak. Zola 
ajkára nem 'ött szó, arca ezerféle szint váltott, aj
kai hebegtek, kezében reszketett a könyv. — végre 
pár hang kijött az ajkán, de senki sem tudta megér
teni, hogv mit mormog fogai között. A közönség 
óriási erőfeszítéssel küzdött az óriási kacaj kitö
rése ellen, — végre Zola becsapja a könyvet, kifut 
az ajtón, gyorsan magához veszi felöltőjét, ka 
lapját és kétségbeesetten vágja magát a kocsiba.
— hogy soha többé fel ne lépjen mint felolvasó.

O R U

M Ű V É S Z E T .

A lipótvárosi basilika, melyet 
tudvalevőleg a genialis Y b 1 Miklós tervei 
szerint fognak befejezni, egyetlen monumen
tális temploma lesz a fővárosnak. Ybl, mint 
a »Nemzet« tárcaírója értesül, a meglevő 
várnógyszög helyett uj tervet készített s 
hatalmas arányokban induló 16 ik század
beli olasz renaissance-templomot fog építeni. 
A templomnak nem lesz csak két tornya 
és egy ériási magasságú, közepéből kiemel
kedő kupolája. A két torony a Zrínyi-utca 
felől eső főbejáró mellett lesz jobbról és 
balról, alapul szolgálván azoknak a most 
meglevő bástyatorony formájú tömegek. A 
kupola négy főpillére megfelelőn az óriási 
tehernek, melyet viselni fognak, olyan mé
retűek, hogy hozzájok foghatók eddigelé ha
zánkban nincsenek. E pillérek egyetlen ré
tegének betöltéséhez 2 0 0 0  darab téglánál 
több volt szükséges. Igaz másrészt, hogy 
minden pillérnek egy-egy benső fülkéjében 
egy oltár foglalhat helyet. A váci-körut felé 
eső két tornyot lehordják, helyükbe két kis 
tornyocska jut nyitott oszlopokkal; ezek 
egyike már készen is van, s a mint mutatja, 
nem toronyul, csak külső diszül szolgál, 
mintegy jelezve, hogy a templom üre hol 
ér véget, s hol kezdődik a főoltár, mely mö- 

| gött félkör-alakban húzódik el a — most 
templomul szolgáló — sekrestye. Ez apró 
tornyos dísznek megfelelő, s attól csak arány
ban különböző építmény jő az alul levő két 
toronyra, valamint a kupola tetejére is, 
úgynevezett lámpa gyanánt. — A templom 
főépülete szintén lényeges változást szenve
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dett. Mert míg az eredeti terv szerint a tem
plom falai egy nagy négyszöget képeztek, 
addig a mostani terv szerint a templom épü
lete keresztalaku lesz, s ez úgy belül, mint 
tetőzetén is szépen érvényre jut. A templom 
kereszttengelyének négy csúcsába mellék
kápolnák jőnek, melyek kupolás födélzete 
azonban kívülről nem látható, nehogy a ke
reszt alakját megzavarják. — Nyugaton (a 
Zrinyi-utca felől), szabad oszlopokon fog 
állani az orgonás chorus, mig a kereszthajó 
két csúcsába mellékoltárok jőnek. A krypta 
rendkívül magas boltozatu, s alapján olyan 
mélyen leásott, hogy a talajvíz elnyomására 
4 láb és 6 hüvelyk vastag betonréteg volt 
szükséges. A sírbolt üregéhez északról és 
délről kapuszerü bejáró vezet, mely már el 
is készült. — A templom körül mindenféle 
munkások hangyaszorgalommal dolgoznak, 
csakhogy nincsenek valami sokan, s ezért 
az építkezés fölöttébb lassan halad. De en
nek egyáltalán nem az Ybl Miklós beteges
kedése az oka, mint azt egy kőnyomatu lap 
hirelte, hanem a szűk budget. Az építészek 
évenkint alig dolgozhatnak föl többet 70,000 
forintnál, pedig ha meggondoljuk, hogy azok 
a gyönyörű, szinte áttetsző kőből faragott 
oszlopok, melyekből ez évben tizet állítottak 
föl a váci úti oldalon egyenkint négyezer 
forintba kerültek, hamarosan leszámolhatunk 
az egész budgettel. Ez állja útját a basilika 
haladásának, nem az Ybl betegeskedése, 
mely a helyes mederbe terelt munkát semmi
kép sem tartóztathatja föl, annyival kevésbé, 
minthogy az építkezések élén a ferencvárosi 
templom építésénél is kiválónak bizonyult 
Sturm áll. A kő egyáltalán túlsúlyban van 
az egész épületben. A basilika alapját egy 
öl magas márvány képezi; oszlopai sóskúti 
és süttői kőből faragvák, mig a szobrok — 
s ilyen lesz a basilikán harmincnál több — 
valamennyien a könnyű munkájú, de azért 
s z í v ó s  és hálás sóskúti kőből készültek. Két 
hatalmas szobor, — a sekrestye fölé jövő 
tizenkét apostolból — már készen is áll s 
legközelebb fölvonják őket talapzatukra. — 
Hogy az olyan régen épülő templom mikor 
lesz készen? azt határozottan megállapítani 
alig lehet. Annyi kétségtelen, hogy az épít
kezés befejezése a belső berendezéssel még 
teljes két milliót fog igénybe venni; tehát 
ha ezentúl is az eddigi arányokban halad
nak, épen huszonnyolc esztendő kell hozzá, 
hogy egészen elkészüljön. Másfelől meg bi-

, zonyos, hogy a milleniumra, tehát 1894-re 
jó volna, ha a basilika fölépülne, de arra a 
jelenlegi évi részleteknek épen háromszorosa 
volna szükséges.

Stróbl Alajos ismert szobrászunk a király 
mellszobrának márványból való kidolgozását a 
napokban befejezte s legközelebb be fogja mutatni 
ő felségének. A szobor agyagmintáját bronzba 
öntés végett már elküldték az öntő műhelybe.

A nemzeti színházban az előadások szer
dán, augusztus 20-án »Az ember tragédiájáéval 
kezdődtek meg. — Az első héten a fővárosba ér
kező vidékiek kedvéért mindennap lesz előadás ; 
azontúl egész október 1-ig csak a rendes drámai 
bérlet napokon u. m. hétfőn, szerdán, pénteken és 
vasárnap. .— A legközelebbi újdonságok lesznek : 
»Egy asszony története« eredeti szinmü, szerzője 
ismeretlen ; »Nóra«, eredeti dráma, irta C s i k y 
Gergely ; »Az arany ember«, regényes dráma irta 
J ó k a i  Mór ; »Első szerelem«, a Teleky-pályázaton 
100 db. aranynyal jutalmazott eredeti vigjáték, 
irta S o m l ó  Sándor. — A külföldi drámairodalom 
köréből : »Maucroix gróf« D e 1 p i t drámája, mely 
tavasz óta várja G. Csillag Teréz újból föllépését, 
»Stilton Timot«, J o h n  Polenak, a Pry Pál szer
zőjének vigjátéka. Azonkivül mihelyt Nagy Imre 
megkezdheti működését, színre kerül T e l e k i :  
»Kegyencze« egész uj berendezéssel, továbbá S z i g 
l i g e t i  »Fény árnyai« című drámája; S h a 
k e s p e a r e  »Antonius és Cleopatra«-ja Szász Ká
roly és »IV. Henrik«-je Lévay József fordításában. 
— Újdonság lesz még G o e t h e :  »Faust«-ja Dóczi 
fordításában és Á l a r c o n  »Hazug«-ja Győry Vil
mos fordításában. — Szeptember elején uj beta
nulással fog adatni: »III. Richard király«. Az 
eredeti drámák közül a fölelevenitendő darabok 
a körülmények szerint mindig az uj darabokkal 
váltakozva fognak színre kerülni. Az igazgatóság 
körlevélben értesítette a nemzeti színház tagjait, 
hogy jövőben nyílt jelenetek között a közönség hí
vására meg nem jelenhetnek és az igazgatóság a 
színházi törvények idevágó pontjait módosította. 
Augusztus és szeptemberben a nyári mérsékelt 
helyárak mellett tartatnak az előadások. De a 
rendes helyárak is mérsékeltebbek lesznek a nem
zeti színházban az eddigieknél.

A bécsi Bnrgszinház ez év folyamán nem 
kevesebb, mint három nagy nyugdijat töröl évi 
számlájáról s ezek : Haizingerné (7000 frt) Laroche 
(9000 frt) s Laube (2000 frt) nyugdija, a két előbbi 
teljes fizetését élvezte haláláig; s igy a Burgszin- 
ház összesen 18,000 frtot töröl.

Nevezetes műkincsek. Sabourov gróf, volt 
berlini orosz követ, eladta híres műkincseit. Terra- 
cotta gyűjteményéért a szt.-pétervári »eremitage« 
800,000 frankot, a gyűjteményből való 49 vázáért 
és G0 szoborért a berlini muzeuin 400,000 frankot, 
egyéb tárgyaiért pedig a brit muzeum egy millió 
frankot fizetett. — Azon kápolna számára, melyet 
II. Sándor meggyilkoltatásának színhelyén építet
tek, az orosz kormány 300,000 frankért megvette 
Veronese híres festményét: »A mágusok imádásás-t.

Párisi színházi hírek. A közelgő teli évadra 
való készülődésekről a következőket jelentik: a



Theatre Fran^ais-ban színre fog kerülni Deslandes 
Raymond 3 felv. színmüve »Antoinette Rigaud«, 
Gondinet Edmond színdarabja: »Un Párisién«, 
Theuriet és Morand »R.aymonde«-ja, Pailleron uj 
vígjátéka, melynek cime még nincs megállapítva, 
Tbéodore de Banvillenak 1 felvonásos verses da
rabja : »Socrates neje«, Yercontin és Morand egy- 
egy kis vigjátéka; régibb darabok közül színre 
kerülnek : Dumas Sándor és Meurice Pál »Ham. j 
let«-je, továbbá Corneille Polyeuct-je, a költő ha- j 
lálának 200-ik évforduló napján. — Az Operában 
színre fog kerülni Ferrier Pál »Tabarin« című 
színmüve (mely szép sikerrel adatott elő a Theatre 
Francais-ban és amelyet a szerző 2 felv. dalművé 
alakított át) Salvayre Gaston »Egmont« ja (a sző. 
veget Wolff Albert és Millaud Albert írták) és 
Messager André 2 felv. balletje. Igen gazdagnak 
ígérkezik a Odeon repertoireja. E színházban színre 
kerül Nus Eugéne és Arnold Arthur »Férj« című 
drámája, Jules Lacroix »Macbeth«-je, Theuriet 
André »La maison des deux Barbeaux«-ja, a jeles 
szerzőnek első nagyobb szabású drámája (a fen
tebb említett »Raymonde« a szerzőnek egy magyar 
fordításban is megjelent regényéből van átdol
gozva) Jaunet Victornak 4 felvonásos szinmiive: 
»A buták« (Les Imbéciles), Davyl Lajos 4 felv. 
színdarabja »1 Isaac«, melynek tárgya, mint hír
lik, a bankárvilágból van véve és több kisebb 
vígjáték. A régi repertoireból előveszik Casimir 
D e l a v i g n e  »XI. Lajos-át, a C o n c o u r t  test
vérek »Henrietté Maréchal«-ját, D a u d e t  Alfons 
>Aelesienn«-jét és végül Y i c t o r  Hugó »Crom- 
well«jét, mely még nem került eddig színpadra.

Egy mulatt tenorista vendégszerepei néhány 
nap óta Párisban. A nagy operában a legutóbbi 
»Teli Yilmos« előadáson egy Niva nevű fiatal mulatt 
sikerrel játszotta Ruodi halász kis szerepét. A 
szereplő oly ügyesen volt befestve, hogy arcbőré
nek barnaságát a legjobb nagyitó üveggel sem 
lehetett felismerni. Azelőtt az antwerpeni színház
nál játszott s itt többek közt »Faust«-ot is éne
kelte. 0  az egyetlen barnabőrü tenorista, ki európai 
színpadon vendégszerepei.

Makartról, a genialis festőről szomorú hír 
érkezett Bécsbe. Egy bécsi lap ugyanis azt írja, 
hogy megőrült, mig egy másik azt állítja, hogy a 
festő csak nagyfokú idegbajba esett. Makartot, a 
ki eddig Reichenhallban időzött nejével, Bamberger 
tanár megvizsgálta, s oda nyilatkozott, hogy a 
művésznek hosszabb időn át teljesen tartózkodnia 
kell minden tevékenységtől.

Cseh színház Brünnben. A brünni cseh 
színház-bizottság közgyűlése elhatározta, hogy a 
megvásárolt egykori Marowsky-féle vendéglő he
lyiségét cseh színházzá fogja átalakítani s az elő
adások már november 1-én megkezdődnek. A brünni 
bizottság a prágai nemzeti színházi bizottság tá 
mogatására számit, mert ez kinyilatkoztatta, hogy 
feladatát addig nem tekinti befejezettnek, mig 
Brünnben is nem lesz cseh nemzeti színház.

A  d r á g a  d iv a . A londoni Conventgarden- 
szinház mintegy másfél millió forint passivával | 
megbukott, s mint a lapok Írják, ezt egyedül Al- 1
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báni asszonynak, a színház dívájának tulajdonit, 
hatja. E színházat ugyanis sem az olasz opera, 
sem pedig adósságai- meg nem buktatták volna, 
ha igazgatója Gye nőül nem veszi Albani asszonyt, 
ki aztán férjével olyan ügyetlenségeket követtetett 
el, melyeket nagyon drágán kellett megfizetniük. 
Albani asszony ugyanis minden áron arra- töreke
dett, hogy legyen neki valami világra szóló »alko
tása«, minő Nilsonnak »Margarétája«, Hauck Min- 
nienek »Carmen«-je; ezért aztán folyton uj darabo
kat adtak elő, a melyek egyáltalán nem sikerültek. 
Egymásután tűntek el a »Velleda«, »Nero«, »Si- 
gurd«. Az igazgatóné akart parádézni mindenik- 
ben, sőt Patti Adéltól is elvette legkiválóbb sze_ 
repét »Júliát«. A részvénytársnlat pénzéből méreg, 
drágán fizettek egész sereg énekesnőt, a kiknek 
azonban nem vették hasznukat, mert az igazgatóné 
elénekelt előlük mindent. A dívák közül csakis a 
Patti fölléptei fizették ki magukat, dacára az 
óriási föllépti díj nak. — Patti Adél a jövő évadra 
Maplesonnal lépett szerződésre.

Külföldi zenészeti hírek. R u b i n s t e i n  
Antal, ki Marienbadban egyfelvonásos operát irt, 
Bécsbe érkezett, hogy Jahnnal Nero dalművének 
előadását megbeszélje. — P a t t i  A d e 1 i n a hang
versenyt adott Swauseaban az ottani kórház ja 
vára, melyben a díván kívül Nicolini, Bonetti éne
kesek, Mattéi Titus zongoravirtuoz s Castellan 
kisasszony hegedűmiivésznö vettek részt.. A tiszta 
jövedelem 800 font sterlinget tesz ki. — A d re  z- 
d a i operaszínházban a saison első újdonságai Gou
nod »Philemon és Baucis«-a, továbbá Delibes Leó 
»Lakmé«-ja lesznek. — L u c c a  Paulina, ki az 
utóbbi napokban Ischlben torokgyuladásba esett, 
már üdülőfélben van. A művésznőnek ez év márc. 
6-án kellett volna megünnepelnie 25éves jubileumát, 
de ő szerényen kitért a tisztelgések és tüntetések 
elől, melyekben bizonyára részesült volna. A diva 
1859. március 6-án lépett föl először a régi Karnt- 
nerthor szinházban, mint második fiú Mozart »Va
rázsfuvola« operájában. Még ugyanabban az év
ben szeptember 2-án másodszor is föllépett a bé
csi közönség előtt mint nyoszolyóleány a »Bű
vös vadász«-ban. — A f r a n k f u r t i  operaházbau 
közelebb került szinre Gluck »Iphigenia Aulis- 
ban« című dalmüve, melyet ott 1846-ban adtak elő 

| utólszor még pedig eredeti alakjában. Most a darabot 
i Wagner Richard egy átdolgozata alapján újonnan 
j  betanultak. — A z u t o l s ó  P a r s i f a l - e l ő -  

d á s r ó 1, mely a múlt pénteken ment végbe, a kö- 
j  vetkező részleteket közlik : A harmadik felvonás vé- 
j gén a közönség teljességgel el volt ragadtatva. A. 
i függöny legördülése után viharos tetszészaj zúgott 
; át a házon, úgy, hogy az előadóknak még egyszer 

meg kellett jelenniük a színen. Wagner Sigfrid, 
(a nagy zeneköltö fia) ezután köszönetét mondott 
anyja nevében az előadó művészeknek, kiknek 
buzgalma tette csupán lehetővé azt, hogy az elő
adásokat a jövőben is folytathatják. Utána gyámja 
Grosz, a bayreuthi előadások gondnoka, szólalt 
föl, hangsúlyozva az előadásoknak nem csupán szel
lemi, hanem anyagi sikerét is.

Felelős szerkesztő : SZANA TAMÁS.

K O S Z O E D

Budapest. W sisiu ianu  testvérek  k o n i  v nyom dája.
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A SORS SZESZÉLYE.
Elbeszélés.

Irta MAJTHÉNYI FLÓRA.
(Folyt, és vége.)

Mózsi annyira megijedt az éles hang
tól, hogy végét sem várva a mondatnak, 
sietett magát ajánlani s meg sem állt a 
kastélyig. Ott egyenesen bement urához s 
referálta :

— Kincset keresnek!
Mire a praktikus Kőváry csak egyet 

legyintett kezével s kedélyesen elmosolyogta 
magát :

— He ! he !
De e rövid nevetésben egyúttal egész 

sora volt a különböző érzéseknek. Gúnyos 
szánalom, az önsorsávali megelégedés, re
mény : hogy ez újabb hajótörés után annál- 
inkább hajlandók lesznek az ő tervébe 
egyezni; s több efféle volt e rövid két hang
ban. Azután kérdezte sáfárját, hogy mi ki
látás van hát arra nézve, a miben megbízta.

Mire Mózsi azt válaszolta: hogy a ki
látások a legjobbak ugyan, de ő még bizo
nyosat nem tud.

Kővárynak azonban több emberisme
rete volt, minthogy ne tudná, hogy ama 
percben, midőn kincsekről álmodoznak, 
aligha lesznek hajlandók az ő tervét elfo
gadni ; de majd ha kiábrándulnak — a mi 
hamar lesz — akkor majd annálinkább! 
Azért igy szólt Mózsihoz:

— Hagyjon most már abba minden 
utánjárást. Elég, hogy Szalánczyék tudják 
a kezeinkben levő mentőeszközt. Nemsokára 
ők fognak utánunk já rn i!

Ezzel elbocsátotta sáfárját.
Fényhegyi azalatt mélyen hatolt a földbe 

s a nagy körtefa árnyékából nézte a tornyo
suló rögöket, a mind jobban tátongó üreget 
s azt gondolta:

— Mintha csak ama szegény család 
végreményeinek sírját ásatnám meg !

E percben hangzatosán koppant egy 
rög s az egyik munkás örömteljes megle
petéssel kiáltott fö l:

— Vasláda, nagy ajtó! Régiség helyett 
még kincsre bukkanunk !

Fényhegyi azonnal a gödör szélén ter
mett s meggyőződött, hogy csakugyan gom
bokkal, pántokkal erősített vas lemez tüne- 
dezik elő a földből.

Kettőztetett erőfeszítéssel fogtak hát a 
munkához s nemsokára egészen kiszabadí
tották a bő vasajtót, mely rozsdás, nehéz 
lakatokkal volt elzárva.

Gábor most már e helyet elhagyni nem 
akarta; de irónnal vetett pár sort egy pa
pírdarabra s elszalasztott vele Szalánczyhoz 
egy fiút.

Addig mindnyájan az árnyékban keve
redtek le; a munkások pipára gyújtva, re
ménykedve beszélgettek a váratlan eredmény - 
ről s találgatták a pince tartalmát, kiki a 
saját fantáziája szerint festve ki azt.

Gábor hallgatott, csak szive dobogott 
erősen. Elképzelte ő is a kincset; s hogy 
most már Szalánczyék talán gazdagabbak, 
mint valaha! De mintha Gizella újra mesz- 
szebb állt volna tőle ! Csak távol, igen tá
vol égett egy kis mécs, egy pásztortűz, egy 
kis remény : hogy hiszen e szerencse föl
találásához ő is hozzájárult!

Az idő telt, a madarak hallgattak a 
fákon ; megzavarta őket e szokatlan emberi 
alakok munkálkodása. Csak a forrás zuho
gott egyhangúan, szomorún, egy szikla te
tejéről öntve le kristálytiszta vizét s ragyog- 
tatva azt a déli napsugárban.

Végre megérkezett Szalánczy fiával 
együtt. Arca ragyogott az örömtől, izzad
ságtól; s mialatt homlokát törülgette igy 
szólt Aladárhoz :



— Látod, látod! Ugy e nem akartad ; 
hinni?!

Különös az, hogy a leghitetlenebbek is 
mily hamar térnek meg a siker legkisebb 
mutatkozására !

Ezalatt hozzáfogtak az erős lakatok le
veréséhez s a fáklyákul szolgáló fenyűhasá- 
bok meggyújtásához.

A lakatok igen könnyen engedtek a 
kőcsapásoknak, mert a rozsdától már egé
szen meg volt semmisülve szerkezetük ; de 
a fáklyákra ezt jegyzé meg Fényhegyi:

— Nem fognak égni, mert odabent 
rósz lesz a lég; s aligha nem kell pár na
pig nyitva hagynunk az üreget, mielőtt ma
gunk is bele mehetnénk.

Azonban csalódott. Imitt-amott gyenge 
fény derengett be felülről, a megmászhatat- 
len szikla tetejéről; mely nyílások egyúttal 
szelelőkül is szolgáltak.

A lég csak olyan volt, mint bármely 
pincében s igy akadálytalanul hatolhattak 
előre a nyirkos talajon.

A sikátor egyenesen vezetett lefelé, a 
nélkül, hogy bármit is megpillantottak volna 
egyebet a sziklafalaknál, melyeken ragyo
gott a nedvesség.

Utóbb a sikátor kiszélesedett s mint
egy gömbölyű pinceüreget képezett. Ámde 
itt sem találtak semmi nevezetességre, csak 
az egyik munkás dobott félre lábával egy ; 
rozsdaette, értéktelen pléh-sisakot, mely csö
römpölve ütődött a sziklafalhoz.

Mind lehangoltabban folytatták utjokat, | 
mely egyhangúan változatos volt: a meny
nyiben sikátorok, pincealaku helyiségek, 
majd alantabb, majd magasabb boltivek, 
szelelő-lyukak s levált szikladarabók váltot
ták föl egymást.

Jó soká haladtak már igy, azt sem tudva 
merre járnak, mennyire hatoltak, mert 
semmi jelt sem láthattak a külvilágból. El
tévedéstől azonban nem tarthattak, mert az 
út mindig egyenesen vitt.

A társaság mind hangtalanabb lett s az 
öreg Szalánczy mellére csüggesztette le fe
jét, mit az aggódva rátekintő Gábor a re
ménytelenség legbiztosabb jelének vett.

Elértek végre még egy gömbölyű he
lyiségbe, mely magasabb volt a többinél s 
melyből kőbe vágott lépcsők vezettek egy j 
pántos nagy vasajtóhoz.

Gábor fölsietett a lépcsőkön s pálcájá- j 
val megkopogtatta avasajtót, mely tompán

kongott, mintha kívülről be lenne földdel 
hányva ; mit az is bizonyított, hogy a gyönge 
rázkódásnál homok és por hullott be a kulcs
lyukon és az ajtó egyéb nyilásain.

— A leírás szerint most a kertben len
nénk — mondotta Gábor — s ez az ajtó 
itt egyenesen a kis diófa-erdőbe vezet.

Szalánczy mintha csak most ébredne 
föl nehéz álmából, csendesen tekintett körül, 
ez egyetlen szót ejtve k i :

— Mindhiába !
— Úgy látszik édes atyám, hogy itt 

más gazdálkodott már előttünk — vélemé
nyező Aladár; mire az öreg, mintha igazolni 
vagy mentegetni akarná e sikertelen kísér
letét, fölsóhajtott:

— Ki tudhatta ? Hisz alapja volt az 
egésznek; ősapánk igen jól és körülménye
sen leirt mindent épen úgy, a mint van.

A munkások tátott szájjal figyeltek s 
fölfogták, hogy itt alighanem kincsekről 
van szó.

Gábor pedig, a ki ezt észrevette, hogy 
elejét vegye mindenféle pletykának, csak 
ennyit mondott:

— Bizony ! Csak azt az egyetlen rozsda^ 
ette pléh-sisakot hagyták itt a régiségek
ből; mert jól tudták, hogy ez úgy sem ér 
semmit!

Azután visszaindultak mindnyájan a 
merről jöttek; folyton változtatva és gyújtva 
a fenyőfa-szilánkokat, melyekből egy egész 
csomót hoztak magukkal s melyek piros 
fényt vetettek a nedvességtől csillogó szikla
falakra, melyeken imitt-amott egyes moh
szálak is lézengtek.

S mig igy haladtak a földalatti üreg
ben, mindnyájok reménye úgy elpárolgott, 
mint szokott a kristálytiszta harmat a nap 
fölszivó sugarain.

A mint a vasajtóhoz értek s haladtak 
a lejtős utón fölfelé, Gábor mintegy szóra
kozásból megtekinté a földet, mely e be
járatnak oldalfalát képezte. Aztán megállt 
s több figyelemmel kezdé kapargatni pálcá
jával s egyes törmeléket kezébe véve, elé
gült mosolylyal csatlakozott a többiekhez.

— Nagyságos uram, újra betemessük 
az ajtót? — kérdék a parasztok Szalán
czy tói.

— Bánom is én! Tegyetek vele, a mit 
akartok.
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— Ne még! — szólt Gábor — majd 
visszatérek én is ; azért holnap reggel újra 
legyenek itt.

Ezzel csomó pénzt adva a legöregebb
nek. sietett a két Szalánczy után.

A parasztok alázatosan, kalaplevéve 
köszöntek, aztán pedig sürü csoportban állot
tak a nagy körtefa alá, hogy a megérdem- 
lett munkabéren — egymást ellenőrizve — 
megosztozzanak.

Ezalatt hajótörést szenvedett kincsásóink 
is megérkeztek a kis zsellérházba.

Az öreg Szalánczy nem annyira a já
rástól, mint a lebangoltságtól fáradtan dobta 
magát szokott pamlagára, hol az okmányok 
most is halmazokban hevertek s ama sár
gult régi okirat is ott volt, mely csak né
hány órával ezelőtt is annyi reménynyel 
kecsegtette az egész családot.

Most, kedvetlenül hárította el magától 
Szalánczy, s e mozdulatából Ítélve a nye
rendő választ, jó neje kérdezni sem akarta 
már az eredmény felől, de csendesen elő
készítő magát a lemondásra.

Gizella a félig nyílt ajtón tekintett be 
s hogy csak az eredmény érdekelte-e vagy 
talán még egyéb is, azt csak az ő szivecs- 
kéje tudná megmondani.

Aladár, mint a ki befejezte föladatát 
mintegy menekülendő a nyomott kedélyű 
társaságtól — épen indulni akart kifelé, 
midőn az öreg ur fölsóhajtott:

— Bizony, csak mind hiába! Minden 
elveszett!

— Még nem! — felelt Gábor diadal
masan. — Hát nem vette észre nagyságod, 
hogy nem küldöttem el a munkásokat?

— Hát ön még tovább is fog keresni, 
ugyan hol ?

— A földben, kincset! De nem ara
nyat. hanem kőszenet, a mi gyakran még 
ennél is többet ér.

— Hogyan ? — kiáltottak föl mind 
nyáján s már ekkor Gizella is a szobában 
volt.

— A kiásott föld rétegéből fölismertem, 
hogy ott kőszénnek kell lenni s már most 
csak attól függ, hogy gazdag-e a bánya?

Nem mindegy-e a reménykedő ábránd
nak ezen vagy amazon a szálon sietni föl 
egészen az égig? ! Minta kis pók, ha egyik 
fonala elszakadt, a másikból nem ép oly szé
pen köti-e meg a mesterséges hálót?!

K O S

S hol talál a remény termékenyebb 
földre, mint a boldogtalanok szivében?!

Mindnyájan körülvették Gábort. El kel
lett neki mondani fölfedezését, reményét és 
minden eszméjét!

S a beszéd végén Szalánczy megrázva 
az ifjú kezét, a család megmentőjének ne
vezte őt, mi a sok boldog között a legbol
dogabbá tette Gizellát.

X.

Borítsunk fátyolt a boldog emberekre 
és csak egy év múlva lebbentsük föl, meg- 
nézendők, hogy most is olyan boldogok-e 
még ?!

Ob igen! Még boldogabbak, mert a 
sok ábránd valósággá le tt; s mindezt egy 
életteljes képben látjuk magunk előtt.

A nagy körtefa tájékán apró fa-házi
kók állanak; s talyigákon fekete emberek 
tolják a csillogó kőszenet mindenfelé.

A mélységbe erős bivalybőrökön eresz
kednek le, mig egy alagutszerü nyílásból 
dübörögve szalad ki a »kutya« — e kis 
bányász kocsi — mely nagyobb mennyiség
ben s nagyobb gyorsasággal szállítja a ta
lált kincset.

Mindenütt csend, rend és eredmény lát
ható. A munka oly könnyűnek tetszik, 
mintha csak játék lenne; szinte öröm nézni!

S csakugyan, gyönyörködve nézi ama 
fiatal ember, kinek vállára szép ifjú neje 
támaszkodik ; s azt sem tudni, mulatságból 
vagy felügyeletből nézik-e a munkát.

Fényhegyi az, ifjú nejével, Gizellával, 
kiknek az erdő föltárja minden kincsét, 
körülvéve őket madárdallal, eper-illattal.

Szóval a boldogság és jólét ismét visz- 
szatért a Szalánczyék házába ; s most csak 
egyet fájlalnak még : — hogy nem bírják az 
ősi kastélyt, a régi jószágot!

— Könnyű lesz ezen segíteni! — mon
dotta Gábor s alig várta, hogy a szőke sá
fárral esetleg találkozzék.

Ez alkalom nemsokára beállott s Fény
hegyi megbízta Kővárvnak a bizalmas em
berét. hogy a jószág eladására gazdáját 
szólítaná föl, ajánlva neki a Szalánczy ré
széről többet annál, mint a mennyiért a. 
birtokot az árverésen megvette.

— Jól van, jól van! Értem, értem! — 
hajlongott Mózsi nagy alázatossággal; s meg 
sem hallgatva az utolsó szót már loholni 
kezdett, előre is számitgatva magában, hogy

O R U
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körülbelül mennyi lesz majd az a >sáp«-, a 
mit ő kapni fog ebből a »Geschäft«-böl?!

— No, nagyságos uram! ■— rontott be 
Kőváryhoz — nagy újságot hozok! Nagy
ságos Szalánczy urék újra megakarják venni 
a jószágot és szép »rebach«-ot Ígérnek a 
nagyságos urnák!

—^Megbolondult kend?
— Dehogy bolondultam ! De ők meg

gazdagodtak újra a kőszénbányából s most 1 
már visszaakarják venni az ősi birtokot, 
házastul, kertestül együtt. Hja, hiába, mé
gis csak urak az urak !

— Én is ur akarok maradni, — vála
szolt Kőváry — azért a jószágot el nem 
adom. Elmehet kend és megviheti válaszo
mat, hogy a birtokot el nem adom.

— De nagyságos uram ! . ..
— Elég! —• Nem adom!
Mózsi fejcsóválva hagyta el a szobát 

és loholt visszafelé, úgy a mint jött, az egész 
utón azt számitgatva magában, hogy mennyi 
»sáp« ot veszített ő el e »Geschäft« nem 
sikerülte á lta l; s midőn hadonázva a kert 
nagy vasrács ajtajához ért, egy csendes hang 
szólította meg:

— Hová szalad sáfár bácsi ?
Mintha álomból ébredne, tekintett Mó

zsi körül és megállt.
Régi volt, ki a rácsba fogózva szólí

totta meg a sietőt.
— Ah, ön az kisasszonykám ? ! Biz’ én ; 

csak Szalánczy urékhoz iparkodom, a kikkel 
egy kis dolgom van.

— Talán megint ama b i z o n y o s  do
logban jár. Magának mindig van Szalán- 
czyéktól megbízása! — nevetett Régi.

— Most az egyszer pedig nagyon ko
moly.

— Hát a k k o r  nem volt komoly ? — 
folytatta Régi tréfásan.

— De nagyon is komoly volt, hanem 
hát — azóta Szalánczyék igen nagy urak 
lettek ! Grófi kisasszony van most már ki
látásban az urfi részére!

Régi önkénytelenül csüggesztette le fe
jét ; mit a sáfár észre nem véve folytatta:

— Ide akarnák hozni az uj menyecs
két az ősi kastélyba s épen azért szalasz
tottak a nagyságos papához, hogy szólítsam 
fel a jószág eladására. De nem adja.

— Nem adja?! — ismétlé gépiesen 
Régi s egy másodperc alatt egész sor gon- [ 
dolat villant át a fején.

— Megmutatom — gondolta magában 
— b°gy a zsidólény eszményképét önfelál
dozóbban tudja szeretni másnál! Kezére ját
szom a jószágot s egyúttal azt is elérem, 
hogy nem fogom látni a m ás boldogságát!

Azután Mózsihoz fordulva még egyszer 
kérdé:

— Nem adja ? Majd rábirom én a 
papát!

— Igazán ? — kiáltott a sáfár öröm
teljesen.

— Igen. ő  e jószágot úgyis nekem 
szánta, én pedig meguntam. Sokkal jobb 
szeretném a Vadkertiék eladó uradalmát.

— Elhiszem azt! De ez sokkal drá
gább is !

— Van a papának elég pénze,— szólt 
Régi vállvonva.

— Elég az hozzá : tegyen kisasszony
kám, a hogy jónak látja ! Beszéljen a pa- 
pápal, én pedig azt mondom Szalánczyék- 
nak, hogy még nem tudok semmi bizo
nyosat !

— Jól van; s meglátja, hogy nemso
kára kedvező hirt fog nekik vihetni!

Mózsi boldogan kezdett ismét szaladni 
s fejében azonnal megfordult a számadás 
kockája, mert újra azt hányta vetette, hogy 
mennyit fog neki ez a »Geschäft« behozni ? 1

Midőn Szalánczyékhoz é rt: Aladárt a 
szoba közepén állva találta. Bosszúsan ütött 
a kezében tartott okiratra, mialatt igy szólt 
a többiekhez:

— Ehol n i ! Mig életkérdés volt reám 
nézve, nem is feleltek folyamodványomra, 
most pedig itt a kinevezés, még pedig sok
kal jobb állásra, mint az volt, melyet én 
kértem I

— Hja, barátom ! — nevetett Fényhe- 
gyi — a nemes vármegye megtudta, hogy 
azóta gazdag ember lettél; ezt pedig min
denki pártolja!

Mózsi odasompolygott Gáborhoz :
— Bocsánatot kérek: még semmi bizo

nyosat nem mondhatok ; de a kilátások jók.
— Helyesen sáfár ur, majd tehát be

várjuk az eredményt.
Mózsi jól tudta, hogy a kis Régi min

denható a háznál s hogy a Vadkertiék ura
dalma is nagyon kecsegtető lesz Kőváryra, 
ha csak — bir vele! Azért merte — habár 
csak föltételesen — Ígérni azt, a mit később 
csakugyan meghozott: a jó eredményi
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Megkötötték hát az adás-vevési szerző
dést, bizonyos időhöz kötvén a részletfize
tések utolsóját és a birtokból való kihur- 
colkodást, Nem is tudta senki, hogy mily 
gyönge kis kéz intézte mind e nehéz dol
gokat.

Szálánczyék tehát újra ott voltak a régi 
ősi házban, épen úgy, mintha semmi sem 
történt volna, csak azzal a különbséggel, 
hogy még sokkal gazdagabbak voltak.

A nagy park összeboruló fái vidáman 
rezgették leveleiket a napsugárban, mintha 
még várnának^több családtagot is.

A kavicsok oly; ruganyosán vitték a 
boldogok lépteit, mintha elszórt virágszirmok 
lennének.

A nagy kőmedencéből pezsegve : folyt 
a v í z  ; gyöngyözve, habot verve, szivárvány
port hintve a díszesen álló szobrok márvány
tagjaira.

Az ősi lak csillogó ablakszemekkel né
zett a messzeségbe, mintha kérkedne: »Itt 
vannak újra!«

A kéményből ezüstösen gomolygott a 
füst, vendégszeretőleg hiva az arra menő
ket, hogy részt vegyenek az általános bol
dogságban.

Az öreg cselédek pedig nyugalomban 
ültek a tűzhely mellett, oktatva, utasitva az 
ifjabbakat, hogy mindent a »régi jó szokás« 
szerint végezzenek.

Hát Kőváryék ?
Mindent pénzzé téve a városba költöz

tek s alkuba léptek az eladó vadkerti ura
dalom igazgatóságával.

Néhány ezer forint hiányzott még csak 
a vételárhoz s ezt nem lehetett sem lealkudni, 
sem pedig a Kőváry »segéd-forrásai« nem 
állították elő. Az uradalom bírásának esz
méje azonban már annyira zaklatta, hogy 
ezt elérendő oly eszközhöz nyúlt, mely neki 
már egykor kedvezett. Ugyanis játszani kez
dett a tőzsdén:

— Hiszen kis összeg kell mindössze is !
Eleinte nyert, nyert; pár ezer forint már 

együtt volt, de akkor megfordult a szerencse, 
vesztett, vesztett, rohamosan vesztett s men
tül jobban erőltette — hogy legalább kárát 
visszanyerje — annál többet vesztett, mig 
végre nem maradt csak annyija, hogy egy 
kis, igen kis üzletet nyithasson.

S főbe lőtte magát ezért ? Nem.

Örült, hogy legalább e kis töredéket 
megtakarította:

— így kezdtem s most újra fogom 
kezdeni!

Ki volt adva tehát a jelszó:
»Nélkülözés, tevékenység!« S mint nyá

ron a díszes bundák szoktak: lomtárba ke
rült a büszkeség, hencegés, lenézés, hogy 
majd csak akkor kerüljön újra elő, ha mind
ennek idénye — a jólét — beköszöntött.

Mert jól tudták ők, hogy az emberek 
nem egyebek, a sors kezében játékra szánt 
sakk-figuráknál, melyeket gyakran halomra 
dönt, hogy azután a legkedvezőbb helyzetben 
állítsa föl újra, ha ezt épen — szeszélye 
úgy hozná magával.

AZ E S E R N Y Ő .
(Francia elbeszélés.)

Irta GUY DE MAUPASSANT.
Oreillené asszony takarékos nő volt. Is

merte a becsét minden fillérnek s a pénz 
megsokszorozásának szigorú elveiből egész 
raktárral rendelkezett. A szakácsnőjének 
bizonyára meggyűlt vele a baja, mig a kony
hapénzt kicsikarhatta tőle; de Oreille ur
nák is sok vesződsége volt, mig a szokott 
zsebpénzét nejétől megkaphatta.

Pedig vagyonosak voltak s a mellett 
gyermektelenek is ; ám Oreillené asszony 
valódi szívfájdalmat érzett, ha pénzt kellett 
kiadnia. Mindenkor elszorult a keble a 
legjelentéktelenebb költségre, habár nélkü
lözhetetlen volt is az s a következő éjjel 
nagyon rosszul aludt.

Oreille szüntelenül ismételgette a neje 
előtt:

— Bővebbkezü is lehetnél kissé ; hiszen 
úgy sem költjük el a jövedelmünket.

— Soha sem tudhatjuk, mi érhet min
ket, — viszonzá a nő. — Inkább több le
gyen a pénzünk, mint kevesebb.

Mintegy negyven éves, kicsiny, szikár, 
tisztaságkedvelő, de olykor ingerlékeny nő 
volt ez.

Férje örökké panaszkodott rá, hogy 
miatta sok minden szükségest meg kell von
nia magától. Voltak különösen bizonyos tár
gyak, a melyeknek hiányát a férj annál ke
servesebben érezte, mivelhogy azok közelről 
érintették a hiúságát.

Oreille irodafőnök volt a hadügyminisz
tériumnál, de csupán azért viselte e hiva-
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tálát, hogy a nejének kedvét ne szegje, ki 
jövedelműket ezáltal is szaporítani óhajtotta.

Azonban, két év óta mindig csak egy 
kopott, szörnyen megviselt esernyővel járt 
az irodába s ezáltal kartársainak nevetség
tárgyul szolgált.

Végre is, megunva az izetlen tréfákat, 
furcsálkodásokat, azt követelte Oreillené 
asszonytól, hogy vegyen neki uj esernyőt.

A jó asszonyság vett is neki egyet 
nyolc és fél frankon, egy a hírlapokban hir- | 
detett nagy raktárból.

A kartárs urak pedig, a mint megpil- i 
lanták a már szinehagyot, szétmállani ké- ! 
szülő esernyőt, újra előlkezdték régi tréfái | 
kát — s Oreilíe ur e miatt rendkívül szén- j 
vedett.

Az esernyő mit sem ért. Három hónap 
múlva már megtagadta a szolgálatot s a 
minisztérium irodájában átalános derültség 
keletkezett. Még dalt is csináltak az eser
nyőre, melyet reggeltől estig hallani lehe
tett a roppant épület földszintjén úgy, mint 
az emeletein.

Oreille, kétségbeesve, meghagyta nejé 
nek, hogy vegyen neki uj esernyőt, finom, 
selyem-esernyőt, amolyan busz frankosat, 
elhozva az igazoló árjegyzéket is.

Oreillené vett is egyet tizennyolc fran
kon s átadva azt, bosszúságtól kipirult 
arccal igy szólt a férjhez :

— No ezzel legalább öt évig megér
heted.

Oreille diadalt aratott esernyőjével az 
irodában.

Mikor este hazatért, egy nyugtalan pil 
lantást vetett neje az esernyőjére s igy 
szólt:

— Kár azt az esernyőt oly hanyagul 
csavarni össze. Ezáltal romlik a selyem; 
pedig úgy vigyázz erre, hogy nem egyha
mar kapsz tőlem megint újat.

Aztán kezébe vette, letolta róla a mézga- 1 
gyűrűt, felvonta az esernyőt.

De egyszerre elképedt a szörnyű fölin- j 
dulástól.

Az esernyő közepén egy fillérnagyságu 
kereklyuk volt látható. Mintha szivar égette 
volna k i !

— Hát ez mi ? — förmedt férjére da
dogva.

— Férje, a nélkül, hogy odatekintett 
volna nyugodtan válaszolt:

— Nos, micsoda? . . . Mit akarsz mon
dani?

A nőn annyira erőt vett a méreg, hogy 
alig tudott szóiani.

— Te — te ->— ki —• égetted — az 
esernyődet. — Hiszen — te — megbolon
dultál ! Te — tönkre akarsz minket jut 
tatni!

A férj sápadtan fordult a neje felé.
— Mit beszélsz te?
— Azt, hogy kiégetted az esernyődet, 

íme, nézd ! . . .
S fölemelve, mintha meg akarná az

zal ütni, hevesen az orra alá tartotta a ke
rek lyukat.

Oreille észrevéve ezt, kétségbeesve da
dogta :

— Ez . . . ez . . . ugyan mi is lehet 
ez ? . . . Magam sem tudom 1 Én egyátalá- 
ban nem csináltam semmit . . .  esküszöm 
neked. Nem tudom, ki okozhatta nekem ezt 
a kárt . . .

A nő most még mérgesebben rivalt a 
jámbor férjre.

— Fogadni mernék, hogy fönt az iro
dában egész komédiát csináltál vele; kér
kedtél, dicsekedtél, fölnyitottad, hogy fitog
tathasd.

— Egyetlen egyszer nyitottam föl, hogy 
megmutassam, milyen szép, — mentegető
zött a férj. — Ennyiből állt az egész, es
küszöm neked.

De a feleség tombolt dühében s ama 
házi jelenetek egyike fejlődött ki, melyek 
a családi tűzhelyet oly félelmessé szokták 
tenni a békeszerető férj előtt; sokkal félel
mesebbé, mint a csatamező a golyók zápora 
alatt.

Oreillené asszony kivágott egy darabka 
selymet az ócska esernyőből, melynek színe 
egészen megfakult s nagyon elütött az uj 
esernyő szinétől s másnap Oreille, meghu
nyászkodva ment föl, kitatarozott esernyő
jével, az irodába. Letette azt Íróasztalára s 
nemis gondolt rá többé, mint a hogy nem 
szoktunk kellemetlen emlékeinkre vissza
emlékezni.

De este, alighogy hazaérkezett, felesége 
kiragadta kezéből az esernyőt, hevesen föl
nyitotta azt, hogy kémszemlét tartson an- 

| nak állapota fölött s egy újabb, jóvátehetet
len csapás tökéletesen kihozta a sodrából.

Apró lyukak, nyilván égéstől szárma- 
zottak tűntek elő az esernyőn, mintha arra
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pipahamut vertek volna. Tönkre volt az 
téve, a kijavithatatlanságig.

Szófián bámulta azt a derék feleség. 
Annyira elfogta a keserűség, hogy a szó is 
torkán akadt.

A férj is megvizsgálta a pusztulás nyo
mait s lomhán, kétségbeesve, keserűséggel 
telt szívvel meresztette szemét maga elé.

Aztán egymásra bámultak. Oreille le
sütötte a szemét a nő átszűrő tekintetére. 
Majd fölvette az esernyőt, melyet neje feléje 
dobott.

E közben a nő újra visszanyerve hang
ját, dühösen kiáltott föl:

— Oh, nyomorult, nyomorult! Szánt- 
szándékkal cselekedted te ezt! . . . De meg
lakolsz tj ezért! . . . Nem kapsz többé . . .

S a viharos jelenet újra kezdődött. Egy 
órai zivatar után végre szóhoz juthatott a 
férj. Esküdözött, hogy ő mitsem tud az 
egész dologról s hogy ezt vagy roszakarat 
vagy bosszú követhette el.

Megkondult a csöngetyü s ez fölszaba
dította Oreillet egyelőre a szitkok alól.

Egyik barátjok érkezett, kit ebédre 
hívtak meg.

Oreillené elmondta az esetet. Arról, hogy 
uj esernyőt vásároljon, tudni sem akart. 
Járjon Oreille ezentúl esernyő nélkül!

A jó barát okokkal iparkodott az asz- 
szonyságot engedékenyebbé tenni.

— Hiszen asszonyom, akkor a ruha 
megy tönkre s az még nagyobb kár lesz.

A kis, töpörödött asszony, még nem 
győzve le dühét, igy válaszolt:

— Jól van; akkor hát konyhai eser
nyőt k ap ; uj selyemesernyőt teljességgel 
nem veszek neki.

Erre aztán Oreille ur is föllázadt.
— Akkor én benyújtom a lemondáso

mat ! De a minisztériumba csakugyan nem 
járok konyhai esernyővel.

A jó barát ismét megszólalt:
— Huzassák be önök e z t; az nem fog 

sokba kerülni.
Oreillené asszony keserűen viszonzá:
— Legalább is nyolc frankot követel

nek ennek a beboritásáért. Nyolc frank, meg 
tizennyolc frank egy esernyőért! . . . Hát 
nem képtelenség-e ez ?

A jó barátnak egy eredeti ötlete támadt.
— Fizettessék ki önök a kárt a tüz- 

kárbiztositó intézetöknéi. Az intézet az égett

tárgyakért kárpótlást fizet, föltéve, hogy a 
kár a saját lakásukon történt.

E tanácsra a vézna asszonyka meg- 
nyugodott ; aztán némi gondolkozás után 
igy szólt férjéhez :

— Holnap, mielőtt a hivatalba mennél, 
fölkeresed a » Ma t e . me l l e «  irodáját, el
beszéled mi történt az esernyőddel s köve
teled a kárpótlást.

Oreille ur fölugrott a helyéről.
—- Soha sem bátorkodom ilyesmire ve

temedni! Tizennyolc frank elveszett, ennyi 
' az egész. Nem halunk belé!

S másnap Oreille ur pálcával sétált föl 
a hivatalba. Szerencsére szép idő volt.

Oreillené asszony, egyedül maradva 
otthon, sehogysem tudott megvigasztalódni 
a tizennyolc franknyi veszteség miatt. Ott 

I hevert az esernyő az ebédlő asztalán s ő 
egyre forgatta azt, a néikül, hogy valamire 
elhatározta volna magát.

Egyszerre, eszébe jutott a biztosító-in
tézet, de félt, hogy nevetség és gúny tár
gyává válik amaz urak előtt, a kik ott az 
intézetben fogadnák, mert ő félénk volt s 
minden semmiség miatt pirult a világ előtt 
és zavarba jött, mihelyt valamely ismeret
len emberrel kellett beszélnie.

Azonban a tizennyolc frankot mégis 
nagyon sajnálta; úgy fájt az a veszteség 
neki, mint valamely seb. Már nem is akart 
többé arra gondolni; de mégis folyvást 
gyötörte a veszteség emléke. De, hát mit 
tegyen? Az órák csak múltak s ő még sem
mire sem tökélte el magát. Majd, egyszerre, 
mint a gyávák, ha vérszemet kapnak, elha
tározta magát.

— Mégis csak elmegyek; ki tudja, mi 
jót szül e vállalkozás !

De, először el kellett készíteni az 
esernyőt, hogy a szerencsétlenség nagyobb 
mérvűnek lássék s ügyét könnyebben fon
tolóra vegyék. Elővett a kandalló párká
nyáról egy gyufát s az esernyő halhéj-bordái 

| közt tenyérnyi széles lyukat égetett; aztán 
szépen összegöngyölve a. selymet, leszori- 

i tóttá azt a ruganyos szalaggal s elővéve 
I nagy kendőjét, kalapját, gyors léptekben tá- 
I vozott a Rivoli-utca felé, a hol a biztosító

intézet volt.
Ámde, mennél inkább közeledett, an- 

nálinkább lassította lépteit. Mit fog ő majd 
mondani? Mit válaszolnak majd neki?



Szemügyre vette a házak számait. Még 
huszonnyolc ház előtt kellett elhaladnia. — 
Újra gyorsabban-gyorsabban kezdett lép
kedni. Egyszerre összerezzent. íme, az ajtó, 
fölötte ragyogó aranyos betűkkel : »La M a- 
t e r n e l l e ,  tűzkár-biztositó intézet.«

Oreillené megállt egy pillanatig, félve, 
szégyenkezve. Tétovázott hol előre lépett, 
hol meg visszavonult. Végre igy gondolko
zott magában .

— Mégis be kell mennem. Jobb hama
rabb, mint később esni túl e dolgon.

De a mint a házba hatolt, azt vette 
észre, hogy a szive hevesen dobog.

Egy roppant terembe lépett, melynek 
egy része rácsozattal volt ellátva, melyen 
át egy férfit pillantott meg, ki az elválasztó 
fal mögött ült.

Ugyanakkor egy úri ember jött ki, 
papircsomaggal a kezében. Oreillené félénk 
hangon szólitotta meg.

— Bocsánat, uram, nem tudná-e nekem 
megmondani, merre kell fordulni, ha égett 
tárgyak kártérítéséért folyamodunk ?

A férfi erős hangon válaszolt:
— Első emelet, balra, a tűzkár-fölvételi 

irodában.
É kemény hang még inkább elbátorta

lanította az asszonyságot, úgyhogy már sze
retett vonla menekülni s lemondani tizen
nyolc frankjáról. De ez összegre gondolva, 
kissé oszlott a félelme s fölment a lépcsőkön, 
minden lépten megállapodva.

Az első emeleten egy ajtót pillantott 
meg s kopogtatott. Egy csengő hang kiáltott:

— Szabad!
Oreillené belépette egy nagy termet pil

lantott meg, hol három úri ember beszélgetett.
Egyikök megszólította:
— Mi tetszik önnek, asszonyom ?
Oreillené nem talált alkalmas szavakat

s csak dadogott:
— Én — azért jöttem — jöttem — 

egy — egy kis — kárpótlásért.
Az úri ember nyájasan kínálta meg 

székkel.
— Legyen szives leülni ; egy perc múlva 

szolgálatára leszek, — visszafordulva a két 
másik férfihoz, folytatta beszédét:

— A társaság, uraim, nem hiszi, hogy 
önökkel szemben többre lenne kötelezve, 
mint négyszázezer frank kifizetésére. Mi 
nem teljesíthetjük önöknek követelését a

százezer franknyi többletre nézve. A becs
lés különben is ,. .

A két ur egyike közbevágott:
— Elég, uraim; a törvényszék majd 

dönteni fog. Nekünk nincs itt egyéb teen
dőnk, tehát távozunk.

Aztán többszörös, udvarias hajlongás 
után visszavonultak.

Oh, ha ő is velők mehetne, minden kár
térítésről lemondva! De már nem tehette 
ezt, mert az úri ember visszatért s meghaj
totta magát előtte:

— Mivel szolgálhatok, asszonyom?
Kínosan nyögte k i :
— Én — ezért jöttem — ime !
Az igazgató furcsán bámult az eléje 

tartott tárgyra.
Oreillené megkisérelte remegő kezével 

fölnyitni az esernyőt. Némi erőködés után 
sikerült is ez neki; hirtelen föltolta az eser
nyő-vázat.

A férfi egykedvűen jegyezte meg :
— Úgy látszik, nagyon szenvedő álla

potban van az.
A nő kissé habozva mondá:
— Húsz frankomba került.
A férfi csodálkozó képet vágva kiál

tott föl:
— Valóban? Lám, lám!
— Bizony, kitűnő esernyő volt ez 

Meg akartam önnek mutatni, mily állapotba 
jutott.

— Nagyon jól van; látom. Csak azt 
nem tudom elgondolni, mennyiben érdekel
het ez engem ?

A nőcskét nagy nyugtalanság lepte meg, 
hátha a társaság az efféle apróbb tárgyakat 
nem szokta kárpótolni. Aztán igy szólt:

—- De — ez megégett.
Az úri ember nem tagadta.
— Jól látom.
Oreillené tátott szájjal bámult, nem 

tudta mit mondjon most m ár; azonban eszébe 
jutván, hogy elfeledte megnevezni magát, 
hirtelen megszólalt.

— Én Oreillené vagyok. Mi biztosítva 
vagyunk a > M á t e m e l i  e«-nél s eljöttem 
a kárvallás megtérítését kérni.

Aztán, nehogy elutasító választ kapjon, 
sietett hozzátenni:

— Én csak azt kérem, legyenek szíve
sek önök ezt az esernyőt újra beborittatni.

A meglepetett igazgató mentegetőzött
— De asszonyom, mi nem vagyunk
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esernyőárusok. Mi nem foglalkozunk a ki
javítás e nemével.

Az asszonyka erre visszanyerte lélek
jelenlétét. Harcolnia kellett. Nos, ő harcolni 
fog! Nem félt többé, midőn igy szólt:

— Én csak a kijavítás árát kérem- 
Majd elintézem én a többit magam is.

Az úri ember zavarba kezdett jönni.
— Valóban, asszonyom, ez nagyon is 

( sekély dolog. Minket sohasem szoktak ily 
apróbb, jelentéktelenebb tárgyak kárpótlá
sáért igénybe venni. Beláthatja kegyed, hogy 
minden egyes semmiséget, mint zsebkendőt, 
keztyűt, seprőt, ócska csizmát stb. nem kár
pótolhatunk ; hiszen az effélék minden pil
lanatban a tűz martalékává válhatnak.

Oreillené elpirult; a harag kezdett 
benne gerjedezni.

— De uram, nálunk a múlt december 
hóban a kandalló kéménye kigyulladván, 
legalább is ötszáz franknyi kárunk lett; 
Oreille ur nem követelte ezt a társaságtól; 
ennélfogva nagyon méltányos dolog, hogy 
legalább esernyőmet fizesse meg a társaság!

Az igazgató, gyanítva, hogy ez hazug
ság, mosolyogva válaszolt:

— Kegyed is beláthatja, asszonyom, 
mily csudálatos az, hogy Oreille ur soha 
sem követelte ötszáz frankra rugó kárát s 
most kegyed egy öt-hat frankba kerülő eser
nyő tatarozásért folyamodik hozzánk.

Oreillené nem jött zavarba.
— Bocsánat, uram, — viszonzá, — de 

az ötszáz franknyi kár az Oreille ur zsebének 
fáj, mig a tizennyolc franknyi kárt az Ore
illené erszénye érzi meg; ez pedig nem 
mindegy.

Az igazgató, látva, hogy e nőt nem 
könnyen rázhatja le a nyakáról s a drága 
időt csak vesztegeti vele, önmegadással kér
dezte :

— Hogy történt az a dolog? Legyen 
szives nekem elbeszélni.

Oreillené, a győzelem előérzetében, be
szólni kezdett.

— így áll a dolog, uram : az előszobám
ban van egy bronz-mü, melybe az esernyő
ket és pálcákat szoktuk állítani. A napok
ban, belépve, ezt is oda tettem. Tudnia kell 
önnek, hogy a fölött egy deszka függ, melyre 
a gyertyákat és gyufákat szoktuk helyezni. 
Kinyújtom a karomat s leveszek onnan négy 
gyufát. Meg akarok egyet gyújtani, nem 
lobban föl, másikat gyújtok, meggyül, de
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mindjárt elalszik; megkísérlem a harmadi
kat, ép igy járok vele.

Az igazgató közbeszólt:
— Állami gyufák voltak azok ?
Oreillené nem értette s folytatta:
— Az meglehet. Rendesen minden ne

gyedik szál gyulád meg. Meggyujtottam te
hát a gyertyát; aztán bementem a szobámba, 
lefeküdni. Azonban negyed óra múlva, úgy 
rémlett nekem, mintha fü3tszagot éreznék. 
Én mindig féltem a tüztől. Oh, ha nekünk 
valaha tűzkárunk lesz, nem az én hibám
nak lehet tulajdonítani! Főleg ama kandalló- 
kémény kigyulladása óta, melyet az imént 
említettem önnek, örökké vigyázok. Nos, 
tehát, fölkelek, kimegyek, kutatok, fürké
szek mindenfelé mint a vadászeb s végre 
észreveszem, hogy az esernyőm ég. Valószi 
nüleg ama gyufa okozhatta, melynek lepat
tant a feje. Láthatja ön, mily állapotba ju
tott ez az esernyő . . .

Az igazgató tisztába lévén a dologgal, 
kérdé:

— S mennyire becsüli kegyed a kárt ?
A nő hallgatott; nem mert határozott

összeget mondani. Aztán igy szólt:
— Legyen szives megcsináltatni. Át

adom ezt önnek.
— Nem, asszonyom, — szólt a hivatal

nok — én ezt nem tehetem. Szóljon, mennyi 
a követelése ?

— De . . . .  nekem úgy tetszik . . . 
hogy . . . Lássa, uram, én nem akarok önö
kön nyerészkedni . . . Egyenlítsük ki a dol
got. Én elviszem esernyőmet valamelyik gyá
roshoz, ki beborítja azt jóféle selyemmel, 
tartós selyemmel s én elhozom önnek a szám
lát. Nincs kifogása ellene ?

— Épen nincs, asszonyom; tehát elin- 
tézettnek tekinthetjük az ügyet. íme egy 
jegy a pénztárhoz, mely kifizeti kegyednek 
a kiadását.

S átadta a kártyát Oreillenének, ki hálál
kodva kelt föl s nagy sietve távozott, nehogy 
a hivatalnok máskép gondolja meg magát.

Most már vidáman lépdelt az utcán s 
keresett egy esernyőárust, kinek elegáns 
raktára van. Talált is egyet s belépve, bát
ran mondá:

— íme egy esernyő, melyet be kell bo
rítani selyemmel, nagyon jó selyemmel. A 
legjobbat vegye hozzá, a minővel csak rendel
kezik. Az árával nem törődöm.
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A MAGYAR OPERA HÁZA.
.

A sugárúti fényes palota megnyitásának 
küszöbén állunk. Már egy korábbi ismerte
tésben kimutattam, h-ogy ez épület méltón 
egyik büszkesége fővárosunknak ; most még 
egy és más részeit, mind megannyi ékes
ségeit kívánom bemutatni, melyeket az archi
tektúra, szobrászat és képírás kiváló művé
szei alkottak s a melyek közül több azóta 
készült el.

Most, hogy a dalszínház környezete is 
tetszetősebb s az épület hatását sem az 
előtte állt ideiglenes bódé, sem a palánk í 
nem zavarja: az összbenyomás is minden te- J 
kintetben szerencsés. Különösen a plasztika, j 
ékítmények emelik a palota szépségét, Jó 
gondolat volt, hogy e nagyszámú müvek el
készítésénél majdnem az összes legjobb erő
ket vették számba. Pályázatot hirdettek, 
melynél, mint tudjuk, a hivatottak közül 
egy sem maradt vesztes. Hisz az eldöntés
nél s megrendelésnél nagy bölcsen a munka
felosztás dicséretes elvét követték.

Az alakokat felosztották az egyes mű
vészek közt s igy mindegyiknek juttattak 
megbízatást és keresetet. Igaz, hogy ezzel ; 
azt kockáztatta a tervező, hogy a szobrok j 
sora talán nélkülözni fogja az egyöntetüsé- ! 
get, másrészt azonban természetesnek tét- j 
szett, hogy a különféle tehetségek ez együtt
működése megakadályozza a szobrok egy
hangúságát úgy a felfogásban, mint a kivi
telben. Az eredmény azt mutatja, hogy a 
munkafelosztás helyesnek bizonyult.

Legtöbb alakot F e s z 1 e r Leó, e Bécs- 
ből hozzánk költözött s nálunk megtelepe
dett szobrász készített. Az épület főhomlok
zatának oszlopos ivei közé tiz sarok-alakot 
mintázott. Ugyanazok a gracieus idomok 
nyújtanak becset a plasztikai ékítmények
nek, melyek a művésznek a kálvintéri szökő- 
kuton levő alakjait tetszetősekké teszik, ő  
tőle valók az Erato és Terpsychore allegó
riái is, melyek a főhomlokzat egy-egy sar
kán állanak.

Két más allegóriát D o n á t h Gyula és 
B r e s t y á n s z k y  Béla mintázott. Ezek a 
Thalia és Melpomene csoportjai, melyek az 
épület jobb- és baloldali homlokzatain ékes- j 
kednek. Mindkét művész nagy sikerrel ol- ! 
dotta meg föladatát. Bresztyánszky Béla ! 
azonkivül három zeneköltő jeles képmásá- j 
val gazdagitá a szobrok sorát. Ez alakok ;

Weber, Rossini és Lulli. Mindhárom kép
más, melynek mintázásánál a művész a 
fényképek egész sorát használta, úgy jel
lemzés, mint felfogás tekintetében jóval felül
emelkednek a közönséges portraikon. — 
Helyes dolog is volt, hogy e soká Bécsben 
élt magyar művészt hazahívták, hogy itthon 
foglalkoztassák. A mióta a Deák szobor- 
pályázatán a harmadik dijat nyerte, neve 
mind ismertebbé vált s néhány év alatt a 
legismertebb szobrászok közé emelkedett.

Donáth három jeles alakja Arezzó-t. 
Pergolese-t és Orlando Lassó-t ábrázolja. 
E szobroknál a mozdulat lendületessége sze
rencsés ; a művész helyes érzékére mutat, 
hogy e magatartást a jellemzés egyik vo
násául tudta fölhasználni.

Olasz zeneköltőket mintázott K i s s  
György is. Az ő Palestriná-ja és Jacopo 
Peri-je igen tetszetősek. Kiváló ügyesség 
nyilvánul az alakok festői vonásokkal való 
felruházásában; de e pittoresque jelleg a 
művésznél sohasem rontja a plasztika szi
gorúbb formáit.

Más két olasz zeneirót S t r ó b l  Alajos 
mutat be. Közülök Spontini igen jellemze- 
tes fej, Cherubini pedig életteljes felfogás 
által köti le a figyelmet. A német zeneköl
tőket öt nagy szellem képviseli. A két leg
nagyobbat : Beethovent és Haydnt H u s z á r  
Adolf mintázta. E két alak kétségkívül a 
legmarkansabb valamennyi társa közt s kü
lönösen hűség tekintetében kifogástalanok. 
Végül Gluck, Mozart és Meyerbeer por 
trait-it S z á s z  Gyula készité. Ezekről is 
csak dicsérettel szólhatunk.

Nem is található egyhamar épület, mely
nek fa§ade-ja ily művészi dekoratív becset 
képviselne. Minden egyes szobrász a leg
jobbat nyujtá, a mely tőle telt. Innen a 
rendkívül szerencsés összhang és teljes ha
tás, melyekkel a palota a néző figyelmét 
lebilincseli.

*

De hát az uj múzsatemplom mennyezet
képe ! Egy év óta általános örömmel rebes
getik, hogy ez a mű oly alkotás, mely nem
csak párját ritkítja, hanem egyenesen kor 
szakalkotó a hazai képírás terén.

L o t z  Károly »01ympus«-a fönnen 
hirdeti a mester genialitását, kinek rajz
ónja, ecsete semmi nehézséget nem ismert. 
Valóban csak ő vállalkozhatott arra, hogy
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az Olympust valamennyi istenével, örökszép | 
költészetével s mély jelentőségével oda va
rázsolja arra a nagy kerek falra, melynek 
ragyogó szineit, életteljes alakzatait a csillár 
sugárözöne csak annál ragyogóbban tün
teti föl.

Volt, a ki megtámadta az operaház 
művészi kompozícióit s a görög mithologiá- 
ból vett képek helyett inkább a magyar 
zene- s a magyar művelődéstörténetéből 
kivánt volna alakokat és jeleneteket ; de 
hisz a dalszínház mégis inkább kozmopolita 
s az is lesz mindig: mi célja lenne azért a 
művészeti chauvinismusnak hódolni benne ?

A nézőtér mennyezetének festője a zene 
aesthetikájának allegóriáját találta legalkal
masabbnak, még pedig a régi mithologia 
főalakjainak személyesitése által. Mily tág 
tere nyilt itt, hogy a kérdést úgy eszmei» 
mint technikai beosztásra nézve teljes tö- 
kélylyel oldja meg. Különösen a térbeli el
rendezésnél rendkívüli nehézségeket kellett 
legyőznie. De a mélyszellemü kompozíció 
már akkor is általános elismerés, sőt csodá
lat tárgyát képezé, a mikor még csak szín
vázlata volt kész. S a midőn a mester egy
másután elkészité a kartonokat: ezeknek 
kolosszális arányai valósággal elragadták a 
művész társakat, mert hisz mindeddig ná
lunk ily nagyhorderejű föladat megoldására 
senki se vállalkozott.

Technikailag rendkívüli akadályokat tá
masztott az, hogy a kompozíciót körben kel
lett megalkotni, még pedig úgy, hogy nem
csak alulról, hanem a nézőtér minden más 
oldaláról jól hasson s az alapeszmét, mely 
az egyes csoportokat áthatja, mindjárt első 
nézésre tisztán és világosan megértse a néző.

A kompozíció ugyanis hat csoportra 
oszlik s ezek szerves összefüggésben van
nak. Első helyen á l l Apo l l o  c s o p o r t j a ,  
mely a szinpad fölött a nézőtérrel szemközt 
ékeskedik. A költészet és zene diadala ez ; 
s mindkettőnek isteni képviselője, maga 
Apollo, ott lebeg egész fenségében. Bal ke
zében lirát tart, fejét dics-füzér díszíti s ih
letében elragadtatva tekint környezetére. A 
legszebb múzsák, mind megannyi bájos nő, 
képezik a környezetet, kik kettős síppal s 
más jelvényekkel vannak ellátva. A hová 
a szem néz, koszorúk és virágok ékesked
nek s a szemet káprázat gyönyörködteti. Kü
lönösen az Apollóval levő három alak cso
portosítása rendkívül szerencsés. S a virágot

szóró gyönyörű nö, valamint a kis gyermek- 
géniusok a fáklyákkal, a kellem, grácia és 
kecsesség ritka alkotásai. A zenét és költé
szetet alig fejezte ki valaki szebben, mint 
Lotz Károly ez allegóriában.

E csoporttól’balra ismét egy bűbájos vi
lág tárul fel előttünk. V e n u s  c s o p o r t j a  
köti le itt a figyelmet. A mit csak olvas
tunk valaha a női szépségről s a szépség 
istenasszonyának varázsáról, azt mind je
lezve találjuk e képen. Az amorettek egész 
csoportja lebegi körül Venust, virág-guir- 
landot tartva, koszorúkat szórva. Maga az 
istenasszony bábája egész teljével néz ránk, 
s ha valamikor kételkedtek a kritikusok, 
hogy Lotz Károly izmos művészete eléggé 
gyöngéd, könnyed és kecses tud lenni: most 
kénytelenek beismerni, hogy a mester a 
legkövetelőbb igényeknek is eleget tett.

A renaissance nagy mestereitől napjain
kig a változatok végtelen sorában dicsőítet
ték Venust; de azért Lotz Károly e tárgyat 
is önállóan dolgozta föl. A magyar művész 
e képe minden alakján szinte meglepi az em
bert az anatómiai bevégzettség , s a kecses
séget a nagy arányok mellett is ritka sze
rencsével érte el a festő. Ott vannak a női 
báj képviselői közt a gráciák is, valamint 
a régi regék legszebbjének hősei : Ámor és 
Psyche, a kiknek typusát Rafael utólérhe- 
tetlenül megállapitá s a kiket Lotz Károly 
mindazáltal egész önállóan s szintén szépen 
ábrázol. Ekkép a Venus csoport hű és ta
láló allegóriája az aesthetikai szépnek.

A v.zi isten birodalma, melyet Ne p- 
t u n  c s o p o r t j a  képvisel, más szellemet, 
más hangulatot mutat. Hatalmas egy kom
pozíció ez. Középütt maga a főisten látható, 
szokásos hosszú szakállárai, kezében a há
romágú szigonyt tartva. Előtte és körülte 
csoportosulnak a nayádok, tritonok s más 
alsóbbrendű mithologiai nép, kik kedvtelve 
úszkálnak a hullámokon, csodásalaku csi
gáikba fújva s pajzánkodva. Maga Neptun 
komoran nézi dévajkodó alattvalóit.

Jellemző, hogy ez ellentét dacára a 
csoport mégis melancholikus hatást tesz. S 
ezt nagyrészt a szerencsés kolorit idézi elő. 
Itt igazán a színezet adja meg a kép han
gulatát. Az alakok rajza s elhelyezése ismét 
néhány virtuóz-részletre adott alkalmat. Nem 
mindennapi jelenség, a mint a vizi istenek 
és istenkék a hullámok hátán éviekéinek s 
idomaikat mutogatják. Sok. művész egyetlen
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ily alak megfestését derekas feladatnak te- j  
kintheti, s ime, a mester egész csoportját ! 
varázsolta oda oly könnyedén és biztosan, 
mintha csak tollrajzokat készített volna s 
nem kolosszális arányú képet, melyen a szo
morúság hű kifejezést nyert.

A vidámság képe, melyet B a c h u s  
c s o p o r t j a  mutat, mindjárt szomszédságá
ban van. A mámor istenét életvidám ifjú gya- j 
nánt tünteti föl a művész. Ott áll a daliás J 
alak, kezében a virágbokrétás pálca, körü
lötte egész csoportban a mámor s az öröm 
ünnepének vendégei. A hová csak tekin
tünk, mrág és csillogás tűnik szemünkbe. 
Satyrok, faunok játszanak egymással s egy 
szép bachansnő centauron lovagol. A csa
pongó kedv s a féktelen dévajság hangulata 
minden részletben élethű kifejezést talált.

A sötét P l ú t ó  c s o p o r t j a  a tragi- 
kum allegóriáját képviseli. Itt maga a főisten 
ép most rabolja el Proserpirát; a három 
Párka egy csoportban fonja, vágja el az 
élet fonalát; az Erynniák is ott űzik ször
nyű kedvtelésüket s a bagoly is emeli a 
kísérteties hangulatot. Ritka erő nyilvánul 
minden alakban s az összehatás mélyen 
megindító.

Legimpozánsabb azonban az utolsó kép : 
J u p i t e r  c s o p o r t j a .  Ez a fenségest mu
tatja be gyönyörű allegóriában. Mindjárt 
jobbra az Apollo-kép mellett látható. Az is
tenek feje ékes trónon ül, melyet felhők 
környeznek. Félelmes és hatalmas az Olym
pus ura. Bal kezében jogarát tartja. Juno 
istenasszony hűséggel simul férjéhez. Mind
ketten az átelleni Apollóra látszanak figyelni 
s egy kis génius, tán ép az ő megbízásuk
ból, virágkoszoruval a költészet istenéhez 
lebeg, hogy Jupiter üdvözletét átadja.

A trón körül ott vannak : Minerva, ki 
lándzsával, vérttel, sisakkal van fölfegyver
kezve ; Merkúr, a ki minden percben ké
készen van, hogy futár gyanánt induljon; 
Mars, kit rettenthetlen erélyével jól jellem
zett a festő ; Ganyméd a sassal és mások, 
mindez alakok épen nem chablonszerüek ; 
s a csoport beosztása is merőben különbö
zik az előbbiekétől, a nélkül, hogy az ösz- 
szefiiggést megzavarná.

Invenciókból sohasem fogy ki Lotz Ká
roly. Nem ismétli magát, noha a mithologia 
főforrása az 6 művészetének ; és ritkán ta- 
lá unk nála reminiscenciákat is. Sőt a mes
ter ép az ily sokat megfestett tárgyaknál

fejti ki rendkívüli komponáló és rajzoló ere
jét, egész sokoldalúságában és párját ritkító 
biztossággal. Alakok rövidítése s távlattani 
merészségek, a vonalmenetek hihetetlen he
lyessége : mind e technikai bravourok nála 
közönséges jelenségek, a melyeket már meg
szoktunk nála. Es bármily nehézségeket, tá
maszt ő maga : azokat oly könnyedén háritja 
el, hogy kompozíciójának egyetlen egy rész
lete sem látszik erőltetettnek s minden de- 
taille a természetesség szépségével és ere
jével hat.

Az Olympus állandó főmüve lesz Lotz 
Károly nak.

*

Az operaház s z í n p a d á n  a k  beren
dezése mintaszerű. Oly kísérletet tett itt a 
bécsi nagy színházi katasztrófa után alakult 
»Asphaleia«-társulat, a mely fordulatot jelez 
a színpadi mechanika történetében. Mert a 
~.ai múzsatemplomok mindentüt ugyanazon 
építészeti elvek szerint épültek, a melyeket 
a tizenhetedik században követtek. A mi 
újítás történt: az csak arravaló volt, hogy 
a nagyobb igényeknek megfelelhessenek. A 
helyett, hogy egész uj rendszert léptettek 
volna életbe: inkább a régit, elavultat javít
gatták és tökéletesítették, már a mennyire 
ez lehetséges vala.

Az uj bécsi társulat az általa készített 
minta-szinpadnál mindazt egyesité, a mit 
úgy a tűzbiztonság, mint az illúzió-keltés 
céljából évtizedek óta szükséges előnyöknek 
ismert el mindenki.

Itt a szép és hasznos kezet nyújtanak, 
hogy a hatást fokozzák. A dekorációknál 
azért nemcsak arra tekintenek, hogy azok 
ne legyenek veszélyhozók, hanem arra is, 
hogy az illúziót emeljék. A régi görögöknél 
a diszletet egyrészt maga a természet szolgál
tatta. Athénben, a Dyonisos színházának 
hátterét az Akropolis és a tenger képezé 
egész valóságban s oly pompával, a minél 
ékesebben semmiféle művész nem festhette 
volna. S ha Aeschylos »Agamemnon« jában 
az őr monologot mondott a csillagokhoz : az 
igazi csillagok ragyogtak r á ; ép úgy, mint 
Sophokles »Electriá«-jában Orestes kísérője 
az igazi napról beszélt, a mikor a támadó 
nap felé fordult.

Mai nap, modern színpadon persze az 
ilyen természetes hatás csak. mesterséges 
utón érhető el, s épen azért fődoíog a csa
lódásig hű illúzió-keltés. A dekoráció csak
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akkor felel meg igazi céljának, ha a költőt 
egyúttal magyarázza s a mü hatását emeli.

A dalszínház mind e követelményeknek 
fényesen megfelel.

A színpadnak mindenekelőtt k é t  v a s 
f ü g g ö n y e  van. Az egyik a nézőtért vá
lasztja el, a másik a hátsó szinpadot. Újítás 
továbbá első sorban a s ü l y e s z t ő k  mo
dern szerkezete. Maga a padozat ugyanis 
minden pontján felnyitható, még pedig elő- 
leges intézkedés nélkül. Csapdák vannak 
alkalmazva, melyek a színpad egész hosszá
ban jobbra balra elnyúlnak s ezek által 
lehetővé vált, hogy zárt termeket, szobákat 
nem oldal-kulisszák ide-oda helyezése által 
alakítsanak a színpadon, hanem az által, 
hogy a csapda nyílásából fölvonják az illető 
diszletet.

A sülyesztők három részre osztják a 
szinpadot. E részek mindegyike, vagy külön 
vagy a többivel együtt minden előleges in
tézkedés nélkül lebocsátható s viszont fel
vonható. Ekkép a pódium egy meghatáro
zott helye vagy alább szállhat vagy viszont 
fölemelkedhetik. De a színpad más részeit 
is tetszés szerint igazíthatják.

A színpad e mechanizmusát vizerő 
hajtja, mely tizennyolc hidraulikus henger
ben működik a pódium alatt. E hengereken 
száll föl s alá az egész színpad, a mint 
szükséges. A változást a gépmester a billen
tyűk nyomása által idézi elő a gépezettel, a 
mely billentyűknek oly regisztere van, mint 
az orgonának s meghatározott sistémát mutat.

A z s i n ó r p a d l á s  is egy-egy nyomás 
által kezelhető s ennek mechanizmusa össze
függ a sülyesztőkével.

A dekoráció hatását rendkívül fogja 
emelni a nagyszerű távlat, melyet a ren
dező létesíthet. Az illúzió-keltésnek egyik 
kitűnő reformját ugyanis : a h o r i z o n t-ot 
szintén alkalmazva találjuk a dalszínháznál. 
Eddigelé az volt szokásban, úgy zárt helyi
ségeknél, mint nyitott vidékeknél, hogy a 
szinpadot a háttér felé mind szőkébbé alakí
tották. A kulisszák hátul szorosabban álltak, 
mint elől; a pódium hátrafelé emelkedett, 
mig a suffiták ugyané mértékben hátrafelé 
alacsonyabban függtek. Most a horizont-vá
szon által egész pusztákat, sőt végtelennek 
látszó tengert is mutathat föl a díszlet- 
mester.

A horizont azonban a végtelenség illú
zióját fölfelé is előidézi. Oly magasra nyú

lik, hogy a levegő-suffiták t eljesen fölösle
gesek. S lehetett e eddig zavaróbb, mint a 
más-másszinü és világitásu lebernyegek, me 
lyeket a néző csak nehezen birt a kék ég 
része gyanánt elfogadni. Az uj rendszer sze
rint a láthatárt tetszés szerint változtathatja 
az ember. A diszitő könnyen varázsolhat elő 
derült olasz hangulatot, zivataros eget, fel
hőket, ködöt, a mint az kívánatos.

Ekkép művészeti pompa és technikai 
célszerűség egyaránt nagy becset nyújtanak 
a magyar operaháznak. A palota külseje 
nemkelt olyan várakozást, melynek a belső 
meg nem felelne, sőt fölül is múlja azt. 
Y b 1 Miklós és báró P o d m a n i c z k y  Fri
gyes nevéhez ez épület által dicsőség és ér
dem fűződik. A király általok nyújtja ez 
ajándékát a nemzetnek.

PRÉM JÓZSEF.

HÁROM ÚJABB ÉLETRAJZ.
Az utóbbi időben alig keletkezett válla

lat, mely oly gyorsan felvirágzott volna, mint 
a »Magyar Helikon«. S t a m p f e 1 Károly, e 
buzgó pozsonyi kiadó áldozatkészséggel in
dította meg és folytatta a díszes füzetek 
kiadását s most már mintegy negyven bio
gráfia forog a nagy közönség, a tanárok, az 
ifjúság kezeiben s az egyes kötetek szép kö
tésben a hölgyek asztalát is méltón diszitik, 
mert hisz egy-egy kötet becses illusztrált 
albumnak is beválik.

A »Magyar Helikon«, úgyszólván, uj ol
vasó-közönséget hódított magának. Mindazok, 
kik eddig idegenkedtek az irodalomtör
téneti essayktől, életrajzoktól: szívesen ve
szik kezükbe jelesebb költőink, tudósaink, 
politikusaink s hadvezéreink egy egy élet- 
történetét, melynek szerzője bizonyára tel
jesen elérte a célját, ha előadása oly vonzó 
s oly érdekes, hogy azzal mulattatva oktat.

Már egy ízben örömmel jegyeztük meg, 
hogy a biográfiák kidolgozása az utóbbi husz- 
huszonöt füzetben sokkal gondosabb, vilá
gosabb, helyesebb, mint az első füzetek egy- 
némelvikében volt. A vállalat első szerkesz- 

í tője dr. Zólyomi Ferenc, ki a megalapítás 
érdemét bírja, távolról sem volt oly szeren
csés, mint utódja dr. Badics Ferenc, e ki
tűnő irodalomtörténész, kinek alapos isme
reteit, helyes kritikai érzéket s vonzó stíl
jét nem egy élet- és jellemrajzban talál
juk föl.
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Dr. Badics Ferencnek köszönhető, hogy | 
a vállalkozásra kész kiadó egy negyedik 
kötettel is megtoldja a gyorsan népszerűvé ; 
vált gyűjteményes munkát; s így abba oly j 
irók életrajzai is bejutnak, a kiknek nevét | 
eddig sajnosán nélkülöztük. Helyes terv az j 
is, hogy a »Magyar H elikonit németre is | 
fordittatja Stampfel Károly. A külföld az j 
ily munkából kap helyes nézeteket hazánk j 
szellemi életéről a múltban s a jelenben, j 
Kívánatos volna azonban, hogy azt a né
hány elhibázott vagy elnyújtott s érdektelen 
aprólékosságokkal túlterhelt biográfiát, mely 
korábban megjelent, újakkal helyettesítsék.

Az utóbb megjelent füzetek közt kivá
lóan három érdekes; mert egy-egy kitűnő 
férfiú életét és működését mutatja be.

Fiatal tudósunk Dr. S z a l a y  József 
eddig megjelent müveiben bő forrástanul
mányait kellően képes értékesíteni; azaz 
mégis tudja irni mindazt, a mit közölni ki' 
ván az olvasóval. B o e s k a y István élet- 
és jellemrajzát nemcsak híven, hanem ügye
sen is állitá össze. Előadása oly vonzó, akár 
valamely történeti novella s az események 
rohamos fejlődését oly érdekesen követi; 
hogy leköti az olvasó figyelmét.

A későbbi vitéz és hódításra késztő fe
jedelem származását, ifjúságát, továbbá po
litikai szereplésének első korszakát sok 
adattal illusztrálja, melyek nemcsak a kort, 
a viszonyokat, a ledöntendő akadályokat, az 
akkori szellemi áramlatokat, hanem magát 
Bocskayt is találón jellemzik s lelkületét, tö
rekvéseit tisztán elénk állítják. Az olvasó j 
azonnal pártjára szegődik, hősével érez és 
vele küzd: hát kell e ennél nagyobb dicsé
ret étetrajziróra, ha erre képes?

Különösen jó képet ád a szerző a Bocs- 
kay-féle fölkelés keletkezéséről s annak egész 
lefolyását számos detaile-lal, de azért vilá
gosan írja le. Dr. Szalay József érti azt a 
művészetet, miként lehessen néhány száz ! 
sorban elmondani azt, a mit már mások 
néhány száz lapon elmondtak. A mint a 
fiatal szerző előadja a trónra magát felküz- 
dött fejedelem harcát: abban kiviláglik az 
az erős kényszerűség, mely Bocskayt mint
egy ragadta pályáján. A psychologiai mo
tívumok kijelölése pedig nem utolsó feladata 
a historikusnak.

Bocskay meghalt akkor (még pedig mér
gezés következtében), a mikor a helyes utat 
megtalálta, hazánk ügyét biztosította; mikor

nemzetünk vezetésére a legalkalmasabb, leg
képesebb lett volna. Az rendes szerencsét
lensége nemzetünknek, hogy nagyjaink épen 
akkor halnak el, a mikor legtöbbet tehet
nének.

íme a fatum. Ezt a szerző szintén nem 
felejtette el megemlíteni. Hisz ha vala
hol, úgy Erdély trónjához volt leghívebb a 
végzet.

Az utolsó választott erdélyi fejedelem
nek, K e m é n y  J á n o s n a k  életrajzát dr. 
M á r k i  Sándor irta meg. Itt az előbbi fü
zetre mondott elismeréseket csak ismétel
nünk kellene. Sőt a nagy közönség, mely 
szereti a történeti adomákat s a históriai 
genrevonásokat e füzetet még nagyobb ér
dekkel fogja átlapozni. — Kemény János 
egész élete gazdag az anekdotára alkalmas 
mozzanatokban; s a szerző igen helye
sen cselekedett, hogy e momentumokat nem 
ignorálta, sőt a jellemzésre fölhasználta.

És nem olvassa-e az ember szívesen, 
hogy a későbbi nagy fejedelem és iró mint 
küzködött fiatal katona korában? A tapasz
talatlan ifjú néha kifogyott a fehérneműből 
és sokszor nem volt, mit felöltenie magára. 
Költőpénzén egy Ízben vásznat vett, hogy 
megcsináltassa a hiányzó darabokat; Nemes 
Tamás a főkonyhamester megakarta venni 
tőle, de Kemény János ajándékba adta oda 
neki, mert, mint jó étvágyú ifjú kereste a 
barátságát. Újabb vásznat szerzett s azt 
Szakolczára küldte be megvarratás végett; 
ott azonban úgy kiszabták a német asszo
nyok, hogy lóra is alig ülhetett vele.

Tizennyolc éves korában, a mikor Ni- 
kolsburgból haza érkezett s hírül hozta, hogy 
Katalin hercegnő kezét nyújtja fejedelmének 
Bethlen Gábornak : ez jutalmul azonnal fő
pohárnokává nevezte ki.

Az 1626 iki hadjáratban ő vitte a feje
delem jelzászlaját. Ez útban sok apró tréfát 
engedett meg magának. A többi közt le
akarta szoktatni a vizsláját, hogy az ne ül
jön Bethlen Gábor karosszékébe: azért tele 
tűzdelte a párnát gombostűkkel. A vizsla 
megjárta, de megjárta maga a fejedelem is, 
a ki véletlenül szintén beleült a székbe. 
Krakkóban az árulgató zsidókat vízzel önté 
nyakon s úgy kergette el, a mikor alkal
matlankodtak neki s még határozottabban 
nyilvánitá antisemitizmusát, mikor éjjel föl
kelt s a sötétben néhány jólirányzott pofon
ütéssel próbálta leszoktatni őket a horkolás
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ról, a mire persze a zsidók egymásnak es
tek s a sötétben egymást döngették.

De már huszonegy éves korában is nagy 
küldetéseket végzett. Sokszor járt Bécsbe 
Pázmány Péterhez, kivel egy ízben arról 
kellett tanácskoznia, miként szövetkezhetnék 
az egymással imént még ellenséges király 
és fejedelem a török kiűzésére. A szerző 
általában életteljes rajzot ad Kemény János 
ról. Mindenütt látjuk nemcsak a katonát, a 
politikust, a fejedelmet, hanem az e m b e r t  
is. A közélet körül való érdemeit, irói műkö
dését, a »Gilead balsamuma«, »Az erdélyi 
sereg romlása« és »A régi nagyemlékezetü 
Kemény-familia genealógiája« című mun
káit s fejedelmi szereplését is ismerteti és 
méltatja.

A harmadik életrajz T ó t h  K á l m á n é ,  
melyet S z a n a Tamás irt. Ennek birálga- 
tásába természetesen nem bocsátkozhatunk. 
A biográfia most épen alkalomszerű, mert 
három hét múlva lesz a bajai Tóth Ká'mán- 
ünnepély, a mikor a felejthetetlen költő 
születési házát emléktáblával jelölik meg. 
De nemcsak Baja városára, hanem az egész 
országra nézve ünnepély lesz ez, hisz a 
»Lemondani, lemondani«, a »Halál« s a 
»Sápadt asszony« költője, valamint a »Ki
rály házasodik«, »Nők az alkotmányban« 
s »Dobó Katica« szerzője, Petőfi után a 
legnépszerűbb költő volt, ha nem is ismerte 
el annak az akadémiai szűkkeblű cíique.

Ez az akadémia most sem tartatott em
lékbeszédet róla s ha mondat is : vájjon 
fogja-e akkor is úgy méltatni a költőt, mint 
megérdemelné. Hisz Beöthy Zsolt, a ki meg 
van bízva a megtisztelő feladattal, már az 
általa kiadott irodalom-történeti kézi könyv
ben, mely pedig már-már teljesen kiszo
rítja a Toldy Perencét, oly fukar az elis
merésben s még inkább a rokonszenvben, 
hogy mindenki megütközhetik rajta.

A költőt sokszor bántotta az a visszás
ság, mely a közönség szeretetében s a hang
adó irói csoport külön véleményében nyil
vánult. Egyik utolsó versében maga is gúny- 
nyál kéri, írják a gyászjelentésére, hogy

»Az akadémia rendes,
Azaz — levelező tagja.«

S utolsó éveinek mélyen szomorú kedély
baját, meghasonlását s kétségbeesését némi 
tekintetben az a megdöbbentő jelenség is 
elősegitette ós siettette (hisz ép e sorok iró-
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jának sokszor az egyedüli ok gyanánt em 
litette), hogy túl kellett élnie dicsőségét.

Tóth Kálmán élete és jelleme a leghá 
lásabb tárgy az irodalom-történész számára. 
Nagy szerepet vitt, nagy tehetség volt s 
nagyérdekü korban élt, melyet ő megértett, 
s mely őt megértette. Költői működése sok
szor összeesett politikai szereplésével; egy
mást egészítette ki. Nincs az a magyar 
költő, a ki a szerelmet annyi változatban 
énekelte volna meg s a ki az életben is annyi 
ideálnak hódolt volna, mint ő; a hazafias
ság kevés lantos hangszeréből csalt ki, ha 
nem is oly erős, de oly mélyen átérzett han 
gokat, mint az övé.

Mindhárom életrajzot arcképek és más 
illusztrációk ékítik, jól sikerült fametsze 
tekben. FANFARON.

O R D

I R O D A L O M .
A »Protestáns theologiai könyvtár« 1884., 

1885—6-iki három éves eyclusára hirdet előfize
tést K o v á c s  Albert szerkesztő. Ez a vállalat 
1874-ben indult meg s már eddig több jeles mun
kát közölt. A jövő három éves cyclusban két, az 
előbbi folyamokban megkezdett munka fog befe
jeztetni, ezek: Zsilinszky Mihályiéi: »Magyar (és 
erdélyi) országgyűlések vallásügyi tárgyalásai« és 
Baur »Egyháztörténelmének« még hátralevő két 
kötete. A vállalat előfizetési ára évenként 4 frt. 
Az előfizetés vagy megrendelés folyó év október 
1-jéig Kovács Albert budapesti theologiai tanárhoz 
(Üllői-ut 4. sz.) intézendő.

Magyarország családjainak címerei. A 
nürnbergi Bauer és Raspe-féle kiadó cég (Küster 
Emil) a Siebmacherféle közép európai legnagyobb 
eimergyüjtemény kiegészítő részéül különálló kö
tetekben Magyarország nemzetségei címereinek ki
adását is felvette programmjába s ennek szerkesz
tésére N a g y  Iván és egy kitűnő heraldikus : Cser- 
gheö Géza személyében a legilletékesebb erőket 
nyerte meg. A hü rajzokkal, cimerleirásokkal a 
leghitelesebb adatok alapján szerkesztett érdekes 
munka 192 darab címert tartalmazó füzetenként 
fog megjelenni és maga a magyar osztály mintegy 
5—600 cimerrajzot fog közleni, a legeredetibb for
rásokra való hivatkozással. A műnek első füzetei 
már sajtó alá adattak és az első füzet lehetőleg 
még ez évben közre fog bocsáttatni.

Dumas — mint Párisból írják — mióta a 
»Théatre Fran^ais« közönsége a »Bagdadi herceg
nőt« kissé hidegen fogadta, elidegenedett a szín
padtól. Annál érdekesebb tehát az a hir, hogy a 
»Kaméliás hölgy« szerzője uj drámán dolgozik je 
lenleg. E dráma egy kiváló olasz művésznő : Sig- 
nora Duse Cherchi számára készül s Rómában a 
»Theatre 8alle«-ban fog színre kerülni. Dumas az 
első előadásra Rómába fog utazni. E dráma-export 
Páriában kétségkívül rósz vért fog szülni. Az olasz
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szinbáz számára szánt darab valószínűleg az lesz, 
melyet Dumas »Olympe de Cléres« cím alatt tavaly 
a Gaité-szinház számára megkezdett s aztán fél
ben hagy ott.

M Ű V É S Z E T .
Mivel nyissák meg az uj ope- 

rallázat ? Ez a kérdés sok fejtörést okoz 
Podmaniczky Frigyes b. intendáns urnák 
és az opera igazgatóságának. Annyi már 
most — a lapok ellenkező hírei dacára — 
kétségtelennek látszik, hogy Erkel Ferenc 
»Szent István« cirnü operájával nem fogják 
megnyithatni. Elég e tekintetben arra utal
nunk, hogy ma még a szerepek sincsenek 
kiosztva az uj dalműből. Gondoltak Erkel 
Ferenc egyik régibb operájára; de sem »Hu
nyadi László«, sem »Bánk bán« nem lát
szott — szövege miatt alkalmasnak arra, 
hogy azzal a királyi operaházat megnyissák, 
hozzá még a király jelenlétében. Szóba jött 
Schauer Ferenc »Atalá«-ja is, azt azonban 
Erkel Feienc iránti tekintetből nem akar
ták megtenni, hogy ha már nem nyithatták 
meg az uj házat az ősz mester müvével, 
egy fiatal zeneszerző első müvét érje ez a 
kitüntetés. Minthogy azonban mégis eredeti 
müvet szerettek volna a megnyitó előadásra 
választani, gondoltak a »Sába k irály nőj é«-re 
is, melynek tárgya ép oly kevéssé magyar 
ugyan, mint az »Atalá«-é, de szerzője, Gold 
marck Károly, mégis »hazánkfia«. De ezt 
az eszmét is elejtették. Minthogy pedig az 
említetteken kívül — fájdalom — nincsen 
számbavehető eredeti dalmüvünk, nem fog 
egyéb fenmaradni, mint opera-egyveleget 
adni a megnyitás napján, a mikor aztán 
»Bánk-bán«-ból, »Hunyadi László«-ból is 
színre kerülhetne egy felvonás, — hogy leg
alább képviselve legyen a megnyitásnál az 
eredeti dalmű-irodalom is. Az egyveleget 
mindenesetre úgy kellene összeállítani, hogy 
abban minél többen működjenek közre ope
ránk magánénekesei és énekesnői közül.

M unkácsy M ihály fővárosunkba érkezett s 
uj képe a »Beteljesedett« mától fogva látható a 
képzőművészeti társulat palotájában.

»Bnkow« cimü történelmi színmű volt a 
budai színkör legközelebbi újdonsága. Szerzője: 
B e n k ő Kálmán először Kolozsvárott adatta elő 
darabját, s csak miután ott tetszéssel fogadták, 
határozta el magát a színkör igazgatója, hogy azt 
a másik) főváros közönségének is bemutassa. A 
látványos színmű egyszerűen folyó meséje Bukow 
báró tábornok kegyetlenségei körül fordul meg 
ki a Csíkszeredái székelyeket kiváltságaik ellenére 
katonáskodásra és adófizetésre akarja kényszeri-
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teni. A nép elkeseredik e fegyvert fog. Vezérei; 
Lázár Imre nemes s Zöld Péter plébános kijelen
tik Bukownak, hogy ha kell hát ellenállnak az 
igaztalan kényszernek. Bukow látván a nép han
gulatát, felkelti hadait s egy véres csatában, mely 
a második felvonásban folyik le, a gyengébb ideg
zetű női közönség nagy félelmére, megsemmisíti 
a székelyeket, meggyilkoltatja Lázár Imre anyját 
felgyujtatja a falut s agyonlőve! asszonyokat és 
gyermekeket. Lázár Imrét és Zöld Pétert elfogja 
és bebörtöuözteti, a kik azonban a börtönből meg
szöknek. Elmenekül Lázár Imre felesége is kis fiá
val s menhelyet talál Kaszás uram házában, a hova 
beáll kecskepásztornak. Itt találkozik férjével, ki 
koldusruhában kóborol a vidéken. Bukow elfoga- 
tásukra kiküldi katonáit s ezek egy pár ügyesen 
irt jelenet után, megtalálják Lázár nejét. Az asz- 
szonyt a törvényszék elé hurcolják, melynek el
nöke maga Bukow. Lázár megtudván, hogy nejét 
elfogták, maga is megjelenik. A törvényszék ha
lálra ítéli őt Az egész jelenetnek, a közönségen 
kívül, szemtanúja József császár is, ki szeret inkog
nitóban utazgatni s megváltoztatja az Ítéletet. Lá
zárt kinevezi király-birónak, Bukowot elcsapja, s 
mindent jóra fordit. A darab látványos szinmü, 
melyben tarka jelenetek váltogatják egymást elég 
ügyesen. Sikere általában kielégítő volt.

Liszt Ferencet a bayreuthi Parsifal-ünne- 
pélyek alkalmával egyik zongoraművészünk ismé" 
telten meglátogatta és beszélgetett vele hazai ze
neművészeti dolgokról. Egy alkalommal épen a 
magyar királyi operaház került szóba s midőn a 
művész felemlítette, hogy a dalmüszinházat az ud
var jelenlétében szeptember hó végén nyitják meg, 
a mester Íróasztaláról egy Írott hangjegy-csoma
got ragadott fel s látható lelkesedéssel mondta 
vendégének, hogy szeretné ezt az uj müvét a ki
rályi opera megnyitásakor az udvar jelenlétében 
előadatni. A mű pedig nem volt más, mint a »M a- 
g y a r  K i r á 1 y - h i m n u s z«-nak magyar sző’ 
vegre irt eredeti hangjegy-kézirata, melyet a mes- 
te r weimari magányában készített el. A király
himnusz oly rég vajúdó ügyére őrvendetesebb hir 
aligha érkezhetnék annál, hogy Liszt minden fel
szólítás nélkül saját művészi inspirátiójából meg
írta a Király-himnuszt. Igen kívánatos volna — 
mert a mester úgy látszik, erre vár és joggal vár
hat — ha küldöttségileg vagy más utón felkéret
nék müvének az operaház megnyitásakor leendő 
előadatására.

De Nittis, a nagynevű olasz képíró, meghalt 
Párisban. Nittis, Geróme és Meissonnier egyik leg
tehetségesebb növendéke volt és már 186d-ben 
magára vonta a közfigyelmet a párisi Salon-ban 
kiállított két képével. Azóta egy Salonból sem 
hiányzott. Az 1878-iki nemzetközi kiállításon tizen
két képet állított ki é s I. osztályú érmet nyert 
azonkívül megkapta a becsületrend keresztjét. Leg
sikerültebbek voltak »párisi képei« és a sportélet
ből vett vázlatai. De Nittis folyvást Franciaország 
ban tartózkodott és hazájában úgyszólván mitsem 
állított ki. Ezért nem csoda, ha a lapok, haláláról 
megemlékezve, francia festőt csináltak belőle.

Felelős szerkesztő ; SZANA TAMÁS.
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Budapest. W eiszmano testvérek  könyvnyom dája.
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TISZTELENDŐ ÖNMAGAM.
Elbeszélés.

Irta ERDÉLYI GYULA.
— ügy lészen . . .  és nem másképen ! — 

mondá V i l á g í t ó  M á t é a kapdobágyi re
formátus hívek lelkipásztora. — Úgy lészen, 
abbahagyom a magános életet és felveszem 
a házasság igáját, a mely iga édes, a mely 
iga könnyű.

— Sokáig gondolkozott rajta szent atyám, 
— beszélte és félig köhögte egy vézna, idő 
előtt fonnyadt ember, a ki életében hango
san soha nem mondott ellent.

— Már édes ispán öcsém, akár inde, 
akár unde, akár sokáig, akár kevésig gon
dolkozott is e felett t i s z t e l e n d ő  ö n m a 
gam,  elhatározám és úgy lészen.

— Nem volna baj, én is örülnék szent 
atyám elhatározásának, ha nem riogatná ma
gát tévedésekben, ha fiatalabb lenne.

— Jegyezze meg magának ispán öcsém, 
hogy tisztelendő önmagam soha nem téve
dett, minthogy erre nem volt időnk és éle
tem ösvényének zsinórmértékéül húztam a 
bölcsességnek törvényeit, a melyeket írva 
hagytak ama titszteletreméltó egyházatyák? 
kik nemcsak az igazán, de a boldogul való 
élés mesterségéhez is értettek.

— Nem lehet ám az életet betűvel ki- 
cirkalmazni. Hiában állítunk tilalomfát a 
boldogtalanság útjába, a tévedések ellen 
hiába fecskendezzük be vérrel küszöbünket. 
Emberek vagyunk.

— Ejnye, ejnye, ispán öcsém, már ma 
úgy látszik vitatkozási kedvet reggelizett és j 
elfeledi, hogy ember a juhászember, meg a 
harangozó ember is, de nem szedi mértékre 
vágyait, igényeit, mint ezt cselekszi vala, 
tisztelendő önmagam.

— De szent atyám, én is azt mondom, 
a mit sokszor tetszik mondani, hogy akár 
inde, akár unde, tanult légyen valaki a sá- j 
rospataki kollégiumban, azután kanállal szivta |

| is magába Heidelbergben, Gröttingábar* a 
hitnek tudományát, 70 éves korában nem 
házasulandó fiatal ember az már. Ráért volna 
a tiszteletes ur erre negyven év óta . . .

— Ispán öcsém feledi azt, hogy a t i s z 
t e l e n d ő  ö n m a g a m  alá van rendelve az 
eklézsiának, azután egy leány-egyházra is 
elég számú rokont kellett kineveltetnem.

■— Ezért kellett volna idejében meghá
zasodni, mert az asszony távol tartotta volna 
az atyafiakat . . . Különben szent atyám 
dolga. Adjon Isten jó éjszakát.

Az ispán távozott. Világitó Máté egy 
darabig hosszú léptekkel mérte a múzeu
mot, — a hogy a kálomista papok tanuló
szobáját hívják — és gondolkozott azokon 
az újításokon, a miket negyven év alatt a 
traktuális gyűléseken keresztül vittek. Eszébe 
jutott, hogy az egész környék lelkipásztorai 
mind tiszteletes urnák hivatják magokat, 
egyedül ő hagyta meg a tisztelendő elneve
zést, a melyben a tisztelet, Meliusz Juhász 
Péter reformátorunk distinguatiojakint sok
kal jobban benne van, mint a t i s z t e lé 
té  s s z ó-ban.

Eltörölnek mindent, a mi régi és jó, 
csak azt hagyják meg, a mi rósz. Szép be
szédeket tartott ő — még a méltóságos se
gédgondnok urnák is tetszett — a la  km  a- 
bor megváltása mellett, de nem tudta ke
resztülvinni. Csingért, lőrét, hordómosadékot 
öntöznek bele ma is a hordáiba, évről-évre 
rosszabb lesz, ide s tova nem. is tud miatta 
harangozót tartani. Ellenben az »egy r á 
zás  és k é t  t o p p i n t á s «  című párbér. 
gyümölcs-illeték eltöröltetett; pedig ebből 
is szép jövedelem volt, kivált ha a kurátor
nak kemény keze jól rázott és a rázás után 

| lábával a fatörzsét jól megtudta toppintani. 
Fele jövedelemnek van vége.

Azután a káplántartásra érkeztek gon
dolatai, a mi minden este megtörtént, épen 
úgy, mintha breviáriumot olvasott volna, a
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melyben az áhitatosság óráinak kőtára sze
dett program mj a vagyon.

— Nem értem ezeket a mai kápláno
kat, kenik-fenik magokat, hasonlatosképen 
a borbélylegényekhez.. Hosszú hajat, sza
kállt és keselyű-körmöket viselnek, külön
féle szinü nyakkendőket kötnek, kabátjok 
kármellesen rövid. Egyik nem szereti a ká
posztát, másik a birkahúsnak az ellensége, 
a harmadik a rántott levestől lesz rosszul, 
sózzák az uborkát, hogy jobban csuszszék 
a borocska . . . Bálokba járnak, táncolnak. 
Tisztelendő önmagam erre soha nem ért rá. 
Mikor idekerültem rósz volt az iskola, 
templom, a papiaknak tetején verebek rep- 
destek ki. Negyven évbe került, mig min
dent rendbe hozattam, a magam papi föld
jeimmel is eleget kellett bajlódni. Még ma 
is abban a reverendában járok, a mibe ide
jöttem, a palástom nem selyemből van, ha
nem csak orleáDsból. Már veresedni is kezd. 
Ej-haj ... . !

Ez a sóhaj határt képezett a mások 
ügyei és a maga szivbeli ügyei között, mire 
gondolatai breviáriumának erre a lapjára 
ért, el kellett hagyni a szűk múzeumot Negy
ven évig homiletikák, theologiák és más üd
vösségre vezető tanulmányok rabláncon tar
tották ábrándjait. Fékeveszetten szaladtak 
el most és neki, az ábrándok porkolábjának, 
ki kellett menni a kertbe, őrizni őket, ne
hogy elhagyják.

A kertben domb emelkedett, a dombon 
füzpálcákkal lugas. A lugas hátát komló,olda
lait futóbab és hajnalka futotta be, a kijárás 
előtt vadsáfrány egy kis erkélyt képezett. Há
rom lépésnyire terebélyes diófa terjesztette ki 
ágait. Lombjai között feleselt a szellő . . . 
A holdvilág teljes fényét vetette a kertre, 
melyben a virágágyak a szivárvány minden 
szinét képviselték. A tücsök csirpelt, más 
zenéje nem volt a természetnek.

Világitó Máté a lugas felé sietett. Óriás 
alakja árnyékát nem tudta befogadni a kert, 
árnyának egy része a kerítésen megtörve 
a szomszéd udvarába esett. Hajadon fővel 
volt, ezüstszínű haját megaranyozta a hold
sugár. Kiegyenesedett sokkal jobban, mint 
egyébkor. Nem az állására és hivatására 
büszke férfi sietett a lugasba, ki saját ma
gát is tisztelendő önmagámnak címezte, ha
nem egyszerűen Világitó Máté saját és most 
fékvesztett ábrándjainak porkolábja. Szép 
öreg ember volt, az utolsó refonnátori ki

nézésű lelkész, kinek külseje hadvezérhez,
■ arca apostolhoz hasonlit. Ma már képeken 
! is ritkán lehet látni, legfeljebb grabsa (ósdi),
| vaskalaposnak gúnyolt szegényebb reformá- 
! tus lelkészek tanuló-szobájában.

A természet csendes ölében elhagyta 
önérzete, hivatására való büszkesége és a 
mit más embertől, sőt más alkalommal ma- 

j gától sem tűrt volna: p e r  tu  s z ó l i t o t t a  
magát.

— Ej, ej Máté, nem vagy te Világitó 
Máté, hanem balga Máté. Ha korodban elő 
haladtál is, a vénség nyavalyáit nem érzed. 
Fütetlen szobában hálsz, eltöröd a patkó
darabot, pihenés nélkül mégysz két mért 

j  földet, ha hivataltársaidat látogatod. Máté!
Máté! balga Máté! örülsz a gyermek moso- 

! sólyának, virágot ápolsz, hallgatod a mada- 
I rak énekét és szivedhez tud szólni ez a 

dal, Ha nem akartad a b o l d o g u l  é l é s  
tudományát követni, kövesd a boldogan 
m e g h a 1 á s hivó szavát . . .  Ej, Máté, Máté.

Mintha valaki szinte azt mondotta volna :
Má t é .

-- Talán ez visszhang volt, mert en- 
gemet ki merne tisztelendő önmagámon kívül 
igy szólítani ?

Körülnézett a kertben, senki nem tartóz
kodott ott kívüle. Igazak álmát aludják szom
szédjai. Neki a kísértetekkel semmi köze. 
Manókban, tündérekben nem hisz. És azt 
a Máté megszólítást mégis folytonosan hallja. 
Felkél, a szobába megy, innen ki az udvarra, 
a templomig, még ott is halija: Má t é !  
Fel akarta költeni a rektort, hogy induljon 
vele együtt keresni a hang urát. Megdör
zsölte szemeit, hátha alszik, álmodik. Édes 
anyján kívül senki nem nevezte kereszt
nevén. Nem álmodott, arról meggyőződött, 
hiszen a hangot hallotta, sőt most egy ala
kot is látott, az esperesék É v i-k éj é t. — 
Hogy jön ez az alak ide négy mértföldről 
és pedig egymagában, hiszen nagy tiszteletű 
esperes ur nem eresztené még a pitvarajtóig 
sem kiséret nélkül. Világitó Máté meg mert 
volna esküdni, hogy ő volt. Látta gyönyörű 
szőke haját szerény hajfonatban, szemeit, 
a nyájas mosolyt . . . Előtte lebegett és hívta 
maga után . . .  A tiszteletes ur feléje tárta 
karjait és szép discant hangon, mint egy
kor cantor praeses korában elkezdette éne
kelni a » Ti l t s a  b á r  az ég s z a v a «

| nótát és folytatta volna, ha a káplán-szobá 
ból valaki az énekébe nem vág, mire az
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alak eltűnt s Máté vele együtt, hogy helyet 
adjon t i s z t e l e n d ő  ö n m a g á n a k .

Ideje is volt méltóságához folyamodni, 
mert a felszabadult rabok : ábránd, képze
let, vágy rabbá tették. Egy rab mohóságá
val epedett szabadságért, megváltásért. Az 
ő megváltója, hogy kicsoda, ki nem? miért 
árulná el a kócos káplánnak, ki haszontalan 
rímeket perget, a helyett, hogy az egyháziak
kal foglalkoznék . . .  A múzeumban ruhástól 
dőlt le a divánon és csatát folytatott szivé
vel, eszével. Késő napsugár. Hideg fény 
Illattallan virág. Hó és örökzöld. Ezek ké
pezték álma hátterét . . . Néha Éviké is 
végig futott egy aranyos mezőn . . .

Durva hang ébresztette fel álmaiból: a 
kis ablakon kocogtattak.

— Tisztelendő ur!
— No, ki légyen az ?
— Én vagyok, követem alássan: a ha

rangozó.
— Jól vagyon. Mit akar kend?
— Hát azért fordultam be, hogy meg

mondjam, nem kaptam fuvart sem kamatba, 
sem párbérbe.

— Fogadjon kend készpénzre akkor, 
ha nem jönnek sem kamatba, sem párbérbe, 
tisztelendő önmagam fizetendi, mert az es
peres ur népnapjáról el nem maradhatok. 
Költse fel kend a káplánt és a rektor urat, 
kérje meg, végezze el a reggeli könyörgést.

A harangozó futott, szaladt és elbeszélte 
mindenkinek, hogy tisztelendő ur pénzért 
fogadott fuvarral utazik. Nem is hiszem, 
hogy sokáig él, tette hozzá.

Világitó Máté eleinte bosszankodott a 
pénzes fuvaron; később azonban megnyu
godott.

— Ej, mit, akár inde, akár unde, a hár- 
sasi jegyző legalább nem csúfol ki, miként 
a múlt évben tévé, mikor megelőzött forspan- 
tos lovaival, mondván: u r a m b á t y á m ,  
k a m a t b a  h ú z n a k  a z o k  a l o v a k ;  
h o g y  o l y a n  m é r s é k e l t e n  c a m 
m o g n a k .

Eközben lement a káplán-szobába és 
Sóhaj Nándorral, a káplánnal, kezdett be
szélni és lelkére kötötte, hogy haját ne kenje 
be azzal az illatos pornódéval, mert a nagy- 
tiszteletű esperes ur nem ereszti az aszta
lához . . .  A szavait be sem végezhette, már 
a harangozó a fuvarral berobogott az ud
varra. Kihozták az extraülést, felraktak eser

nyőt, krispint, felleghajtó köpenyeget, és 
azután tisztelendő urékkal kirepült a kocsi.

Világitó Máté nagyon hosszúnak tar
totta az utat. Talán eltévedtünk, már régen 
ott kellene lenni, de lassan mennek a lovak. 
Pedig elég gyorsan haladtak, senki sem előzte 
meg őket. A káplán ur bosszankodott is. 
Sztárai Mihály cimű költői beszélyén repes- 
gettek rímei, most volt annál a pontnál, mi
kor páter Beremendi szemben áll Sztárai- 
val . . . Hó, hahó, kiált a kocsis, hogy lovai 
az esperes ur udvarába alázatos lépésben 
és ne hivalkodó ügetésben menjenek be. 
Befagyott a rím, a szó, elhalt a szívdobogás, 
a tornácon megjelent Éviké. Káplán ur azt 
hitte, ismeretlen hatalmak kovácsolták a 
kocsihoz. Világitó tisztelendő ur ellenben 
könnyen ugrott le. A káplán még mindig 
a kocsin volt. Évike bekiáltott a muzeum- 
szoba tornácába : M e g j ö t t  a k a p d o b á -  
g y i a t y a .  Erre a nagytiszteletü ur is ki
lépett, kezeit háta megé dugta és erősen 
mentegetődzött. hogy borokat rendez . . . 
A nagytiszteletü asszony csak a konyhából 
kiáltott ki. Bocsánatot kér, nem hagyhatja 
el a dolgát, a fánktésztát keveri. Évike oda
kiáltott mamájának, milyen lekvárt adjon 
ki a spaizból; meg sem hallotta a feleletet, 
mert a különféle ételek készítésével foglal
kozóknak kellett utasítást adni.

Rektorné, leányok tanítójának az anyja, 
özvegy rektorné, harangozó Zsofka, mind el 
voltak foglalva, lénél, sültnél. Évike rendel
kezett, utasított, mutatott, mert a nagytisz 
teletü asszonynak elég gondot adott a sa
láta, befőtt, meg a sütemények rendezése . . . 
Ezzel is sietni kellett, mert egyre-másra 
érkeztek a vendégek, ki-ki a maga élete 
párjával, kisebb-nagyobb gyermekeivel. Es
perest bácsi nevenapjáról nem maradt volna 
el a legkisebb papsüldő sem . . .  A mi ko
csis a parochián el nem fért, elszállásol
ták kostalakon, kurátornál, presbiternél, de 
mindegyiknek lelkére kötötték, hogy ebédre 
visszajöjjenek ám. Nem maradtak volna a 
világ összes kincseiért sem ígérték ; ló és 
kocsi-takaritás közben a nagytudományu 
esperes érdemeit dicsérték, ki nem lakma- 
bort ád a vendégkocsisnak, hanem a saját 
asztali borából, hadd fogyjon, hadd menjen 
hire. Ezért adta az Isten. [Jj állja helyét. 
Nagytiszteletü uram ilyenekkel biztatta a 
vendégkocsisokat, kiknek mint a fajta szók- 
beli presbiter embereknek az iskolába térit-
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tetett és helylyel-közzei még az ebédtől is i 
elment közibök . . . Ismerte őket tavaszi és 
téli egyházlátogatásokból.

Világitó Máté a konyha-ajtóval szem- 1 
között egy eperfa alatt állt meg és a hely
beli tanítónak értekezést tartott az okszerű 
selyemtenyésztésről, a mit maga sohasem 
kisértett meg, de minek is, mikor úgy is 
fog telni a szép Évire, a kire annyit pislo- j 
gott, hogy végre nagytiszteletü asszony is ; 
észrevette és kezét örvendetesen morzsolta, j 
Nem volna utolsó parthie Évikének a köp- j 
dobágyi szent atya, igaz, hogy öreg, 70 éves, 
de nem néz ki 50 nek sem; van pénze, j 
földje, az özvegye is megélhetne becsülete
sen, nemcsak a félesége, a kegyelemév alatt j 
azután ott van az administrátor. Elég idő 
lesz különben ezt akkor elintézni; a fánk
tésztának kellni kell, letakarta a veidlingot j 
tiszta abroszszal, dunnával, azután kiment 
a tisztelendő úrhoz . . .

— Tessék csak jönni a kertbe megnézni, 
hogy Évike mennyire haladt a kertészetben.

Nagytiszteletü asszony kinyitotta a kis 
kertajtót és tisztendő önmagát előre bo
csátotta.

— Szép, nagyon szép, — kiáltott elragad
tatva, akár csak a Semirámis függő kertjei.

— Pedig lelkem, Évikémnek nem sok 
ideje van kertészkedni. Ő viszi a házat, a 
t á r s a m  nem szereti csak az ő főztél. A ruha
szabást is megtanulta, neki kell mindnyá
junkra varrni; nyolcán vagyunk, az apjának 
majd slafrokkot, majd nyári kabátot készít. 
Nem szégyenlem bevallani én, nadrágot is 
csinált a társamnak. Ha ezt a tenger dolgot 
elvégzi, zongorázni, rajzolni tanitja a kisebb 
testvéreit. Szűk a jövedelem ; még egy nyári 
kalapot sem tudtunk a szegénynek venni. 
Különben a társam azt tartja, hogy pap
leánynak nem is illik olyan mostani divatu 
kalapban járni. Papleány ide, papleány oda, 
ha a Cérna szabó felesége kalapban jön a 
templomba, csak nem maradhat el az én 
Evikém, Az igaz, társam kiprédikálta volna 
ezt a pávát, de az apja igen buzgó ember, 
az urasztalára az idén is egy szép térítőt 
készített.

Világító Máté a nagytiszteletü asszony 
beszédje alatt szédülni kezdett és szivébe 
lopta magát az éden utolsó sugara. Szeren
cséje, hogy nem kellett beszélni, beszélt a 
nagytiszteletü asszony.

— Igaz, hogy mi a leányunknak meg-
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adtuk az úri nevelést; magam is csentem, 
csaltam a garast, igy lehetett pótolni a 
drága leckék árát ‘ de azért nem szabad neki 
elfeledni, hogy mi egy papleány kötelessége. 
Se hallok, se látok, első az eklézsia, az eklé
zsiában az első a hitestárs. Ha a pap 
otthon nincsen, felesége a pap, neki kell a 
hívekkel bánni Társam ezért nevez enge- 
met külügyminiszternek. A kit egy jó apa, 
jó anya mutat a leányának, ez a férjed, azt 
kövesd, akár fiatal legény, akár javabeli, 
azt követni kell. Ábrándos bolondságokra, 
románokban leirt szerelmeskedésre nem ér
het rá, a kinek dolga van. Az pedig van 
újévtől végig.

Hymnusként hatott Világitó Máté lel
kére a nagytiszteletü asszony beszéde és ha 
tisztelendő önmagának méltósága megengedi, 
átokba tör ki, mert a hymnust vendégek 
érkezése szakitá félbe. A nagytiszteletü asz- 
szony és Évike a fogadás után a kamarába 
mentek gyümölcsöt válogatni. A kamara 
szellőző ablaka a kertre nyílt és az itt áb
rándozó Világitó Máténak alkalma volt a 
hymnust tovább hallgatni. A hymnusból ki
tűnt, hogy nagytiszteletü asszony a legjobb 
falatokat a kapdobágyi szentatyának szánta. 
(Hallod ezt Máté). Mert a kapdobágyi szent
atya olyan ember, hogy az Isten ne adja, 
de ha a nagytiszteletü esperes ur meghalna, 
özvegységét is képes volna érte elhagyni.. . 
— Persze, te nem hallottad még szónokolni. 
Olyan a beszéde, (ide hallgas te Éviké, mit 
bámulod azt a kócos, versfoltozó káplánt), 
mint a tej, mint a méz, megigézi a szive
ket, balzsamcseppként hullnak titkos, sebe
ket vigasztaló, orvosló szavai, szónoklata 
kényeket csal a szembe, a hánykodó sziv- 
nek szűnik lelkiharca. Hát mikor az énekbe 
vegyíti hangját, szivet, lelket elragad; úgy 
kiismerni erős hangját, mint a méhzugásból 
az anya sírását. Derék ember azt mondom. 
Valahogy azután azt a tortát más elé ne 
tedd, a mit te csináltál. Ha fiatal leány len
nék, mindent elkövetnék, hogy a segítségére 
lehessek az eklézsiájában. Pap leány legyen 
az eklézsiába szerelmes . . .

Egy szolgáló szaladt lélekszakadva, 
hogy az egyik pulykát túlságosan meghara- 
gitotta a forró zsir, majd belefeketül . . . 
Hogy erre mit mondott a nagytiszteletü 
asszony, már Világító Máté nem hallotta: a 
kertbe özönlöttek a vendégek. Tiszteletes 
urak egy csomóban, tiszteletes asszonyok és
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kisasszonyok más csomóban, különféle be
szélgetéssel készítették elő étvágyukat.

Éviké jött el helyettesíteni az anyját és 
az asszonyságoknak megmutatta a konyha- 
kertet, baromfiudvart. Mire visszajöttek a 
tiszteletes urak, elbeszélték kinek milyen 
legátusa volt a múlt pünkösdkor ? milyenek 
a convent határozatai ? hogy folyik be a 
párbér ? fizetnek-e magasabb stólát va
lahol? (Vége köv.)

S Z O N E T T .
Űzd messze el a csalfa álmokat!
Ha fáj ébredni a rideg valóra :
Ne hajts a csábitó csalóka szóra 
Álmok hazája bármint hívogat.

Ma még ugyan kéjt, üdvöt osztogat,
Utaidat virágokkal beszórja,
Tündérberekbe vezet szunnyadóra,
Feledni ott a földi gondokat.

De oh ! ha jő egy szélvész . . . összedúlja.
Az a világ nemis virul fel újra.
S te állsz lesújtva, búsan, egyedül.

Az élveket már hasztalan sóvárgod,
Utolsó könnyed’ sírod el utánok,
S zajgó fájdalmad még se csendesül.

PETRIKÁS MÓR.

F E R I  A H E G E D Ű S .
Irta NERUDA JAN.

Máig is él emlékezetemben Feri, a he
gedűs és bizonyára úgy van vele még több 
külvárosi is.

Jól tudom, hogy Feri nem veszi zo
kon, ha megjegyzem, hogy alakja körülbe
lül az okból vésődött emlékezetembe, mely
ből egy jól sikerült torzképet nem felejtünk 
el. Ha pedig az olvasó valaha az angol 
»Punch« címlapját látta, úgy elenged nekem 
minden közelebbi leírást. Ugyanazon arc, 
ugyanazon szögletes, ép különösségük által 
beszédes vonások ! Csakhogy Feri kicsiny, 
igen kicsiny volt. Pirosló orrocskája vékony 
és átlátszó volt, szája gúny helyett bágyadt- 
ságot fejezett ki és kék szeméből nem szik
rázott sem éle, sem kedv, de igenis lehelt 
egy kérést —- a legmeghatóbb kérést, me
lyet valaha egy bágyadt, öreg szemében ol
vastam. Ősz fején egy zöld, elviselt sap- 
kácska billegett, melynek kemény, kis fe
dele ketté volt törve. A föveg e nemét mai 
nap csak a legkisebb falusi gyermekeknél 
láthatjuk. A kopott-gallérú, elviselt zöld 
kabátocskájára görbült rézgombok voltak

| illesztve. Nadrágja vékony és nagyon ko- 
; pott, foltos volt. S mind e nyomorúsághoz 

még a nyomorékság is szegődött — Feri 
! púpos volt.

Ámbá külseje feltűnő, sőt csodálatos 
! volt, mégis mi gyermekek nem mertük őt 
j gúnyolni, sőt bizonyos félelem fogott el 

minket látására. Ferinek rövid lélekzete 
I volt és erősen köhögött. Ha az öblös utón 
í magasan fekvő lakása felé tartván, lassú 
I léptekkel a merev dombmagaslatra mászott,
| hátát a falhoz támasztva és ráncos kezeivel 
! térdeit támogatva, majdnem minden tizen- 
i kettedik lépésnél megpihent. Ily alkalomnál 
í inkább kerülő utat vettünk, csakhogy ne 
i menjünk ő mellette tovább, és ha anyám 

alkalmilag küldött, hogy adjak Ferinek egy 
krajcárt, úgy reszkető kézzel és visszatar- 

! tott lélekzettel teljesitém anyám parancsát. 
A felnőttek közül is csak kevesen gúnyo
lódtak, vagy űzt-ek csúfot Ferivel s csak a 
favágók az utcán szokták kiáltani: »íme,

| mi izzadunk — és Feri egy korcsmából a 
másikba botlik!«

Akkori időben atyám is néha-néha a 
»Glaubitz«-féle vendéglőben egy-egy pohár 
sörre szokott ellátogatni. Ott főleg öreg tü
zérek, egykori pajtásai szoktak összegyűlni.

I Atyám engem is gyakran elvitt a vendéglőbe. 
Sós perecemet kezemben tartva, csendesen 
ültem mellette, figyelve az elbeszélésekre, 
melyeket legalább is húszszor már hallottam.

Egy napon Ferit is ott találtuk.
Egy pajkos, lármázó és ujjongató tár

saság közepette, közkívánatra elkopott he
gedűjén játszott. Jól emlékszem még, hogy 
a szomorú Feri vigjátékára könyekre fakad
tam; hogy esett ez meg rajtam — nem 
tudom.

A korcsma telve volt gőzzel és dohány
füsttel, zajjal és lármával.

Egyszerre csak a legpajkosabbak meg
ragadták Feri székét és a Ferit az asztalra 
emelték.

Általános kacaj üdvözlé az ide-tova 
inogó Ferit. De ő már tudta, hogy mi a 
tisztje. »Tus«-ot cincogott. hegedűjén és egyet 
kurjantott. »Ejhajh«-a inkább bánatos fel
kiáltáshoz, mintsem a vidámság kitöréséhez 
hasonlított. De az ily különbséget nem igen 
veszik észre az emberek.

— Ügyes kópé vagy Feri! mondá ne
vetve Sírnád, a favágó. — Ép úgy néz ki
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az asztalon, mint egy krajcáros zsemle a 
kirakat deszkáján!

Kacaj volt e rögtönzet jutalma. Feri 
ismét »tus«-ot cincogott hegedűjén és ismét 
egyet kurjantott. De a rettentő köhögés fél- 
beszakitá »ejhajh«-ját.

— Csak rajta! ez úgyis megadja neked 
a végső takaródét! Majd egy özvegyasszony- 
nyal több lesz a világon . . . De mond csak, 
mi a manó fúródott agyadba, midőn ezen 
óriás nőt feleségül vetted?

— No, hát — válaszolá Feri, folyvást 
köhögve, — gondoltam, no . . . ha ő is dol
gozik . . . akkor ketten szerezünk .. .

— Hányszor ver meg a feleséged ?
Szüntelen köhögéstől gyötörve, Feri nem

hallotta a kérdést.
— Mit mondasz?
— Hányszor ver meg a feleséged?
A sűrű füst, mely a magasban még sű

rűbb volt, nem engedte Ferit, egyhuzamban 
beszélni. Lélekzete még rövidebb le tt; néha, 
midőn beszélni készült, végkép kimaradt.

— Oh, igen — néha! Rendesen csü
törtökön és pénteken, ha tőletek, gazfickók, 
nem kaphatok pénzt . . . Csak huszonöt ga
rassal szabad haza mennem . . . Ha keve
sebbet kerestem, úgy csak halkan kopog
tatok az ajtón . . .  A nőm már tudja, hogy 
ez mit jelent és legalább is egy órahosszat 
megvárakoztat . . .  A rá következő nap csak 
kenyeret kapok és mivel száraz kenyér mel
lett zúgolódom, megkeni a hátamat . . . De 
ha kerestem huszonöt garast vagy ép egy 
forintot, akkor sarkammal döföm az ajtót { 
s addig káromkodok, mig kinyitja. Akkor ! 
disznó-pecsenyét eszünk gombóccal és ká
posztával . . . Ejha . . .

Hegedülni készült, de a tartós köhögés 
elfogta lélekzetét, kezei megdermedtek, he
gedűje a földre esett. Ha Sírnád oda nem 
ugrik, úgy Feri is lebukik az asztalról.

— Rosszul lett, a kópé . . . Korcsmáros 
uram, egy pohárka bozóka-pálinkát! . . . 
Es emeljétek fel a hegedűjét; szomszéd 
uram tegye régi helyére . . . Feri, takarodj | 
haza, kopogtas’ sarkaddal az ajtón és fe- I 
küdj le !

Feri tántorogva kifelé ballagott. A fo
lyosón hideg téli levegő környezte. Megál
lót, kezeivel térdeit támogatva ; Feri magá
hoz szól:

— És mindig úgy éreztem magam, 
mintha valami haza hivogatna . . .

A szabadba kilépett. Az utcán végig 
söpörte a szél a havat, úgy hogy imitt- 
amott a kövezet is látható volt.

Meghunyászkodva és meggörnyedve, ke
zeivel térdeit támogatva, Feri lassan előre 
halad. Fél a zivatartól, mely hófellege- 
ket kerget a Miklós-téren végig, mert ő 
csak kevéssel nehezebb és erősebb egy kis 
hópehelynél, De ez nem segít a baján.

— Még minőig úgy érzem magam, 
mintha valami, valami haza hivogatna . . . 
No, semmi! derekasan haladok ám ! . . . 
Ezt suttogva tovább, tovább halad. Hogy 
hordja a szél a havat, arcát befújja a hó; 
ez elfojtja lélekzetét; valamire támaszkodni 
akar — ismét egy szélroham — és mint 
egy könnyű pihe, úgy esik a szerencsétlen 
a földre.

Sokáig tartott, mig ismét összeszedte 
magát.

— Csak haza . , . haza . . . meghalnék 
félelmemben, mondá halkan, mintegy önma
gát buzdítva.

Sokáig tántorgott a sarkantyu-utcán 
j. felfelé. Majdnem mindegyik ház élőt és min

den utcasarknál megállott és megpihent. Végre 
elérte szállását s alig volt még annyi ereje, 
hogy az ajtó kilincsét megrázza. A lába el
csúszott a küszöbön és ő ájultan a havas 
földre rogyott.

Nehány percig csend uralgott. Akkor 
léptek közeledtek és kinyílt az ajtó.

Egy erős, magas női alak jelent meg 
a küszöbön.

— Istenemre! . . . Te vagy-e drága 
Ferim — mi a bajod ?

Gyorsan odaugrik és felemeli az ember
két, mintha egy gyermek volna.

— Hogy van Mária ?
— Jól . . .  jó l! — mondá a nő és a 

szobába viszi Ferit.
— Csitt! . . . ne hogy megijedjen, — 

susogá Feri.
A nő szótlanul az asztal mellett levő 

székre ülteti.
— Alszik? — Es Feri visszafojtja kö 

högését.
— Igen. Igen Alszik! — A nő halk, 

reszkető hangon válaszol és a földön fekvő 
szalmazsák mellé térdepel.

A kis olaj-lámpa homályos fénynyel 
megvilágítja a szegényes nyughelyei és a 
rajta fekvő, körülbelül tíz éves leányka si
lány alakját. A hollófekete baj rendeílenü



ebbe a faluba; de nem, azóta minden legény
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lecsüggött, mint régóta ágybanfekvő, beteg 
embernél látható és árnyékkal boritá a szi
kár, elsoványodott, mintegy aszkór folytán 
elepesztett arcot. Kékes szempillái lecsukva 
voltak. A leányka kezei mintegy imára 
valának összekulcsolva.

— Hogy van a gyermek ? Mindig úgy 
éreztem magam, mintha valami haza hí
vogatna . . . Amennyire lehetett, siettem 
is . . . Oh, szegényke! mint egy angyal, 
úgy fekszik ott? No, ne sírj feleség, hisz 
pénzt hozok orvosságra.

— Annak már nem kell többé or
vosság !

A nő már többé nem tartóztathatja ma
gát a sirástól és zokogva a leánykára borul.

— Meghalt ?
Feri szivszaggató kiáltással a székről a 

földre rogyik. A rettentő igazságról meg 
akar győződni, — de már az első lépésnél 
ismét ájultan a földre esik.

Másnap mi gyermekek az öblös út felé 
tartottunk. Azt mondták, hogy Feri meghalt. 
Féltünk ugyan, de mégis oda indultunk.

A szoba telve volt résztvevőkkel és ki
váncsiakkal. A zokogó nő mellett ott állott 
Sírnád, a favágó. Sokáig el nem forditá sze
meit az egymás mellett kiterített hullákról.

— Úgy fekszik ott, mint egy krajcá- 
ros zsemle a kirakat deszkáján ! — rebegó 
végre is. — Nem marad egyéb hátra szá
momra, minthogy felveszem a gyermekeket 
és kiviszem egyszerre.

Megakadt a hangja, félre fordult és 
szemeit megtörülte.

A halvány angyalka hazahivogatta a 
fáradt Ferit, tovább és tovább . . . magához 
hívogatta . . .

HEGYEN-VÖLGYÖN LAKODALOM.
— Rajz. —

Irta DARVAS ALADÁR.

Szegény Julis!
Boldogsága sugarai elenyésztek, szive 

sötét, mint a csillagtalan éj, mint az ő öröm- 
telen élete.

Milyen barázdákat szántott az a két 
esztendei búslakodás az ő homlokán!

Két esztendő előtt szive szív volt, tele 
reménynyel, boldogsággal, most a szive már 
csak pokol, melynek árvaság az ördöge.

Sándor elmaradt, nem irt, nem üzent. 
Csak azok a verbungosok ne jöttek volna

visszakerült, hazajött, csak ő nem, csak 
Sándor maradt el, azért áldja meg a jó te
remtő.

Á farsangnak a derekán vagyunk már, 
e&y bét és a kinek be nem kötik a 

a fejét, várhat megint egy esztendeig.
Julisnak, úgy látszik, már ez a farsang 

is hiába volt; ilyen nagyon nem is fájt a 
szive egész esztendőben, mint ahogy most fáj.

Kukoricafosztóba el-el járt a többi közé, 
velük nótázott, de mit ér? . . .

Minden leánynak meg volt a párja, 
minden leánynak meg volt, a ki adogassa 
a fejeket; ő ott ült egyedül, elszorult kebel
lel, szárnyaszegett kedvvel.

El-eljárt a fonóba is a többi közé. Eről
tette azt a maszlagos kedvét, a vig dalok 
közé fájdalmas hangokat vegyitett és mikor 
javában folyt a munka, hiába ejtette ő le 
az orsóját; nem volt, a ki felvegye, nem 
volt, a kitől csók árán kiváltsa. — Sándor 
elmaradt, de azért áldja meg a teremtő.

Deres volt a fű, szalma, minden. Meg- 
csipte az első hideges éjszaka, elszomoro- 
rodott az egész mindenség, a hogy reggel 
kilépett a pitvarra, de még jobban elszomo
rodott a lelke, mikor meglátta, hogy a kán
tor uram, ünnepi köntösében, másodmagával 
egyenest az ő házuk felé tartott, de bizony 
nem az ő küszöbüket lépték át, hanem a 
hátulsó szobába mentek, a vincellér Mar- 
csáját kérték meg.

Elmentek mellette, szóba se álltak vele.
Olyan nagyon károgtak a varjuk a 

kertek alatt, az udvaron se lehetett egy pár 
apró cinegemadárnál egyebet látni, azok is 
hiába ugráltak ágról-ágra, hiába keresgéltek, 
nem találtak semmit sem, mert beborult az 

j égboltozat azok fölött is. Nincs éltető a ter
mészetben, még a remény is kihalt, az élet 
csak egy álom, a melynek halál az ébredése-

Bök rétás bottal járnak a vőfélyek bivo- 
gatóba. Szép magas legények ! Orcájukon 
az élet öröme virított, lelkűk tele volt büsz- 

j keséggel, a vidámság meg a szemükbe szö
kött és mikor Juliséknál elmondták azt a 
verset, hogy: »Nem jó dolog egyedül élni 
a világban, mert mikor az úristen Ádámot 
megteremtette, melléje Éva asszonyt is ren- 

] delte« — ekkor Julis szive vérzeni kezdett.
Nagyon beleszartak azok a szavak, mert 

I hiába, őt nincs, a ki megkérje. Sándor el-



maradt, nem irt, nem üzent, de azért áldja ; 
meg a jó teremtő.

Végig megy az utcán a lakodalmas nép. j 
Sorba sütik a pisztolyokat egymás után, hat i 
szál cigánylegény kiséri a menetet hegedű 
szóval. Eloszlottak azok a borús fellegek, I 
meleg sugarakat bocsát az öreg nap erre a 
boldogságos népre, a fehér tetők, fehér fák 
is sírnak örömükben, nagy cseppeket hul
latnak a földre; mindenki kiszalad a ka
puba, hogy velük örülhessen, a verebek is 
a kerítésre repültek, ott csiripeltek örö
mükben.

Julis is sir, egész kötényét tele sírja, 
nem is talál már rajta száraz helyet.

Miért, hogy őt nem eskethetik ma? . . . 
Miért azt az otthonfelejtett cédát ? . . .  Hiába! 
Sándor elmaradt, áldja meg a jó teremtő.

Viszik a menyasszony-ágyat; tulipán- 
tos ládát. Cifra kendők lobognak a lovaik 
fülein. Jól felöntöttek a garatra a kocsi
sok. Illik is, hogy jó kedvvel vigyék a 
menyasszonyágyat. Nagy csengőket akasz
tottak a lovak nyakára, olyan kínos han
gokkal csörömpöltek utcahosszat, valameny- 
nyi lánynak az elevenire lépnek vele, mind
egyik lelkében megszólal egy fájdalmas 
panasz.

Julis épen a vacsorát készítette a tűz
helynél. Úgy bántották azok a hangok, hogy 
kiejtette a főzőkanalat a kezéből . . .  egye
nest a macska fejére, nagy nyávogva sza
ladt ki a macska az udvarra, aztán szét
riasztotta az aprómarhát . . . Mennyi zene
bonát csináltak azok a csengetyük a lónak 
nyakán . . .

Elhamvadt a nap a tüzes felhőben; 
csak a hó világított tovább mindenfelé. A 
szomszédék szobájában járják már a csár
dást, jól aprózza a jókedvű fiatalság, az 
öregek meg el-elnézik őket, eszükbe jut az 
édes múlt idő ; két pajkos legény átszaladt 
Julisékhoz, hogy akarva, nem akarva, el 
kell neki jönni a táncba, — hiába huzalko 
dott Julis, hiába bizonygatta az anyjukom, 
hogy: »Lelkem, cselédeim, ne bántsátok, 
nincs kedve az istenadtának !«

Végre látta az a két csintalan, hogy 
nem mennek semmire — ill a berek — visz- 
szaszaladnak a többi közé.

Az anyjukom lefeküdt. Julis szemeit 
nagyon kerülgette az álom, sehogy se bírt 
elaludni. A mécsest is eloltották már, az 
esteli imát is elmondták, de Julis nem birt

elaludni; valami bántotta, valami ébren 
tartotta.

—- Ej mit — gondolta magában — nem 
a világ és egy minuta alatt fel volt öltöz
ködve és usgyi ki a szobából. Egy harapás 
kenyeret is vitt magával, odadobta a Bod
rinak, hogy föl ne lármázza a házbelieket, 
meg az anyját, aztán egyenest a szomszé
dék ablakához sompolygott lesni, vájjon ho
gyan folyik a tánc.

Valami bagoly nagyon csúnya hangon 
szólt ott a háztetőn. A hold épen most jött 
amonnan alulról, nagy tüzes fejét ép most 
dugta ki a hegyek mögül, aztán nagyokat 
lépegetett felfelé, utóbb hetykén megállt ott 
a hegy fölött s egyenest Julisra mosolygott, 
mert látta, hogy odagyökerezte Julist lel
kének mardosó kínja. Látta, hogy fojtja visz- 
sza lélegzetét, fájdalmát . . . egyszerre az
tán valami ajtót hallott Julis nyikorogni és 
szaladt egyenest be a szobájukba. Nehéz lett 
a feje, valami bizsergett benne, ledült a 
helyére és nyomban rá elaludt azon mód, 
ruhástul, mindenestül.

Soha ilyen éjszakája nem volt.
Soha ilyen álom nem zavarta.
Mikor felébredt, fekete sejtelem szállta 

meg lelkét s úgy érezte, hogy jó lesz neki 
egy kicsit a templomba menni.

A szomszéd faluban volt a templom.
Négy falura szólt, mind a négy falu, 

már mint Gödrös, Harmat, Szólád, Őszöd 
úgy van körülötte, akár egy gyűrű, szinte 
bekerítették Hidast, a hová templomba szok
tak járni.

Ahogy Julis elhagyta a gödrösi határt 
a harmati utón lakodalmasokat lát. Azon 
gondolkozott, ne forduljon-e vissza; ezek is 
Hidasra mennek a templomba. Egy tenge- 
rice madár röpködött előtte a mesgyén, szép 
énekkel hívogatta őt maga után; egész Hi
dasig Julis előtt röpködött.

Julis kábult fejjel ment utána, vissza
fordult volna már, de már egyre megy, 
úgyis be kell menni a boltoshoz festékért.

Végre elért a templomba, letérdelt, 
imádkozott.

A hogy kifelé indul, épen szembe jön
nek vele a lakodalmasok. Elfordul, hogy ne 
lássa őket, de a hogy a vőlegény hangját 
meghallja, hirtelen felé fordul, önfeledten 
nyakába borul, hangos sírásra fakadva 
kiáltja:

— Sándor, Sándor !
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Nagy zavarodás támad Sándor szivében, 
összenéz a lakodalmas nép, hogy mit jelent
sen ez?

Sándor összehordja Tolnát, Baranyát 
zavarában, a menyasszonynak meg kapóra 
jött ez a dolog, mert úgyis úgy akarták 
erőltetni a főkötő alá A hogy ezt meglátja, 
mintha uj erőt kapott volna, egyenest apjá
hoz szalad és kijelenti, hogy most már tisz
tán áll az, a mit a világ beszélt, hogy sze
retője van és azért nem ment haza Göd
rösre, azért jött a sógorához Harmatra, azért 
titkolta mindenki előtt, hogy megjött a ka
tonaságtól, azért siettette úgy a lakodalmat. 
Most világos minden, mint a nap fénye, úgy
sem szerette ő Sándort soha, nem is szereti, 
nem is lesz az övé, ha addig él is.

Az öreg olyanformán vakarta a fejét, 
hogy a leány okosabb, mit ő — a vén sza
már fejével.

Julis erőtlenül, elcsüggedve rogyott oda 
a templom ajtajához és csak annyit mondott, 
hogy:

— Most már ver en meg az isten!
— De Julis . . .
— Hallgass 1 Eredj és tartsd meg a 

lakodalmadat! Az enyém már meg volt: el
vett a boldogtalanság!

VALAMI A KÖNYYCIMEKRÖL.
A lapok a minapában újságolták Zola 

és Daudet panaszkodását, milyen keserves 
az ő mesterségük, mennyi kínos vajúdásba, 
izzasztó fejtörésbe, kimerítő erőlködésbe ke
rül minden munkájok megírása; hogy az 
alkotás gyönyöre csak addig tart, a mig a 
müvet tervezik, részleteit kigondolják s az 
abban kifejezendő hangulatokban ringatóz
nak, szóval, hogy náluk (s minden más va
lódi költőnél és írónál is) csak az i n v e n 
ció,  a munkának fejben való kigondolása 
gyönyör s a mi azontúl következik : a rész
letek összeillesztése, az árnyalatok megválo- 
gatása, kisimítása a szögletességeknek, legya- 
lulása az érdességeknek, kiszinezése a han
gulatoknak, kitalálása a legjellemzetesebb 
kifejezéseknek, szóval a munkának papíron 
való megírása keserves, kínos vajúdás, az 
író szellemi erejét legnagyobb mértékben 
megfeszítő munka, minőről a közönség, mely
nek nagy része azt képzeli, hogy az író 
müve egyszerre születik meg, mint Minerva 
Jupiter fejéből, — nem is álmodik.

Hogy Horác apánk régi figyelmezteté
sét, a »nonum prematur in annum«-ot a lel. 
kiösmeretes irók most is megfigyelik, akár
mennyi példával lehet kimutatni. Ismeretes 
dolog, hogy a pongyolának kikürtölt Heine 
egy nyolcsoros versikének a variánsaival 
sokszor egy egész iv papirt teleirt, mert 
nem nyugodott addig, mig a kifejezés leg
helyesebb tormáját meg nem találta; Tompa 
nagyon sok versét teljesen átdolgozta, Schil
ler nyíltan bevallotta, mily lelki kínokba 
kerül neki az irás, Balsac véget nem érő 
törléseivel, javításaival réme volt a nyom
dászoknak s Flaubert bámulatos türelme, 
melylyel egy találó jelzőn, egy kifejező for
dulaton néha hetekig törte a fejét, Francia- 
országban ma már közmondásos. S mindez 
nagyon is érthető. Mentül több eszme tö
mörül az agyban, mentül gazdagabb érze
lemvilág hullámzik a szívben, annál kíno
sabban és lassabban talál utat kifelé. Hogy 
hasonlattal éljek, egy zsúfolt teremben is 
nehezebb mozogni, lassabban lehet belőle 
kijutni, mint az üresből, s a szüknyaku 
edény nehezebben ürül, ha tele van, mint ha 
csak a fenekén van egy kis folyadék. Vagy, 
hogy egy német költőt idézzek :

Das Wort geht hart einher,
Wo sich Gedanken drangen,
So sind die Aeste schwer,
An denen Früchte hangén.

Ellenkezőleg, a mit a laikus közönség 
meg szokott bámulni, a könnyen irá3 ren
desen kevés gondolatot jelent, melyek közt 
nem nehéz válogatni, lankadt érzelmet, me
lyet kitörésében nem kell féken tartani. 
Épen az eszmegazdagság okozza azt a nagy 
szellemi erőfeszítéssel járó s a legkisebb ap
róságokig terjedő műgondot, mely az elő
kelő írókat jellemzi.

A fejtörésből lényeges rész jut ki a 
cim megválasztásának, a mennyiben egy jó 
cim lényegesen növelheti a mű iránti ér
deklődést, ellenben az ügyetlen cim a legjobb 
munka hatását is csökkenti. Jó cim néha 
fél sikert, rossz cim fél bukást jelent. Mirza 
Schaffy dalai abból a száz és nem tudom 
hány kiadásból jókora részt címüknek kö
szönhetnek. Az irók nagyon is jól tudják 
ezt s a kiválóbbak nem ritkán ép annyi 
ideig vajúdnak a cim kitalálásával, mint a 
munka megírásával. Dickens, a ki külön- 
lönben nem dicsekedhetik szerencsés ci- 

i mekkel, néha tovább törte a fejét egy uj
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regénye címén, mint tárgyán; más írók egy- 
egy munkájuk megjelenése után változtat
ták meg a címet, ha nem tetszett, nekik, 
például a címek nagymestere, Turgenyev, 
a keveset mondó Milics Klára nev-cimet 
jellemzően és a szép elbeszélés alapeszmé
jét kifejezőleg csak később, miután müve 
már látott volt nyomdafestéket, változtatta 
A halál után-ra.

Egy jó címnek rövidnek, egyszerűnek 
és mégis kifejezőnek, könnyen emlékezet
ben tarthatónak s a mü alapeszméjét sejte- 
tőnek kell lennie. Tehát nem annak a német 
esztétikusnak van igaza, a ki azt állítja, 
hogy azok a legjobb címek, a melyekből 
egyátalán nem lehet megsejteni, mi lesz a 
munka tartalma, főjellemvonása, hanem Scho
penhauernek, a ki a jó címtől megkívánja, 
hogy olyan legyen, mint a monogramm : le
hetőleg foglalja magában a könyv eszmei 
tartalmát, tüntesse fel fizionomiáját, mint a 
monogramm kezdőbetűi a jelzett nevet. — 
Vegyük például Turgenyev minta-cimeit: 
Füst, Apák és fiaik, Uj föld, Tavaszi áram
latok, Boldogtalan. A diadalmas szerelem 
éneke. A ki ezeket a müveket életében egy
szer, bármily régen, elolvasta, valahányszor 
címüket újra hallja, lelkében is ugyanannak 
a hangulatnak megrendülését, ugyanazok
nak az eszméknek rajzását fogja érezni, 
melyek a nagy elbeszélő fentemlitett müvei
ben kifejezést nyertek. Mihelyt kiejti ezt a 
szót: Füst, előtte áll a csalódott, kiábrándult 
Litvinov, a mint hazafelé utazva, mélabusan 
nézi a vasúti kupé ablakához verődő füstöt. 
A tavaszi áramlatok eléje varázsolják az 
izgatott állapotban hazaérkezett Szanint, a 
a mint könnyelműen elhagyott drága Gem
mája leveleit, arcképét s a tőle maradt 
apró emlékeket mélázva nézegeti — és igy 
tovább. Ellenben ha azt hallom: Fromont 
és Risler, először gondolkoznom kell, ki is 
volt az a Fromont, ki volt Risler, micsoda 
viszonyban állottak egymással, mi történt 
velük stb. A regény alapeszméjére se követ
keztethetek a címből, szóval ennek a könyv
nek nincs monogrammja. Jobban válogatta 
meg a címeit Zola. Az emberirtó, Az élet 
öröme, Mouret abbé vétke mondanak vala
mit, monogrammjai a könyvben vezérfonal
kép átvonuló eszmének. Az újabb francia 
irók közül Zolán kívül talán csak Pailleron 
fordít gond ta  címekre. A La monde, ou Tón 
s’ennuie, L’age ingrat, L’etincelle, Les faux

ménages stb. szellemes íróján meglátszik^ 
k h°gy nemcsak a közönség tapsai, hanem 
I egyúttal eszmei célok lebegnek szemei előtt. 

A többiek egyszerűen valami nevet bigy- 
gyesztenek könyvük elé s kész a cim. Ve- 

| gyük sorra az újkori francia termékeket, 
i s e fajta címeket fogunk találni: Alfonz ur 
i A Rantzauk, Serge Pánin, Odette, Jack, A 

bagdadi hercegnő, Ferréol, Fédora, Sappho, 
Chéne, Fourchambault család, Daniseffek s 
a többiek végtelen sora, úgy hogy egész 
névtárt lehetne belőlük összeállítani. Ez a 
gondatlanság a címadásban, úgy látszik, más 
nemzetek irodalmába is átszármazik. Utá- 

; nozzák, mert francia. Csiky Gergely első 
darabjaiban még törődött a címekkel s talált 
is oly jókat, minők a Proletárok és a Cifra 
nyomorúság; legújabb darabjaiban azonban 
már a dolog könnyebb végét fogja és sem
mitmondó neveket használ címekül. (Stomfay 
család, Bozóti Márta, Cecil házassága, Nóra.) 
A német Spielhagennel is igy vagyunk. Ré
gebbi regényeiben kifogástalan címeket talá
lunk (Problematische Naturen, Hammer und 
Amboss,Ultimo stb ), legújabban azonban ő is 
a boldog-boldogtalannak rendelkezésére álló, 
kimeríthetetlen irodalmi gothai almanachbój 

| puskázza a névcimeket. Mennyi gondot fordít
hat az iró a belső, a lelki élet festésére, az egyet
len dologra, mely valamely munkának költői 
becset adhat, ha még annyi fáradságot se vesz 
magának, hogy müvének valami tűrhető címet 
keressen! Mert az ilyen névcimeknél még a 
rémregényirók borzalmas titulusai, továbbá 
a vagy-os és avagy-os cimek is előbbrevalók: 
ezek is legalább jelzik a munka tartalmát^ 
monogrammok, ha ügyetlenül rajzoltak is. 
Égy esetben jóvá teheti a névcimet az idő, 
ha a munka, mely viseli, világhírűvé lesz 
s hőse átmegy a köztudalomba. Teszem Don 
Quijote, Manón Lescaut, Werther jó cimek, 
mert a hősöket pár renommée ismerjük, mi
előtt történetüket elolvastuk. De meg másért 
is. E müveknél a cim egyszersmind az alap
eszme és nem is találunk bennük egyebet, 
mint ennek a kifejtését. Don Quijote a lel
kesedő nemes hóbortost, Manón a bukott 
nő angyal démonságát, Werther a betegesen 
érzelgő ifjút jelenti. így válik majd jó cim 
Nanából is, de például Twist Olivérből már 
nem. Nanáról tudom, kicsoda. Ennek az 
alakja dominál az egész regényben; nincs 
benne egyéb, mint Nana jellemzése, minden 
sor az ő megvilágítására törekszik. Ennek
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a regénynek csak egy hőse van: Nana, csak 
az történik benne, a mi Nanát érdekli s 
Nana csak egy minőségében van bemutatva: 
a rimáéban. Twist Olivér egy szerencsétlen 
fiú, a kivel sok minden történik, a nélkül, 
hogy kidomborodnék egy határozott ural
kodó jellemvonása, mely ezt a nevet bizo
nyos eszme monogrammjakép tüntethetné föl.

Van még egy másik eset is, melynél a 
név-cim nemcsak megengedhető, hanem 
szükséges is, értem azt az esetet, mikor az 
iró történelmi (vagy mondái) tárgyat választ. 
Ugyanaz az eset forog itt fen, mint fentebb : j 
a hős neve átment a köztudalomba. Faust, ; 
Ahazvér, Prometeusz, Korjolán, Julius Cae- j 
sár oly nevek, melyek ékesebben beszélnek i 
magukért a címlapon, mint bármely irói le- i 
lemény. Egyébiránt a tragédia koturnusa, 
patétikus méltósága szintén megköveteli, | 
hogy egyszerű nevet tegyünk eléje ciműl. 
Ez az egyszerű i név rögtön súlyossá, fon
tossá lesz, mihelyt tragédia cimeül szolgál.
A nagy tragédia-költők: az ókoriak, to
vábbá Shakespeare nem is adtak tragédiáik
nak a névnél egyéb címet. Calderon címei (Az 
élet álom, Állhatatos fejedelem) már csak 
jelzik, hogy itt a fantastikum országába lé
pünk. Elhibázott című Grillparzer Hero és 
Leander történetét tárgyaló tragédiája: Des 
Meeres u. dér Liebe Wellen ; mert ez a szó
játszás itt rikító ellentétben áll a tragédia 
patétikus világával.

Vigjátékaiban eltért Shakespeare a név- 
cimektől s talált oly szépet, hangulatgerjesz- 
töt, minő a Szentivánéji álom. Komédiában 
már a történelmi személy sem oly fontos, 
hogy kizárólagos jogot formálhatna, hogy 
az előttünk lefolyó történetet az ő nevére 
kereszteljék. A tragédia hősei nem hiába 
többnyire fejedelmek, magas rangú, vagy 
más rendkívüli emberek; nevük uralkodik 
és keresztülvilágit minden más címen; mi
helyt azonban visszatérnek a köznapi életbe 
s vegyülnek a tömeggel, elevesztik nevüket 
s azt mondják nekik: Sakk a királynak, 
vagy az Utolsó szerelem lángjában égnek- 
A népdráma se viselhet név-cimet., mert hőse 
ismeretlen, egy a tömegből való és Aüzen- 
gruber helyes költői érzékéről tanúskodnak 
az ily címek : Dér Meineidbauer, Das vierte 
Gebot, Dér G’wissenswurm stb. Tóth Edé
nél, Csepreghynél is megvolt az az érzék, 
de az utánuk következett népszínműírói 
had, mely tehetség, ízlés és ambíció nélkül
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firkál, abba az aggodalomba ejt, hogy idő
vel minden paraszt név le lesz foglalva 
címnek.

Még egy pár szót a lírikusok cimvá- 
lasztó érzékéről. Kis lírai versnek, dalnak 
gyakran fölösleges címet adni, vagy pedig 
az angol és a magyar lírikusoknál legin
kább található mód szerint az első sor ir
ható egyúttal cimül a vers fölé. Ügyelni kell 
azonban, hogy a vers hangulata már abban 
az első sorban megpendüljön. Például; Egy 
gondolat bánt engemet, Évek, ti még jö
vendő évek, Szeretnélek még egyszer látni, 
O, lieb’ so láng’ du lieben kannst stb. Heine 
apró dalait egyszerűen megszámozta, de 
akárhánynak a kezdő sora szolgálhatna ci
műl is. A refrén is szerencsés cimül szolgál
hat. (Előre ! Visszavárlak !) A nem szorosan 
vett lírai és hosszabb (verseknek, továbbá 
azoknak, melyek nem fejezik ki mindjárt 
az első sorban az alaphangulatot, tanácsos 
önálló címet adni, a mi a költő Ízlésére és 
műgondjára tartozik.

Köteteknek, hosszabb ciklusoknak kü
lön címre van^szükségük. A mi lírikusaink, 
Aranyt és Petőfit utánozva, egyszerűen azt 
nyomatják versgyűjteményük borítékára: 
Költemények, a mi előttem szintén a gon
datlanság és pongyolaság látszatát kelti, 
mint mikor egy modern francia regény cím
lapján nevet látok. Ovidius óta nem szabad 
kiadni Liber Amorum ot, Heine óta Bucii 
dér Lieder, Byron óta ours of idleness-t és 
Endrődi óta Tücsökdalok-at, de azért nem 
kell attól tartani, hogy ezzel ki vannak 
merítve a jó verskötet-címek. Van ott még 
elég, csak el kell találni. Hugó Victor kissé 
bombasztikus címei (Les quatres vents de 
l’esprit, Les ombres et les rayons), azonban 
nem ajálhatok mintaképül, mert ha valahol, 
a művészetben a legszebb az egyszerűség.

REVICZKY GYULA.

KRISZTUS A KÁLVÁRIÁN.“
(Munkácsy Mihály festménye.)

Újabb időben alig foglalkozott a nem 
zetközi műkritika oly sokszor és oly kimerí
tően nagyobb kompozícióval, mint Munkácsy 
legújabb remekével. Még mielőtt a mester 
hozzá fogott nagyban való kiviteléhez: ben
sőbb barátai ismertették a thémát, leirták 
a csoportosítást, magyarázták az alapeszmét 
és magasztalták a fölfogás nagyszerűségét.
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Aztán következett a hosszas, fárasztó munka 
ellenőrzése, melyet a kiváncsi hirlaptudósi- 
tók ép oly buzgalommal végeztek, mint a 
lelkesülő műbölcsészek, a kik hiven és kész
séggel számot adtak a mestermti készülésé
nek minden stádiumáról, az egymásután be
fejezett részletekről, mindaddig, a mig a fest
ményen az utolsó ecsetvonást is megtette a 
művész.

De csak most kezdődött valójában a 
mükritika igaz feladata. A mely napon az 
óriási festett vásznat kiállították a Sedel- 
mayer salonjában: azonnal megindult a bí
rálatok egész áradata s a szélrózsa minden 
irányából Párisba sereglett levelezők, bírá
lók néhány hét alatt a Munkácsy-irodalmat 
újabb egész kis zseb-könyvtárral gazda
gították ; a föld minden civilizált nemzeté
nek hirdetve a magyar mester dicsőségét, 
legújabb müve nagy hatását és elévülhetet
len értékét. Mert minden szem, mely vizs
gálni kívánta a képet: önkénytelenül cso
dálni kezdé s minden toll, mely kritikára 
volt hegyezve: dicsérethez folyamodott. E 
tekintetben nem tett különbséget a bíráló nem
zetisége ; francia és német, angol és belga, 
orosz ;és olasz, svéd és spanyol mind néma 
szövetséget kötött. Hisz Sedelmayer a figyel
mes és gyakorlati impressario egész óriás 
gyűjteményét bírja e kritikáknak, melyek 
piedesztálját képezik Munkácsy Mihály nagy
ságának.

Valóban, a mire mi hozzánk is elérke
zett a világhírű kép (pedig nagy kőrútjá
ban Páris után Budapest az első állomás): 
nekünk, hazai kritikusoknak alig marad 
már mit mondanunk, a mikor valóban újat 
akarunk mondani. Mit is emeljünk ki a 
képen és mi fölött fejezzük ki nagy-habozva 
kételyünket: hogy vájjon megfelel-e a tö
kélynek ? Ismételjük-e mindazt, a mit előt
tünk Európa minden nyelvén párszor ismé
teltek. De hát számit-e az az egy szavazat 
a dicsőítés urnájában ? Éppen annyit, a 
mennyit az esetleges külön vélemény érne!

Szerencsére az elkésett kritikának is 
meg van a maga jogosultsága; de csak 
akkor, ha egyenesen a subjektiv benyomá
son alapul. S bizonyos tekintetben még ér
dekesebb az az ítélet, mely a százszoros 
befolyás alól emancipálva magát, a mű ha
tása alatt egész közvetlenséggel keletkezik.

Nem habozom bevallani, hogy mindad
dig, a mig az uj müvet nem láttam : ugy-

hittem, hogy az előbbi kompozíciót, mely 
két óv előtt ragadt el mindnyájunkat: nem 
igen múlhatja fölül. A »Krisztus Pilátus 
előtt« című képen a f ő a l a k  ól. Ártatlan
sága, isteni fölénye egész tudatában áll ott 
az Összegyűlt hatalmaskodók körében s noha 

; a vádlott ő, noha meg van kötözve, a tö- 
j  meg által kigunyolva, a bírák által felelős- 
i ségre vonva; mégis annyira kimagaslik az 

egész környezetből, úgy uralkodik a római 
helytartó, a zsidó írástudók s a halált köve
telő nép fölött, hogy Krisztus földöntúli 
nagysága, hóditó varázsa egész hatalmassá
gában nyilvánul.

De hát az újabb képen? Hisz itt 
ugyanez az imponáló alak meztelenül oda van 
szögezve a keresztfára; az uralkodó isten
ember tétlenül ott függ; sujtoló tekintete 
kihalófélben ; a kik a legszörnyübb ítéletet 
követelték, azok immár gyönyörködhetnek ez 
ítélet égbekiáltó végrehajtásában, csakugyan 
fölülkerekedtek, diadalmaskodtak . . . Látni
való, hogy a sujet t amaz előbbi képen 
könnyebb volt megoldani. S kérdés a ké
sőbbi tárgy nehézségével: nőtt-e a mester 
ereje ?

Ez a kérdés foglalkoztatja a nézőt, 
mikor először lép be a műcsarnok nagy ter
mébe, a hol az uj remek grandiózus fónyé- 
hen, megdöbbentő nagyságában, ellenállha
tatlan varázs-hatalmával tárul föl előttünk-

S a mint elmerülünk a kép szemléle
tébe : ime itt is egész fölénynyel emelkedik 
ki szemeink előtt a főcsoport, mely a fest
mény jobb részét foglalja el. A keresztfán 
függő Krisztus: ez i t t  i s  a f ő a l a k .  Ha 
tétlenül, haldokolva néz is föl az égbe: mé
gis hatalmas központja az egész kompozí
ciónak.

íme, a mű egyik fő erénye.
Munkácsy Mihály művészete egész ere

jét érvényesítő a fö-groupe megalkotásánál. 
Krisztus maga a legszebb akt-alak, melyet 
a művész valaha festett. Itt egyenesen Ru
bens, Tizian és Rembrandt mellé emelkedett 
a magyar mester. Az idomok mintázása, 
színezése rendkívül hű ; látszik, mint sza
kad ki az élet a tagokból; s a fej, oly ne
mes, a tekintet oly magasztos, a milyen a 

1 régi művészek csak kevés Krisztus-alakjá
nál található.

A kereszt lábánál térdre omolva, félig 
ájultan hever Mária. Testét gyász ruha födi, 
fejét fehér kendő takarja. Kezeit összekuí-
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csolva dicső fia lábain nyugtatja, melyeken 
csókjaival halmozza el a szegek által ütött 
vérző sebeket. Mellette balról Magdolna tér
del. Dús vörös haja szétzilálva, kezeit arcá 
hoz szoritja s kétségbeesve jajong. Az oda
siető Mártha döbbenve néz föl a keresztre; 
mintha nem akarna hinni szemeinek, hogy 
a ki ott függ csakugyan Krisztus. Jobb ol
dalt szent János áll. Ifjú, deli alak, kinek j 
tagjait sötét-vörös öltöny fedi. A fájdalom 
elszoritá szivét s némán, eltompult kedély- 
lyel áll o tt; de arcán visszatükröződik 
mindaz, a mi lelkét-szivét átjárja. Az ötödik 
alak e csoportban egy másik apostolé, a ki 
sírva borul hátul a keresztre s azt görcsösen 
megfogja.

A siratók e rendkívül mélyen átérzett 
groupe-ját külön is megfesté a mester s e 
kép az országos kiállításnak kétségkívül fő- 
müvét fogja képezni.

A két lator keresztjét (egyik Dismas- ! 
szál, a másik Gestas-szal) oldalvást állitá 
Munkácsy Mihály. Amaz fél-profilban lát
ható, emez szemközt néz a szemlélővel, ők  
is vivják a haláltusát, noha az alattuk ülő 
katona a lándzsával még nem adta meg 
nekik a kegyelemdöfést. Rajz- és festési 
bravour müve ez a két gonosztevő. Az ana
tómia körül oly finom megfigyelések látha
tók itt, melyek meglepik a nézőt. De azért 
e két alak egy pillanatig sem vonja el a 
figyelmet az előbbre helyezett Krisztustól.

Rendkívüli psychologiai tanulmány ered
ménye a hóhér, a ki létrával a jobb vállán, 
baljában fejszét tartva, közönyösen távozik, 
mint a ki megtette kötelességét, úgy a hogy 
számtalanszor megtette. Neki sejtelme sincs 
arról: ki volt Krisztus ; s nem is kiváncsi 
rá. Az állatiasságot alig fejezte ki művész 
oly találón, mint a mester e szinte torzult 
arcon. S a hóhér mögött és előtt a bámuló 
emberek egész tömege tolakodik. Egy római 
katona alig birja visszatartani őket s lánd
zsáját keresztbe tartva szoritja őket hátra.

Elől egy rajongó ifjú vonja magára a 
figyelmet. A Megváltó haldoklása, vértanúi 
fönsége annyira megdöbbenti, hogy e perc
ben az uj hit hívének esküszik föl. A hát
térben egy római lovas-katonát is meggyőzött 
Krisztus, hogy Isten fia. E percben meg
feledkezett, hogy Pilátus fegyveres alatt 
valója s kezeit kitárva kiált feléje. Két Írás
tudó vitát folytat az ítélet jogossága fölött; 
az ifjabb erősen hadonáz és a kivégzést

látszik helyeselni, m g öregebb társa nyu 
godtabban ugyan, de határozottan elitéli az 
erőszakot, melyet a törvény az imént elkö
vetett.

Pompás alak egy fehér öltözetű lovas» 
a ki Kaifás főpap is lehet. Díszesen fölszer- 
számozott paripáján halad előre, miközben 
még egyszer hátra néz. Előtte fut egy kék 

j öltözetű, vörös szakállu férfi, a kit Judás- 
nak mondanak, pedig az áruló tudvalevőleg 
nem volt jelen a Golgothán. Kezeit görcsö
sen mellére szorítva, siet el a tömegből.

Ez a tömeg itt is oly élénk, válto
zatos, minden szenvedélyt, kedélyállapotot 
feltüntető, mint az előbbi képen. Az embe
rek egy része helyesli az Ítélet végrehajtá
sát, némelyek ököllel fenyegetnek, mások 
kárörvendve nézik az áldozatot; vannak, a 
kik szánalommal tekintenek föl a középső 
keresztre s ismét mások megdöbbenve ér- 

| zik, hogy föllázitó igaztalanság történt. De 
mind a ki ott áll és ül egy-egy élő, gondol
kodó alak; kitünően jellemzett egyén vala
mennyi !

Nagy virtuozitást fejtett ki Munkácsy 
Mihály különösen a csoportosításnál. A mint 
ez a sokadalom ott á ll: az oly természetes, 
hogy a való látszatával csalja a nézőt. Csak 
a mikor közelebbről vizsgáljuk : látjuk, hogy 
e beosztás, elrendezés a legmüvészibb gond, 
számitás és megfontolás ritka eredménye. 
És a hangulat! Milyen mélyen megrendítő 
a borús tá j; a homályos háttér, melyből ró 
mai katonák fegyverei villannak elő s Je 
ruzsálem falai tünedeznek föl. Az ég nap
pal is beborult s a föld meghasadt: a termé
szet e fenyegető tiltakozását elragadó, félel
mes negyszerüségében fejezi ki a kép söté- 
tes levegője és világítása.

Ez ellen a világítás ellen többnek ki
fogása volt. Wolff Albert is, a párisi sokat 
emlegetett kritikus nem találja helyesnek, 
hogy a képnek nincs igazi plaine aire-je. 
S valóban, mig e bámuló tömeg a festmény 
jobb oldala felől kapja a világítást, maga 
Krisztus, úgy tetszik, balfelöl kapja. De 
hisz az Üdvözítőnek ruhátlan teste foszfo- 
rizáló hatású ; ezt a vonást nem ignorálhatta 
a mester ; aztán meg képzelhető-e egészen 
természetes világítás oly momentumban, a 
mikor a t e r m é s z e t  é p e n  c s o d á t  mi 
v e l ?  íme Max Gábor az ő »Golgotha«- 
képén vörös, vízszintes vonalakkal pirosítja 
be a láthatárt s ugyanakkor fönn az égen fel-



tünteti a nepot, a mint kerek lapja elho
mályosodik,

Ilyen aprólékos kifogásokat nem egyet 
tehet a kicsinyeskedő kritika. Fölfedezheti, 
hogy a kép jobb sarkában ülő római katona 
csak az ottani üres tért tölti k i ; hogy a 
másik lelkesülő katona kissé színpadiasán 
hadonáz, hogy Szent Jónosnak inkább ra~ 
jongania kellene a Krisztus mártirsága lát
tára, hogy a Kaifás lova nagyon nyugodt s 
hogy Judásnak tán mégis távol kellett volna 
maradnia, a mikor tudhatta, hogy itt lelki
furdalást fog kapni.

De levonnak-e az ilyes fogyatkozások 
valamit e remekmű értékéből? Hisz oly cső 
dás szimfóniája ez a színek és formák által 
kifejezett emberi érzelmeknek s a történe- | 
lem legnagyszerűbb mozzanatának, a mi 
lyent alig nyújtott még más ember. Mun
kácsy Mihály elérte művészete delelőjét. A 
dicsőség egész fényárban sugároz rá s egy- 
egy bátortalan kifogás árnyéka pillanat
nyi homályt se vet nevére.

PRÉM JÓZSEF.

I R O D A L O M .

A »Magyar Sálon« szeptemberi 
füzete érdemes kötet úgy tartalomban, mint 
kiállítási csínban. Az uj számban az első 
képek és közlemények Tóth Kálmán emlé
kének szentelvék, kinek szülőházát e hóban 
jelöli meg táblával szülővárosa. Ez alkalom
ból Bajáról is találunk rajzokat, valamint 
a szülőház képét. A költőről Szana Tamás 
ir megemlékezést s Tóth K. »Sírjon, rijon 
a hegedű« kezdetű költeménye illusztráció
val van közölve. A szépirodalmi közlemé
nyek ezek: »Az apja fia« regény J ó k a i 
tól; »Az első pillangó« elbeszélés T ó t h  
Józseftől; »Utazás a Dunán« regény Bo
ro s  t y á n i Nándortól; »Rofai Klára« szé
kely népballada, közli Benedek Elek ; Le
száll a nap« költemény gróf V a y Sándor
tól, »Könnyű a madárnak« költemény S í
pos s Somától. Mind e közleményeket illus- 
tratiók is kisérik. Dr. H e 11 a i Ferenc egy 
napirenden levő kérdésről, a magyar föld
birtok megterheltetéséről ir, dr. Ö t v ö s  
Adolf az elhunyt Laube Henrikről, T á- 
b o r i Róbert a németországi Wagner-cul- 
tusról, K o d o l á n y i  Antal a Jáger-féle 
gyapjú ruháról, dr. K ő r ö s y  László több 
képben mutatja be a garam-sz.-benedeki

régi templomot és. restaurálási munkálatait. 
A színházi rovat mutatványt közöl ' Luká-  

! c s y  Sándor »Az isten keze« népszinmüvé- 
bői. »Felsőmagyarországi képek« cim alatt 
csinos fénynyomatu és egyéb rajzok mutat
ják meg ama helyeket, hol az irók és mű
vészek társasága legközelebb látogatást tett. 
A füzet illustratióit Jókai Róza, Pataky 
László, Széchy Gyula, Popp Henrik, báró 
Mednyánszky László. Mayerhoffer és Fényes 
Adolf szolgáltatták. A »Sálon« előfizetési 
ára évnegyedre 1 frt 75 kr, egyes szám 
ára 60 kr.

Csiky Gergely »Lydia« cimü drámát irt e 
nyáron visegrádi nyaralójában s már be is adta 
azt a nemzeti színházhoz. Három felvonásos mü 
s hősnője egy fiatal szép leány, ki balvégzetes 
szerelemnek esik áldozatul, mert oly férfihoz ment 
nőül, kinek halálba űzött testvére ellen nagyot 
vétett.

Emlékbeszéd. D arw in fölött. M a r g ó  Ti
vadar emlékbeszéde, melyet Darwin fölött ez év 
március havában tartott a tud. akadémiában, dí
szes kiállítású füzetben is megjelent, a híres tudós 
arcképével. Az emlékbeszéd Darwiu egész tudo
mányos működését tárgyalja; minden nagyobb 
müvéről szól s kiemeli, hogy azok mily nézeteket 
döntöttek meg s mily hatást gyakoroltak a ter
mészettudományokra. Szóval egész képét kapjuk 
a természettudomány amaz állásának, melyben 
Darwin előtt állt és melybe az ő fölléptével jutott.

Ráth Mór kiadásában megjelent A r a n y  
összes munkáiból a huszonkettedik füzet, mely a 
nagy költő prózai dolgozatainak közlését folytatja. 
E füzetben végződik a Bánk-bánról irt tanulmány. 
Itt vannak az »írói arcképek«, e becses irodalmi 
jellemzések Gyöngyösi Istvánról, Orczy Lörincről, 
Gvadányi Józsefről, Szabó Dávidról, Ráday Ge
deonról. Megkezdődik Arany egyik legnevezetesebb 
dolgozata is: »A magyar nemzeti vers-idom.« Az 
ízléssel kiállított füzet ára 60 kr. — B E ö t v ö s  
összes munkáiból is újabb füzetet kapunk s ab
ban a »Magyarország 1514-ben« cimü történeti 
regény hatodik füzetét; ára 50 kr. — A »Magyar 
nemzet családi könytára« 54—55. kettős füzete 
befejezi Scott Walter »A lammermoori menyasz- 
szony« regényét, melyet Palóczy L. Lajos fordított 
le magyarra. Ara e kettős füzetnek 80 kr.

»Gyermekeink érdekében.« Útmutatás anyá
inknak, miként kell gyermekeinket helyesen 
ápolni. Ezacime egy Kilián Frigyes bizományában 
kapható könyvnek, melyet Tarnói Y a l o v i c s  
Gyula, Torontálmegye tiszteletbeli főorvosa irt. 
A könyv mottója Széchenyinek ama szava: »oly 
kevesen vagyunk, hogy még az apagyilkosnak is 
meg kellene kegyelmezni, hogy számunk ne apad
jon.« Ama könyvek közé tartozik, melyek igen 
jók a háznál. A szerzőt saját szomorú tapasztala
tai serkentették, hogy megírja a gyermekápolásra 
vonatkozó tudnivalókat, egybeállitsa az orvosi ta
nácsokat, mert sok esetben tapasztalta, hogy a
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szülök a gyermekápolás legelemibb szabályait sem 
ismerik. Tizenegy fejezetre osztotta föl utasításait, 
melyek kiterjednek minden körülményre. — Ára 
1 forint.

Sardon Viktor uj darabját 200,000 frkért 
csak azon föltétel alatt engedte át a »Porté Saint- 
Martin« igazgatójának, hogy Sarah B e r n h a r d t  
e darab előadásáig semmi más uj szerepet játszani 
nem fog, Marais adja a darab főszerepét s a da
rabot november előtt szinre hozni nem szabad.

»Korszerű prédikációk« címen hitbeszéde
ket adott ki dr. P e r 1 s Ármin kecskeméti fő
rabbi. Különböző alkalmakkor mondott hat beszéd 
van a 119 lapra terjedő kötetben, mely a kecske
méti izr. hitközség elnökének, dr. Kecskeméty La
josnak van ajánlva. Örvendetes, hogy az izraelita 
vallásu magyar hitbeszédekböl mind gyakrabban 
jelennek meg gyűjtemények, gyarapítva irodalmunk
nak oly ágát, mely eddigelé csak ritkán termett 
egy-egy magyar könyvet.

»Nagy-Károly és vidéke* címmel uj társa
dalmi hetilap első száma jelent meg Nagy-Károly- 
ban. Felelős szerkesztője G ö r b e  Géza, főmunka
társa Bródi Lajos s kiadója Litteczky Endre. Elő
fizetési ára egy évre 3 frt.

»Az emlékezés betegsége« — e címen R i- 
b o t, a »Revue Philosophique« szerkesztője érde
kes müvet adott ki. Ribot az emlékezés képessé
gét inkább tekinti organicusnak, mint psychicus- 
nak. Távol attól, hogy a többi szervektől függet
lenül működjék, ellenkezőleg azok alá van ren
delve. így emlékezhetünk szemeink utján a látás 
képességével. Az élet eseményeire, cselekedeteire 
é* személyeire való visszaemlékezés szerinte azon 
benyomás után marad meg bennünk, melyet azok 
idegrendszerünkre tőnek. Garnier e benyomást az 
idegesség benyomásának nevezi. Ribot a példák 
egész hosszú sorozatával bizonyítja — s nehéz 
tárgyú fejtegetései közben egy pillanatra sem ve
szíti el lábai alól a talajt — hogy az emlékező
tehetség közvetlenül az idegekkel áll összekötte
tésben, tehát betegségei mindig az idegbajok kö
vetkeztében és azokkal együtt lépnek föl.

Az ó-testamentum uj szövege. A szent-pé- 
tervári tudományos akadémia emlékiratainak leg
utolsó kötete dr. H a r k a v y jeles orientalista 
jelentését közli az ó-testamentumnak általa fölfe
dezett hébernyelvü uj szövegéről, mely pergamen 
tekercsekre van Írva s a prófétákról és homogra- 
phusokról szól. Dr. Harkavy egészben 51 kézira
tot talált, melyek közül 31 már meg van fejtve. 
Vizsgálatainak alapján a tudós arra a következ
tetésre jutott, hogy a kéziratok a tizenkettedik 
századból valók s hogy Cyprus szigetéről egy 
zsidó sectától maradtak fenn. E secta abban tért 
el a többi zsidóságtól, hogy a szombatnap kezde
tét nem péntek estétől számította, hanem szombat 
reggeltől a következő nap reggeléig. Több utazó, 
ezek között Tudela Benjamen, Iba-Efra Ábrahám 
s mások írtak e sectáról. Bár a felfedezett kézira
tok több eltérést mutatnak az eddig ismert bib- 
líaszövegtől s ezért, érdekesek is, mindazáltal az 
eddig megállapított szöveg megváltoztatására nem 
lesznek befolyással s értékök inkább csak a phi-

! lologia szempontjából bir jelentőséggel, mint a 
j  vallás szempontjából.

L e o p a r d i, a hires olasz költő, szülövárosá- 
: bán, Recanatiban egy bizottság alakult, mely azt 

a feladatot tűzte maga elé, bogy a költő hamvait 
: szülővárosába szállíttassa át. Leopardit ugyanis a 
i nápolyi San-Vitale templomban temették el. A 

recanatiiak terve ellen a »Diritto«-ban Cappeletti 
tanár felszólalt s azt indítványozta, bogy ha már 

' egyáltalán bolygatják a költő hamvait úgy Flo- 
j rencbe kellene szállítani, hol Alfieri, Ugo Foscolo 
| és Niccolini mellett nyugodhatnék; de semmi- 
j esetre sem szabad egy a világtól teljesen távoleső 
! helyen elrejteni. Leopardi földiéi elégedjenek meg 
I azzal, hogy az idegeneknek megmutathatják Leo- 
J pardi szülőházát, lakó szobáit, könyvtárát és 
: emlékszobrát.

M Ű V É S Z E T .
Körner »Zrinyi«-je Mannheimban. A mann- 

heimi udvari szinház igazgatója, a magyarországi 
születésű S z á v i c s  Jócza, mint értesülünk, e 
hó 23-án a badeni nagyherceg születésének ünne
pére Körner »Zrinyi«-jét fogja előadatni, s mint
hogy a színháznak magyar és török jelmezei nin
csenek, nemzeti színházunk igazgatóságához fordult 
az ezek elkészittetésékez szükséges rajzokért. A 
nemzeti szinház igazgatósága szívesen tőn eleget 
a kérésnek s V a s t a g  h György által festett 15 
aquarelle-képet küldött a korhű magyar és török 
jelmezekből.

Szobrászaink nem panaszkodhatnak rnunka- 
i hiány miatt. Mindnyájuknak van megrendelésük, 

sőt némelyiküknél a munkák egész sora várako
zik a kivitelre. H u s z á r  Adolf, például, kinek 
műtermében mindig láthatni újabb vázlatokat, 
újabban ismét kapott egy megbízatást és V o 1 k- 

j m a n n Róbert mellszobrát mintázza a zenekedve
lők egylete számára. — A 1 p á r Ignác, a Herkules- 
fürdői uj fürdőház építésze nemrég hat szobor
alakot rendelt meg szobrászainknál: Hébét, Apol
lót, Hygéát, Aesculapot, Herculest és Psychet. 
Az elsőt Donáth Gyula, a másodikat Seftsik, a 
a harmadikat és negyediket Kiss György, a két 
utóbbit pedig Brozorád Gyula vették munkába. 
Művészeink sóskúti kőből faragták ki az említett 
alakokat, melyek a Herkules-fürdöi uj fürdő-épü
let homlokzatát fogják disziteni. Mint értesülünk 
mind a hat alak e héten készült el és már a leg- 
legközelebbi napokban elindulnak rendeltetési he
lyükre.

Makartról. Ama hírekkel szemben, melyek 
a bécsiek hires festőjéről szárnyra keltek, azt 
írja a Fremdenbl. szerkesztőségének Makartné 
asszony, hogy a férje betegségéről közölt jelenté
sek részben valótlanok. Igaz, bogy Makart ideg
beteg, de a sok munkától lett azzá. »Vagy talán 
más valaki festette — kérdi Makartné asszony — 
a júniusban eladott Judithot, s a műteremben félig 
készen levő virágcsoportot ? Vagy talán másnak 
köszönhetem én a júniusban megkezdett csend
életet, melyet jul. 4-én kaptam ajándékul ? Vagy 
talán valami szeretetreméltó géniusz festi tovább
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a legfelsőbb parancsra megkezdett vázlatokat ?? ? 
— —« Makartné asszony azt Írja, hogy térje a 
nagy erőfeszítés következtében betegedett meg s 
Bamberger orvos tanácsára költöztek Reichenhall- 
ból Öécsbé. Levelét így végzi a művész neje: 
»Munkácsyról is azt írták nemrég, hogy remény
telenül beteg s mégis meglátogatta nemrég mű
termében Makartot s ott a két beteg nagyon egész
ségesen mulatott egymással. Makartnak minden
esetre nyugodnia és idegeit kimélnie kell, de hála 
istennek, nem olyan beteg, a milyennek hireszteíik.«

Wagner Richárd családja Bayreuthból 
Münchenbe utazott, hogy megnézze a »Niebelungen- 
ring« előadásainak második sorozatát, azután ne
hány hetet a bajor hegyek közt töltsön. Siegfried 
később Münchenbe megy, hogy elkészüljön aka
démiai tanulmányaira.

Puskinnak, az »Anyégin« Írójának egy kis 
szobrát leplezték le múlt hó 19-én Szent-Péter- 
várott. Az orosz fővárosban van egy szép utca. 
melyet a költő nevéről *Puskinskaja«-nak nevez
tek e l ; ezen van egy kis tér s itt állították fel a 
szobrot, mely ércbe öntve mintegy hat méter ma
gas. A terv Opekusin szobrászé, ki a moszkvai nagy 
Puskin-szobrot is készítette. A költő a pétervári 
szobron egy könyvet tart kezében s szemeivel a 
magasba tekint. A talapzat piros finn-gránit s ele
jén e fölirás van : Alexander Stergejewits Puskin« ; 
ellenkező oldalán a költő születési s halálozási 
éve olvasható ; a másik két oldalon pedig a költő 
verseiből vannak jellemző citátumok. Az egész 
mü igen egyszerű, de művészi hatású. A leleple
zési ünnepély egész csendben folyt le minden szó
noklat nélkül s az emlék 10,000 rubelbe került.

Patti Adél ez év november 24-én ünnepli 
meg 25 éves fordulóját annak, hogy legelőször föllé
pett a színpadon. 1859 nov. 24-én szerepelt ugyanis 
először a new-yorki Academy of Music színpadán, 
»Lammermoori Luciá«-ban s ugyanott fogja most 
énekelni ugyanezt a szerepet. Edgardo tenorista 
szerepét is ugyanaz a színész, az ősz Brignoli 
fogja énekelni, a ki e szerepet akkor játszotta.

A párisi nagy operában erősen készülnek 
»Egmont« előadására. A négy uj dekoráció, melyet 
az operában alkalmaznak, közel áll a befejezés
hez. Az első erdőt ábrázol Brüsszel közelében s 
a háttérben a város erődítései látszanak. A má
sodik felvonás egy művész lakosztályában játszik.
A harmadik felvonás dekorációja pompás báli ter
met ábrázol, Pármai Margit hercegnő palotájában. 
Az utolsó felvonás színhelye egy börtön.

A nemzeti zenede Bartay Ede igazgató el
nöklete alatt választmányi ülést tartott, melyen 
bemutatták ama nagyobb keretű tantervet, mely 
a zene oktatását szélesebb alapokra fekteti s 
melyet már ez iskolai évben életbeléptetni szán
dékoznak. A választmány a tantervet elfogadta s 
megbízta az igazgatóságot annak keresztülvitelé
vel. Ezután elhatározta a választmány, hogy a meg
üresedett fuvolatanári állomás betöltése végett 
pályázatot hirdet. C z a p f Antal és P u k s Ferenc 
zenedei tanárok állásaikról lemondván, lemondá
suk elfogadtatott és Ozapf helyére Székely Imre 
tanárt, Puks helyére pedig Mendelné asszonyt vá- I 
lasztották meg. Végül elhatározták, hogy ének-kar- !

iskolát állítanak s annak vezetését Huber Károly 
karnagyra bízzák. A zenede növendékeinek beira- 
tása már kezdetét vette a sarkantyus-utca 11. sz. 
a. helyiségben, hol a beiratások naponkint délután 
3 órától 6 óráig történnek.

A magyar szinészegyesiilet központi igaz
gató-tanácsának legutóbb tartott ülésén A r a d i  
Gerő igazgató fölhozta azt az esetet, hogy tőle 
egy igen régi színdarabért a jogdijat a szerző 
utódai most követelik. Kérdést tett tehát az iránt, 
nem lehetne-e valamit tenni, a mi az efféle kelle
metlen zaklatásnak elejét venné. Az igazgatóság 
felhívta az egyesület jogügyi tanácsosát, dr. V i d a 
Jenőt, hogy a szerzői jogról szóló törvény életbe 
lépése folytán az ilyes fölmerülhető ügyekre nézve 
véleményt adjon. Előfordult az ülésen egy másik 
hasonló ügy is. A deési műkedvelő-társulat for
dult azzal a kérdéssel az igazgató-tanácshoz, hogy 
mily darabokat adhataak elő jogdij nélkül. Az 
igazgató-tanács azt a választ fogja adni e kérde- 
zősködésre, hogy régi fordított francia darabokat 
előadhatnak; újabb darabok iránt pedig fordul
janak a szerzőkhöz.

Opera a kolozsvári színházban. Mint a 
»Kolozsvári Közlöny« írja, az ottani nemzeti szín
ház igazgatósága körében a legkomolyabban fog
lalkoznak azzal a tervvel, hogy az operát szer
vezzék. Néhány jobb magánénekest szerződtetnek 
a mostaniak mellé s a könnyebb fajú operákhoz 
szükséges személyzet összeállításán működnek. A 
tárgyalások ez irányban már tovább mentek a kez
detnél, sőt egy-két kiválóbb magánénekesre nézve 
végleges megállapodásra jutottak.

Sarak Bernhardt hat évre szóló szerződé
sét, mely szerint Európa és Amerika nagy váro
saiba körútra indul, ismét felbontotta és aPorte- 
Saint-Martin színháznál marad, melynek igazgatá
sát Duquesnel vette át.

Zenetanár! pályázat. A nemzeti zenedében 
a fuvola-tanszak tanári állása megürült. A kik 
ezt a tanári állást elnyerni óhajtják, folyamodvá
nyaikat a nemzeti zenede igazgatójánál, Bartay 
Edénél (zöldfa-utca 7. sz. II. emelet) legkésőbb 
f. hó 7-ig nyújtsák be.

A történelmi arcképcsarnok helyisége a 
várbazár alsó termeiben már annyira elő van ké
szítve, hogy legközelebb hozzá lehet kezdeni a ké
pek rendezéséhez. A tiz egymásba nyiló teremnek 
faváza már teljesen elkészült, egyes termekben 
a vázakat már festik, sőt a tetőzet falainak fes
tését is megkezdték. A képek rendezésére nézve 
azonban a minisztérium részéről még eddig semmi
nemű utasítás nem érkezett az országos képtár 
igazgatóságához, s e szerint, az arcképcsarnok 
aligha fog október elején megnyittatni, a mint 
eleinte tervezve volt.

Liszt Ferenc — mint Münchenből távirják 
— jelenleg Wagner Richárd gyermekeivel együtt 
ott tartózkodik s a »Ring dér Niebelungen« két 
előadásán (»Rheingold« és »Walküre«) jelen volt. 
Ez alkalommal Nieroann, Lehmann Lilli, Vogl 
Henrik és Weckerlin Matild különösen kitüntet
ték magukat.

Felelős szerkesztő : SZANA TAMAS.

B idap»at. W tisjm aun  ta i tre re k  kün j-rarom dája.
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TISZTELENDŐ ÖNMAGAM.
Elbeszélés.

Irta ERDÉLYI GYULA.
(Folyt, és vége.)

Ennyi étvágygerjesztő dolog után jól 
esett a pompás ebéd, mely vetekedett egy 
kis vármegye főispáni beiktatójával. Minden 
a háztól került ki, mindenütt vakító fehér
ség, mindenen a női egyszerűség és házias
ság bája. Szeretet, természetesség, szóval 
egy kedves falusi ebéd, egy gastronomiai 
idyll . . . Felköszöntötték a jelenlevőket, a 
távollevőket, kinek-kinek csomagoltak be 
valamit a sültből, süteményből. A gyerme
kek jót nevettek, mikor az esperes bácsi 
a pörkölt tortát a kezével összezúzta és 
abból egy madár repült ki. Megemlegették 
ezt a tréfát húsz év múlva is . . .  Az asszo
nyok a vizitszobában helyezkedtek el, be 
széltek irodalomról, női kötelességekről, sze
gényekről, betegekről, kiket ápolnak és nem 
szóltak meg mást, csak a rósz párbérfize- 
tőket. Öt óra tájban elkezdettek indulni; 
a legtávolabb falu kezdette, a legközelebbi 
végezte. Világitó Máté egészen elfelejtette 
tisztelendő önmagát Éviké mellett, ki mo
solyogva és boldogan hallgatta a tisztelendő 
ur ígéretét, hogy micsoda virágmagokat, 
micsoda palántákat szerez neki. Ritka ga
lambfajokról, szerelmes tyúkokról is tett 
ígéreteket.

Egyszer csak azon vette magát észre, 
hogy a vendégek száma elapadt. Nézte a 
káplánját, azt sem látta. — Hazavitte a 
káplán urat, mondá a nagytiszteletü asszony, 
a szomszéd szent atya. Nagytiszteletü ur 
mosolygott, mint a ki tudja, miért tervelte 
társa igy a csatát. Együtt töltötték az estét, 
sokat tréfáltak. Éviké ült mindig a kapdo- 
bágyi szent atya mellett és nem merte sze
meit felemelni.

Mikor a holdvilág feljött, befogott a

Világitó Máté kocsisa is és szállította haza 
a boldog vőlegényt.

Igen a boldog vőlegényt, a miről más
nap az egyházi beszéd után az egész kap- 
dobágyi eklézsia meggyőződött, hallván a 
következő hirdetést: » T i s z t e l e n d ő  ön
m a g a m  e l j e g y e z t e  m a g á n a k  h i 
t e s t á r s u l  d é d e k i  r e f .  l e l k é s z  és 
e s p e r e s  n a g y t i s z t e 1 e t ű és t u d ó s  
Z s o m b á r  D á n i e l  l e á n y á t ,  Év i k é t . «

Még délután erről jól ki sem beszélték 
magukat a hívek, szaladt az ispánék szol
gálója a borbélyért, jöjjön hamar három kö- 
pűvel, mert a kisasszonyt, a mint meghal
lotta a tisztelendő ur eljegyzését, megütötte 
egy kicsit a guta.

II.
Az uj asszonyka végre, nagy nehezen 

hozzá szokott Máténak, tenek, társamnak 
nevezni a férjét. — Nagytiszteletü asszony 
eleinte minden héten két napot Kapdobá- 
gyon töltött. Segített a házat berendezni, 
lakályossá tenni.

Itt függöny hiányzott; oda ágytakaró, 
ide szőnyeg kell. Egy szobát, a zongora
szobát egészen újra bútorozták. Az utolsó 
zugban is volt valami rendezni, helyrehozni 
való. Most vette hasznát Évike a sok leány
kori horgolásnak, hálózásnak, hímzésnek, 
csipkéknek . . . Remekelt, ízlésének csalhat- 
hatlan tanúbizonyságát adta, a papiak való
ságos kis paradicsomhoz hasonlított.

Az előszobában egy hálószőnyeget füg
gesztett fel, melyre ez volt hímezve: k é 
re m  a k a l a p o t .  Beszélt, nevetett az 
egész ház. — Hirdette, hogy mi boldogak 
vagyunk.

A tisztelendő ur tiz évvel lett fiatalabb. 
Annyi gondot fordított öltözékére, hajára, 
mint egy fiatal káplán. A késő ősznek is 
van sugara, a havasoknak virága, jég alatt
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flóra, sivatagban oáz. Ezzel biztatta magát. 
Közötte és neje között, a dajka és gyermek 
viszonya fejlődött ki. Tisztelendő önmagam 
egyre meglepetéseken törte a fejét. Á posta 
többnyire hozott ajándékot, maga virágok 
nélkül soha nem tért haza a mezőről.

A háznál legnagyobb változáson ment 
át Sóhaj Nándor. Egyelőre abba hagyta 
» S z t á r a i  Mi há l y«  cimü költői beszédé
nek folytatását és nevéhez méltóan sóhajto
zott, különösen mikor a nagytiszteletü anyós 
látogatásának örvendettek. Káplán ur nem 
tudott kibékülni a nagytiszteletü asszony 
nézeteivel; ha meri: cáfolni igyekszik, de igy 
hallgatnia kellett a törvényt, tudniilik: hogy 
papleány c s a k  az e k l é z s i á b a ,  a n 
n a k  f e j é b e  és k ö t e l e s s é g é b e  l e h e t  
s z e r e l m e s .  Szerinte nagytiszteletü asz- 
szony maga sem hitte ezt, hanem mesének 
találta fel, a gyermekeknek mese alakjában 
adják a tanácsot.

Sóhaj Nándor hallgatagabb lett, haját 
lenyiratta és kanon-előirta hosszú, fekete 
kabátban járt kolláréval, mint a katholikus 
papok . . .

Tisztelendő V i l á g í t ó  ur megszűnt 
ábrándjainak porkolábja lenni, miután tisz
telendő asszonyom őt tartotta rabláncon. 
Életében, mégis vallotta hitestársának, elő
ször boldog. Házi tűzhely soha nem mele
gítő agglegénysége hosszú napjaiban.

Boldogságának prédikációiban adott ki
fejezést. Gyönyörű példázatokat mondott, 
igazi lyrai versek. Énekek-éneke prózában. 
A fiatal asszony elpirult. Szerelmi vallomás 
a szószékből olyan nőnek, ki előtt akár 
jön, akár megy, az egész gyülekezet feláll.

Nem messze a papiaktól egy kis er- 
dőcske terül el. Erdő közepén terebélyes 
ágaival egy nagy cserfa vetett árnyékot, a 
fa odvábán madárkák fészkeltek. Ezt a he
lyet szerette legjobban Éviké; ide jött ki 
minden reggel jókor és egy papírlapot do
bott be, melyre ez volt írva: b o l d o g  va- 
g y ö k - . .

A tisztelendő urat egy ilyen reggel az 
ispán szólította meg és kérdezősködött bol
dogsága felől. — Szép neve van a felesé- 
ségének szent atyám! — mondá.

— Tisztelendő önmagámra nézve ked
ves ispán öcsém legszebb név már ezért is, 
mert azt mondhatom e n y é m  vagy.  És a 
csók, ispán öcsém. Foglalkozott-e már a csók 
természetrajzával ?

— Nem.
— Én igen és meggyőződtem, hogy a 

kis gyermekek csókja, akik semmit nem gon
dolnak keveset, a barátok hideg szép csókja 
semmit sem ér, a testvérek csókja más nőt 
juttat eszünkbe, de az én kis feleségem 
csókja már a galamb csókja.

-í— ügy látszik szent atyám, most nem 
a könyveket forgatja?

— Nem, mert azt tartom : h a g y j  bé
k é t  a p o r l e p t e  k ö n y v n e k ,  h o l n a p  
ú g y  is po r  l e s z e s z . . .

— Nem is hittem, hogy még szerel
mes lesz.

— Hát nem tudja kedves ispán öcsém, 
az avar könnyebben vet lángot mint, a lomb. 
így van vele tisztendő önmagam is. Isten 
áldja meg . . .

A lelkész sietett haza reggelire. Kis 
felesége ekkor jött meg a sétából Beszélget
tek az egyház bajairól, a hívekről és ma
gokról. A lelkész olyan melegen beszélt 
vele, ha egyedül voltak, mintha a terem
tésnek kivülök nem volnának más lényei. 
Igyekezett pajzán, szeretetreméltó lenni, de 
ez a henye érzelgés nem vált előnyére. 
O l y a n  h a t á s a  vo l t ,  m i n t h a  e g y  
n a g y s z  a k á l l u  r e m e t e  b o r d a l t  é n e 
k e l t  vo l na .

Egy kevés idő múlva Világító Máté 
képzeletébe egy gondolat a bogáncs szívóssá
gával kapaszkodott. Félt, hogy nem tart 
örökké. Elvesztheti. Bizalmatlan kezdett 
lenni önmagához . . . Nem igen bízott anyósa 
házassági parancsaiban, bár hízelegtek neki ; 
különösen ez : A s z é p e m b e r  választása 
annyi, mint biztos támasztól fosztani meg a 
nőnek magát, arcot választani, fej helyett 
szerencsétlenség. Érő és méltósága vegyüléke 
legyen a férj . . .

Az édenkert utolsó sugarát felhő fe
nyegette ; az ispán tesvére, az a vén kisasz- 
szony, ki titokban a parokhiáért epedett, 
meglátogatta Évikét. A fiatal asszony örült 
a látogatásnak ; még alig volt alkalma asz
tali készletét, befőzöttjeit, bútorait valakinek 
mutatni. Amália kisasszony hálás szemlélő, 
dicsérő, mint a legtöbb vén leány. Fajától 
csak abban különbözött, hogy kövér, göm
bölyű és igen becsvágyó volt. Azóta két
szeresen bántotta a mellőzés, mióta látta, 
hogy a tiszteletes asszony előtt a templom
ban felállnak az asszonyok . . .
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Ismerte Éviké jellemét, tudta anyja szí- j 
gorusága alatt van most is, de el akarta cél
ját érni. E cél feldúlni a pap házi boldog
ságát.

Céljához közeledni vélt, ha elégedetlenné 
teszi Évikét és feltár előtte egy ismeretlen 
világot, melynek egy ege, felhője, pokolja, 
csillaga, bűne erénye, a s z e r e l e m .  Egy 
országot, melynek ura, jobbágya a szerelem, 
kormányon ül a szenvedély és a regényes
ség a kegyenc . . .

Beszélt emésztő szerelmi bánatról, a 
melynek jeleit tudós doktorok nem értik 
meg, csak fiatal leányok . . .

A tűz el volt dobva; mikor távozott 
Amália, mint a ki valamivel elégedetlen, 
olyan érzés fogta el Évikét. Az éj felöltötte 
csillag-palástját . . . kiment a kertbe, felke
reste a lugast, épen úgy, mint Máté tiszte
lendő önmaga ama bizonyos éjjelen. Eszébe 
jutott, hogy színpadon milyen másként megy 
az élet. Sóhajtott és ez a sóhaj magával 
vitte anyja házassági parancsait. Érzelmek 
keltek keblében, azaz csak sejtelmek. Hogy 
is susogta a színpadon a szerelmes szeretője 
nevét ? Megkisérti a saját nevével: Éva, 
Évi, Évikém ! susogá.

Megrezzent, mintha egy ismeretlen hang 
susogná vissza :

— Évikém . . .
Talán kisértet? Nem, attól megijedne 1 

és ez a hang olyan édes. Bokrot, virágot 
kutatott, nem találta meg, pedig szerette 
volna látni az alakot. Egész a kis erdőig 
ment vele, az odvas fáig ; a hold odasütött tel
jes világával .. . Onkénytelen az odúba nyúlt, 
meg akarta olvasni, mennyi lapot dobott be, 
a melyre boldogságát irta. A lombok leha
joltak hozzá és mintha egy ismeretlen hang 
újra susogná:

— É v i k é m !. . .
Egy, kettő, bárom, a papirt ijedten ej

tette ki kezéből; kék papirosok is kevered 
tek közé. Egyet felbontott. Vers volt reá 
írva, olyan hangú vers, a mi ebben az órá
ban fájdalmat okozott, pedig egy órai fáj
dalom hosszabb, mint egy egész boldog 
élet ., .

Lángoló szavak. Vájjon ki Írhatta ? Egyi 
ken egy ismerős dal első sora, a végsor | 
minden strófában. Évike visszarakta a pa
pirt és a mint lefelé haladt a dombról, el
kezdő énekelni a dalt A papiakról egy |

hang olvadt a dalba, de ez nem a férje 
hangja volt. Már a karajtóhoz ér, a dal még 
mindig hallatszik. Ebben a pillanatban, mi
dőn szive imádsággal volt tele, midőn útba 
volt az éden felé egy hang nevezé, egy hang 
mit ismert, a férje hangja.

— Hol vagy Éva ? .. .
Jövök Ádám, akarta Máténak kiáltani 

Évike . . .
Ugyan gondolt e reá, hogy elvesztette 

a paradicsomot?
A nagytiszteletü asszony legutóbbi láto

gatásakor teljes próbát talált arra nézve, 
hogy leánya boldog, jó asszony, jó papné. — 
Kedves gyermekem engedd meg — mondá 
— hadd foglalkozzam a többi testvéreid bol
dogságával . . .  te az vagy . . .

A végzetes estéig csakugyan boldog
nak érezé magát Évike, azaz nem gondolt 
helyzete boldogtalanságára. Madárként elbű
völte az aranykalit; de most már érezi, hogy 
ez nem az ő világa.

— Hol van az ő szabaditója?
Ebéd alatt véletlenül a káplánra nézett, 

szemeik találkoztak, azután mindaketten le
sütötték. Elakarták kerülni a lelkész tekin
tetét. Jó is volt, mert villámokat szórt a te
kintete. A féltékenység lelket romboló te
kintet volt.

Nem volt többé az epedő Máté, hanem 
a méltóságos tisztelendő önmagam, ki az 
irás szavai szerint akar élni és anyósa há
zassági parancsaival boldogulni. Mi köze ide ? 
mi köze ehez a szívnek ? A féltékenység a 
bizalmatlanság bizonyítványa s az érzelem 
múlásának kezdete és a mit bizonyára át- 
éreztek ama híres egyházatyák is, kiknek 
mintájára rendezbe be életét Világitó Máté 
is. Ingerülten szökött fel az asztaltól és ki
ment a kertbe, hogy feldöntse, megsemmi
sítse a lugast, melyben 70 éves szivéből el
szabadult az ábránd. És Máté ezt mégis 
cselekszi, ha a méltóságérzet tisztelendő ö n- 
m a g á n a k  vissza nem adja . ..

— Mindent tudok — ezzel a szavak
kal rohant vissza, pedig nem tudott semmit 
sem ő, sem azok, mert a sejtelem még nem 
tudás . . .

— Mindent tudok, de jól van. Bűnhődni 
fogtok. Itt éltek szemeim előtt, de a mint 
látom, hogy átlépitek a határt, megsemmi
sültök.

És ők még nem tudtak semmit, csak
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azt, hogy az öreg lelkész fel van ingerülve 
és hogy nekik haragja ellen védekezniük kell.

Egy hang azt súgta belülről: Máté! 
Máté! — És mit Máté, kiáltott ingerül
ten, Máténak parancsol tisztelendő önma
gam.

Ettől a naptól fogva Éva nem hányta 
a boldogságot hirdető papírlapokat a fa 
odújába, de annál több verset a szegény 
káplán, mit az ispán Amália testvére meg
lesett.

El is beszélte a féltékeny öregnek, de 
az, a ki tiz nap alatt tiz évvel lett vénebb, 
csak ennyit mondott : Tisztelendő önmagam 
az ilyent meg nem hallja, házam becsüle
tének őre vagyok . . .

-— Nincsen is ott a becsület veszély
ben, csak két boldogtalan s z í v  semmisül 
naponkint. A szerelem boszulja meg magát 
azon, ki a bölcsességgel le akarta győzni. 
Szerelemhez az ifjúságon kívül másnak 
nincsen joga.

— Azt jobban megtudja bírálni tisz
telendő önmagam, szólt a haragos apostola 
Kapdobágynak, de maga sem hitte el. A 
féltékenység elsöpörte önuralmát. — Meg 
fogom magam bosszulni. Nem őket semmi
sítem meg, hanem a bűnjeleket. Ezzel az 
eszmével sietett haza.

Alig várta az éj vadjának közeledtét, 
egy dobozt vett magához, kiment a fához, 
melynek lombjai alatt eleinte örült, később 
zokogott Éviké. Megtömte az odút a doboz 
tartalmával, alól likat vájt, egy hosszú 
póznára gyertyát erősített és az odúba tette.

Egy óriási dörrenés rázta meg a leve
gőt ; lángdarabokra törve, repült a fa ég 
felé. Világi tó Máté felvetette tekintetét a 
repülő üszkök felé, ebben a pillanatban egy 
nagy zsarátnok hullt szemeibe. Elkiáltotta 
magát, mint a sebzett vad. Akarta látni a 
tűzijátékot, nem látott többé. Nem nézhette 
többé tisztelendő önmagát.

Szemevilágát vesztette el.

III.
A kapdobágyi parochia kertjében töké

letesen megtörött, világtalan agg ült a lu
gasban, mellette Évike, másik oldalán a 
káplán.

— Áldott hely a temető — mondja — 
itt pihen a boldog és a kit sorsa üldözött. 
Uramöcsém, folytatá, hozza ki a bibliát és 
az írószereket.

Néhány perc alatt a kívánság telje
sítve lön.

—- Most írja, a mit mondok.
A káplán írásra készen tartá a tollat.
— Az önzés, bárgyú zsarnok, uralta 

életemet, ez az önzés fosztott meg egy ked
ves lényt szabadságától. Késő virág rosszat 
jelent. A szerelem ifjú kebelbe való, öreg
nél beteges képzelődés. A kinél az őszi 
napsugár felébred, meneküljön előle az okos
ság árnyékába. Vagy idejében vagy soha . . . 
Most csukja be és feleljen kérdésemre:

— Szereti-e Évikét ?
A káplán hallgatott.
— Feleljen bátran, férfiasán. Egy év 

óta, mióta vak vagyok, nem hallottam sem
mit, nem tudok semmit. Feleljen az isten 
nevére igazán.

— Szeretem ! — mondá határozottan a 
káplán.

t

— Es te szereted-e ezt az ifjú embert ? 
Felelj, úgy verjen, úgy áldjon az isten.

— Szeretem, — rebegte Évike.
Az öreg ember felemelkedett, kezét 

fölemelte, hogy . . . imára kulcsolja össze 
és elhaló ajka susogá: »Legyetek boldo
gok.« — Aztán élettelenül hullt a földre.

*

Ki volt oka boldogtalanságának ?
Tisztelendő önmaga.
így épül a rom felett virág, a boldog

talanságon boldogság, az anyák még sem 
tanulnak leányaik kárán.

A 15-IK SZÁMÚ KANÁRI-MADÁR.
(Olasz elbeszélés.)

Irta VERGA.

Mivelhogy a kapus-család egérlyukszerü 
lakába sohasem sütött a nap s egy angol 
kórban szenvedő leánya volt, az ablakfül
kébe helyezték s ott hagyták egész napon 
á t ; igy aztán a szomszédság elnevezte őt 
«15-dik s z á m ú  k a n á r i -m a d á r«-nak.

Amália látta ott az embereket elhaladni; 
látta a mint este a lámpákat meggyujtogat- 
ták s ha épen valaki jött, valamelyik lakó 
után kérdezősködni, ő adott fölvilágositást, 
anyja Giuseppina helyett, ki vagy a kony
hában motozott, vagy a ház lakóinak járó 
hírlapokat olvasgatta.
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A meddig csak kissé látni lehetett, 
hosszú, halvány ujjaival csipkéket kötött a 
leány s egy fiatal ember, a szemközt levő 
könyvnyomtató-intézetből, a ki e gyönge 
arcocskát a kék szemaljjal örökké az ab
lakban látta, mondhatni, szerelmes lett belé.

De aztán értesült a »kanári-madár« tör
ténetéről s nem pillantott többé föl az ab
lakra, mikor a nyomdába ment, vagy onnan 
kijött.

A leány is rá-rápillantgatott; oly ritkán 
nézett ő meg valakit azelőtt; s az a kis 
vér, mely még benne keringett, rózsássá fes
tette a halvány arcot, mihelyt a kövezeten 
lépteket hallott.

A sötét, nyirkos utcácska világosnak 
látszott neki, ha látta ama satnyult növény
zetet, mely az első emelet erkélyéről him
bálózott alá, meg az áttelenben eső nyom
dának nagy, homályos ablakait, hol örökké 
működésben voltak a hengerek s hosszú 
bőrszalagok keringtek szüntelenül a gépek 
kerekei körül. A falakra nagy nyomtatvá
nyok voltak fölragasztva, melyeket Amália 
át meg átolvasott, noha már könyv nélkül 
is tudta azoknak a tartalmát; s még éjjel 
is, a sötétben, jól látta a vörös- és kékbetűs 
nyomtatványokat, miközben apját hazaér 
kezni hallá, ki nyers hangján valamely nép
dalt dalolt.

Amália is derültebb volt, ha az utcai 
gyermekek, a sűrű ködben, dalolva, fapa
pucsaikkal a fagyos talajon kopogva halad
tak el az ablak alatt.

A leányka figyelt, folyvást figyelt, állát 
mellére hajtva s megkisérlé a dalt halkan 
utánok dalolni; ép úgy, mint valamely ka- 
kanári-madár, mely a betanult dallamot 
ismétli.

Amália kacérkodni is kezdett. Reggel, 
mielőtt ablakába ültették, megsimogatta a 
haját és sovány ujjaival egy szegfűt tűzött 
fürtéi közé, ha azzal rendelhezhetett.

Ha nővére, Gilda, kicsinositgatta magát, 
mielőtt a varrónőhöz indult s fátyolkendő
vel borított csintalan fejecskéjével ide oda 
tipegett, édes, mélabús mosolylyal nézte őt 
s oda intette magához, hogy megcsókolhassa.

Egy nap, mikor Gilda neki egy elhasz
nált szalagot adott, egészen kipirult az öröm
től. Néha elhalt ajkán ama kérdés, vájjon 
nem hirdetnek-e az újságokban oly szert, 
mely őt megszabadítaná szenvedéseitől.

A szegény leány türelme sohasem lan

kadt a várakozásban, midőn leste, vájjon 
az a fiatal ember nem tekint-e föl újra az 
ő ablakára. De aztán látta, a mint e fiatal 
ember Gildát lépten-nyomon követi, zsebbe 
dugott kézzel s látta, a mint megállnak a 
kapu előtt, hogy cseveghessenek együtt.

Csupán a hátát lehetet látni az ifjúnak, 
a mint hévvel beszélgetett s Gilda, nap
ernyőjének a hegyével szurkálta, elgondol
kozva, az utca kövezetét. Aztán igy szólt:

— Ne itt, mert Amália kémkedik és 
csak bosszúságot okoz.

Végre, egy szombat este, a fiatal ember 
is belépett Gildával a házba s elkezdtek 
csevegni Giuseppina asszonynyal, ki épen 
gesztenyét rakott a parázshamuba.

A fiatal embernek C á r i  in i volt a 
neve. Még nőtlen és betűszedő volt; heten- 
kint harminchat frankot keresett. Mielőtt 
távozott, Amáliának is, ki ott az ablak sötét 
fülkéjében állt, jó éjszakát kívánt.

Attól az időtől kezdve Carlini majd
nem minden este ellátogatott hozzájok. Giu
seppina asszonynak is megnyerte vonzal
mát müveit modorával s mert sohasem ér
kezett üres kézzel, hol befőttet, hol naran
csot, olykor pedig egy-egy .lepecsételt boros 
palackot hozva magával. Ilyenkor aztán a 
leányok apja, Battista ur is otthon maradt, 
hogy Carlinivel apai módon csevegjen s 
megígérte neki, hogy ő fogja az első uj 
kabátját varrni. Ott volt a lakásában szabó- 
műhelye, az olló, vasaló, a varrószék s a 
tükör, a megrendelők számára. Most e tükör 
Gildának tett jó szolgálatot.

Mig a fiatal ember kedvesére várako
zott, Amáliával eiedt beszélgetésbe; cseve
gett vele Gildáról, s hogy mennyire szereti 
őt és hogy már kezdi is pénzét a takarék- 
pénztárba rakosgatni.

Alig, hogy Gilda visszatért, elkezdett 
ezzel a szoba egyik szögletében suttogni s 
egymás kezét szorongatni, mikor a mama 
hátat forditt nekük.

Egy este a fiatal ember nagyot cup- 
pantott ajkával a leány arcán, mig Giu- 

j  seppina asszony a kandalló előtt ácsorgóit 
■ s Carlini azt hitte, hogy őt senki sem vette 
! észre, úgy hogy gyakran távozott ő el, a 

nélkül, hogy Amáliának a jelenléte eszébe 
jutott s neki jó éjszakát kívánt volna.

Egy vasárnap nagy elégültséggel tudatta 
í Carlini, hogy ő egy kétszobás kis lakást 
I talált a Porta-Sacránál, s hogy már alku
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dozásban van az onnan kiköltöző lakóval 
a bútorok megvétele iránt, Carlini meg
elégedett azzal, hogy Amáliának ennyit 
mondjon:

— Kár, hogy nem jöhet velünk ön is, 
a lakást megtekinteni.

A leány elpirulva válaszolt:
— Gilda meg lesz elégedve.
Azonban Gilda nem igen látszott elé

gültnek. Gyakran hiába várta őt Carlini; 
ez pedig Amáliának panaszolgatta, hogy 
Gilda nem szereti őt, annyira, mint ő sze
reti Gildát. Ilyenkor nem győzött a fia
tal ember eléggé jajveszékelni; elbeszélte 
nagy bőbeszédűséggel, mily örömet szer
zett neki egyik-másik szavával, mily ka
cérul mosolygott s mily nehezen engedte 
magát megcsókolni. Legalább vigaszt talált 
abban, ha Amália előtt kibeszélhette magát. 
Csaknem úgy tetszett neki, mintha magával 
Gildával beszélt volna, annyira hasonlított 
a sötétben nővéréhez Amália, mikor az ő 
beszédét hallgatta s nagy szemével ránézett. 
Sőt, végre annyira ment, hogy megfogta a 
kezét, egészen elfeledve, hogy a leány fél
holt an a szokott székén ül.

— Lássa ön, — mondá — én azt sze
retném, ha a szivével a Gilda helyét fog
lalná el.

Gyakran órákig üldögélt ott, mig Amá
lia visszatért. Legalább hallotta sarkainak 
gyors kopogását s látta őt megérkezni hi
degtől kipirult arccal, ragyogó szemével, 
melylyel kíváncsian tekintgetett szét, mielőtt 
belépett volna.

Gilda hiú és rátartó volt; megtiltotta a 
fiatal embernek, hogy őt kék dolgozó-ruhá
jában kisérgesse, midőn ő csinosan öltözve 
járt-kelt az utcán.

Egy este Carlini azt vette észre, hogy 
Gildát egy ragyogó selyemkalapu fiatal ur 
kisérte haza s megállóit vele a kapuban, ép 
úgy, mint azelőtt Cári inivei szokott. De 
Gilda ezt nem említette előtte.

A szegény Carlini egészen kizökkent a 
rendes kerékvágásából ; úgy elfoglalták őt a 
lakás kibérlése, a megvásárlandó bútorok s 
leánynak vett apró ajándékok, hogy a nyom
dai művezető is megkérdezte tőle, mi lehet 
annak az oka.

Carlini egész bizalommal fordult Amá
liához, kérve ő t: beszéljen a nővérével.

Gilda, vállatvonva, csupán ennyit vála
szolt:
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— Menj te férjhez hozzá!
Újévkor Carlini szép vörös, csikós ru

hát vitt ajándékba, oly vöröset, hogy Gilda 
élénk kacajra fakadt s azt mondta neki, 
hogy az ilyen ruha parasztleánynak való.

Az ifjú bámulva állt ott, kezében a 
csomaggal; aztán szépen összehajtogatta s 
fölajánlotta Amáliának, fogadná el tőle.

Ez volt az első ajándék, a mit e leány 
kapott s nagyon jól esett az a lelkének. 
Giuseppina asszony Gildát azzal iparkodott 
mentegetni, hogy annak a leánynak nagyon 
is finom ízlése van, mint akármelyik úri 
hölgynek s hogy neki már semmi sem eléggé 
finom.

S valóban, Gilda majd egy uj köpeny
kével, majd olyan piciny topánkákkal tért 
haza, melyek lábát egészen össze^zoritották, 
majd pedig divatos, uj kalappal. Egyszer 
meg oly ezüst karperecét viselt, mely meg 
volt aranyozva s közepén diónagyságu ame- 
thiszt ragyogott, mely az egész szomszéd
ságban kézről-kézre járt.

A mama tombolt örömében s dicseke
dett, mennyi pénzt megtakaritgatott már az 
ő leánya a varrónőnél. Amália is látni 
akarta a karperecét, az apja pedig ki akarta 
azt kölcsönözni egy estére, hogy barátainak 
a szivaros boltban, meg a korcsmában meg
mutathassa. Gilda azonban tiltakozott ez el
len. E miatt aztán Battista ur mindig zsör- 
tölni kezdett rá, valahányszor későn tért 
haza s értésére adta Carlininek is, hogy 
idejét és ajándékait egy háládatlan leányra 
pazarolja, kinek a szive még szülei iránt 
sem érez jól.

Gilda egy szép nap fölmentette őt ama 
kellemetlenségtől, hogy tovább is várához 
zék reá.

A háznál nagy szomorúság uralkodott, 
hiába igyekezett ezt Battista ur palástol
hatni.

Giuseppina asszony mindig zsémbelt, 
lármázott egész este a férjére. Battista it
tasan feküdt le, Amália pedig reggelig hal
lotta, a mint Carlini az ablakok alatt föl s 
alá járkált.

Majd eljött Carolina asszony, ki az 
utcaszögleteken hírlapokat árulgatott s be
szélte, hogy Gildát a képcsarnoknál látta 
úgy ki volt öltözve, mint akármely előkelő 
urhölgy.

Az apa fogadást tett, hogy Carlinival 
föl akarja keresni a leányát s oly állapot
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bán tért vissza, hogy alig tudott a lábán 
megállani.

*

Carlini szoros barátságot kötött Battista 
úrral. Csak akkor dolgozott, ha épen a 
kényszerűség szorította rá, hol egyik, hol a 
másik kisebb nyomdában. Elkisérgette Bat- 
tistát a korcsmába s karonfogva tértek 
együtt haza, úgy, hogy a megszokás által 
csaknem családtaggá vált.

ö  gyújtotta meg a konyhában a tüzet 
s a lépcsőházban a légszeszlámpát; ő me 
ritett vizet s tartotta rendben a szabó-mű
szereket, sőt az udvart is fölseperte, Giu- 
seppina asszonyt kímélni akarva, mivelhogy 
a férj vajmi ritkán tartózkodott otthon. 
Giuseppina ez iránt való hálából el akarta 
vele hitetni, hogy Gilda még mindig jól 
érez iránta s ma vagy holnap újra vissza
tér hozzá.

A fiatal ember csak csóválta a fejét; 
de örömmel elcsevegett az öreg asszonynyal 
vagy Amáliával, ki nővéréhez nagyon ha
sonlított. Ekkép egészen megkönnyebbülve 
érezte Carlini a szivét, valahányszor a szür
kületben e leányt beszélni hallotta, a mint 
ez nagy szemével rátekintett. Egyszer pe
dig, mikor ő a korcsmában volt, e hasonla
tosságban annyira megtévedt, hogy Amáliát 
meg is csókolta.

Amália nem sikoltott föl ■ de úgy reme- 
get, mint a nyárfalevél, ő  nem volt ilyes
mihez szokva s a mama rá sem ügyelt.

Másnap, midőn agya ismét rendben volt 
az ifjúnak, újra látogatást tett s a szokott 
módon elbeszélgetett, egykedvűen, köznapi 
dolgokról. De Amália még folyvást érezte 
azt a csókot az ajkán s egész éjjel arról 
gondolkozott. S mintha a csók tűzként égette 
volna, tavasz kezdetén elkezdett beteges
kedni és sorvadozni. A mama azt állította 
Carolina asszony és a szomszédos házrnes 
térné előtt, hogy a baj a lábról terjed ki 
az egész testre. Az orvos mondta neki.

A március hónap esős volt. Egész nap 
lehetett hallani, a mint a viz az ereszről a 
nyomdának üvegtetejére zuhogott. Minden 
pillanatban megállóit egy-egy, esőtől csurgó 
kocsi a kapu előtt. Most is épen megállóit 
egy. A kocsiajtót hevesen vágták be.

— Ez Gilda ! — kiáltott fel a mama.
Amália sápadtan, meredt szemmel bá

mult az ajtóra s mit sem. szólt. Kint azon-
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bán harsány hangon kiáltozá egy ujság- 
kihordozó : >11 Se c o l ól Í 1 Se c o l o ! «  
De, Gilda csak nem jött.

Szent-György napján, mikor újra szép 
idő lett, a hirlapáruló asszony egy kis vi
déki kirándulást indítványozott. Carlini is, 
kit már szinte a családhoz tartozónak te
kintettek, részt vett abban. Este mindany- 
nyian bortól mámorosán, ibolyával s egyéb 
mezei virágokkal fölbokrétázva léptek ki a 
lóvonatu kocsiból.

Carlini, ki nagyon kedélyes hangulat
ban volt, minden virágát, mely neki külön
ben is terhére volt, Amáliának ajándékozta.

A szegény beteg leány úgy örült ennek, 
mintha kincset kapott volna. Azt kívánta, 
hogy e virágokat földdel megtöltött cserépbe 
állítsák, hogy ne hervadjanak el oly hamar.

Egy haldokló leány szeszélye \olt ez.
A körülte levők nevetve válaszolták, 

hogy ez egyértelmű azzal, mintha a halot
tól azt követelné valaki, hogy járjon.

Hogy azonban el ne rontsák a kedvét, 
egy pohár vízbe tették a bokrétát s hogy 
vidámabb hangulatba hozzák, a vörös fekete 
csikós ruhára terelték a beszédet, mely 
még csak ki volt szabva, mert Amália akkor 
akarta azt megvarratni, ha kissé jobban 
érzi magát. Hiszen ott volt kézügyben ap
jának az ollója, cérnája s minden a szabó
sághoz való kellék.

A szegény leány csak hallgatta a be
szélgetőket, hol egyikre, hol a másikra né
zett, s mosolygott mint a gyermek.

Másnap már hervadásnak indultak a 
virágok. Az egészségtelen lakásban hiány
zott az élethez szükséges levegő.

A nyár is jelentkezni kezdett. A nagy 
hőség miatt éjjel nappal nyitva kellett az 
ablakokat tartani. A fal az átellenben levő 
oldalon megsárgult s repedéseket kapott. 
Ha a holdvilág az égen föltűnt, halvány 
visszfényt vetett az, egész a bokrétáig. A 
mamák és a szomszédok a kapuk előtt 

' ácsorogtak és csevegtek.
Augusztus első napján Battista, a ka

pott borravalókkal korcsmába menve, tö- 
i kéietesen leitta magát s civakodást kezdett 
I Giuseppina asszonynyal. Carlini, ki a békítő 

bíró szerepére vállalkozott, olyan ökölcsapást 
kapott az arcába, hogy csaknem megva
kult belé.

Amáliának az állapota ez este rósz- 
1 szabbra fordult, mihez még az ijedtség

Z O R Ü



is járult s az orvos, a ki épen az első eme
leten volt látogatáson, határozottan kinyilat
koztatta, hogy az a szegény leány már nem 
sokáig fog szenvedni.

Ez értesülésre a szülők békét kötöttek 
egymás közt s Gilda is eljött, selyemruhá- j 
jában, a nélkül hogy tudták volna, ki adta j 
neki hirül a körülményeket.

Amália e közben jobban érezte magát 
s kérte környezetét, adják oda neki azt a 
ruhát, a melyet Carlini ajándékozott. — 
Kiterítette azt az ágyon, hogy gyönyör
ködhessék benne. Felült ágyában, a vánko
sokra támaszkodva, s hogy könnyebben ve
hessen lélekzetet, úgy mozgatta sovány kar
jait, mint valamely madár a szárnyait.

Carolina asszony úgy vélekedett, jó 
lenne a lelkészt elhivatni; de Battista, ki a 
szertartásoknak soha sem volt bárátja, azzal 
tüntetett, hogy a korcsmába látogatott el. 
Giuseppina asszony két gyertyát gyújtott 
meg s abroszt terített az asztalra.

Amália ez előkészületeket látva, nagyon 
levert volt, azonban meggyónta a lelkész
nek még azt a csókot is, melyet Carlinitől 
kapott s aztán azt óhajtotta, hogy anyja és 
nővére ne hagyják őt egyedül.

Battista, persze, nem nagyon sietett 
haza. Giuseppina asszony a kanapén elszen- 
deredett; Gilda az ablaknál halkan beszél
getett Carlinivel, azt hívén, hogy Amália 
alszik. így szállt el lelke a szegény leány
nak, a nélkül, hogy valaki észrevette volna 
s a szomszédok azt jegyezték meg, hogy 
Amália ép úgy halt meg, mint egy kanári
madár.

Az apja egész nap siratta, mint a gyer
mek ; anyja pedig igy zokogott föl:

— Szegény angyal! Vége szenvedései
nek. De mi úgy megszoktuk őt már ott az 
ablakban látni, mint egy kanári-madarat. 
Most már, nélküle, oly ridegnek tetszik ne
künk ez a lakás!

Gilda megígérte, hogy gyakran meglá
togatja szüleit s pénzt hagyott nekik hátra 
a temetési költségekre. Lassankint a Carlini 
látogatásai is ritkultak s midőn másik la
kásba költözködött, végkép kimaradt.

Battista mester, az ablakba, csupa vál
tozatosság kedvéért, egy táblát szegeztetett 
e fölirattal: »Szabó« s most e cimtábla 
foglalja el azt a helyet, a melyet egykor 
a 15-dik számú kanári-madár elfoglalt.

j PETŐFIRŐL ÉS AZ 1848  ELŐTTI 
IRODALMI TÉNYEZŐKRŐL.

Irta TELEGDI LÁSZLÓ.

P e t ő f i  e l ső f e l t ű n é s e ;
A velem egykori irók és olvasók, — 

a kik a vége felé siető jelen század két első 
évtizedében előállott Írókra és irodalmi ter
mékekre visszaemlékezni képesek : h á r o m  
különböző irodalmi vállalatokkal működő 
korszakát érték meg a magyar szép- és 
aesthetikai irodalomnak ; névszerint:

a m i n d e n e s  g y ű j t e m é n y e k ,  
a z s e b k ö n y v e k  és a 
d i v a t l a p o k  korszakait.
A mindenes gyűjtemények korszaka 

1788-tól 1830 ig, a zsebkönyvek korszaka 
1794-től 1844 ig, a divatlapok uralmi idő
szaka 1844-től 1848/9 — a sajtó-szabadság 
elkövetkeztéig terjed.

Ezen egyes irodalmi időszakok tartama 
alatt, hasonló irodalmi viszonyok és ténye
zők működtek a n é m e t  irodalomban és 
ennek fő termelési piacán, Lipcsében, Ber
linben s Bécsben; mert hiszen a magyar 
irodalom úttörő munkásai rendesen a német 
irodalom tanulmányozása által képezték ki 
magokat; üzletemberei pedig leginkább né
met példaadások buzgó utánzói valának.

A hazai nyomdatulajdosok és könyv
árusok számbavehető része e század négy 
első évtizedében m a g y a r u l  nem t u d o t t .

A legelső magyar irodalmi vállalkozók 
B é c s b e n  »Kis S á m u e l  ö r ö k ö s e i «  
és » Má r t o n  J óz s e f «  magyar nyelvtanár 
valának; és ott küzdöttek meg az országos 
közönynyel: G ö r ö g  Demeter, K e r e k e s  
Sámuel, D e c s y Sámuel stb. Ezek nagyobb- 
szerű irodalmi vállalataikat azáltal tudták 
keresztül vinni, hogy azokra nézve egyes 
magyar f ő u r a k  s a megyék anyagi párt- 
fogolását megnyerték.

E század elején a magyar főurak közt: 
gróf Festetics György, a georgicon alapitója, 
gróf Széchenyi Ferenc, a nemzeti muzeum 
megteremtője, Gróf Fekete tábornok, a fóthi 
uradalom akkori birtokosa, hg Eszterházy 

i Miklós s több főur a valódi »Maecenas« 
szerepét gyakorolták a magyar Írókkal 
szemben.

Magyar könyvek kiadásával legelőször 
két nyomdatulajdonos P e t r ó c z i  - T r a t t -  
n e i  és F ü s k ú t i  L a n d e r e r  tettek kí
sérletet. Budapesten a magyar könyvárus-
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ságot Vigand Ottó; *) vagyis tulajdonkép az 
ő veje H e c k  e n a s t  Gusztáv és a magyar 
tudós-társaság könyvkiadásai a 30-as é v e k 
b e n  t e r e m t e t t é k  meg.

Az első évenkint elvétve csak egy két 
magyar könyv látott napvilágot; és igy na
gyon csekély volt folyvást az olyan magyar 
könyvek száma, melyekkel kereskedést le
hetett volna folytatni, annál inkább, mert 
s e n k i  s em kapott a könyveken. Különö
sen a magyar úri osztály egyáltalában nem  
é r e z t e  azoknak hiányzását.

V i g a n d  a »Közhasznú ismeretek tá
rát« indította meg ; H e c k e n a s t  apósa üzle
tét átvevőn, J ó s i k a  regényei és az »Árviz- 
könyv« kiadásával lepte meg a közönsé
get ; E g g e n b e r g e r  pedig a magyar 
Akadémiától kiadott könyvek eladását ke
zelte ; de nagyon lanyhán.

A magyar irodalom gyarapodását és 
térfoglalását tulajdonkép a magyar irók min
dent kockáztató elszántsága élesztette, fej
lesztette k i ; mert a magyar iró nemcsak 
megírta könyvét, hanem még annak kinyo- 
matási költségeit is előszerezte, a nélkül, 
hogy annak megtérülésére nézve valami re
ménye lehetett volna.

Akkoriban az irók díjazása, a kézirat 
megvásárlása: még a mesék világába tarto
zott; a kinyomatott könyvek »bizományba 
adása« olyan ó-k ú t volt, melyből semmi 
sem került vissza.

Az első irodalmi korszakból, a m i n 
d e n e s  g y ű j t e m é n y e k  idejéből hoz
zánk átszármazott, vagy a mi időnkig le
nyúlt időszaki olvasmányok valának: Ka
zinczy Ferenctől: Orpheus (8  füzet jelent 
meg) id. P é c z e l y  Józseftől: »Mindenes 
gyűjtemény« 1789 - 1792 (négy éven át) 
V e r s e g h y-től: »Magyar Ágláia« ; Révay 
Miklóstól: »Magyar költeményes gyűjte
mény« T h a i s z  Endrétől: Sas (15 kötet); 
»Magyar Muzeum«, »Erdélyi Muzeum«, Dui- 
házy Mihálytól Kassán szerkesztett »Felső
magyarországi Minerva« sat.

Hanem legolvasottabb mindenes gyűj
temények valának azon hírlapi melléklapok, 
a melyeket Má r t o n  József a »Magyar 
Kurír«, K u l c s á r  István a »Hazai és kül
földi tudósítások« és Helmeczy a Jelenkor 
mellett kiadtak.

*) Erről az volt a hir, hogy Széchenyi »Stá
dium« cimü könyvének kiadása miatt itt kellett 
hagynia Pestet.

Az újabb irodalmi korszaknak azonban 
leghatáiyosb aesthetikaí irányzói valának: a 
két évtizeden által uralkodott: »Tudományos 
gyűjtemény« (Ebben jelentek meg azon nagy
hatású bírálatok, melyeket Kölcsey Ferenc 
1817-ben a Csokonai, Berzsenyi és Kis Já
nos verseire irt); a Szemere Páltól két Íz
ben megindított: »Élet és literatura«, »Mu- 
zarion«, »Uj magyar Muzeum«, a »Széplite- 
raturai ajándék«. — Kölcseynek fentjelzett 
bírálatai országos hullámokat verő, elkese
redetten szenvedélyes irodalmi feleselgetést 
és kiinéletlen toliharcot idéztek elő; sőt 
egész életen át tartott pártoskodás engesz
telhetetlen gyűlölködéseit keltették föl az 
irók között.

Időközben beállott az »almanachok«, 
»zsebkönyvek« időszaka is. Berlinben, Lip
csében s Bécsben rendkívül szépen kiállítva 
és változatosan tartalmas zsebkönyvek je
lentek meg minden év végén karácsonyi és 
újévi ajándékul.

Magyar nyelven az első almanachokat 
D é c s y  Sámuel »Magyar Almanach« cím
mel 3 éven át 1794 —9ö-ra és K á r m á n  
József P a j o r  Gáspárral »Urania« címmel 
1794-ben adták ki; az utóbbiból három kö
tet jelent meg; Horváth István pedig 1810- 
ben »Magyar dámák kalendáriuma« címmel 
adott ki almanachot.

Pár évtizeddel később sokkal nagyobb 
iró- és olvasó-kört gyűjtött a maga számára 
a »Hebe« cimü zsebkönyv, melyet I g a z  
Sámuel szerkesztett Bécsben. Éz négy év
ben 1821—4. évekre szólólag látott világot. 
Ezekben olvashatók azon versek is, melye
ket Szoboszlai Pap István, utóbb nagynevű 
debreceni prédikátor, K ö r n e r Theodor 
után magyarra átdolgozott.

Igaz Sámuel, mint debreceni esküdt- 
diák képzettségével nagyon kitüntetvén ma
gát, — Tisza Lajos, — később hírneves 
bihari főur — nevelőjévé lett. Növendéké 
vei Bécsbe ment tanulni s itt lakott több 
évig. Igaz 1826 bán hunyt el váratlanul.

1784-től fogva, — azt mondhatni, — 
mintegy négy évtizeden át Bécs volt a ma
gyar irodalomnak egyik fő tűzhelye. Az ak
koriban legvállalkozóbb magyar iró: Márton 
József magyar nyelvtanár itt lakott s itt 
küzdött a magyar nyelv s irodalom érdeké
ben messze kihatólag. Továbbá a magyar 
kir. testőrségnek sokféle képzettséggel biró 
tagjai közül, többen váltak ki, mint szén-
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vedélyes művelői s támogatói a magyar iro
dalomnak.

Ugyancsak ez időtájban több, — Deb
recenből Bócsbe származott magkereskedő, 
ezek közt különösen. M e d g y a s z a i Ist
ván és c s a l á d j a  előkelő és befolyásos ál
lást vívtak ki a bécsi társadalmi életben, 
Medgyaszayné (Pethe Ferenc híres magyar 
gazdászati iró leánya) nagyravágyó urhölgy 
volt, pazarfényü7 nyílt háztartást vitt; háza 
és társas köre találkozó- és gyülhelyül szol
gált az akkoriban Bécsben lakó, vagy ott 
tartózkodó magyar Íróknak, egyetemi tanu
lóknak, vagy Bécset rövid időre meglátogató 
ifjaknak.

A magyar irodalom főhelyévé Budapest 
1820. körül emelkedett az által, hogy Kis
faludy a magyar »almanach-irodalmat« itt 
teremtette s állandósította meg.

A Kazinczy Ferenc és Révai Miklós 
úttörő tanai szerint előre törekvő uj irodalmi 
iskola munkásai s pártolói ő körűié csopor
tosultak, annál inkább, mert Kisfaludy Ká
roly a szépirodalomnak mindegyik válfaját 
kiváló szellemi sikerrel művelte, kortársait 
túlszárnyalta és az »Aurora« cimü zseb
könyv szerkesztése és megalapítása által fő
szerepet vívott ki a magyar szépirodalmi 
írók közt.

Az Aurora első évi folyama 1821-ben 
jött ki 1822-ik évre szólólag, és Kisfaludy 
azt tiz éven át 1830-ig fokozatos irodalmi 
és anyagi sikerrel szerkesztette.

Ez időszak folyama alatt mindegyik 
tehetségesb magyar szépirodalmi iró arra 
törekedett, hogy dolgozatai az Aurora lap
jain lássanak napvilágot.

Kisfaludy Károly 1830-ban azt is meg
nyerte a felsőbb hatóságoktól, hogy »Jelen
kor« címmel politikai hírlapot indíthat meg.

Hanem kiapadhatatlan munkásságának, 
a hosszas, aszkóros betegeskedéstől előidézett 
kora halál, 1830-ik évi november 2 l-én 
véget vetett.

Ekkor tiz jó barátja egyesületet ala
kított a végett, hogy ez számára márvány
emléket állítson és összes munkáit is kiadja.

E kegyeletes törekvés nagyszerűen si
került, mert a jó barátok kezdeményezését 
országosan pártolták. Az emlékre és elő
fizetésre megindított aláírás, gyűjtés annyira 
kedvezően haladt elő s annyi pénz jött be, 
hogy Ferenczy Istvánnak az emlék elkészí
téséért 10,500 frtot fizettek. (Ezen emlék

most a Muzeum kertjében van felállítva.) 
Az azon túl megmaraclt tőkeösszeggel pedig 
1836-ban a »Kisfaludy-társaság« nevű első 
magyar szépirodalmi intézetet alapították 

| meg. Kisfaludy irodalmi kettős hagyatékán 
akkép osztoztak meg, hogy az »Aurora« 
további szerkesztése Bajza Józsefre szállott 
át s azt egész 1837-ig folytatta; a Jelen
kor és Társalkodó című melléklapját Hel- 
meczy bocsátotta közre egész a forradalom
nak szabadsági harccá történt átváltozásáig. 
Helmeczy e lapok jövedelméből nagy va
gyont gyűjtött össze.

A 30as és negyvenes évtizedekben 
; évenkint 3—4— 6 rendbeli évkönyv is jelent 

meg Budapesten, Kassán, Debrecenben és 
Kolozsvárit: Aurora, Emlény, Nefelejts, 
Őrangyal, Lant stb. címek alatt. Ezek kö
zül különösen kivált az Aurora mellett a 
»Nefelejts«, melyet Kovasóczy szerkesztett 
Kassán.

Kisfaludy Károly baráti köre a 30-as 
években a leghatályosabb és legmunkásabb 
irodalmi tényezővé emelkedett. E körnek 
pedig legleleményesebb s legpraktikusabb 
tagja S c h e d e l  F e r e n c  o r v o s t u d o r  
volt. Bámulatra ragadta a megfigyelőt azon 
sokoldalúság, alapos ismeretbőség és mun- 
kálkodási könnyűség, a melylyel Schedel 
az irodalom és tudományosság különböző 
ágait, a magyar irodalom és tudomány küzd- 
terén művelni és előre vinni képes volt.

ő, T o l d y  F e r e n c  név alatt (melyet 
később királyi engedélylyel állandóan is 
felvett) 1828 bán tűnt fel*) mint a »Hand- 
buch dér ungarischen Poesie« cimü könyv 
írója s szerkesztője. E munka két kötetben 
látott napvilágot; elősorolvák benne korsza
kokra és költészeti iskolákra osztva az ösz- 
szes magyar költők az ősidőkön elkezdve. 
— Rövid életrajzaik s munkáik cime és az 
egyes költőknek jellemzőbb dolgozatai egész 
terjedelemben vannak közölve. Szerkesztő- 
társként Fenyéri Gyula (Stettner György 
pápai jogtanár) szerepelt.

E kézikönyv tulajdonképen azért lön 
közre bocsátva, hogy abból a külföld is
merje meg az egész magyar költészetet, az 
összes magyar költőket és ezek kiválóbb 
verseit; hanem nem létezvén hasonló jól

*) Legelső magyar irodalmi kísérlete vala : 
a Schiller »Haramiáinak« sajátságos k i í o r d i- 

i tá s  a. Ez valódi csuda-szülemény.
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szerkesztett s kimerítő kézikönyve a ma
gyar költészetnek, mi magyarok is ezen n é- 
m e t könyvből ismerkedtünk meg a magyar 
költészet múltjával és jelenével.

E felette célszerűen szerkesztett kézi
könyv nagyon imponált az irodalmi ténye
zők körében és Schedel Ferenc általa, mint 
országos tekintély s irodalmi főszerepvivő 
emelkedett fel, annál inkább, mert a Kis
faludy Károly baráti körének tulajdonkép 
ő volt szóvivője és ezek, a mint 1830-ban 
a magyar tudós társaság megalakult, mind 
tagjaivá lettek. Schedelt rendes taggá válasz
tották, — a második évben segéd-jegyző, 
1838-ban az Akadémiától kiadott »Tudo
mánytár« szerkesztője, 1835-ben pedig a 
t. társaság titoknoka lett; s a mellett egye
temi tanárrá neveztetett ki.

Schedel, Bajza s Vörösmarty »szorosb 
szövetkezést« látszottak képezni, mert szá
mos irodalmi vállalatot, pl. a»Kritikai la- 
pok«-at, az »Athenaum s Figyelmező« társla
pokat együtt szerkesztették; egy szóval a 
közvélemény azt tartotta : hogy ők úgyne
vezett »Triast« képeznek; és mint ilyenek; 
úgy az Akadémia intéző körében, mint az 
irodalom küzdterén, a 30. s 40. évtizedekben 
döntő, sőt épen diktatori szerepet játszottak. 
Efcen hatalmaskodás miatt a Pozsonyban 
megjelent »Századunkban« főleg Csathó Pál 
ostorozta őket éles megjegyzésekkel.

Kétségtelen, hogy e »párt« és »clique« 
uralgott az Akadémiában; s hogy Schedel, 
Bajza és Vörösmarty gyakorolták az aka
démia belügyeire s választásaira, a fiatal 
irói nemzedék irányzására, a nemzeti szín
ház ügyeire az akadémiai díjazásokra stb.
a leghatározottabb befolyást.

/
Es az is igaz másfelől, hogy Schedel 

s Bajza a magyar irodalom fejlesztését min
den egyes szakban megsokszorozott tevé
kenységgel indították meg s vitték előre

Különösen Schedel bámulatosan sokat 
és jól dolgozott; mint titoknok az akadémia 
lelke volt, tudományos, szépirodalmi s szak- 
folyóiratokat, magyar-német zsebszótárt szer
kesztett, orvosi könyveket csinált, nyelv
emlékeket, több magyar iró »összes munkáit« 
adta k i; mint egyetemi tanár, egyetemi s 
könyvtár-igazgató, Kisfaludy-társasági igaz
gató stb. működött; egy szóval kiapadha
tatlan tevékenysége s munkaképessége által 
bámulatosan értékesítette magát. Bajza és
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Vörösmarty hü bajtársaiként küzdöttek s 
dolgoztak vele s mellette.

*

Az 1840-ik év, — korszakot alkotó 
év : a magyar államnak irodalmi és politi
kai életében.

Eddig gróf Széchényi István hazasze
retete, irói tolla, hatalmas szelleme, akarata 
tettereje hatott, alkotott és gyarapítóit min
den irányban.

1840-ben a szellemi kormányzat na
gyobb részét Kossuth Lajos ragadta el tőle 
s a mit Széchenyi és Vesselényi soha sem 
mertek szóba hozni vagy épen hangsúlyozni : 
»a magyar önállóság« eszméjét, legelsőbb 
Kossuth merészelte az izgatás zászlójára 
feltűzni.

Mindez következőleg lön bevezetve :
Az 1840-iki országgyűlést, addig még 

soha sem sikerült kedvező eredménynyel 
rekesztették be. Gróf Pálffy Fidél főkan
cellár magas állásáról távozott s helyét gr. 
Majláth Antal foglalta el.

Úgy látszott, hogy a bécsi hatalom
vivők az országgal kibékültek.

Ezen egész országra szóló kibékülés 
váratlan eredményeként egyszerre azon ámu- 
latos híresztelés lepte meg a magyar nemes 
megyék szenvedélyesen szónokló politiku
sait, hogy Landerer Lajos pesti nyomda- 
tulajdonos engedélyt kapott, hogy Kossuth 
szerkesztése mellett egy olyan szabadon irt 
politikai magyar hírlapot adhat ki, a milyen 
addig még nem létezett.

Kossuth az 1832—86. országgyűlés alatt 
»Országgyűlési tudósítások«, annak bezá
rása után pedig: »Törvényhatósági tudó
sítások« címmel — irnoki leírással sokszo
rozott — hírlapot szerkesztett; abban az 
országgyűlésen, ebben a törvényhatósági gyű
léseken elmondott beszédeket s előfordult 
tárgyakat közölte. Főleg ez utóbbi tartalmú 
írott lapjának kiadását szerette volna a bécsi 
hatalom megakadályozni; de mivel ezt nem 
találták lehetségesnek, tanácsosabbnak vél
ték inkább arra adni engedélyt, hogy az 
í r o t t  lap helyett nyomtatott újság jelen
jék meg, a »könyvcenzorok« e l ő z e t e s  
vizsgálatának alárendelve.

1840-ben Landerer a »Pesti Hirlap«-ot 
Kossuth szerkesztése mellett csakugyan meg
indította, hetenkint n é g y  számot bocsátva

o s u
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közre. Minden egyes számban hatalmas 
»vezércikk« látott világot Kossuth tói. Ezek 
mellett legnagyobb, ugyszólva országosan 
izgató hatást csináltak: a törvényhatóságok 
beléletéről és közgyűléseik lefolyásáról köz 
lőtt megyei tudósítások. E tudósítások leg
többje bámulatos ügyességgel és tartalmas
sággal volt megirva s leginkább olyan fiatal 
emberek tollából származott, kik később a 
közéletben tekintélyes állásra emelkedtek.

A »rendes levelezők« közt legkitűnőbb 
volt: L u k á c s  György (most miniszteri 
tanácsos), ö  vele vetekedtek: Békésből 
T o r m á s y  János (akkor főjegyző; meg
halt), Győrből és Mosonyból: L u k á c s  
Sándor (György testvére, a hires »győri 
10-ek« és Zichy Ottó gróf mozgató szel
leme, forradalom alatt főfeiszerelési kormány- 
biztos, meghalt Észak - Amerikában),* Heves
ből : S c h e  László, Pestből: E m ő d y  Dá
niel, Nyitrából: M a r c h o t János, Mára- 
márosból: ifj. J á r  a György, Nógrádból: 
P l a c h y  Tamás, Pozsonyból: O r o s z  Jó
zsef, Sárosból: Ú j h á z i  László, Somogy - 
ból : Z a b o r s z k y  Alajos, Szatmárból: 
K o v á c s  Lajos, Szabolcsból: Vi d l i c s -  
k a y József, Szepesből: R a i s z Szilárd stb.

A »Pesti Hírlap« hasábjain Kossuth 
azzal a törekvéssel repítette szét elveit és 
vezértanait, hogy azok minél mélyebben menő 
izgatásokat eredményezzenek. Tanai csak
hamar túlszárnyalták a Széchenyi-Vesse- 
lényi-iskola ellenzéki követelődzéseit és re
form-javaslatait. — Ezek az arisztokrata 
államszervezet alapzataira voltak basirozva, 
Kossuth pedig egyszerre demokrata állam- 
szervezetet és modern politikai tanokat hir
detett. Zaborszky Alajos, Kovács Lajos, a 
győri 10-ek és több más megyei szenvedé
lyes politikusok a modern alkotmányos élet 
apostolaiként emelkedtek ki ; izgattak a 
megyékben, sorra tárgyalva a Kovács La
jostól elrepített »szatmári 12 pontozat«-ot is.

Mind erősebben érvényesítették a me
gyék közgyűlésein »a gatyás, a kéknadrá- 
gos nyers nemesség« tömeges beavatkozá
sát, sőt az országra szóló tárgyakat elhatá
rozó s a tisztujitásokat végrehajtó megyei 
gyűlésekre a pártok beerőszakolták az ak
kori »ó-népet« is. Forintos Zalamegyében, 
Tisza s Reviczky Biharban, Uray, Gabányi 
a csengeri ólmosbotok által országra szóló 
tényezőkké váltak. Egyszóval a megyei pa
raszt-nemesség mindent elüpró kortes-esz-
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közzé vált és a megyei fiatalság szilajko- 
dása, »minden tekintélyt« lerántott, magá
hoz ragadva a vezető-szerepet. E tekintetben 
előljártak M a d a r á s z é k  Fejérben.

A mindinkább nekiszilajodó mozgal
maknak forradalmat előkészítő horderejűt 
Széchenyi látnoki szelleme azonnal belátta, 
átérezte s »Kelet népe« cimű híres köny
vét nyomatta ki 1841-ben, hogy a bekövet
kező nagy politikai forrongások eshetőségei
től való óvakodásra figyelmeztesse Magyar- 
ország értelmiségét.

(Vége köv.)

O B Ü

„APAI ÖRÖKSÉG,“
(Irta R e v i c z k  y Gyula, Budapest, 1884

Ára 1 frt.)

Sajátságos egy munka! Regény? No
vella? A szerző nagy óvatosan elfelejtette 
igaz néven nevezni a gyermekét. Annak a 
formának, a mely mai nap az elbeszélő 
műfajnál szokásos: az »Apai örökség« nem 
is felel meg. Hiányzik belőle az előadás ama 
gyorsan haladó, drámai elemekkel vegyitett 
módja, mely figyelmünket leköti, érdeklő
désünket fokozza.

De mást is hiába keresnénk Reviczky 
Gyula e legújabb müvében. Lemondott ő a 
bonyolított meséről is; s egy percig sem 
gondolt rá, hogy egyszerű, majdnem igény
telen történetét valami művészibb kompozí
ció tárgyává tegye s az eseményeket úgy 
csoportosítsa, hogy azok leírása, elbeszélése 
vonzó legyen. Ennyi puritán ridegséget, mint 
a mennyi e könyvben nyilvánul: alig téte
lezhetünk föl fiatal írónál, a ki hozzá még 
hevülő, eszmény-kergető lírikus is.

Mintha csak önmagát tagadta volna 
meg, oly fukar minden melegebb színnel, 
minden hevesebb érzelemmel. Előadása, k i
vált a munka első felében, fanyar, cinikus; 
mintha kedvetlenül, akarata ellen irta volna 
a szerző ; s később is, a mikor fölmeleg
szik s kedélye mintegy k ö z l é k e n y e b b  
lesz: akkor is inkább a lélektani finom fes
tések s a jellemzés néhány frappáns fogása 
az, mely fölkelti érdeklődésünket, mig a 
helyzetek s fordulatok rajza ott is nélkü
lözi a hatásosságot s — a hol törekszik, is 
rá — a humort.

Olyan benyomást tesz ránk ez az »Apai 
örökség«, mint valamely önéletrajz, a mely
nek írója előtt minden aprólékos, semmit
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mondó emlók nagyfontosságu, kamaszévei- I 
nek egy-egy mosolyt keltő kalandja vi
lágraszóló esemény s azt hiszi, hogy mind 
ez ifjúkori epizódocskák, leányismerősök, 
kis és nagy kalamitások akkor is érdeklik 
az olvasót, mikor a szerző oly szárazon re
ferál róluk, mintha e részleteknek önmagu
kért kellene beszélniök s legalább is egy 
Napoleon vagy Goethe siváran kezdődő élet
pályájához, ifjúkori jellemének rajzához szük
séges adatok volnának.

Mert nem is olyan érdektelenek e vo
nások : de hát a szerző eleve lemondott 
mindenről, a mivel t e t s z  e t ő s e n  föltálal
hatta volna azokat. Egy irodalmi szakács, 
a ki a mai elkényeztetett korban, a mikor 
(bizony-bizony ne ál-szégyenkedjünk) akár 
Don Quixotte egy-egy részletét is már ne
hézkesnek találjuk: minden fűszer nélkül 
kivánt főzni.

A nagy közönség nem is fogja megta
lálni ez elbeszélésben azt, a mit talán a je
les lírikus költeményei után várt. Mindenek 
előtt nem kap olvasmányt benne. De azért 
vannak oly erényei a munkának, melyek Re
viczky Gyula tehetségét egy és más tekin
tetben uj oldalról mutatják be. Egy jellemet 
a psychologia világításában élethiven mutat 
b e ; eleitől végig ritka következetességgel 
rajzolja s e rajzában egy léha, elzüllődő, 
akaratnélküli, lét-jogosultsággal nem biró 
alakot művészi biztonsággal vezet elénk. 
Igaz, hogy a kép csak »en grisaille« ké
szült ; inkább csak szénrajz, mint pittores- 
que mű ; de van mélysége s a felfogás nem 
épen mindennapi.

Ez az alak : Kis- és nagy vámosi Fe- 
jérházy Tibor. A szerző mindjárt a legele
jén oly szituációba keveri, a milyenbe az 
ember életében rendesen csak egyszer jut: 
fiatal hősünknek meg keli siratnia atyja el- 
hunytát. Azaz csak meg kellene; de hát 
nem teszi meg, mert nem arra való kedély. 
Nem is csoda, a mikor olyan nevelésben 
részesült, a milyent atyja juttatott neki. E 
nevelési éveket s a családi bajokat sok 
aprólékossággal, nem egy helyütt igen unal
masan és koronkint visszataszító naturaliz
mussal sorolja elő a szerző.

Az apa pazarló, jellemtelen; a mostoha 
anya hiú és hűtelen. Ily emberpár házában 
a családi botrány napirenden van. Tibor 
már gyermekkorában nem hall másról, mint 
pénz kölcsönzésekről, zálogházi ügyletekről.

O R O  589

Nem lát mást, mint következetlenségeket a 
szülők részéről, a kik ma hajba kapnak, 
mert nincs miből megélniük, holnap kéj - 
utazásra indulnak, mert ismét sikerült va
lami port megnyerniük vagy Tibor elhunyt 
édes anyjának a hagyatékát eladni ok. A fiú 
ezalatt magára van hagyatva, s szabadon 
nő, mint a »vad csikó« ; senki se parancsol 
neki, senki se ad irányt szellemi fejlődésének.

Aztán meghal az apa, nem kórházban, 
a hová egy ízben került, hanem otthon. 
Még betegsége alatt a mostoha anya kis 
leánygyermekkel ajándékozta meg, még pe
dig a háziorvos házi-baráti szívességéből, 
a mit persze a férj nem is sejt. Az apát 
eltemetik ; Tibor elhagyja mostoha-anyját; 
magával viszi apai örökségét, mely egy 
csomó pöriratból s más családi papírokból 
áll; aztán nevelősködik, nyomorog a fővá
rosban s tudomásul veszi, hogy az egykori 
háziorvos rehabilitálta a hűtlen asszonyt és 
feleségül vette.

Ilyen családi körben, természetesen, nem 
fejlődhetik jóravaló jellem, főleg akkor nem, 
a mikor a fiú apjának a v é r é t  is örökölte. 
Ennek okadatolására bocsátotta előre a szerző 
a szülők házi életének sajátságos rajzát.— 
Maga Tibor most már jobban érdekli az 
olvasót, ha ugyan eddig le nem tette a 
könyvet s meg nem unta kérdezni önma
gául: de miféle nagyfontosságu személy ez 
a Tibor, hogy meg kell ismerkednem sok 
furcsa bajával ? Mert sok furcsa történik 
vele: az igaz ! Egész ullyssesi utat tesz a 
léhaság tengerén, a melyen ugyancsak nem 
hiányoznak sem a Scyllák, sem a Charib- 
disek.

A s z í v  beli kalamitások még csak hagy- 
ján. Tibor nagyon szerelmes természetű. 
Szive ajtaján egymásután kopogtatnak az 
ideálok s a kilincset egyik a másiknak adja 
a kezébe. Kezdi a sort Ilka, a csinos, szőke 
pozsonyi leány, a kit azonban csakhamar 
idétlennek és szeplősnek talál s a mindennapi 
szerelem csak oly rövid, »mint egy epi- 
gramm«, ha nem is oly csattanós végű. — 
Aztán jön Irma, ez tán jobban megérti fel- 
lengzéseit; s mert a leány egy ízben »kis 
gavallérjának nevezte: bele is szeret. De 
ez a szívügy is hamar véget ér ; a lovag 
egy gorombasága halomra dönt mindent. 
A harmadik állomást a szerelem utján 
Aranka jelzi. De hát ez is csak futólagos 
megállapodásra bírhatja a hőst. Családi ka-
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tasztrófája után nevelőnek megy s feledve j 
Aranka is. r

Mint nevelő megismerkedik Ágnessel. 
No, ha eddig csupán s z e r e l m e s k e d e t t ,  
most igazán s z e r e t E  viszony keletkezése, 
váltakozása, megszakadása végre alkalmat 
ád a szerzőnek, hogy a naiv, színtelen elő- j 
adást izesebbel cserélje fel. Az első félszáz | 
lap után már több kedvvel követjük Tibor i 
életének menetét. Itt-ott nagyon homályosak 
ugyan a dolgok. Nem tudjuk: miféle titka 
van Ágnesnek; s nem értjük Tibor egy és 
más különcségeit sem.

A leány szerette s ő is a leányt. Más 
okos, akaraterős, ambiciózus ifjú elment 
volna a fővárosba s itt mindent elkövet, hogy 
állást szerezzen ; aztán visszamegy Ágnesért, 
nőül veszi és boldog lesz vele. De mit tesz 
Tibor? Elmenni elmegy de itt tehetetlen- 
kedik, bolond levelekkel gyötri a leányt, vá
ratja, hitegeti, de szavának nem képes állni; j 
frequentálja a zálogházat, eladogatja köny- ! 
veit, ruháit, fehérneműjét, csakhogy betevő | 
falatja legyen; értékesíti barátja ékszereit 
s a kiváltásra küldött pénznek is a nya
kára hág. Megismerkedik egy kasszírnővel, 
Dolores-szel, a ki a félvilág körében sem 
becsült, alszik a kávéházakban s retteg a 
főpincérektől. Ágnest elfelejti s mikor évek 
múlva találkozhatnék vele s a leány hivatja: 
nincs erkölcsi bátorsága, hogy fölkeresse őt.

Az e r k ö l c s i  b á t o r s á g  h i á n y a :  ; 
ez Tibor életének megrontója. Egy megha- 
sonlott kedély, a ki nyakig gázol a hínár
ban, melybe csupa cinizmusból lépett s most 
másokat okoz a saját hibájáért. Nem fogadja 
az életet úgy, a mint van, hanem reformálni 
akarja; de persze nem magánál kezdi. »Úgy 
vélekedik (mint a szerző mondja), hogy a 
világnak, ha jó volna, mindig el kellene fo
gadnia az adott helyzetet s kinek-kinek a 
sorsát hajlamaihoz, körülményeihez, véral- 
katásához idomítania.« Neki a hajlama és 
véralkata megkívánná, hogy ezer holdja 
legyen; nos tehát igényt tart rá s követeli 
az élettől. Bánata és tévedései amaz arány
talanságból erednek, mely vágyai és élve
zetei közt fennáll.

Már apjának is az volt az életfilozófiája, 1 
hogy az élet hazárdjáték s hogy szerencsénk ; 
a véletlentől függ. Tibor aztáD vádolta is 
az apját, őt tekintette meghasonlott belvilága | 
okozójának !  s úgy érezte, mintha őt csak i 
a nemezis sújtaná apja bűneiért. Ily néze

tek mellett nem is volt ereje, hogy a saját
szerencséjének kovácsa legyen. Kényelme
sebbnek találta a budhista világnézetet, mely 
az embert a tétlenségre, dologtalan szemlé
lődésre hárhoztatja. S Ágnesnek igaza volt, 
a mikor azt mondta róla, hogy »az alma 
nem messze esett a fájától«, hogy az apjára 
ütött, azzal a különbséggel, hogy az leg
alább a külszínt megtudta őrizni . . .  Az 
imádott kedvesnek egy i 1 y nyilatkozata 
sokszor üdvhozó, ritkábban veszedelmes. 
Más embert ép e megvetés fölráz l e t h a r -  
g i á j á b ó l  s megigyekszik cáfolni a ke
gyetlen ítéletet. Tiborra veszedelmessé válik 
ez üzenet. Élet-akarata most már rohamo
san gyöngülni kezd s nem ezer baja, ve
szélye, hanem imádottjának e szigorúsága 
okozza pusztulását. Az utolsó csepp az élet 
keserű poharában.

Az öngyilkosság az egyedüli mód, mely 
még hátra marad számára. Ez az a hátsó 
ajtó, a melyen kiosonhat az életből, mely 
már elviselhetetlen számára. Pisztolylyal 
akarja magát kivégezni s egy nap ki is 
sétál a városligetbe; de a legalkalmasabb 
helyen a »E’uit« rejtélyes sirkőnél Dolores- 
szel találkozik, szerelmi kalandot rögtönöz 
vele, utána jót vacsorái s még egy napot 
megment az életből. Másnap aztán teljesen 
meghasonolva, lakást-adó barátjának erkölcsi 
prédikációja után, ollóval szivén szúrja 
magát. Nem volt más menekülés, mert hisz 
a gyávából Hannibál, a pazarlóból Harpa- 
gon, a bujálkodóból Szent Imre herceg s 
a lustából Briaréus sohasem válhat.

Apjáról rászállt minden nyomora; ez 
az ő apai öröksége.

És meghalt úgy, a hogy élt: nyomorul
tan, megsiratatlanul.

De hát a szerző — annak sincs csak 
egy könyje se hőse számára? Hogyan kí
vánja akkor, hogy az olvasó legyen rész
véttel iránta! Hisz r o k o n s z e n v e t  se 
igyekszik kelteni e sivár, szerencsétlen, ha
szontalan ember iránt . . . Csak legalább ra
jongna valamiért ez a Tibor! Lenne egy 
különös é l e t c é l j a ,  hajszolna valami ideált, 
a mely lelkét, szivét elfoglalja; lenne költő, 
művész vagy akár kormányozható léghajó 
bolondos tervezgetője, csak v á g y a k ,  e s z 
m é k  foglalkoztatnák: akkor mindaz érde
kes volna, a mi vele történik és é r d e m e s  
lett volna az olvasót meghurcolni a zálog
ház termeiben, a kapualjakban, a hol a
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hős kabátot cserél, hogy egy forintocskára 
szert tehessen, az éjeli kávéházakban, a hol 
a pincér rárivall a hajléktalan szundiká
lókra s a többi örömtelen helyen, melynek | 
levegőjéből oly nagyon szivesen elmenekül 
az ember.

Visszás dolog, hogy ekkora szellemi 
szegénység s ennyi léhaság e g y ü t t  véve :  
van e hősben. Meg se érdemié, hogy a 
szerző oly mély lélektani festésekbe bocsát
kozott ; hogy bemutatta nekünk különös 
helyzeteiben ; hogy egész belvilágát ritka 
éleslátással s meggyőző erővel kutatta s 
nekünk feltárta. Mert Reviczky Gyula itt 
is gondolkodó fő és mélyen érző költő; de : 
vannak szeszélyei, melyekről nem akar le- ! 
mondani. Sokszor oly cinikus, mint maga 
Tibor és oly fanyar is, mint az Ágnes gyá
moltalan imádója. Csupa negligenciából a 
stil és rajz pongyolaságaiban tetszeleg s oly 
naturalisztikus, mint maga Zola, a kit pedig 
teljességgel kárhoztat s a kinek egész irá
nyát jogosulatlannak tartja. íme egy pár
beszéd férj és feleség közt:

— Te bestia! Kirúglak a házamból. Menj i 
vissza a piszokba, a honnan fölsz edtelek.

— No, csak üss meg! Nagy virtus is az- j 
Hát visszamegyek! Ott legalább senki se bánik
velem úgy, mint a lába kapcájával.-

A beteg minden tartózkodás nélkül 
szidja »a kórház büdös levegőjé«-t; a fiú j 
úgy veszi észre, hogy nincsen »halotti bűz« j 
atyja ravatala körül; az anya orrához tar
tott zsebkendővel áll a koporsó aljánál; a 
halottnéző asszonyok is betartják orrukat a 
zsebkendőjükkel, mint a pisai Campo Santo 
naiv felfogású nagy végitélet-képén a nyi
tott koporsók mellett elhaladó lovagok; s 
az orvos a másik szobába küldi a gyászoló 
nőket, mert »nem jó sokáig ezt a levegőt 
szívni«. Nem olvastam még könyvet, mely 
kevesebb kegyelettel szólt volna halottról 
és temetésről!

S a realisztikus vonások a stilben is 
mindvégig éktelenkednek, a mi k ö l t ő  
p r ó  z áj á n á l  valóban meglepő. A »szalag« 
ily n e m - n é p i e s  munkában mégis csak 
tetszetősebb, mint a »pántlika«, a »kézelő« 
inkább, mint a »mansetta«, a »málha«, mint 
a »pakk«, a »félelem«, mint a »tréma«, a 
»csizmadia-inas«, mint a »suszter-gyerek«, a 
»korhely«, mint a »lump* s az »udvarlás«, 
mint a »kuiizálás«, — A természetesnek e

hajszolása itt egészen helyén kívül van; 
mert a szerző maga beszéi s nem kíván 
különösebben jellemezni vele semmit; de 
hát okvetlenül kell, hogy az iró a szokott 
kávéházi nyelvén diskuráljon az olvasónak ?

Mindezek aprólékosságok; de szeretném, 
ha Reviczky Gyula következő müvében ne 
találnám azokat viszont. Mert a szerző (s 
ez akár irodalmi hir is lehet) már uj mű
vön dolgozik s abban is társadalmi problé
mákkal foglalkozik. Neki hivatása van az 
ilyenek illusztrálására s a már ellaposodott, 
közönségesen mulattató elbeszélő irodal
munkban az ily tartalmas, sulylyal biró 
könyv akkor is számot tesz, a mikor Írója 
(egyéniségének erős tudatában) oly daco

san bánik el thémájával s az olvasóval, 
mintha nem is regényt, hanem hadüzenetet 
irt volna minden chablon ellen.

FANFARON.

I R O D A L O M .
Arany és Eötvös összes müveinek kiadásá

ból Ráth Mórnál uj füzetek jelentek meg. »A r a n y  
ö s s z e s  m u n k á i b ó l «  a huszonharmadik fü
zet hagyta el a sajtót s a nagy költő becses pró
zai dolgozatainak közlését folytatja. Benne vannak 
a magyar vers-idomról és naiv eposunkról irt ne
vezetes tanulmányai, továbbá a »Figyelő«-be irt 
kisebb széptani dolgozatai. A füzet ára 60 kr. 
Aranynak a magyar versidomról és naiv eposunk
ról irt tanulmányait külön is kiadta Ráth »A ma
gyar nemzet családi könyvtára« 74-ik füzete gya
nánt. Ara 40 kr. — E ö t v ö s  ö s s z e s  m u n 
k á i b ó l  a 12-ik füzet jelent meg, folytatva a 
»Magyarország 1514-ben« cimű történeti regény 
közlését. Ara 50 kr.

»A jegyesek«, Manzoni regénye, uj kiadás
ban indult meg a Ráth-féle »Magyar nemzet csa
ládi könyvtárában.« Manzoni regényének színhelye 
tudvalevőleg Milano s kora a XVII. század. 
Eddig egy füzet jelent meg belőle, melynek ára 
60 kr.

»Az erdei lak« címmel két kötetes társa
dalmi regény jelent meg Beniczkyné B a j z a  Len
kétől a Révai testvérek kiadásában. Tárgya ro
mantikus szerelmi történet; szereplő személyei 
jobbára a főrangú körök tagjai. Később részlete
sen fogjuk ismertetni a kiváló Írónő folytonos ha
ladásról tanúskodó érdekes müvét s ezúttal csakis 
annyit jegyzünk meg, hogy a díszes kiállítású 
két kötet ára 3  frt 50 kr.

Amerikai iró Magyarországban. A New- 
Yorkban megjelenő »The Manhattan» c. illustrált 
havi folyóirat szeptemberi számában D a v i s  J. 
W. hosszabb leírást közöl Magyarországban tett 
utazásáról. Davis ur kellemetlenül csalódott Buda
pesten. A Hunyor és Magyorról szóló mondát is
merte és azt remélte, hogy a Nimród fiait fogja 
találni és látott >egy várost, mely lehetett volna
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New-York vagy Boston, csakhogy ezeknél újabb.« 
Elég csinosan írja le a mit látott és nem győzi ma
gasztalni a magyar hazafiasságot. Bőven szól az 
akadémia palotájáról, Deákról, Jókairól, kinek mü
veiből sokat idéz, a magyar festmények általános 
jellegéről és természetesen a főváros fekvéséről 
is. A leírásba igen csinos rajzok vannak beszőve, 
melyek a pozsonyi kastélyt, Deák Ferencet, az 
obiigát népies typusokat, Jókai Mórt, a nemzeti 
múzeumot és a koronázási dombon álló királyt 
ábrázolják.

A francia akadémiában gróf Haussonville, 
Mignet és a vegyész Dumas elhalálozása folytán 
három szék megüresedett s ezek betöltésére már 
megindult a mozgalom. Az első székre Bocher se- 
nator aspirál s mint a »Gaulois« irja körülbelől 
huszonhét szavazatra számíthat, ezek között Simon, 
Caro, Sardou és Pailleron szavazataira. Kétségki- j 
vul a bonapartisták is mind reá szavaznak, Au- j  
gier Emil szintén Bocherre szavaz, mig Dumas 
Sándor és Legouvé kétesek. Duruy historikus, ki
nek egy nagyobb munkáját magyarra is lefordí
tották, Mignet székére törekszik, Dumas J. B. 
helyére pedig Bertrandot akarnák juttatni. Ha e 
jelölteket sikerül bevinni a francia akadémiába, 
a monarchikus elemek újra szaporodnak.

A népszínház által népszínművekre hirdetett 
pályázat f. évi október hó 1-én déli 12 órakor jár 
le. A pályázati hirdetés 7. pontja szerint a pá
lyázó müvek idegen kézzel, tisztán lemásolva, be
kötve, lapszámozva és jeligés levélkével ellátva a 
népszínházi bizottmány jegyzőjéhez M á r k u s  Jó
zsef úrhoz (régi városháza) küldendők be. Ugyanez 
áll a nyitány-zenére hirdetett pályázatra is.

Mme Adam »A m a g y a r o k  h a z á j a «  
cimü s ránk nézve kiváló érdekességü müvének 
magyar kiadását e napokban bocsátják ki a kizá
rólagos kiadási joggal felruházott Révai-testvérek.
A rokonszenv, melylyel a kitűnő Írónő hazánkat, 
közéletünket, irodalmunkat és művészetünket is
merteti, kétségkívül megérdemli, hogy a könyv szá
mos pártolóra találjon. A magyar kiadás kevéssel 
a francia után fog megjelenni s mindakettö meg
rendelhető a nevezett kiadóknál előre is. A fran
ciának 3 frt 60 kr, a magyarnak 1 frt 50 kr. lesz 
az ára. Az utóbbiból a kiválóan érdeklettek szá
mára díszes emlékkiadás is készül, annyi példány
ban, a hány megrendelő lesz. Ennek ára 2 frt 50 
kr. A megírás sietségében becsúszott hibákat, té
vedésehet az írónő e kiadás számára helyreiga
zította.

Az oroszoh olvasó-asztala. Oroszorsság köl- 
csön-könyvtáraitól az irodalmi müvek és folyó
iratok egész sorát elvonták. Az erre vonatkozó 
cári ukáz 1884. jan. 5-én kelt és 125 műre és orosz 
folyóiratra terjed ki. Az orosz közönségtől eltil
tott müvek között vannak Agassiz geológiai tanul
mányai, Spencer müvei, Stuart Mill munkái, Lyell- 
nek az Emberi nem kora, Lubbocknak a Kultúra 
kezdete cimü müve, számos népszerű természet- 
tudományi könyv, minők Yogt állattani levelei s 
egyéb munkái, stb. Mind e müveknek csak a for
dítása van eltiltva, mert az azok eredetijét értők
ről fölteszik, hogy a kifejtett eszméket meg is 
értik s azok reájuk káros hatást gyakorolni nem

fognak. Az eltiltott müvek legnagyobb része azon
ban az orosz eredeti irodalom termékeihez tar
tozik, s ezek leginkább nemzetgazdászati, soeialis 
vagy bírálati müvek, minők Dobroljubow irodalom
történész iratai, Pomjelowszky novellái, Bibikow 
sociolog tanulmányai, Piszarew irodalmi és mű
vészeti bírálatai stb., melyek legnagyobbrészt ki
kelnek a 60-as években uralkodó rend ellen, s 

i mint ellenzékiek és ellenzéki hangulatot ébresztők, 
üldöztetnek, nem annyira a kormány, mint inkább 
á mindinkább úrrá váló Katkow által.

M Ű V É S Z E T .
Liszt Ferenc király-hymnuaza. A lapok

nak ama hire folytán, hogy L i s z t Ferenc meg
írta a »Magyar király-hymnus«-t és azt szeretné 
az operaház megnyitásakor a király előtt előadatni, 
Siposs Antal zongoraművész érintkezésbe lépett 
Podmaniczky Frigyes báróval, hogy vele Liszt 
király-hymnusának az uj dalmüszinház megnyitó 
estéjén való előadását megbeszélje. Az intendáns 
azt válaszolta, hogy a hymnus előadását a meg
nyitáskor nem tartja elég alkalmasnak, annyival 
kevésbbé, mert ő Lisztet egy külön alkalmi nyi
tány megírására kérte fel.

Szigligeti arcképének megfestésére az írók 
és művészek körének megbízásából Siposs Antal 
alelnök, Vastagh György festőművészünket kérte 
föl, ki a megbízást készséggel el is vállalta. Az 
arckép, életnagyságu térdkép lesz s Szigligetinek 
legutolsó és legsikerültebb arcképe utáD fog ké
szülni, melynek átengedése iránt a társaság alel- 
nöke a családot már megkereste. Az arckép a kör 

| díszterme számára készül.
Az uj operakáz ruhatára mintaszerű lesz. 

Egymásba nyíló széles termei egyaránt hatnak az 
I összehalmozott óriási uj készlet rendszeres elhe

lyezésével és az anyag fényűző pompájával. A re
pertoire minden darabja számára feliratos, külön 
szekrényekben van összerakosgatva a jelmezek és 

i díszruhák tarka sokasága. Ragyogó magyar disz- 
i öltönyök; selyem és bársony, arany és ezüst him- 
i zéssel átszőve és áttörve. Minden fajú korhű jel

mezek fényes kiállítással dús változatosságban. 
Feltűnően gazdag a fegyvertár és a díszjelvények 

[ csoportja. A magyar diszkardok válogatott ízlés
sel kiállítva ép oly meglepő látványt nyújtanak,

! mint a karcsú német spádék gazdag ékitményü 
í kosaraikkal. Egész halmaza a kardkötőknek meg- 
! felelő (rococo, renaissance stb.) stílben?; alabárdok,
| szekercék, buzogányok, koronák, jogarok és cleno- 

diumok: minden ujdonat uj fényes kiállításban. 
Nem kevébbé változatos a butortár, melyben a 
kor és styl szerint rendezett, nagyobbára művé
szi faragványokkal ékített bútordarabok sorozata 
külön-külön felemlitésre volna méltó. E fényes 
ruha- és butortár láttára fokozódik az öröm an
nak tudatában, hogy a dalmüszinház dús uj kész
letét majdnem kizárólag a magyar ipar szolgáltatta.

Felelős szerkesztő: SZANA TAMÁS.

BndaBeat. W ei.zm.QD U atvérek  kéruvE jrom dija .
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A B O T R Á N Y K Ő *
(Rajz.)

Irta BALÁZS SÁNDOR.

Ez a történet Hársvároson történt, de 
épen úgy megtörténhetett volna, a minthogy 
meg is történik minden nap Ó-Aradon, Pé- i 
csen, sőt tán még Budapesten is.

Egy fiatal nőről van szó, a kit a világ 1 
nem tud felfogni és kitanulni.

De hát csak Amália az egyetlen fiatal j 
nő, a kit az emberek nem tudnak kitanulni 
és megérteni ?

Általában van-e a világon nő, a kit ki 
lehet tanulni és ki lehetne ismerni?

Miért lett volna épen Amália kivétel ?
Azért, mert leggazdagabb, legszebb, 

legszellemdusabb volt a városban ?
Ha mindezen tulajdonságoknak az ellen

kezőivel lett volna megverve, azt hiszem, 
senki sem törődött volna vele, senki sem 
vette volna magának a fáradságot jellemét 
tanulmányozni és viselete szeszélyes válto
zásai és ellenmondásai talányának megfej
tésén törni a fejét.

így azonban ez a talány nyugtalaní
totta és ingerelte mindazon naplopók fejét, 
a kiknek elég idejük van arra, hogy má
sok ügyeivel foglalkozzanak. Ilyenek pedig, ; 
a mint mindnyájan tudjuk, nemcsak Hárs- | 
városon, hanem a világ minden más váró- j 
sában feles számmal vannak.

Ezeket nem hagyta aludni a fiatal nő 
talányszerüsége.

Bosszantotta őket a látszólag meg nem 
fejthető rejtély s izgatottságuk az idők 
folyamán annyira növekedett, hogy utoljára 
gyűlölni kezdték a fiatal nőt, a ki pedig 
épen azoknak, kik vele legmakacsabbul fog
lalkoztak, arra legcsekélyebb okot sem 
adott.

Utoljára valóságos botránykőnek keresz
telték el, mely folyton zavarja és bosszantja

a jó hársvárosi középszerűség erkölcsös
ségét.

Amália, de mondjuk meg vezetéknevét 
is : Szentrévy Amália fiatal özvegy volt.

Annyi különben tény, hogy nehéz is 
volt kiokosodni tulajdonképeni jellemére 
nézve, különösen a mindennapiság légkörén 
felülemelkedni képtelen hársvárosi hirhordo- 
zóknak.

Igaz, hogy lénye időközönkint, mint 
modani szokás, egy éjen át alapjában meg- 
változottnak látszott.

A mig például Hajnal Aurél a költő — 
fényét véka alá rejtve — Hársvároson la
kott, addig Amália rajongó irodalombarátnő 
volt; reggeltől késő éjfélig nem csinált egye
bet, csak verseket szavalt és regényeket 
olvasott. Igaz, hogy ezért meg is lelte ju 
talmát. Hajnal Aurél, Hársváros büszkesége, 
minden nap kitüntette őt látogatásaival.

Mikor azonban Hajnal Budapestre köl
tözött s a gondviselés ezért a jó hárs városia
kat egy szép fiatal orvossal kárpótolta, ki 
a világon a legjobb csárdástáncos és cotil
lon rendező volt, akkor Amália azonnal 
nagyvilági divathölgygyé vált s öltözékeivel 
és táncestélyeivel egész Hársvárost homályba 
bontotta.

Midőn pedig a szép orvos megházaso
dott s a jó öreg plébános a mindenek út
jára térvén, helyét egy igazi angyalarcu és 
aranyos szájú fiatal káplán foglalta el, ki 
hangjának zenéjével és ékesenszólásának 
ellenállhatatlanságával a szószékről minden 
szivet elbájolt és az isteni vallás számára 
meghódított, akkor Amáliából a legbuzgóbb 
hivő vált s sutba dobva divatfoszlányait, 
szürke ruhát öltött s nem csak' a reggeli 
miséknek vált buzgó látogatójává, hanem 
ugyan csak rósz időnek kellett lenni, hogy 
a litániáról is csak egy nap is elmaradjon.

Amália e színváltozásai felől a hárs-
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városi lélekbúvárok között különböző véle
mények uralkodtak.

A lelkészek, úgy az aranyos szájú, mint 
a többi hitfelekezetüek következőleg igye
keztek megfejteni e jellem talányát: Amália 
kezdetben világi nő volt, a ki elitélendő 
munkák olvasásával eleinte csak titokban 
vétkezett, akkor azonban a romlás lejtőjén 
mindig alább szállva egész a nyilvános bá
lok örvényébe jutott s ott ugrálásával és 
táncával botránkoztatott, mig végre az is
teni kegyelem által megszállva, beismerte 
világi életének bűnös voltát, — és őszintén 
megtért.

A »Hársvárosi figyelő« szerkesztőjének 
véleménye egyszerűen az volt, hogy Amá
liának nincs határozott jelieme s igy a köl
tők által sem regény- sem szinmü-hősnőül 
fel nem dolgozható. E szerint tehát beszédre 
is alig érdemes. Hanem azért ő beszélt róla 
legtöbbet.

Az orvosok, úgy a cottilion-táncos, mint 
a többiek, mit sem törődve a szép özvegy 
lélekvilágával, sem vailomási, sem lélektani 
tekintetben, csak testét vették elméleti ve- 
gyelemzés alá. Ez a nő — mondák — eleinte 
az olvasás alatti sok üléssel s később a sok 
éjszakai virasztással, bálokkal és tánccal el
rontotta egészségét, — a vére megsűrüsö- 
dött. Pár érvágás s tavaszszal nehány pa
lack szelti víz jó hasznára válnék. Egész 
csapodársága rósz véréből származik.

A város lakosai pedig vakon követték 
e vélemények valamelyikét és sehogy sem 
akartak békét hagyni a szegény asszony
nak, a ki nem is sejtette, hogy mennyire 
tárgyává vált a közfigyelemnek és közrneg- 
botránykozásnak.

Es ez az izgatottság és láz nem szorít
kozott csupán a honoratior-osztályra, hanem 
alább is leszállt s lassanként a mesterembe
rek között is elterjedt. De — és ez mutatja, 
hogy ez az osztály okosabb volt Hársváro- 
son a honoratior-osztálynál — a tisztes 
mesterek közül csak azok foglalkoztak a 
fiatal özvegygyei, kik üzleti összeköttetés
ben állottak vele s igy érdekeltségük gya
korlati forrásból származott s igy bizonyos 
tekintetben jogosult is volt.

Mert ugyan ki vehette volna rósz néven 
a könyvkötőtől, a ki valaha fő jövedelmi 
forrrását Amália könyvtárából merítette, 
hogy szomorkodott és bosszankodott szép- 
irodalmi mániájának elpárolgása felett s

annak előbb vagy utóbb való visszatérését 
nem csak óhajtotta, hanem meg is jövendölte.

Vagy a szabónak és a cipésznek, a kik 
a bálok, az estélyek szeszélyének vissza
térése után sóvárogtak.

Ök természetesen csak bálványozással 
beszéltek a fiatal hölgyről, s csak nagy ti
tokban és egymás közt panaszkodtak a 
szép asszony színváltozásai felett, a minek 
kárát ők érezték legjobban.

Csak egyetlen ember volt az egész vá
rosban, ki helyes szemüvegen tekintve vizs- 
gálgatta a fiatal nőt s minthogy semmit 
sem várt tőle és semmi érdek nem homá- 
lyositotta el ítéletét, — helyesen is Ítélt felőle.

Ez csak kacagott, miko a fiatal nő 
megtéréséről és vallásos buzgalmáról beszél
tek előtte, hasonló módon szemébe nevetett 
az orvosoknak, ha vére megsürüsödését em
legették.

Ez a nő — mondá határozottan — se 
nem bolond, se nem beteg, hanem csak 
egyszerűen asszony, a ki jól tudja, hogy 
mit cselekszik. Nem üres szeszélyből vál
toztatja oly gyakran és feltűnően viseletét. 
Ő mindig a mai nap divatának hódol, s 
mindig az uralkodó király kegyéért eseng. 
Olyan, mint a napraforgó, arca mindig a 
nap felé van fordítva.

Mikor Hajnal uralkodott, akkor a re
gényekbe volt belebolondulva ; mikor a cot- 
tilion-doktor ült a trónuson, akkor bálokba 
járt, s most, hogy az aranyos szájú pap van 
a felszínen, szürke ruhát öltött s litániákra 
jár. Tegyék csak el innen a szép papot s 
jöjjön valami ripacsos a helyébe, majd vissza
tér a bálokba vagy a regényekhez.

Ez szerencsére nem történt ugyan meg, 
mert az aranyos szájú plébános még most 
is él és bájolja a hársvárosi delnők szivét, 
de történt valami egyéb, a mi azonban 
szintén uj idényt idézett elő a szép asszony 
életében.

Huszárszázad érkezett a városba.
Ez nagy esemény volt az egész városra 

nézve, de Amáliára nézve különösen. Mert 
a századosnak felesége is volt és pedig oly 
kitűnő és merész lovagnő és oly jól állott 
neki a szép amazon lovagló-öltöny, hogy 
midőn Hársváros utcáin végig vágtatott, 
minden ablak megtelt s mindenki el volt 
ámulva és bámulva a szép lovarnő ügyes
sége és vakmerősége felett.



Amália csak egyszer látta őt ablaka 
előtt ellovagolni s azonnal hivatta a szabót, 
amazon-ruhát rendelt magának s néhány 
napra estélyt adott a tiszti kar tiszteletére.

A kapitány, mint már említettük, há 
zas volt, s a főhadnagy egy pikkauf avan- 
zsirozott goromba és morozus katona; de be- 
zeg nem volt morozus és goromba a hadnagy, 
hanem egy csinos és udvarias fiatal gróf, 
a ki mihelyest tudomást vett felőle, hogy 
Amália nagysága kedvet erezne a lovaglásra, 
önkényt ajánlkozott tanítómesteréül.

A szép özvegy két kézzel fogadta aján
latát s néhány nap múlva versenyt ügetett 
a kapitány feleségével.

Ez természetesen uj botránykő volt a 
hársvárosiakra nézve.

Ismét az ördög kerítette hatalmába, só
hajtották kifordított arccal a papok!

S a szerkesztő és a doktorok és az 
írástudók bosszankodtak csalódásaik felett, 
mert titokban mindegyik azt remélte, hogy 
a szép özvegy ahoz a szokásához fog előbb- 
utóbb visszatérni, a melyikhez ők szerették 
volna.

Csak a nyugalmazott kapitány nevetett 
és diadalmaskodott s egyre azt állította, hogy 
még ez sem az utolsó, hogy ennek a re
génynek még két-három kötet folytatása 
is lesz.

A mint hogy télire, a mikor színészek 
érkeztek Hársvárosra s a mikor az első 
szerelmes »épen oh'an szépen játszott, mint 
valaha Lendvay« — volt is.

— De hát mikor lesz már a botrányok
nak vége? — kérdé haragosan a város ér
demes polgármestere, ki már megsokalta a 
dolgot.

— Majd tiz tizenöt esztendő múlva! — 
felelte gúnyosan nevetve a nyugalmazott 
kapitány. — Majd ha Amália nagysága öt
ven éves születésnapját megünnepeltük.

— Hm ! — mondá a polgármester — 
de hát mi lesz akkor?

— Az, hogy Amália nagysága vissza
tér a misékre és az egyház kebelébe.

És úgy is történt.
Az aranyos szájú plébános uralkodását 

most már nem fenyegeti többé földingás 
. . , ha ugyan valahogy . . .

N A T Ú R  A H A . . .
í

Itt fekszem egyre lábaidnál,
Mámor dagasztja keblem.
Valami tűz gyönyörbe himbál,
Mely gyújt, lobog szünetlen.

Mely kéjesen ölel, az ódon 
Karszék remeg az üdvtől.
S mig véredet felgyújtja csókom,
Te is gyönyörbe fürdöl.

. . . .  Karomba szédülsz, átölellek,
Láz futja át a testem . .  .
— Eb oltsuk, oltsuk a szerelmet,
Ne hagyd, hogy igy epeszszen.

E g y  tűz, mely szédületbe ringat 
Engem, leányka a téged.
. . .  Bolond világ . .. kábít az illat .. .
— Virág vagy s én — letéplek !

II.
Őrült vagyok . . .  A fordított 
Világot, azt óhajtom.
Ürömje nincs, de üdve sok,
S forró vágy ég az ajkon.

. . .  Világod, boldog szerelem 
Oly megkapó, beszédes.
.. . Erény ? . . .  hideg szó, idegen . . .
S a bűn, a bűn az édes.

III.
Fonnyadt pofáju ideálnak,
Erénynek udvaroltok
Hitvány sereg ! . . . Nevesd ki, szánjad !
Vau-e közötte boldog ?

Nyavalygva ottan bandukolnak 
Virágos ablakodnál 
S te az ilyen veszett csoportnak 
Még hinni tudnál ?

. . .  Eh dőreség! Csak hadd nyavalygjon 
A kívánt, messzi üdvön. . .
— Kezed kezemben, ajk az ajkon —
Én addig b e n n e  fürdőm . . .

KABOS EDE.

EGY TÖRTÉNET A MÁS VILÁGBÓL,
(Francia elbeszélés.)

Irta JEAN RICHEPIN.

I.
A t ö r v é n y s z é k  n e m  t r é f á l .
Pioux János és Mazuclard Máriusz a 

hadi tanács előtt való megjelenésekkel nagy 
feltűnést keltettek.

Pioux János herkulesi termetű férfiú 
volt s őt látva, rögtön ki lehetett találni



hivatását, nem annyira az izmok és hús 
idomtalan tömegéből, — mi többi bajtársá- 
nái is föltalálható — mint inkább sajátsá
gos mozdulataiból. Széles vállainak szabá
lyos rengése, lépteinek ütemszerüsége, rop
pant mellének lassú lélekzetvétele bámula
tos egyensúlyban álló gépre emlékeztetett. 
Megszokásból bal csípejére támaszkodott. 
Roppant karja egészen elállóit a testtől s a 
hatalmas izmok átlátszottak ruhájának az 
ujján is.

Mind a mellett ez állása Jánosnak nem 
volt mesterkélt. Hogy erről bárki is meg
győződhessék, csak derült, jámbor arcára 
kellett tekintenie. Noha durva, kondor sörte- 
haja és szakálla volt, sem vadállatiasságot, 
sem kihívó hetykeséget nem tanúsított. Azt 
lehetett volna mondani, hogy egy szelíd 
gyermekfej bikanyakon áll, melyet fekete 
oroszlánsörény foglal keretbe.

Máriusz és János közt szembeszökő 
különbség volt. Csaknem úgy látszott, mintha 
minden íze ki lenne ficamitva s mintha va
lamely lyukon akarna keresztül siklani, 
avagy a kezefején járni. Véznának látszott, 
pedig csak szikár volt; kicsinynek lehetett 
tartani, mert összezsugorodott, Idomtalan 
magatartása után nyomoréknak lehetett volna 
gondolni. Voltaképen pedig eléggé magas, 
szikár s eleven volt, akár az angolna, s z í v ó s , 

akár a szamár s fürge, mint a majom.
Soha furcsább fejet! Minden oly jelleg 

meg volt nála, a mit őt rúttá tette s még 
sem volt az. Hosszú, szőke haja a tésztalas
kához hasonlított. Sápadt arca, melyen több 
volt a redő, mint egy aszalt körtén, egészen 
összetöpörödött az örökös torzítás miatt. 
Ezen az ábrázaton hosszú orr ékeskedett, 
melynek vége cinóbervörös volt. Szóval, 
Mazuclardnak az arca nagyon hasonlított 
afféle tejfölös créme-hez, a melynek a kö
zepébe málnabogyó van illesztve. Pedig, 
mint mondtuk, mind a mellett sem volt ő 
csúnya! Sárgás szeme oly élénken, tisztán 
ragyogott s annyi értelmességet árult el, 
hogy a lámpa alakját könnyen el lehetett 
feledni a láng végett, mely abban égett.

Beléptek a terembe. János ámulatot kel- 
ett, míg Máriusz nevetésre ingerelte a nézőt.

A derültség uralkodott is a teremben 
az egész kihallgatás alatt Folyvást Máriusz 
felelgetett a kérdésekre, mig János megelé 
gedett azzal, hogy erélyes fejcsóválással 
hagyta helyben társának a beszédét.

Az elnöknek a nevet, kort ás foglal
kozást illető kérdésére mind a ketten föl
egyenesedtek s megszólalt Máriusz, kinek 
különös hangja a kelepce csörgéséhez hason
lított. Mig ajka fölnyilt és félre rándult, 
orra mozgott, homloka és arca oly redőkbe 
vonult, mint a tó, ha szellő suhan át rajta, 
egy szuszra a következő szavakat hadarta el:

— Pioux János, az úgynevezett B i k a- 
n y a k  és Mazuclard Máriusz az úgyneve
zett T ü c s ö k  harmincas és negyvenes 
bank isták.

Csak a torzképét látták, de az egész 
beszédből mit sem értettek. Máriusz beszélt 
a bikanyakról meg a tücsökről, a harmin
cas és negyvenesről, bankról; mit akart 
ezzel mondani?

— Ismételje, — mondá az elnök.
Máriusz kétséggel ismételte mindig

ugyanazt. Kacagtak, de ép oly keveset ér
tettek az egészből, mint elébb.

— Magyarázza ki magát, — szólt is
mét az ezredes, ki nem mert az átalános 
derültségben részt venni.

— Nos, azt mondom, hogy a pajtáso
mat Pioux Jánosnak hívják, hogy a mellék
neve Bikanyak, mivel rendkívül erős. Azt 
mondom, hogy engem meg Mazuclard Má
riusznak hívnak, más néven Tücsöknek, mert 
olyan a lábom, akár az orsó. Azt mondom, 
hogy ő a harmincas, én meg a negyvenes 
korban vagyok. Végre azt mondom, hogy 
bankisták vagyunk. De ne tessék a banká
rokat összetéveszteni !

— Vádlott, — szólt a biró, bajuszát 
rágva, hogy el ne nevesse magát, — mellőzze 
a mennyire lehet a torzképvágást; azt gon
dolhatnák, ön szándékosan teszi ezt, hogy 
derültséget ébreszszen.

— Hűm 1 . . . Hiába, ez már nekem 
szokásom! Lássa ön, ez az én mesterségem
hez tartozik.

— A mesterségéhez ?
— Igenis elnök ur. Mert hát én, hiva

tásom szerint akrobata, tagficamitó, szem
fényvesztő, hasbeszélő és torzképmüvész va
gyok. Ez a Pioux pedig erőmüvész, bir
kózó és ökölvívó. Én a majmot utánzó em
ber vagyok, ő a zubbonyos szobor. Mi ket
ten mindenféle testgyakorlatot végrehajtunk, 
értünk az angol és francia ökölvíváshoz, a 
görög és római mód szerint való birkózás
hoz, úgy ahogy azt Görögországban és Ró
mában gyakorolták. Bum!
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— Ezt mind nem kérdeztük öntől. 
Hagyjon föl e szóáramlattal s térjünk át 
az önök ügyére, melyet ily magatartás ál
tal csak súlyosbít. Ön részt vett, úgy e a 
lázadók bandájában, ön és a társa?

— Bocsánat, bocsánat! Nem Párisban 
voltak a lázadók!

Ezzel a kihallgatás végétért Nem volt 
szükség több vallomásra, sem több bizonyí
tékra, hogy elítélhessék ezt a két szegény 
ördögöt. De hát miért is vesztegették volna 
rájok a szót ? Hiszen ők a Commune csa
patai közt harcoltak s e tényt nem tagad
hatták. A helyet, hogy tagadhatták volna, 
még dicsekedtek vele. Az ő ügyök nagyon 
világos volt.

És mégis, ezek a boldogtalanok sem 
gazemberek, sem lázadók nem voltak. Pá- 
risiak voltak, annyi az egész! A nélkül, hogy 
a politikával foglalkoztak volna, követték 
azokat a kikkel együtt éltek ; úgy csele
kedtek, mint a hogy mindenki. Hát, tudták 
ők, merre mennek?

Azonban az efféle okoskodásokat egy 
hadi törvényszék nem fogadhatja el. Pioux 
Jánost és Mazuclard Máriuszt száműzetésre 
Ítélték.

II.
P o r t - d e - F r a n c e  és M o n t p a r n a s s e .

— Port-de-France !! . . . több évi fog
ság ! . .. A száműzetésre Ítélt utasok kocsit 
változtatnak!

Ezek az ironikus szavak voltak azok, 
a melyekkel Mazuclard Máriusz Uj Caledo- 
niát üdvözölte. Aztán Pioux János felé for
dulva :

— Mi jutott az embereknek eszökbe, 
mikor ezt P o r  t - d e  - F r a  ne  e -nak nevez
ték el? Egyenesen kegyetlenség. Sokkal 
szelidebben hangzanék, ha azt mondanák: 
Hors-de-France.

S midőn e szavakra Pioux János amúgy 
savanyúan mosolygott, Máriusz torzképet 
vágott felé.

Aztán könybe lábbadt szemmel néztek 
egymásra, jól érezve, hogy minden kedé- 
lyeskedésök csak színlelt, erőltetett. De hát 
mégis csak a legjobb óvszer volt ez a szo
morúság ellen. így, mig Pioux János végig 
simította tenyerével az arcát, Máriusz hir
telen úgy fordította a fejét, hogy könyje az 
orrlapján végig, az orrahegyéről peregjen 
alá. Majd egy p i r o u e t t  e-et csinálva, szi-

I lárd léptekkel, karonfogva indultak a kikötő 
j felé, egy párisi dalt fütyörészve.

Másnap belebeztettek s anyakönyvi szám 
gyanánt a 377-et és 378-at kapták.

Felesleges volna, számkivetésök első 
éveiről beszélni. Képzeljenek önök egysze
rűen gályarabságot, hol a munka, a tápszer 
ki van szabva, a fegyelem a kegyetlenségig 
szigorú s fogalmuk lehet mily sors érte ott 
a távolban az elitélteket.

Hja, a politikai foglyokra ily sors vár. 
Bizonyos ideig példás magaviseletét s szor
galmas munkásságot kell tanusitaniok, hogy 
fokozatosan, a negyedik osztályból a harma
dikba s aztán a következőkbe léphessenek át.

A negyedik osztály kopár, sziklás kör- 
erődítmény, hol a megszökés reményéről le 
kell tenni ; Toulon egy koráll-telepen, ten
ger közepett.

A harmadik osztály már sokkal egész
ségesebb, kellemesebb s a szárazföldön van, 
hol a fogoly hozzá hasonlók közt lakik s 
nem az óceán közepén.

A második osztály ama gályarabokból 
alakul, kik a szabadban dolgoznak s életök 
csupán a napi felügyeletnek van alávetve.

Végre, az első osztálybeliek azok, a kik 
valódi gyarmaton élnek. Azonban ebbe az 
osztályba politikai vétségért elitéltek csak 
ritkán kerülnek.

Nehéz csapás volt a két bajtársra nézve 
a rájok szabott kegyetlen fogság. Megvon
ták tőlük ama szabadságot, melyet egész 
életökben élveztek. Elszakították őket Pá- 
ristól, melyet édes anyaként szerettek s 
melynek még azt a sarát is megsiratták, 
melyet ott lábok tapodott.

Az első negyedév borzasztó volt. Já- 
1 nos meghalt volna Máriusz nélkül. Az ő 
\ erős természetét megtörte a bánat és az em- 
! lékek súlya.

De a torzkép-müvész értett hozzá, mi
képen kell a bánatot tova kergetni s az 
emlékeket elaltatni.

— Lásd, — mondá — a szomorkodás 
csak a boldog embereknek való ; az nekik 
szórakozást nyújt. Ám, nekünk egyéb ba
junk van s nem érünk rá az effélére.

Legjobb vigasztalójuk egyébiránt a 
munka volt. Tudták ők azt, hogy a munka 
mellett megőrzik egészségöket s némi sza
badságot is nyernek. E gondolat, a tevékeny 
élet, a barátság, mely őket egyesité, a meg
osztott öröm és bánat, sokkal türhetőbbé
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tette nekik számüzetésök második évne
gyedét.

9

Észrevették jó magokviseletét, alkal
mazkodásukat, leleményes eszöket a legne
hezebb esetekben, az egyiknek erélyét s a 
másiknak kedélyességét. Vidámságukat ja
vukra számították be nekik, mert az biz
tató hatással volt mindenkire.

Szóval, az első év végén, a 377 és 378. 
szám, noha politikai vétségért volt elitélve, 
a második osztályba jutott.

Egy darabka földet kaptak művelés 
végett, nem messze Port-de-France-tól, egy 
ktilvárosforma helyen, mely Barbellez se- 
gédőr-parancsnok felügyelete alatt állt.

Ez egy hajdani tengerész volt, mogorva, 
durva ember, ki baromilag bánt az embe
rekkel, de a ki maga is, leányának, Jean- 
nenak a kormányzása alatt állt.

A kicsike, a mint őt nevezték, Páris- 
ban, egy nagynénjénél nevelkedett; az Öreg 
akkor hozatta vissza magához, mikor a ro 
konuk meghalt. Az öregnek szilárd állása 
volt itt s remélte, hogy rövid idő alatt meg 
kapja az arany vállrojtot az eddigi vörös 
vállrojt helyett. Miután nem voltak többé 
Franciaországban rokonai, végkép Port-de- 
Franceban akart megtelepülni, hogy majdan 
itt élvezhesse nyugdiját.

A mi a leánykát illeti, úgy vélte az 
öreg, hogy kétségkívül el fogják feledni ap
jának porkoláb voltát s majd csak férjhez 
megy valamely utazó ügynökhöz, vagy meg
gazdagodott gyarmatoshoz.

A közben e leányka a számüzöttek- 
nek valóságos védangyala volt, ki enyhí
teni iparkodott, a mennyire csak lehetett, 
apjának szigorú bánásmódját. Szerette is 
őt mindenki. E leány egyébiránt már fölser
dült hajadon volt, korára nézve kifejlett nő, 
körülbelől huszonöt éves, de ártatlan kedé 
lyességét tekintve, még valóságos gyermek. 
Szőke, karcsú, eléggé csinos, de közönséges 
arcú, ám a számüzöttek eme kis világában 
szépnek tartották.

Egy reggel Barbellez apó igy szólt 
hozzá:

— Kicsikém, egy pár uj madár érke
zett a kalitkádba. Előkészítheted nekik a 
kendermagot, de ne légy hozzájuk nagyon 
jó ! Ezek afféle semmiháziak, a kik fölött 
őrködni kell.

— Mit vétettek ők?
— Oh, ezek amolyan gonosz commu-

nardok, kik megbántották a hadi törvény
széket is* ők  mindig veszélyesek, habár jó 
magokviselete a második osztályba juttatta 
is őket.

— Mindamellett is, ugy e atyuskám, 
te nem fogsz nagyon szigorúan bánni ve
lők? Mi?

Barbellez összevonta szemöldökét, egyet 
pödöritett nagy bajuszán s a lehető legmo
gorvább arcot öltve, imigy válaszolt:

— ügy fogadom őket, mint a hogy 
fogadnom kell a társadalom ellenségeit, ügy 
bizony !

— Es hogy hívják őket?
— Nem tudom.
E pillanatban érkezett meg Pioux Já

nos és Mazuclard Máriusz egy fegyenc-őr 
kíséretében.

A mint őket Jeanne megpillantotta, a 
meglepetés és kétkedés kifejezése látszott 
az arcán. Úgy tetszett neki, minha már 
ismerte volna őket s iparkodott visszaidézni 
emlékeit.

Bárhonnan is, de ismerte őket Jeanne 
egykor, noha nagyon megváltozhattak. Já
nos, az a sima arcával s Máriusz, szőke, 
hosszú hajától megfosztva, fölismerhetlenekké 
váltak.

Aztán a munka, mely őket fentartotta, 
soványitotta is, ép úgy, mint a tengeri lég, 
mely a mennyire erősiti, ép annyira fo
gyasztja is a testet.

János csupa izommá, Máriusz pedig 
csupa ideggé vált. Amannak nem volt többé 
az a hústól duzzadó teste, melyben az erő- 
müvészet kedvelői bámulva gyönyörködtek 
s megsoványodott karjain látni lehetett a 
kötélvastagságu izmokat. A másiknak meg, 
kinek derekát egy zsebkendővel át lehetett 
kötni, most e célból egy fél zsebkendő is 
elég lett volna.

Az érkezettek levették kalapjokat, a 
mint Barbellez és Jeanne felé közeledtek.

— Nos, drága madaraim, hát megér
keztek 1 — szólt a segédőr-parancsnok. — 
Önök azok a hires semmirekellők, úgy e ? 
Azok, a kik egy ezredest fölmetszettek, 
ugy-e ? Azt mondják, most már jól is vise
lik önök magukat; no, majd meglássuk. 
Azt azonban ne képzeljék, hogy mivel már 
a második osztályba lettek előléptetve, ösz- 
szedughatják a kezöket, teríngettét! Bar
bellez apóval nem lehet tréfálni!

I ■ ■■ ' ...
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S annyira föl gerjedt, mintha valaki vi
tatkozott vagy ellene mondott volna.

Azonban sem János, sem Máriusz nem 
szólt semmit. Már be voltak tanítva. Tud
ták, hogy az öreg mindig ingerelni szokta 
kezdetben a foglyokat. Legokosabb volt, 
válasz nélkül hagyni a beszédet.

— ügy bizony ! — folytatá a segéd
parancsnok. — Barbellez pedig én vagyok 
. . . Tisztelegjenek ! . . . Ez meg a leányom, 
a kit úgy meg kell becsülniük, mint a sze
mük fényét, teringettét! Most már értik önök 
. . . Tehát jobbra fordulj, balra nézz, indulj 1

Abban a pillanatban, midőn e parancs
nak engedelmeskedtek, Jeanne megállította 
őket, hogy megkérdezze a nevöket. Men
nél többet beszélt velők, annál inkább em
lékezett rájok. De nem jutott eszébe honnan 
ismeri őket.

— Nos, feleljenek, — szólt az öreg, Má- 
riushoz fordulva. — Hogy hívják önöket ?

Egyszerre, tisztulni kezdett Jeannenak 
az emlékezete s fölkiáltott: — Ez a T ü 
c s ö k ,  ez meg a B i k a n y a k !

Az őrparancsnok, Máriusz és János csak 
bámultak e váratlan fölkiáltásra, melynek 
azonban Jeanne csakhamar magyarázatát 
adta.

Öreg nagynénje, Dersonné, a kinél ő 
Párisban nevelkedett húsz éves koráig, a 
Montparnast-boulevardon lakott, nem mész 
sze a csillagvizsgálótól. Ott mosó-intézete 
volt, hol Jeanne fiatal éveit töltötte s egyéb 
szórakozása sem volt, mint az, hogy va- 
sárnaponkint elsétált a C l o s e r i e  d e s  
L i l a s  előtt, a Ney tábornok szobrához, 
megnézni az erőművészeket s hallgatni az 
énekeseket.

Tud is valamennyi ott hallott dalt 
könyv nélkül s ismert valamennyi látvá
nyosságot és testgyakorlatot, a melyet ott 
látni lehetett. Az erőművészek közül külö
nösen a B i k a n y a k  meg a T ü c s ö k  
tetszett neki. A Bikanyak egyébiránt inkább 
csak bámulatot, szörnytiködést ébresztett 
benne ; de legjobban szerette nézni és hall
gatni a Tücsköt. Az a kimondhatatlan für
geség és a dalok, a melyeket egy három 
húru hegedű kísérete mellett adott elő ; to
vábbá szemfényvesztései, hasbeszélése, min
dez oly mélyen véste magát emlékébe s oly 
drága, oly kedves volt ez az emlék ! Rop
pant változáson kellett Máriusznak átmen
nie, mind termetben, mind öltözetben és

alakban, hogy oly soká habozott fölisme' 
résénél.

Jeanne mindent elbeszélt álmélkodó ap
jának ; örömmel, lelkesültséggel, csaknem 

j  elérzékenyülve ecsetelte ama látványokat.
| ügy tetszett, mintha régi barátját találta volna 
; föl. Egész gyermekkora merült föl előtte.

— Lásd, atyus, — szólt a leány hév
vel, kissé lágyabban kellene ezekkel az 
emberekkel bánni. Ha tudnád, mennyi bol
dog percet okoztak ezek nekem kiskorom
ban ! Lásd, nekem akkor egyéb mulatsá
gom sem volt.. . De, én nem is hiszem, 
hogy ők bűnt követhettek volna el. Legfö- 
lebb valamely vétséget jegyeztek a rovásukra.

| Hidd meg, ezek derék, jó emberek. Noha 
| csak erőmüvészek, csepűrágók voltak s a 

mellett szegények, mégis sokszor tettek jót 
szomszédaikkal. Emlékszem még, mikor 
egyszer egy öreg énekes ütötte föl a sáto
rát mellettök, de senki sem ment oda, hogy 
őt meghallgassa. A T ü c s ö k  akkor azt 
mondta, ez igy nincs rendén s hogy az em
berek hálátlanságot követnek el, mikor az 
öregről megfeledkeznek s előadást tartott 
ama szegény ember javára. Máskor meg a 
B i k a n y a k tartott előadást egy elhalt ko
médiás árváinak segélyezésére. Gyakran nem 
volt közönségük, vagy a rósz idő miatt, vagy 
azért, mert nem volt pénzök a rendes láto
gatóknak. Csak mi, gyermekek néztük őket, 
kiknek egy fillér sem volt a zsebünkben s 
csakis tapssal fizethettünk. Ezzel azonban 
ők nem törődtek! Minden bohóságot elkö
vettek, csak hogy mulattassanak minket. 
Oh, én szeretem őket, mert megérdemlik..

A leány oly folyékonysággal beszélt, hogy 
Barbelleznek ideje sem volt feleletet adni. 
Alig hitt a fülének.

A mi pedig Jánost és Máriuszt illeti, 
ők nagyon elérzékenyültek s nem tudták, 
miképen köszönjék meg a fiatal leánynak 
irántok mutatott jóindulatát.

János zavartan forgatta kalapját rop
pant ujjai közt, Máriusz pedig öntudatlanul 
oly jámbor, együgyű arcot vágott, mely leg
jobban sikerült torzképeire emlékeztetett.

Barbelleznek a csodálkozása s a két ko
médiás hálálkodása nem ismert határt, mi
kor Jeanne, élénk beszélgetés közben hir
telen odanyujtotta mind a két kezét a fog- 

| lyoknak, s atyja felé fordulva igy szólt:
— íme, be is bizonyítom, hogy szere- 

| tem őket. Megakarom a kezöket szorítani.
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— Mit cselekszel, te boldogtalan ? — 
rivallt rá az öreg.

Barbellez nem tudta magát tovább 
mérsékelni. Arca egészen elvörösödött. Apró 
szürke szeme vérbe borult, mig pillái úgy 
rezegtek, mint a haldokló légynek a szár
nya. Magánkívül volt. Azonban, nem mer
vén leányán tölteni bosszúságát, kardjának 
a lapjával Máriusznak a hátán húzott volna 
végig, ki épen mellette volt, — ha ez ügyes 
félreugrással ki nem kerüli az ütleget.

— Menjenek, menjenek, — szólt a leány 
a szegény emberekhez. — Apám most 
nagyon haragos. No, de majd kibékítem én. 
Menjenek, kövessék az őrt, ki önöket a me
zőre vezeti. Majd fölkeresem ott önöket.

Ezt mondva, oda sietett az öreg Bar- 
belezhez, ki egy padra roskadt le, kikelt, 
szederjes arccal, s elkezdte apjának nyak
csigáját dörzsölni, ki érthetetlen szavakat 
dadogva, merev állapotban ült ott.

III.
H o g y  k e l e t k e z i k  a s z e r e l e m  a 

s z á m ü z ö t t e k n é l .
Két nap múlva a 377. és 378. számú 

számüzöttek tökéletesen berendezkedtek egy 
kis földkunyhóban s elkezdtek dolgozni kis 
ültetvényükön, midőn Jeanne csakhamar föl
kereste őket. Vitt nekik egy kevés pénzt, 
két pipát és dohányt s megígérte, hogy is
mét meglátogatja a számüzötteket.

A mi az öreg Barbellezt illeti, ez min
dig mérges és haragos volt, Azonban Jeanne 
megértette vele, hogy ha ezeknek a szegény 
embereknek, érdemetlenüi keserűséget okoz, 
meg fog rá neheztelni és soha sem szól 
hozzá.

Az öreg habozott. Annyira dühös volt, 
hogy szerette volna bosszúságát tölteni a 
szegény számüzötteken; de Jeannet gyön
géden szerette s félt, vele ellenkezni.

így aztán a semleges álláspontot vá
lasztotta, nem mervén sem cselekedni, sem 
beszélni. Azon törte a fejét, miképen árt
hasson azoknak a boldogtalanoknak, a nél
kül, hogy leányát megbántaná. El is hatá
rozta magában szilárdul, hogy komolyan 
megbünteti őket, mihelyt valami hibát kö
vetnek el s lassankint azt akarta Jeanne-val 
elhitetni, hogy ezek az állítólagos ártatlan 
emberek közönséges gazemberek. Hogy meg
győzhesse őt erről, szívesen megengedte, ; 
hogy ezeket meglátogathassa. É «

műi«  tusai

— Mennél több jóságot fog irántok ta
núsítani, — gondolta — annál inkább azt 
hiszik majd, hogy a szabályokat lábbal ta- 
podhatják ; eszöket vesztik s Jeanne csak
hamar belátja, hogy kegyét méltatlanokra 
pazarolta. Akkor aztán majd én kerekedem 
ismét felül.

Barbelleznek ilyetén okoskodása követ
keztében Jeanne gyakran meglátogatta két 
uj barátját.

Csaknem minden 83te, midőn a többi 
telepen már megtette irgalmassági körjára
tát, nálok töltött egy órát, nyomorúságos 
kunyhójok ajtaja előtt állva.

Beszéltek aztán ilyenkor Párisról, a 
kedves feledhetetlen Párisról, az ismert vá- 
rosnegyedről, a csillagvizsgáló-térről, hol 
oly sokszor látták egymást, a nélkül, hogy 
ismerték volna; »Oroszlán« Lajosról, ki Já
nossal akart versenyezni; Bourguetről, a 
kályhásról, a ki a Máriusz mesterségébe 
akart minden áron belékontárkodni; a Mont- 
parnasse-boulevardról, ennek szép nagy fái
ról, korcsmáiról, fa-és növényiskoláiról, hol 
egész csapatokban munkálkodnak a szür
keruhás kis növendékek.

Ilyenkor fölmerült lelkűkben minden 
apró emlék s édesdeden elcsevegtek azokról.

Máriusz mindig fel tudta villanyozni, 
deríteni a társaságot tréfás ötleteivel.

Mindenre és mindenkire tudott valamely 
mulatságos történetet mondani; igy a va- 
vin-utcai sütőről, Eugénia anyó korcsmájá
ról, sőt magától Dersonnéról, a Jeanne nagy- 
nénjéről is. Olyan szavakat használt s olyan 
képet vágott hozzá, hogy lehetetlenség volt 
kacagás nélkül ránézni és hallgatni a be
szédét. Egyiknek a beszédmodorát, a má
siknak a különösségeit utánozta. Egy egész 

kis világot idézett elő némajátékában.
János már abban is különbözött bajtár

saitól, hogy nem tudta magát oly hirtelen 
kifejezni szavaiban. Időnkint azonban ő is 
vetett oda egy két szót a társalgásba, me
lyek mésterkéletlenek, de őszinték és sziv- 
hezszólók voltak. Noha természetére nézve 
komoly volt, nagyon hirtelen fölvidult és 
sugárzott, mint a nap, ha a fellegek mögül 
előbukkan.

Jeanne szívesen hallgatta beszedőket s 
örömmel válaszolgatott a kérdéseikre.

(Folyt, köv.)
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PETŐ FIRŐL ÉS AZ 1848  ELŐTTI 
IRODALMI TÉNYEZŐKRŐL,

Irta TELEGDI LÁSZLÓ.
(Folyt.)

Széchenyi Kossuthnak nem  államtani, 
eszmei, nem politikai elvei ellen szállott 
sikra, hanem a »modort« kárhoztatta, a mely- 
lyel azokat Kossuth hirdette s azoknak pro
pagandát csinált.

Hatalmas szózata azonban elhangzott a 
pusztában. Kossuth tollával és szónoklatával 
nemcsak ura maradt a helyzeinek, de sőt 
feltartózhatatlanul haladt előre a maga elé 
tűzött ösvényen.

Az országban fokról-fokra elhatalma
sodtak a törvényhatóságok önkormányzati 
tér- s jogfoglalásai s a féktelen pártosko- 
dások.

Ezek megbénitása végett a bécsi állam
férfiak k é t f é l e  eszközről gondolkoztak: 
elvették Kossuthtól a »Pesti Hirlap«-ot és 
a megyék kormányzásánál az »adminisztrá
tori rendszer« t léptették életbe.

Kossuth a »Pesti Hirlap«-tól megfosz- 
tatván, olyanná lett, mint a szárazra kido
bott hal. Hirlapi cikkei a »Hetilap«-ban, az 
országos ipar-egyesület nagyon parányi kör
ben forgó hetilapjában jelentek meg s ha
tásuk vajmi csekély volt.

A politikai izgatások eszközeit később 
a t á r s a d a l m i  é l e t  küzdterére, mond- 
hatni: a c s a l á d i  élet körébe vitték át, a 
»honi védegylet« megalakításával. Ezen egy
letnek gróf Battyáni Kázmér volt az elnöke ; 
és Kossuth az igazgatója. Kossuth behálózta 
az egyes törvényhatóságokat s anagyobb váro
sokat fiók-védegyletetekkel; melyek a köz
ponttal szorosan összeforrva működtek.

A közben az olvasó közönségnek foly
tonosan izgató »pikáns izü« irodalmi táplá
lékra volt szüksége. A zsebkönyvirodalom 
és a túl doctrinaire tartalmú hírlapok a köz
szükségletben mindinkább élvezhetetlenekké 
váltak.

Az évenként c s u p á n  e g y s z e r  ki
adott zsebkönyvek s a Jósikától s Eötvös
től nagy időközökben megjelent regények ; 
parányi adagok voltak a közszükséglet fe- j 
dezésére. »Almanach-társaság« is alakult, j 
de az általa közrebocsátott »Nemzeti Al- j 
inanaeh« nem hódított közönséget.

A politika tehát a divattal szövetke- j 
^ett; s így jött létre rövid idő alatt há- }

ro m  »különböző politikai színezetű divat
lap«, melyek hetenként 40—60 lapra ter
jedő füzetekben repkedték be az egész or
szágot.

A legelső divatlapot M á t r a y (előbbi 
néven Rothkrepf) Gábor pesti ügyvéd indí
totta meg 1833-ban »Regélő s Honmüvész« 
cim alatt.

A 40-es évek elején Mátray a nemzeti 
múzeumnál nyervén alkalmaztatást, kettős 
lapját Garaynak adta á t ; Garay pedig nem
sokára Erdélyi Jánosra ruházta azokat.

Mátray Regélője csak kis olvasó-kört 
tudott hódítani, mert ő nem volt iró, hanem 
csak zeneértő.

1836-ban Kolozsvárról egy Petricsevits 
Horváth Lázár nevű, formátlan, ott iro
dalommal foglalkozó úri ember költözött föl 
Pestre. A hosszú kezű, rövid derekú kis em
ber születésére nézve »fertály-mágnás« volt 
s ezért a magasabb körökben igyekezett 
magát értékesíteni, noha a nem épen főrendü 
urhölgyek és fiatal szépek társaságát is tel
jes önhittséggel kereste. Pesten egyike 
volt azoknak, kik legelőször hordoztak ke
zűkben napernyőt, hogy magukat a nyári 
nap sugarainak hőségétől megvédjék, s hogy 
arszlánságuk annál inkább szembeszökő 
legyen.

Általánosan »Horváth Lázinak« hívták; 
s mindenfelé ellenszenves, hivalkodó egyén
nek tekintették. — Különben mint sokat olva
sott, sokat utazott, sok nyelvet tudó em
berke többféle irodalmi vállalatba fogott; 
de azok közül egyik sem sikerült, noha 
Lázit, Jósika Miklós pártfogoló barátságába 
fogadta, Széchenyi pedig jóindulatával némi 
irói nimbuszt óhajtott neki kölcsönözni.

Azon időben az aristokrata körök, fő
leg pedig az elegantiát negélyező főur- 
nők szintén kizárólag a német, francia és 
angol irodalom termékeivel táplálkoztak ; a 
magyar irodalom merőben ismeretlen volt 
szellemi láthatárokon.

Lázinak az volt a legjobb ötlete, 
hogy a főúri körök számára olyan magyar 
divatlapot teremt, a mely által azok olvas
mányai közé a magyar szépirodalom termé
kei is bejuthatnak.

»Honderű« címmel 1843-ban csakugyan 
megindította divatlapját és ez heti füzetek
ben, ízléssel kiállítva, jókora olvasó-kört 
hódifott magának.

Én abban az időben az ország külön-
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• böző vidékéin sokat utazván, a »Honderü«- 
\el számos úri lakban találkoztam.

A lapnak az volt az eredendő bűne, 
hogy a nagyúri körök tányérnyalójává alázta 
le magát; mig ellenkező irányban lenéző, 
daróc-modort alkalmazott.

Erdélyi János 1844- közepén a Garay- 
tól átvett »R egélőit— »Pesti Divatlap«-pá 
változtatta át. ő  volt a lap kiadója ; sógora 
Yaehotfalvi Vachot Imre pedig a szer
kesztője.

A V a c k o t - c s a l á d  mind egy szá
lig költő- s iró-nemzetségként foglalt helyet 
az irodalomban. Vachot Sándor, Imre, Va
chot Sándorné, Vachot Cornélia Erdélyi Já- 
nosné s Erdélyi János mindannyian szen
vedélyesen forgatták az irói tollat.

Vahot Imre (maga kihirdette a lapban 
hogy nevét a könnyebb kimondás kedvéért 
igy írja) a »Pesti Divatlap«-ot a k ö z é p 
n e m e s i  r e n d  és a nemes tanuló-ifjúság 
szellemében, világnézete és lelki Ízlése sze
rint igyekezett szerkeszteni. Neki a zsinó- 
ros ruha, sarkantyus csizma, árvaleányhaj • 
jal felbokrétázott perge kalap és az eldülé- 
sig járt csárdás tánc: volt az eszményképe 
és szenvedélye. Ezek élvezésére tüzelte lap
jában a fiatal birtokos urakat, a falusi ne
mes urfikat és a hálózni s faluzni járó ne
mes tanuló fiatalságot. Vahot, ha a vidé
ken utazott, valósággal megtestesítette az 
általa hirdetett igéket.

A harmadik »divatlap« — »Életképnek 
cimmel ugyancsak 1844 kezdetén lépett a 
magyar közönség elé. F r a n k e n b u r g  
Adolf 1843-ban »Magyar Életképek« cimmel 
füzetes vállalatot indított meg ; s ezt változ
tatta át a következő évkezdetén »divatlappá«.

Frankenburg, mint rendkívül változa
tos életfolyással megküzdőit ifjú érkezett 
és telepedett meg Pesten. A vidéken volt 
jurista, gazdatiszt, katona; mégis nősült, de 
mivel kurta idő alatt semmivel sem tudott 
elóg jó jövedelemre szert tenni, Pestre köl
tözött. Elébb az akadémiánál Írnok, aztán 
Budán a kir. kamaránál »ingrossista« lett.
E mellett mint sok lap munkatársa, a »Pesti 
Hirlap«-nak pedig kedvelt »ujdonság-irója«, 
több jótékony-egylet titkára, felolvasások 
rendezője, humoros elmefuttatások írója tett 
szert országos névre és ismeretségre.

Kiváló szenvedélye volt a Saphir-izű ) 
humoros cikkek gyártása s a minden áron . j  
való éicvadászat; egy jól sikerült éléért !

kész volt még az elvi következetességet is 
feláldozni.

Az akkori magyar lapszerkesztők közt 
ő volt a legszivélyesb, leghálásabb; ő hozta 
divatba először az írók díjazását; Vörös- 
raartyt, Petőfit mindig aranyakkal honorálta.

Frankenburg divatlapját, az európai 
műveltség terjesztésére, meghonosítására tö
rekvő müveit középosztály kívánalmai sze
rint szerkesztette.

Egyébiránt mind a három divatlap Pá- 
risból hozatta »eredeti párisi divatképeit« ; s 
Vahot dacára bendeguzi magyarságának, 
tudatni volt kénytelen olvasóival, hogy a 
lapjához mellékelt képeket kénytelen Bécs- 
ben csináltatni, mert Pesten nincs ember 
azok elkészítésére.

A három »divatlap« mindinkább el
foglalta és fokozatosan erősödő sikerrel 
kultiválta a »politizáló társadalmi küzdtért« ; 
hanem mindegyik lap másféle társadalmi 
élet politikai és társadalmi mozgalmait élesz
tette, sugalmazta és szitotta.

Az olvasó közönség kapva kapott a pi
káns izü, politikai izgatással saturált szel
lemi táplálékon ; s e divatlapok a politikai 
eszméket az egyes társadalmi körök szája 
izéhez és szenvedélyéhez alkalmazkodva re
pítették szét.

A pártszenvedély s kenyéririgység a 
divatlapok hasábjain mindinkább neki va
dult ; a három szerkesztő durván bánt el 
egymással, úgy hogy utóvégre ők maguk is 
megsokalták és fegyvernyugvást kötöttek. 
Rendesen Frankenburg volt köztük a leg
ügyesebb, mert a kollegiális civodást az él- 
celés mezébe bujtatva vitte olvasói elé. Kü
lönösen jól sikerült ama humoros cikke, 
melyben Vahot Imrét arra hívta fel, hogy 
»egymás képét kölcsönösen adják ki«.

E divatlapok mindegyike jókora tért 
hódított, a közönség azonban főként mégis 
a »Életkép« ek körül csoportosult, mert Kos
suth, Vörösmarty és a többi kedveltebb ma
gvar irók ezt pártolták dolgozataikkal.

E korszak megnépesedése előtt már le
tűntek az irodalom láthatáráról: Földi János, 
Csokonai, Kazinczy Ferenc, Kiss János, 
Berzsenyi, Szentjobi Szabó Lászó, Vit- 
kovits Mihály, Döbrentei, Szemere Pál 
stb., hanem annál tömegesebben lépett he
lyükre a nagyratörő ifjú sereg; s ebben az 

elsők sorában l e g e l s ő k k é n t  ragyogtak
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Vörösmarty, Kölcsey, b Eötvös, Tompa, Czu- 
czor Arany, Petőfi, Garai és Bajza.

E nagyok mellett folyvásttöbb és több ifjú 
tünedezett fel, kik szenvedélyes versenyzés
sel gazdagiták a »bárom divatlap« hasábjait.

Olvasóink némi tájékoztatása végett ide 
Írjuk az akkori kedveltebb költők névsorát, 
mely a következő :

Adorján Boldizsár, Benőfi (Brujmann) 
Beöthy Zsiga, Bérczy Károly, Berecz Károly, j 
Bángó Péter, Bulcsú Károly, Császár Ferencz, j 
Erdélyi János, Garai Alajos, Jámbor Pál | 
(Hiador),Kerényi Frigyes (VidorEmil), Kriza, J 
Kunoss, Lauka, Lackner Sándor, Lévay 
József, Lisznyai Kálmán, Losonczy László, 
Medgyes Lajos, Mentovich Ferenc, Nagy 
Imre, Pajor Antal, Pajor István (Káldor), i 
Pongrácz Lajos, Riskó Ignác, Samarjai Ká- } 
roly, Spetykó Gáspár (Avar), Sujánszky, Sú- j 
kei, Sárosy Gyula, Székács József, Szenvey i 
József, Szemere Miklós, Szilágyi István, Sza- j 
káli Lajos, Szelestei László, Talabér La
jos, Tárkányi Béla, Vajda Péter, Zalár, (Hizli 
József), Vahot Sándor, Urházy György-

Verseik, — ha jól emlékezem — önálló 
kötetekben egybegyűjtve is megjelentek.

Az elősoroltakon kívül időnként még 
mások is fel-feltüntek verses müveikkel, 
de később vagy abban hagyták a versírást, 
vagy más téren maradtak munkásai iro
dalmunknak.

A fent elősorolt költők mindnyájan dol
gozótársai voltak az akkori zsebkönyvek
nek és a három divatlapnak.

Most lássuk miként jutott fel Petőfi a 
Magyar Helikonra.

Az ut számára sem volt rózsákkal hin
tett. Első müvei a hatalmas »Trias« által 
szerkesztett » Athenaeum«-ban láttak vilá
got •, de nagyobb figyelmet nem keltettek, 
minthogy versei saját ismeretlen egyénisé
gével, tűnődéseivel foglalkoztak.

Petőfi bekóborolta az ország különböző 
részeit; de alakja, megjelenése, modora nem 
olyan volt, hogy azokkal rokonszenvet tu
dott volna kelteni; volt benne valami a 
mesék »Garabonciás diák« jából.

Az 1843/4. évi téli színidényt, mint semmi 
jelentőséggel nem biró színész, — Debre
cenben betegeskedve nyomorogta át. Itt 
egJeclül Pákh Alberttel, a ki a színházhoz 
második házban (Schwartz Sámuel ügyvéd
nél) lakott, mint nevelő — kötött ismeret 
Béget; hanem valami csekélységen ezzel is

úgy összeveszett, hogy egy mennydörgés tar
talmú, kíméletlen hangú verssel mondott neki 

i j>vale«-t nemsokára. A vers igy kezdődik:
Isten veled te elpártolt barát..

* Veszett ebként ki szivem megmarád !
\

A nekivaduló szinész-pathos vérében 
feküdt. Szilajon felcsattant igen gyakran, de 

 ̂ a szép szóra épen olyan hamar megbékült.
Betegeskedése alatt összeírta verseit és 

’ : azokkal télviz idején Pestnek indult. Uta- 
| | zását következőleg beszélte el: Debrecen

ből 1844-ben febriáriusban utaztam Pestre,
| kopott ruhában, gyalog, egy húszassal és 

egy kötet verssel. E kötet versben volt min
den reményem ; gondoltam : ha eladom jó, 
— ha el nem adhatom az is jó ! — mert 

' akkor vagy éhen halok, vagy megfagyok s 
1 akkor vége lesz minden szenvedésnek.

Egyesegyedül mentem . . . mendegéltem 
a Hegyalján; egy lélekkel, egy élő lénynyel 
sem találkoztam. Minden ember fedelet ke
resett, mert iszonyú idő volt. A süvöltő szél 
havas esőt vert reárn. Épen szemközt csa 
pott a havas eső; arcomon megfagytak a 
könyek, melyeket a zivatar hidege és a 
nyomorúság fakasztott.

(ő  szerencsésebb volt, mint Kerényi; 
ezt Északameri kában az éhség ölte meg.)

A Tisza kiáradása miatt Petőfi Miskolc 
s Eger felé vette az útját. Egerben Tárkányi 
Bélát kereste fel s ennél s a kispapoknál 
jól kipihente magát.

Erről s az azután történtekről Duna- 
veeséről 1844-iki, ápril 28-rói kelt levelé
ben a következőket irta Párkányinak: »Oh 

j Béla barátom! be szép napok voltak, rne- 
I lyeket körötökben tölték ; istenemre, soha- 
| sem feledem. Tőletek eljővén . . . mikor, 

mikor nem !! azt már nem tudom ! de akár- 
i mikor . . . csakhogy Pestre értem. Versei- 
| met sokat hurcoltam ide-oda; s nem bol

dogultam velők, mert egy könyvárus sem 
akarta megvenni, minthogy a verseknek 
egyáltalábau nincs kelendőségük. — Ügyem 
végre egészen reménytelen s a mennyire 
reménytelen, épen annyira kedvező, nemkti- 

j lönben meglepő fordulatot vön, Vörösmarty 
j  tudniillik a »Nemzeti kör választmányának«
! verseimet előterjesztette s ez elhatározá ver

seimet kiadni; *) a mi megtörténik oly fór

*) Ez eredményt főleg az idézte elő, hogy Tó t h  
j Gáspár hires magyar szabó, — mint a választ, 

mány tagja, — 50 frtot ajánlott költségre előlegül-



mán, hogy a verseket előfizetés utján kiadja 
1 0 0 0  példányban s az egész jövedelem, a 
költségeket levonva, enyém lesz. A példány 
egy pengő lesz : Vörösmarty, Vachot Sán
dor és Szigligeti voltak megbizva verseim 
átnézésére, s ezek barátom vagy tizenötöt 
kivetettek belőle s nagyrészint bordalokat. 
Csak nézd: a »Szomjas ember tünődés«-ét 
is ki akarták küszöbölni; de ezt már nem 
hagytam. Ilyen formán állok verseimmel.
A mi a szinészpályát illeti . . . annak vége í 
van. Igen barátom ! lemondtam a színészet
ről s julius elsőjétől a Regélő (Julius 1 -se
jével »Pesti Divatlap« névvel látott világot) 
szerkesztője leszek Vahot Imre mellett. 
Ezentúl tehát kirekesztőleg az irodaturnak 
vagy is literadalomnak élendek.«

Abban ismét Vörösmarty volt az esz
köz, hogy Vahot Petőfit maga mellé se
gédszerkesztőül felvette.

Itt veszi kezdetét Petőfinek irodalmi és 
nyilvános pályafutása.

*

En 1848 nyarától elkezdve a forrada
lomig, minden év nyarát, julius és augusztus 
hónapokat,Székesfehérvárt D et r i c h Z s i g- 
m o n d nevű barátom családi körében töl
töttem el.

Detrich Szabolcsból való s ajaki szüle
tésű volt; Debrecenben s Pesten együtt jü- 
ratuskodtunk. — Barkóczi László báró ki- j 
rályi táblai praelatus mellett volt juratus ; 
s a mikor a bárót Sz.-Fehérvárra kinevez
ték püspöknek, magával vitte Detrichet 
ügyvédéül.

Detrichhel minden évben beutaztam egy 
pár dunántúli megyét s ezen utazások le
írása évenként megjelent az »Életképekéi
ben. Detrich mint Székesfehérvár város or
szágos képviselője halt meg hirtelen Buda
pesten a hetvenes években.

1844-ben, Sz.-Fehérvárra érkezésemkor, | 
Detrich püspökével Pesten időzött Midőn j 

hazajött egy lazán összefűzött, boritéktalan 
könyvet lökött útitáskájából elébem.

Versek, irta Petőfi Sándor 1842—1844. j 
Első kötet. Ez volt a könyv cime.

Azon kérdésemre, hogy kicsoda ez a 
Petőfi? — elbeszélte D. — a mit róla a 
»Nemzeti kör«-ben hallott. Valami megbukott j 
kóborló színész; Debrecenből gyalog jött 
Pestre, hogy verseit kiadhassa. Nem vállai- ' 
kozott arra senki. Végre Vörösmartyhoz vitte

- verseit; Vörösmarty a Nemzeti kör választ
mányának ajánlotta azok kiadását, hanem 
a versáradat országos veszélylyel fenyegetőz
vén, tuiajdonkép a Tóth Gáspár pártolása 
birta arra a választmányt, hogy Vörösmarty 
elnöksége alatt egy háromtagú bizottság 
eszközölje az előfizetésgyüjtést s a könyv 
kinyomatását.

A könyv julius elsejére megjelent elég 
szegényes kiadásban, s egy pengő forintért a 
Nemzeti körben minden látogatónak kezébe 
nyomták.

Petőfi csakugyan megkezdte irói és se
gédszerkesztői pályáját 1844. julius 1-én, 
Vahot Imre oldala mellett.

Én augusztus elején, hazafelé utazá
somkor ellátogattam Vahot Imréhez s nála 
egy oldalszoba nagy üvegajtaján át láttam 
Petőfit, a mint a segédszerkesztők mecha- 
nicus teendőivel foglalkozott. Mint kezdő 
poéta, hir- és névnélküli egyszerű irodalmi 

I munkásként dolgozott; s vele a közvélemény 
i ekkor még épen nem foglalkozott. Csupán 
i az ocsárló bírálatok irói csipkedték őt időn

ként, kicsinyéivé tehetségét s még azt sem 
akarva elismerni, hogy Petőfi versei való
sággal költemények volnának.

Petőfit e kicsinylő bírálatok leirhatat- 
lanul sértették. Különösen gyűlölte Császár 
Feieneet, mivel ez irta az első tüzetesebb 
bírálatot verseiről

Versben felelt a bírálatokra s többek 
közt » A természet vadvirága* címmel eként 
tört ki bírálói ellen:

Mit ugattok, mit haraptok 
Engemet hitvány ebek!

Torkotokba, hogy megfultok 
Oly kemény koncot vetek. 

Nyirbáljatok üvegházak 
Satyna sarjadékain :

A korláttalan természet 
Vadvirága vagyok én . . .

Petőfinél a versirás természettől nyert 
ösztön lévén, özönlöttek tollából a különféle 
tartalmú versek és pedig minden héten leg
alább is egy-kettő. A »P. Divatlap« számára 
minden héten k öteles volt verset írni; s a 
lapot ezenfelül német és francia nyelvből 
fordított elbeszélésekkel is ellátta. Többek 
közt mindjárt az 1844-iki júliusi számokban 
Paul de Kock-nak akkor nagyon kedvelt^ 
»Jenny« című szép novelláját olvashattuk 
fordításában.

Petőfit végtelenül sértette az, hogy az



K O S Z O R Ú 605

akkori fővárosi irodalmi körök nagyon ki
csibe vették s csak lassankint tudott tért 
foglalni az iréi respublikában. Ennek az 
oka leginkább sajátságos egyéniségében rej
lett. Minden áron e r e d e t i ,  semmi által 
nem korlátolt, mindenre jogosított független 
nagyság óhajtott lenni s nem akarta alá
vetni magát a társas élet korlátainak. Jel
szava volt: »nincs többé tekintély!« — »le 
a tekintélyekkel! — s ő mégis tekintély 
akart lenni.

Az 1844 ik év második felét türelem
mel húzta ki a »Pesti Divatlap« irodájában.

Az uj helyzet, a körűié mindent »ki
viccelő« fiatal irók társasága, őt lassankint 
megszeliditették; irói Ízlését, temperamen
tumát s érintkezési modorát, egyénisége elő
nyére, sok tekintetben simitották.

Midőn »Búcsú 18^4-től« cimű versében, 
a sirbaszálló évvel elszámolást tartott, abban 
magára vonatkozólag következőleg irta le 
a helyzetet:

Magas tervektől izzadó fejembe 
Te oly sok eszme magvát vetéd,

S én a gyümölcsöt bőven megteremve 
Láthatván, rajta büszkén nézek szét,

Jutalmul nem rest munkálatomnak 
A hir csillagja rám sugárt vetett,

S én mégsem Írlak oda tégedet
Hol boldog éveim feljegyezve vannak !

Szivem sokáig a sors balkezében 
A fájdalom meggyűlt világa volt;

Te megvénült év, szóltál hogy ne égjen,
És szózatodra a vadláng kiholt stb. stb.

*

1845 tavaszán több vidéki iró látogatta 
meg Pestet; névszerint Tompa Gömörből, 
Kerényi Eperjesről ; hanem Petőfire nézve 
az volt a legfontosabb ismeretség, hogy Ka
zinczy Gábor hetekig benlakott Pesten a 
»Vadászkürt« szállodában s itt lakása gyül- 
helyül szolgált a korosabb és a fiatal irók 
számára.

Kazinczy Gábor, Tompa, Kerényi, Pákh 
tele beszélték a Petőfi fejét, hogy menjen 
velők beutazni a felföldi megyéket.

Vahot ímre eléggé eszélyes főnök 
volt s a tervet nem ellenezte, mert látta, 
hogy Petőfi már rendkívül erősen sóvárgott 
a szabadabb élet és kalandok Után. A költő 
ugyan nem tért vissza többé a segédszer
kesztői kalodába, hanem azért hű dolgozó
társa maradt a »Pesti Divatlap« nak 1846 
közepéig. Irt a többi divatlapnak is, de leg

többet, az »Életképek« számára, mert Fran- 
kenburg aranyozta meg legrokonszenveseb
ben munkálatait.

1845 nyarán, jelenlévén Gömörmegye 
közgyűlésén, a főispán őt »táblabiróvá« ne
vezte k i ; e megtiszteltetés neki akkor rend
kívüli örömöt szerzett, s több aláírásánál 
használta is a »táblabiró« cimet.

Petőfit gömöri, szepességi, sárosi utján 
Pákh Albert kisérte. Egyénisége leginkább 
az irodalommal foglalkozó férfiakra volt ha
tással ; a hölgyek rokonszenvét ellenben nem 
tudta megnyerni. E tekintetben magáról a 
következőket irta »Egy szép hölgy emléke« 
cimű versében :

Hölgyek körül én s z é g y e l ö s  v a g y o k .
Előbb tehát némán bámulám.

Elszántam végre magamat, mivel
Oly nyájasan pillantgatott reám.

A nők körében bátortalan volt s csakis 
azok előzékeny szivélyessége egyengette ki 

i előtte a közeledés ösvényét.
Én azt hiszem, hogy Petőfi egy nőbe 

sem volt igazán szerelmes, hanem azok iránt, 
kik neki megtetszettek, költői rajongásra 
gyuladt s ez a lelkesülés nem egyszer egész 
versfüzéreknek szolgált forrásául. így tör
tént C s a p ó  E t e l k á v a l  (Vahot Sán- 
dorné nővérével), kinek váratlan halálát 
a »Cipruslombok« cimü versfüzérben gyá
szolja ; 1845-ben Gödöllőn Mednyánszky
Berta tűnt fel ismeretsége láthatárán s ez 
az ismeretség a »Szerelem gyöngyei« cimű 
versfüzérnek gyönyörű darabjait sugallta 
tollába.

TÓTH KÁLMÁN.
(A bajai ünnepély alkalmából.)

Baja városa ünnepet ül. Nagy fiának, 
Tóth Kálmánnak szülőházát emléktáblával 
jelöli meg e hó 2 1 -én; s ez alkalommal a 
halhatatlan költő érdemeit, sikereit s hatá
sát újból föleleveniti mindazok szivében, a 
kik a felejthetetlen lírikust, a nagytehet- 
ségü drámaírót s a szerencsés politikust 
hosszú és diadalokban gazdag működése 
alatt, mint hazánk egyik legkiválóbb szel
lemi előharcosát, tisztelni és szeretni ta
nulták.

Ez ünnep nemcsak Bajáé, hanem az 
1 egész országé. Hisz alig támadt népszerűbb 
i költő és hazafi a Petőfi utáni korszakban,
; mint Tóth Kálmán volt. Föllépés oétől fgva
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haláláig — a kritikának néhány számba 
nem vett bizalmatlansági szavazatát leszá
mítva — minden müve, akár rövid dal volt, 
akár humorisztikus Vers, akár dráma vagy 
országgyűlési beszéd: egy-egy sikerét kép
viseli. Ez a siker sohasem hagyta cserbe s 
hírét, nevét évről-évre emelte.

S ha a költői dicsőség elég volna arra, 
hogy boldoggá tegyen valakit: akkor Tóth 
Kálmán valóban irigyelt embernek tarthatta 
volna magát. De fájdalom, a külső körül
mények csak látszólag egyesültek nála, hogy 
megadják neki a megelégedést; bensőleg 
sohasem élvezte azt, sőt alig van magyar 
lantos, ki életét annyi szenvedéssel, oly gyá
szosan fejezte volna be, mint a »Halál« és 
a »Lemondani, lemondani« költője.

A szerelem, a melynek fölkent, hiva
tott dalnoka volt: az ő túlérzékeny melancho- 
liára hajló szivére végzetessé vált. E szen
vedély az egyedüli hatalom volt, a melynek 
nem tudott ellenállni; s összes szerelmi 
dalköltőink közt tán egy sincs, a ki a sziv- 
viharokat oly sokoldalún, annyi változatos
sággal s oly mély lélektani megfigyelések
kel énekelte volna meg, mint ő ; de hát 
volt-e előtte magyar lírikus, a ki úgy ke 
reste volna az életben is a romantikát, a 
kivételességet, mint ő ? Neki a szerelem 
nem volt »út a boldogság, a célt-érés felé«, 
hanem a »költői érvényesülés egyedüli 
módja«.

A női szivet, annak szeszélyeit, magasz
tosságát és bűneit egész alapjában megta
nulta ismerni s tanulmányaiért magas tan
dijat fizetett. Ideáljai, a kiknek szépségét, 
varázsát, erényeit és hibáit dicsérte, saját
ságos női társaságot képeznek, melynek tag
jai közt angyalok és ördögök egyaránt 
vannak.

Eletirói, kik rendkívül érdekes pálya
futását valamikor bátran és szabadon meg
írhatják : az adatok nagy tömegét fogják 
találni, szerelmeinek és szenvedéseinek hű 
és megindító rajzához. Mert mint minden 
jeles költőnél nála is minden vers »alkalmi« 
volt, a szó nemes élelmében, mert csak 
akkor énekelt, a mikor volt mit mondania 
és volt a kinek mondja.

Maga a költő a »Szerelmeim« című köl
teményben, mint egy dióhéjban mutatja be 
szive történetét. Négy eszményképét nevezi 
meg Az első Ninácska volt, e szelíd, ked
ves bajai leány, a későbbi »sápadt asszony«,

a ki férjhez ment s korán elhalt, s a ki
ről éneklé:

»E hang is, mely ajkamra jÖ most,
Nem az ifjú, a régi, a tiszta,
Csak, mint mikor nagy rázkódástól 
A néma nyeri hangját vissza :

Egy percre olykor — rövid percre,
És ezt is oly nehezen fájón,
De elég nekem ez egy hang is:
Mig drága sírodat megáldom.

S feltűzöm e kis dalvirágot,
A sirjel mellé emlékképen . . .
Ebei dalom is a tied volt,
Az utolsó is tied legyen !«

Más hang, más érzelem szól hozzánk 
ama ciklusból, melyet második eszményké
péhez, későbbi nejéhez irt. Róla szól legis 
mértebb dala is, melyet azóta minden asz- 
szony s mindan hajadon könyvnéJkül tud.

»Lemondani, lemondani 
Könnyű nektek azt mondani!
De a mikhez nevét kötém :
A rózsa, a csillag, a nap —
Oh egészen mást mondanak,
Ok szeretni tanítanak !«

A frigy, melyet Majthényi Flórával kö
tött, nem volt szerencsés. A hitvestársak 
belátták, hogy szokásaik, természetük elté
rők s elváltak, a nélkül, hogy egymással 
valaha viszályban éltek volna. S ettől fogva 
a költő meghasonlásra hajló szive folyvást 
kereste a boldogságot, melyet azonban so
hasem ért el teljesen. Két nő volt később 

I nagy befolyással rá. Az egyikről irta az 
»Elégiák« cimü ciklust, az önvád, a meg
bánás s az öngyötrődés e ritka szép zso
lozsmáit. íme az első :

»A miért te oly jó voltál,
Én fájdalmat adtam neked,
Piros sebet rózsák helyett.

Lelked, ezt a szent galambot,
Mely sebezve repült felém,
Még mélyebben általverém.

8 mindezt azért, hogy megmentsem 
Hiúságom, büszkeségem !
Oh szégyen rám, örök szégyen !

A női szendeség, önfeláldozó nemesség 
ideáljaként festi e nőt s azért annál rejté
lyesebb, hogy utolsó szerelmének tárgya, 

■j mégis oly nő volt, a ki hitét romba dönté,
! s a ki a legjobb szivet (mélyen érző költő 
í szivét) meg nem értve s nem méltányolva:
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siettette a végzetet, melynek a kitűnő em
bernek áldozatául kellett esnie. Maga is a »vér 
részegségé« nek nevezte szenvedélyét ama 
nő iránt, a ki eleinte a költő több versét 
németre forditá, s később internationális regé
nyes kalandok hősnőjévé lett.

De nemcsak a szerelem, hanem a ha 
zafiságnak is ép oly nagy dalnokát bírta és 
bírja örökké Tóth Kálmánban a nemzet. 
Már a »Losonci özvegye« cimü balladájában, 
melylyel Deák Ferenc barátságát nyerte 
meg, a hazaszeretetet s honfiúi büszkeséget 
dicsőíti. Az 1859 ben irt »Ki volt nagyobb? « 
kezdetű költeménye minden fajgőgje mellett, 
mely abbéi hozzánk szól: leglendületesebb 
hazafias költeményeink egyike, mely min
den időben újra meg újra hü kifejezése nem
zeti önérzetünknek. Az »Előre« cimű köl
teménye szinte lázitó hatást keltett s az or
szág minden részében állandóan szavalták. 
S ki ne emlékeznék a »Damjanichné arc
képe előtt« cimü ódájára, mely a vértanú 
özvegyét csodálva magasztalja ? Aztán a hon
védeknek volt e lelkesebb, mélyebben érző 
költője, mint Tóth Kálmán? Egész sorsát 
irta meg a szabadságharc bajnokait dicsérő 
költeményeknek; legszebbek a »Mikor az 
akasztófákat faragták«, továbbá »Október 
6 -ikán« és »Kik voltak a honvédek« ciműek. 
S a »Deák Ferenc halálára« cimü ódája, 
melylyel az akadémia száz aranyára pályá
zott: nem-e hasonlithatlanul tömörebb gon
dolatokban, tisztább érzésben, művészibb a 
formában, szerencsésebb a jellemzésben, mint 
Szász Károly nyertes verselménye?

Mint publicista és drámairó még zajo
sabb sikereket aratott; noha e sikerek nem is 
oly tartósak. Baja városát három ízben kép
viselte az országgyűlésen, hol szónoklataival 
pártja legtekintélyesebb tagjai közé sora
kozott, s a »Bolond Miska« előlapban s po
litikai verseiben a közérzületnek mindenkor 
hű kifejezést vagy annak helyes irányt adott. 
Volt idő. a mikor népszerűségre nézve senki 
se vetélkedhetett vele az országban.

Szerencséje és tehetsége sohasem álltak 
ellenségek gyanánt szemközt s ha egy-egy 
kisebb vereséget szenvedett, mint első drá
májával, az elhamarkodva készült »Utolsó 
Zách «-csal; csakhamar »megkorrigálta ön
magát« s jelesebb alkotással feledtette a 
kudarcot. így második darabja, az »Egy ki
rálynő« cimü már az akadémia száz aranyát 
nyerte el, még pedig Szigligeti ellenében. A

j »Harmadik magyar király«, mely Aba Sá
muel tragikus sorsát tárja elénk, továbbá 
a mulattató, hazafias »Dobó Katica« s »A 
király házasodik« mind kiváló színházi si
kerek jelzői, s »A nők az alkotmányban« 
cimü vigjátéka mindenkor a legjobb társa
dalmi darabjaink között foglaland helyet.

S a mi siker, dicsőség osztályrészéül 
jutott: azt ő viszont mind hazájának és 
szülővárosának juttatta; ő csak a szenvedést 
tartá meg, melyből ugyannyi részt osztott 
neki az élet. Szülőföldjének jövője képezte 
utolsó ábrándjának tárgyát és élete kata
sztrófáját semmi más nem siettette, mint az. 
hogy a mikor egészsége s végül konokul 
hozzá ragaszkodó szerencséje cserben hagytat: 
Baja városa is megtagadta tőle az oly sok
szor megadott közbizalmat s nem válasz
totta meg negyedszer is képviselőjének. 
Utolszor történt volna úgy is — de hát a 
bajaiak nem akartak ez egyszer különbek 
lenni, mint a fülöpszállásiak, a kik a man
dátumot kereső Petőfit, népszerűsége tető
pontján, kiűzték falaik közül. De hát Fülöp- 
Szállás nem volt — szülővárosa Petőfinek !

Valóban Baja városa ezúttal s a jövő
ben nemcsak kegyeletet tanúsít, hanem egy 
nagy tartozását rójja le? a halott iránt. Legyen 
ez első ünnepélj az engesztelés ünnepe !

PRÉM JÓZSEF.

I R O D A L O M .
»A lőcsei fehér asszonyából, Jókai törté

neti regényéből, melyet a Révai testvérek illus- 
trált füzetekben (Jókai Róza k. a rajzaival) adnak 
ki, ismét két füzet hagyta el a sajtót, a 13—14-ik. 
Ezekkel a harmadik kötet iveit kapja már a kö
zönség, díszes kiállításban.

A Petöfi-társaság e havi felolvasó ülését 
az akadémia épületében jelenleg folyamatban lévő 

! restaurálási munkálatok miatt nem tarthatja meg 
a rendes időben. Az ülés napját később hírlapi ér
tesítések fogják tudatni a közönséggel.

»Uj n em zed ék «  címmel uj heti lap mutat
ványszáma jelent meg. A lapot dr. S z  i k 1 a y Já
nos szerkeszti és adja ki s társszerkesztő dr. Váli 
Béla. Az uj lap a középiskolai tanulók közlönye 
lesz s közölni fog a tanuló-életet, tanügyet érdeklő 
cikkeket; jelesebb írók, művészek, állam- és itan- 
férfiak élet- s jellem rajzait; tudományos ismerteté
seket ; táj- és népleirásokat; tanintézetek helyrajzi 
és történeti ismertetéseit; rendes közleményeket a 
nevezetesebb heti eseményekről; tájékoztató bírá
latokat a megjelent irodalmi és művészeti termé
kekről ; mulattató tárcákat, elbeszéléseket, adomá
kat, főleg a tanuló-életből stb. A tanulók serken
tése végett időről-időre palyadijakat fog kitűzni 
kisebb tudományos és szépirodalmi müvekre. Elő-
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fizetési ára negyedévre 1 frt 50 kr, mely gra- 
nátos-utca 6. sz. alá küldendő. A mutatványszám 
tartalma a következő: Az olvasóhoz. (Progratnra- 
cikk.) — Trefort Ágoston. Dr. Vali Bélától. — A 
felekezeti középiskolák érettségi vizsgálatai. — 
Tóth Kálmán. — A székely-udvarhelyi ev. ref. collé- 
gium. Fülöp Árontól. — Kriesch János jubileuma. 
Paál Árpádtól. — Nagyvilág. — Iskolai élet. — 
Irodalom és művészet. — Krisztus a Kálvárián 
(Munkácsy uj festménye). — Mi újság? — A kor
mányozható léghajó. — Vegyesek. — Történeti 
naptár. —' A tárcában: Venite, adoremus ! (Költe
mény.) V á r a d i  Antaltól. — Johanka néni, 
Francka néni és keresztapám. M i k s z á t h  Kál
mántól.

Francia nyelvtant adott ki M á r t o n f f y  
Frigyes, kinek neve regényforditásairól eléggé is
meretes az irodalomban. A tankönyv a legújabb 
rendszer szerint készült s tanító segélye nélkül is 
használható. Ára 1 forint. A nyelvtanhoz »Kulcs« 
is kapható 50 krért.

Dr. Bihari Péter tudatja helybeli s vidéki 
előfizetőivel, hogy miután »Müvelődéstörténet«-e 
megjelent, a postai szétküldés kezdetét vette s e 
héten befejeztetik. Azokat pedig, akiknél gyűjtő 
ivek vannak vagy előfizetni akarnak, értesiti, hogy 
miután a mü az Ígért 60 iv helyett 82 ivre bő
vült (2 kötet, bolti ár 8 frt) az előfizetési áron 
könyvét nem adhatja, hanem megrendelhetik bi
zományosánál : Pfeifer Ferdinánd urnái. Kivételt 
kepezuek a tanintézetek s tanító-egyesületek, me
lyeknek, ha egyenesen s hivatalosan hozzá (Ki- 
nizsy-utca 6. sz.) fordulnak, 6 frt kedvezményi 
áron adja.

A nemzetközi irodalmi kongresszust ez
idén B r ü s s z e l b e n  tartják meg. Az értekezle
tet, mely e hó 27-én nyílik meg, eredetileg Mad
ridba hívták egybe, de a délen pusztító járványra 
való tekintettel Brüsszelbe tették át annak szinhe- j 
lyét- Az értekezlet tiszteletbeli elnöke Hugó Viktor, 
tárgya : az irói és művészi tulajdonjog szabályo
zása. Az értekezleten résztvevők tiszteletére An- 
versbe és Brügesbe kirándulásokat is fognak ren
dezni. Lesz ezenkívül díszelőadás és bankett. — 
Jövő évre, mint halljuk, a kongresszust Budapesten 
akarják megtartani. Az illetékes köröknek ez ügy
ben már jó eleve meg kellene teuniök a szükséges 
lépéseket és meghívást intézni a kongresszushoz, 
mely ép az országos kiállítás alatt tartaná üléseit 
Budapesten.

M Ü Y É S 2 E T ,
Liszt Ferenc király-hymnusát tudvalevő

leg nem adják elő a m. kir. opera megnyitó es
téjén. A mióta köztudomásra jutott, hogy a nagy 
mester szerzeményét nem találták alkalmasnak, 
megindultak a kombinációk és találgatta ki-ki az 
okot : miért nem adhatják elő a Liszt hymnusát. 
Most azután kiderült, hogy sem családi érdekek, 
sem klikk-intrigák nem szerepeltek, hanem egye
dül loyalis szempontból nem mutatják be a Liszt 
hymnusát. Maga a mester bevallotta, hogy szer
zeményét egy régi magyar dal után csinálta. Ez j 
még nem lett volna baj, hiszen Liszt más szerze- !

ményeit is régi magyar dalokból dolgozta ki, 
ámde ennek a király-hymnusnak az őse nem más, 
mint a »Hej Rákóczi, hej Bercsényi . . .« kezdetű 
híres nóta, a melyét énekeljenek bár az Ábrányi 
Kornél szövegével — annak hallása különös remi- 
niscenciákat ébreszt a hallgatóban. Az első próba 
után. mikor megtudták a két dal közt való szoros 
counexiót, Podmaniczky báró kimondta, hogy a 
Liszt hymnusát nem lehet fölvenni a megnyitó 
előadás műsorába, Erről az intendatura értesi- 
téni fogja a mestert s elküldi neki a »Hej Ber
csényi . . .«'féle nóta szövegének szószerinti német 
fordítását, mivel tudvalevőleg Liszt nem tud ma
gyarul. Podmaniczky br. hivatkozni fog a mester 
finom érzékére, a melynél fogva felesleges bővebb 
magyarázata annak, hogy a király által épített 
m. kir. operának, a király jelenlétében való meg
nyitásakor nem lehet olyan rebellis nótát előadni. 
Ez az indokolás bizonyosan meg fogja nyugtatni 
Liszt Ferencet is.

Makartot meglátogatta Payerbachban a pá
risi Figaro, levelezője és most azt írja róla, hogy 
a művész nagyfokú idegbajban szenved, mely jó
részt megfosztá őt művészi és szellemi tehetségei
től. A megbízatás, hogy a királyné egyik vadász- 
kastélyát kifesse, annyira elfoglalta, hogy egész 
rögeszmévé vált nála e dolog.Makart különben igen 
rosszul vau. Nehezen beszél, mint mindig, de esz
méi nem kuszáltak. Külseje nagy szenvedésre vall, 
hanem a lelki állapotáról szóló hírek mégis túl
zottaknak látszanak. Mióta Bécabe költözött, lé
nyegesen javulóban van.

Szondy György szókra, melyet a bibornok- 
hercegprimás Kiss Györgynél megrendelt, már el
készült s Drégely-Paláukra érkezett. A szobor 
egyik kezében kivont kardot tart. Minthogy a ter
vezett átellenes szobor (Várdai érseké) elmarad, a 
hercegprímás egy másik megfelelő történeti ala
kot fog a Szondy-kápolnában elhelyeztetni. E hir 
kapcsában fölemlítjük, hogy a p é c s i  s z é k e s -  
e g y h á z  uj  a p o s t o l s z o b r a i  közül K i s s  
György szobrász, ki e végett Pécsett időz, eddig 
már hat apostolt mintázott s ezek mindegyike igen 
megnyerte Schmidt, a székesegyház restauráló épí
tészének tetszését. A már eddig elkészített szob
rok a következők: Péter, Pál, Jakab, János, An
drás, Bertalan. Az alakok sóskúti homokkőből 
faragva, harmadfél méter nagyságúak.

A festészeti mesteriskola akadémiai mű
termében a napokban kezdődött meg a munkaév. 
A tanítványok már valamennyien visszatérték és 
szorgalmasan dolgoznak.

A székesfehérvári színház október 4-en 
nyílik meg D o b s a  »IV. László* cimű müvével. 
A Tóth Béla igazgatása alatt álló társulat kivá
lóbb tagjai Fodor Fruzina, az orsz. szinészeti ta 
noda szép téhetségü végzett növendéke, továbbá 
Fekete Róza, Bombay Mihály, Miklósy Gyula (a 
volt igazgató), Bárdy Lajos, Szt. Németh József, 
Reiner Antónia. Peterdy-Oroszy Georgette, Kantay 
Teréz és Rácz Gyula. A társulat iránt nagy az 
érdeklődés.

Felelős szerkesztő: SZANA TAMÁS.
B udapest. W eiszmano testvéreit Köuyv.uyviutiaja*
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C O E U R - D A M E «
Regény.

Irta GABÁNYI.

I.
Ambrus gazda reggel hat óra után be

fogta a két szürkét a bricskába s kihajta
tott a pályaudvarhoz, hogy hazahozza az uj 
nevelőnőt, kinek a gyorsvonattal kellett meg
érkeznie Budapestről.

Bertókot, a mindeneslegényt is maga i 
mellé ültette a bakra, hogy majd legyen, a 
ki segít fölrakni a »kisztni«-ket, kuffereket 
és iskátulákat, meg összes cók-mókját an
nak a »mádám«-nak, kit csak azért hoznak 
a házhoz, hogy legyen egy személylyel több, 
ki a szegény embereknek parancsolgat.

Ambrus gazda még a rendesnél is rosz- 
szabb kedvében volt, de hogy is ne ? mikor 
egész éjjel le nem zárhatta a szemét, mert 
a nagyságos urnák nevenapja volt s azt szo
kás szerint nagy derendóciával ünnepelik, 
még pedig úgy, hogy eltart másnap haj
nalig.

— Mintha valamennyien meg lettek 
volna bomolva 1 — dörmögé Ambrus gazda, 
de mennyivel mérgesebb lett még, midőn a 
pályaudvarba érve, eszébe jutott, hogy elfe
lejtette megkérdezni a nagyságos úrtól, hogy 
kinek hívják azt a neveiőnőt, a kit neki 
be kell hozni és hogy miről fog majd ráis
merni? Arra, hogy visszaforduljon gondolni 
sem lehet, mert már hallatszik messziről a 
masina fütyülése. Aztán meg a nagyságos 
ur most úgy is alszik s ha valaki föl merné 
kelteni, — no hiszen lenne vagy egy hétig 
ne mulass!

Bosszúságában! Ambrus gazda az os
tornyéllel jó nagyot sózott szegény Bertók 
hátára, ki bambán mereszté szemeit egy 
mozdonyra, melyből épen akkor eresztették 
ki a gőzt, nagy pöfögéssel. Úgy látszik, Ber- 
ók már megszokta az üíleget, mert egy i

i csöppet sem volt meglepetve ; szótlanul el
fordult s a ló farára ütött egy jó nagyot te- 

! nyerővel. A szürke is tovább adta az ütést 
j s egy ott lábatlankodó kutyába úgy belerú

gott, hogy az vonitva neki iramodott a töl- 
! tésnek.

A vonat már berobogott a pályaudvarba 
s Ambrus gazda még mindig azon tanako
dott, hogy miről ismerje föl azt a bizonyos 
>mádám«-ot? Neki általában különös fogal
mai voltak a nevelőnőkről. Azt hitte, hogy 
valamennyi afféle csúf, kiaszott vénség, meg
testesült vasorru bába, ki kalucsni nélkül 
még a kapu elé sem megy s a kávépörkölő 
masinát mindenüvé magával viszi. Arra ké
szült tehát, hogy majd szemügyre veszi az 
érkező utasokat s ha egy ilyen vén terem
tést lát kiszállni a kocsiból, — majd meg
szólítja.

Ambrus gazda csalódott. A vonattal 
nem érkezett egyetlenegy öreg asszony vagy 
vén leányféle sem. Senki, a ki bármi jellel 
is elárulta volna, hogy a kis Micike mellé 
nevelőnőnek van kiszemelve. Az utasok leg
nagyobb része már elhelyezkedett. Többnyire 
vártak reájuk. Mindenkinek volt valakije, a 
ki fogadta. Ölelkezés, csókolózás mindenfelé.

Ambrus gazda kezdett kétségbeesni. 
De hátba nem is érkezett meg a »mádám« ?

Az öreg már épen fel akart ülni a 
bakra, hogy haza hajtasson, midőn eszébe 
jutott, hogy néhány nőt és férfit látott be
menni a váróterembe.

Nem volna-e jó szétnézni azok között 
és kérdezősködni ?

Ambrus benyitott a váróterembe és 
széttekintett. Nem volt ott semmi gyanús 
egyén. Néhány utazó ügynök rendezgette a 
málháját, egy kövér zsidóasszony civódott 
a pincérrel; »friss vizet tessék!« kiabált a 
mezitlábos gyerek s egy alig húsz éves fia
tal leány állt az ablak mellett.

— Engedelmet instálok, — szólt ka-
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lapját megbökve Ambrus gazda. Nincs az 
uraságok között egy nevelőnő ?

A férfiak mosolyogva összenéztek.
— Én az vagyok, — mondá, szerényen 

lesütve szemeit az a bús arcú, szőke fiatal 
leány s a kocsishoz közeledett.

Ambrus gazda tetőtől-talpig méregette 
szemével az előtte állót s néhány percnyi 
szünet után tagadólag rázta a fejét.

— Nem lehet az. Maga még nagyon 
ifjú arra. — Aztán rövid hallgatás után 
megint hozzá veié:

— De hát izé . . . csakugyan, a kisasz- 
szony afféle tanítónő »mádám«.

A bús arcocska kissé elmosolyodott s i 
igent intett fejével.

— Nem addig van az, — okoskodék j 
Ambrus gazda s kémlő tekintetét le nem 
vette a leányról. Hanem hát honnan jön a 
kisasszony és hová igyekszik ?

— A budai állami tanitónőképezde nö- j 
vendéke vagyok. A fővárosból jövök. De 
hiszen én megírtam a tanácsos ur ő nagy
ságának, hogy ma fogok ide érkezni.

— Miféle tanácsosnak ? Hogy hívják ?
— Az én nevem Tési Margit.
— Nem a kisasszonyét kérdem, ha

nem . . .
— Pentelényi Domokos ur ő nagy

sága . . .
— Jól vagyunk már! — kiáltott fel 

Ambrus, a gazdája nevét hallván említeni. 
— Hát csakugyan ? . . . Sohse hittem, hogy 
ilyen ifjú és máris » má d á m g u b e r -  
nánt «.  No hát csak hamar, tessék felülni, 
itt a szekér.

A . leányka kezébe vett egy kis kézi
ládát, egy csíkos nagy kendőt a elhaladva 
a tükör előtt, beletekintett s megigazgatta 
egyszerű, kis fekete kalapját. Aztán kitörlé 
zsebkendőjével szemeit, melyek — úgy lát
szik, — sokat harmatoztak a múlt éjjel.

— Hát a kufferek meg az iskátulák 
hol vannak ? — kérdé Ambrus, az ajtóban 
megállítva a leányt.

— Itt van, bácsi, viszonzá ez, a kezé
ben lévő kis kéziládát mutatva.

— Több nincs ? — kiáltott szemeit me
resztve, szájtátva a vén cseléd.

— Nincs. Mehetünk, — felelt a neve
lőnő és sietett a bricskába ülni.

Ambrus gazda az egész utón rázta a 
fejét, elégületlenül morogva bodros baju
szába:

0 R 0 .

— Már ez még se lehet! Ki látott va
laha ilyen gyerek »mádám«-ot, a kinek még 
magának is mester kellene ? Aztán kuffere 
sincs! . . . Ebből ugyan senki se nézné ki, 
hogy tanítani tudjon. És az öreg cseléd 
minduntalan visszafordult a bakon, hogy 
szeme közé nézzen ennek a gyereknek, ki 
azt meri mondani magáról, hogy ő »má
dám  g u b e r n á n t « !

Bertók is folyvást hátra-hátra tekint- 
getett a kocsisülésből s vigyorogva nézte a 
szelíd, ífiu arcot, melyben valósággal gyö
nyörűsége telt. Ambrus gazda pedig mind
annyiszor akkora dúcokat teremtett öklével 
a fiú hátára, hogy szinte porzott bele.

A kis nevelőnő pedig széttegintgetett 
a bricska hátsó üléséről s igyekezett meg
barátkozni A -̂nel, Magyarország egyik na
gyobb városával, mely szép vidékéről ne
vezetes s rendes lakóhelye a mágnástól 
a közönséges munkásparasztig, mindenféle 
rendű és rangú embereknek.

Margit nézett; hol jobbra, hol balra for- 
ditá fejét s gondolatai oly sebesen váltakoz
tak, mint a képek, melyek szemei előtt át
vonultak ; mint a kerekek küllői, melyek 
körben kergetődznek, a nélkül, hogy egyik 

! a másikat utólérné.
Mindenféle apró épület állott széthányva 

| két oldalt. Törpe viskók, vedlett falusi há
zacskák elszórva, rendetlenül, utcahosszat, 

j csak itt ott tarkázva egy emeletes házzal. 
Mint ha valami ó-divatu dolmányt látna az 
ember, itt befércelve, ott befoltozva, melyen 
a sok elszórt apró pityke között egy-egy 
nagy gomb hetvenkedik.

A főváros díszes épületei után ez a lát- 
i vány némileg szomoritó benyomást tett a 

kis nevelőnőre. Úgy érezte magát, mintha 
hirtelen leesett volna valami magasságból 
valami mélységbe. Ismeretlen alakokat lá
tott ácsorogni a házak kapuiban, kik na
gyokat ásítva néztek az elrobogó szekér 
után. Mások lomhán baktatva haladtak vé
gig a házsorok előtt, mintha épen semmi 
dolguk sem volna. Bozontos házőrző kuva
szok ugrándoztak csaholva a lovak előtt, 
majd mögöttük. Némely kerítés alól nyil- 
sebesen iramodott feléjök egy dühös komon
dor s észrevehetően haragudni látszott, hogy 
a szekér épen az ő portájuk előtt halad, 
mig Ambrus gazda az ostor hegyével végig 
nem vágott rajta, mikor aztán egy hosszan 
elnyújtott mordintással és sértett önérzettel
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orrot eresztve, visszakullogott a kapuhoz és 
küszöbén keresztbe feküdt Más helyen meg 
élénken terecselő kacsák és ludak kara
vánja himbálózott az esőmosta pocsolyák
hoz és az ut mentében kigyózó árokhoz. 
Aztán jött a belváros, rendezettebb utcái
val, nagyobb épületekkel és szomorúbb fa
lakkal. Mindig több és több boltajtó, külön
féle cégtáblákkal, melyek föliratait a kis 
nevelőnö sebtében leolvasni igyekezett. Meny 
nyi ismeretlen név és furcsa ákombákom !. . .  
De hát hol maradt a zaj és lárma, mely 
még néhány óra előtt környezé ? Az a nagy 
sürgés-forgás; a lótó-futó emberek, kik va- 
mennyien úgy sietnek, mintha a házuk égne, 
vagy orvos után futnának, nagy beteghez. 
Mindennek semmi nyoma. Tompa csönd 
előtte, mögötte, mely mint az őszi köd ne
hezedik az egész városra. Csak a bricska 
siketitő dübörgése hiteti el véle, hogy nem 
álmodik, de készül valahová, viszik vala
hová, a hol pénzért gyermekeket kell majd 
tanítania.

Bertók megint visszatekintett rá és le
írhatatlan jósággal a szeme közé vigyorgott, 
mig Ambrus gazda hátbaütése figyelmét 
újra a lovak felé nem terelte.

— Mit nézed mindig a mádámot? — 
rivallt rá az öreg, — tán szerelmes lettél 
bele ?

Bertók elpirult, mosolyogva megvakarta 
fületövét, valamit dünnyögött, de aztán többé ! 
nem nézett vissza Margitra.

Végre egy nagy, emeletes ház kapu
ján, — melynek mindkét szárnya nyitva 
volt, — befordult a bricska s megállt a köve- 
zetlen udvaron. Az egész ház, mintha ki 
lett volna halva, sehol élő lény nem moc
cant. Ambrus lekászolódott a bakról s oda
dobta a gyeplőt Bertók kezébe:

— Maradj a lovaknál meg a mádám- 
nál, mig bejelentem, hogy itt vagyunk. — 
szólt kedvetlenül s eltűnt a lépcsőn, mely 
az emeletre visz.

A kis madám meg sem mert mozdulni 
a szekéren. Szive nagyon sebesen dobogott, 
hát rászoritotta az egyik kezét, a másikkal 
pedig összes vagyonát, a kis ládát fogta az 
ölébe.

Bertók most bátrabb lett s egészen 
visszafordulva a bakon, szemeit a leánykára 
meresztő. Aztán, a nélkül hogy le vette 
volna róla tekintetét, egy ugrással a ló mel
leit termett, cirógatta és vigyorgott.

Tolakodó természete dacára, valami 
rendkívül megnyerő és részvétgerjesztő ki
fejezés volt a pórsuhanc arcában. Csinos, 
fiatal vonásai, szemének mélabus tekintete 
szenvedést árult el. Csak folyvást mosolygó 
ajkain ült némi bambaság, a mi első pilla
natra bántón hatott az emberre.

Néhány percnyi szünet után a leányka 
is elmosolyodott, a mi — úgy látszik, — 
fölbátoritotta Bertókot, mert most már han
gosan kezdett kacagni s nem simogatta, de 
a szó szoros értelmében, csapdosta a lovat, 
nagy vörös kezeivel.

— Be szép maga, istenem! — szólt a 
fickó, szivéből kacagva.

Margit is elnevette magát s félrefordult, 
hogy kikerülje a rá irányzott bamba te
kintetet.

— Én beviszem ezt magának, — szólt 
Bertók és a kis láda után nyúlt, de a mint 
keze a leány puha kezéhez ért, egyszerre 
visszaugrott, mintha csalányba nyúlt volna. 
Arca pillanatra elkomolyodott s fogait ösz- 
szoritá. Ez azonban csak néhány percig tar
tott s midőn a nevelőnő tekintete véletlenül 
ismét a suhanc felé esett, az újból vigyor
gott felé, mint az előtt. Pödörgette serke- 
dező bajuszának a helyét; hol lekapta a 
sapkáját, hol megint a fejére nyomta, szó
val : úgy látszik, mindenféleképen kedves
kedni igyekezett a leánykának, de nem 
tudta miként kezdje.

Végre bátorságot merített egy nagy só
hajtással s merészen kérdé:

— Ugyan hogy is hívják a kisasz- 
szonyt?

A leány eleinte úgy tett, mintha nem 
hallotta volna, de miután Bertók kétszer is 
ismételte a kérdést, vállvonitva feleié:

— Margit.
— Margit — — dünnyögé a suhanc, 

Margit. . . s úgy tett a szemeivel, mintha 
azokkal e név minden betűjét az agyvele
jébe akarná tolni. Aztán megjegyzé moso
lyogva :

— Szép név . . . nagyon szép. Engem 
úgy hívnak, hogy Bertók. Nem olyan szép 
név, mint a kisasszonyé, de azért engem 
mégis csak Bertáknak hívnak . . .  mert az 
a nevem.

Ismét szünet állt be a furcsa társalgás
ban, mely alatt a fiú rábámult Margitra, ez 
pedig mintegy öntudatlan, néhányszor is- 

1 métlé halkan e szót: »Bertók«, aztán gon-
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dolatokba merülve, az ég boltjára mereszté 
tekintetét, arra a fölöttünk hullámzó kék 
tengerre, melynek mélysége láthatatlan, mint 
a távol jövendő.

A suhanó megint beszédbe ereszkedett:
— Ha szüksége lesz valamire a kis

asszonynak, úgy csak álljon ki a tornácra 
és kiáltsa el, hogy Bertók ! Aztán én mind
járt ott termek, és akármit parancsol is, meg
teszem. Akarja hogy beleugorjam most oda 
abba a messzes gödörbe ? Akarja ? . . .

Ambrus gazda káromdása hallatszott, 
s épen idején, mert Bertók csupa lelkese
désből az újonnan érkezett nevelőnő iránt, 
bizonyosan beleugrott volna a frissen oltott 
mészbe, mely mint egy nagy tejfeles pocsolya 
állt az udvar túlsó sarkában. Az ismerős ri
kácsoló hang hirtelen elkomoritottta Bertók 
mosolygó arcát, s hamarosan oda súgta a 
kis lánynak :

— Jön az öreg! . . .  ő az én apám ...
de csak mostoha apám. Rám nagyon mér
ges, .........mindig üt. Csúf beste lélek! Ne
szóljon neki semmit, meghálálom! Ezeket 
suttogva, megint tevékenyedni kezdett a ló 
körül.

— No hát csak tessék a kisasszonynak 
utánam jönni, — szólt Ambrus, s kivéve a 
kocsiból előbb a kis ládát, majd annak tu
lajdonosát, vezette Margitott fel a széles, bolt
hajtásos lépcsőn. A leányka ment utána, szót
lanul, szorongatott kebellel.

Hová is jutott ő most tulajdonképen ?. . .

II.
Nem hiszem hogy lett volna valaha ember, 

kire ez elnevezés: p a r v e n u  jobban ille
nék, mint az öreg és kényelembe belehizott 
P e n t e l é n y i  D o m o k o s r a .

A szerencse még bölcsejében kezdte el 
üldözni, s azóta nem hagyta el soha.

Szülei egyszerű nemes emberek voltak. 
Az öreg maga azt szokta mondani, hogy 
apja főrangú hivatalnok volt Pesten, de ez 
nem igaz. Korcsmáros volt ő és mérte a 
bort a csöntésben, az alatt mig felesége a 
konyhán forgolódott, vagy nyiszálta a csirke 
nyakát, mert »a ténsur rántott csirkét be- 
stellált.« — Domokos urfit, a mai D o m i -  
c i t, — a hogy főrangú barátai nevezni 
szokták, — mikor rá került a sor, elküld
ték az iskolába; csakhogy a fiú mulatságos- 
sabb dolognak tartotta nem menni tovább 
az utca sarkánál, hol a hozzá hasonló ifjú

j csemetékkel óra számra gombozott. Vagy 
i ki sem ment hazulról, de az ivóban vala- 
| melyik vendég háta mögé húzódva elnéz- 
I degélte, hogy melyik a tök alsó, a filykó, 
í az »ász* meg a »sláger.« Már akkor töb

bet értek előtte ezek a figurák minden os- 
! tóba könyvnél a világon. Professzor uram 

pedig azt üzente haza minden héten a »só- 
dátorral« hogy: a »fiúval nem lehet bírni.« 
— No ha nem lehet vele bírni, — gondolta 
magában az apja, — úgy nem fizetjük érte 
tovább az iskolát, de majd munkába veszem 
én magam, s egy szép napon kivette a fiú 

l hóna alól a könyveket, markába nyomta az 
i itcést meg a messzelyest, s levitte magával 
! a pincébe, a hol rögtön meg is magyarázta 
| neki, hogy melyik hordóból adjon, mikor 

a vendég józan, s melyikből mikor látja, 
í hogy már kapatos. Domokos ur ifjúkori óíe- 
! tében aztán egyéb nevezetes nem történt 

mint az, hogy megtanult kártyázni, s meg
hízott mint egy tulok, s ki tudja hová hi- 

j  zott volna, ha az apja egy kánikulai napon 
; elébe nem áll, s néhány nagy bankót nyomva 
i a markába, imigyen nem szól hozzá :

—- Édes fiam, eddig hizlaltalak, tovább 
! nem teszem. Pincért nem tarthatok, mert 

szegény ember vagyok magam is ; herére 
pedig semmi szükségem. A katonaság alól 
kiváltottalak, — elég bolond voltam. Nesze 
most itt az apai, anyai, eredj a világba, nézd 
meg, hogy esik másutt, s próbálj szerencsét.

Az ifiur aztán elindult a merre az orra 
vezette, és néhány havi barangolás után 
letelepedett N*-ben, mely város — a hogy 
mondani szokás, — akkor volt emelkedőben. 
Még akkor arra felé nem járt vasút. A mennyi 
bagázsiás szekér, delizsánc, úri fogat, posta-, 
paraszt szekér s egyéb jármű megfordult 
N*-ben, annak mind a főúton kellett bejutni 
a városba. Ezen a főúton nyitott korcsmát 
Domokos ur, olyan csapszéket, melyben biz
tosra lehetett venni hogy tiz vásáros közül 
kilenc ott hagyja keresménye felét, csak 
úgy hazamenőben.

Pentelényi Domokos rövid időn »mó
dos« ember lett, s akkor első dolga volt 
megvenni azt a telket, melyen a korcsmája 
állott.

A 48 és 49-iki év lezajlott, még pedig 
Domokos urra, mint aféle »gútgezinnt« pol
gárra nagyon előnyösen, Mit törödött ő azzal 
hogy ki jön a korcsmájába, csak igyék ? 
Mit gondolt ő arra, hogy kit éljeneztetnek
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a nagy piacon, ha az éljenezők nála ünne
pelték meg az eseményt?

Mikor a nagy napok elmúltak, akkor 
már Pentelényi Domokost mindenki megsü- 
vegelte a városban, mire <5 nagyon sokat 
tartott, lévén már akkor is annyira hiú és 
nagyzoló, hogy némelykor csak azért trü- 
szentett, mert jól esett hallania mint kiván- 
ják neki »kedves egészségére!«

(Folyt, köv.)

EGY TÖRTÉNET A MÁS VILÁGBÓL.
(Francia elbeszélés.)

Irta JEAN RICHEPIN.
(Folytatás.)

ó  is közölte velők gyermekkori örö
meit és fájdalmait. Sok oly dolgot elmon
dott nekik, a melyeket senkivel sem közölt, 
soha: zsenge korának keserű éveit az öreg, 
zsugori nagynénje gyámsága alatt, ki nem 
értette meg és nem szerette a gyermekeket; 
rideg magányban töltött fiatalságát, melyet a 
szakadatlan munkásság tett elviselhetővé. 
Nem volt sem barátja, sem udvarlója — s 
később, midőn hosszú útra kelt, hogy föl
keresse apját, a ki őt nem ismerte, csak 
fokozódott lelki szenvedése az által, hogy 
atyjában nemeslelküséget nem fedezhetett 
föl. A fegyelem, meg a szeszes italok egé
szen eltompitottak benne minden gyöngé- 
debb érzést.

A leánynak minden buját, vágyát, ke
serűségét átérezte lassankint János és Má
riusz. Együtt örültek, együtt szomorkodtak.

— Tudod-e — szólt egy nap János 
Máriuszhoz, — hogy én ezt a kis Jeannet 
tiszta szivemből szeretem ?

— Ejh, — viszonzá Máriusz — hiszen 
én is ép úgy vagyok azzal. Lám, mennyire 
találkoznak érzelmeink 1

IV.
V i s z á l y  u t á n  j ö n  a béke .

Másnap éjjel keveset aludtak. Mind a 
ketten Jeannera gondoltak. Mind a ketten 
iparkodtak magokat meggyőzni, hogy való
ban szerelmesek s mindenik azt képzelte, 
hogy őt szereti igazán, tiszta szivéből a 
leány.

— Lehetetlenség az, — gondolta ma
gában Máriusz, — hogy Pioux János is oly 
hévvel tudjon szeretni, mint ón. Hiszen 
Jeanne alig nyom többet húsz kilónál 1 . . .

Aztán mit tud vele beszélni? S mit érne 
vele Jeanne? Hiszen ő csak B i k a  n y a k !  
Ha ő szerelemről beszél, megijed tőle a leány. 
Beh bohó is vagyok én, hogy ilyesmi miatt 
nyugtalankodom s gyötröm magamat.

— Máriusz nevetséges fickó, — motyogta 
magában Pioux János. — Mily bolondság! 
Ugyan hogy képzelheti ő azt, hogy oly or-

j ral, mint az övé, valakit megszerethessenek, 
kivált egy fiatal leány ! . . . Már előre is lá
tom azt a jelenetet, midőn Jeanne szemébe 
nevet a torzkép-müvésznek. Különben, kér
dés, szerelmes-e ő szivéből? Szereti-e Őt 
úgy, mint én szeretem? Hiszen ő nem is 
tud komolyan szeretni, csupán enyelegni. 
Az ő szerelme hamar elmúlik. Bolond va
gyok, hogy e miatt csak egy pillanatig is 
emésztem magamat.

Leikök izgatottsága azonban egyre job
ban fokozódott. Nyugtalanok lettek, nem 
tudtak aludni s nem jól érezték magokat 
az ágyban. János egyre forgolódott, jobbra- 
balra, mint egy tuskó, vagy mint az eb, 
mely változtatja fekvését. Máriusz pedig 

I úgy vergődött, mint az egér a csapdában.
De mind a ketten hallgattak, nehogy 

elárulják egymás előtt gyötrelmeiket.
Máriusz volt az, a ki először észrevette 

rósz kedvét.
— Ugyan, mit forgolódol olyan sokat? 

Nem lehet miattad aludni. Olyanokat nyögsz, 
mikor egyet fordulsz, mintha valamely fóka 
lenne közelünkben.

— Se baj, ez a fóka nagy gondot ád 
i a páviánnak, a ki hozzám beszél.

— Pávián ?
— Úgy van, pávián !
Dühösen keltek föl fekhelyökrŐl. Most 

! először versengtek egymással életükben. 
Kezök idegesen hadarázott a sötétben. Má
riusz vállát egy vaskar ragadta meg; ez 
meg körmeit mélyeszté Jánosnak a nya 

| kába,
— Ejh ! —- szólt a vasgyuró — hagy

juk e civakodást. Mily bohók vagyunk mi!
S mind a ketten megszégyenülve fe

küdtek vissza.
— Hallod-e, — szólt Máriusz némi 

szünet után, — én bocsánatot kérek tőled, 
édes öreg Jánosom. Olyan szivtelen is va
gyok én, hogy téged egyre bosszantalak.^

— De, én kérek tőled bocsánatot. Én 
voltam az, a ki okot adtam a civakodásra.
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Hiszen, te nem akartál engem megbántani, | 
ugy-e öreg Máriuszom ?

— Hagyjuk ezt; ne is beszéljünk er
ről többet. Vagyis inkább, beszéljünk biz 
erről. Tegnap este éta mindig titkolózunk 
egymás előtt, mint a gyermekek," a helyett 
hogy férfiasán, nyiltan szemébe néznénk j 
egymásnak. Okoskodjunk csak kissé ! Ugy-e’ j 
te szereted Jeannet?

— Bizonynyal!
— En is. íme a megfejtésre váró föl- j 

adat, Nos, mielőtt Jeannet ismertük volna, 
úgy szerettük mi egymást, mint senkit a 
világon. Gyakran hoztál érttem áldozatot s 
én is viszonoztam azt veled szemben. Soha 
sem vitáztunk egymással. Most egy harma
dik, szeretett lény’ékelte be magát közénk. 
Nos, hadd döntsön ő! Holnap mondjuk meg 
neki őszintén, hogy áll a dolog. Ha ő mind
a kettőnket visszautasit, annál jobb ! Én vi
gasztalni foglak s te is engem. Ha pedig 
választ közülünk, ez nagy baj, a mellőzöttre 
nézve. De legalább ha feleséget nem nyer 
is, nem veszti el a jó barátot. Mit szólsz 
ehhez?

— Igazad van. Én, esküszöm, megnyug
szom az ő határozatában.

— Én is eszkiiszöm neked erre ! Most 
pedig adjunk kezet egymásnak tiszta szív
ből — s aludjunk. Szent a béke !

V.

A k ö l c s ö n ö s  n y i l a t k o z á s .
Mikor Jeanne másnap a két bajtársat 

meglátogatta, egészen megváltozottaknak ta- i 
lálta őket.

János, bambán maga elé bámulva, ülve 
maradt s nem merte fölvetni szemét. Kö
nyökét térdére támasztva, gépileg verte ki 
pipájának a hamvát s töltötte újra meg. Má
riusz ütemszerüleg sétált, orra hegyén indu
lót verve ujjaival; különben, gondolatokba 
merülni látszott.

— Hűm, hűm ! — gondolta a fiatal le
ány ; vájjon nem az atyám tört-e megint 
borsot az orruk alá, avagy talán én okoztam 
nekik keserűséget ?

— Kisasszony, — szólította meg János 
a leányt határozottan, — valamit meg kell 
mondanom . . .

A mint e szavakat eldadogta, úgy 
elpirult, mint egy növendék leányka s el- j 
hallgatott.

— Mit akar ön nekem mondani, jó 
Jánosom ?

Valamit — tnondá Máriusz, olyasmit 
a mi . . . végre is, János nem meri megmon
dani ; azonban én majd elmondom, miben 
áll a dolog. Mi tegnap azt vettük észre . . .  
Oh, hitemre mondom, kisasszony én sem me
rem bavallani . . .

— Ejh, hát miért nem mernek önök 
beszélni? Én sehogy sem értem ezt. Valami 
szemrehányást tesznek ellenem ?

— Oh, kisasszony! — kiáltott föl a két 
férfi egyszerre.

— Akkor hát valami kérdést akarnak 
hozzám intézni?

— ügy van, úgy van ! Csakhogy attól 
félünk, megharagszik kegyed.

— Akkor nagyon helytelen dolgot kel
lene önöknek beszélni! Honnan gondolják 
azt, hogy én megneheztelek azért, mert önök 
valamely szolgálatra kérnek föl?

— Oh, — szólalt meg János, — mi 
oly ostobáknak tartjuk magunkat.

— Ön nagyon nevetséges embereknek 
fog minket tartani, — tévé utána Máriusz.

Aztán egyszerre mindaketten dadogták :
— Kegyed nem fog többé megláto

gatni minket
— Magyarázzák ki magokat ! Most iga

zán nevetségesek önök. Beszéljenek m ár! 
Előre is megígérem, hogy kérelmöket, a 
mennyiben tehetségemben áll, teljesítem; de, 
ha mitsem tudok is tenni, mi azért ép oly 
jó barárok leszünk, mint eddig. Beszéljenek, 
— akarom !

S a leány, közelebb lépve, mindegyik
nek odanyujtotta a kezét.

A számüzöttek megragadták a feléjük 
nyújtott kezet s könybe lábadt szemmel 
csókolták azt meg, miközben letérdepeltek 
s elfogódott hangon rebegték :

— Kisasszony, én szeretem kegyedet!
Ez nagyon nevetséges látvány lett volna,

ha nem lett volna annyira megható. Jeanne- 
nak nem volt nevető kedve, mert sírni látta 
e férfiakat.

A szerelem bevallásánál csak az első 
szó kerül nagy fáradságba. Ha egyszer 
az első szó ellebbent. az ajkról, a sza
vak egész özöne követi azt. Bezzeg, hirte 
lenében el is mondták most Jeannek, a mi 
a szivüket nyomta: szenvedélyüket, múlt 
esti versengésüket s kiegyezésüket.
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— Az, a mit önök most előttem kinyi
latkoztattak, nagyon meglepő, — viszonzá 
a leány. — Válaszszak ! Válaszszam vagy 
az egyiket, vagy a másikat! De, hátha egyi- 
köket sem szeretem ?

Jánosnak az ajka görcsösen rándult 
meg ; Máriusznak az orra kezdett mo
zogni.

— Nyugodjanak meg önök, — foly
tatta a leány, szelíd, vigasztaló hangon ; — 
én mind a kettőjüket szeretem. Szeretem ba
ráti érzülettel, ez bizonyos; egyiket úgy, 
mint a másikat. De, szerelemre még nem 
gondoltam. Gondolkozzanak önök kissé a 
dolgon! Föltéve, hogy valamelyiköket sze
retem, hiszik-e önök, hogy én ezt bevall
hatnám ? Hát nem gondolnak önök atyámra 
is ? Jusson eszökbe az a dühös harag, ama 
nap, mikor észrevette, hogy önök iránt nyá 
jasságot, jó akaratot tanúsítok ? A mi en
gem illet, önöket becsületes embereknek 
tartom s jól tudják önök, hogy nem této
vázom kezemet az önébe tenni, édes Jáno 
som, vagy az önébe édes Máriuszom, oly 
végből, hogy egyiköket vagy másikukat fér
jemül válaszszam. De, atyámnak a szemé
ben önök bűnösek, gonosztevők, kiket meg
verhet, ha neki úgy tetszik, bezárathat, ha 
vele ellenkeznek s megölhet, ha támadólag 
lépnek föl ellene. Oh, ugyan miképen vall 
hatnék én neki be ily szerelmet? Elszörnyed 
a lelkem, ha még csak rá is gondolok. Az 
a fájdalom, a melyet én érzek, arról győz 
engem meg, hogy szeretek.

— Oh, köszönöm, koszom! — kiáltot
tak föl a férfiak egyszerre.

— Csak arra kérem önöket, — folytatá
a leány, — ne zaklassanak. Engedjenek | 
időt nekem a meggondolásra. Először is 
tudnom kell, mit remélhetek atyámtól. Ez 
az első akadály, melyen győzelmeskednem 
kell. Ha őt megengesztelnem sikerül, vá
lasztani fogok önök közül. Addig azonban [ 
mind a kettejöket szeretni fogom. Halasz- 
szuk későbbre a választást. Egyszersmind 
Ígérjék meg nekem, hogy bármi történjék, 
mi mindenkor föntartjuk egymás közt a 
barátságot. Ha egyszer majd a választás meg
történt s ha atyám ellenségemmé válik, 
mind a hármunknak harcolni keli ellene.

Már beállt az esti szürkület, mikor a 
lény a számüzötteket oda hagyta, mondván, ! 
hogy még egy szegény beteg asszonyt kell j 
meglátogatnia, ki távol lakik onnan.

VI.

H o v á  l e t t  a l e á n y ?
Pár nappal később az egész kis telepen 

hire futamodott, hogy Jeanne eltűnt.
Eltűnésének első reggelén Barbellez apó 

nem igen nyugtalankodott.
Jeanne gyakran tért későn haza s min

dig a hajnallal kelt föl. így aztán megtör
tént néha, hogy a vacsora után odahagyva 
atyját, másnap az ebéd idejéig nem is lát 
ták egymást.

Azonban midőn az ebéd ideje eljött, 
az öreg elkezdett töprenkedni; rósz kedv
vel étkezett, de mindamellett igen jó ét- 
vágygyal.

— Ejh no! — dörmögte önvigasztalá
sul, miközben poharának tartalmát felhaj
totta, — majd teszek egy kis körutat a te 
lepen s tudni fogom, miben áll a dolog.

De kőrútjában mit sem fedezhetett föl. 
Senkisem látta aznap leányát.

Most már aggodalom szállta meg az 
öreget. Komolyan nyugtalankodott. Mérges 
volt és egyre mormogott, mint a dühös eb. 
Aznap délután nem egy szegény száműzött 
nek a hátára mért érdemetlen csapásokat a 
botjával.

János és Máriusz, kik a mezőn dolgoz
tak, mit sem tudtak még, mikor kunyhó- 
jókba este haza tértek. Nyugodtan is fe
küdtek le, gondolva, hogy Jeanne azért nem 
látogatta őket ma este meg, mert nagyon 
el volt foglalva, vagy talán azért, mert múlt 
este tett vallomásuk nagyon meghatotta a 
szivét.

Csak másnap reggel, mikor fölkelve 
munkára siettek, hallották az eltűnés hírét, 
mi őket még inkább megdöbbentette, mint 
bárkit a telepen.

Rögtön Barbellezhez siettek.
Ez, az egész éjét álmatlanul töltötte; 

ivott folyvást, hogy erőt meríthessen. Mikor 
a számüzöttek őt fölkeresték, rajtuk töltötte 
bosszúját, melyet a szeszes ital mértéktelen 
élvezete még inkább fölingerelt.

— Mit akar ez a két semmiházi itt? 
Hol van önöknek a meghatalmazása arra 
nézve, hogy egy segédőrparancsnokkal be
szélhessenek ? Még be mernek ide lépni, a 
nélkül hogy az őrmestertől egy pár sor Írást 
kaptak volna ! Ugyan, miféle marha hozta 
önöket minden engedély kikérése nélkül ide?
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Bezáratom azt egy hétre! Önökre is békét 1 
veretek, teringettét!

A boldogtalanoknak idejök sem volt e 
szóáramlat miatt a beszédre. Szerencsére az 
öreg lélekzetet vett s midőn aztán fölkelt, 
hogy előkeresse a botját, Máriusz és János | 
ennyit mégis szólhattak:

— Hiszen önnek a leánya ügyében 
jöttünk!

— Micsoda ? . . . Az én leányom! . . . 
Mi köze az én leányomnak önökhöz ? Pusz
tuljanak innen, gézengúzok!

— Fölvilágositással akarunk szolgálni, 
a mely mellett őt föl lehetne találni.

— Felvilágositással ? Hát látták önök 
őt? . . . Ők akarnak fölvilágositással szolgálni 
mikor magam sem vagyok a dologgal tisz
tában. Nos, beszéljetek, fülesek, hadd hall
jam azt a felvilágosítást!

— Önnek a leánya . . .
— Önnek kisasszony leánya, teringettét!
— Önnek kisasszony leánya, ugy e, teg

napelőtt este veszett el?
— Nos, hát mit következtetnek ebből ?

. . . Úgy van, tegnapelőtt; utoljára tegnap
előtt délután négy óra tájban láttam őt.

— Mi pedig még este is láttuk őt. Tő
lünk kilenc óra tájban ment el.

— Um! Hát önök látták őt, önök! sze
retném tudni, vájjon, miért látogatott ő meg 
ily söpredék népet! . . . És aztán? . . .

— Aztán a földek mellett haladt vé
gig. Mikor tőlünk távozott, azt mondta, hogy 
Louisont látogatja meg.

— Kicsoda az a Louison?
— Az 518. számnak a beteg felesége.
— És aztán?
— Aztán? . . . De hiszen mi nem tu

dunk többet. Mi azonnal jöttünk, hogy tu 
dassuk ezt önnel, gondolva, hogy ezzel némi 
szivességet tehetünk. Ez a sietség gátolt 
minket abban, hogy az őrmestertől enge
délyt kérjünk. Azt véltük, mennél elébb, 
annál jobb, és mi . . .

— Hagyjanak nekem békét! . . . Mily 
fecsegés ! Az önök fölvilágositása engem épen 
nem tett okosabbá. Azért, hogy Jeanne nem 
négy órakor, hanem tízkor tűnt el, semmi
vel sem lehet őt könnyebben föltalálni. Mi
csoda ? . . . Most, takarodjanak ; ezt drágán 
fogják megfizetni! . . .

— De hiszen az nem a mi hibánk !
— De bizony csak az önök hibája. 

Önöknek el kellett volna őt kisérniök.
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— De, ön jól tudja azt, uram, hogy 
este nem szabad távoznunk engedelem nélkül.

— No jól van!.,.'. .A mi az engedmé
nyeket illeti, önöknek eddig elég részök 
volt azokból, nemde ? No, majd gondosko
dom felőle még ma, hogy holnap reggeltől 
kezdve ne legyenek önök mezei munkával 
terhelve. Ezentúl nem fognak önök a sza
bad levegőn dolgozni. Végezzék be még 
ma, félben hagyott munkájokat!

Aztán az őrt magához intve, igy szólt 
halkan:

— Tartsa szemmel ezt a két naplopót 
egész napon át. Még ma estig szabadon 
hagyom őket. Azonban, tartok tőlök, hogy 
valami bolondot fognak elkövetni. A leg
csekélyebb ellenállásra vagy szökési kísér
letre bátran egy-egy golyót röpíthet a fe
jőkbe . . .

Ez az alkalom könnyen előfordulhatott 
volna, ha János most egyedül van.

— Oh, be nagy kedvem volna ezt az 
őrt jól felpofozni, hogy golyót röpítsen a fe
jembe, — susogá Máriusznak.

— Nem hallgatsz el? — viszonzá Má
riusz. — Jeannet még ma estig megtalálhatják 
s ha ő visszatér, meg leszünk mentve. Vár
juk be ezt az estét! Addig csak dolgozzunk, 
ahogy rendesen szoktunk. Épen most nem 
szabad valamely esztelenséget elkövetnünk.

Úgy cselekedtek, a mint Máriusz akarta.
A napi munka nagyon unalmas és gyöt- 

relmes volt. Az őrnek kémlő szeme előtt 
még csak bosszús arcot sem mertek mutatni, 
noha ezerféle gondolat zavarta agyukat s 
gyötörte szivöket. Lesütött fővel, komoran, 
szótlanul dolgoztak tehát.

E számüzötteket minden szerencsétlen
ség egyszerre ért. Elvesztették Jeannet, azt 
a Jeannet, ki egyedül emlékeztethette őket 

| az imádott Párisra, melyet soha többé nem 
láthatnak; azt a Jeanne t, a kit szerettek, 
mert fölelevenitette multjokat s a jövőre 
nézve is reménynyel töltötte el a leiköket. 
És ugyanakkor vesztették el szabadságokat 
is, melyet oly kínosan vívtak ki, a túlfe
szített szorgalom által, egy évi szakadatlan 
munkásság után. János úgy érzé, hogy nem 
viselheti el azt a gyötrelmes állapotot s 
Máriusz is úgy tekintette immár magát, mint 
a 8zárnyaszegetí madár!

Az est is eljött s a szegény számüzöt- 
teknek a szive egészen elfogódott, midőn 
utoljára voltak ama kis pad előtt, melyen
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üldögélve, annyi kellemes estét töltöttek 
Jeanne-val.

— Szegény Jeanne! — zokogta Má
riusz. — Vájjon hol lehet ő most?

— Oh, — felelte János, — ha én azt 
tudnám, már ott volnék mellette. Egyébiránt 
egy óra múlva már ott leszek közelében, 
mert én tudom, hol van ö ! Bizonynyal 
meghalt!

— Ugyan, ki mondta ezt neked ? Én 
inkább azt hiszem, hogy a vademberek 
rabolták el.

János kételkedve vont vállat s látható
lag megtörve rogyott a padra.

Egy negyedóra múlva töprengéséből 
Máriusz verte őt föl, ezt súgva fülébe:

— Múlhatatlanul föl kell Jeanne-t ke
resnünk. (Folyt, köv.)

PETŐFIRŐL ÉS AZ 1848  ELŐTTI
IRODALMI TÉNYEZŐKRŐL.

Irta TELEGDI LÁSZLÓ.

II.
P e t ő f i  N a g y - K á r o l y b a n  1846 bán.

Petőfi felföldi utazásából visszajővén 
Pestre, nem állott vissza segédszerkesztőnek, 
sőt 1846 elején Vahot Imrével valami el
számolásnál meghasonlott s hirlapilag kihir
dette, hogy a »Divatlap« ba többé nem 
dolgozik.

Ez időben, 1846-iki ápril 8 -ról keltezve 
nyilatkozatot adtak ki a hírlapban: Bérczy, 
Degré, Jókai, Kaján Ábel, Lisznyai, Ober- 
nyik, Pálfy Albert, Tompa, Kerényi és Pe
tőfi, — melyben a közönséggel ’ tudatják, 
miszerint »ők elhatározták, hogy j u l i u s  
l - s ő t ő l  k e z d v e  munkálkodásukat a 
szépirodalmi lapoktól megvonják s erejűket 
nagyobb dolgozatok, s különösen pedig 
majdan egy általok közös erővel megindí
tandó irodalmi vállalat kiállítására fordítják, 
kijelentvén, miszerint alulirtakat ezen iro
dalmi vállalat célján kiviil semminemű mel
lékes, vagy talán szenvedélyszülte cél nem 
vezeté.

E nyilatkozatnak csak annyi eredménye 
mutatkozott, hogy a nevezett fiatal Íróktól 
három hónapig a divatlapokban nem jelent 
meg vers és egyéb szépirodalmi dolgozat.

Ezen időben két országos intézmény 
miatt folytatott küzdelmek foglalkoztatták,

j magas hullámokat verve, az ország la- 
| kosait. A törvényhatóságokat az a d m i n i- 

s t r a t o r i  r e n d s z e r  keresztülvitele; a 
társadalmat pedig a »honi védegylet« minél 
szélesebb téren való érvényesítése.

Az administratori rendszer abból ál
lott, hogy a kancellária a megyékbe olyan 
hatáskörű főispánokat, vagy főispáni helyet
teseket nevezett ki, kik állandóan a me
gyében lakjanak és a megyei kormányzat 
minden ágába betolakodván, a vezetést 
személyesen gyakorolják.

E gyűlöletes rendszernek foganatosí
tására gróf Apponyi György — akkor még 
másod-kancellár — vállalkozott.

Akkoriban Szatmármegyében több éven 
keresztül Uray Bálint és Kende Zsigmond 
uralkodtak, a hatalmas csengeri ólmos bo
tokra támaszkodva. Fedezetük alatt az 
1844-iki országgyűlésre Uray Bálintot é3 
Gabányi Sándort választották meg követe
kül ; számukra azonban Pozsonyba érkezé
sükkor, oly hatalmas macskazenét rendez
tek, mely történelmi ténynyé nőtte ki 
magát.

Szatmármegye beléletét a pártküzdel
mek annyira összetépték, hogy annak rendbe- 

í hozása végett: elébb a honti híres Luka 
| Sándort, azután pedig a pesti Földvári Gá

bort nevezték ki királyi biztossá,
Több évi hiábavaló kísérlet után utó 

végre is az által ütötték nyélbe a megye 
dolgát, hogy a ritka tapintatu első alispánt: 
Szerdahelyi Pált nevezték ki a megye he
lyettes főispánjává

Szerdahelyi igen tisztafejü, ceremónia 
nélküli ember volt s rövid idő alatt meg
tarthatta a főispáni beigtatást.

1846. szept. 7-ike volt a nap, melyen 
a beigtatásnak meg kellett történnie.

Én a debreceni augusztusi vásár után 
levelet kaptam R i s k ó Ignáetól, — a ki 
Szatmármegyénél mint első aljegyző vitte a 

í tollat, — azzal a meghívással, hogy szept.
! 6 -án legyek N.-Károlyban ; akkorra Petőfi, 
j Pap Endre s több ilyen más iróféle embe

rek is ott lesznek.
Az előbbi években már több szép 

napot éltem át N. Károlyban : az idősb Serly 
j  orvos családja körében, Horváth Ferdivel,
| Horváth Jóskával (gróf Károlyi Györgyné 

kitűnő csárdás-táncosával), Mosony Gyuri
val s e kedves jóemlékek erősen ösztonöz- 

' tek, hogy a meghívásnak eleget tegyek.

617



618 K O S Z  O K ti

Szeptember 6 án délután pontosan ott j 
voltam Károlyban, s beállítottam Riskó- | 
hoz; ő azonban mint jegyző a másnap tar
tandó közgyűlésre készülvén, sebtében csak 
annyit tudatott velem hol találhatom föl: 
Petőfit.

A főispáni helyettes beigtatására, hogy j 
minél nagyobbb hűhóval történjék meg, le- j 
utazott gróf Károlyi Lajos — Apponyi í 
intim barátja is — becsőditve saját vezérlete 
alá a köznemesség jelentékeny részét.

Nagy Károly a gróf Károlyi György i 
tulajdona volt ugyan, de azért Lajos gróf | 
ott gazdaként szerepelt s a főkortes-ta- 
nyát — a főhelyen — a Szarvas-fogadó
ban ütötték fel emberei. Két évvel az előtt 
gróf Károlyi György né nővérével Károly
ban töltötte a nyarat; s minthogy mint 
szenvedélyes csárdástáncos a fogadó tánc
helyiségeit nagyon diszteleneknek találta,
— az ő kedvéért csinosabbá építették fel a 
bálozó helyiséget.

Hanem a vendégszobák a régi ódon 
állapotban maradtak.

Petőfinek az emeleten, a templom felőli 
sarokszobában adtak szállást. Szobájából 
végig lehetett látni az uradalmi inspektor 
F l e c h l  Gábor (utóbb Térey) lakásának 
utcára nyiló ablakait. Akkoriban az inspek
tor leánya, — T é r é i  Mar i ,  — volt 
Szatmármegye egyik legszellemesebb, ün
nepelt szépsége. Az inspektor nyílt házat 
tartott és a kellemes élénk társalgásu leány 
miatt sokan megfordultak házánál. (T. Marit 
Kovács Ede vette el s már elhunyt.)

Riskó Petőfit mindjárt Károlyba érke
zése után bemutatta a Térey-családnak. A so
kaktól látogatott úri körben élő leány, nyá
jas szívélyességgel fogadta ugyan a költőt, 
mint a ki iránt már előzetesen rokonszen- 
vet érzett, azonban bizonyos társadalmis ke
gyosztó fe nsőbbséget látszott vele éreztetni.

Az erdödi uradalomnak Szendrey Ig
nác volt az inspektora; ő azonban nem élt 
olyan nagy úri lábon s nem vitt olyan nyilt 
házat, mint a Károlyi inspektor; Szendrey 
tehát Juliska leányát Térey házához vitte, 
hogy lássa és szokjék hozzá a nagy-károlyi úri 
látványosságokhoz. A félreeső erdődi várban 
legfeljebb az irodalmi Írnokok közül ke
rülhetett volna ki számára valami trou
badour.

Petőfi Téreyéknél naponként találkoz
ván Juliskával, az ismeretség köztük csak- í

hamar bizalmassá vált, már csak azért is, 
mert azt a T. Mari jóakaró gyöngédsége is 
pártfogolta.

Midőn a Petőfi szobájába léptem, a költő 
azzal mulatta magát, hogy egy ezüst em
lékérmet (melyet Jászberényben kapott a 
nádor 50 éves ünnepélye alkalmával) haji 
gált fel a levegőbe s azt esés közben meg
kapta. Csakhamar észrevettem, hogy e köz
ben a templom és Flechl lakására néző 
sarokablakon át gyakran kitekintgetett. 
Láttam azt is, hogy a Flechl-ház ablaká
ban több leány-fő mutatkozik koronkint. 
Másnap felfedeztem aztán, hogy azon leány
fők egyike a Térey Marié, másika a Szen
drey Juliskáé volt.

Minthogy a >Szarvas«-fogadó ven
déglői helyiségeiben zajosan dőzsöltek a 
Lajos gróftól beszállított kortesek, Pető
fitől némi meglepetéssel kérdeztem, hogy 
miért szállott épen ide, a hol annyi sok it
tas ember tanyázik egész napon át s éjjel 
sok minden történhetik.

— Szeretném én azt látni ! mormogá 
Petőfi dacosan.

Sok mindenféléről csevegtünk s körül 
néztem : micsoda könyvek vannak vele. 
Csupán két könyvet láttam nála: Beranger 
verseit és Rákóczy Ferenc memoire-ját, 
mindkettőt francia nyeiven, 16-rét kiadás
ban. A pamlagon egy vastag nádpálca fe
küdt, melynek a fogóját egy termetes fejér 
billiard golyó képezte*)

A mint az idő sötétedett, a teremben 
szaporodtak a dőzsölök és nőtt a lárma.

Hívtam Petőfit, hogy menjünk a kaszi
nóba : ott várnak ránk Risko, Pap Endre s 
több ismerőseink.

— Én nem megyek, mert azt gondol
nák, hogy félek tőlük — vala a dacos vá- 
? Endre aztán elbeszélte, hogy az nap 
délben az ebédnél mi történt a költővel.

Petőfi a közös ebédlőben étkezett egy- 
$asz,,'
magában. Az őt környező nemes urak és 
kortesek közül nem ismerte senki, s ő sem 
beszélt senkivel.

A bortól neki hevült nemes urak La
jost grófot éltették s lelkesülten magasztal
ták, hogy milyen népszerű és leereszkedő

*)  A múlt évben közlötték a hírlapok, hogy 
ez a nádpálca a.Pap Endre családjánál vanmoit; 
1846-ban ott hagyta azt Petőfi.
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nagy ur, mert nem restéit velők karonfogva 
járkálni a városban fel s alá. (Ily alkalom- 
mai egy Ízben a girbegurba utcai járda pal- j 
lón úgy megbotlott, hogy hasra esett s jól 
megütötte magát.) j

Jó ideig némán hallgatta Petőfi a ma- 
gasztalásokat, mig elvégre türelmét veszítve 
felugrott székéről s odakiáltott a magasz
taló uraknak : Ugyan mit tudnak az urak 
az ilyen. . . emberen magasztalni, . . . hiszen 
apja, nagyapja, szépapja hazaárúló volt.«

E szavak hallatára az asztalt környező 1 
nemes urak Petőfihez rohantak s rárival- 
kodtak: Kicsoda az az ur, hogy . . . .  igy 
mer beszólni ?

— Petőfi Sándor az urak szolgálatára! 
kiáltott oda Petőfi és billiard-gombos nád
pálcája épen kezénél lévén, annak gombos 
végével nagyot ütött az asztalra.

A nemes urak a »Petőfi« név hallattára 
hátat fordítottak neki; csak azt motyogta 
nehány ur, hogy sértő szavait tudtára adják | 
Lajos grófnak.

Petőfit az nap nem tudtuk rá beszélni, 
hogy ott hagyja a kortes-tanyát »Majd bi
zony ! azt higyjék felőlem, hogy félek tő
lök ;« vala a Petőfi makacs replikája.

Másnap aztán rávettük az elköltözésre, j
Az instellació, a megyeházánál szept. 

7-én délelőtt 9 óra után vette kezdetét.
S z e r d a h  el yi ,  mint alispán már több 

év óta állt a megye élén, s népszerűséget 
tudott kivívni, mert valódi administrativ ka
pacitás volt. Hatalmával pontos hivatalnok
ként járt el, az ügyes-bajos emberekkel oko
san bánt s részrehajlatlanul végezte a teen 
dőket. Kineveztetését a megyei pártok an
nál inkább megnyugvással fogadták, mivel 
már három év óta kellett várakozni a tiszt- 
ujitás után.

Az uj megyeház akkor még nem volt 
készen s a közgyűléseket az udvar belső 
részén lévő földszinti épületben, ideiglene
sen alkalmazott terem-forma helyiségben 
tartották. Ez a hely az előtt i s t á l l ó v o l t .  !

Én és Petőfi a jegyzők mögött foglal
tattunk helyet.

Az instellació, — a feladat hagyomá 
nyaiból kifolyólag, — beköszöntő, üdvözlő, j 
kölcsönösen bókoló és nagyított dicsőitgeté- J 
seket özönlő szónoklatváításból állván, Pe- j 
tőfi türelmetlen hallgatója volt azoknak; s ' 
elfojtott méreggel megragadván kezemet, I

csakhamar rám mordult: »Jer, menjünk 
innen !«

Egy ülőhelyemben ennyi butaságot 
még nem hallottam ! szóit hozzám, mikor az 
udvar közepére kiértünk . . . Ekkor felraj- 
zott viharos gondolatait és érzéseit örökité 
meg azon versében, melynek cime:

N a g y  - K á r o l y b a n .
Szept. 7.1846.

Hát e falak közt hangozának,
Nagy szavaid óh Kölcsey !

Ti emberek, nem féltek épen 
E helyet ily nagy mértékben 

MegBzentségteleniteni ?

Mily szolgaság, milyen hízelgés !
Mindig tovább mennek, tovább,

S ki legszebben hizelg, az boldog!
Ha már kutyákká aljasodtok :

Miért nem jártok négykézláb !

Isten, küld e helota -népre 
Földed legszörnyübb zsarnokát,

Hadd kapjon érdeme dijába.
Kezére bilincset, nyakába 

Jármot, hátára kancsukát!. * .

Petőfi egészen megkönnyebedett, midőn 
a megyeháza mögöttünk maradt. Minthogy 
minden ismerősünk a gyűlésben volt, této
vázva azt kérdezte tőlem: »Hova men
jünk ?c

— Menjünk a várkertbe. Ott igen szé
pek az óriási üvegház délszaki növényei!.. .

— Én oda nem megyek! — viszonzá 
Petőfi.

— Két évvel ezelőtt Károlyi Györgyné 
és Batthyányi Lajosné laktak ott egész nyá
ron át. Hozzájuk te szép verset Írtál.

— Az akkor volt! . . . most nem ten
ném meg! — szólt Petőfi.

— Te Írtad akkor rólok :

»Mit tetteik rég fenszóval beszélnek :
Hogy ők a honnak hü leányai!«

(E sorok »Batthyány és Károlyi gróf
nők« című verséből valók, melyet 1844- 
ben irt.)

Csakugyan a várkertben sétáltunk s itt 
sorra néztük a melegházi növényeket. Az
után a park árnyas fái közt bolyongtunk 
sok ideig ; majd leülvén, Petőfi nógatásomra 
elszavalta »Az őrült« s »A bilincs« című 
költeményeit.

Petőfi szavalása nem volt szinészies,
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ceni színtársulatnál szereplő Prielle Cornélia i 
annyira megigézte, hogy késő este beron
tott. K. Tóth Mihályhoz: eskesse össze őt 
Cornéliával. Az egyházi férfinak csak . eré
lyes föllépés után sikerült a költőt lebeszélni ' 
különc tervéről. A lelkésznek igaza volt: ! 
Petőfi másnap már nem szorgalmazta az 
összeesketést. I

Petőfi, mint egy átfutó zivatar tűnt el ; 
Debrecenből.

Minthogy ama nyilatkozatnak, hogy Pe
tőfi és társai a »Divatlapok« számára nem 
dolgoznak, hanem erejöket nagyobb dolgo
zatok, különösen pedig egy közös erővel 
megindítandó irodalmi vállalat kiállítására 
fordítják, nem lett semmi eredménye: az 
irók többsége Frankenburgnak adta dolgo
zatait s az »Életképek« közönsége foko
zatosan gyarapodott. A Petőfi versei is 
ettől kezdve az »Életképek«-ben s a győri 
»Hazánk«-bán láttak napvilágot.

BAJA VÁROS ÜNNEPE.
(Szept. 21)

Baja város a múlt vasárnap kegyeletes i 
ünnepet ült, emléktáblával jelölve meg a 
házat, hol 1831 március havában kiváló 
fia : Tóth Kálmán született. Az ünnepély or
szágossá emelkedett az által, hogy irodalmi 
társaságok és törvényhatóságok küldték el 
képviselőiket osztakozni a város lelkesedé
sében s ünnepelésében a költőnek, ki sok
oldalú munkásság és tartós sikerek által tette 
magát érdemessé honfitársainak hálás elis
merésére.

Az ünnepély reggel 9 óra után kezdő
dött. A városház közgyűlési terme ritka, ér
dekes képet nyújtott. Baja legszebb hölgyei, 
köztük a költő sok rokona gyűltek itt össze. 
Ott voltak: Tóth Kálmán legidősebb nővére 
Szűcs Sándorné született Tóth Etelka, to
vábbá unokahuga özv. Manhold Antalné szül. 
Tóth Jolán urhöigyek. A fővárosból Vadnai 
Károlyné úrnő és leánya Margit k. a.; to
vábbá Grill Richardné szül. Csillag Teréz 
úrnő, a nemzeti színház művésznője foglal
tak helyet az első széksorban. A küldött
ség! tagok s a város és megye előkelő kö
zönsége a két főispánnal élükön, zsúfolásig 
megtölték a termet.

Az emelvénynyel szemközt Tóth Kál

mánnak olajfestésti arcképe ékeskedett, mely 
a költőt diszmagyarban tünteti föl, a mint 
kardjához nyúl. Székely Bertalan müve ez 
s most babérfüzérekkel és koszorúkkal övez
ték. A megnyitó beszédet D r e s c h e r  Ede 
polgármester mondá, kiemelve az ünnepély 
nagy fontosságát s hangsúlyozva, hogy az 
a férfiú, kinek emlékét ma ünnepük, Baja 
városának legnagyobb fia, kinek dicsősége 
szülővárosának jut örökségül. Beszéde mé
lyen átgondolt, s rövidsége dacára is tartal
mas beszéd volt. A szűnni nem akaró él
jenzés lecsillapodtával dr. F e r e n c z y  Jó
zsef lépett az emelvényre s felolvasta hatá
sos emlékbeszédét, melyben Tóth Kálmánt 
mint lyrai költőt, dráma-irót, politikust és 
hazafit dicsőítette.

Ferenczy emlékbeszéde után D r e 
s c h e r  Ede polgármester felhívta a jelenvol- 
takat, hogy a szülőház elé vonuljanak. A vá
rosház előtti téren alakult meg a menet s a 
Rákóczi-induló hangjai mellett haladt a báró 
Eötvös utcán át a zöldfa-utcába. Itt áll az 
a hosszú, földszintes épület, udvarán tere
bélyes, árnyatvető fákkal, mely ezelőtt ötven
három évvel Tóth György uradalmi tiszt
tartó lakhelye volt s a melynek egy szobá
jában született a szebbnél szebb ürai ver
sek és hatásos drámák költője. E ház jelen
leg ifjabb Percei Miklós (Percei Mór tábor
nak fia) tulajdona. A táblát már néhány 
nap előtt beillesztették a falba. Előtte díszes 
emelvényen foglalt helyet a közönség. A 
dalárda eléneklé Kölcsey »Hymnus«-át s ez 
után V a d n a i  Károly, mint az elhunytnak 
legrégibb s legbensőbb barátja mondott meg
ható beszédet. E beszéd folyamában vonták 
le az emléktáblát takaró leplet. A koszorúk, 
guirlandok s ékes drapéria közül fölragyo
gott az Ízléssel készült, kerettel ellátott már
ványlap aranybetüs felirata:

ITT SZÜLETETT 

T Ó T H  K Á L M Á N  
A KÖLTŐ

1831 március hó 30-án.
I

Az emléktábla mellé tűzték fel a nem- 
; zeti színház, az irók és művészek körének, 
| valamint Szabadka városának gyönyörű ba

bérkoszorúját.
Vadnai Károly nagyhatású, eszmékben 

j gazdag emlékbeszéde után K o m ó c s y  Jó- 
í  zsef szavalta el ünnepi ódáját. A magas

M . c



hanem egyszerű és természetes. Hanghor- 
dozása csak akkor vált ércessé, ka mély 
érzést, vagy fellángolást tolmácsoltak a vers
szakok.

Délig a várkertben nagyon kellemesen J 
repült el tőlünk az idő. A kaszinóban ebé- j 
deliünk ; délután pedig szabadjára hagytam 
Petőfit, hogy szerelmével foglalkozzék . . .

Azt sejtettem, hogy az intéző hatalmat 
a szerelmes pár jövője felett Térey Mari 
gyakorolta. Az ő finom gyöngédsége s tár
sadalmi fensőbbsége egyengette az ösvényt 1 
az ábrándos szivek számára.

Ezért irta Petőfi a következő sorokat: j

E m l é k  v e r s e k T .  M. k i s a s s z o n y h o z .
1846.

A szerelmesek asztaláról 
Nem ittunk mi közös pohárból;
Mégis ha egy hosszú öröm lesz életem,
Azt én, leányka, neked köszönhetem ;
S ha meg fogom siratni a napot,
A melyben életem fogantatott,
Ha nem lesz a világon többé örömem;
Azt is, leányka, csak neked köszönhetem !

Este felé ismét a kaszinóban jöttünk ősz- 
sze ; a mint pedig besötétedett, a »Szar
vasiba  mentünk vacsorálni.

Itt Petőfi gróf Teleki Sándorral akart 
találkozni s az ismerettségkötés csakugyan 
meg is történt.

Vacsora után ott hagytam Petőfit Te
lekivel s én az éji zenét mentem hallgatni.

A beigtatási ünnepélyt s Lajos gróf 
üdvözlését a párt éji zenével fejezte be. — 
Ez alkalommal a következő mulatságos té- 
védés történt:

A megyeházánál a főjegyző lakása az 
emeleten, — a másodalispán lakása f e l e t t  
volt. Az éji zenét-adók a főjegyzőt szán
dékozták megtisztelni, hanem a megtisztel
tetést, úgy a főjegyző, mint az alispán ma
gára vette s igy a főjegyző az emeleten, az 
alispán földszint egyszerre jelentek meg 
és egyszerre kezdették meg a köszönet
mondást.

Ez a jelenet erősen zavarba hozta a 
tisztelgők kis seregét s másnap sokféle él- 
celésre szolgáltatott alkalmat.

A szeptember 7-iki közgyűlést annak 
elhatározásával rekesztették be, hogy már 
október 21-én megtartják a tisztujitást, mely
nek még 1848 bán véghez kellett volna 
mennie. A liberális párt E ö t v ö s  Mihályt, i

a pecsovics-párt pedig Korda Lőrincet kiál
totta ki alíspáni jelöltnek.

*

Petőfi Juliska miatt nem volt tisztában 
az iránt: mit tegyen . . . merre induljon.

Előbb velem akart jönni Debrecenbe, 
azután azt mondotta, hogy Pap Endréékhez 
megy s utóbb Koltóra Telekihez látogat el.

Én megértettem habozását: Juliskához 
való viszonyát törekedett minden módon 
tisztába hozni . . .

E végett hosszabb ideig tartózkodott s 
járkált ide s tova Szatmárban Pap Endré
nél, Térey Marinál. Ellátogatott a közben 
Erdődre is ; felkereste Telekit Koltón s 
elvégre november folytán Debrecenbe ér
kezett.

A hir azt repítette szét, hogy meg
kérte a Juliska kezét Erdődön. Szendrey 
nem adott tagadó választ, de halasztani 
igyekezett a végelhatározást, hogy leányá
nak ideje legyen a kiábrándulásra.

Károlyi barátaim kedvéért Nagy Károly- 
ban ott voltam a tisztujitáson is október 
21 én. — Lefolyásánál a nők nagy szere
pet játszottak. Szendrey Juliska Térey Ma
rival a régi megyeház folyosóján várta vé
gig a szavazás eredményét.

A szavazás naplementig tartott s a pe- 
csovics jelölt Korda Lőrinc győzelmével vég
ződött. Gabányi Sándort ekkor egyszerűen 
kikiáltották másodalispánnak.

A választók pártcsoportozatokkénti be
vonulása érdekes látvány volt. A libe
rális pártiak fehér tollat, a pecsovicsok zöld 
ágat tűztek föl.

Különösen feltűnt az a pártcsoport, 
melynek élén Teleki Sándor lovagolt Te
leki az Eötvös-pártján működött.

A tisztujitás után Kolozsvárra utaztam 
s ott maradtam több héten át. Petőfi távol
létem alatt érkezett Debrecenbe; s legelő
kor is engemet keresett. Helyettem Lajos 
öcsém (a könyvárus) fogadta s házánál Pe 
tőfi kedélyesen mulatott a gyermekekkel.

Debrecenben időzése alatt több társas
körben megfordult. LegOtthoniasabban ta
lálta magát Könyves Tóth Mihály lelkésznél, 
kinek mostohaleánya Király Janka s a 
szomszédban lakó Erdélyi József főiskolai 
tanár két leánya közbe fogták és emlékver
seket írattak vele albumaikba.

Ekkor történt vele az ia, hogy a debre-
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szárnyalásu költemény végső versszakai 
ezek :

. . . midőn meghalt a szabadság,
Kínos volt élni minekünk :
Kik kalodáinkat faragták,
Mi azokon csak nevetünk . . .
Honnét van ez ? .. a rém fejére 
Csörgő-Bipkát húzott kezed;
S bár szivárog még szivünk vére,
De jé jel: — ajkunk már nevet !

Ébresztő hajnal madarának 
Szava volt akkor htí szavad ;
Hol ránk uj napok virradának,
Már sejtetéd a sugarat :
És láttuk lelked játszi fényét 
Cikázni komor éj felett,
Mint olthatatlan tüzes kévét,
Mely lelkűnkbe szikrát v e te tt!

E szikra gyűlt ma fényes lángra,
Hogy ünnepeljünk tégedet:
Szülő-városod fia, lánya —
Koszoruzza emlékedet;
Kartársaid, — barátid serge 
Tisztességedre megjelen,
Hogy városoddal együtt zengje 
Dicsőséged ez ünnepen !

Dalnok valál! . . .  lm koszorúid 
Halbatlanságod hirdetik !
Az idő vénül — s mindent ujit :
A kövektől — a szivekig!
De e márvány arany betűi 
Örökre hirdessék neved, —
Mondván: szived nem tud kihűlni,
Az most is ég . . . dalol . . . szeret! . . .

A közönség szűnni nem akaró tapssal 
jutalmazta kedves költőjét.

A leleplezési ünnepély a »Szózat« el' 
énéklésével ért véget.

Az ünnep folytatását 1 órakor a disz- 
ebéd képezte. A lövészkertben mintegy tiz 
asztal mellet részint a teremben, részint a sza
badban foglalt helyet a díszes társaság. Ve
gyesen ültek a ékes toillette-ű hölgyek s a 
férfiak.

A hivatalos felköszöntők sorát Janko- 
vich Aurél főispán kezdte meg, éltetve a 
királyt és az uralkodóházat. D r e s c h e r  
Ede polgármester az összes vendégekre 
ürité poharát; Szenczy Győző főgymnáziumi 
igazgató az akadémia, a Kisfaludy- s a Pe 
tőfi-társaságok küldötteit élteté, kiknek ne
vében Vadnay Károly, Beöthy Zsolt és Ko 
mócsy József válaszoltak. Dr. Ladányi Mór 
szellemes pohárköszöntőben az ünnepély há
rom szónokának: dr. Ferenczy Józsefnek, 
Vadnay Károlynak és Komócsy Józsefnek
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fejezte ki elismerését; dr. Ivánovics Pál 
pedig a hangverseny közreműködőit, Gr.-né 
Csillag Teréz, Spitzer Anna urhölgyeket, 
továbbá Hoffer Károly, Bene Gyula, Matu- 
sehek Antal, PéterfFy Sándor és Vendel 
Aladár zongora- és hegedűművészeket él
tette. Majd Szutrély Lipét a két főispánra 
és Latinovics Gábor országgyűlési képvise
lőre mondott felköszöntőt, Berényi Dániel 
pedig az irók és művészek körének s a saj
tónak képviselőiért ivott.

Nagy lelkesedést keltett Grülné Csillag 
Teréz urhölgynek, a nemzeti színház ked
velt művésznőjének felköszöntője, ki az or
szág első színháza nevében Tóth Kálmán 
emlékére emelte poharát.

Szász Károly és Simonffy Kálmán az 
ünnepély alkalmából üdvözlő táviratokat 
küldöttek.

Baja ünnepe érdekes mtisoru hangver
seny, táncvigalom és kivilágítás rendezésé
vel ért véget, mintegy nyitányát képezve 
egy nagyobb ünnepélyességnek, melyet pár 
év múlva, Tóth Kálmán életnagyságu szob
rának leleplezésekor terveznek. Erre a szo
borra már közel tízezer forintot gyűjtöttek, 
a bajaiak, s hogy a még hiányzó összeg 
rövid idő múlva össze fog gyűlni, arról biz
tosítékot nyújt a város lakosságának buz
galma és műveltsége.

I R O D A L O M .
Petőfi-ünnep. Marosvásárhelyen e hó 28-án 

délután megy végbe a Görög-féle ház előtt Petőfi 
emléktáblájának leleplezése. Az ünnepélyességek 
sorrendje a következő: 1. Indulás a Bem-szobortól 
a tűzoltó egylet zenekarával. 2. Szózat, a helyi 
dalegyletek által előadva. 3. Megnyitó beszéd, 
tartja Lázár Ádám orsz. képviselő. Az emléktábla 
leleplezése és megkoszorúzása. 4. Szavalat, Köpa- 
taky Gyula ev. ref. főtanodai osztálytanító által- 
(»A magyarok istene« Petőfitől.) 5. Ünnepi-beszéd, 
tartja Lénárt József ev. ref. főtanodai tanár. 6. 
Szavalat, Puskás István r. kath. nagygymn. VI. 
oszt. tanuló által. (»Egy gondolat bánt engemet«). 
Petőfitől. 7. Hymnus a helyi dalegyletek által. 8. 
Induló a helyi tűzoltó-egylet zenekarával a Bem- 
szoborhoz vissza és ennek megkoszorúzása. 9. Tár
sas-vacsora este 8 órakor. — Az emléktábla a 
marosvásárhelyi főpiacon fekvő Görög-féle, jelen
leg takarékpénztári kétemeletes sarokház erkélye 
fölébe van állitva. Az emléktábla porosz szürke 
gránit, hosszú négyszögalakban csiszolva, követ
kező felirattal: »Petőfi Sándor, a szabadság dal. 
noka, Marosvásárhelytt 1849 julius 30-án ezen 
Görög-féle sarokház főtéri erkélyes termében Eg- 
ressy Gáborral együtt Görög Károly és neje Ziegler
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Vilma vendégszerető házigazdák körében meg
reggelizvén, — innét indult Bem József altábor
nagy kíséretében a Fehéregyházi (Segesvár) mel
letti csatába, hol 18*9. július 31-én eltűnt.« Ez 
alatt a középen egy lant, ágyukra, kardokra, nem
zeti lobogókra fektetve, babér- és cserfüzérektől 
környezve. Ez után a következő két sor olvasható : 
»Itt még ember volt, innét indult ki nagy útra, 
Hogy csillag legyen O. Fénye örökre ragyog !

Emelte a kegyelet 1884.«
Két uj regény jelent meg közelebb a Révai 

testvérek kiadásában, azt bizonyítva, hogy e te
vékeny cég az általánosnak mondható közöny da
cára is folyvást újabb és újabb munkákkal igyek
szik gazdagítani szépirodalmi kiadványainak soro
zatát. Az egyik i-egény » Eg y  p e s t i D o n J u a n «  
cimet visel és szerzője a széptani munkásságáról 
jól ismert 0  t v ö s Adolf; a másikat »A r e g é 
n y e s  f e l e s é g «  címmel G y a r m a t h y  Zsigá- 
nétól kapjuk, ki évek óta szorgalmas munkása a 
szépirodalmi lapoknak s a női olvasók körében 
bizonyos fokú népszerűséget szerzett munkáinak. 
Az első regény ára 1 frt ‘20 kr, az utóbbié 1 frt 80 
krajcár.

A Pálmai Ilka által hirdetett 50 aranyas 
pályázat eredményét rövid idő múlva közzé teszik. 
A ujüvésznő bírálókul dr. Várad! Antal, Mihály 
József, Evva Lajos, Lukácsy Sándor és Vidor Pál 
•arakat kérte fel, kik e tisztet el is fogadták.

Michelet »A francia forradalom története« 
cimü müvéből immár a második kötet jelent meg 
magyar fordításban. A kiváló müvet de G e r a n d o 
A n t o n i a ülteti át nyelvünkre. A fordító tu
datja, hogy szorgalmas, törekvő ifjaknak vagy if
júsági köröknek, ha hozzáfordulnak és 3u krajcárt 
beküldenek, kész bérmentve küldeni el a megje
lent kötetet.

Egy angol tudós a magyar népmeséről. »A 
Notes and queries« (Jegyzetek és kérdések) cimü 
Londonban megjelenő, tudományos fejtegetésekre 
és vitatásokra szánt lapban Jones W. Henrik Hull- 
ban lakó angol tudós hosszú cikksorozatot közöl 
a magyar népmesékről. Bevezetésül előadja dió 
héjba foglalva a magyar nemzet mibenvoltát, név- 
szerint eredetének kérdését, melyről azt mondja, 
hogy ezt bizony könnyebb kérdezni, mint rá meg
felelni, s röviden érintve a Hunfalvy Pál és Vám- 
béry közt lefolyt vitát, az angol iró arra utal 
hogy miután honfitársai Kossuth Lajos országával 
(the land of Louis Kossuth) ma már kellően meg
ismerkedtek, áttérhet az általa kitűzött kérdésre. 
Ezután kezdve Henszlmanntól, ki 1847-ben legelő
ször tartott felolvasást a magy. tud. akadémián a 
magyar népmeséről, egészen a »Nyelvőr« legújabb 
adatáig, végig megy az egész idevágó magyar szak- 
irodalmon és ennek nyomán elég kimerítő rajzot 
ád a magyar népmeséről és ennek irodalmáról. Az 
illető cikksorozat, mely a Notes and queries 224 
számától annak 243. számáig terjed, hazai íróink 
kiváló figyelmére érdemes. Először azzal tartozunk 
az idegen tudósnak, hogyne ignoráljuk munkáját; 
másodszor érdekes megtudnunk, hogyan vélekedik 
népünkről olyan iró, ki hazánkat csakis theoriá- 
ból ismeri.

Zola legújabb regényéről a következőket 
írja a »Figaro« : »Germinal*, ez lesz a címe az 
Assomoir szerzője által irt legújabb regénynek. Mit 
jelenthet e cim ? Egy tavaszi tanulmány várható-e 
Zolától, avagy pedig a köztársasági naptár hete
dik havában játszódik le a regény. A 93-ik év egy 
nevezetes episodját tárja e elénk? Megannyi kér
dések, melyekre tagadólag kell válaszolnunk. Zola 
szerint a Germinal az első csíra, melyet a magvak 
nyújtanak. Itt a magvakat a szabadság, az egyen
lőség eszméi képviselik, melyeket elhintettek a nép 
közé. A szerző keretül az Észak sötét városainak 
egyikét választá. Tanulmányozni fogja a bányá
szok világát, a melynek követelésére és szükség
leteire rá fog mutatni. »Ön tehát — kérdezték 
Zolától — a bányászok mellett ir könyvet?« — 
»Ép oly annyira mellettük, mint ellenük. A natu- 
raiismus nem nyilatkozik. Vizsgál. Leir. Azt 
mondja : így van. A közönségen áll, hogy levonja 
a következtetéseket. — A szerző lassan dolgozik 
e munkán, melyre különös gondot fordít.. Csaknem 
minden egyéb foglalatosságtól tartózkodik, többet 
nem ir lapokban ; sőt megszűnt dolgozni abba az 
orosz szemlébe is, melynek havonként tizennégy ol
datos cikket küldött. Munkáinak újabb kiadásai 
és reproduktiói elég szabad időt engednek neki. 
Médanban kis házat vett kilenc ez^r frankon és 
lassankint átalakította kastélylyá, melyre elköl
tött mintegy háromszázezer frankot. Ott dolgozik 
most az uj regényen. Szokása szerint a regényt 
csak akkor viszi laphoz mikor meg lesz írva egé
szen. A regény körülbelül 18.000 sorra fog ter
jedni (!) Ecsetelve lesz benne a bányamunkások, 
élete és le lesz írva egy nagy strike. A regény befe
jezése után Zola színmüvet fog írni. Sőt már arról 
is beszél, hogy nyolc év múlva ismét közöl vala
mely hírlapban irodalmi tárcacikkeket és essay- 
ket, milyeneket 1880-ban irt a »Figaro«-ban ; el 
fogja mondani reményeit és csalódásait és az egész 
gyűjteményt »Végrendeletem« cim alatt fogja köz
zétenni.

Marczali Henrik nagy elismeréssel fogadott 
történeti munkája: » M a g y a r o r s z á g  t ö r t é 
n e t e  II. J ó z s e f k o r á b a n *  abban a ritka 
szerencsében részesült, hogy első kötetének máso- 

! dik kiadása csaknem egyidejűleg jelenik meg a 
második kötettel, mely pár nap előtt látott nap- 

1 világot. Az első kötet uj kiadása, melynek kinyo- 
matására Pfeiffer Ferdinánd vállalkozott, helyre 
igazítja az első kiadás némely tévedéseit s magá- 

í bán foglalja a tudós szerző e tárgyra vonatkozó 
kutatásainak újabb eredményeit.

M Ű V É S Z E T .
A műtermekből. S p á n y i Béla, kiváló táj

képfestőnk, kinek ecsetjét e nyár folytán Festetich 
Tasziló gróf megrendelései vették igénybe, az őszi 
kiállításra egy nagyobb méretű és komor hangu
laton tájképet fest. A kép szántóföldet ábrázol, 
koronájokat vesztett ákácfákkal, borús éggel és 
szállingózó varjakkal. A festmény egyik leghangu
latosabb müve lesz a jónevü fiatal művésznek. — 
V a s t a g h  G y ö r g y  festőművészünk egy uj arc-

\
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kép festéséhez fogott legközelebb. A nemrég el- j  
hunyt Paczolay János hontmegyei képviselő arc
képe ez, melyet a megye rendelt meg díszterme 
számára. Az életnagysága kép álló helyzetben tün
teti fel Paczolayt, amint balkezét a »corpus ju- 
ris«-on nyugtatja, jobbjában pedig iratcsomót tart. 
Leleplezése alkalmasint Hontmegye jövő hónapi 
közgyűlésén lesz. — B a d i t z  U t t ó, Münchenben 
élő művészünk ez ősz folytán a magyar fővárosba 
helyezi át műtermét. Jelenleg készülő müved közt j 
különösen leköti a nézők érdeklődését a szegedi 
árvíz idejéből választott részlet számos jellegzetes 
alakjával. — M o l n á r  J ó z s e f  festőművész mű
termében az őszi valamint az országos kiállításra 
több festmény készül A legkiválóbb ezek közül j 
a »Templomi jelenet« cimü, melyet a művész Mün
chenben festett, s már egy Ízben Bécsben kiállí
tott. Egy másik: »A somogyi parton« cimü, azt 
az idyllikus jelenetet ábrázolja, midőn egy paraszt
karaván, a csolnakból partra száll. Még két más 
tájképet is kiállít a művész, mind a kettő egy-egy 
megkapó részletet mutat be a regényes szépségű 
Balaton vidékéről Egy teljesen kész genre-képe 
»Közelgő zivatar« címen, érdekes családi jelenetet 
tüntet fel.

A krisztinavárosi színkör társulata a be 
vonulás napjától idáig 116 előadást tartott. Szin- j 
rekerült 71 eredeti magyar és 45 fordított színmű.
Az eredeti müvekből 48 este jutott népszínművekre, j 
8 este operettekre és 15 este vegyes fajú dara- j 
bokra. A legtöbb előadást a »Bukow« érte meg, : 
melyet 15-szőr adtak ;  »búzavirág« 8-szor, »Eleven j 
ördög« 8-szor, s a »Koldusdiák« 5-ször. Vendégké- | 
pen felléptek a színkörben: Pálmai Ilka, Róna
széki Gusztáv, Csiszér Kálmán, Kissné-KontiMari, 
Réthy Fánni, Sz. Németh József, Benedek Gyula, 
Szikszayné Boczkó Dóra s az »Apolló« févfinégyes.
A 116 előadás alatt csak egy szünnapot tartottak.

v Magyar művészek külföldön. — P e r o t t  i 
a magy. kir. dalmüsziüíház tenoristája a legnagyobb 
tetszés közt vendégszerepei Frankfurtban A múlt 
héten a »Portiéi némá«-ban lépett fel zsúfolásig telt 
ház e lő tt; egyáltalában valahányszor fellép, min- í 
dig telt ház van. Jövő héten Verdi »Aida« cimü 
dalművében Radamest énekeli. — S p i e g e l A r a -  
b e 11 a k. a., ki egy időben a nemzeti színház 
operájának a tagja volt, szeptember 17-én Borosz
lóban Gounod »Faust«-jában Margarétha szerepét 
énekelte. Az odavaló sajtó a legnagyobb elisme 
réssel szól a fiatal hölgy kitűnő alakításáról, mely 
költői felfogás s művészi kivitel dolgában minden 
jogos igényt kielégített. A fiatal művésznő hangja 1 
terjedelemben s erősségben nyert, s egészen el- | 
veszté azt a kis élességet, melylyel előbb bírt. A j 
szépszámú közönség sok tapssal tüntette ki.

A Deák-mauzóleum sarcophagjának kidől- j 
gozását Strobl Alajos szobrászunk műtermében a i 
napokban kezdették meg. A sarcophag nyitott fe j 
lületén DeákxFerenc holt-szobra nyugszik, mely ( 
leomló lepellel yan letakarva. A nagy hazafi feje j 
az eredeti után fölvett gypsminta szerint készült i 
s igy élethűen mutatja be azt. A Sarkophag fejé- j 
nél női genius alak ül kiterjesztett szárnyakkal s 1

kezét védőleg emeli a nyugvó fölé. A sarcophag 
lábánál pedig óriási babérkoszorú nyugszik. A ge
nius alakja, Deák holt szobra és a koszorú fehér 
carrarái márványból, maga a sarcophag pedig ké
kesszürke, erezett márványból lesz készitve, díszí
tései pedig bronzból lesznek ráverve. A sarcophag 
még a télen elkészül.

»A nagy mogul.« Ez a cime amaz újdon
ságnak, mely az uj idény első operetteje gyanánt 
került szinree közelébb a párisi Gaité- színházban. 
Szövegét C b i v o t é s  D u r u  írták, a zenét pe
dig A u d r a n Edmond. »A nagy-mogul« meséje 
elég érdekes. Joquelet és nővére Irma hogy 
nem Parisból Delhibe kerülnek ; Joquelet a pia
con fogakat húz, nővére pedig a kigyóbüvülés ne
mes mesterségét gyakorolja. Irma csinos leány és 
Mignapour, az utolsó nagy-mogul naiv fiatal örö
köse azonnal beleszeret, palotájába viszi és meg
ígéri neki, hogy nőül veszi. Az udvar a meglepő 
hirt látszólag közömbösen veszi, de Bengaline 
hercegnő, a trónörökös unokanővére elhatározza, 
hogy küzdelem nélkül nem engedi oda az idegen 
nőnek a férfit, akit ő már régen szeret és a koro
nát, melyre nagyon vágyódik. A herceg elérte r  
törvényes kort, hogy másnap megkoronáztathassé’
A koronázás csak egy feltételhez van kötve: 
ünnepélyes óráig a hercegnek meg kell őriznie 
tatlanságát. Az ellenőrzés igen egyszerű. A li7 
cég nagy gyöngyökből fűzött nyakláncot visel, 
mely feketévé válik, mihelyt a herceg beleharap 
a tiltott gyümölcsbe. Bengaline hercegnő gonosz 
ármányt eszel ki. Irma meghamisított aláírásával 
levelet ir a hercegnek és meghívja éjfélre talál
kára. Másnap reggel a herceg megjelenik az ud
var és a nép előtt, hogy megkoronáztassa magát. 
Általános elszörnyüködés: a nyaklánc sötétfe
kete. A herceg hasztalan esküdözik, hogy ő ár
tatlan ; a nép megátkozza és száműzi Kasmírba. 
A trónt az ármányos Bengaline foglalja el. Az 
utolsó felvonásban a száműzött herceg, fakirnak- 
öltözve, Delhibe jön, hogy viszontlássa Irmát. 
Ekkor kiderül a való. A nyakéknek nincs semmi 
bűvös tulajdonsága, az egész mesét egy régi ki
rály gondolta ki, hogy utódai a nagykorúságig 
tartózkodó életet éljenek. A herceg ártatlan, mert 
Bengaline hercegnő levele Craksonn angol kapitány 
kezébe került s a kapitány ópiummal elaltatta a 
herceget, hogy helyette ő mehessen a találkára. 
A várt Irma helyett Bengaline hercegnőt találta 
ott és most, hogy minden kiderül, a herceg el
foglalja a trónt és nőül veszi Irmát, Bengaline 
hercegnő pedig a kapitányhoz kénytelen nőül 
menni. Audran zenéjenek kiválóbb részei a »nyakék 
hatásos legendája«, a »kis kígyó« mulatságos ro
mánca, egy gyönyörű duett, mely ép oly sikert 
aratott, mint az »Üdvöske« híres duettje, a ká
poszta és a rózsa coupletje, a bajaderek szép 
éneke, a turesnei borról szóló dal, a nép átka a 
»romlott« Mignapour felett stb. A zenét álta
lában igen kellemesnek és fölötte leleményesnek 
mondják.

Felelős szerkesztő: SZANA TAMÁS.
k ö n y v n y o m d á i ti.
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Regény.

Irta GABÁNYI. 
(Folyt.)

Az utszéli csapszéket leromboltatta po
rig, s építtetett a helyébe egy nagy, eme
letes házat, melynek homlokzatára ölnyi be
tűkkel íratta ki, hogy :

» Ho t e l  P e n t e l é n y i . «
Rósz nyelvek beszélik, hogy mikorra 

páfz a »hotel« fölépült s mint a városnak 
A ügyetlen szálló helye ugyancsak nagy láto- 
Jógatottiágnak örvendett, — Domokos ur min

den déli harangozáskor, az aranyosra hím
zett hálósipkával fején — kiállt az utca 
túlsó felére, s szemeivel végesvégig legelve 
az egész épületet, ilyesmit dünnyögött ma
gában, eltelve a gyönyörtől:

— Ördög vigye el ezt a Pentelényit, 
de szép háza van! . . .

Anno 55-öt írtak a kalendáriomban, 
mikor a mi nagy emberünk egy más, me
rész vállalatba bocsátkozott, tudniillik : meg
nősült. Elvett egy gazdag örmény leányt, 
kinek apja minden áron n e m e s í t e n i  
akarta a vért, a mi különben nem sikerült 
neki, mert rövid időn meghalt a vén ör- 
mény, s egy évvel később követte őt leánya 
is a nélkül, hogy férjét, Domokos urat, meg
ajándékozta volna egy nemesitett örökössel. 
Tömérdek birtok és jószág maradt utánuk 
a mi szálloda-tulajdonosunkra, ki azonban 
most már csak névleg volt vendéglős, a 
mennyiben a »hőtel Pentelényi«-t dupla áron 
eladta, maga pedig visszavonulva házába s 
birtokaira, nagy szerepet kezdett játszani 
a pénzarosztokrácia körében. Jelszava volt: 
mindig fölebb! mindig fölebb! — Körül
vette magát egy sereg bukott mágnással, 
léha fiatal uracsokkal, kik arról nevezete
sek, hogy ötféle nyelvet is beszélnek, de 
egyet sem jól; ismerik a félvilágot, kivált 
annak női részét; harminc éves korukban

már öreg emberek ; az atyai vagyont elfe
csérelték s most annak romjain tengődnek, 
abból élve, mit a kártya, kutya, ló, váltó 
jövedelmez mindaddig, mig a koldus-arisz- 
tokracia e pénzforrásai is kiapadnak s a za
jos életnek egy pisztoly durranása vet véget, 
épen mint mikor a gyermek az üres hó
lyagot a falon szétpuffantja. E fiatal embe
rek között Pentelényi Domokos maga is 
egészen megfiatalodott. Eljárt velük a klub- 
bokba, kártyázott velük, pénzt kölcsönzött 
nekik — váltóra, szóval: élt mint egy ma
gyar nemes és ur. Ez időben ismerkedett 
meg az öreg Darlakeöy Sámuel gróffal, ki 
özvegy ember volt és valamikor nagyon 
gazdag. Az a kevés vagyon, melylyel még ren
delkezett, lassanként váltó és kártyadósság 
utján bevándorolt a Domokos ur zsebébe, 
ki azután — hogy a lelkifurdalások ne za
varják álmait, — nagylelkű határozatra 
szánta el magát, és feleségül vette az öreg 
Sámuel gróf tizenkilenc éves leányát. így 
Domokos ur a kilencágu korona révén még 
jobban beletenyerelt az úri világ kellő kö
zepébe, s mi lassanként eljutottunk oda, 
hol történetem kezdődik. Ma már Pen
telényi Domokos, N* város egyik legkima
gaslóbb alakja, saját palotájában lakik, mely 
minden szerdán és szombaton találkozó he 
lye a környék fertály és telivér mágnásai 
nak és könnyen élő ifjúságának, melynek egy 
részét a gazda jó bora és zöld asztala, má
sik részét pedig a bájos Pentelényiné szül. 
Gr. D a r l a k e ö y  A r a n k a  szép szeme 
csalogatja a díszes körbe. Domokos ur csa
ládfáját azonkívül két ifjú sarjadék is di- 
szesiti, A d o r j á n ,  a kilenc éves, elkényez
tetett, hosszú szőke hajú, meztelen lábszáru 
fiúcska, kinek nevelője van otthon a háznál, 
mint valami kis hercegi szülöttnek, s a nyolc 
éves Mi c i k e ,  ki szépségben és gyermekes 
kacérkodásban úgy látszik a mamára ütött,
s ki most lép azon korba, mikor a gyér
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mekleánykák mellé olyan félig bonne, félig i 
gouvernante számba menő szegény terem
tést szoktak fogadni, ki a sorstól arra van 
kárhoztalva, hogy helyrehozza azt, mit a j 
hiányos anyai nevelés elrontott, és fölfegy j  
verezze a gyermek lelkét ama nagy harcra, ! 
melyet »élet«-nek neveznek. A véletlen Micike 
mellé e tisztre T é s i  M a r g i t o ' t  szánta, 1 
kivel e történet folyamában nagyon is kö- , 
zelről meg fogunk ismerkedni. Most csak 
annyit jegyzünk meg róla, hogy mint árva 
gyermek a pesti »Erzsébet árvaházban« nö
vekedett, honnan tizenhat éves korában a j 
budai tanitónő-képezdébe vitték. Ott meg- j 
tanulta mindazt, sőt többet is talán, mit 
egy gouvernantenak tudni kell, s alkalmas
nak találtatott arra, hogy elküldjék iV*-be 
Pentelényi Domokos királyi kereskedelmi 
tanácsos úrhoz (apósa révén jutott e tisztes
séghez, melyre határtalanul büszke) ki le
ánya mellé nevelőnőt keres.

És Margit megérkezett rendeltetése he
lyére, oda, hol egy uj élet fog előtte feltá
rulni, mely egészen különbözik az eddigi
től, s melynek titkos rejtélyei lassan tüne- 
deznek elő, mint bujdosó vándor előtt, ha 
a fölkelő nap sugara elűzi a ködöt, s lát
hatóvá teszi a messze fekvő, ismeretlen falu 
tornyát, majd az utszéli temetőt, végre egy 
sirhaimot, melyen a vándor megpihen.

Ah ! csak annyi délibábot ne látnánk ! . ..

Ambrus gazda keresztül vezette Mar 
gitot a hosszú, bolthajtásos folyosón, s meg
állt annak végén egy ajtó előtt, melyet a 
lábával taszított be. Mindketten beléptek 
a szobába, melynek közepére, a földre le
tette Ambrus a ládát s félvállról oda szólt 
Margitnak:

— Tessék itt maradni, a mig az ura
ság fölkel. Még alusznak mindnyájan. Majd 
beküldőm a R i b i s z k é t ,  hogy hozzon vi
zet a kisasszonynak.

—- Ez lesz az én szobám ? — kérdé 
Margit.

— Ez, — viszonzá Ambrus és kiment, 
becsapva maga mögött az ajtót.

Néhány perc múlva élénk civakodás 
hallatszott a folyosóról. Ambrus porolt va
lami leányzóval, kinek éles, sipitó hangja 
elfojtá az öreg irörmögő káromkodását. 
Majd egy ürge-arcú, kegyes orrú leány sur
rant nagy sebbel lobbál a szobába s egy

tenyérnyi nagyságú kendőt igyekezett a fe
jén helyreigazgatni; a kendő azonban hol előre, 
hol hátra csúszott s majd a kontyba kötött 
haj, majd az arc tűnt elé. Ez arc sajátságos 
vegyüléke volt a kellemesnek s a visszata
szítónak, s nagyon emlékeztetett az egérre. 
Hegyes orr, fürge tekintetű szemek s a 
felső ajk alól két ki fehérlő foggal. Vannak 
arcok, melyek után a kort igen nehéz meg
határozni ; a huszadik évben bizonyos ma
radandó jelleget öltenek s az aztán harminc 
esztendőn át nem változik. E leány arca 
ilyen volt. Ha beszélt, az ember hamar ész- 
revehetett nála valami nagyon kellemetlen 
selypítést; a szó szoros értelmében fütyülte 
az S  betűt, mi bizonyosan ama két, kiálló 
fogtól eredt, mely a szájat sípalakuvá ido
mította.

A leány egy kémlelő tekintetet vetett 
Margitra és sürgölődni kezdett a szobában. 
Mindent megérintett, kapkodott, a nélkül, 
hogy tett volna valamit s ez alatt folytono
san pergett a nyelve, füttyentve a sok j  
betűt:

— Én Riza vagyok, a szobaleány, ké
rem alássan. Bossánatot kérek . . . épen 
most szidtam össze azt a lólábu parasztot, 
ki engem folyvást Trézsinek nevez s ha 
megszólítom érte, akkor meg Ribiszke kis
asszonynak csúfol. Sehogysem tudja meg
szokni .. . pedig a nagyságos asszony is 
Rizának szólít. Nem méltóztatott aludni a 
vasúton, ugy-e ? az a csúf kocsi úgy ösz- 
szerázza az embert. Én is sokat utaztam, 
én miskolci születésű vagyok. Csak tessék 
magát egészen kényelembe tenni, a szoba 
ki van seperve. Sajnálom, hogy reggelivel 
nem szolgálhatok, mig az uraság föl nem 
kell. Pedig a kisasszonynak bizonyosan éhes
nek tetszik lenni. Ha nem veszi rósz né
ven, majd én átengedem a saját kávémat. 
Bőrrel szereti a kisasszony, vagy bőr nél
kül? . . . Majd hozok azonnal vizet is. Te
hát igen? vagy nem?

Margitot szédülés fogta el e darálásra 
s alig értve az egészből valamit, bambán 
kérdé:

— Mit?
— Meg tetszik inni a kávémat? Szí

vesen átengedem.
Margit hamarjában azt sem tudta mit 

válaszoljon ; feje kábult volt az utazástól, 
de mert éhes is volt s az elindulás óta mit 
sem evett, jónak látta igennel válaszolni,
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mit Riza leereszkedő vigyorgással fogadott, 
kisietve a szobából. Nemsokára aztán visz- 
szajött egyik kezében tálcán, pohárban hozva 
valami kávészinü levet a másikban pedig 
csípőjéhez szoritva a mosdó vizet s mialatt 
Margit reggelizett, elkezdte a podgyászt 
rendezgetni. Fölnyitotta a kis ládát, kirakta 
belőle a ruhákat, nem tartózkodva különféle 
megjegyzéseket tenni, melyek a szövetre, a 
fehérnemű finomságára, a cipők kicsiny vol
tára s más egyébre vonatkoztak. Általában 
a komorna igen bizalmasnak kezdte magát 
mutatni Margittal szemben, kit úgy szólván 
kolléga-számba vett, kivált miután a kis 
nevelőnő hajlandónak mutatkozott meginni 
az ő kávéját.

Margit nem látszott őt számba venni. 
Gondolatai máshol kalandoztak, hagyta a to
lakodó komornát füttyentgetni s csak rövi
den felelgetett kérdéseire. Végre, mikor 
már megunta, a rósz kávét is kiszörpölte, 
jelenté Rizának, hogy óhajtana magára ma
radni, mit a szobaleány mosolyogva, fejbic
centéssel fogadott s kisurrant a szobából 
azzal a megjegyzéssel, hogy nem is fog ad
dig alkalmatlankodni, mig az uraság föl 
nem kell s látni óhajtja a kisasszony-neve
lőnőt.

A mi fiatal barátnénk hamar elkészült 
toilettejével. Egyszerű barna ruhácskát öl
tött, leomló szép szőke fürtéit rendbe hozta. 
A láda tartalmát, fehérneműjét, ruháit, né
hány eskerülhetetlen női apróságot, ezt az 
ő egész vagyonát egy álló-szekrénybe rak ta; 
könyveit elrendezte az asztalon, aztán kö
rültekintett kissé uj otthonában. A szoba 
meglehetős nagy volt, csinosan berendezve, 
bár a fényűzés legcsekélyebb jelét sem le
hetett volna fölfedezni. Egy nagy tükör ló
gott a falon, két oldalt képekkel, melyek 
az év négy szakát ábrázolták, meglehető
sen kezdetleges kivitelben. A két ablak épen 
szemközt esett egymással. Az egyik az ud
varra nyilt s az épület túlsó szárnyára, mely 
előtt szintén oszlopos tornác huzódot végig» 
a szobákba nyíló ajtókkal, ablakokkal. In
nen majdnemaz egész épületet be lehetett látni, 
valamint a tágas udvart is, mely itt-ott fűvel 
volt tarkázva s melyben elszórtan hevertek 
különféle gazdasági szerszámok; jobbra há
tul földszintes cselédház, kocsiszín és tágas 
istállók. Ezen kissé rideg és unalmas kilá
tást kárpótolta a másik ablak, mely gyö
nyörű kertre nyílott, a uyár üde zöldjében

pompázó fákkal, sűrű folyondárral, mely 
egész a tetőig felkuszott, tarka virágágyak
kal, melyekből teljes violák, rezeda-csomók, 
szegfű és számtalan rózsatő terjesztő illatát, 
felfrissítve az egész környéket.

Margit unatkozni kezdett. A szobából 
nem mert kimozdulni, a várakozás pedig 
nagyon nehezére esett. Egymásután ráült 
minden székre, majd kitekintett az ablakon. 
Alant az udvaron Bertók szénát dobált le 
a padlásról. Ambrus gazda az istálló küszö
bén ült: otromba nagy csizmáit húzta föl. 
Egy nagy fehér macska mosakodott a ko
csiszín tetején, nyalogatva a talpát s ke
resztbe dörgölve sima, pelyhes nyakát.

Margitnak eszébe jutott, hogy mindent 
»Istennel« kell kezdenie, ő  áhitatos volt. 
Előbb az árvaházban, majd a nevelőinté
zetben oltották szivébe a hit fogalmát. Hi
szen az árvának úgy sincsen egyebe, mint 

4 istene és saját nyomorúsága.
Keresgélni kezdett könyvei között, végre 

elő vett egyet s fölnyitotta. Tévedés volt, 
nem az imakönyvet találta, de egy másik 
hasonló kötésüt, egy mythologiát. Ez Mar
git kedvenc olvasmánya volt. A régi vallás 
az ő számtalan isteneivel, csodás meséivel 
nem egyszer ábrándokba ringatta különben 
is álmodozásra könnyen hajló lelkületét. 
Fölnyitotta a könyvet, lapozott benne né
hány percig és szemlélgette a csinos fa
metszeteket, melyek a í’égi, letűnt idők is
teneit, vagy azok művészi szobrait ábrázol- 
ják.Látva azokat a szép, erőtől duzzadozó férfi 
testeket, mindenféle állású, helyzetű meztelen 
alakokat, s kecses idomokat, melyekről azt 
szokták mondani, hogy a klasszikusan szé
pek . . .  ő a szegény s bizonyos tudatlan
ságban felnőtt nagy leány, kinek alig volt 
alkalma férfiúval csak beszélni is, nem egy
szer elgondolkozott a felett, hogy mit is 
ábrázolnak ezek a képek ? . . . mi lehet az 
tulajdonképen ? . . .

Margit bizonyos kedvetlenséggel lökte 
félre a könyvet, s előkeresve a másikat, 
imádságos könyvét, leült vele az udvarra 
nyíló ablak mellé, egy kis zsölyére. De hiába 
igyekezett gondolatait összeszedni, szivében 
áhítatot kelteni, ajkai susogták ugyan a »mi- 
atyánk«-ot, a »hiszek egy«-et s az a napra 
kiirt imádság igéit, de gondolatai másutt 
kalandoztak, szemei a könyv lapjai közé 
csúsztatott, csipkés szegélyű szentképeken 
tapadtak, s majdnem önkénytelenül eszébe

*
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jutott, hogy vájjon ez a mi vallásunk sok
ban különbözik-e ama letűnt idők, elporladt 
emberek vallásától? Itt is, ott is mesék, me
lyeket hiszünk, bizonyítás nélkül. Alakok, 
szentek, csak névben különbözők. S vájjon 
nem jövend-e kor, melyben a mi szentirá- 
sunk is csak olyan mesemondó könyv lesz 
mint a mythologia, egy nagy álom . . .  az em
beriség egy magasztos költeménye? . . .

Epén szt. Leopold képét tartotta ke
zében. Ezt szerette legjobban valamennyi 
szentképecskéje között; oda is tette a szűz 
anya mellé, az első helyre. Ez a szép, su
gár termetű ifjú rnartyr, szemében tulvilági 
boldogság kéjérzetével, mennyei fönséggel, 
arcán annyi lemondás, oly igazi szeretet, mint 
a Krisztusén . . . Margit sokáig nézte a képet, 
midőn egyszerre, fölvetvén szemeit látja, hogy 
az udvar túlsó felén, épen átellenben megnyí
lik egy ablak s egy férfi hajlik ki rajta 
tökéletes hasonmása a szent képnek, melyet 
kezében tartott. Margit egy percre megdöb
bent ez ifjú láttára, s visszafojtott lélekzet- 
tel nézte. Kissé az ablak sarkába húzódott.

Ki lehet az? . , . Csak nem a házigazda, 
. . . . hiszen neki azt mondták, hogy Pente- 
lényi Domokos idős ember . . . Vagy talán 
a fia volna ? . . . — Dehogy ! hiszen neki nincs 
ilyen nagy fia.

A ifjú ember ott a túlsó ablakban hátra- 
simitá félhosszu szőke haját, s a párkányra 
könyökölve, letekintett az udvarra. Ez arc 
első tekintetre elárulta a szemlélőnek, hogy 
szenvedéssel gazdag élet tárult föl eddig 
előtte. Kék szemeiben az akarat szikrája 
mellett, ott volt egyszersmind a gyöngeség 
halavány- fénye is. Ajakán — melyet szőke 
bajusz és gyér körszakáll takart el némileg, 
— az a félreismerhetlen bús mosoly, mely 
jellemvonása mindazoknak, kik sokat csa
lódtak az életben.

Néhány másodperc múlva találkozott a 
férfi tekintete a Margitéval, s ő oly meglepett
nek látszott, mint a leány.

így nézték egymást rövid ideig, mint 
mikor az őz megpillantja saját képmását a 
patak tükrében. Végre az ifjú föltekintett 
az égre, majd le a földre, még egyszer és 
hosszan a leányra, aztán gyorsan betette az 
ablakot, mely mögött eltűnt.

Margit még mindig szt. Leopold meg
testesült képmását vélte maga előtt látni, 
midőn egy harsány és metsző hang fölrez- 
zenté merengéséből.

Egy öreg ur állt a tornácon hálókön
tösben, lábain papucscsal, fején hímzett há
zisapkával s lekiáltott az udvarra.

— Te Ambrus! Voltatok-e a vasútnál?
— Igen is, voltunk nagyságos uram ! 

viszonzá amaz, még mindig nagy csizmáival 
foglalkozva, s félig fölegyenesedve az istálló 
ajtajában.

— Megjött az az .. . i z é . . . ?
— Megjött igen is.
— Hát hová tettétek ?
— Bevittük a szobába, ott várja a je

lentést.
— Sok podgyászt hozott-e?
Erre már az ott lebzselő Bertók kiál

totta fel hogy :
— Csak egy parányi »kiszni« volt nála 

nagy jó uram !
Ambrus haragosan intett a fiú felé, ki

javítva őt hogy:
— Nem »kisszni« az te szamár, hanem 

»ferslóg«, beszélj magyarul !
Az öreg ur összehúzta magán a háló

köntöst s végigcsoszogva a tornácon, eltűnt 
annak a bal szárnyán.

Margit e rövid párbeszédből megtudta, 
hogy az az öreg ur jövendőbeli kenyér
adója s hogy az »izé« névezet alatt őt ér
tette. Még nyugtalanabb lett, mint eddig 
volt, félretette könyveit s izgatottan járt 
fel s alá a szobácskájábán, hol az ismeret
len ifjúra gondolva, hol pedig a szólásmó
dokat rendezve elméjében, miket majd az 
első bemutatásnál alkalmazni fog. Végre egy 
órai izgatott várakozás után megjelent Riza, 
most már megfésülködve, csinosan felöl
tözve s egészen föltárva az ajtót, szólt 
Margithoz :

— Ha úgy tetszik, kérem . . .  a nagy- 
ságáék várják a kisasszonyt a vizitszobában!

III.
Margit naplót irt. Többnyire minden 

este följegyezte egy keménykötésü füzetbe 
a nap nevezetesebb eseményeit, saját érzel
meit. Magamagának irta, tehát őszinte le
hetett ; bár néha megtörtént, hogy másnap 
kitörölte azt, mit előttevaló napon irt. Mi 
volt ennek az oka ? . . . Nem tudom. A női 
kedély változékony, hát még egy fiatal leány 
érzelmei!

A helyett, hogy én folytatnám az elbe
szélést, vessünk egy tekintetet Margit nap
lójába ; lássuk mit irt az első estén, mely a



Pentelényi háznál érte őt. Hagyjuk az ele- | 
jót. mely az utazásról, a megérkezésről szól, 
s olyas dolgokról, melyekhez semmi közünk 
vagy melyeket már ismerünk, 

íme fölnyitom a naplót :
» ........... déltájban történt a kölcsönös

bemutatás. Nagyon szépen és gazdagon bu- r 
torozott szobában fogadott engem az egész 
család. A háziasszony nagyon, de nagyon 
szép nő ! . . . Könnyű neki, ő comtesse.
A férje mindig csak úgy emlegeti: »Hitve
sem a grófnő.« Magas, karcsú és olyan 
barna, mint a szén. Azt hiszem, hogy festi 
a szemöldjeit; csak azt nem tudom még, 
mivel. Mikor engem meglátott, majd elnyelt 
a tekintetével ; alkalmasint idősebbnek . . . 
és talán rútabbnak is . . .  gondolt. Igen ka
cérnak látszik s a nyakát . . . csinos nyaka 
van . . . mindig hátra szegi, kivált mikor 
beszél. Engem eleinte »kisasszonynak« szó 
litott, este felé már azt mondta hogy: »gyer
mekem!« Nem lehet neki rósz néven venni, 
mert jóságnak látszik.

(Folyt, köv.)

LÉGY BÜSZKE RÁ ,
Légy büszke rá, ha egy költő szeret,
A költő szive dús kinesesel fölér;
És nem mutat mást, csak értékedet,
Ha szivét adná gyermek-szivedér’.

Rózsán a harmat, bérctetőn a hó,
Mit még nem ért a föld egy porszeme, —
Ezer magasztos eszményt hordozó,
Határtalan szív a költő szive.

Legyen bohó, legyen bár gyermeteg,
S erőtelen a lét csatáiban :
Légy büszke rá ! .. . Ha egy költő szeret 
S dalt zeng feléd : az nem hiába van !

Tán szép vagy, nő !. .. s isten remekművét 
Üdvözli benned hódolva, a dal;
Vagy kellem és báj árad rólad szét 
S szavad lelkednek fenségére vall . . .

Akárhogyan ! . . . De, mint az ő szive 
Magasan áll ah, ezreké felett:
Te is különb vagy bizton leányka, te,
Ezernél is, ha egy költő szeret.

Ne bántsd szegényt, hogy ő rólad dalol, — 
Azért maradhatsz büszke és hideg!
Kevés kell néki : egy szó, egy mosoly,
Egy kézfogás, vagy egy tekinteted . . .

CSÁKTORNYA! LAJOS.

EGY TÖRTÉNET A MÁS VILÁGBÓL.
(Francia elbeszélés.)

Irta JEAN RICHEPIN.
(Folytatás.)

VII.
M a z u c l a r d  t á j k é p f e s t ő .

Mazuclard, mielőtt a fentebi szavakat 
mondta Jánosnak, sokáig vesztegelt mozdu
latlan helyzetben. Szoborként állt az ajtó
félnek dőlve s meredten bámult a szürkü
leti tájképre.

Előtte, alig nehány lépésnyire, sással 
szegélyzett mocsár terült, melynek vízfelü

letén a békalencse úszott, meg a széles, la
pos levelű vizi liliom.

E mocsár túlsó oldalán egy sötét tömeg 
emelkedett. Sűrű bokrok képeztek ott lomb
sátort, honnan patak suhant ki, melynek 
sajátos moraja az esti csöndben oly külö
nösnek tetszett, mintha valamely lágy, züm
mögő dal lett volna az.

A sűrű bokrokat a kúszó növények 
szőtték be, úgy hogy távolról meganynyi 
kúpfödeles lugasnak látszottak, melyek a 
sziget belseje felé vonultak tova. Ezt az er
dőséget, mint lombhullámzatot, a távoli he
gyekig kisérhette a szem.

Minden úgy látszott a z esti szürkület 
ködfátyolában, mintha a sötéten kiemelkedő 
tárgyak alakjai megnagyobbodtak volna, a 
mint körvonalaikat rezgő párázat borította.

Mig az éj leszállt s a tenger fuvalma 
a sáson és nádon sivitva suhant végig; mi* 
a békák a mocsári lencse közt vidáman 
brekegtek, Máriusz mindent meggondolt s 
tisztábajőve a teendőkkel, igy szólt Jánoshoz :

— Nekünk föl kell Jeanne-t keresnünk.
János e kedves név hallatára fölemelte

a fejét. De mivel minden reményét elvesz
tette, az indítványt nem fogadta a szokott 
lelkesültséggel.

Rámereszté a szemét Máriuszra, oly ki
fejezéssel, mint a minőt az szokott ölteni, 
a kivel incselkednek, vagy a ki valamely 
elmebetegnek a megrögzött eszméjén cso
dálkozik. Halkan, csüggedten válaszolt tehát.

— Jól tudod te azt, hogy az lehetet
lenség !

S vájjon lehetséges volt é megszökni?
Megszökni nappal, erre gondolni sem 

lehetett; az éjjel való megszökés pedig ha-
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tározottan esztelenségnek látszott. Bárki 
kóborogjon is éjjel a kijelölt határvona
lon túl, . előre bizonyos lehetett abban, 
hogy száz lépést sem tehet, már golyót 
küldenek utána. Mindenfelé őrállomások 
voltak s a legfontosabbak egyike épen 
mocsár szélén volt, ügyelve ama kunyhókra, 
a melyek közt volt a Jánosé és Máriuszé.

János egy pillanat alatt számot vetett 
e körülményekkel s az előbbi csüggedés 
újra megszállta.

— Figyelj rám, — folytató Máriusz. 
— Én nem vagyok bolond s nincs kedvem 
tréfálni veled, a mint te azt hinni látszol. 
Nézz csak amarra, jó messze, a tengerről 
ellenkező oldalra. Mit látsz ott?

— Nos, hát hegységet. Napvilágnál 
még jobban látom én azt, — viszonzá Já
nos levertem

— És emitt, közelben, mi az, a mit a 
mocsár fölött látsz ?

— Barna sáv, mely nappal mozdulat 
lanul áll, mig este a békák nyüzsögnek 
közte.

— No jól van! Hát azt látod e, mer
ről jön az ér, mielőtt a sás közt veszne el?

— Amonnan a fák alól. De, mit tar
tozik az ahhoz, a mit te nekem az imént 
mondtál. Te úgy beszélsz, mint a ki eszét 
vesztette. Menjünk, keressük föl Jeanne-t, 
ez egyjelentőségü azzal, mintha azt monda
nád, mozdítsuk ki helyéből a holdat — s 
aztán bámultatod velem a sást, meg a vi
zet. Végre is, az efféle engem nagyon un
tat ! Tekints szét, erre meg am arra! Azt j 
lehetne mondani, hogy tréfát űzöl velem. 
Figyeljenek, uraim ! látják önök ezt a sze
recsendiót, ezt a poharat, meg ezt a zacs- | 
k ó t! Nos, én ezt ime eltüntetem . . . .  Effé
lével akarsz engem mulattatni?

— Hűm! Lásd én is eltüntetésen gon
dolkozom, érted-e ? Saját magunkat akarom 
eltüntetni. A pohár, mely minket majd el
rejt, édes öregem, a sás, a viz meg a fák.
S a zacskó, a melyben majd találhatók le
szünk, a hegység. Érted-e már ? Lásd ez 
nagyon egyszerű dolog. Nem kell egyebet 
tennünk, mint innen észrevétlenül a mo
csárba hatolni, aztán a mocsárból az érbe. 
Csak épen bátorság szükséges, hogy e nagy 
pocsolyát, ha ajkig ér Js, átgázoljuk, híná
ron és békákon keresztül. Ez hosszantartó, 
fáradságos munka, de meg kell kísérelnünk.

— Ám legyen i Történjék bármi, ón i
\

követlek. Az érig, hogy eljuthatunk, azt 
értem; de ha egyszer ott leszünk, mit cse
lekszel akkor ?

— Az érben gázolok, a fák alatt; mert 
| valószínű, hogy az a fák mentén vonul 
| tova. így van ez a világnak valamennyi

vidékén. Különben, e vidék folyóvizeit 
d i a o t-nak nevezik s d i a o t annyit jelent, 
mint viz és árnyék. E szerint a viz min- 

i dig árnyékban foly itt, ezt okoskodtam az 
| egészből ki. Egy másik bizonyság arra 

nézve, hogy ez igaz, az, hogy a viz min
dig jéghideg. Ha egyszer oda érhetünk, a 
lombok alatt haladhatunk odább. Ez az 
út bizonynyal keservesebb lesz, mint a mo
csárban gázolás. Először is, a viz nagyon 
hideg, másodszor az ágak némely helyeken 
egész a viz felszínéig hajolnak alá s azok 
alatt kell átbujkáínunk ; végre, azt sem tu
dom, minő vadakkal gyűlhet ott meg a ba
junk. Nos, érted már a tervemet? Négynapi 
eleséggel, melyet tegnap kaptunk meg, út
nak indulhatunk. Ennyi időnél nem lesz 
szükségünk többre, hogy a hegységig jut
hassunk, mely csak nyolc mértföldnyire van 
innen, Ha aztán a hegységig jutottunk, ked
ves öregem, megszabadultunk. És ha egy
szer szabadok leszünk, Jeanne-t is megta
láljuk.

— Máriusz, jer, hadd öleljelek meg !
— A mi pedig a vadembereket illeti, 

— folytató Máriusz, — ha ezeknek a ha
talmába kerülnénk, némaátékot rendezünk 
a számokra s az őket mulattatni fogja.

— Kivéve, ha nyársra nem húznak 
minket.

— Hűm ! Hát mit akarsz ? Vájjon a 
háborúban nem voltunk-e veszélynek kitéve ? 
A ki mit sem mer, semmit sem nyer! Ha 
fölfalnak, se baj ! legalább meg lesz az a 
vigasztalásunk, hogy nem kerültünk szu
ronyhegyre.

így beszélgetve, megtették az előké
születet.

Tizet ütött az óra. Tüzek kioltása!
A Port de-France erődjében meghar

sant a kürt, mire a révpartról hasonlóan 
válaszoltak. Egyetlen világosság nem lát
szott többé a városban, kivéve az őrtanyát, 
melynek vöröslő ablakai úgy tűntek föl, 
mint megannyi leselkedő szem.

A 377. és 378. szám kunyhójában mély 
csönd uralgott.

Pedig ott nem aludtak, hanem folyvást
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mozogtak, csakhogy zaj nélkül. Máriusz 
épen egy eléggé hosszú, kétszersülttel, rizs- 
zsel és babbal megtömött zsákot csatolt 
Pioux Jánosnak a hátára, ő  egy kisebb 
tarisznyát akasztott a vállára, melyben szin
tén élelmi szerek voltak. E fölött, közvet
len a tarkójához viaszosvászonban göngyölt 
csomag volt erősítve: a nélkülözhetetlen do
hány. Végre vászonsapkájának a tetején 
egy kis bádogszelencét helyezett el, melybe 
a gyufát rejtette. így aztán biztosította az 
oly tárgyakat, a melyeket a megnedvese- 
déstől meg kellett óvnia.

Volt még mindeniköknek egy-egy sze
szes kulacsa, oldalukra akasztva, egy-egy 
pár csizmája összecsatolva s egy-egy jó nagy 
kése a jobb zsebben, mig a pipájok a bal 
zsebben volt elhelyezve.

Néhány perccel tizenegy óra után, az 
ajtó félig megnyílt; vékony, csenevész ár- j 
nyék suhant azon ki, hason csúszva; ezt 
egy nagyobb árnyék nyomban követte. Ez 
a két különös állat így ment a mocsárig, 
félreháritotta a békalencsét minden legki
sebb nesz nélkül s besiklottak a sás közé. 
Két fej mozgott a tömör zsombikok közt. 
Ez a két fej fülig lehuzódott a vízbe s 
csak az orrán át lélekzett. A 377. és 378. 
számú számüzöttek tettek itt menekülési 
kísérletet.

VIII.
Mi l y  b e f o l y á s s a l  l e h e t  az  e m b e 
r e k  s o r s á r a  a b é k á k  m u l a t s á g a ,  

me g  a b á d o g - gy u f a t a r tó.
Iszapba süppedt lábbal, a nyakig víz

ben haladtak tovább a menekülők. Arcuk 
közeléből minduntalan egy-egy béka ugrott 
odább. A hínár minden lépten a lábukba 
bonyolódott s rendkivül megnehezítette ha
ladásukat.

Máriusz, ki sokkal gyöngébb és idege
sebb volt, rendkivül szenvedett e miatt s 
egész lelki erejére szüksége volt, hogy föl 
ne kiáltson, a mint egy-egy ocsmány béka 
az ő közvetlen közeléből menekült. János, 
ki sokkal erősebb idegzettel volt megáldva, 
nem sokat törődött e hüllőkkel. Egy pilla
natra azonban, ha undort és borzalmat nem 
is, de meglepetést érzett, A mocsárban 
ugyanis egy lyuk-félébe lépett, melyből mi
dőn lábát kirántotta, egyszerre a békák ; 
egész tömege vette körül nagy brekegéssel, 
vízből kiálló fejét. Úgy rómlett neki, mintha 
bóka-fürdőbe jutott volna.

Jánosnak c meglepetése azonban nem 
I tartott sokáig. Csakhamar visszanyerte hi- 
i degvérét s ujjaival szétriasztotta a béka

csoportot. Aztán bátran lépdelt tovább s 
! Máriusz követte őt.

E pillanatban a holdnak egy része ki- 
| bukkant a felhők mögül s megvilágította 
í kissé a sötét mocsarat. Ennek a világánál 

úgy rémlett Máriusznak, mintha mozgás 
keletkezett volna a part mellett tanyázó 
őrök közt. A v í z  alatt megérintette János
nak a karját s halkan susogta, hogy figyeljen.

Valóban, a lámpa vörös pontja, mely 
az őrtanyát megvilágította, mozogni kezdett; 
egy pillanatra eltűnt az s a másik pillanat
ban az ajtó előtt látszott ismét.

Barbellez segéd-őrparancsnok tartotta 
azt s mutatni látszott valamit társainak a 
mocsár felé.

János és Máriusz nem lehettek távolabb 
e csoporttól, mint legfölebb kétszáz lépésnyire.

Az őrség figyelmét magokra vonták. 
Az egész igy történt: János nem minden 
nesz nélkül űzte el közeléből a mocsár fürge 
lakóit s a közben egyik kezével egy vizi 
liliom széles levelére is csapott, mi eléggé 
csattanós hangot adott. Barbelleznek nagyon 
finom füle volt s a nyitott ablakon át meg
hallva a neszt, fölkelt és szétnézett.

— Azt a neszt béka nem okozhatta 
—■ mondá. — Olyan volt az, mint mikor 
valakit arcul csapnak, vagy mint mikor a

! a puska csütörtököt mond. Hűm, hűm ! Ez 
I valóban különös !

S kiment két alárendeltjével ama célból, 
hátha hárman talán fedezhetnének föl valamit.

Azonban a sár és békasereg közt lehe
tetlen volt két emberfejet látni, kiváltképen 
oly sötét vászon-sapkában, a minőt a szám
üzöttek viselnek. Egybeolvadt e szin a mo 
csár barna színével tökéletesen. Hiába me- 
resztgették az őrök a szemöket a mocsár 
felé, mit sem láthattak. A két szökevény 
egyébiránt meg sem moccant többé.

Barbellez épen be akart menni, midőn 
végre észre vett valamit. Egy fehér tárgy 

I csillámlott meg, mintha ezüst lap lett volna,
J  valamely levélre tűzve.

— Mi az ördög lehet az ? — szólt em
bereihez. Amott lent, az ujjam irányában. 
Megcsillámlik a holdvilágban. Látják önök ? 
Úgy tetszik, mintha mozogna is. Vájjon mi 
lehet az?

Nos, ez az a bádog-szelence volt, melyet



Máriusz a sapkája tetejére erősített. Mind
amellett, hogy szilárdul elhatározta, mikép 
mozdulatlan marad, meg nem állhatta, hogy 
a fejét el ne fordítsa, midőn közelében egy 
békát pillantott meg; de e mozdulata által 
a bádog újra megcsillant a holdvilágtól.

— Vájjon látnak-e minket azok a sem
mirekellők ? — kérdé suttogva Pioux János. 
— Úgy látszik, mintha épen a mi irányunk- j 
bán kémkednének. Annak az ördöngös Bar- I 
belleznek, tudod-e, hogy kitűnő szeme van ? i

— Hallgass és óvakodjál a legcsekélyebb 
neszt okozni, — viszonzá Máriusz. Hidd meg 
nekem, ők nem láthatnak minket.

Pedig Barbellez nagyon is jól látta a 
bádog csillogását. Azonban sem ő, sem a 
többi, nem tudták elgondolni, mi lehet az. 
Nem törődtek többé az imént hallott nesz
szel ; de nagyon kiváncsiak voltak, mitől 
eredhet az a fény ott a mocsár közepén ? í

— Tisztába akarok jönni ezzel a do- | 
loggal, — szólt Barbellez. — Meg kell tud
nom, mi lehet az. Örvezetö, ide a puská
mat. Hadd kössön ismeretséget a golyóm az
zal a tárgygyal. Nem lehet az távolabb két
száz méternél s az ördög vigyen el engem, 
ha valaha kétszáz méternyiről a célpontot 
el nem találtam ! Majd meglátják önök, hogy 
golyóm azt a fényt találni fogja.

Midőn az öreg kezébe kapta fegyverét, 
arcához emelte azt s a fényes fehér pont 
felé irányozta.

— Teringettét! — susogta János; — 
most már láthatod, hogy észrevették minket 
azok a gazemberek s az a vén gonosz egy 
golyót küld hozzánk. Le kell a vizbe me- - 
rülnünk.

— Nem hallgatsz el, te boldogtalan! 
Megtébolyodtál ? Hiszen épen akkor okoz
hatnánk neszt s fölkeltenék a gyanujokat. 
Csak maradj nyugton.

— De, újra azt mondom, az az ördö- 
gös ember lát minket. íme, már vállhoz is 
emelte a fegyverét. Épen ránk akar lőni. 
Ne bukjunk le a viz alá?

— Meg ne moccanj az isten szerel
méért! Az az öreg porkoláb soha sem szo
kott célt téveszteni! Annyi bizonyos, hogy 
nem ránk irányozta fegyverét; hiszen min
ket ő egyátalában nem láthat.

Még alig végezte beszédét Máriusz, 
midőn fején olyasmit érzett, mintha vala
mely madár szárnya csapta volna meg. 
Ugyanakkor érckongáshoz hasonló neszt

hallott. Úgy vélte, hogy sebet kapott, de 
egy szót sem szólt, sem meg nem mozdult. 
János szintén merev mozdulatlanságban vesz
tegelt, de alig hallhatólag susogta:

— Ez a gyufatartó volt.
Mily ostoba is voltam én ! No de 

se baj, hogy lelőtte a bádogszelencét. Most 
már csakugyan mit sem lát többé.

— Mit gondolsz, lő-e még egyszer ? —■ 
kérdé János.

— Csitt! Nyugalom ! . . . Szerencse, 
hogy nem szolgálunk már neki célpont 
gyanánt.

Barbellez megelégedett ez egyszeri lö
véssel. Elégülten mosolygott s aztán neve
tett embereinek a csodálkozásán, kik mindig 
álmélkodtak lövésben való ügyessége fölött. 
Aztán igy szólt:

— Mily bohó vagyok én ! Ellövöm a 
golyót, mint a gyermek, a nélkül, hogy 
tudnók, hogy mire !

— Annyi bizonyos, hogy az a fényes 
tárgy nem embernek a szeme volt, mert 
akkor valami hangot hallottunk volna. Men
jünk be, Barbellez apó, van még a palack 
fenekén egy pár korty t af i a .

— Jól van ; menjünk b e! Majd reggel 
csónakba ülök s megnézem, mi lehetett az, 
ha ugyan lesz valami nyoma.

Ezt mondva az öreg, bement az őrökkel.
Mikor minden újra elcsöndesült s az 

őrtanya ajtaját is betették, csak akkor mert 
újra megmozdulni Máriusz.

— Menjünk édesem, — mondá, — a 
legnagyobb bajon már átestünk. Előre! 
Indulj !

Egy fél órával később eljutottak az ér- 
torkolatához s folyvást nyakig a vízben, a 
fák lombsátra alá jutottak.

IX

A k a p u  n é l k ü l  v a l ó  s í r b o l t .
Mint Máriusz előre sejtette, az érben 

már rosszabb volt lenni, mint. a mocsárban, 
ha nem is félelem és veszély tekintetében, 
de a felmerült gátló körülmény miatt.

A viz jéghideg volt. Hogy kissé fölme
legedhessenek, időről-időre, a fejők fölött 
lehajló ágakban kapaszkodva, kiemelkedtek 
a vízből, hogy a vérkeringés rendes műkö
dését visszanyerhesse. Különben oly helyek 
is voltak, a hol lábuk nem érte a meder 
fenekét s uszniok kellett, mi által vérük
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újra, gyorsabb keringésbe jött. Ám, ba va
laki hideg vízben sokáig úszik, a tagok 
végre is megnehezülnek, ellankadnak, az 
izmok összezsugorodnak s görcsök lepik 
azokat meg, melyek megbénítják az erőt s 
gátolják a mozgást.

János elébb kezdte ezt érezni; Máriusz
nak ideges természete a hideget jobban 
kiállta. (Folyt, köv.)

POE EDGÁR LAKÓHÁZA FORD- 
HAMBAN.

— Amerikai levél. —

Valahányszor hivatásom Fordhamba, 
New-Yorknak egyik csöndeske külvárosába 
vezetett, mindig elhatároztam, hogy fölké
rem szegény Poe Edgár lakását, de a vá
laszok, melyeket kérdéseimre kaptam, olya
nok voltak, hogy utoljára már senkitől sem 
tudakozódtam utána.

Egy ízben azonban megesett, hogy iro 
dalmi dolgokban nagyon jártas kereskedőre 
bukkantam, ki Melroseból való volt és so
kat foglalkozott Poe Edgár múltjával, nagy
ban érdeklődvén a »Holló« szerencsétlen 
költője iránt. Ez az úri ember azt állította, 
hogy ő képes volna Poe Edgár lakását Ford- 
hamban kikutatni, mi több, emlékszik is 
egy cottage-ra, mely mindannyiszor szemébe 
ötlött, valahányszor Fordhamon keresztül 
utazott és mely amúgy Isten igazában úgy 
néz ki, mintha költő lakott volna benne. 
Már most csak arra kiváncsi, — úgymond 
— vájjon az ösztöne csalta-e meg, nem ve
zette e tévútra.

Pár nap múlva elegáns kocsijával há
zam előtt termett és sétakocsizásra hivott 
meg Fordhamba, azt mondván, hogy hitelt 
érdemlő helyen tudakozódott és most már 
bizonyosan ráakad Poe Edgárnak lakására.

Kihajtottunk a gazdag járdataposók 
által látogatott Centrai-Avenuen végig, balra 
tértünk Tremont felé és csakhamar a kes
keny Kingsbridge Road-on voltunk, melynek 
legmagasabb pontján kell vala a szóban 
forgó házikónak állania.

— Ez az ! — mondá szives utitársam 
és egy kicsiny, másfélemeletes faházra mu
tatott, az útnak jobb oldalán, nagy szabad 
tér közepén. De mivel nem akartunk csak 
amúgy találomra a házba ajtóstul berontani, 
néhány percig várakoztunk, mig majd va

laki jön, a kitől felvilágosítást kérhetüuk. 
Igaz, hogy néhány munkás ott dolgozott 
közelünkben, de hát mit gondol holmi ir- 
landi szeméthordó és utkaparó az amerikai 
költők viszonyaival. Utoljára aztán valami 
reményteljes ifjú jött, a ki veszedelmesen 
hasonlított a szomszéd St.-Johns-College nö
vendékeihez. Ehhez fordultunk a következő 
bizalmas kérdéssel:

— Is this Poés cottage ?
— Jes, Gentlemen, this is Edgár Allén 

Poe’s Cottage.
Mielőtt a nyitott sövényajtón által a 

kertbe léptünk, jól megnéztük azt a teret, 
mely a házat mindenfelül körülveszi.

A szomszéd épületekkel összehasonlítva 
Poe lakása bizony meglehetős szegényen 
és kopottan nézett ki, akár csak évek hosz- 
szu során által nem gondozták volna. A 
házat környékező körülbelül négy holdnyi 
telek is parlagon hevert, gaz verte föl nagy- 
ját és fala düledezett. A házikó mellett há
rom cseresznyefa állott, egyikök az az öreg 
fa, melyről Poe Edgár ifjúkori cikkeiben 
oly gyakorta emlékezik meg. A házikónak 
zöld, redős ablakai rendkívül kicsinyek 
voltak, a padásszobák ablakai alig másfél 
lábnyiak.

Mihelyt beléptünk, mindjárt egy rend
kívül beszédes hölgy akadt utunkba, a ki 
félig-meddig eltalálta már jövetelünk célját 
és a legnagyobb szívességgel kalauzolt ben
nünket a Cottage helyiségein keresztül. 
Láthatólag örült annak, hogy akadtak oly 
emberek, a kik Peo Edgár iránt érdeklőd
nek. A házikó belseje nagyon ízlésesen van 
berendezve, de semmiből sem lehetett la
kóinak esetleges jólétére következtetni. Még 
a kicsiny és alacsony fedelű pádlásszobákba 
is fel kellett mennünk és azon alkalommal 
ama helylyel megismerkednünk, a hol Poe 
Edgár »Holió«-ját irta. Az illető szobácska 
a házikó hátulsó homlokzatához tartozik és 
egy kicsiny ablak által nagyon korlátolt 
kilátást nyújt a szemközt álló, valóban bájos 
tájképre. Az ezen helyiségen keresztülnyuló 
kémény oly masszív, akár esak az örökké
valóság számára építették volna.

Beszélgetésünk további fonalán Déchert 
asszony — mert igy hívják a cottage özvegy 
bérlőjét — tudtunkra adta, hogy e kedves 
helytől, melyen immár tiz esztendeje hogy 
lakik, el kell válnia, mert az a körülfekvő 
telekkel együtt eladó.



— S ugyan mennyire tartják ?
— Tízezer dollárra.
— De hiszen az valósággal szemtelen 

á r ! mondám bosszúsan.
— A házikó, igaz, talán háromszáz dol

lárt sem ér, volt a felelet, de négy hold föl- i 
det nem lehet a mondott árnál olcsóbban 
kapni. Ha lehetséges lesz, magam is meg
veszem, mert nem szivesen válók meg tőle. 
Fiamnak akkor szép lakóházat kell ezen a 
telken építenie, de a cottage-t akkor is 
meghagynék, emlékül szegény Poera, a med
dig egyáltalán képes arra, hogy fennálljon-

Futólag megtekintettük az egész kör
nyéket és ez alkalommal eljutottunk egy 
sziklához a déli oldalon, melyről cédrusfák 
integettek a szélben és mely egykor Poe 
Edgárnak legkedvesebb tartózkodási helye 
volt. Azután búcsút vettünk a ház asszo
nyától és eltávoztunk.

Tehát ebben a házikóban, melyet a 
műveletlen fordhamiak ajka egyszerűen 
»Poor’s Cott,age«-nek nevez, nem is sejtve, ki
nek nevéhez fűződik ez a parasztetymologia, 
lakott Poe Edgár 1846-tól egészen 1849-ig, 
mely időben Fordham még Westchester 
Countyhoz tartozott.

1844-ben költözött fiatal nejével és nagy- 
nénjével, a ki egyszersmind anyósa volt, 
New-Yorkba, a hol mint a »Northern Mon
thly« dolgozótársa kapott egy rosszul fizetett 
irodalmi állást Később ott hagyta ezt az 
állást és elszegődött a Willis és Mortis által 
kiadott »Mirior«-hoz. Poe akkor Blooming- 
dale-ban lakott, még pedig egy ódon ház
ban, mely a, 84. számú utca és a Szent-Mik 
lós-boulevard sarkán feküdt és melyről azt 
beszélték, hogy valamikor egy ideig főhadi
szállása volt Washingtonnak és tisztjeinek. 
Neje Virginia — kit azonban maga csak 
»Diddy«-nek nevezett — már akkor sorva
dásban szenvedett és lassankint teljes fel
oszlásnak nézett elébe. Egyszer, rémes hideg 
decemberi éjjel, mozdulatlanul és látszólag 
lélekzetvétel nélkül feküdt ott, úgy hogy 
férje azt gondolta, hogy a halál megszaba
dította gyógyíthatatlan kínjaitól. Később 
azonban ismét magához tért és Poe ezt a 
jelenetet »Holló« jában meg is örökitette. Ez 
utóbbi költeményt azonban Poe — dacára 
szives kalauzunk állításainak — nem Ford- 
hamban irta, hanem Bloomingdale-ban, mely 
lakásáról Gill Vilmos mintaszerű életrajzá

ban részletesen megemlékezik, sőt a »holló«- 
szobát képen is bemutatja.

Ugyanazon kútfő szerint a »Holló« leg
először is az »American Rewiew« 1846. évi 
februárisi füzetében jelent meg Q u a r 1 e s 
álnév alatt és pedig (hogyha hihetünk Stod- 
dardnak, ki ezt a »Harpers Monthly« 1874. 
évi folyamában följ egy zi) tiz dollárnyi tisz- 
letdijat kapott érte.

Minthogy a fiatal asszony egészségi álla
potának határozottan kárára volt a zajos 
nagyvilági környezet, Poe Edgár Fordhamba 
költözött, a falusi levegőtől várván javulást 
arra a bajra, melyre e földön orvosság nem 
terem. A költő akkor nagyon, de nagyon 
szegény volt; ám nagyot hibáznánk, hogyha 
nem neki magának tulajdonítanék ezt a sze
génységet. Még legszenvedélyesebb tisztelői 
és védői sem tudták róla az iszákosség vád
ját elhárítani. Természetes dolog, hogy voltak 
benne jeles tulajdonságok is, csakhogy a 
legjobb szándék és tanács sem fogott rajta 
huzamosabb ideig. Nincs ember, a kin a 
ferde nevelés keservesebb gyümölcsöket ter
mett volna, mint épen Poe Edgárnál.

Fordhamban, a hol a nejének betegágya 
mellett átvirasztott éjek alig engedték, hogy 
a nyugodt, zavartalan alkotás áldásait él
vezhesse, sokszor a legszükségesebbnek is 
hijjával volt ; házikója szomorúan nézett ki, 
beteg nejének kemény szalmazsákon kellett 
hevernie és férjének kabátjával takaróznia. 
Sőt még örült a boldogtalan, hogyha Poe- 
nak kedves macskája reáfeküdt és melegen 
tartotta. Egy jótékony hölgy (Lowis Estella 
asszony New-Yorkban) már nem nézhetvén 
tovább ezt a nyomort, aláirás utján csinos 
kis összeget szerzett össze Poe Edgár és 
családja részére és ennek köszönhették, hogy 
mindahárman éhen nem haltak. 1847 január 
havában meghalt a beteg és el is temették 
Fordhamban.

Milyen bensőleg ragaszkodott Poe Ed
gár hozzája, kitűnik azon körülményből, 
hogy néha éjjel hirtelen felugrott és nejének 
sírjához sietett, a hol órákig elsírt, forró, ne
héz búbánatában.

Halála után jóformán egy esztendeig 
! alig adott ki valamit. De nem is volt akkor 
| könnyű dolog cikkeit elhelyezni. Vékony, 

pókhálós nyári kabátkában futkosott az 
- egyik szerkesztőségi helyiségből a másikba, 

de csak halvány arcszinének, hidegtől ék- 
! télén arcvonásainak köszönhette, hogy cik
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keit elfogadták és neki azokért némi cse
kélységet fizettek

De mindezen külső nyomornak dacára 
a legmagasabb problémák megoldásával fog- ! 
lalkozott, megírván a világegyetemről szóló ; 
álmát, a melynek az »Eureka« (Megvan!) | 
büszke cimet adta és melytől sok mindent 
várt. Midőn ezt a sajátságos prózában irt 
költeményt befejezte, tüstént elment Pút- | 
namhoz, a new-yorkiak Ráth Mórjához s 
ez utóbbi előtt kijelentette, hogy amannak 
minden más kiadványát félre kell tennie és 
kizárólag ezzel a munkával foglalkoznia, 
melyhez képest Newton törvényei gyermek- 
játékot képviselnek. — Nyomasson, úgymond, 
mindjárt 50,000 példányt, ez tán elég lesz 
a pillanatnyi kereslet kielégítésére. De a ke- 
vébbé vérmes kiadó egyelőre csak 500 pél
dányt nyomatott, melyek szintén jó sokára 
keltek el.

Miután egy felolvasás, melyet Poe azon 
célból tartott, hogy pénzt szerezzen egy 
önálló újság alapítására, szintén eredmény
telenül maradt, a szerencsétlen költő 1849 
ben elhagyta Fordhamot és Virginia felé 
vette útját. De a szerencse itt is kerülte, 
vagyis inkább Poe kergette el azt magától. 
Gyászos vége ismeretes. Napa, Clemm asz- 
szony, teljes 2 2  évvel élte őt túl és halála 
előtt úgy rendelkezett, hogy hamvait ked- i 
vés »Eddie«-je mellett tegyék örök nyuga- | 
lomra. A mi meg is történt.

P O M P E R Y  J Á N O S ,
(1819—1884.)

Az irodalomnak és a közéletnek újra 
vesztesége van.

Pompéry János nincs többé!
Az elhunytban, kinek kopoi sóját e hó 

30 dikán a jó barátok és tisztelők egész 
serege állta körül, egy tevékenységben gaz
dag s a közbecsülésben mindig az elsők 
közt álló jelesünknek elvesztését gyászoljuk.

Pompéry János nem annyira egyes 
müvek és alkotások, mint inkább ritka te
vékenysége által tette a nevét ismeretessé 
úgy a közéletben, mint az irodalomban.

Az irodalomnak majdnem minden mű
fajában megpróbálkozott; irt elbeszélő, drá
mai és tudományos dolgozatokat s hogy 
egyik nemben sem küzdötte föl magát az első- 
rangnak közé, annak legelső oka kétségkí
vül erejének ilyetén elforgácsolása volt. Po

zsonyi levelei a társas életről, irodalmi és 
művészeti mozzanatokról Frankenburg Adolf 
»Életképek« cimű heti közleményében tűn
tek föl először. E levelek úgy szólván a tár
saséleti tárca élénk kezdeményei voltak 
irodalmunkban. Ezeket Yole név alatt irta, 
valamint eleintén beszélyeit is, melyeket ké
sőbb, az ötvenes években két vastag kötet
ben adott ki. Novellái közt nem egy (pél
dául a »Tátray család«, »Clarissa«, »Két 
hölgy szerelme«) elbeszélő irodalmunk ak
kori legjobb, izlésesb termékei közé tartoz
tak. Egy párt közülök Fáik Miksa fordí
tott le németre.

Buzgó és hasznos működést fejtett ki 
később a hírlapirodalom terén. Mint jour- 
nalista, ő indította meg a Garay árvái ér
dekében kifejlett országos mozgalmat s szá
mos más közügyben is mozgalmat keltett. 
Színmüve, a »Te l i  vér«,  az akadémia 
Teleki-diját megnyerte, de a színpadon 
nem ért el hatást. Volt szerkesztő is s utóbb 
az Első magyar általános biztositó társaság
nál foglalt el előkelő állást.

Világlátott ember volt, beutazta Fran
cia-, Angol-, Német-, Olasz-, Svéd-, Olasz
országot, Svájcot, Hollandiát, Németalföldet 
stb. s ez úgy irodalmi munkásságán, mint 
modorán meglátszott. Mindkettő finom, elő
kelő, választékos, de sokszor melegség nél
kül való volt.

Pompéry életrajzát röviden a követke
zőkben adjuk :

Pompéry 1$|19. junius 21-én született 
Miskolcon. Iskoláit itt kezdte, majd Pesten 
végezte s végre 1838-ban Eperjesre ment a 
jogi pályára. Itt 1889 ben a magyar nyelv- 
mivelő társaság ülésében egy kisebb müve 
tetszésben részesült s önbizalmat nyerve^ 
184l-ben az Athenaeumban »Laura« cimű 
müvével lépett föl Áldor név alatt. 1843- 
ban Pozsonyba ment s ekkor irta az Elet- 
képek-be »Yole pozsonyi leveleit«, számra 
80-at, melyek nagy figyelmet ébresztettek.

1845 ben nevelő lett gr. Eszterházy 
Károly győri főispán házánál, mely hivata
lában 3-adfél évet töltött 1845 ben az »Élet- 
képek«-ben az »Élet« cimű beszélye pálya
dijat nyert. 1848 bán a belügyminiszterium- 
uál lett alkalmazva mint titkár, 1849-ben 
pedig a jászkunok turkevei kerületéből kép
viselőnek választották. 1850-ben a »Pesti 
Napló«-ba több beszélyt és cikket irt, 1852- 
ben a természettudományokat, különösen pe-
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dig a vegytant tanulmányozta, s nehány 
ide vonatkozó cikket bocsátott közre »Köz
lemények az iparról« cím alatt 1853-ban 
kiadta beszélyeit (Beszéíyek, Pest 1853. 2
köt.), melyek közül a »Clarissa« és a »Két 
hölgy szerelme« a »Belletristisches Leseka- 
binet«-ben német fordításban is megjelentek. 
1855-ben a »Pesti Napló« ujdonsági rovatát 
kezelte, s e téren komoly nemzeti irányban 
nagy erélyt fejtett ki.

ő  pendítette meg először a Garay-ár- j 
vák ügyét, fényes eredménynyel. A magyar ! 
irók segélypénztára ügyében is hasonló buz- 
gósággal járt el, azonkívül számos egyleti 
és színházi ügyekben, mígnem végre a 
» M a g y a r o r s z á g «  szerkesztését vette át. 
Ennek szerkesztésétől azonban októberben 
visszalépve, az »Ország« cimü nagy politi
kai lapot indította meg, Greguss Ágost ve
zetése mellett.

E lapot sem tűrte az akkori hatalom, 
s mind a szerkesztőt, mind Pompéryt bör
tönre vetette a katonai törvény. Ezután 
Pompéry sok ideig nem foglalkozott politi
kával, mígnem 1867-ben a magyar miniszté
rium felhívására újra félesztette a »Magyar- 
országot«, melynek szerkesztését később 
egészségi állapota miatt volt kénytelen abba
hagyni. Legutóbb Pompéry az Első magyar 
általános biztosító-társaság igazgatósági és 
választmányi jegyzője s központi főügynöke 
volt. 1883 bán két kis mű jelent meg tőle: 
az egyik gróf Szécsen az 1839 — 40. ország
gyűlésről irt tanulmányának bírálata, mely
ben Széchenyi Istvánt védelmezi; a másik 
az Első magy. ált. biztosító-társaság fenn
állásának negyedszázados évfordulójára irt 
müve a társaság történetéről.

Az említett lapokon kívül nagyobb dol
gozatok jelentek meg tőle a >Honderü«-ben, 
»Délibáb« bán, »Magyar Hirlap«-ban, 1853- 
ban kiadott elbeszélés-kötete 1864 ben má
sodik kiadást ért, s az elbeszélések közül 
többet dr. Fáik Miksa fordított 1857-ben 
német nyelvre. Egy időben históriai tanul
mányokkal is foglalkozott 8 a tizennyolca
dik század történetéről sok adatot gyűjtött 
össze.

*

Pompéry neve az utóbbi egy pár év 
alatt nem sokat forgott az irodalomban. El
vonulva családjának ólt, s főtörekvése az 
volt, hogy ennek jövőjéről gondoskodjék, j

Halála előtt pár héttel a resignatió férfias 
hangján mondta egyik barátjának: »Csalá
domról gondoskodtam, mehetek.«

El is ment. Hiányát azonban sokan 
fogják érezni, mert Pompéry mindvégig a 
szabadelvű mozgalmak s erős nemzeti irány
zatok híve volt.

AZ OPERAHÁZ MEGNYITÁSA,
(szept. 27)

A sugárúti operaház megnyitását or
szágos ünneppé emelte az uralkodó-ház rész
vétele s az általános érdeklődés, mely a 
haza legtávolabb vidékeiről is csábított ez 
estére közönséget. A jelenvoltak a bámu
lat és büszkélkedés egy nemével függesz
tették tekintetüket a nagyszabású épület 
büszke, szép arányaira, melyekben Ybl ge- 
niejét újólag tündököltette; a nézőtér, a szín
pad szintén mindenkit megleptek célszerű 
és ízléses berendezésükkel, szóval az ünnepi 
előadás közönsége azzal a tudattal távoz
hatott, hogy a fővárosnak ismét egy olyan 
középülete emelkedett, mely hatalmas té
nyezőjévé válhatik a közművelődésnek.

Sajnos azonban, hogy az öröm poha
rába ürümcseppeket is ejtett az intézők ta
pintatlansága. Az első előadás, valljuk be 
minden leplezgetés nélkül, távolról sem volt* 
olyan, a minőt ilyen alkalmakkor bátran 
követelhetünk. A mi operaházunk megnyi
tásakor ugyan mi sem mutatta, hogy mű
vészettörténetünkben korszakalkotó ténynek 
megünneplésére gyülekeztünk. A régi dal
művekből terv nélkül összeállított programm, 
s a közepes előadás, nem igen voltak alkal
masak arra, hogy emelkedetté tegyék a kö
zönség hangulatát. Erkel Ferenc »Szent 
István«-jának elmaradása már eleinte soka
kat lehangolt, a L i s z t  Ferenc által fel
ajánlott »király-dal« visszautasítása pedig 
épenséggel elegendő volt arra, hogy az in
tendáns intézkedésével szemben erős és jo
gosult ellenzéket támaszszon. Podmaniczky 
Frigyes ugyanis nagy loyalitásával összefér
hetetlennek találta azt, hogy a megnyitó 
előadáson olyan király dalt adjanak elő, 
melynek »dal-motivumai egy általánosan 
ismert és a legmagasabb uralkodó-ház ellen 
irányult forradalmi dalból vannak kölcsö
nözve.«

Liszt Ferenc megnyugodott a nemes 
báró elhatározásban, de, — igen okosan
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— el nem hallgathatta, hogy válaszlevelé
ben kellő értékére ne szállítsa alá ezt a loya- 
litást, s a művészet történetéből olyan lec
két ne adjon Podmaniczkynak, mely megér
demli, hogy minden felületes gondolkozónak 
mélyen az elméjébe vésődjék.

A mester levelének ide vonatkozó pas- 
susa igy hangzik : »Hogy a »Hajh! Rákó- 
czy, Bercsényi «-féle dal nem volt előttem 
ismeretlen: igazolja »Magyar királydalom«- 
nak Táborszky és Parsch kiadásában meg
jelent zongorakivonata, melynek címlapján 
e szavak olvashatók; »egy régi magyar 
dallam után.« E dallal legelőször Bartalus 
István antológiájában ismerkedtem meg s 
meghatott határozott, kifejező s mesterké
letlen jellegével; azonnal elláttam egy győ 
zelmi végzet-részszel s mit sem törődve to
vább egykori forradalmi szövegének jelle
mével, fölkértem ifj. Ábrányi Kornélt egy 
uj, kiválóan loyalis szöveg Írására, »Éljen 
a király« végsorral, hogy aztán magyar 
»király-dalom« úgy szövegileg, mint zenei
leg teljes kifejezést nyerjen. Az átváltozá
sok, az átmódosulások úgy a művészétben, 
mint a közéletben nem épen ritkaságok. 
Számtalan pogány templomból lett katholi- 
kus szentegyház. Az egyházi zene klasszi
kus korszakában — a 16-dik században
— sok világi dallam nyert fölvételt az egy
házi énekek közé. Majd későbben a katholi- 
kus antifoniák, mint protestáns chorálok hang
zottak fel. S igy menü ez tovább és tovább.«

De kérdjük : minden művészi szempont
tól eltekintve, sérthette volna e az uralkodó
házat az, ha a magyar király-dalban, az ural
kodónak tiszteletére, olyan hangok, csen
dülnek meg, melyekkel a nemzet egykor 
legnépszerűbb hőseit dicsőitette ?

A nemes báró azonban másként gon
dolkozott s hogy loyalitása valamiképen 
csorbát ne szenvedjen, föláldozta a mester 
király-dalát, melynek előadása e g y e t l e n  
maradandó emléke lett volna a sovány ün
nepélyességnek.

S minő emlékek fűződnek mostan dí
szes operaházunk megnyitásához? A nagy 
mester oktalan visszautasításának vádja s 
egy ünnepélyesen unalmas est, melynek 
vézna programmját, a vidéki truppok pél
dájára, töredékekből állította össze a szín
ház igazgatósága.

Beszélik, hogy a nagyíehetségü Schauer 
uj dalművét meg lehetett volna nyerni a

megnyitó előadásra, de az intéző körök a 
még egészen fiatal zeneszerzőt nem akarták 
részesíteni abban a kiváló kitüntetésben, 
hogy az ő müvével avassák föl az opeia- 
házat. Hinni szeretjük, hogy nincsen komo
lyabb alapja ennek a vádnak. Nagyon szo
morú dolog volna, ha a magyar dalszínház 
jövője egy család kezeibe volna letéve, s ez 
a család saját önző érdekei szerint, saját 
szakállára, intézkednék a művészet fontos 
kérdéséiben.

Egyelőre nyugodjunk meg abban, hogy 
kapkodás volt az oka minden bajnak s re
méljük, hogy a későbbi esték sikerei csak
hamar ki fogják köszörülni az első előa
dásnak csorbáját.

I R O D A L O M .

A Petőfi-társaság a szünidők után 
először e hó 28 dikán gyűlt össze felolvasó- 
ülés tarsására. Az akadémia első emeleti 
terme egészen megtelt hallgató-közönséggel 
s mint rendesen, úgy ezúttal is a szép nem 

| és az ifjúság volt legnagyobb számmal kép
viselve. A társaság tagjai közül Komócsy 
József alelnök, Ábrányi Emil, Abafi Lajos, 
Balázs Sándor, Margitay Dezső, Kiss Jó
zsef, Torkos László, gr. Teleki Sándor és 
Szana Tamás voltak jelen. Az ülést Komó
csy József nyitotta meg, jelentve, hogy a 

| társaság nagyérdemű t. tagja : Frankenburg 
Adolf az irodalom gyászára elhunyt; hogy 
a társaság képviselve volt Tóth Kálmán 

! bajai ünnepén és hogy Ege Miklós végren- 
! deletileg 2 0 0  frtos részvénynyel gazdagította 
| az alapítványokat. Az elnök jelentései után 
I Szana Tamás olvasta föl Telegdi László 

(vendég) »Petőfi Nagy-Károlyban 1846«-ban 
cimü dolgozatát, melyben nehány érdekes 
uj adattal járul a nagy költő jellemzéséhez 
s mely a »Koszorú« multheti számából már 
ismeretes olvasóink előtt. E felolvasás után 
K o m ó c s y  József adta elő Á b r á n y i  
Emilnek »Otthon« cimü hangulatteljes ver 
sét, mely erőteljesen ecseteli a világ zaját 
és megkapó ellentétbe állítja az otthon csen
des örömeivel.

»Mit nekem a körszin. hol küzdő vadak 
Vagy bohócok koncért s hírért játszanak V 
.. . Láttam zsebmetszőknél fejedelmi fényt, 
Láttam hencegő bűnt és kolduló erényt. . .
.. . Bár varázsa kábít, bűvösen ragyog,
Benne én csak vándor, idegen vagyok,



A szép költeményt zajosan tapsolták. |
— B a l á z s  Sándor humoreszket olvasott 
fel, melyben Száraz Péternek, a 41 éves ; 
pénzügyi tanácsosnak apró-cseprő házi ba- j 
jait ecseteli kedves humorával. A programra ; 
utolsó pontját Ki s s  Józsefnek verscyklusa j 
»Noémi « képezte, melyben a kiváló költő j 
elmondja, hogy;

»Nem járok társtalan már, idegen 
A nyüzsgő nép közt úgy mint hajdanán ;
Egy édes árny karöltve jár velem.
A gondolat fönsége homlokán,
Szeme szememmel egy irányt követ:
Úgy járunk egymás oldalán.
Amerre járunk az ut felragyog,
Mintha arany hajával söprené 
S az ut porába szórna csillagot !«

A cyklusnak gyönyörű részlete az, 
melynek cime »Az erdő parancsol« és 
a mely ragyogó színekben gazdag ecsettel, 
szenvedélyes kedélyből fakadt lyrikus ára- 
dozással írja le andalgásait az erdőben 
Noémivel. A nagyhatású költeményt zajos tet
szésnyilvánításokkal fogadták. Az ülés 11 
óra után ért véget.

»Ilyen az élet!« címmel elbeszélések gyűj
teménye jelent meg Esztergomban, Buzárovics 
Gusztáv kiadásában. A kötet Írója : Kosovitz Rezső 
egészen uj név az irodalomban. Ha időnk engedi : 
átolvassuk az elbeszéléseket s behatóbban nyilat
kozunk a fiatal elbeszélő tehetsége felől. Egyelőre 
csak annyit jegyzőnk meg, hogy a kötet ízléses 
kiállítása dicséretére válik Buzárovics nyomdá
jának. Vidékről csak elvétve kapunk ily kifogás
talan szép nyomtatványt. Ara 1 frt 20 krajcár.

— A  népszínház pályázata. A népszínházi 
bizottság által a folyó 1884. évre kitűzött nép
színműi pályázat határideje okt. 1-jén déli 12 órakor 
já rt le. Márkus József tanácsjegyzöhöz, mint a 
népszínházi bizottság jegyzőjéhez e határidőig 
összesen 55 népszínmű (tavaly 124) érkezett be.
— A népszínművek a kövezők : 1. Borúra derű. 
2. A fekete ruháju menyasszony. 3. Mamuka. 4. 
A mostoha, b. A csirkefogó. 6. Az édes mostoha.
7. A pincérnö. 8. A csárdás leány. 9. A szerelem 
bolondja 10. Esti kézfogó. 11. A fekete angyal. 
12. .Senki leánya. 13 A szeretők prókátora. 14 A 
nyugta. 15. A kivándorlók. 16. Tudósok Libaréten. 
17. Galambos Pista. 18. A szoba-ur. 19. Panna 
asszony leánya. 20. Munkácsi rab. 21. A kodolá- 
nyi harangozó. 22. A falusi kis leány Pesten. 24. 
A testvérgyilkos. 24. Az iparlovag. 25. A paraszt 
gróf 26. A falu esze 27. A szobacicus. 28. A 
zsidó leány. 29. A sehonnai. 30. Egy jogász ka
landja. 31. Dűli Mari. 32. A kérők. 33. A két rossz 
34. A senki fia. 35. A szökés. 36. Csiriznyókék. 37, 
Borúra Derű. 38. A komédiás leánya. 39. Cigány 
Marci. 40. Az antiszemiták. 41. Piros szemű ku
korica. 42. Munkások. 43. A kovács család. 44,

Szülök vétke. 45. Az asztalos műhelyben. 46. A 
pesti fiú, 47. Atkos szomszédság. 48. A kis gazda- 
49 A királyhalmi kovács. 5Ö. Béni házassága. 51. 
Felhő Klára. 52. Janka és Aranka. 53. A vaspa
ripa. 54 Az üldözött. 55. A dohánycsempész.

A várszínház! pályázatra  mely, népszín
műi, bohózati és látványos történeti müvekre hir- 
dettetett, beérkezett összesen tiz mü. 1. Enyingi 
Török Bálint fogsága, látványos és énekes törté
nelmi színmű 3 felvonásban, 7 képben. Jelige : 
»Doeere et delectare«. 2, Cili és Mili. Énekes 
színmű, 3 felvonásban. Jelige: »Borúra derű*. 3. 
Elza vagy hogy szeretünk. 8zinmü 4 felv. Jelige: 
»Minden mű, bár nagyobb-kisebb plágium, de an
nál érdemesebb, ha attól elfltődik s a tiszta kifej
lettség ezt vonzóbbá teszi és hazafiságra felszól.« 
4. »Monsieur Csutora«. Eredeti énekes bohózat 3 
felv Jelige: All right. — 5. A szabadkőmives 
Bohózat 3 felv. Jelige: Facit indignatio versum. 
6. »Urhatnámság.« Bohózat 3 felv. Jelige: »Ha 
nagyitó üvegen át látnók hibáinkat, tán keveseb
bet botlanánk.« — 7. »Konkurrencia.« Eredeti
bohózat 3 felv. dalokkal, zenével. Jelige : Blaha 
Luiza. 8. »Huszár komaság.« Jelige: Subordina- 
tion. 9. »A jogász otthon« népies bohózat da
lokkal 3 felv. Jelige: Nem ütik a jogászt. (Népdal.) 
10. »A szerelmes rokonok.« Bohózat 3 felv. Je
lige nélkül. — A jeligés levelek lepecsételtelek s 
megőrzés végett elzárattak.

M Ű V É S Z E T .

Munkácsy uj képe. A »Nemzeti
ben olvassuk : »Általános a kivánság, hogy 
Munkácsy Mihály valamely nagy alkotása 
a magyar fővárosban állandón megörökítse 
e nagy festőművész nevét. Már első ittléte 
alkalmából indult meg e részben mozgalom, 
mely azonban nem vezetett sikerre. Mostani 
itt tartózkodása alkalmából illetékes körök
ben újra szóba jött ez ügy és pedig oly 
alakban, mely a legbiztosb kilátást nyújtja 
arra, hogy Munkácsy egy nagyszabású re
meke Budapest állandó ékessége legyen. Ar
ról van szó, hogy az állam az épülő uj or
szágház belső díszítésére egy nagy, magyar 
történeti tárgyú képet rendel a mesternél, 
a ki, mint halljuk, e kép elkészítésére kész- 

j  nek is nyilatkozott. Részletei e nagyjelentő
ségű művészeti ügynek még nincsenek meg- 

, állapitva; nincs megválasztva a megörökí
tendő történelmi mozzanat sem, mely valé- 
szinüleg a keresztény magyar állam meg
alapításának idejéből lesz véve; de mi nem 
vélünk indiseretiot elkövetni, ba e szülem- 
lőben levő kezdeményezésről, melyet bizo
nyára lelkesen fogad minden magyar em
ber, már most hírt adunk olvasóinknak.
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»Munkácsy, mint mi értesülünk, a honfog
lalás nagyjelentőségű tényét szándékozik 
megörökíteni s a szükséges források beszer
zésére már föl is kérte I p o l y i  Arnold 
püspököt. Beszélt e tárgyra vonatkozólag 
J ó k a i  Mórral is, kinek tetszését nagyon 
megnyerte a terv. Nagy regényírónk, a mes
ter egyik estélyén, a tárgy földolgozására 
vonatkozólag már hosszabb eszmecserébe 
bocsátkozott Munkácsyval.

Gounod, a ki vallásos rajongásában a szín
padi zenétől teljesen vissza látszott vonulni, hogy 
csupán az egyházi zenét ápolja, uj dalmüvön dol
gozik. A mester jelenleg családjával együtt Arca- 
chonban időz. Az arcachoni szt. Cecilia-egybázban 
előadták szt. Cecilia-miséjét számos műkedvelő 
közreműködésével, kik a zene és énekkarok tag
jaival együtt mintegy százhnsz főre menő tömeget 
alkottak. Gounod a mise előadását maga vezé
nyelte. — Gounod a nap legnagyobb részét azzal 
tölti el, hogy dalművén dolgozik, melynek szö
vege Lamartine »Jocelyn«-je után készült. — Dal
műve a nagy operaházban fog színre kerülni, mely
nek apró hírei közül fölemlíthetjük, hogy Lasalle 
a híres baritonista nemrég adta el egyik birtokát 
egy angol társaságnak egy fél millió frankért, a 
mi azért nem lepett meg senkit, mert Lasalle már 
régen — milliomos.

Az operaház megnyitása alkalmából a 
bécsi lapok is mind hosszabb-rövidebb tért szen
telnek az ünnepély leirásának, az operaház ismer
tetésének és a magyar dalmüház nagy culturalis 
missiója megbeszélésének. Egyhangú az a dicséret, 
melylyel az operaház tervezőinek, az intendásnak 
s a dalmüház-bizottságnak adóznak és nagy elis
meréssel emlékeznek meg áriról a nagy fejlődés
ről, melylyel hazánk a művelődés terén dicseked
hetik. Természetes, hogy az összes lapok saját 
szinházukkal hasonlítják össze uj operaházunkat. 
— így a »Neue Freie Presse«, mely operáuk le
irásának nagy tárcát szentel, megemliti, hogy az 
uj házon első pillanatra felismerni a bécsi operá
val való rokon vonást, de mig a bécsi opera ne
hézkesen szélesre terjed, addig a budapesti meré
szen emelkedik a magasba, mi által az épület nem 
nyomott, Iranern könnyű s légies. — A »Wiener 
Allgemeine Zeitung« szerint meglepő a renaissance- 
épület pompája; a foyer architectonica tekinteté
ben nem hágy kívánni valót és csak azt sajnálja, 
hogy a térben takarékoskodtak s hogy jóllehet az 
épület decorativ fény tekintetében majdnem felül
múlja a becsi operát, a területre nézve csak a 
Stadttbeaíer nagyságának felel meg. — Az »Ex
trablatt« szintén megemlékszik a magyar testvér- 
város ünnepeiről »De nemcsak a város, úgymond, 
hanem az egész ország részt vesz a pompás épü
let felszentelésének ünnepében. Egészben Ybl müve 
festőin érdekes és nagyszerű látványt képez.« ügy 
a külső, mint az épület belseje művészi és practi- 
cus tekintetben kitünően sikerült. — A »Neues 
Wiener Tagblatt« vezércikkben ünnepli az ope
raház megnyitását. Felemlíti, hogy a magyarok 
által a művészetnek emelt palota európai cultura,

európai szellem terméke ; és megjegyezvén, hogy 
az operaházat »Bánk-Bán« és »Lohengriu« előadá- 

| sával nyitották meg, végzi cikkét: »Bánk-Bán« 
i talán symbolumul szolgálhat nekünk arra, hogy 
J Magyarország a monarchia jövőjére nézve a leg- 

nagyobbat teheti, de csakis akkor, ha a német 
elemre is támaszkodik.

Liszt Ferenc október hó 8-ikán érkezik Bu
dapestre s nehány napig a fővárosban időzvén, 
Tetétlenre utazik Zichy Géza gróffal s ott az ö 
vendége lesz a hó végéig. A koszorús művészről, 
írja a »Pesti Hírlap« közelebb oly téves hírek ke
ringtek az alkalomból, hogy királyhymnuszát az 
az opera megnyitásán az igazgatóság mellőzte, 
mintha Liszt e miatt jövőre hazáját is kerülné s 
nem keresné fel többé a fővárost. Alaptalan s 

j meggondolatlan gyanú, melyet percig sem tehet
tek föl Lisztről, kik a világhírű művész és zeue- 
költő lelkületét ismerik. Liszt nem csak ezen időt 
tölti Magyarországon, hanem egy régi szándékát 
is foganatosítani fogja, Tetétlenröl ugyanis mint 

j egy levelében írja, a hó végén le fog utazni 
Szatmármegyébe, hogy ott Költőn és Nagybányán 
meglátogassa Teleki Sándor grófot, régi barátját, 
kivel a külföldön is hosszú időn át voltak együtt. 
E kiváló alkalomból Liszt benső barátaiból s mű
vész tisztelőiből többen fogják kisérni őt, s fogad
tatása bizonynyal a leglelkesebb és legszivélye- 
sebb lesz. Teleki Sándor gróf, ki több napot Bu- 

í dapesten töltött Munkácsy látogatása végett, már 
! haza utazott Nagybányára, hol a telet tölti.

Siposs Antal nagyobb szabású zenemüvet 
| fejezett be » A p o t l i e o s i a «  cím alatt A rnü a 
! jövő évi orsz. kiállítás alkalmával a ministerium 
j által kiadandó zene-albumba jő, melyet Bartalus 
i István szerkeszt s a meljbe Liszt és Erkel Fe

renc is Írni fognak. Siposs e müvet Madame 
Adam-nak ajánlja.

Vidéki színészet. A d e b r e c e n i  színház
ban e téli saisou folytán Krecsányi Ignác jól 
szervezett társulata fog működni. A tagok névso
rában látjuk Szabó Antalt, Abonyit., Kiss Mihályt, 
Foltényi Vilmost, Sajó Endrét, Németh Józsefet, 
továbbá Örley Flórát, Halmaynét, Kiss Mihálynét, 
Kükemezey Vilmát, Erdélyi Mariettát stb. A ze
nekar élén Delin Henrik áll, a társulat rendezője 
maga az igazgató — A k o l o z s v á r i  színházban 
október 11-én kezdődnek meg az előadások és 
leszjopera is. Az előadandó első opera már ki van 
szemelve s a szerepek betanulása megkezdődött. 
Az első operai előadás az »Álarcosbál« lesz. A 
katonai zenekar kiegészítésére a lépések megtétet- 

: tek. Brat'n Frigyes első hegedűsnek lett szerződ- 
; tetve s keresnek még egy cellóst, egy fagottistat 
í és primakürtöst. Operai koloratur énekesnőnek 
j Dévai Janka, a bécsi opera volt tagja, a buda

pesti zene-konservatorium végzett növendéke van 
szerződtetve, a tenorista Kápolnai János lesz. Ba- 

: riton énekesnek Kovács Endre van kiszemelve, 
egy fiatal színész — eddig győri ügyvéd — ki 
magát több éven át képezte s eddig mint műked
velő működött. Opera- és operette-énekesnőnek 

; van szerződtetve továbbá ifj. Prielle Kornélia,
; Prielle Kornélia unokahuga, ki eddig Kassán, Szó-
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kesfehérvártt és Komáromban működött. Fel lesz í 
használva továbbá Hegedűs Ferenc ur, distingu- ] 
ált operai buffó. Koronként felkérik működésre ! 
líatázsné Bognár Vilmát. Schiliingné-Neszveda An- | 
nát s esetleg egy-egy operai vendéget.

L otz  K á r o ly  operaházi falfestményeinek dia- ! 
dalát ünnepi lakomával akarják a napokban meg- j 
ülni müvésztársai és tisztelői. A lakomán Mun- J 
kácsy Mihály is meg akart jelenni, de-körülményei j 
Párisba szólították.

R ubinstein  »Démonc-a érdekesen tanuskod- 
hatik a különböző nagyvárosokban uralkodó kü
lönböző zenei Ízlésről. A dalmű októberben éri 
meg századik előadását a pétervári udvari ope 
iában. Ez alkalomból díszelőadást rendeznek s a 
zeneszerző maga fogja müvét vezényelni. S mialatt 
e dalmű aránylag rövid idő alatt százszor kerül
hetett színre Pétervártt, más színpadon nem tu 
dott sikert aratni. Egy-két színházban előadták 
ugyan, de félre is tették nemsokára. Egyes szá
mai csak a zenekari hangversenyek műsorán ma- j 
radtak fenn.

A  b é c s i S ta d t th e a te r  igazgatósága benyuj- j 
tóttá a községtanácsnak a színház újjáépítési ter
veit. E tervek szerint uj kijáratok és uj lépcsők 
készülnek. A földszinten 346 hely, a félemeleten s 
az első emeleten 2ö páholy 129 személyre, a má
sodik emeleten 18 páholy és 128 zártszék (220 
személyre), a harmadik emeleten két páholy és 
346 hely (360 személyre), az amphitheatrumban 
186 hely van tervezve. A színházba tehát 13/0 
ember fér. Az utcára 17 kijárás szolgál, mindé 
nikre 85 személy jutván.

Ü v e g fe s té s z e t  K r a t z m a n n  Ede üvegfes
tészeti műtermében a napokban készült el a vö- 
x-ös kereszt-egyesület budai kórházának kápolnája 
számára egy igen díszes üvegfcstésü ablak, vala
mint 10 darab művészi díszítményekkel ellátott 
üvegedzésü ablak a nemzeti kaszinó számára. Ezen
kívül munkában vannak szép üvegfestésü ablakok j 
a sugárúti Wahrmann-palota, valamint egy hely
beli szálloda és egy theakereskedés számára, mely 
utóbbiakra khinai tájképek és khinai alakok jönnek. !

É r d e k e s  m ü r é g ész e ti t é r k é p e n  dolgozik je
lenleg Myskovszky Viktor tanár s akadémiai tag 
a jövő évi országos kiállítás számára. Ezen a tér
képen — mint nekünk jelentik — a felső-magyar
országi középkori és renaissancestilű műemlékek 
lesznek az egyes stílnek megfelelő színezéssel elő
tüntetve. — így a román — piros; az átmeneti 
— viola; a gót — kék ; a renaissance stilü mű
emlékek zöld, a fatemplomok sárga színnel lesz
nek jelölve A várak, romok szintén megfelelő je
gyek által lesznek képviselve. — Ezen térkép ma
gában foglalja: Liptó, Szepes, Gömör, Abauj- j 
Torna, Sáros és Zemplén megyéket,

A  v á r b e li  ip a r r a jz is k o la , a mely a tővá
rosi iparrajziskola igazgatója, V i d é k y János 
felügyelete alatt áll, e napokban nyílt meg. A nö
vendékek sokkal nagyobb számban jelentkeztek, 
mint a múlt évben s különösen az építészeti és 
rajzolási osztályokra iratkoztak be tömegesen, úgy j

hogy a növendékek száma, mely tavaly alig ha
ladta meg a százat, most már a kétszáz körül jár.

A z o rszá g o s k é p z ő m ű v é sz e ti tá r s a s á g  vá
lasztmánya Ipolyi püspök elnöklete alatt ülést 
tartott. Keleti Gusztáv a társulat igazgatója rész
letes jelentésben vázolta a nyári szünet folyamán 
fölmerült és a társulatot érdeklő eseményeket. Ki
emeljük e jelentésből, hogy az igazgató s a titkár 
augusztus hó első felében Krakkóban jártak, hogy 
a lengyel történeti festészet képviselőivei, első 
sorbatx Matejkóval, állandó összeköttetést hozza
nak létre. Az utazásnak kedvező eredménye volt, 
mert a legkiválóbb művészek biztató ígéretet tet
tek s már az őszi kiállításon több jeles festmény
nyel fognak részt venni A jövő év elején pedig 
Matejkonak »Brandenburgi Albert meghódolása 
I. Zsigmond lengyel király előtt« cimü nagysza
bású festménye minden valószínűség szerint ki 
lesz állítható a műcsarnokban. Keleti igazgató 
Münchenben is járt, hol felhívása az ottani mű
vészeknél kedvező fogadtatásra talált. Előadásá
nak további részében az igazgató közölte a társu
lat érdekeinek képviseletére Párisban alakult bi
zottság névsorát, mely Du Sommerard E. a párisi 
müvészegylet elnökének közbenjárása folytán jött 
létre s a nagynevű Gerorne elnöklete alattt a mo
dern francia művészetnek legelőkelőbb képvise
lőit foglalja magában. Ez utón jövőre Párisból k i
állításaink számára valódi mübecsesel bíró külde
ményre számíthatunk. Érdekes továbbá az igaz
gató által felhozott azon adat, hogy szept. hó 
1-től 29-ig a »Krisztus a Kálvárián« cimü re
mekművet összesen 64.360 fizető egyén tekin
tette meg. Az európai fővárosokban szerzett 
azon tapasztalattal szemben, mely szerint a leg
nagyobb érdeket keltett képkiállitást rendsze
rint a lakosságnak 10% a szokta csak megláto
gatni, fényes ei-edménynek mondható s arra mu
tat, hogy Munkácsy remek festménye iránt nem
csak a fővárosi közönség, hanem az ország többi 
része is élénken érdeklődik.

A z o p era h á z  belépti dijai nem mindig lesz
nek ugyanazok. A szabályszerű árak a következők : 
földszinti páholy 11 frt, zsöllye az első sorban 
3 frt. Számos előadásra azonban, nevezetesen oly 
premiére-kre s egyéb előadásokra, a melyekben 
kiváló vendégek lépnek fel, magasabb helyárak 
fognak megállapittatni. A bérlőknek ennélfogva 
nemcsak azon előnyük van, hogy nem kell elő
jegyzési dijat fizetniük, hanem hogy ők a felemelt 
helyáru előadásokat is hallgathatják. A repertoir 
megállapításánál lehetőleg tekintettel lesznek min
dig a páros és páratlan bérleti estékre.

A  »T h éátre  i t a l ie n «  a cholera által sújtott 
olaszországiak javára e hó 15-dikén matinéét ren
dez, melyben Sarah Bernhardt és Ristori Adél is 
részt vesznek. Ristori »Macbeth«-ből fogja a kéz
mosás jelenetét eljátszani.

Felelős szerkesztő •. SZANA TAMÁS.

Budapest. W eisim ann testvéren  kőűáv nyom dai a.
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A házigazda kissé furcsa ember. Kövér j 
és szürke szakállu. A szemei akkorák, mint 
egy négykrajcáros, s oly élénk tekintet szök- 1 
dél belőlük mindenfelé, mint ha sohasem 
akarnának lecsukódni. Rettenetesen sipitó 
hangja van, és a mellett olyan sokat beszél, 
pedig ha ő beszél kénytelen mindenki hall
gatni, mert hangja vág, mint a borotva, s 
elmetszi másnak a beszéde fonalát. Külön
ben nem nagyon sok műveltsége van; so 
kát fogdosta a kezemet, mikor a felesége 
kiment a szobából. És furcsa! !!. . azt kér
dezte tőlem, tudok e kártyázni ? . . . Bo
lond. Valamikor szép lehetett, de olyan aludt
tej-szépség.

Van itt a háznál még valaki. Egy csi
nos fiatalember, nagyon hasonlít Szent Leo- 
poldhoz. Nem tudom, hogy kicsoda és mi
csoda, pedig szörnyen kiváncsi vagyok rá. 
Kérdezősködni nem merek, mert feltűnő 
volna. Az ablaka épen szemben van az 
enyémmel. Most is látom; még világosság 
ég szobájában ! 1

Olyan nehéz a szivem, mintha üres 
volna 1 Nem tudom elfelejteni az intézetet 
és néhány jó barátnőmet, különösen Karolint, 
ki egy kiflit adott nekem az útra és sok, 
sok csókot! Ah ! — — —

A tintásujju Bertát örülök, hogy nem 
látom többé. A neveletlen nem fog mindig 
szekirozni azzal, hogy nem ismertem sem 
apámat, sem anyámat és hogy .»enfante illé- 
gitime« vagyok, pedig nem igaz, bár még 
most sem tudom, hogy tulajdonképen mit 
akart azzal mondani.

Tanítványomat Mici-nek hívják. Szőr- , 
nyen el van kényeztetve és úgy látszik, j 
nem nagyon szeret engem. Bánom is én ! ! i

Október 1 2 .

A házigazdának vendégei vannak. Csupa 
grófok és bárók. Ez a nagy ház!! — —

Egy csúf kutya is van, de csak éj
szaka ugat.

Nagyon álmos vagyok.
A fiatalembernél most oltották ki a 

világot! ! . . .«
Eddig az első nap jegyzetei. A mint 

látjuk, Margit nem szűkölködött a felk.iáltó- 
és gondolatjelekben. Oh ! ezek a gondolat
jelek ! . . . Ha valaki e szőke fejecske gon
dolatait ki tudná találni!

Különben a naplótöredék eléggé hű s 
nekünk kevés megjegyezni valónk van rá.

Az első bemutatásnál Pentelényiné va
lóban feltűnő tekintetekkel vizsgálta az uj 
nevelőnőt, s Margitnak igaza van, midőn 
azt mondja róla, hogy alkalmasint nem hitte 
őt ilyen szépnek. Két gyönyörű teremtés 
állt szemben egymással, amaz barna, oly sö
tét szemekkel, mint mikor éjjel villámlik; 
ez szőke, a tavaszi ég színét viseli szemei
ben ; az kacér s egész megjelenése valami 
delejes vonzalmat kelt az emberben ; duz
zadt, sima karjait szinte szeretnők megfogni, 
mint a gyermek a fölvágott, dagadó kalácsot; 
ez szemérmes, arcán rizspor helyett az üde 
ifjúság himpora. Az éjszaka és hajnal, a 
tavasz és a tüzes nyár szemben egymással.

Arankának nem nagyon nyerte meg 
tetszését a nevelőnő, s midőn másnap reggel 
Domokos ur belépett nejéhez a kis boudo- 
irba s kérdé tőle:

— Nos, édes, mint mond a gouvernan- 
te-hoz ?

Aranka a tükörbe bigyeszté piros, eper
ajkát s röviden viszonzá:

— Lehetne idősebb is.
— Tán csak nem lesz féltékeny, édes 

grófnő ?
— Én ? . . . kérdé most nagy szemeket 

meresztve a szép asszony, és tekintetének 
egész éjszakáját rávetette Domokos urra.



— Maga, maga, dadogá a férj, de már 
forgolódni kezdett s kereste nagy göm
bölyű fejével a kijáratot.

— De bát kit féltenék ? kérdé Aranka 
még nagyobb bámulással, úgy hogy lesújtó 
tekintete alatt a gömbölyű Domokos ur egé
szen összelapult. Dünnyögött még valamit 
mosolyogva, aztán kisompolygott a szobá
ból. Aranka ismét elővette kis kézi tükörét, 
megnedvesité hüvelyk- és mutató-ujját s 
meghuzogatta hosszú szempilláít, megvetően 
susogva :

— Ostoba!
Hadd tűnjék le ismét huszonnégy óra 

s lássuk a kis leány naplóját:
»Tudom már ki az a fiatal ember, ki 

velem szemben lakik: a nevelő. — Van itt 
a háznál egy benfentes szobaleány, az fe
csegte ki előttem a dolgot, a nélkül, hogy 
tudokozódtam volna. Ma már együtt ebé
deltünk mind a közös asztalnál. Z o l t á n  
G e r ő is, igy hívják a nevelő urat. Jó fiú
nak látszik, csak azt hiszem ábrándozó. 
Szánom őt állásáért, mert ennél a háznál 
bizony sokat kell tűrnie. Tanítványa egy 
kilenc éves kölyök, a bosszantásig pajkos 
és konfidens s úgy beszél mesterével, mint 
ha kocsisa volna. Zoltán ur is sajnál en
gem, legalább úgy vettem észre, mert az 
egész ebéd alatt lopva mindig rám nézett, 
— nem láttam, de éreztem, — s néhány- 
szór részvétteljes mosoly vonult el ajkán. 
Egy szót sem szólt, csak sóhajtani hallot
tam. Szépen sóhajt!! !

De »hitvesem a grófnő« nekem sehogy 
sem tetszik. Ez egy irigy nő és még talán 
több is ! Néhányszor olyan pillantást vetett 
rám, mintha keresztül akart volna döfni a 
szemével.

Micike nagyon csintalan s néha olyan 
kérdéseket intéz hozzám, hogy kétségbe 
ejt s nem tudok neki felelni. Ma is, midőn 
a bibliából magyaráztam neki, hogy Ádá- 
mot és Évát az ur kiűzte a paradicsomból 
és egy arkangyalt állított annak bejáratá
hoz, kezében lángoló pallossal, Micike ka
cagva kiáltott fel:

— Jaj néni! de ostoba volt az az Ádám
és É va!

— Miért? — kérdém meglepetve.
— Azért, mert nem volt annyi eszük, 

hogy bemásszanak a kerítésen !
Eleinte bosszankodtam, de később ma

gam is nevettem.

Nagyon kellemetlen szokás van a ház
nál : itt csokoládét- reggeliznek ; csak a cse
lédség kap kávét, vagy tejet. Én a csoko
ládét ki nem állhatom !

A házőrző kutyát Bors-nak hívják, 
már volt huszonnégy kölyke. Szeretnék egy 
szép kis kutyát, fölnevelném.

Ma délután megint nagy vendégjárás 
volt. ügy vettem észre, hogy a házigazda 
szereti fitogtatni: hogy annyi előkelő em
ber jár hozzá. »Barátom a »Rucsi«, »Paj- 

, tásom az Arthur báró«, »Gida cimborám !« 
»Feri gróf!« »Kornél szivem!« »Angyalom 
Zdenkó!« stb. síb., ez folyvást igy megy. 

i  Aztán miféle emberek ezek !!!. Egyik so
ványabb, mint a másik, ügy néznek ki,

! mintha sohasem aludnának s egy csepp vér 
sem volna ereikben. Aztán mindenik köhög. 

J Mialatt én leckét adok Micikének, a szom
szédszobából, hol az urak kártyáznak és 
társalognak, szünet nélküli köhögés hallat- 

! szik. Sorban megy; előbb kezdi az öreg ka
pitány vastag hangon, aztán a »Kornél szi 

| vem« baritonból, a többi utánuk mindig 
! vékonyabban. Egész skála! Nem tudok ta

nítani* Aztán némelykor olyan furcsa dob 
I gokat mondanak, hogy még! Mindnyájan 

kacagnak rajta, de én nem tudom, hogy 
mi az, a min kacagnak. Ha hallom sem 
értem, pedig nem illik hallgatódzni, nem 
is teszem. Mi közöm hozzá?

Valami báró K e n g y e l  G i d a  mond 
legtöbb afféle ostobaságot, a min a többiek 
nevetnek. Pedig ez az ember ér legtöbbet 
az egész társaságban. Csinos ember, csak 
kár, hogy kezd kissé kopaszodni. Gyönyörű 
barna bajusza van. Hallottam, a mint mondta 
kártyázás közben:

— Ordöngös kópé vagy te Domici!
I — ez a házigazdám, — te ugyan kiválasz

tottad.
— Mit? — szólt rá az én gazdám,— 

talán a kártyát? Hiszen te osztottál.
— Nem a kártyát értem, de őt. Gyö

nyörű kedves kis f r a c !
A szemtelen per f r a c beszél rólam ! 

Mert rólam volt szó, mindjárt észrevettem ! 
Dicsérte, hogy gyönyörű hajam van és csi
nos, pici lábam.

Jézusom, de nagy lába van a háziasz- 
szonyomnak !

Holnap kirándulást teszünk a szomszéd 
várromokhoz. Megy az egész család. Én is-
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A zöldben fogunk ebédelni. Rendkívül ör- | 
vendek rajta ! -----------

Azt mondja Riza, a szobaleány, Zoltán j 
Gerőről: hogy az atyja pap volt, de min- | 
den vagyonát elitta s mikor meghalt a fiú j 
segély és támasz nélkül maradt az anyjá- i 
val s kénytelen volt abbahagyni az isko
láit s nevelői állást keresni, ő  tartja fenn 
öreg anyját. Szegény fiú!! — — —

Holnap a világos-kék ruhámat veszem 
föl; az nagyon jót áll a szőke hajam
hoz. — — —«

Mielőtt tovább olvasnék a naplót, némi 
mondani valóm van, mindenek felett pedig, 
akár akarom, akár nem, kénytelen vagyok 
bemutatni K e n g y e l  G i d á t.

Ez az ur egy báró ; csinos barna em
ber, kopaszodó homlokkal, melyet még meg
levő ftirteivel takargat. Látszik, hogy föd- I 
rászt tart. Még alig múlt harminc éves, de 
úgy néz ki, mintha már jó negyvenes volna. 
Kissé előreszökelő horgas orra nem rutitja 
el arcát, sőt, némelyek az ilyen orrokat 
nemzeti jellegűek tekintik s különös elősze
retettel viseltetnek irántuk. Szemében érte
lem lakik, ajkán — melyet barna bajuszka 
takar, — örökös gunymosoly honol. Az elő- | 
kelő és nem előkelő körökben, hol a báró ! 
meg szokott fordulni, híres élcelőnek tart
ják. Oda üt a hová néz és mindig talál, j 
akár pisztoly, kártya vagy lovagostor van 
kezében. S kezével épen úgy talál, mint 
szellemdus megjegyzéseivel, melyek azonban 
ritkán valók női társaságba, mint pongyo
lán öltöztetett gyermekek az előkelő sza
lonba. Gazdagságával csak könnyelműsége 
mérkőzhetik s azt beszélik róla, hogy da
cára számos és nagy kiterjedésű birtokai
nak, már régen koldusbotra jutott volna, 
ha nem tudná oly kitünően kezelni a kártyát.

Báró Kengyel Gida évek óta rendes 
vendége a Pentelényi háznak, sőt rósz nyel
vek beszélik, hogy egy időben szenvedélye
sen udvarolt a szép Arankának, s a bájos 
comtesse örömmel hallgatta a báró szellem
dús bókjait, Domokos ur pedig süket és vak 
volt, mint minden férj, kinek sokkal fiata- j 
labb felesége van. De hát ezt csak a rósz | 
nyelvek beszélik, s e fecsegéseknek nem 
szükség hiteit adnunk.

* í
Augusztus végén szokatlanul enyhe, ve

rőfényes reggel két jármű robogott ki a Pen-

telényi-kastély kapuján. Az első nagy, nyi
tott hintóbán maga a házi ur foglalt helyet 
nejével s a báróval, ki örömmel ajánlkozott 
részt venni a kirándulásban. A másik már 
előttünk ismert bricskában ült a két gyermek 
s azok őrizői: Zoltán Gerő és Margit. A sa
roglyábán volt elhelyezve az egész napra 
való élelem; evőeszközök; néhány palack 
finom bor; azonkivül kendők és felöltők 
nagy halmaza, melyeknek a visszatéréskor 
kell majd- jó szolgálatot tenniök. A bakon 
megint az öreg Ambrus dörmögött, ki semmi 
finom érzékkel sem bir az isteni természet 
iránt, mert úgymond: »az efféle z ő d b e  
r á n d u l á s o k  csak a lovat rontják, mert 
kigyünnek. a rendbül!« Szegény Ambrus 
gazdának ez alkalommal még az a hátránya is 
volt, hogy — mint rendesen, — nem tölthette 
bosszúját a mihaszna Bertókon, mert annak 
helyét, mellette a bakon, Riza kisasszony 
foglalta el, e gyöngéd hölgy hátát pedig csak 
nem püfölhette lépten-nyomon, megelége
dett tehát azzal, hogy egyszer-kétszer Ri
biszke kisasszonynak nevezte a selypegő 
komornát, s a rendesnél nagyobbakat csa
pott a lovak fültövére.

Margit gyönyörű volt; úgy nézett 
ki egyszerű, de csinos kék ruhácskájában, 
mint egy kis nefelejts. Szőke fürtéin szint 
játsztak a nap sugarai, mint valami leomló 
patak hullámain. Arca egészen ki volt pi
rulva a boldogságtól, szive ujongott örömé 
ben, kiröppent madárhoz hasonlóan, mely 
kalitban raboskodott eddig. A merev, szi
gorú zárdái élet, melyben fölnevekedett, nem 
igen nyújtott alkalmat az ilyen élvezetes 
mulatságokra, midőn az ember gondtalanul 
az anyatermészet keblére borulhat. Zoltán 
Gerő szemközt ült vele, s az ő rendesen 
komoly arca is fölvidult valahányszor te
kintete a mosolygó leánykáéval találkozott, 
ki nem mint fontos hivatását fitogtató ne
velőnő foglalt helyet növendéke mellett, de 
oly pajzánul csevegett, oly vidáman nevet
gélt, mint ha ő lett volna a harmadik nö
vendék. Eddig még nem igen volt alkalmuk 
egymással érintkezni, most tehát annál bi
zalmasabbak és őszintébbek voltak, mint 
két hasonló sorsú, hasonló körülmények kö
zött élő lény, kiket a végzet arra szemelt 
ki, hogy saját érzelmeik s gondolkozásuk 
közlésével, mintegy másba, oltásával hasznos 
egyéneket neveljenek s társadalomnak. Ne
héz feladat olyan lény számára, ki még

*
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maga sem szilárdult meg, kinek szive olyan, 
mint a most kicsattant virág-kehely, melyet 
még harmat csöppje nem érintett, oda föcs- 
csent sár be nem szennyezett. Ifjú hajtást, 
hajlékony vesszőt növény mellé tűzni, hogy 
azt támogassa, — nem lehet; a legkisebb 
szellő porba dönti a zsenge ágat karójával 
együtt.

Zoltán az első pilanattól kezdve élénk 
részvétet érzett a kis nevelőnő iránt, mely 
részvét majdnem szánalommá fejlődött, mi
dőn látta, hogy e fiatal gyermekded leány 
mint zuhan bele egyszerre az élet zavargó 
árjába, a nélkül, hogy alkalma lett volna 
megtanulni, miként kelljen ez árral úsznia, 
hogy el ne merüljön ; a nélkül, hogy tanács
adója, támasza lett volna, a ki megvédi 
vészben, viharhan; a nélkül, hogy valaki 
szeretné, ö  ismerte a környezetet, melyben 
élt; a ház, a család mindenik tagját ismerte 
jól, s tudta, hogy e fiatal leánynak itt csak 
ellenségei lesznek, s ha akad talán olyan is 
a ki szereti, annak szeretetétől jobban kell 
majd óvakodnia, mint a legbőszebb ellen
ségtől.

Ama hely, hová a kirándulók igyekez
tek, történeti nevezetességű rom volt, ma
gas és meredek hegy tetején, melyről mért
földekig be lehetett látni a vidéket, mely 
regényes hegységeivel, erdők, völgyek ter
mészeti pompájával köröskörül mint egy 
óriási cirkusz terült el. Maga a nevezetes 
hegycsúcs a fehérlő szekéruttal, mely a völgy
ből kerengve, mindig 1 isebbedő körökben 
futott fel a tetőig, úgy nézett ki távolról, 
mint egy fölforditott csavar, melynek he
gyét a karcsú, mohával belepett váromla- 
dék képezi. A bricska csak nagyon lassan 
haladva érkezett a tetőre. Lent a völgyben 
az ut kanyarulatánál elmaradt tőlük a hintó, 
mert Pentelényiék útközben elhatározták, 
hogy be fognak tekinteni gróf Migléczyék- 
hez s rábirják Artbur grófot, hogy szegőd
jék hozzájuk s tartson velük a rögtönzött 
kirándulásban.

Zoltán kezét nyujtá Margitnak, hogy 
leemelje őt a bricskáról. Ambrus gazda ki
pányvázta lovait s Riza kisasszonynyal 
hozzáfogott a terítéshez, hogy mire az ura
ság feljön, mindent készen találjon. A két 
gyerek, Adorján és Micike, lepkét kerge
tett, vagy üldözőbe vettek valami eltévedt 
bogarat, mely egyik fától a másikhoz, bo
kortól bokorhoz vezette őket, mig végre
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megunva a szokatlan kíséretet, szárnyait ki- 
bontá s zümmögve nekirontott a kéklő lát
határnak.

— Oh mily szép! Mily isteni! Nézze, 
tanító ur ! — kiáltott Margit a romok túlsó

! oldalán egy kis tisztásra érve, hol két fá
nak ölelkező lombjai szétnyílnak s a mere
dek alján látni engedik a gyönyörű vidé
ket, itt-ott tarkázó síkokkal, kifehérlő fal
vakkal.

— Szép, nagyon szép I — suttogta Zol
tán, közelebb lépve s nem a vidéket nézve, 
de a leányt.

Az pedig valódi mohósággal legeltette 
szemeit a tájon; még lélegzete is gyorsabbá 
vált, karjait kiterjeszté.

— Mért nincs az embernek szárnya ? 
| Mily jó volna lerepülni innen, a hová a
| szem lát.

— Le u g r a n i  innen, — szól az ifjú 
— s mire le érne az ember, meg volna 
halva.

Margit halkan felsikoltott s önkényte* 
lenül hátrált egy lépést a meredektől.

— Meghalni? ah nem ! ah nem! Élni, 
élni 1 Hisz oly szép az élet!

— Oly édes a nyugalom ! — folytatá 
Zoltán.

— S ön tudna öngyilkossá lenni ? — 
kérdé Margit csodálkozással.

— Oh ! a legnagyobb nyugalommal, — 
szólt a fiatal ember s kicsinylő mosoly vo
nult el ajkán. — Ha nem volna anyám, 
úgy már régen . . . Különben is megjósolta 
egy cigányasszony, hogy nem fogok ter
mészetes halállal kimúlni.

Margit eltakarta arcát kezeivel és mint 
valami csodát szemlélte Zoltánt, ki hanya
gul csapdosta vesszejével a bokor lombjait 
s leült egy alacsony fatörzsre.

— Ha nincs k i é r t  élni, nincs m i é r t  
élni, — szólt ismét rövid szünet után s a

i komor szavaknak mintegy ellentétéül Mar- 
j gitra mosolygott.

— Hát nem szeret ön senkit ? — kérdé 
t a leány.

— Anyám az egyetlen, — viszonzá a 
fiatal ember.

Margit felsóhajtott s mintegy nem adva 
hitelt Zoltán szavainak, rázta fejét.

— Hát barátai ? — kérdé.
— Nincsenek.
— Lássa, nekem sincs senkim sem, nem 

is volt soha, azért mégis élni akarok . . .
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Oh a halál borzasztó lehet !  Irtózom a ha j 
Iáitól.

— On . . .  az egészen más. Önnek lesz | 
kiért és miért élni. Lesznek barátai, még pe
dig sokan.

— Gondolja? kiáltott Margit egészen 
felvidulva.

— Minden bizonynyal.
— S miből következteti ?
Zoltán hallgatott néhány percig, mint

ha azon töprengett volna, hogy szóljon-e 
vagy sem? Végre hosszasan szemlélve Mar 
gitot, merészen mondá:

— Ön n a g y o n  s z é p ! . . .
Margit arca lángvörös lett, hirtelen el 

komolyodott, aztán szótlanul közeledett a 
romok felé, egyik kőről a másikra kapasz
kodott s fölért a csúcsra.

Zoltán merő tekintettel nézett utána.
— Jöjjön csak ide tanító u r ! Jöjjön

ide! Innen még gyönyörűbb a kilátás . . . .  
kiáltott Margit, a beszédnek más fordula 
tót adva. (Folyt, köv.)

EGY TÖ RTÉNET A MÁS VILÁGBÓL.
(Francia elbeszélés.)

Irta JEAN RICHEPIN.

— Tudod-e, öregem, hogy én már nem 
bírom tovább? — szólt János. Körülbelől 
hat óra óta járunk ebben a hideg fürdőben. 
Ez tönkre tesz engem. Már lehet egy ne
gyedórája, mióta a görcs kinozza a jobb 
lábikrámat s mégis folyvást mentem. De, 
most már végem van. Hagyj engem itt, öre
gem s eredj magad tovább a hegység felé. 
Nem lehet az már nagyon messze. Nemso
kára már virrad ; már kezd is világosabb 
lenni a táj. Ha mi mindaketten itt mara
dunk, mind a kettőnket elfognak. Jobb sze
retem, ha csupán engem fognak el. Neked 
Jeannet kell fölkeresned. Ha majd az őrök 
rám találnak, azt mondom nekik, hogy te 
a vízbe fúltál. Érted-e, Máriusz? Hallod-e?

— Hallom, de nem értem. Eléggé balga 
vagy, ha azt képzeled, hogy én gyáva mó
don menekülni tudnék. Oh, abból ugyan 
semmi sem lesz s ne is halljak tőled ily bohó
ságot többé. Csak folytassuk utunkat s ta
lálunk majd alkalmat, hogy valamely fán 
elrejtőzzünk, mig az éj ismét beáll . . .

— Ha addig valamely szerencsétlen
ség nem ér minket, — vágott közbe JáLOs.

Mintha valamely jóslatot mondott volna»

egyszerre látta, hogy Máriusz, ki öl-hat lé
péssel járt előtte, sülyedni kezd a vízben, 
mintha valamely mélység nyelné el.

A hol Máriusz lemerült, a viz bugyboré
kolt, a mint ezt János a hajnal kétes világá 
nái észre vehette. De azt is észrevette, hogy 
ott örvény kavarog, mely őt is alásodorja, 
ha gyorsan ki nem kerüli. Ez az örvény 
nyelte a barátját el. No, de se baj! Neki 
kötelessége volt Máriuszt követni, hogy meg
menthesse, ha lehetséges, vagy hogy együtt 
haljon meg vele a mélységben.

Alig hogy alámerülni látta Máriuszt s 
fölbugyogni utána a vizet, minden tétová- 
zos nélkül rögtön ott termett, a hol barátja 
eltűnt. Azonban egyszerre megragadni érzé 
egyik lábát s azt is érezte, hogy valamely 
ellenállhatatlan erő vonja lefelé. A mint le
ért, egy lépést tett a meder alján, de egy
szerre úgy érzé, hogy egy erős vizroham 
taszítja őt vissza, mely kevésbbé hideg, mint 
az ér vize, sőt langyos melegnek mondható.

Mindez egy pillanat müve volt. Aztán 
j újra kiemelte fejét a vízből, kellemes, csön

des medencébe úszva, de oly sötétségben, 
hogy mit sem láthatott; azt azonban észre
vette, hogy a viz dagálya belebb belebb 
vonja. Nem tudta elképzelni, hová jutott. 
Nem látott ugyan semmit; de hallott távoli 
határozatlan morajt, mely alkalmasint ama 
viztölcsértől eredhetett, mely őt megragadta, 
aztán kitaszította.

— Hol vagyok én ? — töprenkedett. 
— Hol lehet Máriusz? Vájjon ő is oly sze
rencsés volt-e mint én, avagy talán első 
dorta őt az ár? Szegény Máriusz! . . . De 
hát mit tegyek most ?

A mint igy gondolkozott, folyvást úszott 
az ár ellenében, a nélkül, hogy számot ad
hatott volna magának arról, minő csodála 
tos helyzetbe jutott,

Érezte, hogy egész lélekjelenlétére szűk 
sége van. Kinyújtotta karjait, gépiesen ta
pogatózott ujjaival s egyszerre valamely 
nyirkos, de egyszersmind selymes csoma
got érintett. Hirtelen visszavonta a kezét, 
de aztán ösztönszerüleg nyujtá ki azt újra. 
Haj volt az.

Maga mellett kezdte vonni e tárgyat, 
minden nagyobb erőlködés nélkül, de aztán 
érzé, hogy e hajcsomó nehezebb tárgygyal 
van egybekötve. Test volt ez.

Folyvást úszva, hátára vetette a testet, 
úgy, hogy a fej kiálljon a vízből. Kétségkívül
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Máriusznak a teste volt ez, de vagy meg
halt, vagy elájult.

— Mily szerencsétlenség! — sóhajtott 
Pioux János. — Ha legalább talpra állhat
nék, megkisérleném, életre hozni ismét. 
Megfulladt, szegény! Magam is érzem már, 
a mint a görcs újra kínozza a lábamat. . . 
És ennek a földalatti folyónak, úgy rémlik, 
vége sem lesz már . . . Vájjon hol végződ
hetik ez ? Ez nem folyó, hanem tó ! . . . De 
hát még sem tarthat ez igy örökké! Nem 
bánom, küzdők, a meddig lehet; engedem 
magamat az árral tova vonni; de nem en
gedem ki a kezemből Máriuszt.

És János folyvást haladt tovább, ki
merültén, de nem csüggedve. Megkísérelte 
az ár folyását oldalvást metszeni át, gon
dolva, hogy úgy talán hamarabb véget ér. 
Azt hitte, majd vagy partra, vagy szikla
tömbre, avagy fövényzátonyra fog jutni. 
Máriusz fejére azonban gondja volt, nehogy 
a vízzel újra érintkezésbe jöjjön. Bal kezé
vel tartotta azt, mig jobb kezével teljes 
erővel úszott tovább.

Azonban ez az erőfeszítés már nagyon 
is sokáig tartott, főleg az előbbi fáradalmak 
után a hideg vizben. Tagjai mindinkább 
zsibbadni kezdtek, lélekzete nehezbedett s 
midőn lábával tapogatódzni kezdett, nem 
ért az még szilárd talajt.

Veszvs érezte magát. Kettő közt kel
lett választania : vagy elbocsátani Máriuszt 
s megkisérleni egyedül a menekülést, vagy 
pedig bajtársával merülni el. Nem ha
bozott. x

— Mi nem vagyunk hüllők! — mondá 
hangosan. — Itt kell meghalnunk. Lemen
tem magamat.

— Micsoda ? — kérdé egyszerre Má
riusz gyönge hangon.

Ugyanekkor, midőn János már ajkig 
volt a vizben, lába sziklatalajt ért. Egy lé
pést tett előre. Megmenekültek.

Még tovább haladt. A viz sekélyebb 
lett. Már csak a válláig ért Jánosnak. Még 
három lépés s a viz a derekáig ért már. 
Egy pillanat alatt fokozódott ereje az öröm
től. Négy-öt lépést szökött előre a sötétben, 
esztelenül, kitéve magát ama veszélynek, 
hogy homlokát összezúzza valamely szirt- 
falban. De nem! Nem volt ott semmiféle 
szirtfal. Szilárd talajra jutott Máriuszszal, a 
ki már magához tért.

— Máriusz, öreg Máriuszom, most már

megszabadultunk. Nem vagyunk többé a 
vizben. Tekints szét csak !

S az újra életre ébredt Máriusz mit 
sem látott, mert még mindig éji sötétségben 
voltak.

— Oh, mily bohó vagyok én ! — ki
áltott föl János. — Egészen elfeledtem, 
hogy itt nincs világosság. De, végre is, ta
lajt érzel a lábad alatt, ugy-e ? Mi megme 
nekültünk, mi?

— Mondd csak, hol vagyunk most ? 
Nekem oly kábult a fejem s a szivem is 
úgy el van fogódva.

— Hűm! A vizbe fúltál.
— De hiszen már virradt, mikor mi 

egymástól megváltunk.
— Mi bizony valamely barlangban va

gyunk, édes barátom ; de nem tudom, hol. 
Csak most jutott az eszembe! És én azt 
hittem, már megszabadultunk ! Ám, az most 
a kérdés, miképen jutunk ki innen?

— Majd meglátjuk később. Egyelőre 
együnk és aludjunk kissé. Itt bent úgy 
sem fognak minket keresni.

Csak úgy tapogatódzva a sötétben, k i
vettek a tarisznyájokból egy darab kenye
ret. Habár meg volt az puhulva, némi bor- 
szeszszel locsolták meg; aztán, mitsem tö
rődve a kemény talajjal és nedves ruhájok- 
kal, lefeküdtek s csakhamar elaludtak, leg
nagyobb lelki nyugalommal horkolva ver
senyt.

Midőn fölébredtek, természetesen azt 
vették észre, hogy kissé jobban érzik ma
gokat. Még egyszer nekifogtak az étkezés
nek s ekkor már úgy tetszett nekik, hogy 
tökéletesen visszanyerték erejűket.

— Még nem értünk célt, — mondá 
ekkor Máriusz ; — most, miután aludtunk, 
ettünk s kissé a ruhánk is megszikkadt, az 
a fődolog, hogy az utat megtaláljuk s ez 
nem könnyű föladat. Alkalmasint valamely

, kijárat nélkül való barlangba jutottunk, 
j mert sehol sem látok világosságot. Vissza- 
; térni arra, a merről jöttünk, lehetetlenség.
| Különben sincs több fürdőre szükségünk.
| Eléggé kiszapulódhattunk tegnap óta. Nem 

marad hátra egyéb, mint hátat fordítani a 
! tónak. Menjünk!

Közökkel tapogatódzva nehány lépést 
haladtak előre ; igy értek a vízig, mely 
megnedvesitette a lábokat.

— Kellett-e ez nekünk, öregem? — 
dörmügött János röhögve. — Köszönöm !
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Nem kérünk belőle többet! Mondjunk bu- 
csuüdvözletet e víznek !

— A soha viszont nem látásra — tévé 
utána Máriusz.

S megfordulva, merészen mélyedtek a 
sötétségbe. A lég hűvös volt a tó felől, de 
mind a mellett is nehéz és fullasztó. Oly me
legnek, a mellett nyirkosnak tűnt föl az ellen
kező oldalon, mikép azt lehetett volna mon
dani, hagy valamely sütőkemencét öntöttek 
le. Lábaik alatt recsegett a kavicscsal ve
gyes fövény. Fölöttük magas boltozat emel
kedhetett; mert lépteik és beszedők visz- 
hangja erős volt. Hol végződik ez a barlang ? 
Több mint fél óra óta lépdeltek igy előre, az 
igaz, lassan, mint sötétben lehet, de azért csak 
haladtak ők, a nélkül, hogy utjok véget ért ! 
volna. Azonban még folyvást reméltek.

— Hogy az ördög pusztítsa el azt a 
Barbellezt! — szólt Máriusz. — Ha az a 
gazember az én gyufatartómat ad  p a t r e s  
nem küldi, legalább látnánk most valamit!

— Ej, e j! — viszonzá János, épen 
most éreztem, mintha valami ág horzsolta 
volna a homlokomat. Bizonyosan a barlang 
boltozatáról alácsüggő növényzet ez. Bizony
nyal kijutunk innen valahára.

Valóban, nem sokára amolyan falfélé
hez jutottak, melyből hegyes, kőkemény 
részek nyúltak ki.

— Vigyázzunk ! — mondá Máriusz. 
— Itt tapogatódzva kell tovább mennünk.

Még egy fél órát botorkáltak igy odább. 
Most már gyorsabban mehettek, a fal tá
maszul és kalauzul szolgált nekik. János 
ment elöl s egyre gyorsította lépteit, midőn 
egyszerre fölkiáltott:

— Ördög hordja el ezt a falat! Már 
megint a tóhoz jutottunk. No, ez mulatsá
gos utazás!

— Hát, forduljunk más felé! — vi
szonzá Máriusz, egykedvüleg. — Kövessük 
folyvást ugyanezt a rendszert. Legalább be
járjuk a börtönünket s minden falát meg
tapogatjuk.

Ismét egy órát haladtak igy. kézzel ta- 
tapogatózva az áthatolhatlan sötétségben, 
reménynyel és aggálylyal szivükben. Vájjon 
találnak-e végre valamely nyílást?

Megint vízre bukkantak. Bejárták már 
a rejtélyes barlangnak minden száraz ré
szét. Szemközt velők a sötét viz volt és 
csak ezen át lehetett tovább hatolni, hogy 
kijárásra találhassanak. Hátok mögött az

éjszaka, a börtön, az éhhalái, a nélkül, 
hogy segélyt remélhetnének. Melyiket vá
laszszák ? Kétségbeesve ültek le. Még ét
kezni sem mertek többé. Egyszerre támadt 
leikökben ugyanaz az egy gondolat:

— Jobb lenne véget vetni éle
tünknek.

Mily végzet! ők, a kik Párisnak ve
rőfényes kövezetén születtek, a verőfénynél 
növekedtek s a szabad légen váltak embe
rekké,' e sötétségben lesznek kénytelenek 
kimúlni, elevenen eltemetve e dohos bar
langban !

Máriusz zokogva vetette magát János
nak a karjai közé.

Azonban a csüggedés csak pillanatig 
tartott, mert aztán rögtön nevetve mondta :

— Ejh ! hát voltaképen mit is akarsz te?
— Mit akarok ? . . . Teringettét! Mit 

akarnék én egyebet, mint azt, hogy most 
mindjárt véget vetek életemnek.

— Ejh no! Ne mondd azt legalább 
oly mogorva hangon ! Hiszen én is szakí
tani akarok az élettel s szintén nem aka
rom azt sokáig nyújtogatni. De azért kár 
volna szomorkodnunk. Mi haszna van an
nak, ha úgy könyezünk, mint a szivacs s 
úgy harsogunk is, akár a kürt ? Hiszen mi 
mosolygó arccal születtünk, vígan éltünk, 
tehát nevetve kell meghalnunk. En egyéb
iránt, úgy hiszem, még egy kis élvezetet is 
szerezhetünk magunknak.

— Élvezetet?
— Természetesen. Hiszen ehetünk egy 

kevés pirított kétszersültet, nemde?
— Hátha inkább csak közönséges két

szersültet ennénk ?
— Nos, én azt is szeretem . . . Egyéb

iránt, kinek-kinek Ínye szerint! . . . Csupán 
egy dolog az, a mi engem vigasztal. Odább 
költöztünk azért, hogy szabadok legyünk. 
Nos, hát nem vagyunk-e azok ? Éljen a 
szabadság !

Mind e derült hangulat mellett is egy 
ideig hallgatásba merültek.

Egyszerre, roppant lárma keletkezett a 
barlangban.

X.
A v u l k a n i k u s  és c s i i l a g b u r á n y  

s z i g e t e k .
Uj-Caledonia oly sajátságos természeti 

tünemény, hogy egy vulkanikus és egy
szersmind csillag-korál-szigetből áll.
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Mindenki tudhatja, mi a korái sziget, j 
A korálpad, ez óriási építmény, melyet csak j 
nagyitó üvegen át látható parányi munká- | 
sok építenek, lassankint emelkedik észre- J 
vétlenül, ellenállhatatlan erővel, föltartva 
mélyedéseiben mindent, a mi úszik, mozog, 
a hosszú, fürtös tengeri mohot, a sötét zöld 
színű szíjhoz hasonló puhányt, a hullámok j 
által örökösen csiszolt kovaport, az üres 
kagylókat, melyek lassankint szétmállanak, 
mint omlatag házak, az ezer meg ezer hul
ladékot s tömérdek mindenféle névtelen 
tárgyat, mely a tengernek feneketlen kat
lanában terem, iszapot és fövenyt, melyet 
olykor a vihar roppant tömegekben kavar 
föl s szállit tova a hullámok hátán. Ép úgy 
hömpölyög az a vizforgatagban, mint a for
gószél által fölkapott por a légben. S mind 
e sokféle anyagokat a buránypad föltartóz
tatja, magába szedi, betöltve azokkal min
den hézagát . S igy alakul egy-egy sziget, 
melynek csilíagburányok képezik a vázát, 
inig testét ama sűrű üledékek, melyeket a 
tenger hullámai szállítanak oda.

A vulkanikus sziget ellenben nem ily 
lassan képződött. A tűz eme gyermeke egy
szerre született A föld méhében forrongó 
láva szűknek találta helyét, gőzével áttörte 
a kemény kérget, mely fedeléül szolgált 
amaz üstnek, a melyben forrt. És e födél, 
mely a tenger feneke, hegygyé alakult, 
mely a fölszinre emelkedett ki. Ott vul
kánná vált, vagyis az egész tüzanyag grá
nittá szilárdult. S ime kész volt a sziget.

Nos, az nagyon gyakran megtörtént, 
hogy az igy kiemelkedett vulkanikus föld 
kéreg fölött egész burányvilág építkezett, 
megalakult a korálpad s mint égy halom
vidék emelkedett ki a szabad légbe. A zá
tonyok szíriekké váltak.

Ékkép keletkezett a különös termé
szeti tünemény. Helylyel-közzel, a tenger
kői kiemelkedett hegységben belső beom- 
lások történtek. A lágy anyagok omlottak 
össze s csak a váz tartotta magát szilár
dul. így jöttek létre a korál-szigetek bar
langjai.

Némelyek ezek közül egészen el van
nak zárva a világosságtól; csupán a viz 
folyásának engednek nyílást, mely a sötét- í 
ben rohan végig, hogy aztán másutt, nagy j  
messzeségben újra napvilágra bukkanjon. j

Ilyen barlangba jutott János és Má- i 
riusz. *

Csakhogy ők hiába tapogatóztak a íal- 
zaton, nem tudtak, semmiféle nyilásra akadni. 
A száraz talajról a barlangnak sehol sem 
volt kijárata. Azonban a falon, jó magasan 
egy nagy, kerek lyuk tátongott, melyhez 
fölkapaszkodva, egy barlangüregbe lehetett 
jutni. Annak ki a sötétség felől oda benézett, 
a túlsó nyílás úgy tűnt föl, mint egy tátongó 
torok.

Ez a torok a vadembereknek templom
ajtó gyanánt szolgált, A rejtélyes barlang, 
sötét tavával, az ő babonás hitök szerint, 
őseik borzalmas és megszentelt lakása. Min
den évben fölkeresik e helyet a varázslók 
és a főnökök, hogy ott vallási szertartást 
végezzenek.

Lemennek e földalatti helyiségbe s fél 
mértföldnyire zaj nélkül, világosság nélkül, 
hason csúszva haladnak előre, mint azt régi 
szertartásuk követeli.

A legvénebb varázsló a vezető, ki egy
szersmind az egész bucsujárást rendezi.

Midőn ama torkolathoz jutnak, mely a 
barlanghoz vezet s ujjaik alatt köves része
ket éreznek a talajon, megállapodnak. Az
tán valamennyien hirtelen fölegyenesednek 
s egyszerre vad ordítással törnek ki.

Ily lárma volt az, a melyet János és 
Máriusz hallott.

Aztán újabb orditás hangzott föl, mely 
háromszor ismétlődött, gyakori, ütemszerü 
dübörgés kíséretében.

A varázslók és a törzsfőnökök hatoltak 
a barlangba. A három legfiatalabb főnök 
ereszkedett le először a mélybe s egymás 
vállára emelkedve, a lépcső egy nemét ké
pezték, melyen alákusztak s varázslók s 
utánok a vén főnökök, kiket az ily lépcső- 
zeten való aíászállás szintén megillet. A többi 
aztán leugrált egymás után s a fal mellett 
sorban, szótlanul foglalt helyet.

Az öreg pap, a ki az ünnepélyt ren
dezte, utoljára ereszkedett alá.

A szertartást, ájtatos hajlongással és 
könyörgéssel kezdte meg. A szokott ördög
idézés után, az ő rendeletére, fáklyákat 
gyújtottak meg s mindegyik bemártotta 
amuletjét a titokszerü tó vizébe.

Mielőtt a szertartást megkezdték volna, 
mindenki lent volt s halkan mormogta az 
ősökért való imát.

A csönd e pillanatában János és Má
riusz nesztelenül vonultak egy szikla mögé 
kezeikkel tapogatózva :



■

Első meglepetésök múltával a fölött 
kezdtek tanakodni, mit tegyenek az isme
retlen veszély ellenében.

— Vájjon mi lehet ez ? — susogta Já
nos a Máriusz fülébe.

— Valóban, magam sem tudom. Annyi 
bizonyos, hogy ezek nem állatok. Az álla
tok több zajt okoznak s nem úgy egy
szerre ordítanának föl, mint ezek. Ily lárma 
csak emberi ajkaktól származhatik s ha
sonlít valamely harci fölkiáltáshoz. Alkal
masint vademberek ezek. Hallottam is va
laha beszélni ezeknek a vallási szertartá
saikról. Ez is afféle szertartás lehet. Egyéb
iránt mindjárt meglátjuk.

(Folyt köv.)

K O S

A TÁRCAIRÁS KÖZÉPKORÁBÓL.
— Irodalomtörténeti csevegés. —

Utolsó alkalomkor Jules Janinról em
lékeztünk meg, a kit joggal lehet a tárca- 
irás atyjának nevezni, most egy pár más 
alakot akarunk méltatni, kik hazánkban 
nem annyira ismeretesek, de irodalmunkra 
mégis hatással voltak, a mennyiben tárca
íróinkat erősen befolyásolták. Ilyenek kü- 
lünösen N e s t o r  R o q u e p l a n  é s K a r r  
A 1 f o n z.

Roqueplannak virágzása ideje a máso
dik császárság korára esik. Joggal mond
hatjuk, hogy a francia tárcáirás alaki tö
kélyére döntő befolyással volt. Ám a nyelv
kincs dolgában sem lehet az ő roppant je
lentőségét kétségbe vonni. A mai boulevar- 
dok gaminjai százával használnak oly kife
jezéseket, melyekről ki lehetne mutatni, 
hogy azokat ő hozta használatba. Szeret 
mindent egyetlen csapással megvilágítani, 
akár csak villamos fénynyel. E mellett pe
dig minden cikkében bizonyos jótékony er
kölcsi fuvalom, egészséges társadalmi szel
lem uralkodik. A nélkül, hogy sokat mora
lizálna, sikra lép az úgynevezett »előkelő 
világ« és az ennek utánzását képező fél vi
lág ellen, melynek aligha volt veszedelme
sebb ellensége, mint épen maga Roqueplan. 
Egyetlen cikkecskével, melyet a »gerlicék- 
ről« (Pigeons) irt, többet ártott a cavalieri 
serventi-k intézményének, mint mások száz 
meg száz böjti prédikációval, mert az egész 
cikk maró gunynyal öntötte végig a házas
ságtörő párisi asszonyokat és ugyancsak ne
vetségessé tette őket.

Különös tehetsége van arra, hogy a 
| legkényesebb dolgokról is egészen kényel- 
! mesen, mi több, kedélyesen tud beszélni és 
| irn i; sima területen mozogni neki ép oly él- 
| vezet, mint a gyakorlott korcsolyásnak a je

get hasítani. Mig Jules Janin kényelmes 
házi köntösben mozog, addig Roqueplan a 
szalonok testhez feszülő elegáns öltönyét, a 

' frakkot kultiválja. S mégis oly kedvvel bo- 
i csátkozik bele a legkényesebb kérdésekbe, 
j hogy szinte méltányoljuk Wolfnak kissé ra- 
; jongó épithetonját, a ki Roqueplannak »isteni 
I vakmerőség«-et tulajdonit.

.
A mesterfogások, melyeket Roqueplan 

azon célból használ, hogy célját, a föltétien 
I érdeket elérje, oly nagy számnak, hogy azo

kat nem is lehet fölsorolni : számuk egysze
rűen légió. A legjobbat és szeretetre legmél
tóbbat még hozzá elemezni sem lehet, egy
szerűen be kell érni a hatással. Mint min
den francia, nagy hajlandósággal viseltetik 
az ellentét iránt és azt nagy geniálitással, 
de egyszersmind paradoxonokkal telten 
kezeli. így például azt írja :

A mai asszonyok nem vénülnek, hanem 
elmállanak, mint a sziklák.

Régente a megöregedés művészet volt, 
ma már csak szerencsétlenség.

Roqueplan irómüvészetének egyik spe
cialitása a merész osztályozás. Tudományos 
felosztás módjára bocsátkozik bele a legkü
lönbözőbb, legheterogénebb elemek össze- 
hányásába, a mi által azonban nem ritkán 
valóságos diadalt ül a gyanútlan olvasó fölött.

Ilyen például az alább következő töre
dék, mely a loretteknek szentelt szatirikus 
tanulmányból van kiszakítva :

—• A lorettek estéje korántsem folyik 
el talán tétlenségben, ellenkezőleg nekik na
gyon sok a foglalkozásuk :

1. Kis sipkákat készítenek, vagy al
mát esznek.

2. »Nénikéjük«-kel a tűz mellé ülnek 
és gesztenyét sütögetnek.

8 . Néha levelet ir a lorette.
4. Állítólag harisnyát köt vagy nad

rágtartókat horgol Arthur-jainak.
5. Terveket kovácsol komornájáva.1, a 

í jövőt illetőleg.
6 . Elhatározza, hogy Londonba uta

zik, hisz minden lorette elmegy Londonba,
, hogy ott bosszankodjék az angolok felett, 

a miért azok sohasem engedik magukat tel - 
! jeserj behálózni.

Z 0  R Ü 649
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Roppant furcsa hatással van Roqueplan 
akkor, mikor egészen méltóságteljes komoly
sággal beszél.a legfurcsább dolgokról.

így például a kulturtörténetiró ob 
jektivitásával mondja el a következő törté
netet :

— A lorette-vel bizonyos családi ér
zék mindenkor veleszületik. Egy úr, a ki 
múltkor Fifine kisasszonyt meglátogatta, 
panaszkodott a kapus gorombasága felett 
— Azt a fickót el kellene csapni, mondá 
Erre a lorette igy válaszolt:

— Én is gondoltam már erre, de hiába, 
nem megy, mert a portás: apám !

Néha-néha az ócskaságokat is fölveszi 
Roqueplan abba a tárcaírói boszorkány- 
konyhába, a melyről Mikszáth Kálmán egy
szer azt irta egy süldő-tárcairónak, hogy 
több fűszer van benne, mint a perzsa sah- 
nak szakácskönyvében. így például ilyen
féléket kockáztat: une sienne amié. Főmon
datot képes »Lequel«-lel megkezdeni, a mi 
körülbelül olyan benyomást tesz ránk, mint 
magyarban a régi krónikásoknak sujtásos 
bekezdései, melyeket olyan participiumok 
előznek meg, hogy »lévén«, »vágyván«.

Nestor Roqueplan sokkal bensőbben van 
a francia szellemi élettel egyesülve, mint 
Jules Janin. Az irodalmi tárcának mindig 
van valami kosmopolitikus jelentősége, még 
legnemzetibb kifejezésében is; ellenben a 
csevegés összefor a nemzeti, mi több a 
lokális érdekkel és ez az oka annak is, a 
miért Roqueplan neve — tagadhatatlan 
szellemeségének dacára — alig hatolt által 
Franciaország határain. Roqueplan képviseli 
a modern francia társaság phiiosophiai es- 
prit-jét. Magyarországon aligha találhatunk 
valami hozzája foghatót, még Jókait is ba
josan lehetne vele párhuzamba állítani.

*

Sajátságos irodalmi alak a középkori 
tárcagárda másik káplárja, a »Normandiai 
Penelope« szerzője, K a r r  Al f onz .  Ezt 
már nálunk is jobban ismerik, ugyanazért 
kevesebbet is fogok róla írni, mint Roque- 
planról, nehogy unalmassá váljak. Karr ha
tározottan költői tehetség, regényei páratla
nul magasabban állanak Janinnak amúgy 
vastag krétavonásokkal odatüzködött törté
neteinél. Hanem legsajátosabb tere azért 
mégis csak a szatíra. »Darazsak« cimti váz
lataiban (Guépes) némiképen korának mén

j tora : védelmébe fogadja az üldözött ár tat - 
; lanságot, pártolja az uj találmányokat, meg

menti a félreismert lángészt. E mellett azon
ban a tárcától amúgy is elválaszthatatlan 

I alanyiságot annyira viszi, hogy minden ese- 
j mény és minden tárgy, a melyről ir, saját 
í egyéniségére veti sajátlagos vagy kölcsönzött 

fényét. Mindez azután, természetesen, majd
nem hihetetlen személyes kultuszra vezetett. 
Majd azt mondja el olvasóinak, hogy Etre- 
tat mellett meglepte a tengerár, majd ismét 

j merényletről újságol, melyet valami kék ha
risnyái akart ellene elkövetni. Később azon 
csodálkozik a publikum, hogy mentett ki a 
Szajnából egy veszni indult dragonyost, utol
jára pedig valami csalfa szirénnek találká
ját is segít a sorok közül kibetüzni. Karr 
Alfonz különben határozott hajlandóságot 
mutat Alkibiadesnek utánzására, a ki tud
valevőleg nem sajnálta kutyájának farkát 
levágatni, csakhogy az athénieknek alkalmat 
szolgáltasson a pletykára. Azon könnyelmű 
és bohó tréfáknak és élceknek száma — 
melyet akár joggal, akár alaptalanul Karr 
Alfonznak tulajdonítanak, — jóformán meg- 
mondhatatlan. Mesteri módon értett ahhoz, 
hogyan kell a párisiak kíváncsiságát min
dig újból és újból fölébreszteni és foglalkoz
tatni. Semmi eszköz sem volt erre nézve 
elég bizarr, ha csak célhoz vezetett. Magára 
vette valamelyik lovásznak ruháját és öröm
ben úszott, mikor a járókelők azt sugdos
ták : — íme Karr u r ! milyen pompásan il
lik neki a bőrnadrág 1 Egy hyénát szaba
don engedett a házban szerte futkosni és 
majd megpukkadt nevettében, mikor a sze
dőgyerekek, a kik Karrnak korrektúrákat 
hordottak, az afrikai bestia elől menekültek. 
Máskor vett egy óriási ujfoundlandi kutyát, 
azt elnevezte »Bűvös vadász«-nak és egy 
fehérre meszelt arcú szerecsen által maga 
után vezettette fél Párison keresztül. Észre- 
vevén, hogy a közönség már nem igen vá
sárolja a »Darazsak«-at, azt hireszteltette, 
hogy meghalt: oly füllentés, mely természe
tesen megtermetté a kívánt gyümölcsöket. 
Az embernek ezen féktelensége és kiszámit- 

i hatatlan szeszélye azután visszatükröződik 
a tárcaíróban is. Karrnak iró módja is na
gyon egyenlőtlen, néha erőltetett, de akad
nak oly müvei is, melyekben valódi poézis 
uralkodik és melyek maradandó értékűek.

Fejezzük be a tárcairás középkorát,
! mely a világtörténeti középkortól főleg ab
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bán különbözik, hogy nincs és nem volt 
Kanosszája. De nem is lehetett! Nyomda- 
festék és tömjénfüst! Hogyan férhetne össze 
e kettő ! ?

M A K A R T  J Á N O S ,
(1840-1884.)

Makart Jánossal, kinek halálhírét pár 
nap előtt hozta meg a távirat, Ausztria egyik 
büszkesége szállt sírba.

Mit vesztett benne a német művészet ? 
annak fejtegetésébe bocsátkozni e pillanat
ban még időelőtti volna. A csak imént be
zárult sir nem alkalmas arra, hogy szélénél 
kritikát gyakoroljunk a művész értéke fe
lől, ki két évtizeden át csaknem korlátla
nul uralkodott hazájában s megszokta azt, 
hogy csak az elismerés, csak a hódolat sza- | 
vait hangoztassák újabb és újabb alkotá- ; 
sairól.

Egyet-mást azonban már ma is elmond- ! 
hatunk — a kegyelet megsértése nélkül.

Alig van művész, ki oly gyorsan és 
oly könnyen emelkedett volna a dicsőség 
szédítő magaslatára, mint Makart János. 
Már első müve: a »Modern amorettek« szo
katlan elismerést szerzett számára s újabb 
müvei csak arra szolgáltak, hogy nevét még 
népszerűbbé, még hangzatossabbá tegyék. 
Mindjárt pályája kezdetén a velencei iskola 
egykori nagy mestereivel kezdték összeha- 
sonlitgatni, sőt voltak buzgó jóakarók, kik 
túlzott hevökben, minden idők legnagyobb 
művészei közt jelöltek ki helyet a fiatal 
osztrák festőnek.

Tagadhatatlan, hogy Makart első mü
vei, főleg pedig a » F l o r e n c i  d ö g v é s z «  
nagy jelentőségű mozzanatok a modern német 
festészet történetében. Ezek tették meg az 
első, hatalmas lépést az egészséges realiz
mus felé, melynek hiányát már régen érezte 
a conventionalismus nyűgeiben sinlődő német 
művészet. Nem kis erő és bátorság kellett 
ahoz, hogy Makart, ki előtt Piloty iskolájá
ban csak a tradíciók tiszteletét hirdették 
mindjárt első alkotásaiban szakítson az is
kola hagyományaival s egészen uj ösvényt 
törjön tehetségének. Makart ezt tette meg. 
Pezsgő, lüktető életet vitt alkotásaiba s 
csaknem megdöbbentő bátorsággal hirdette 
a természet kultusát szemben társainak el- 
betegesedetfc, vézna idealizmusával.

A helyes irány korai kiérezése s a bá

torság, melyiyel munkájához fogott, képe
zik renkivüli sikereinek magyarázatát. Mind
ezekhez járult az égnek különös adománya- 
képen a termelés könnyedsége s a színek 
ama bámulatos gazdagsága, minőre csakis 
a legnagyobb koloristáknál találhatunk. Ma
kart csodás gyorsasággal festette tele a leg
nagyobb vásznakat s paletteje valóságos 
tárháza volt a káprázatos színek kifogyha
tatlan változatainak.

E ritka előnyök azonban nagy gyenge
ségekkel egyesültek Makart Jánosnál. A kéz 
gyorsasága felületes munkára csábította, szi- 
neinek bősége, változatossága pedig egyik 
lényeges oka volt annak, hogy a hatást ho
vatovább a külsőségekben kereste, pályájá
nak utolsó éveiben pedig már csaknem egé
szen a dekoratív irány szolgálatába állt. S 
a mint ez a hajlam időről-időre mind job
ban kezdett mutatkozni művészetében, akép 
vesztettek a képei benső tartalmasság te
kintetében. A komoly kritika már »Gór
na ro  K a t a 1 i n«-jánál szemére vetette, 
hogy ritka bravourral készített képét a hely
szín ismerete nélkül festette meg; ekkor 
azonban még az actió élénksége s a cyprusi 
királynő arcáról visszasugárzó báj életele
ven kifejezése elnémították az ócsárlókat. 
»K 1 e o p a t r á-«ja, e rendkívüli terjedelmű 
kép, már úgyszólván, csak a kelmék vakító 
fényével bűvölte meg a szemeket, s művészi 
körökben később nyílt titok gyanánt emle
gették, hogy a medaille d’honneur, melyet 
a legutóbbi párisi világkiállításon kapott 
»V. K á r ó l  y«-aért, csak az udvariasság 
ténye, sőt diplomáciái érintkezés eredménye 
volt. A külföld kezdett meghidegülni Ma
kart iránt, s nem találta föl benne azt a 
nagymestert, kit első és egyetlen gyanánt 
tiszteltek honfitársai.

A bécsi kritikának azonban még min
dig csak föltétlenül magasztaló szavai vol
tak Makart számára. Elnézték neki, hogy 
az » 0  t é r z é k i b e n  az élő hús melegségét 
az ingerlő tónusok változatossága helyette
sítette, s »D i a n a  v a d á s z a t  á«-ban nem 
akarták észrevenni, hogy a gyorsan, de köny- 
nyelmüen dolgozó mester káprázatos fényű 
ruházat alá rejti a rajz gyakori hiányosságát 
s az anatómia ellen elkövetett vétségeket.

Makart az érzékiség nagy festője volt. 
Mint ilyen speciális művészete számára ki
tűnő talajra lelt a császárvárosban, mely 
hosszú idők óta élveteg irányáról ismeretes.



Párisban és másutt inkább pikánsnak, mint ! 
jogosultnak találták ezt a művészetet, mely j 
nem annyira a lélekre, mint inkább a szemre ! 
hat káprázatos eszközeivel, s úgy magán- ; 
körökben, mint a sajtóban nem egyszer acl- i 
tak kifejezést annak a nézetnek, hogy az ! 
osztrák festő ragyogó színei mögöttt kevés 
a lélek.

Beszélik, hogy Makartot nagyon bán- j 
tóttá ez az Ítélet, s betegségének ha nem ! 
is forrása, de egyik oka a megsértett am- j 
bíció volt. Hogy kedélye meghasonlásbán 
szenvedett, az a kapkodás is mutatja, mely 
egy idő óta művészetének gyakorlásában 
nyilatkozott, s melynek legszomorubbbizony 
ságát a párisi Salon számára küldött bizarr 
palota-tervben látták tisztelői.

Most mái megpihent a zaklatott lélek 
s nem bántja többé megsértett ambíció. Az 
utókor felőle is kimondja részrehajlatlan 
ítéletét, s ekkor majd kellő értékére szál
lítják azt a tömjénezést, melyben pályája 
alatt részesítette a local patriotizmus. De 
bármily szigorú legyen is ez az ítélet, azt 
senki sem fogja elvitatni, hogy Makart 
egyike volt a nagyoknak s működése fényes 
lapjait tölti be az osztrák művészetnek.
S ennyi dicsőséggel, azt hiszem, bárki meg
elégedhetik.

*
«

A művész temetése hétfőn délután a 
bécsiek nagy részvéte mellett ment véghez.

Délelőtt 9 órakor a közönséget ismét 
odabocsátották a ravatalhoz és a bécsiek, 
kik százával várakoztak már kora reggel 
a kapu előtt, sűrű csoportokban mentek a 
gyászos házba. A család számos részvétira
tot kapott. Koszorúkat küldtek Bécs városa, 
a berlini művészek társulata, a budapesti 
képzőművészeti társulat, az osztrák Kunst
verein, Munkácsy Mihály, Török-Buska ; 
grófné, Benczúr Gyula, Frecskay László, j 
Salzburg városa, a beyreuthi tanulók, a drez 
dai művészek egyesülete és még igen szá
mosán. A művész műtermét teljesen ellep- j 
ték a beküldött koszorúk, bokréták és 
pálmalombok. Az utcákat, a merre a gyász- | 
menet elhaladt, sűrű néptömeg lepte el.

Háromnegyed kettőkor a művészek egy- j 
leiének (Künstler-Genossenschaft) 2 0 0  tagja 
égő fáklyákkal jelent meg a halottas ház 
előtt, hol a család tagjai és meghitt barátai 
már előbb összegyűltek volt.

A beszentelés után a virágokkal díszí
tett koporsót nyolcfogatu gyászkocsira he
lyezték, melyet koszorúkkal borított három 
kocsi és a gyászolók követtek.

A halottas kocsi előtt a képzőművészéti 
akadémia növendékei mentek, a kocsi mel
lett kétoldalt a művészek egyletének tagjai.

A menet a Karlstrassén át a Károly- 
templom elé ment.

A templom előtti téren óriási néptömeg 
gyűlt össze. A rendet 200 rendőr tartotta 
fenn. A gyászolók közt jelen volt a temp
lomban Hofmann főintendans, Teschenberg, 
Westermayer udv. tanácsos, továbbá a pol
gármesterek, a községtanács tagjai, számos 
tanár és a férfi-dalegyesület tagjai.

Az egyházi szertartás bevégzése után 
Papier és Kaulich asszonyok s Winkelmann 
és Skaria, az udvari dalmüszinház tagjai 
az »Es ist bestimmt in Gottes Rath« kez
detű dalt énekelték, mire a férfi-dalegyesü- 
let a »Wanderers Nachtlied« című dalt 
adta elő.

Az imposans menet ezután a Land- 
strassén át az Erzsébethidig, majd a Lotk- 
ringerstrassén a »Künstlerhaus«-hoz ment, 
melynek bejárata és ablakai feketével vol
tak bevonva, s mely előtt három óriási gyász
lobogó lengett. Itt Streit építész, az egye
sület elnöke, Tilgner szobrász mintázása 
után készült óriási koszorút helyezett a ko
porsóra és ez elhunyt fölött meleg érzelem
től áthatott beszédet tartott.

Ezután a gyászmenet a központi teme
tőbe vonult, hol a sírnál Grase festő tartott 
beszédet.

Az elhunyt művész tetemét ideiglenes 
sírban helyezték el addig is, mig Bécs vá
rosa határozni fog és Makart részére, a hí
res férfiak részére fenntartott sorban fog 
helyet kijelölni.

I R O D A L O M .
Egy pesti Don Juan. (Regény, irta: Ö t

v ö s  Adolf. Budapest, 1885, a Révai testvérek 
kiadása. 199 1. Ára 1 frt. 20 kr.)

Az alapos képzettségéről s helyes ítéle
teiről széles körökben jól ismert kritikus 
első szépirodalmi kísérletét kapjuk a csinos 
kiállítású kötetben, mely »Egy  p e s t i  Do.n 
J u a n «  tetszetős címe alatt pár hét előtt 
jelent meg a könyvárusi kirakatokban.

A tetszetős cim azonban ezúttal inkább 
hátrányára, mint előnyére vált a regénynek-



653

A kik ismerik Byron halhatatlan költemé
nyét s ez után ítélték meg a pesti Don 
Jüant, vajmi kevés characteristicus vonást 
találtak Ötvös hősében s mert nem találták 
meg azt, a mit kerestek, elégedetlenül tet
ték le magát a regényt is. Pedig bármily 
jelentőséget tulajdonítsunk is a találó jó 
cimnek, pusztán ezután irányozni Ítéletün
ket, mindig bizonyos mérvű elfogultság. Öt
vös könyve sokkal jobban tetszik, ha cim 
lapjára más elnevezést gondolunk s a kö
vetelő cim lidércnyomása alól felszaba
dulunk.

Én még tovább megyek. Ha szerző va
gyok »regény« elnevezést sem adok a kötet
nek. Hogy miért nem? könnyen kitűnik 
»Don Juan« meséjének elmondásából.

A mese pedig, lényegtelen járulékaitól 
megfosztva, következő:

Szerelmi Aurél előkelő család sarjadéka, 
de jólétét nem öröklött vagyonának, hanem 
zsíros pereinek köszönheti, melyek után gond
talanul, sőt, mondhatni, nagy lábon él a fő
városban. Tekintélyes állása, családi össze
köttetései a legelőkelőbb salonok ajtóit nyit
ják meg előtte s bár a csapodárság hirében 
áll, jó szívvel fogadják minden körben. Au
rél azonban csak egy angyaltisztaságu fia
tal leány: Somogyi Eveline iránt érdeklő
dik. Oltárhoz is vezetné, de a leány szülői 
gazdag parthie-t keresnek és Evelinet a par- 
lagias modorú, de dúsgazdag Sörössihez erői- ! 
tetik. A leányban nincs erő, hogy ellene 
szegüljön szülői akaratának, Aurél pedig 
csak sopánkodik, de mitsem tesz, hogy meg
akadályozza az áldástalan frigyet, mely reá 
nézve később végzetessé válik.

Evelinenek tökéletesen igaza van, mi
dőn a regény egyik lapján igy sóhajt fel

— Én gyönge leány vagyok. Miért bo- 
csájtott el ő, az erős?

Aurél szerelmi viszonyának megszaki- j 
tása után egy ünnepelt művésznő: Aradi j 
Paulina karjai között keres kárpótlást. Nem j 
vagyok tisztában e nő erkölcsi értéke felől, j 
mert szerző állítása szerint, nagy háztartást 
visz, kényelemben él s olyan ruhatára van, 
mely összes fizetését fölemésztheti; de any- 
nyit látok, hogy Aurélt bálványozásig sze
reti s miatta mellőz olyanokat, kiktől nagy 
igényeinek kielégítését jobban remélhetné. 
Hinnem kell tehát, hogy ezúttal őszintén, 
érdek nélkül szeret, s talán boldogítani is 
tudná Aurélt.

A fiatal ügyvéd azonban nemsokára föl
eszmél mámorából. Eveline alakja jelenik meg 
előtte s ő újra szerelmessé lesz belé egész 

j  az őrjöngésig, megfeledkezve mindenről, még 
j arról is, hogy Eveline már anya s időköz

közben neki is született gyermeke Pauliná
tól. A szerelem mámorától ittasulva veti ma
gát lábai elé ; de a fiatal asszony érzi kö
telességeit s hű marad férjéhez, bár a durva 
Sörössi éppen nem érdemel meg ilyen oda
adó vonzalmat.

Aurélnak csak egy vigasztalása marad : 
hogy barátja lehet a tartózkodásában még 
fenségesebb, még ingerlőbb asszonynak.

Ilyeténképen állanak Aurél szerelmi 
ügyei, midőn egész váratlanul megkezdődik 
a boszniai hadjárat. Az általános hadköte
lezettség kiüríti a magyar ember házát, ud
varát s távoznia kell Sörössinek is, a ki tar
talékos tiszt a hadseregben. Eveline nek éle
tében először, ez úttal esik nehezére az el
válás. Most már nem csupán férjét, hanem 
egyúttal gyermekeinek atyját is elveszti a 
távozó Sörössiben. Érzékeny búcsút vesznek 
egymástól s napokba kerül, mig Aurél, kit 
Sörössi távozásakor egész bizalmával ruhá
zott föl, mosolyt tud idézni a szép szalma
özvegy ajkaira. De az ostrommal — és ez 
csakugyan dón juani vonás benne — még 
most sem hagy föl. Az érzelmek minden 
húrját megpendíti, hogy végre valahára val
lomásra bírja Evelinet. Szenvedélyes jele
netben vesz búcsút tőle, hogy ellenállását 
végre megtörje; de Eveline hajthatatlan 
marad s kiejti e végzetes szavakat: Mig 
férjem él, másé nem leszek.

Aurélban gyorsan megfogamzik az el
határozás : ő is a küzdők sorába veti magát.

*—Sörössi golyózáporban van. Nem be
csületes dolog tőlem, hogy egyedül hagyom 
ott. Hozzá sietek. Egyikünket eltalál a go
lyó. Isten fog dönteni. A ki elesik, az szép 
hősi halállal múl ki. A túlélőé léssz te.«

És csakugyan elindul. De Paulina min
denüvé követi ő t; mint tiszti szolga, férfi 
ruhában ott van oldala mellett; kiáll ezer 
nélkülözést és szembeszáll a halállal, csak
hogy Aurélját láthassa, kinek szerelméért 
föláldozza becsületét, jövőjét, mindenét. Ké
sőbb éjeleket tölt ágya mellett, hogy meg- 

i mentse a sebesültet.
Aurélt nagy betegen szállították vissza 

j hazájába. Midőn annyira magához tért, hogy 
I először elhagyhatta szobáját, Evelinet ke-
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reste föl. A háziasszony gyászruhájában fo- j 
gadta őt. Abban a csatában, melyben Au- j 
rél sebeket kapott, Söröseit nem találták I 
sem az élők, sem a halottak között. Végre ! 
valamely zugban- egy Sörössi névvel ellátott 
csattra bukkantak. Azt gondolták : hősi ha
lállal múlt ki s tábori misét szolgáltattak 
lelke üdvéért.

A hírlapi jelentések után Eveline is 
halottnak hitte férjét; megsiratta kötelesség- 
szerüleg, de örömet érzett, hogy boldogsá
gának útjában mi sem áll többé s szerel
mében kárpótlást nyújthat Aurél szenve
déseiért.

A somogyfalvi park volt találkozási 
helye a két szerelmesnek. A patak partját, 
a füzes árnyát keresték föl, hol Eveline oly 
kegyetlezül utasította el Aurélt s hol ké
sőbb Eveline erénye először diadalmasko
dott. A késői boldogság mámorában még 
csak nem is sejtették, hogy a midőn először 
gondoltak az egyesülésre, Sörössi már útban 
volt haza felé. Nem esett el a csatatéren, 
hanem fogságba került s Zwornikba vonuló 
csapataink szerezték vissza szabadságát.

A fogságából megtérő Sörössi, Aurél 
karjai közt találta feleségét. A férj, kit a 
természet különben sem ruházott fel nagy 
gyöngédséggel, e pillanatban tigrissé vadul.

— Haljatok meg nyomorultak! kiáltá 
s a halálos lövést nem lehetett többé visz- 
szatartani.

A következő lövés azonban többet ta
lált, mint Sörössi akarta. Aurél s a lövés 
közé egy női alak vetette magát. Paulina 
volt, ki féltékenységtől gyötörve követte 
Aurélt s még utolsó perceiben is védangya- 
lául szolgált. De nem sokáig! mert Sörössi 
őrjöngő dühében elkapta az erdőkerülő pus
káját, célzott és Aurél már abban a pilla
natban halott volt.

Látjuk e meséből, hogy Ötvös Adolf 
nem Aurél egész fejlődésének rajzolását 
tűzte ki föladatául, mint ezt a regény el
nevezés után várhatnék, hanem hősének 
életéből csak egy jelentősebb mozzanatot 
választ ki s ezt aként igyekszik megvilá
gítani, hogy általa — habár csupán főbb 
vonásaiban — ipodern társadalmi életünket 
is jellemezze Müvének szerkezete lehetőleg 
egyszerű; a cselek vény folyását epizódok 
nem szakitják félbe s az inventió szegé
nyesnek is beillenékj ha a külföldi irodal
mak hatásos termékéi után akarnék mérle

gelni. Az elbeszélés helyzeteit olvashattuk 
akárhányszor s a boszniai hadjárat belevo- 
nása — az egyetlen uj mozzanat — még csak 
arra sem szolgál, hogy mozgalmas képek 
által élénkítse az események hátterét. Leg- 
fölebb csak arra nyújt alkalmat szerzőnek, 
hogy politikai nézeteit elmondhassa az ok- 
kupátió kérdésében El is mondja alkalom- 
adtán elég terjedelmesen. De azt hiszem: 
Ötvös Adolfnak nem is volt szándékában 
az, hogy a szerelmi történetek ismert alak
jainak és helyzeteinek uj vegyülékével ver
senyezzen az olvasók érdeklődéséért Ha 
valaki figyelmesen végig olvassa elbeszélé
sét s nem forgatja át ama lapokat, melye
ken a cselekvény szünetelni látszik s Ötvös 
Adolf szellemes reflexióinak egész készletét 
alkalmazza : könnyen meggyőződhetik, hogy 
az elbeszélő, Aurél jellemrajzában egy mé
lyebben fekvő psichologiai kérdés megol
dására törekedett s az elbeszélői formát jó
formán csak azért használta, hogy nagyobb 
közönség előtt mondhassa el nézeteit.

A regény vége felé ezt az állítást ol
vasom: »Nem! a szenvedély nem bocsátja 
el többé a gyeplőt, a melyet egyszer meg
markolt. Eleinte ugyan tévedésbe ejti az 
embert higgadtsága és szelidsége által, de 
elébb utóbb őrjöngő dühvei ragadja az élet 
kocsiját az örvény szélére.« Ez a pár sor 
az iró egész intentióját magában foglalja. 
Eveline ép úgy, mint Aurél e tételnek szol
gálnak illustrálására. Mindketten a féket 
nem ismerő s ép azért tragikus végű szen
vedély képviselői.

Ötvös Adolf finom megfigyeléssel raj
zolja szerelmi szenvedélyük különböző pha- 
sisait s a lélektani fejtegetések, szellemes 
következtetések egész hosszú láncolát érté
kesíti ; de a bölcselkedő nála nem egyszer 
annyira háttérbe szorítja az elbeszélőt, hogy 
kedélyünk, a leggondosabban irt lapok ol
vasása közben is érintetlen marad s csakis 
elménkkel kisérjük fejtegetéseit. A lélek
tani kérdés tárgyalása annyira igénybe 
vette érdeklődését, hogy a mellék-alakok 
jellemzésére úgyszólván nem is gondolt. 
Ezek egytől-egyig bálává nyak, érdektelenek 
s még maga Sörössi is csak körvonalaiban 
jelenik meg előttünk, holott ő Evelinnel és 
Auréllal egyenrangú szerepre tarthatna igényt 
a történetben, mert neki van legnagyobb 
befolyása elhatározásaikra. így a mint van, 
csak a szerző megjegyzései után szerezhe-
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lünk magunknak némi fogalmat egyénisége 
felől.

Örömest szemet hunyok e hiány előtt, 
mert kárpótlást találok értté a könyv más 
jé tulajdonságaiban : az eszményileg nemes 
világnézetben s a tartalmas gondolatokban, 
melyekkel, úgyszólván, pazar kézzel van
nak behintve az elbeszélés egyes lapjai.

Egyet azonban nem bocsáthatok meg a 
szerzőnek. Müvét, az első magyarul Írott i 
könyvet, mely tolla alól kikerül, átnézés 
nélkül adta sajtó alá. Elbeszélése ez okból 
telve van magyartalanságokkal s teljesen 
nélkülözi az elbeszélői styl ama finomságait, 
melyek szint, élénkséget és kellemet köl
csönöznek az előadásnak. Azt hiszem: az 
érdemes szerző magyar barátai közül bárki 
is örömest magára vállalta volna azt a mun
kát, hogy a »Don Juan« t megtisztítsa eme 
foltoktól. SZ. T.

A z a k a d é m ia  közel három havi 
munkaszünet után hétfőn újból megkezdte 
munkálkodását. Az uj munkaszak összes 
üléssel nyílt meg, melyen dr. P a u 1 e r Ti 
vadar elnökölt, s Gyulai Pál tett jelentést 
az 188A—83 évi Péczely drámai pályázat 
eredményéről. Az ügyrend szerint csak szín
müvek pályázhattak a Péczely jutalomra. Pá
lyázónak tekintendő minden olyan színmű, 
mely az említett időközben akár nyomtat 
ványban megjelent, akár pedig valamely 
színpadon előadatottt s a pályázati határidőn 
belül kézirata az akadémiához beküldetett. 
Jutalom 1000 arany forint A bírálók vol
tak : Gyulay Pál, Szász Károly és Csiky 
Gergely. A pályázati határidő leteltéig ké
zirat nem küldetvén be, a bíráló bizottság 
csak a nyomtatásban megjelent történeti 
színmüveket vehette tekintetbe. Ilyent ket
tőt talált: D ó c z y  Lajos »Utolsó szerelem« 
című vigjátékát és B a r t ó k  Lajosnak a 
»Kendi Margit« című színművét. A bizott
ság többsége úgy találta, hogy e müvek sem 
történeti hűség, sem költői becsérték tekin
tetében nem olyanok, hogy jutalomra érde
mesek volnának s azért azt a javaslatot ter
jeszti az akadémia elé, hogy a jutalom ki 
ne adassák. A biráló bizottság egyik tagja i 
»Kendi Margit« nak akarta kiadni a jutái 
mát, de a többség a jutalom ki nem adását 
határozta el Az elnök határozatilag ki- í 
mondja, hogy a Péczely jutalom a biráló bi- j 
zottság véleménye alapján (ezuttai már má- i

sodizben) ki nem adatik, s a dij, a nemzeti 
színház pénzalapjához fog csatoltatni. — Kö
vetkezett az I. osztály ülése, melyen Zichy 
Antal t. tag elnökölt s dr S z á s z  Béla 1. t. 
tartott székfoglalót, melynek cime: »A re- 
flektiv és valláserkölcsi elem a költészetben 
és Longfellow.« Szász Béla Longfellow több 
szép költeményeinek bemutatásával illus- 
trálta fölolvasását.

— K ossuth Lajos Ira ta ib ó l az »Athenae-
um« részvénytársaság a tél folyamán olcsóbb né
pies kiadási fog rendezni. Szerkesztését Helfy Ig
nác vállalta el.

Em lékkönyvet bocsátott közre a délmagyar
országi természettudományi társulat, tízéves fenn
állása alkalmából. Szerkesztette D o r o g i  Ignác 
társulati titkár. Magában foglalja a tevékeny tár
sulat folyóiratának a »Természettudományi füze
teknek« uj folyamából (nyolcadik évi folyam) az 
első füzetet. Dorogi Ignác titkár terjedelmes je
lentése feltünteti az alakulástól kezdve egész a 
legutóbbi időkig a társulat működését. Alakuló 
gyűlése 1878. dee. 14-én volt, első közgyűlése pe
dig 1874. márc. 2ó-én. A társulat élén Ormós 
Zsigmond temesi főispán áll A társulat gyarap
szik s felolvasásokkal, közlöny kiadásával terjeszti 
a természettudományok iránti érdeklődést. Állí
tott múzeumot, mely madártojás, rovar, növény, 
fa, ásvány- és kagylógyüjteményeket foglal ma
gában. Könyvtárában 24l mű van, 408 kötettel. 
Bevétele az utolsó évben 912 irtot tett, kiadása 
pedig 496 fitot. Tíz év alatt tagdíjakból bejött 
8125 frt, adományokból 715 frt, összesen 8840 frt, 
a kiadás pedig 6625 frt volt. A tagok száma 400. 
Az »Emlékkönyv« a közgyűlési jelentéseken kivül 
még két értekezést közöl: »Temesmegye közegész- 
ségügyi viszonyai«, dr. B r a u e r  Ármintól és »A 
hasadó gombák (baeteriák) s azok befolyása a 
gyakojlati életre«, G e r g e r  Edétől.

Uj népszinmü. A 1 m á s i Tihamér, a »Tót 
leány« s több más darab szerzője, nyári szünide
jét az idén is uj népszínmű Írására használtától. 
Uj darabját, melynek cime „ Sá r i  n é n i «  már be 
is nyújtotta a népszínház igazgatójának, a ki azt 
elfogadta előadásra.

»Magyarország adomákbaa.« Szabó Endre 
(Józsefkörut 48.) összegyűjti és kiadja azon ado
mákat, melyek jellemzően tüntetik fel a magyar 
ember eszejárását, szokásait. Felkéri ez okból az 
érdeklődőket, hogy szíveskedjenek az egyes vidé
keken divó ilyen adomákat hozzá beküldeni

A. C o r n e ille  ü n n e p é ly e n , melyet e hó 12-én 
tartanak meg Rouenban, fölolvasásokat Sully- 
Prudhomme, Boissier és Henri de La Pommeraye 
tartanak. _______

M Ű V É S Z E T .
:— A Deák-mauzóleum freskóinak vázla

tait e napokban fejezte be S z é k e l y  Bertalan. 
Négy allegorikus alakot, illetőleg jelenetet tüntet
nek fel ezek, melyek közül a »Justitia« a bejárás
sal szemben a koporsó fejéhez jön. Ezzel átellen-
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ben lesz a »Sapientia«. A másik két oldalfalra a 
»Temperantia« és »Fortitudo« alakjai jönnek. Ezen
kívül egy nagyobb szabású történelmi festményen 
is dolgozik jelenleg, mely »Zrínyi hősi kirohaná
sát Szigetvárból« ábrázolja. Egy nagyobb terje
delmű »Éji tájkép«-en most teszi az utolsó voná
sokat s a »Busuló anya« cimii genreképét már be
fejezte.

Az iparművészeti iskola decorativ festé
szeti és rézmetszészeti szakosztálya a napokban 
nyílt meg a Teréz-Körut egyik bérházában. Az 
intézet céljaira hat terem szolgál, melyeknek be
rendezésén most dolgoznak Feichtinger József ta
nár tervei szerint, ki a nyáron az iparművészeti 
iskolák tanulmányozása céljából hosszabb utat 
tett külföldön. Az uj intézet iránt meleg érdeklő
dés mutatkozik, a mit bizonyít az is, hogy rövid 
pár nap alatt 60 növendék jelentkezett. Az inté
zet K e l é t i  Gusztáv igazgatása alatt áll s a de
koratív festészeti szakosztály tanára F e i c h t i n 
g e r  József, a rézmetszészeti osztályé pedig D o b i  
J enő.

Ybl Miklós, mint az »Építési Ipar« írja, visz- 
szautasitotta két első rangú külföldi cég ajánlatát, 
melyek az operaház teljes monográfiáját díszes ki
állításban kiadni kívánták és elhatározta, hogy 
az operaház monográfiáját magyar szöveggel, bel
földi erők felhasználásával maga fogja kiadni.

Művészeti ösztöndíjak adományozása. A 
vallás- és közoktatásügyi miniszteriura a minta- 
rajztanoda és rajztanárképezde növendékei közül 
300 frtos rajztanárjelölti ösztöndijat adományo
zott : Bence Zsigmond, Kovách Géza, Scbmidt 
Antal, Rottmund Radó és Csolnay Károly rajz
tanárjelölteknek. Cserna Károly, Bodor Ferenc, 
Fischer József és Löw Gyula egyenkint 150 frtnyi 
államsegélyt kaptak. Művészetei ösztöndíj és se
gély gyanánt Ujváry Ignác 1:00, Háry Gyula 300, 
Vörös Erzsi 200, Vannay Ferenc 150, Zemplényi 
Tivadar 150, Szalay Károly 150, Schramek Jakab 
150, Horváth István 100 és Kleinberger ÍSáthán 100 
frtnyi évdijban részesültek.

Achard Elek, egyike a jobbnevü francia táj
képfestőknek, meghalt Grenobleban 77 éves korá
ban. Achard többször kapott érmet a Salonban 
kiállított festményeiért, s 1885-ben a világkiállítá
son is nyert diszérmet.

Festők köréből. B e n c z ú r  Gyula, a festé
szeti mesteriskola igazgatója Münchenből Buda
pestre érkezett. — M é s z ö l y  Géza kiváló tájkép- 
festőnk november elején a fővárosba teszi át la
kását. — V á g ó  P á l  Párisból, hol közel egy évig 
tartózkodott, visszaérkezett szülőföldjére Jász-Apá
tiba, hol most, az őszi kiállításra, megkezdett ké
pein dolgozik. — R o s k o v i t s  Ignác Ungvárról 
pályamunkát készít az őszi kiállítás egyházi pá
lyázatára, magyarországi szent Erzsébetet ábrá
zolva. -r- M a n u h e i m e r  Ágost apróbb genre- 
képeket fest.

A philharmonikusok egyesületének leg
utóbbi választmányi ülésén Erkel Sándor elnök 
bejelentette, hogy az operaház főintendánsa, báró 
Podmaniczky Frigyes, a választmány kérelmére

Г megengedte, hogy az egyesület ezentúl hangver
senyeit az op^raházban tarthassa. Az egyesület 
választmánya Podmaniczky intendánsnak e szí
vességéért köszönetét szavazott s elhatározta, 
hogy ez évadban 7 hangversenyt fog rendezni és 
pedig : hatot a pénztár; a hetediket pedig a phil- 
harmonikusok özvegyeinek és árváinak nyugdíj
alapja javára. Az első hangverseny novembén hó 
5-én, a második 2I-dikén, a harmadik dec. 8-án 
fog megtartatni, a többi négyet a tavaszszal már
cius és áprilisban rendezik.

Broulik Ferenc, a magyar kir. operaház te
noristája, vasárnap fog először fellépni »Teli Vil
mosában A jeles művész a szünidők alatt nagy 
buzgalommal tanulta a magyar nyelvet s mint 
halljuk, már legközelebb egy szerepét magyarul 
fogja . énekelni.

Bánffy György b. megirta a zenét V e d 
r e s  9 Gyula »Kuruc Pali« cimü népszínművéhez 
és a partitúrát már be is nyújtotta a kolozsvári 
nemzeti színházhoz, a hol a mü a téli idény alatt 
színre kerül.

Feleky Miklós, a fővárosi jobbparti szín
házak igazgatója, az 1885-diki kiállítás országos 
bizottságához ajánlatot terjesztett be, melyben ki
jelenti, hogy hajlandó a kiállítás tartama alatt je 
lesebb magyar népszínműveket erre alkalmas he
lyiségben a kiállítás területén színre hozni. A 
bizottság legközelebb fogja ez ügyet tárgyaim.

»Egy kis vihar« cimü vígjáték premiére- 
jére is készülnek a nemzeti színháznál C s i k y 
Gergely »Nórá«-ján kívül. Az egyfelvonásos víg
játékot a »Maucroix gróf« és »A miniszterelnök 
előszobájában« cimü darabokkal adják egy este. 
»Liliomfi«, »Petronella« és »Villemers marquis« 
szintén műsorra kerülnek közelebb.

A brüsszeli zene-konzervatorium igazga
tósága felszólítást intézett B a r t a y  Edéhez, a 
nemzeti zenede igazgatójához, hogy a konzervató
rium által a téli évad alatt rendezni szokott nagy 
hangversenyekre elöadatás végett engedje át két 
nagyobb zenekarra irt szimfóniái költeményét. 
Bartay a felhívásnak készséggel tesz eleget s mü
veinek partitúráit e hét folyamán elküldi Brüsz- 
szelbe.

A népszínház legközelebbi újdonsága: Le- 
coq operetteje »A két galamb« lesz, mely fo
lyó hó 17 -én fog először színre kerülni Hegyi 
Arankával.

Sarah Bernhardt mint Romeo. Párisi la
pok jelentik, hogy Richepin, ki Macbethet már 
átültette a francia szinpad számára, most »Romeo 
és Juliá«-t fordította le. Ez utóbbiban Romeo 
szerepét Sarah Bernhardt fogja játszani.

Erkel Ferenc »Szent István« cimü operája 
még a téli saisonban színre fog kerülni az opera
házban. A szerepeket tudvalevőleg már korábban 
kiosztották s a magán énekesek be is tanulták 
szerepeiket, de a próbák megkezdését a megnyitó 
előadás előkészületei miatt el kellett halasztani.

Felelős szerkesztő •. SZANA TAMÁS.

B udapest. Wei£2.macsn testvérek  коодѵадошсЦіа,
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C O E U R - D A M E c
Regény.

Irta GABÁNYI ÁRPÁD. 
(Folyt.)

Zoltán felugrott helyéről s egy perc 
alatt ott állt a leány mellett. Nézte a vidé
ket oly érdeklődéssel, mint ha még soha- ; 
sem látta volna, pedig már hányszor járt 
i t t ! De alig álltak ismét rövid ideig egy
más mellett, a leány elfordult s kedvetlenül 
mondá:

— E jh! menjünk le. Szédülök. Mily 
kár, hogy a hol legszebb, ott legveszé 
lyesebb.

— Az életben is igy van, — jegyzé 
meg Zoltán s követte Margitot.

Megint leértek oda, hol az imént vol
tak. Margit egyszerre a zsebéhez nyúlt s 
ijedten összecsucsoritá pici száját.

— A zsebkendőm ! — kiáltá, — bizo
nyosan a romok tetején feledtem !

Zoltán nem felelt, de mint egy uszkár, 
ura szavára, fölsietett a csúcsra és mohón 
keresgélt. Margit pedig nézte; sajátságos 
boldogság ömlött el az egész arcán, még a 
szeme is mosolygott.

A tanító ur jó darab ideig forgolódott 
mindenfelé s kereste a kendőt, de hasztala
nul. Végre intett a leánykának s leszólt 
neki :

— Nincs itt! Sehol sem találom!
Margit felkacagott, mint egy gyermek.
— O h! istenem, . . . hát még mindig 

azt keresi ? Hiszen rég megtaláltam. Itt 
volt a másik zsebemben.

Lobogtatta Zoltán felé a kis kendőcs- 
két, majd nevetve eltakarta vele az arcát.

A fiatalember rá bámult, mint ha mit 
sem értett volna az egészből, aztán kedvet
lenül hátat forditva a leánynak, elhaladt 
mellette s az ut ellenkező irányába indult.

Margit utána szólott:

— Zoltán u r ! (először szólitá nevén.) 
Zoltán ! . .

Az visszafordult, Margit hozzá közele
dett, bátran szemeibe tekintve.

— Az imént mondá ön, hogy nekem 
sok, nagyon sok barátaim lesznek. Mért 
nem akar ön az lenni ?

Erre a másik nem volt elkészülve.
— Én? . . . kiáltott fel egész zavartan 

s önkénytelenül feléje nyújtotta jobbját.
— Hát elfogadna?
— Barátomnak ? — suttogá Margit.
— Örömmel, a mig élek ! — viszonzá 

Zoltán lelkesedéssel s megszoritá a pai’ányi 
kezecskét, mely az övében pihent.

— De mondja őszintén, — szólt ismét 
a leány, nagy kék szemeit az ifjúra sze
gezve — ön is csak azért lesz barátommá, 
mert szép vagyok ?

Zokán egyik zavarból a másikba esett; 
elpirult, a mélységbe nézett, majd ismét a 
sziklacsucsra, végre hebegni kezdett:

— Nem, . . . nem azért, . . . nem csak 
egyedül azért, de, mert látom, hogy ön is 
olyan elhagyatott, mostoha gyermeke az is
tennek, mint én vagyok. Mert látom, hogy 
oly ifjú s nem ismeri az életet s annak ve
szélyeit, melyek, mint a tenger ezer meg 
ezer hulláma, összecsapnak a tapaszlatlanok s 
egyedül állók felett, ha nincs egy baráti 
kéz, mely feltartsa az árt s megóvja a szi
vet az elsülyedéstől. Igen, Margit, én ba
rátja leszek !

— S én az öné, — viszonzá a leányka 
újból oda nyújtva kezét Zoltánnak, mintha 
csak azt akarta volna, mondani: »vezes
sen !«

Darabig szótlanul haladtak arra felé, 
hol a kocsi állott. A leány ismét megszólalt:

— És most, miután már v a n  önnek 
barátja, akar-e még öngyilkos lenni ?

Zoltán mosolygott s tagadólag rázta 
a fejét.

K O SZO RÚ
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Leértek ama tisztásra, hol az öreg 
Ambrus sürgölődött a terítéssel.

— Nem tetszettek látni azt a Ribiszke 
kisasszonyt valahol ? ,— kérdé dörmögve a 
vén cseléd.

— Nem, — viszonzá Zoltán. — Hát 
hova lett ?

— Hiszen az urfiék után lopédzott oda 
a sziklásra, mihelyt innen elmentek.

És csakugyan e pillanatban tűnt fel a 
romok mellett Riza fürge alakja, a mint 
mosolyogva csucsoritotta össze ajkait, épen 
mint ha egy S betűt füttyentene.

— Ott jön ! — szólt Margit, kissé meg
lepetve, s mintha valami bántaná, ajkába 
harapott.

A kis Adorján szökött most Zoltánhoz 
s részint csodálkozva, részint szemrehányó- 
lag mondá :

— Ah ! itt van tanító ur ? Már azt gon
doltuk, hogy eltévedt.

Zoltán halkan suttogta, inkább csak 
magának:

— M ég n e m!  — s homlokát végig si
mította remegő kezével.

Nemsokára aztán megérkezett a másik 
hintó is a házi úrral, bájos nejével és gróf 
M i g l é c z y  A r t h u r r a l .  Ez az ur egy 
huszonnyolc éves fiatal ember volt, ki egész 
kurtára nyírt hajat és monoklit viselt s ar
ról volt híres, hogy dacára viruló egészsé
gének, mindig haldokló betegnek vélte ma
gát. Majd a gyomra volt megtámadva, majd 
szive, vagy legalább is vértolulásokban szén 
vedett. Azonkívül minden mozdulata, szava 
járása, olyannyira kimért és negédes volt, 
hogy báró Kengyel Gida méltán tette rá 
azt a kissé bizarr, de nagyon találó meg
jegyzést, hogy a grófot otthon mindig föl
húzzák, mint az órát, s aztán egész éjfélig 
»ketyeg.« A hol l e j á r ,  — onnan haza siet, 
bárhol érje is ez a megakadás, ismét föl- 
huzatja magát s ketyeg ismét huszonnégy 
órát.

így került össze az egész társaság. Lak- 
mároztak, nevetgéltek, csevegtek, leütötték 
néhány pezsgős palacknak a nyakát, sétá 
kát tettek, szóval kiki a maga módja sze
rint élvezte a gyönyörű nyári napot.

Sajátságos dolog volt az, hogy Margit 
a romok melletti találkozás után, az egész 
idő alatt nem nézett többé Zoltán Gerőre. 
Az ebédnél báró Kengyel Gida mellé ültet
ték, kivel aztán úgy elbeszélgetett, hogy

; nem is látott többé senkit, nem is hallga
tott senkire, csak a báróra, ki viszont rend
kívül nyájasnak mutatta magát a kis neve
lőnő iránt. Ékelődött vele, tömérdek ado- 

j mát mondott el neki s úgy kiforgatta Mar- 
! gitot egész valójából, hogy senki sem téte- 
| lezte volna fel róla, hogy csak néhány nap 
; előtt került ki egy nevelőintézetből, hol ez 

ifjú teremtések élete, gondolkozása s társal
gási módja tökéletesen hasonlít azokhoz az 
unalmas, merev és kiszabott tankönyvekhez, 
melyekből tudományos ismereteket lehet 
ugyan meríteni, de életlapasztalatot vajmi 
keveset.

Vájjon mi baja lehet a hitvesem a »gróf
nő« nek, hogy minden percben magához inti 
Riza kisasszonyt és annyit suttog vele?... 
»Szavukat nem lehet hallani, csak olykor
olykor röppen el egy éles fütty a kis ko- 
morna ajkairól, mint mikor az ember vélet
lenül rá lép egy gyíknak a farkára, mely 
aztán gyorsan eltűnik a haraszt és bozót 
között.

Haza jövet, midőn az urak. félrevonul
tak a kártyázó-szobába, a többiek pedig 
nyugalomra tértek, Zoltán találkozott a fo
lyosón Margittal.

Kezet nyújtott s jó éjszakát kívánt neki.
— Isten önnel, kis barátnőm! — szólt, 

erősen hangsúlyozva az utolsó szót, aztán 
közelebb hajolva felé, megjegyezte :

— A bárót ne avassa barátai sorába. 
Nem méltó rá, . . . vigyázzon!

Margit gúnyosan csettintett nyelvével 
s kivonta kezét a Zoltánéból.

— E jh! ugyan ki gondol v e le? -------
szólt s gyorsan szobájába szökött.

Gerő mintha utána akart volna menni, 
de hirtelen megváltoztatta szándékát, mert 
egy oszlop mellől, a setétben Riza kisasz- 
szony alakja bukkant fel.

IV.
Es most olvassuk megint Margit nap

lóját, melyben egy idő óta nagyon sok a 
törlés, javítás és kihúzás.

Az erdei kirándulás után ezeket irta:
»Nagyszerűen mulattam! de ki is va

gyok fáradva úgy, hogy no ! . . .  Az én szent 
Leopoldom, a tanító, nagyon becsületes fiú. 
Megbarátkoztunk ! Felszólított, hogy le
gyek barátnője, különben öngyilkossá lesz. 
Borzasztó! Hogyne fogadtam volna e l? ...

1 Milyen kár lenne ilyen szép fiatal ember



ért! Úgy veszem észre, hogy fülig szerel
mes belém. Okaim vannak rá, ezt hinni!

— Ah ! ő egyedül áll a világon, mint 
én. Azt mondja, hogy még sohasem szere
tett senkit és barátai nincsenek. Senkije! 
. . . Miért ne lennék én az ő barátnője ?. . .  
Az leszek, esküszöm neked édes Zoltán Gerő 
barátom! ! ------ - —«

Egy nappal később, midőn Margit este 
az íráshoz ült, átolvasta a fenntirt sorokat, 
és nagyon kedvetlenül fintoritotta el az aj
kát. Mélyen a tintába mártotta tollát s na
gyon erősen kihúzta e sorokat:

»Azt mondja, hogy még sohasem sze
retett senkit és barátai nincsenek« . . . stb.

Tovább betűzve kihúzta ezt:
»Az leszek, esküszöm neked stb. . . .«
Végre megmérgelődött és kitépte az 

egész lapot a könyvből, s összegyűrve a kály
hába dobta. A következő lapra pedig eze
ket jegyezte fel:

»Ma úgy vettem észre, hogy a háziasz- 
szony és a nevelő ur között van valami! 
---------- Ez a nő folyton szemmel kiséri Zol
tánt. Ma a leckén is jelen volt, abban a szó 
bábán, hol Gerő a kis Adorjánt oktatta. Egy 
francia regényt tartott kezében, de esküdni 
mernék, hogy szót sem olvasott belőle.

Különben Zoltánnal a múltkori kirán
duláson barátságot kötöttem. Még nem tu
dom, hogy méltó-e rá?

Bemutattak báró Kengyelnek is, ki ritka 
szellemdús ember. Annyit kacagtam az él- 
cein, mint még soha ! Szüntelenül csak ve 
lem foglalkozott. Istenem ! Egy báró, ilyen 
szegény leánynyal, mint én vagyok !! —
El van ragadtatva szépségemtől, ezt ő nyíl
tan bevallotta nekem s mikor én elpirultam, 
azt mondta, hogy szeretne nekem mindig 
afféle dolgokat mondani, miken elpirulok, 
m e r t  az n e k e m  n a g y o n  j ó l  ál l .  
Ügyes és csinos ember, a szó szoros értel
mében ú r !

Zoltán intett engem, hogy őt ne fogad
jam barátaim sorába. No bizony ! És miért 
ne tenném ? ? .

Különben, ez a tanító ur, úgy látszik, 
belém szerelmes és így természetes dolog, 
hogy féltékeny !. . .

Csalódnék, a ki azt hiszi, hogy e sorok 
változatlanul maradtak Margit naplójában ; 
nem telt bele két nap már is kitörölte mind
azt, a mit Zoltánról kedvezőtlent följegye
zett, s egy tiszta, egészen külön lapra, me-

] I jen még a dátumot is kétszer aláhúzta, s 
i fölkiáltó jelet tett mellé, a következőket irta :

»Édes Gerőm! kedves b ará to m !...
| Bocsáss meg, hogy kételkedtem benned! 
i Ma láttam, hogy te nemeslelkü, tiszta szivü 

ember vagy; . . . Ha én egykor férjhez men
nék, csak olyan férfit tudnék választani, 
minő az én barátom!

Oh ! mennyire becsülöm és tisztelem én 
ő t! . . .

Erre a lapra nem irok többet, mert 
nem akarom azt bárki másnak a nevével 
beszennyezni. — —«

E följegyzés után Margit vagy három 
hétig nem irt semmit naplójába s a könyv 
érintetlenül hevert a szekrény alján, melybe 
mindig gondosan elzárta.

A dolgok rendes kerékvágásban foly
tak a Pentelényi-háznál, melyben a kis ne
velőnő már teljesen honn érezte magát. 
Arankát kivéve — ki tudja isten minő ok 
miatt, idegenkedett Margittól s a kölcsönös 
üdvözléseken kívül alig szólt hozzá, — 
mindenki kedvelte a csinos »mádám guber- 
nántot«, a hogy őt az öreg Ambrus nevezni 
szokta. Még az együgyü Bertók is — ah, ő 
különösen b o m l o t t  érte s magánkívül 
volt örömében, ha neki bármily csekély 
szolgálatot tehetett.

A gyermekek nem haladtak ugyan 
semmit sem a tanulásban, de hát azért mé
gis meg volt a neve, hogy gouvernante és 
tanító van a háznál; aztán a szülők maguk 
is rajta voltak, hogy a kedves kicsinyeket 
nem kell nagyon megerőltetni.

A rendes kártyakompánia is összeült 
majdnem minden este s báró Kengyel Gida 
sohasem hiányzott a társaságból, melynek 
sikamlós élceivel kutyás lovas hivalkodásá
val ő volt a lelke.

A forró nyarat szokatlanul esős ősz kö
vette. A természet mintegy sietni látszott, 
hogy visszavegye azt a többet, mit nyáron 
át elpazarolt. A város megint, élénkülni kez
dett. A főrangú egyének visszaszáilingóztak 
a fürdőkről, falusi birtokaikról, hol már az 
édes semmittevést is unalmasnak kezdték 
találni. A haut-volée tömörült, hogy ujult 
erővel megrohanja a telet, annak minden 
élvezetét kizsákmányolandó. Klubbok, ka
szinók megnépesültek, divatba jöttek az es
télyek.

A Pentelényi-háznál táncvigalom volt, 
melyen az aristokrátia színe, java megjelent.



Margitnak nem volt ruhája s azért köszö
nettel utasította vissza a meghívást, de az 
öreg Pentelényi hallani sem akart az elma
radásról s a kis nevelőnő legnagyobb cso
dálkozására, báli öltönyt varratott neki »hit
vesem a grófnő« varrónéjával. A h! Aranka 
oly szép volt, oly üde és elragadó, hogy a 
nőket mind elhomályositá. »Olyan mint egy 
teljesen kinyílt rózsa!« jegyezték meg róla 
a férfiak, kivéve Kengyel bárót, ki egész 
este csak Margittal foglalkozott, csak őt 
látta, csak vele táncolt s a comtesse-ek és 
baronesse-ek közül nem egy akadt, ki fitos 
orrocskáját magasra emelve, oda szólt társ
nőjéhez, hogy: »C’est une honte sans 
exemple ! . . . . «  De Kengyel Gida nem az 
az ember volt, a ki az effélét számba veszi; 
ellenkezőleg, mulatott a negédes hölgyikék 
boszankodásán s annál tüzesebben udvarolt 
Margitnak.

Zoltán Gerő kénytelen volt illendőség
ből részt venni az estélyen, de szótlanabb 
és mogorvább volt, mint valaha.

Éjfél után volt, midőn Margit egy ke
ringő után nagyon kifáradva s egészen 
nekiveresedve Zoltán felé közeledett s kar
jába fogódzva lihegé:

— Jöjjön! vezessen barátom . . . sétál
junk kissé!

Ezt a néhány percet engedte csak a 
báró szünetül Margitnak. Néhányszor körbe 
járta Gerő karján a termet.

— A barátság kötelességekkel jár, kis
asszony, — jegyzé meg a tanító, hosszas 
hallgatás után.

— S melyek azok ? — kérdé Margit> 
legyezőjével erősen csattogtatva.

— Első a bizalom, — viszonzá Gerő, 
aztán kissé halkabban veté utána:

— Ön felhívott arra, hogy vezetője le
gyek az élet utján. Éhez engedelmesség is 
kívántatik.

— No, és ? . . . kérdé Margit egészen 
elcsodálkozva s arcáról eltűnt a vidámság.

— És ön nem fogadta meg az én ta
nácsomat.

— Melyiket?
— Figyelmeztettem, hogy őrizkedjék a 

bárótól.
Margit vállat vont, s kellemetlen guny- 

mosolylyal viszonzá:
— Maga azt hiszi, hogy én gyermek 

vagyok !
E pillanatban a háziasszony surraqt el

í melettük, tüzes szemeinek egy villámával 
sújtva Margitot

— Önök egész este együtt vannak ! Ez 
kissé feltűnő és nagyon illetlen ! . . . e sza
vakat sziszegte inkább, mint mondta, s mi
előtt Zoltán és Margit a meglepetéstől ma-

J gukhoz térve mentegetőzhettek volna, el
tűnt szemeik elől.

— L átja! látja! ezt magának köszön
hetem ! szólt Margit, majdnem zokogva s 
egy karszékbe veté magát. Zoltán néhány 
percig még szemlélte a leányt, aztán mérge
sen ajkába harapva, kirohant a teremből, s 
nem is tért vissza többé.

Margit, midőn reggel felé szobájába ér
kezett, kimerültén dobálta le magáról a tán
colásban összerongyolt ruhát, aztán elő
vette naplóját s kitépte belőle az utolsó la
pot, azt a d i s z l a p o t ,  melyet nemrég ki
zárólag Zoltán dicséretének szentelt. Kitépte, 
összemorzsolta s a kályhába lökte, aztán 
előrántotta a tollat, s oly tüzesen irt vele, 
hogy csak úgy percegett belé, csupa apró 
malacot vetve a papirosra:

. . .  A tanító ur kiálthatatlan és sze
szélyes ember! . . . Végeztem vele! . . .  In- 
k á b b B e r t ó k o t  v á l a s z t o m  m e g h i t 
t e mmé ,  a ki minden bárgyusága dacára 
is csinos paraszt fickó s úgy kedvemben jár, 
mint ha tengeri nyulacska volnék! .. .

Ah ! a báró ! — — — Egész este csak 
velem táncolt. —---- Tartotta nekem a fagy
laltot, mig én ettem! Pezsgővel is ő szol
gált és dicsérte termetemet.

Mért mondaná, ha nem volna igaz ? . . .
Formális szerelmi vallomást tett nekem, 

s kétszer is megcsókolta a karomat, ott a 
hol be vagyok ótva! — — —

Istenem ! ha én báróné lehetnék !!!«
A következő nap kissé zavarosan vo

nult el a Pentelényi ház felett. Domokos 
ur csak dél felé ébredt föl, borzasztó rossz 
kedélylyel, s rémitően szidta Ambrus gaz
dát, hogy mindent fonákul végzett. Aztán 
befogatott, s kiment a szőlőbe, hogy a szü
retre előkészületeket tegyen.

Margit is csak akkor ébredt fel, mi
kor Riza kisasszony már a kályhát takarí
totta szobájában, aztán sepert, olyan porfel- 
leget csapva sietségében, mint a londoni köd.

Ebéd után »hitvesem a grófné« magá
hoz hivatta Zoltán Gerőt.

(Folyt, köv.)



Ú J J Á  S Z Ü L E T É S .
(1883.)

Legyen a mai nap,
Múltam határköve !
Tűnjék el mind a búm,
Bűnöm, bajom vele!
Felejtés tengerébe 
Vetem be múltamat 
S mintha ujjú születném, 
ügy érzem magamat.

Nem én valék, nem ón,
Ki annyit vétkezett,
Nem én taszitám el 
A vezető kezet,
Nem én roskadtam össze 
Nehéz önvád a la tt; —
Mintha újjá születném, 
ügy érzem magamat.

El emlékemből, el,
Te bűnös szerelem!
Hej, nem uralkodói,
Tovább már szivemen ! 
Helyedben sokkal tisztább, 
Szebb érzelem fakadt ; — 
Mintha újjá születném,
Úgy érzem magamat.

Ti elvek, rossz tanok,
Istentelen beszéd,
Elvetlek mint tavasz,
A hó s jég rétegét,
Helyében tarka vidám 
Viráglepel fakadt; —
Mintha újjá születném 
Ugv érzem magamat.

Kitombolt már szivem 
És e vulkán felett 
Zöld szőnyeget terít 
Az ifjú kikelet.
Ki hinné, hogy tűz égett 
Az üde zöld a la tt!
Mintha újjá születném 
Úgy érzem magamat.

Emlék, te csábitó,
Hiába jösz velem,
Számodra nem fakaszt 
Virágot kebelem !
Bizalmatlanság magvát
Csak hintsd, csak hintsd belém,
Én már újjá születtem,
Újjá születtem én !

U T Ó S Z Ó
(1884.)

Hiába volt, hiába volt 
Az elhatározás,
Hogy más leszek, a mint vagyok; •

Nem tudtam lenni más !
Vívtam magammal eleget.
Vívtam, amig csak lehetett,
És sok-sok hosszú éjjelen
Mindegyre folyt a küzdelem.
•• ' - I . - .
S no hát a vége mi vala? •
Győzött a szenvedély !
És újra, újra rám borúit 
A rémmel népes éj !
Itt állok most az éjjelen 
És* megalázva van szivem ;
Saját maga alázta meg —
Oh mit tegyek ? Oh mit tegyek ?

PALÁGYI LAJOS.
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EGY TÖRTÉNET A MÁS VILÁGBÓL.
(Francia elbeszélés.)

Irta JEAN RICHEPIN.

XI.
A c s o d a b a r l a n g .

A két bajtársnak csakugyan alkalma 
nyilt bővebb tapasztalást is szerezhetni.

Az öreg lelkész éles kiáltással törte meg 
a csöndet s rögrön, csaknem ugyanabban 

j a pillanatban egész szikratömeg látszott a 
barlangban, mintha tömérdek szem egy- 

! szerre villant volna meg.
A vademberek tűzköve idézte e lát

ványt elő, kik szurokfáklyáikat gyújtot
ták meg.

Midőn a fáklyák meggyultak, Jánosnak 
' és Máriusznak egészen megkáprázott a szeme.

E barlang körülbelől ezer méter átmé- 
retü s huszonöt-harminc méter magas lehe 

j tett. Falazata egyenesen emelkedett mintegy 
j tiz méternyi magasságig s aztán kupolaszerű 
! görbületet nyert

De a mi e falazatot oly bámulatossá,
| nagyszerűvé tette, nem egyéb volt, mint az, 
i hogy koráiból volt alkotva.

Az egyenesen emelkedő rész, mely két- 
j ségkivül a csillagburány alkotása volt, rend- 
{ kivül tömör és szilárd rétegből állt. A bol- 
I tozat ellenben csupa kivágásokból, csipké

zetekből, mindenféle alakú vörös korálágak- 
ból volt alkotva, messze kinyúlva, itt-ott 

| egymásba fonódva, mindenféle bizarr alako- 
| kokat mutatva. Minden egyes korálágon 

apró fekete pontok látszottak, melyeket az 
í azokra tapadt fővenyszemek képeztek. Ezek 

a vörös alapon végig tűntek föl, mint meg
annyi finomul hímzett virág.
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A fáklyák fakó világa azonban csak 
nagyon csekély területet világított be; de 
a lángok lobogása, a fantaszitikus alakzatu ko- 
rálrengeteget még zordabb nagyszerűségben 
láttatá.

Itt-ott növényféle csüngött alá. Régi, 
kiszáradt, tengeri növény volt ez; s olyan
nak látszott mint egy-egy lebegő kard, mely 
e burányágakat akarja leszabdalni.

Itt ott borostyánfüzér látszott hosszan 
végignyulni csipkézett leveleivel, melyek re
zegtek a fáklyának lobogó lángjánál. És min
den mozogni, vonaglani, hajlongani, kerin
geni látszott itt e kétes világítás mellett. S 
e látomány oly élénk volt, hogy a barlang
ban időnkint uralgott mély csöndben is úgy 
tetszett, mintha hallani lehetett volna egy 
ott fönt, a boltozaton vívott szörnyű harc 
moraját, egy-egy elfojtott nyögést, harsány 
üvöltést, fegyverek csörgését.

Lent a látvány kevésbbé volt fantasz
tikus, de talán még fényesebb, mint a 
boltozat.

Itt szétszórtan, összevissza vegyülve le
hetett szemlélni valamennyi ércet és követ, 
a melyből a hegység alkotva volt. A már 
ványnak minden színét föl lehetett itt lelni 
a fehértől a feketéig, s a vörös kőtömbök 
megkövült virágoknak látszottak. Voltak 
aztán oly tömbök is, melyek a kora tavasz 
zöld színét kölcsönözték s a jaspis barna 
árnyalatába mentek át. Irnitt amott a hegyi 
kristály villant meg, vagy a kőszén meg a 
szikla, mely utóbbinak ezüstös lapjai úgy 
tűntek föl, mint egy-egy óriási halnak a 
pikkelyei.

Még a talaj sem olyan volt, mint más 
közönséges talaj, barna és fénytelen, hanem 
tömör, fénylő agyag, mely vaséleggel volt 
áthatva, mit a vörös mállából kapott.

Azt lehetett volna gondolni, hogy vala
mely óriási mozaik terül a szem előtt, mely
nek minden darabja csillogó drágakő lenne, 
vörös koráiba vagy porrá vált vérbe foglalva.

A mozaik a barlang közepe táján egy
szerre megszűnt, mintha elmetszették volna. 
A v í z  vágta azt el, mely nyugodtan vonult 
végig a barlang partján, egy leboruló sza- 
lag egyhangúságával, egyik oldalán meg meg
csillanva, mig a másikon a sötétségbe veszve, 
honnan olykor egy-egy gyönge fuvalat szállt, 
mintha valamely nagy madár lomha szár
nyai okozták volua azt.

A M á r i u s z  l e l e m é n y e s s é g e .
Máriusz és János, a mint ott a szikla 

mögött vesztegeltek, nem győztek eleget bá
mulni e szokatlanul szép látványon.

Mihelyt a vad emberek meggyujtották 
a fáklyáikat, újra, csöndesen elfoglalták a 

í helyöket.
Fülsértő, gyors zümmögés keletkezett 

egyszerre, mely a két baj társat kiragadta 
ámulatából s a természet szépségei fölött 
való gyönyörködéséből.

A vén lelkész megkezdte lélekidézését.
Máriusz kissé kihajlott a rejtek mögül 

s láthatta az egész sajátságos szertaitást.
Körülbelől harminc vadember állt sor

ban, jobb kezükben egy-egy füstölgő fáklyát 
tartva. A mint ők ott álltak merev mozdu
latlanságban sárga és barna testökkel, azt 
lehetett volna gondolni, hogy mindmegany- 
nyi bronz kandeláber, sorjában fölállítva.

Mindnyájan a nagy ünnepi szertartás
hoz illő fejdiszt viseltek. Hajok, koponyá
juk tetején csomóba volt csavarva s tarka 
toliakkal földiszitve. Oly látványt nyújtott 
ez, mint egy fantusztikus alakú sisak.

Öltözet gyanánt amuletteket, szerpentin- 
nyakékeket, csigákból fűzött karperecét, bőr 
derékövet és térdszalagot viseltek. A tulaj
donképen való ruhát a tetovált test képvi
selte. Nem olyan tetoválás volt ez, mint 
például az amerikai rézbőrűeké, hanem va
lóságos dombormű-tetoválás, mely abból áll, 
hogy szurkos fűszálakat dugdosnak a bőr 
alá, melyet aztán leégetnek. Persze, az ily 
tetoválás apró göböket teremt a bőrön s 
varangyhoz hasonlóvá teszi a testeket.

A varázslók azonban még több nyak
éket, karperecét s főleg amulettet viseltek 
s testük is jobban el volt éktelenitve a te
toválás által. Csaknem valamennyi roska
tag, sánta vagy félkezű volt, sőt púpos is 
akadt köztük. Egyetlen megkülönböztető 
ékességek a fekete nemez-kalap volt, hosz- 
szu, hegyes alakú, mint a hogy meséink 
varázslóinak a fövegét festeni szokták. A haj 
be volt fonva és vége csomóba kötve.

A varázslók nem tartottak fáklyát a 
kezökben s nem álltak a sorba, mint a fő
nökök. Leguggoltak mind egy csoportba 
ama fülke előtt, a hol a főpap foglalt helyet.

Ez sokkal magasabb föveget viselt  ̂
mint a többi. Hosszú, ősz szakálla, mely

XII.
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egészen a derekáig leért, be volt fonva. 
Föltartotta két karját a légbe; két karját, 
melynek egyike csonka volt, a másiknak a 
kézfején pedig hat, egymástól távol álló uj
jat lehetett látni.

Egyhangú szavakat mondott rikácsoló 
hangon, rendkívüli folyékonysággal. Koron- 
kint, mikor a fáklyák füstjében eltűnt, azt 
vélte Máriusz, hogy már vége a szertartás
nak ; de folyvást hallatszott az öreg hangja, 
csupán addig némulva el, mig lélekze- 
tet vett.

Az ima sokáig tartott.
Máriusznak elég ideje volt a látottak 

fölött gondolkozni. Nyilván látszott, hogy e 
szertartás vallási jellegű.

— Elmélkedjünk csak kissé, János ba
rátom, mit cselekedjünk mi ?

— Hűm ! erre nagyon bajos megfelelni. 
Először azt kellene tudnunk, mit fognak 
ezek cselekedni! Ha mi előttök jelentkezünk, 
el vagyunk veszve; úgy széttagolnak min
ket, mint a csibét!

— Az meglehet. De ha nem jelentke
zünk előttök, bizonyos, hogy itt elevenen 
leszünk eltemetve. Innen nem menekülhe
tünk. Azt remélni, hogy ama lyukhoz föl - 
kúszhatunk, bármily erős légy te s bármily 
ügyes vagyok én, képtelenség. Jobb szere
ted-e, ha itt enyészünk el ?

— Nem én! De hát mitévők legyünk ?
— Figyelj rám. Egy gondolatom tá

madt. Annyi bizonyos, hogy ezek imádkoz
nak ugy-e? Hogy kik Ök, azzal én nem 
törődöm. Tény, hogy e barlang szentély 
nekik, hová vallásos félelemmel jőnek s nem 
igen csodálkoznának, ha valami természet- 
fölöttit látnának. Tudod e már, mit akarok?

— Tudom ; meg akarsz előttök jelenni. 
Azt akarod, hogy ők minket jótékony iste
neknek tartsanak s azt hiszed, bolondokká 
tehetjük őket. Jótékony istenek ruhában! 
Jótékony istenek sapkában! Azt mondom, j 
az nem fog sikerülni!

— Fődolog az, hogy a dolgot ügyesen 
intézzük. Aztán, ki mondta azt, neked hogy 
én teljes öltözékemben akarok előttök megje
lenni ? Hiszen ők is mez nélkül állnak előt
tünk. Nem látom át, miért húznék én kez- 
tyüt a tiszteletökre s miért ragaszkodnám 
makacsul a pantaionomhoz, mikor ők még 
csak szőllőlevelet sem viselnek öltözékül ?

— Ejh ! Végre még meg is nevettetsz!
— Azt akarod, hogy itt vesztegeljünk

e sziklatömb mögött, mint a szú a fakér- 
gében ? Vagy elszánod-e magadat, hogy ve
lem egy kísérletet megkockáztass?

— Ha komolyan meggondoljuk a dol- 
| got, a te terved kevésbbé rossz az itt reke- 
| désnél. Aztán ez kissé vidám jelenet is lesz.
, Legalább mulatunk kissé.

— No, jól van ! kezdjük tehát! Vet
kezzünk le minden nesz nélkül — a többit 
aztán csak bizd rám.

Néháíiy perc alatt lehányták felesleges 
öltönyeiket Jánosnak hatalmas válla és dom
ború, széles melle nem mindennapi látványt 
nyújtott, mig Máriusz túlságos szikárságával 
s vállából kiemelkedő hosszú nyakával 
tűnt föl.

A vén lelkész még folyvást pergette 
! gyorsan folyó imáját.

— Az ördög vigye el ezt a vén vad
embert! Vájjon mikor hagyja már el a ke
lepelését ? . . .

A vén pap ép ekkor zárta be a beve
zető imát fülhasitó éles hangon, hogy aztán 
a »t abu«- t  mondja föl.

T a b u-nak mondják átalában valamely 
tárgynak vagy személynek beszentelésót, 
vagy megáldását. Minden, am i t a b u  vagy 
is be van szentelve, sérthetetlen s a ki azt 

| megsérti, megszentségtelenitést követ el.
Az öreg pap most vontatva, énekhan

gon a következő himnuszt mo.idta :
Tabu, tabu, tabu!
Tabu legyen a hosszu-haju, lyukgatott 

fülü, tetovált mellű ősök szelleme!
Tabuk legyenek azok, kik ide hagyták 

az éhség völgyét s elutaztak a kék hazába, 
hol a levegő dohányfüstből s a talaj csupa 
yam-virágból áll.

ők  a napot hizlalt foglyok öldösésével 
töltik, kiknek a húsát megsütik.

ők  az éjét sima, fehérre festett hajú, 
domború mellű nők társaságában sétálva töl
tik, illatos bokrok közt.

Tabu, tabu, tabu !
Tabuk legyenek azok, a kik amulett

jüket bemártották a fekete tóba, melyben 
az ősök megfürödtek, mielőtt a nagy útra 
indultak !

Tabuk legyenek ők ; pipájok legyen 
| örökké megtömve s tálok tele! Drágán ad

ják el leányaikat a fiatal embereknek, a 
kik ezeket megszeretik. A legyőzőitek vé
rével és húsával éljenek !

S ha eljő a nagy zivatar napja, legyen
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számokra a hegytetőn egészen kész s biztos 
hajlék !

Oly Hajlék, hogy ha hó esik, az ne áz
tassa át, hanem gyapot fedélül szolgáljon,

Oly hajlék, hogy ha a jég esik, úgy 
vonja az be a tetőt, mintha gyémánt borí
taná el s hasonlítson fénye az ég csillagaihoz.

Tabu, tabu, tabu!
Tabuk legyenek azok, a kik e bar

langban nyugosznak, és a kik e vizben usz 
nak, állatok avagy tárgyak, ősök lelkei és 
élők testei.

Tabu, tabu, tabu!
Erős hangon végezte a vén pap s a 

viszhaug mélyen, buskomoran válaszolt, 
mintha a tó mélyéből jöttek volna a hangok.

De, alighogy a viszhang elnémult, mi
dőn a távolból tompán hangzott, háromszor 
egymás után:

Tabu, tabu, tabu !
A vén pap elcsodálkozott; a főnökök 

elfeledve, megfeledkezve a szertartás sor
rendjéről, közeledtek a varázslók csoportjá
hoz, kik egyszerre fölemelkedtek.

Senki sem mert egy szót sem kiejteni. 
Mindenki reszketett. Várták mit fog csele
kedni és parancsolni az, a ki a szellemek
kel beszélt.

Ez, hasra feküdt s nehány szót mor
mogott ima gyanánt, ősz szakálla e közben 
remegett s hasonlított valamely fehér hal
hoz, mely idegesen vergődik, mielőtt ki
múlna.

Minden szem feléje irányult. De, a 
helyett, hogy bátorságot merítettek volna, 
még nagyobb félelem szállta meg őket, a 
mint ennek kimeredt szemeit látták.

Végre az öreg pap visszanyerte lélek
jelenlétét s térdre emelkedve, újra kiterjesz
tette karjait a barlang felé s következőleg 
szólt:

»Tabu légy te, szellem, a ki hozzánk 
beszélsz! Mit akarsz te, ősök emléke, ki 
itt maradtál e barlangban, mint a hullá
mok zaja a csigák belsejében ?«

Újabb hang szólalt meg, ezúttal már 
közelebbről, ismét háromszor kiáltva a 
»tabu«-t. Aztán szakgatott kurjongatások 
következtek.

A vademberek, mint a juhok, ha meg
riasztják, bújtak együvé. A gyávábbak már 
a fal mellé húzódtak, menekülésre készen, 
mit sem gondolva többé az öreg pappal, ki

I

szájtátva bámult, sem a szertartással. Egy
szerre megszűnt a kurjongatás.

A vén varázsló félénken tekintgetett 
körül. A főnökök, a kik szökni készültek, 
visszatértek s hasra feküdtek. Minden fő 
figyelt, mint a vizsla, mikor vadat szima
tol. A sötétség felé bámultak.

Borzasztó látvány ! Egy szikla mögül 
különös lény tűnt elő, mely mindig nőtt, 
mig nem oly emberi alakot lehetett látni 
mely két testből áll, egymás fölébe nőve, úgy 
hogy e szörnyetegnek két lába volt a já
rásra, középen két torzkép, négy, egymásba 
fonódott kar s fönt a magasban még két 
láb, mely mindenfelé fenyegetöleg himbáló
zott a légben.

Pioux János volt ez, a herkulesi erő- 
müvész, ki Mazuclard Máriuszt) a hasbe
szélőt vitte a fején.

XIII.
M i k é p  t e s z n e k  c s o d á k a t  a p a p o k ?

A varázslók és a papok csaknem min
denütt hasonlítanak egymáshoz, amennyiben 
annyira vakbuzgók, mint politikusok.

A vén ceremónia-mester is, kit eleinte 
félelem szállt meg, csakhamar fölfedezte 
az igazságot. Meg volt róla győződve, hogy 
az a szörnyeteg nem egyéb, mint két em
bernek mesterségesen egybefonódása ; azt 
sem volt nehéz kitalálnia, hogy ez a két 
ember a foglyok telepéről szökhetett meg. 
Az öregnek csak egy szavába került volna 
tudatlan társait fölvilágosítani s akkor, a 
vallásos borzadályt legyőzte volna nálok az 
ő tekintélye, és az úgynevezett szörnyete
get darabokra, izekre tépdesik vala.

Ám a vén ravasz ki akarta aknázni 
a csodát. Már is nagy befolyása volt neki 
számos törzsre, mert azt hitték róla, hogy 
a szellemekkel l e l k i l e g  értekezik. Nos 
hát akkor még mennyire növekednék a te
kintélye, ha látnák, hogy ő még társalog 
is azokkal ? Többnek tartanák őt, mint egy
szerűen lelkésznek, kétségkívül természet 
fölötti lénynek. Akkor aztán a törzsek aka- 

! rátának mindig ő adhatna irányt, megszi- 
i lárdithatná a szellemidézés tanát ez embe- 
. rek segélyével, megalapítva egyszersmind 
; a theokratikus kormányzatot, melynek ő 
i lenne papi fejedelme.

(Folyt, köv.)
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G I O Y A N N I  V E R G A ,
— Egy olasz regényíró. —

A modern olasz irodalomnak a külföl
dön nem nagy most a becsülete. A dráma 
művelői közül Ferrari és Cossa nevét isme
rik ugyan, de sem »A párbaj«, sem a »Nero« 
szerzője nem aratott tartós sikereket az ide
gen színpadokon. A lírikusok közül Car- 
ducci Józsúé az, a kit kezdenek már fordí
tani ; de a klasszikus mértékű »Barbár ódák« 
költője igen merész dologra vállalkozott, mi
dőn fölujitotta a Chloek és Daphnisok, az 
Anadyomenek és citerás Apollók világát» 
midőn teletömte sapphikus és alcaicus so
rait gyakran kommentárra szoruló mytholo- 
giai vonatkozásokkal, midőn untalan vissza
száll a régi Róma és Athén ege alá, mintha 
a költészetnek nem is lehetne más kerete, j 
csak a klasszikus ó-kor, midőn erőszakot ! 
téve a kor Ízlésén, alig zeng egyebet a »bel 
lezza antica«-nál s nyelvben, hangban, met 
rumban kétes sikerű ujitásokra vállalkozik. | 
Stecchetti Lőrinc, Olaszországnak Carducci j 
mellett legnépszerűbb lyrikusa, még eddig j 
csak hazájában van elismerve, és nem is ; 
valószínű, hogy a »rímes verismus« ez após- j 
tola valamikor európai elismerésre tegyen ' 
szert. Neki és iskolájának a »vers«, az igaz 
csak »az érzékek isteni lázá«-ban nyilvánul, 
költészetük sujet-it pedig jól jellemezte 
Cavallotti e szókkal: »11 letto, il cataletto, 
la latrina, la cantina!«

Carducci épugy mint Stecchetti, igazi és 
bizonyos szempontból kiváló liricusok is, 
de mindakettő rósz útra tévedt; Ferrari és 
Cossa megtalálták a jó utat, de ezen nem j 
bírtak annyira előrejutni, hogy a francia | 
drámai irodalom nagyjai mellett nekik is i 
helyet biztosítson a külföld ; és bízvást le
het állítani, hogy a modern olasz irók kö
zül eddigelé csak egyetlenegy van, kinek ! 
neve Francia-és kiváit Németországban majd- ! 
nem ép oly jói hangzik, mint hazájában — j 
és ez Salvatore Farina, az »olasz Dickens«, 
ő  mellette van azonban az olasz epikának 
egy másik nagyja is, aki Farinával majd- 1 
nem egészen ellentétes irányt követ, s a ki 
csak abban az egyben egyezik meg a »Mio 
figliö« Írójával, hogy neki is, mint ennek, 
a legélesebben kifejezésre jutó individuali
tása van, hogy ő is, mint Farina, az olasz 
irodalomban járatlan utakra lépett, szóval, j  
hogy ő is minden izében e r e d e t i  tehet

ség. Ez Giovanni Verga. De Verga mögötte 
áll Farinának abban, hogy míg ez már ki
forrottá magát, már úgyszólván, »megállapo
dott«, addig ő még folyton küzd, még gyak
ran habozik, még sokszor »próbálgat.« Ere
jének most van teljében és még sokat, nagyon 
sokat várhatni tőle. De már az is, a mit 
egész idáig alkotott, elegendő arra, hogy ér
demessé tegye a külföld elismerésére is, 
melyből kijutott már sokaknak, akik ke- 
vésbbé méltók rá ő nála.

Verga későn, harminchárom éves ko
rában, adta csak ki legelső munkáját. A 
»Storia di una Capinera«-ból (Egy szonáta 
története) vajmi nehéz lett volna megjósolni, 
hogy abból a túlérzelmes, könyárban úszó 
cataniai Íróból, ki akkor aratta legelső na
gyobb munkájával legelső irodalmi sikerét, 
valamikor a realismus egyik leghatalma
sabb igéjü apostola válik. Egy apácává lett 
leánynak nagyon is közönséges regénye van 
elmondva e műben. Mária, a hősnő, szülei 
egy fogadalma miatt kolostorba kénytelen 
menüi, de pár héttel fölszentelése előtt sze
relmessé lesz és hasztalan sóvárgása lassan- 
lassan előrli életét. A leány szenvedéseit 
maga írja le, mert Verga az akkortájt még 
nagyon divatos és Olaszországban még most 
is kultivált levélformában mondja el a 
»Storia di una Capinera«-t.

A könyvnek az érzelgős iránt nagyon 
is fogékony olasz közönségben számos ba
rátja akadt, sőt az a finom psychologia, 
melylyel a szerző az ifjú leány érzelmét 
boncolgatta, egy németet a regény átülte
tésére is rábírt. De bárhogy is tömjénezett 
a fiatal Írónak a dicséretben nem ép fukar 
honi sajtó: Verga érezte, hogy eseményte
len regénye megírása alkalmával igen is 
nagy fába vágta volt fejszéjét és hogy nem 
az igazi ösvény az, melyre rálépett. Erezte, 
hogy müve hosszadalmas analysisei sokszor 
untatókká válnak, hogy nagyon is modoros, 
hogy nincs benne még semmi, a mi kizá
rólag az övé volna. És elégedetlenségében 
ott hagyta a bús gerleként nyögdelő apáca
alakokat, ott hagyta a sírással táplálkozó, 
sóhajjal élő plátói szerelmet, ott hagyta a 
sötét zárda falait: és elvitte olvasóit a ku
lisszák tarka barka világába, egy ballerina 
és egy festő kéjes szavaktól viszhangzó szó 
bácskájába ; elvitte őket édes varázsu légkö
rébe, a máinoritó, az őrjöngő szerelemnek

Mig azonban a »Storia di una Capi-
*
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nera« határozott irodalmi sikert aratott : az j 
»Éva« — ez. cime Verga második regé
nyének — csak zajt csapott. A közönség j 
meglepetve látta, mint tért át Verga egészen 
uj ösvényre és a kritika, mely eleinte csupa 
jóakarattal fogadta a sziciliai iró föllépését, 
már most párját ritkító disszonanciával szó
lott az »Eva«-ról, felékesitve azt a »silány«- ; 
tói fogva egész a »remek«-ig a bírálat min
den egyes diszjelzőjével. És én mégis csak 
az »Eva«-ban ismerem fel azokat az »orosz
lánkarmok «-at, melyeket sokan már a »Sto- 
ria di una Capinera«-ban véltek láthatni. 
Ebben látom először a chablontól megve
téssel elforduló eredeti tehetséget, ebben 
a leírások mesterét, ebben azt a reformátori 
szellemet, mely később Verga működésének 
minden egyes léptét irányzá. Itt mutatko* ! 
zik legelőször az a nagy hatás, melyet ki- j 
vált Flaubert gyakorolt írónkra ; mutatkozik ! 
a mesében, a jellemek festésében, a stílus
ban; itt látom először azt a Vergát, a ki | 
— mint egy olasz bírálója megjegyezte — 
tu d  merni és m e r merni.

Harmadik regényében, az »Erős«-bán, 
Verga már a megkezdett utón haladt to
vább. Csakhogy mig psychologia tekinteté
ben nagy haladás vehető benne észre, meséje 
gyöngébb, mintáz »Évá« • é. Inkább lélektani 
tanulmánynak mondanám a müvet, mint 
regénynek. Egy beteg ember photographiá- 
ját mutatja be olvasóinak, egy beteg embe
rét, a ki szerelemből szerelembe rohan és még
sem szeret sohsem igazán és a ki végül unott 
életét öngyilkossággal fejezi be. Bizonyos 
fárasztó monotónia jellemzi e regényt; az 
alakok fojtott légkörben élnek és mozog
nak s a szerző különös előszeretettel foglal
kozik csupán csak sötét oldalaival az élet
nek és a jellemeknek, háttérbe tolva mind
azt, a mi a nyomasztó félhomályt derűs 
napsugárral oszlatná el. Rövid, szaggatott epi
zódokban halad a cselekvény előre ; egy-egy 
fejezet: egy-egy sóhaj. S a kritika most 
még élesebben kikelt Verga ellen ; Flaubert, 
Feydeau és Zola neveit egymásután vagdos
ták fejéhez, utánzónak, demoralizálónak 
mondva az »Éva« megalkotóját.

Már ekkor az egész olasz közönség i 
nagy figyelemmel várta Verga harmadik | 
müvét. A realismus iskolája lassan lassan j 
mind nagyobb tért hódított az irodalomban 
és a »verismo« (igazság költészete) jeligé
jét tűzve zászlójára, megindította azt a rend-
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kiviil heves irodalmi harcot, melyet az idea
listákkal még mai nap is egyenlő erővel és 
szüntelen váltakozó hadi szerencsével foly
tat. »Csak előre!« szólt óda a realismus 
tábora Vergának; »vissza!« harsogtatták az 
idealismus papjai és a publikum kíván
csian várta, melyik vezényszóra hallgat majd 
az iró.

Megjelent a »Királyi tigris« (Tigre re- 
ale) és egyik tábor sem volt vele megelé
gedve. A realisták keveselték, az idealis
ták sokallották, amit Verga nyújtott. A »Ki
rályi tigris« nem egyéb, mint egy mellbaj
ban pusztuló orosz hercegnő, aki szeret egy 
La Ferlita nevű olasz birtokost. Nata — 
ez a hősnő neve — »kacér, büszke, önző ; 
carrarai márvány kivülről és belülről.« Meg
van benne minden szeszélye, minden ideges 
nyugtalansága egy vad természetnek és raf- 
finált műveltségnek. Cigány, kozák és pá
risi nő volt egy személyben.« Ezzel szem
ben La Ferlita neje áll; egy asszony, ak i 
csupa szerelem, egy illatos mezei virág, egy
szerű és elevenszinü. A regény e két ellen
tétes természet harcát mondja el egy férfi 
birtokáért, a ki végre is osztatlanul nejéé 
lesz. Vergának nem igen sikerült a »Kirá
lyi tigris« jellemét jól keresztülvinnie; in
kább az iró szavai, mint saját tettei cha- 
rakterizálják. De itt viszont olyan kitűnő 
jelenetekkel találkozunk, melyekhez fogha
tót keveset mutathat fel az olasz regényiro
dalom. Az a fejezet például, melyben a mell- 
beteg, már-már haldokló nő, visszatérve Szi
cíliába, magához hivatja La Ferlitát, a ki az
tán egy egész kínos éjszakát tölt ágya mel
lett: egyike a legmegkapóbb dolgoknak, me
lyeket Verga valaha irt.

De mind a »Storia«, mind az »Éva« 
és »Erős« csak kísérletek. Még nyilvánul 
bennük a habozó, bizonytalan tollú kezdő, 
a ki nincs még egészen tisztában önmagával, 
a ki mindig öntudatosan alkot ugyan, de még 
nagyon is kiforratlan, még próbálgat.

Verga igazi irányát csak a »Nedda« 
cimü »bozzetto siciliano«-ban találta meg. 
Ebben áll előttünk a valódi Verga, az, aki
ért ma lelkesül egész Olaszország, A ca- 
taniai iró belátta, hogy az »elegáns világ«-ot, 
melynek festésével addig foglalkozott, nem is
meri úgy, hogy azt híven festhetné. Nem for
gott ő abban a körben, nem szíttá ő az orosz 
hercegnők illatos boudoirjainak legét: csak 
messziről látta, csak könyvekből ismerte e
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világot. És most odafordult az ő kedves Szi
cíliája nyomorgó parasztságához, a 40 cen- 
tisimiért hasadó hajnaltól szakadó estig mun 
kában görnyedő nyomorultakhoz ; odafordult 
a néphez, melynek ismerte átkát, melynek 
körében fölnevelkedett, melynek szenvedé
seitől az ő szive is vérzett. És e nép kö
zül választotta hősét, a szegény Janut és 
hősnőjét, Neddát.

Ezt az elbeszélést tartom legalkalma
sabbnak arra, hogy Verga elbeszélő mo
dorára nézve mutatót adjak belőle. Ide ig- 
tatom hát azt a jelenetet, midőn a két sze
relmes aratáson van és pihenőre int a déli 
harangszó

»Dél felé leültek az árnyékba, hogy megegyék 
fekete kenyerüket és fehér hagymáikat. Janunak 
bora is volt, jó mascali bora, melyből bőven adott 
Neddának is. A szegény leány, a ki nem volt az 
ilyenekhez hozzá szokva, lassan-lassan nehezedni 
érezte nyelvét, meg a fejét is.

Közbe-közbe egymásra néztek és nevettek, a 
nélkül, hogy tudták volna, miért V

— Ha férj meg feleség volnánk, mindennap 
együtt ehetnők a kenyeret és ihatnék a bort, — 
szólt Janu tele szájjal.

Nedda lesütötte szemeit, mert Janu olyan fúr" 
csán nézett rá.

Dél volt és mély esend uralkodott. Még a 
legpicibb levelek se mozogtak Árnyékot ritka 
helyen lehetett látni. A levegőben valami olyan 
némaság, olyan ólmos meleg volt, mely kéjesen 
ránehezedett az ember pilláira.

Egyszer csak egy fris légáram, mely a ten
ger felől jött, megsusogtatta a gesztenyefa ko
ronáit.

— Jó esztendő lesz szegényre és gazdagra, — 
szólt Janu — és ha az isten is úgy akarja, majd 
félreteszek egy pár garast . . .  S ha te is szenved
hetnél . . .

És odanyujtotta neki a palackot.
— Nem, nem iszom többet, — szólt nekivö

rösödött arccal Nedda.
— Hát mért vörösödöl el ? --- kérdezte Janu 

nevetve.
— Nem mondom meg.
— Azért mert ittál ?
— Nem.
— Mert szenvedhetsz ?
A leány meglökte a vállát és el nevette magát.
Messziről egy szamár bőgése hallatszott, a 

ki megkívánta a fris füvet.
— Tudod, mért ordítanak a szamarak ? — 

kérdezte Janu.
— Hát mondd m e g  te, ha tudod !
— Tudom bizony, mert szerelmesek.

És elröhögte magát, aztán szerelmesen rá
tekintett.

Nedda lesütötte szemeit, mintha lángba né. 
zett volna. Úgy tetszett neki, mintha az a bor, 
melyet megivott, mind a fejébe, szállna és annak
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az érc-menyországnak minden forrósága ereibe 
ömlenék által.

— Menjünk! kiáltott bosszúsan rázva sú
lyos fejét.

— Mi bajod?
— Nem tudom, csak menjünk !
— Hát mondd : szenvedhetsz ?
Nedda lehajtotta fejét.
— Hát akarsz feleségem lenni ?
A leány derülten ránézett és fekete kezével 

erősen megszorította a Janu kérges markát. Az
tán föl akart emelkedni, de egy ideig térdelő hely
zetben kellett maradnia, mert nagyon remegett 
a lába

Janu, egészen kikelve magából, megfogta ru
hájánál és összefüggéstelen szavakat mormogott, 
mint a ki nem tudja, mit csinál . . .

Mikor a közeli majorból odaballatszott a kakas 
kukorikolása, Nedda hirtelen felugrott és elrémülve 
körültekintett.

— Menjünk el! menjünk el ! — szólt sietve 
és egészen vérvörös arccal.

Mikor az utcasaroknál befordult kunyhójuk 
felé, megállt egy percig reszketve, mintha félne, 
hogy ott találja holt anyját a küszöbön ?«

Janut az ama vidék munkásai közt 
pusztító láz megöli és Nedda egyedül nyo
morog gyermekével. Később ez is meghal, 
Nedda magához szoritja a kis tetemet, az- 

| tán leteszi ugyanarra az ágyra, melyen 
meghalt az édes atyja, ledérdel előtte száraz 
szemmel és fölkiált, merően rászegezve 
szemeit:

— Oh boldogok ti, a kik meghaltatok! 
j Áldott légy szent szűz, a ki elvetted gyer- 
í mekemet, hogy ne kelljen velem szenvednie !

A kétségbeesés ily hangjai vonulnak 
át Verga legtöbb népies beszélyén. Ezeket 
szereti legjobban megütni ama novelláiban 
is, melyeknek tárgyát az úgynevezett »sze
gény inteligencia« köreiből meriti s a me
lyeknek valóságos mintája a »Primavera«

I (»Tavasz«). Ez is ugyanabban a beszélykö- 
tetben lálott napvilágot, melyben a »Nedda«. 
Hősnője egy szegény milánói »sartina«, egy 
szerencsétlen divatárus-leány, a ki már egy
szer csalódott szerelmében és a ki most sze
ret másodszor is, — bár érzi, hogy másod
szor is csak csalódni fog. Megismerkedése 

| azzal a szegény ábrándozó zongora-mester- 
j rel, a ki imádja, a viszony fejlődése, folyása 
í és vége oly megrázó hűséggel vannak el- 
j mondva, hogy sokan helyezték a »Pritna- 
í vera«-t még a Nedda fölé is.

Mindakettőben meglepi az embert az a 
i rendkívüli objektivitás, melylyel Verga el- 
! beszél. Már úgy látszik, ekkor is meg vol- 
! tak érve benne amaz eszméi, melyeknek ké-
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sőbb a »Malavoglia« c. regény bevezetésé
ben adott kifejezést, »Én azt hiszem — szól 
e helyütt -  hogy a regénynek a művészeti 
termékek e legteljesbikének és legbecses- 
bikének diadala csak akkor lesz elérve, mi
dőn minden részének egymással való rokon 
sága és összefüggése oly tökéletes le3z, hogy 
magának az a l k o t á s n a k  menete titok 
marad, mint az emberi szenvedélyek fej
lődése; mikor formáinak oly teljes lesz a 
harmóniája, realitásának őszintesége pedig 
oly szembetűnő, modora és létoka oly 
szükséges, hogy a művész keze láthatatlan 
marad; mikor a regény teljesen való ese
mény jellegével bir, és majd úgy látszik, 
hogy szinte magától lett, hogy megérett 
és aztán önkényt kelt ki, mint valami 
természetes tény, anélkül, hogy a szerzővel 
bármi vonatkozást is fentartana, anélkül, 
hogy megőrizné nyomát annak az észnek, 
a melyben kicsirázott, árnyékát annak a szem
nek, mely azt az eseményt először meglátta, 
nyomát annak az ajknak, mely első szavait 
mormogta, mint az Alkotó a maga »Le- 
gyen«-jét; midőn úgy látszik majd, hogy 
önoknál fogva létezik, csak annál a ténynél 
fogva, hogy olyan, a milyennek lennie kel
lett, hogy élet reszket benne, mint egy bronc- 
szoborban, melynek művésze birt annyi is
teni bátorsággal, hogy elhomályosodott, föl
olvadt halhatatlan müvében.«

Verga az igazságot vallja a költészet 
istennőjének. A ki szemléli a világ színjáté
két, szói, annak nincs joga, azt megitélni ; 
már nagyon sok az is, ha sikerül neki egy 
percre félrevonulni a harc szinteréről, hogy 
tanulmányozza azt szenvedély nélkül és visz- 
szaadja az igazat tisztán, alkalmas színek
kel, hogy visszatükrözze a valót, amint volt, 
vagy amint kellett volna lennie.

Ez a Verga ideális regénye. S én sze
rencséjének tartom, hogy ez ideált még ed
dig el nem érte. Mert ha semmikép sem 
vagyok is barátja a túlmérvben reflexiós 
regényeknek, másrészt szükségesnek tartom, 
hogy az iró egyénisége ott rezegjen a sorok 
közt; legyen ott világnézlete, legyen valamije, 
ami speciálisan az övé és senki másé. Hisz 
ha mindenki úgy írna regényt, mint Verga 
kívánná, a napihir-stilusig kellene sülyed 
nünk, és az irói individualitás jogosulatlan 
fogalommá válnék.

Csakhogy Verga jobb regényíró, mint 
aestheticus.

Nem jelenik ugyan meg közvetlenül az
olvasó szemei előtt, de abból, hogy mint 
beszéli el meséit, kiérzik mindjárt az ő egész 
lelkülete. Mikor olyan szivrázkódtató voná
sokkal festi hőse szenvedéseit, tudja az ol
vasó mindjárt, hogy azokat a sorokat fel
indult szívvel, könyes szemekkel vethették 
csak papírra. A délolaszországi tartományok 
közgazdasági viszonyait szereti leginkább 
rajzai keretéül használni. Nem akarja e vi
szonyokat reformálni, nem emelkedik, nem 
bölcselkedik fölöttük, csak bemutatja magát 
a kérdést úgy, a mint az a valóságban meg
jelenik. Festi azt az igazi elállatiasodást, 
melyre a Catania tájából való parasztot a 
nyomor juttatta, festi azt a kétségbeesett 
küzdelmet egy falat kenyérért, egy ital borért, 
melyet ott ezer meg ezer embernek kell 
végigharcolnia.

A »Vita dei Campi« (Mezei élet) és a 
»Novelle Rusticane« (Paraszt beszélyek) több
nyire ilyen sötét tárgyú dolgok. Sehol egy 
mosoly, sehol egy derült napsugár. Minde
nütt köny, mindenütt gyász. A két kötet 
legmegkapóbb darabjai közül hadd említem 
kivált a »Jeli il pastore«-t, melynek hőse 
egy elbutult, tompa elméjű pásztor, a ki
nek lelkében végre a féltékenység ébreszt vi
lágosságot. Vagy ott van a szegény Pentolac- 
cia, a kinek a földesur, Don Liborro elcsábítja 
a feleségét és a ki aztán megöli a csábitót, ott a 
szerencsétlen Rosso Malpelo, a kit mindig a 
legveszedelmesb helyekre küldenek dolgozni s 
a kit végre be is temet egy homokgödör, 
ott a »L’Amanta di Gramigna«, melyben 
oly gyönyörűen van festve a délolaszországi 
bandita-élet, ott a »La lupa« (Nőstény far
kas), mely már magyar fordításban is nap
világot látott és mely, mikor ezelőtt két év
vel kiadta az »Auf dér Höhe«, olyan nagy 
feltűnést keltett a német literátusok között.

(Vége köv.)

„AZ ERDEI LAK.“
(Regény két kötetben. Irta B e n i c z  k y n é  

B a j z a  L e n k e  Budapest, 1885, Révai testvérek 
kiadása. Ára á frt. 50 kr.)

Megszoktuk azt, hogy a női irók mü
veiben hiába keresünk erősebb egyéni vo
násokat. Az olyan regényköltö-nők, mint 
George Sand és Ouida a kivételek közzé 
tartoznak. Es ritkább dolog az, különösen 
minálunk, hol újabban annyi az iró nő, hogy 
a szépnem egy-egy tollforgató képviselője
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világosan kifejlett alapeszmével, helyesen 
megkoncipiált mesével lepje meg a bírálót.
A legtöbb szerzőnő megelégszik közönséges 
szerelmi történettel, naiv bonyodalom Diai s 
néhány felületesen rajzolt alakkal. Még 
szerencse, ha ilyen »olvasmány«-bán a leány 
vagy asszony kedély-világának hű és vonzó 
nyilvánulásait találjuk.

Beniczkyné B a j z a  Lenke sokkal ko
molyabb törekvésű tehetség. Néhány év 
alatt sokat is emelkedett. A mi már első 
müveit megkülönböztette az olcsóbb hatású 
regényektől, elbeszélésektől: a társadalmi 
tendencia, vagy lélektani problema-fejtés: 
azt utóbbi munkáiban még több Szerencsé- ; 
vei tűzte ki céljául. Nála a becsvágy kar
öltve jár a talentummal s ehhez harmadik 
társul a szorgalom szegődik.

Legújabb regénye »Az erdei lak« is
mét alkalmat ad neki, hogy az előkelő osz
tályt, annak árny- és fényoldalait bemutassa. ! 
Hőse a fiatal gróf Béldy Olivér rokon a 
Feuillet Oktáv »szegény ifjá«-val. Mint az j 
elszegényedett francia főur, úgy a magyar 
gróf is lemond ciméről s álnév alatt szol
gálatot keres egy előkelő családnál.

A Feuillet Oktáv hőse beleszeret a házi 
kisasszonyba, a kit hosszas küzdelem után 
meg is nyer; a Bajza Lenkéé pedig ma
gát a házi asszonyt hóditja meg, szintén 
nagy szenvedések árán. Ott is, itt is : kisül, 
hogy az alakoskodó szerelmes álcája igazi 
mágnást rejteget, ki végül a jogos címhez 
megfelelő vagyont kap kitartása, szerény
sége, szorgalma és becsületessége jutalmául.

A hírneves francia Írónak ez alap
eszme illusztrálására nem kellett több, mint 
egy kötet; magyar tanítványa már szűknek ! 
találta e keretet s két kötetet vett igénybe. ! 
S ezzel elhibázta a dolgot. Meglátjuk azonnal, j

Éva, a gazdag gróf Szentkuty özvegye 
tíz keserves évet töltött férje oldalán. Tűrte 
durvaságait, szeszélyeit s midőn e szenve
désektől megszabaditá őt férje halála: rá
adásul még az a csapás éri, hogy soha több 
frigyre nem szabad lépnie, ha csak vagyo
náról nem akar lemondani. Mert a mely : 
napon újólag oltár elé lép : összes birtokait 
az ifjú gróf Szentkuty Alfréd örökli.

De Éva egyelőre nem is gondol uj há
zasságra. Örül szabadságának s most 
mulatozással akarja magát kárpótolni a sok 
bánatért, mely férje oldalán osztályrészéül 
jutott. Erősen bízik benne, hogy szive nem

fogja jogait követelni s vidámságát nem 
semmisíti meg újabb kötelék. E számításá
ban azonban csakhamar csalódik. Egy nap 
megismerkedik uj uradalmi ügyvédjével Mi- 
csinyei Olivérrel. Ez senki más, mint gróf 
Béldy Olivér, a kinek családja elvesztette 
vagyonát s most atyja óhajához híven, mint 
egyszerű polgár munkálkodik, hogy őseinek 
nevét a szorgalom által szerzett vagyonnal 
majd ismét fényessé tegye.

Olivér és Éva egymásba szeretnek. Ezt 
a processust az Írónő sok leleménynyel, 
számos finom megfigyeléssel, lélektanilag 
érdekesen rajzolja. Az ügyvéd jól tudja, 
hogy úrnője nem mehet férjhez, mert hisz 
elveszti vagyonát s azért tartózkodó érzel
meinek nyilvánitásában. A grófné szintén 
titkol mindent, már csak büszkeségből is. 
így élnek egymás közelében ; Olivér az er
dei lakban, Éva a kastélyban és mindkét 
küzködő, szenvedő s z í v  egy-egy mély és 
édes titkot rejteget.

A gyöngébb fél az ügyvéd, a ki nem 
birja tovább a tettetést és elakarja hagyni 
szolgálatát. A mikor szándokát elmondja imá- 
dottjának : ez többé nem uralkodhatik magán 
s a marasztalás csakhamar szenvedélyes sze
relmi vallomásba csap át. Erre aztán Olivér 
is megvallja mindazt, a mit titkolt s hogy 
az első perctől fogva lángolt a bájos, sokat 
szenvedő nőért. A jelenet vége ölelés, csók, 
örök hűségesküvés.

A szerény gróf ennélfogva mint derék 
ügyvéd kivivta boldogságát s ügyes speku
lációk által maga is gazdag lett. Az alap
eszme ezzel ki is volna meritve. De Bajza 
Lenke ennyivel nem elégedett meg. A mit 
az első kötetben elmondott azt (úgy véle
kedett), mások is elmondták már; habár (s ezt 
mi mondjuk) ritkán ily vonzón, sőt elragadón, 
mint ő. De uj vonásokat is alkot s e cél
ból uj bonyadalmat gondolt ki. Azzal, hogy 
a szerelmesek megtalálták egymást egysze
rűen nem elégszik meg; még meg is akarja 
gyötörni őket, s azért a szerelem tüzpró- 
báján is át kell menniök.

Nézzük csak, mint rendezi ezt az 
Írónő.

A szomszédban lakó Valmenicz her
cegné leánya, Dagmár beleszeret Páriádé 
spanyol festőbe. A messaliiance-nak nem sza
bad létrejönnie ; s ebbe bele is nyugszik a 
leány, de utólag szeretne még egyszer ta
lálkozni a festővel, hogy elbúcsúzzék tőle.
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A találka rendezését Éva vállalja magára s 
a színhely az ő saját parkja. Micsinyei itt 
meglátja imádottját, még pedig a spanyol 
paletta-hőssel s kész a baj, mert az ügyvéd
gróf, a regény bonyodalma kedvéért, a fe
jébe veszi, hogy a rendezvous-rendező grófné 
szerelmes a festőbe. Nosza hirtelen átválto
zik Micsinyei s Éva iránt meghidegüí. A j 
féltés és csalódás megsoványitja s ágyba 
dönti ,- már meghalni is készüi, a mikor az
tán Éva ráveszi a betegnek egy kanonok 
rokonát, hogy eskesse meg őt Olivérrel. Ez 
később felgyógyul s csak nagy sokára tudja 
meg, hogy Éva ártatlan, mert Páriádé nem 
őt, hanem Dagmárt várta a parkban és Oli
vér ekkép józan állapotában is nőül vall
hatja azt, a kivel lázas állapotában oly hyper- 
romantikusan összeeskették.

Mert túlzottan romantikus elemek Bajza 
Lenke ez uj regényében is vannak. Szereti 
az efféle vonásokat s ezek keresése csábifja 
őt tévutakra. íme, »Az erdei lak« kompo
zíciójának is ez a romantikus fordulat ár- : 
tott. Mennyivel korrektebb, kerekdedebb 
lenne e munka a második kötetben előfor
duló kusza jelenetek, természetellenes hely
zetek, erőszakolt lélekállapotok egész cső- ! 
portja nélkül. Hisz valamennyinek egy kis 
valószínűtlen félreértés az alapja. Hát le
het-e ilyen kis véletlent erős alapnak elfő- ! 
gadni s arra oly sok mindent építeni? Az 
ilyen nagyon is keresett bonyodalom inkább ' 
kifáraszt, mint érdekel.

Előnyei a műnek a társadalom hű, élet
teljes rajza. Ezek a pazarló, léha mágná
sok s a szorgalmas, józan főurak; ezek a 
a hiú, kacér asszonyok és viszont igazán 
érezők, mindmegannyi jó ismerőseinknek tet
szenek. Az előadásban is van hév, szin, de | 
sok olyan vonás is, mely az előkelőbb di- ' 
lettánsok irmodorára emlékeztet. Nem elég 
művészi öntudatosságra mutat az sem, hogy f  
a helyszint minduntalan változtatja az Írónő, I 
sokszor önkénytesen s ezzel müve vészit j 
komolyságából. »Szabatosabb szerkezet!« ez j 
legyen legközelebbi munkájánál a jelszó.

PRÉM JÓZSEF.

I R O D A L O M .

A  Petőfi-társas&g múlt vasárnapi 
ülésének nagy közönsége volt. Első felolvasó 
gyanánt György Aladár ült az olvasó-asz
talhoz s R a d ó Antal (vendég) érdekes iro

dalomtörténeti jellemrajzát mutatta be Gio 
vanni V e i g á r ó 1, az olaszok újabb idők
ben sokszor emlegetett elbeszélőjéről. A tet
széssel fogadott tanulmány közlését lapunk 
mai számában kezdjük meg. Ez után K o- 
m ó c s y  József elnök adta elő T e m é r -  
dek-nek az »Utósó szó« cimü politikai köl 
teményét, mely az oroszok 1849-diki invá
zióját veszi kiindulási pontul. M a r g í t a y  
Dezső »Karola« cimü hosszabb elbeszélését, 
az idő rövidsége miatt nem lehetvén bemu
tatni, a felolvasások sorát S z a b ó  Endre 
r. tag rekesztette be az »Égben« cimü sa- 
tiricus irányú hosszabb költeményével, me
lyet zajosan megtapsolt a nagyszámú hall
gatóság. A felolvasásokat zárt ülés követte 
s ebben hosszabb megbeszélés után, azt a 
határozatot hozta a társaság, hogy október 
hóra tervezett szegedi kirándulását elha
lasztja, valamint az idén már nem fogad
hatja el Hód-Mező Vásárhely város meghí
vását sem.

Gr. Teleki Sándor, társaságunk tagja 
» E m l é k e i m  b o k r é t á j a «  cim alatt újabb 
kötetet ád sajtó alá. A kedvelt iró könyvét régi 
barátjának : Liszt Ferencnek ajánlja, kinek társa
ságában feledhetetlen napokat töltött.

Történelmi életrajz-gyűjtemény. Az aka
démia és a történelmi társulat közreműködése mel
lett megindulandó történelmi vállalat mindinkább 
közeledik a megvalósuláshoz. S z i l á g y i  Sándor, 
a vállalat szerkesztője, az egész nyáron át buzgón 
folytatta az előkészületeket, melyek már nagyob- 
bára befejezvék, úgy hogy az előfizetési felhívást 
még e hó folyamán kiadhatják. Az első cyclus 
négy kiváló történeti nevezetességű hazai egyéni
ség életrajzát fogja közölni. Midegyik munka 
önálló lesz. A két tudományos intézet a legna
gyobb súlyt fekteti a müvek külső kiállítására is. 
Nemcsak tanulságos és érdekes olvasmányt akar 
adni, hanem jelentékeny anyagi áldozatokat hoz, 
hogy minden egyes munka gazdagon illusztrálva 
legyen korhű és hiteles képekkel. Arcképek, régi 
várak és városok, műemlékek hiteles rajzai, me
lyek elkészítésével több jeles fiatal festőnk az 
egész nyáron át foglalkozott, iráshasonmások nagy 
számmal fogják az egyes köteteket ékesíteni. A 
képek, melyek közt számos gyönyörű színes kép 
lesz, a legjobb műtermekben készülnek s a válla
lat külső kiállítás tekintetében a legszebb hasonló 
külföldi kiadványok színvonalán fog állani.

Extdrfidi Sándor, ismert költőnk közelébb 
össze fogja gyűjteni alapokban elszórva már meg
jelent irói jellemrajzait és széptani tanulmányait. 
Az alaposan és vonzón irt cikkek legnagyobb 
része a hazai irodalommal foglalkozik *, köztük 
lesz »A szerelem Petőfi költészetében« cimü hosz- 
szabb tanulmány is, mely annak idején nagy 
feltűnést keltett.

b h u h I
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»E gy k is  v ih a r \«  Ez a cime D r e y f u s  drá
mai tréfájának, melyet hétfőn este mutattak be 
először a nemzeti színpadon. Csak kér személye 
van : a férj és feleség; mind a kettő névtelen, s 
az előbbi hozzá még.szóialan is. Rövid tartalma 
ez : — A fiatal menyecske türelmetlenül várja fér
jé t; már a tizenegyet is elütötte, és férj uram még
se jő, pedig tízre itthon kellett volna lennie, úgy 
ígérte. Végre megérkezik a férj s mielőtt szóhoz 
juthatna, menthetné késedelmét, kitör a zivatar. 
Az indulatok egész skálája, a sérelmek végtelen 
sorozata csak úgy omlik a kis menyecskének — 
nem a szivéből, csupán ajkairól. Első pillanatban 
látjuk, hogy a férjnek csak egyetlen szót kellene 
szólania, s mindjárt kiderülne az égbolt; de nem 
szólhat; az asszony nem engedi szóhoz jutni, mi
kor pedig megengedné, férj uram lesz csökönössé 
és hallgat mint a hal. Az asszonyka végre mint
egy boldogsága romjain kesergi, hogy ime ilyen 
névnapot kellett megérnie, mert ma épen szent 
Felicia napja van, a miről a szerető férj tudomást 
se vesz. Ekkor a férj kiveszi kabátja zsebéből a 
névnapi emléket, az értékes karperecét s átadja 
nejének, ki megérti, hogy férjét épen a vásárlás 
tartotta vissza. Károly és Felicia, férj és feleség 
egymás nyakába borulnak s a függöny legördül. 
A gondolat pikáns, de feldolgozásában nem nyilvá
nul annyi szellem és komikum, mint a Kukliné 
prédikációi-ban. A közönség azonban mindvégig 
jól mulatott az apróságon 03 zajosan megtapsolta 
az ékesen perlekedő kis menyecskét: Má r k u s  
Emíliát.

Munkácsy Mihály legutóbbi ittléte alkal
mával egy gyönyörű albumot adott át Trefort 
Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
— amelyben 12 s a ^ á t k e z ü l e g  készített szép karca 
van — azzal a kéréssel, hogy azt a miniszter, a mű
vész hódolata jeléül juttassa ő felsége a király 
kezeibe. A miniszter átvette a gyönyörű munkát» 
s azt a királynak mostani ittléte alkalmával át is 
fogja nyújtani. Az album valószínűleg a budai 
királyi palotában kap állandó helyet, hol már is 
oly sok szép magyar festmény és mü látható. Je
lenleg Treíortnak a minisztériumban lévő dolgozó 
szobájában áll, hol azt már többen megnézték.

A festészeti mesteriskola, mely B e n c z ú r  
Béla műépítész tervei szerint épült, immár telje
sen kész. Az egyemeletes villaszerű épület föld
szintjén hat kitűnő világitásu nagy terem van 
a növendékek számára btrendezve, közülök egy 
esteli munkára. E termeket, melyeknek falai zöl
des szürkére és pompéji vörösre testvek, tizenkét 
növendék számára rendezték be, de szükség ese
tén megfér bennük több is. Az első emeleten két 
kisebb szoba és egy nagyobb terem van, mely 
Benczúr Gyulának, a mesteriskola igazgatójának, 
fog mütermül szolgálni. Minthogy már az egyes 
termekbe jövő szekrények és festészeti állványok 
is mind készen vannak, legközelebb megkezdik 
az akadémiából, a mesteriskola eddigi ideiglenes 
helyiségéből az átköltöztetést. Az uj iskola ünne- 
lyes megnyitása november elsején lesz.

A népsaiubáz téli évadját a következő ere-

Z O R U

deti darabok fogják, érdekessé tenni: L u k á c s y 
bándortól »Isten keze«, Á 1 m á s i Tihamértól 
»Sári néni«, Ge r ő  Károlytól »Vadgalamb«, M a k- 
r ó c z y  Lászlótól »Fehér Judit«, továbbá B er 
e i k Árpád, Y i d o r Pál és S z i g e t i  József uj 
darabjai, mely utóbbiaknak még nincs cimök s 
melyeket részben most írnak a szerzők. A Pálmai 
Ilka és a népszínházi bizottság által hirdetett pá
lyázatok remélhetőleg szintén fognak egy-egy jó 
darabot felszínre hozni. Eredeti operette kettő fog 
első előadásra kerülni és pedig »A cigánybáró«, 
melynek szövegét J ó k a i  Mór, zenéjét S t r a u s s 
János irta és »Világ szép asszonya*, egy a régi 
római életből vett operette R á k o s i  Jenőtől, 
melyhez Serly Lajos Írja a zenét. Irodalmi kisér- 
letképen megpróbálja a népszínház A n z eii g r u- 
b e r-nek, a legjelesebb német népszinmüirónak 
legjobb darabjait magyar nyelvre átültetni. Ed
dig a »Kirchfeldi pap«, a »Keresztvonásosok«, 
»A hamisan esküvő paiaszt* és »A lelkiisme
ret« vannak tervbe véve. Uj francia operette 
három van készen, u. m. L e c o c q t ó l  a »Kék 
galamb«, mely október végén kerül színre, A u- 
d r a n t ó 1 »Az ébren álmodó« és L a j a s t e t ó l  
a »Tökfilkó*. Ez évadban azonban Parisból és 
Bécsből több újdonság várható, mint más években 
s bizonyosan fog még akadni két-három sikerült 
operette ezúttal is. Ezeknek előadási joga előre is 
biztosítva van a népszínház számára. A műsor 
változatosságát több régi darab föleleveuitésével 
s látványos darabok kiállításával szándékoznak 
emelni. Irodalmi és színházi ünnep lesz ez évad
ban a két legnépszerűbb magyar népszínműnek a 
»Falu roszsza« és »Sárga csikó«-nak lUO-ik elő
adása A »Cornevillei harangok« szerzője megígérte, 
hogy a kiállítás alatt ellátogat Budapestre és sze
mélyesen lógja vezetni operettjének 150-dik elő
adását. Pianquettnek másik operettje, a »Rip van 
Winkle« nemsokára szintén jubilálni fog, a meny
nyiben rövid idő alatt eléri az 50-dik előadást. 
Eddig 48-szor került szinre. — A népszínház né
hány jelentékenyebb uj tagot is szerződtetett,, a 

^ ik  közül Tárnái Sarolta énekesnő, Gergely Jó
zsef tenorista, Szilágyi Béla komikus, Tóth Au
tal apaszinész és Cserny Károly karmester emlí
tendők

A Deák-szobor »Justitia« bronz-alakját már 
átvette a szobor nagy bizottsága a Schliek-gyár- 
tól. A bizottságot a Schlick-gyár igazgatósága 
fogadta és az öntő szerelő termébe vezette, hol a 
szobor felállítva van. A bizottság itt megtekin
tette a szobor-alakot és annak kivitelét egy
hangúlag minden tekintetben kifogástalannak je
lentette ki, különösen kiemelve a szobor idomai
nak lágyságát és a tiszta szabatos kivitelt. Az 
öntő a napokban átveszi az »Állambölcsesség« szo- 
boresoportozatának fő izöntvényét is Huszár Adolf 
szobrásztól és azonnal hozzáfog a bronzöntés
hez, hogy azt a jövő évi kiállításig befejezze.

Műtermekből. P a e z k a Ferenc kiváló mű
vészünk Rómából haza érkezett, magával hozva 
» A t t i l a  n á s z é j e «  cimü nagyszabású festmé
nyét, mely minden bizonynyal egyik kiváló da
rabja lesz az őszi kiállításnak. — Gy á r f á »
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J e n ő  festőművészünk a napokban fejezett be is
mét egy képet. A kép »Bál előtt« cimmel egy fia
tal leányt ábrázol, ki báli öltözékével már telje
sen elkészült; a varrónő épen az utolsó öltést 
teszi a csipkefodor felaggatásához. Az anya mű
éi tő szemmel vizsgálja az öltözéket, mig a háttér
ben a kis testvér sóvár pillantást vet a rabára. — 
E b n e r  L a j o s  Párisban lakó festőművész ha
zánkfia, tanulmányújából a fővárosba visszaérke
zett. Számos magyar népéleti vázlatot hozott ma
gával, s egy nagyobb genre képét az őszi kiállí
tásra is beküldi. — B e n c z ú r  Gyula a festészeti 
mesteriskola igazgatója több nagyszabású arcké
pen dolgozik jelenleg Ezek közül gr. Károlyi Gyula 
életnagyságu arcképe már teljesen kész, gr. And- 
rássy Gyula és báró Eötvös József arcképein pe
dig most teszi a utolsó ecsetvonásokat. Ezenkívül 
egy nagyobb csoportképet is fest, melyen Forster 
Gyula miniszteri tanácsos van családjával együtt 
megörökítve. E festményeit az őszi kiállításra 
küldi be a művész. — B r ó d s z k y  Sándor több 
tájképet fejezett be a napokban, melyeket az ősz 
árlaton fog kiállítani.

Színházi hírek B ro  ü l i k  F e r e n c ,  am 
kir. opera újonnan szerződött tenoristája, roncsoló, 
toroklobban fekszik. A betegség veszedelmes volta 
miatt Brouliknál orvosi tanácskozmányt tartottak. 
— A r a d i  6  e r ő  s z í n t á r s u l a t a  f. hó 11-én 
kezdte meg téti saisonját Pécsett »Hunyadi László 
ba.lálá«-val. A darab kezdete előtt az összes sze
mélyzet a »Himnusz«-t énekelte. A társulat kivá
lóbb erői: Eszéki Emma, Bodrogi Lina, a Somo
gyi pár és Veszprémi Jenő. — A b é c s i u j b u r g -  
s z í n h á z  megnyitása végleges megállapodás sze
rint 188Ö. okt. Lén, ö felsége nevenapján, lesz. —
A p á r i s i  »P a 1 a i s-R o y a l  s z í n h á z ,  mely a 
finomabb bohózatok műfajának ápolásában az első 
helyet foglalja el, f. hó 23 ikán jubileumot ünne
pel. E napon lesz ugyanis száz éve hogy megnyílt 
ugyanazon a helyen, ahol most áll. Azóta nem 
változtatta helyét; több mint ezer színdarabot, a 
francia irodalom legmulattatóbb termékeit, hozott 
színre mintaszerű előadásokban. Ez alkalomból 
Hugót Jenő monographiát fog közzétenni e szin- j 
házról, mely a francia »esprit« egyik legkedvesebb 
hajléka. — A b é c s i  S t a d t t b e a t e r t  mégis | 
csak felépitik régi helyén. Az országos szinházbi- : 
zottság egy szavazat ellenében összes tagjainak 
szavazatával kimondta, hogy az építést csak re- 
constructiónak tekinti.

A népszínházi bizottság által hirdetett pá
lyázatra, mint már közöltük, 57 népszínmű és 15 
nyitányzene érkezett be. A bíráló bizottságot a 
népszínházi bizottság már megalakította és pedig 
a népszínművekre: Királyi Pál elnöklete alatt : 
Bérezik Árpád, Szana Tamás, Evva Lajos és Vidor 
Pál urakból; a nyitányzenei pályamunkákra pe
dig: Királyi Pál elnöklete alatt Huber Károly, 
Allagi Géza, Erkel Elek és Evva Lajos urakból.
E bíráló bizottságok hétfőn délután 5 órakor ülést 
tartottak, melyen Márkus József, a népszínházi bi
zottság jegyzője, bemutatta a beérkezett pályamü
veket. A népszínműi pályamunkák közül a 2. szám

alatt beérkezett »A fekete ruháju menyasszony« 
című pályamunka; minthogy azt a szerző nem jel
igés levélkével ellátva, hanem saját neve alatt 
adta be, a pályázatból ki záratott. Szerző tehát 
müvét a népszínházi bizottmány jegyzőjénél visz- 
szaveheti. A többi pályázati müvek a jeligés leve
lekkel együtt teljesen rendben találtattak. A bi
zottság egyúttal megállapította a bírálatnál kö
vetendő eljárás módozatait, minek folytán a pá
lyamunkák az egyes bírálók között azonnal fel is 
osztattak.

Stranas János juöilaeuma. Bécsben e hó 
15-dikén ünnepelték meg Strauss Jánosnak a > ke
ringő királyá«nak négy ven éves jubilaeumát Strauss 
ugyanis l8-t4. október 15-éu lépett a nyilvánosság 
elé s azóta nemcsak zeneszerzeményeivel, hanem 
karnagyi működésével is az egész müveit világ
ban nagy hírnévre tett szert. Már jubilaeumát 
megelőzőleg egy nappal az üdvözlő iratok és aján
dékok egész halmazával lepték el tisztelői, az ün
nepély napján pedig Bécs város polgármestere, 
Uhl, a bécsi közönség nevében fejezte ki gratu- 
latióját s a bécsi férfidalegylet üdvözlő feliratot 
intézett az ünnepelthez. A »Theater an dér Wien«- 
ben Strauss tiszteletére díszelőadást rendeztek. Az 
akadémiai dalegylet küldöttségileg tisztelgett nála 
s üdvözlő föliratot nyújtott, át neki.

Munkácsy is képviselve lesz az orsz. ma
gyar képzőművészeti társulat ezidei őszi kiállítá
sán. Haynald Lajos kalocsai bibornokérsek kitü
nően sieriiklt életnagyságu arcképét fogja kiállí
tani, melyet csak nemrég fejezett be. — Munkácsy 
festményének kiállítását sikerült az orsz. m. kép
zőművészeti társulat igazgatóságának f. hó 23-án 
túl még egy héttel meghosszabbítani. Ez utolsó 
héten, tekintettel a még mindig növekedő érdek
lődésre, csak a rendes 50 kros és 1 frtos belépti 
dij mellett lesz a kiállítás látogatható. Az egyes 
intézeteknek és egyleteknek kiadott kedvezméuy- 
jegyek bezárólag f. hó 23-ig bírnak csak érvény
nyel, mely körülményről azok külön értesítést is 
vettek.

John Mc. Cullough, a híres amerikai tragi- 
cus színész, Chicagóban a színpadon megőrült. 
Szept. 29-én játszotta a »Spartacus« címszerepét, s 
már az előadás elején többször akadozott, dado
gott, emlékezete cserben hagyta. Az egyik jelenet
ben egy tiszt igy szól hozzá: »Vezér, te nem vagy 
alkalmas a küzdésre!« — mire a közönség har
sogó kaczajba tört ki, — már előbb is azt hive, 
hogy Cullough azért botlik annyit beszédében, 
mert ittas. Midőn a függöny legördült, szánalom
ból zajosan kihívták, s a szerencsétlen művész 
elboruló leikébe most behatolhatott egy világos
ságsugár, mert reszketve, pirulva kért bocsánatot, 
de az imént »nagyon rosszul érezte magát.« Lelki 
zavarának egyes tüneteit már a megelőző héten is 
észlelhetők rajta, mindazáltal remélik, hogy ki 
fogják gyógyíthatni.

Felelős szerkesztő: SZANA TAMÁS.

B udapest. Weisim&no testvérek  kongvaJötödkje.
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Irta GABÁNYI ÁRPÁD.
(Folyt.)

Aranka rendkívül izgatottnak látszott. ' 
Járt-kelt a szobában, egy zsebkendőt mor
zsolt kezében, mintha sirt volna, végre meg
állt Gerő előtt, ki lehajtott tővel, mint egy j 
dorgálásra váró iskolás gyermek vonta meg | 
magát az ajtó mellett.

— Érdemeltem én ezt öntől? kezdé 
Aranka halk, de bennsőségtől rezgő hangon, j 
bűbájos tekintetét, mint egy varázslónő, az í 
ifjúra szegezve. Érdemeltem én ezt öntől? ■ 
Emlékszik midőn hónapok előtt, nem bírva j 
már elviselni az emésztő kínt, mely szive
met gyötörte, bevallottam önnek, hogy sze- i 
retem, hogy az első pillanattal, mikor há
zunkba lépett, megölte boldogságomat, meg
zavarta nyugalmamat ? Én az úrnő, átlép
tem a korlátot, mit a sors szeszélye kettőnk 
közé emelt, s a rangnélkül született ifjút ! 
szövetségesemmé tettem; én, a nő, megaláz
tam magamat a férfiú előtt s bevallottam 
neki szerelmemet. Emlékszik mit mondott 
ön nekem akkor? . . . »Asszonyom én nem j 
szeretek, s érzelem nélkül nem tudok sze- j 
relmet hazudni, nem tudok vonzalmat szin- i 
lelni !« Hivatkozott aztán a becsületességre, 
mely a szegénynek egyetlen r a n g j a ;  a j 

házi tűzhely szentélyére, . . .  a szerelem ku- 
fárkodásái a . . . s mit tudom még minő nagy 
szavakat 1 . /máit, melyek valamennyien 
csak azt fejezték ki, hogy ön engem gyű
löl ! , . . Midőn én aztán mint egy eltaszitott, 
megvetett szánalomraméltó teremtés össze- 
roskadtam ön előtt és kértem, hogy várjon, 
hogy talán jövend idő, mikor megismeri 
sorsomat s szeretni fog, de becsülni is, hogy 
ne fordítsa el tőlem szivét, mely most még 
hideg irántam, de várjon, ajándékozzon meg 
bizalmával és ismerjen meg — mit foga

dott? . . . »Asszonyom! a mely percben sze
retni fogom önt vagy bárki mást — azon 
percben távozom köréből s mi nem talál
kozunk többé soha!...«

A szép asszony még folytatni akarta, 
de Zoltán a megszokott gúnymosolylyal s fáj
dalmat eláruló arckifejezéssel szavába vágott:

— Úrnőm ! azt hiszi ön, hogy szerel
mest is úgy lehet fogadni, mint egy nevelőt 
gyermekeink mellé, ki, ha nagyobb b é r t  
ajánlanak neki más helyen — felmond és 
elhagyja a s z o l g á l a t o t ?  — — Csaló
dik ; a szivet megvásárolni nem lehet, az 
nem hagy árvereztetni magára. A s z í v  csak 
viszentszerelmet kíván és szeret önzetlenül !

— Mint most az öné? ugye? kérdó 
Aranka, rózsás ajkait összeszoritva.

Zoltán a meglepetés egy mozdulatával 
visszahökkent, mit Aranka észrevéve, he
vesen folytatá :

— Oh, ne játszék bujósdit! Ha már 
megalázott engem, legalább ne hazudjék!

— Sohasem hazudtam 1 kiáltott Gerő 
egészen eihalványodva.

Úgy ez az első eset, viszonzá az 
úrnő s a felindultságtól remegő kézzel két 
összegyűrt, korommal be szennyezett papír
lapot tartott Gerő elé.

— Itt a bizonyság! olvassa!
Margit naplójának két lapja volt ez, 

melyen a kis nevelőnő leírja Zoltánnal kö
tött baráti szövetkezését a romok mellett, 

í  és az, melyen esküdözik, hogy csak olyan 
férfit választana férjéül, mint Zoltán. Tud
juk, hogy e lapokat ő maga tÁpte ki a könyv
ből s a kályhába lökte. És. Kiza kisasszouy 
nem hiába szemfüles gyermjek! . . .

Zoltán arca az elpirulás és halványo- 
| dás minden színeit változta t̂á. mialatt olva- 
j  sott s Aranka nem szűnt ^aeg beszólni.

— Ez az Ígért őszinteség . . .  Ez a vi- 
í szonzása leereszkedésemnek... saját házam-

Jlj .̂ kZ3Z j _JL\
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bán, szemeim előtt szövetkezni egy terem
téssel, kinek én adok kenyeret! . . .

Gerő visszalökte az Írást, valamit he
begett kémkedésről, . . . .  besugásról, végre 
ismét uralkodni tudott érzelmein s nyugodt,^ j 
hangon mondá:

— A barátság még nem szerelem asz- 
szonyom, de megengedi, hogy ezeket tudva, 
még ma beadjam felmondásomat.

— Nem! — szólt Aranka szigorúan s 
méltóságteljesen egy karszékbe veté magát.
— Akarom, hogy itt maradjon. Jegyezze 
meg, hogy a mely percben elhagyja neve
lői állását, vagy e jelenetről, mely kettőnk 
között itt lefolyt, bárki előtt említést tesz,
— azon pillanatban pelengérre állítom s 
mint egy romlott nőt kikergetem házamból 
azt, a ki önt szereti s a kit ön szeret ! — 
Ha tetszik vádaskodjék férjemmel s foszsza 
meg kenyerétől azt a szegény leányt.

Zoltán lecsüggeszté fejét s egy mély, 
fájdalomteljes sóhaj lebbent el ajkáról.

E percben a kandalló feletti kis antik
óra négyet ütött. Zoltán meghajtá magát.

— Méltóságod megengedi, hogy távoz
zam, ez a lecke ideje. Növendékem vár.

Az ajtó nesztelenül becsukódott utána. 
Aranka parányi csipkezsebkendőjét össze
vissza tépte dühében s a foszlányokkal föl- 
száritá könnyes szemeit.

*

Közvetlenül a szüretek után egy ép oly 
sajátságos, mint történetünk keretéből ki
rívó esemény fordult elő az urasági kas
télyban.

Mindenki emlékezhetik még arra a 
csöndes, butaságban sinlődő paraszt-fickóra, 
a jószivü, de bamba Bertókra, kit még az 
első napon bemutattam olvasóimnak, de 
kiről még nem volt alkalmam elmodani, 
hogy tulajdonkópen kicsoda? micsoda? s 
hogy került ide ? . . .

Abban az időben, mikor az öreg Pen- 
telényi még csak vendéglőtulajdonos volt, a 
fő-utca sarkán, egy igen csinos és »szemre 
való* paraszt szolgálót tartott házánál. 
V i s k ó  K l á r i  — igy nevezték a leányt,
— méltó feltűnést keltett karcsú termeté
vel, sarkig érő hosszú hajával és csalfán j 
kacsintgató szemeivel. Bizony, még az ura- I 
ságok is körülvették volna, ha Domokos ba- 1 
rátunk, mint afféle nőtlen legény-ember be j 
nem teszi orruk előtt az ajtót. Akkoriban |

sokat fecsegtek a dologról, kivált a mindent 
szemmel kisérő cselédség, — de bizonyossá 
csak az lett, hogy a szép Klári néhány hét 
múlva kiköltözött a Pentelényi majorjába s 
mikor félesztendő után megint visszakerült 
a vendéglőbe, mely akkor már »Szálloda« 
cimet viselt, — egy csecsemő kis fiúcskát 
is hozott magával, kinek épen olyan szép 
fekete szemei voltak, mint Klárinak, kit 
Domokos ur ezután a cselédség fő-kormány
zójává nevezett ki s a Klári rendes bérén 
és ellátásán kívül havonként öt forintot fize
tett a gyermekért, ki különben a lehető 
legrosszabb bánásmódban részesült, szüle
tése első percétől kezdve. Az anyja benne 
látta saját szégyenének élő tanúbizonyságát; 
örökös szemrehányás volt ez a kis poronty, 
ki a keresztségben B e r t ó k nevet kapott s 
a kályha mellett egy rongyos pokrócon, ké
sőbb a sáros udvaron a meszes gödrök és 
malactúrta pocsolyák közt nőtt fel. Kicsiny 
görbe háta, boglyas feje, szemealja mindig 
teli volt kék foltokkal, megannyi keze vo
násával a szerető anyának, kit csak az öt 
forint tartóztatott, hogy agyon ne üsse gyer
mekét. Későbh, midőn Domokos ur meg
nősült s már csak a leendő háziasszony iránt 

i való tekintetből sem lehetett ilyen gyanús 
teremtést tartani a közös fedél alatt, — 
férjet szerzett neki Kaszás Ambrus uram 
személyében, kit a házigazda a kocsiskodás 
életfogytig tartó hivatalával ruházott fel s 
ki nem volt olyan bolond, hogy biztos ke
nyérért, egy szép asszonyért és havonkinti 
mellékes fizetésért szemet ne hunyjon a kö- 
lyökre, mely végre is csendesen viseli ma
gát, nem marakodik a szomszéd sihederek- 
kel s olyan keveset eszik, hogy számba sem 
jöhet. Most már ketten ütlegelték a kis 
Bertókot. Ha a macska fölnyalta a tejet a 
künnfelejtett sajtárból, — Bertók adta meg 
az árát. Ha Ambrus gazda az ő nagy csiz
máival rálépett egy kis kacsának a fejére, 
— azt bizonyosan Bertók dobta meg kővel, 
ő kapott ki érte. Ha a tyúk kevesebbet 
tojt a rendesnél — Bertók lopta el a tojá
sát, »ördög essék a gyomrába a vércse- 
szemű kölykének!« . .. pedig ez a szegény 
fölösleges jószág egész buta volt a sok. üt- 
legtől, feje napról-napra dagadt, szemei pe
dig kidülledtek, mint egy bagolynak; a le
gyet sem tudta elkergetni, csak tátotta a 
száját, hogy az belerepüljön. Körülbelől nyolc 
éves lehetett ez a kis uülye, mikor egyszer



675

IlilU IIS IIffin íT lT T ír T * T f ' W ' f

K O  S 5

szóna-szállitáskor leesett a padlásról. Elájult; 
szemei kifordultak, szája babos lett. Ekkor 
megijedtek a kínzói s ápolni kezdték, de 
midőn a gyerek nagynehezen eszméletre 
tért — egészen ki volt cserélve. Rugdaló 
zott maga körül, tépett és harapott mindent, 
a mi kezeügyébe esett, olyan volt, mint a 
megdühödött. A baiomorvos azt mondta, 
hogy el fog múlni, csak öntözzék hideg víz
zel s ez a gyógymód okozta-e, vagy a ki- 
engesztelődött természet, de a íiu csakugyan 
megjuhászodott. Néhány nap múlva már 
megint ott ült kedvene helyén az itató válú 
mellett, sütkérezett a napon és nagyokat 
pislogott a szemtelen ludakra, melyek szo
kásuk szerint körülte csoportosultak, piros 
csőreikkel egyet-egyet csípve rajta. E naptól 
kezdve valami sajátságos kifejezést öltött a 
Bertók arca. Mintha szépült volna s a cre- 
tin lassankint visszanyerte emberi vonásait. 
Motyogni kezdett összefüggéstelen szavakat 
s ha nagyritkán valaki szóba állott vele, — 
kérdőleg rá mosolygott, de a mely mosoly
ban valami rendkívül megható és egyszers- 
mint szánalomteljes kifejezés volt. Pár év 
múlva meghalt az anyja kolerában s Ber
tók egészen a mostoha apja kezére került, 
ki — miután végleg a Pentelényi-család 
szolgálatában maradt, — a fiút saját szolgá
latára használta fel. Eveivel lassanként az 
értelme is fejlődni kezdett; meg tudta kü
lönböztetni a lovat a tehéntől, a zabot a 
szénától; ostoros gyerek lett s mikor a 
Pentelényi-család mostani kastélyába költö
zött. már akkor Bertók a »mindenes« sze
repét játszta s többnyire az öreg Ambrus 
dolgait végezte, kivált mikor a vén paraszt 
feje kissé gőzös volt a »tegnapi«-tól. Most, 
midőn megismerkedtünk vele már tizenki
lenc éves legény, a bajusza is serkedez s 
van mit kacagni rajta a paraszleányoknak, 
mikor valamelyiknek udvarolási szándékkal 
a szeme közé vigyorog. De jaj annak, a ki 
»hülye Bertók« nak meri gúnyolni! Legyen 
az; férfi vagy nő, addig dobálja kövekkel, 
mig biztos helyre nem húzódik s káromko
dásával leszedi a csillagokat az égről.

A szüretek után történt. A munkás 
nép, mely igazán arca verítékével keresi ke
nyerét, — mulatni akart egy nagyot. Ossze- 
gyülekeztek egy külvárosi korcsma udvarán 
s a klárinét sipító hangja mellett rúgták a 
port lélekszakadtáig. Ott volt Bertók is, a 
ki ez ünnepélyre úgy neki öltözködött a vi-

O R Ü

lágnak, hogy csodájára jártak a leánjmk. 
Még csinos is volt. Négy, öt leánynyal fo- 
gódzottt össze egyszerre és sétált velük a 
tisztára sepert, nagy szérüskertben. Egy 
hosszú, sovány leány tetszett meg neki kü
lönösen ; csiklandozta, faggatta, és vitte a 
táncba kigyuladt arccal, neki tüzesedéit moz
dulatokkal. A többiek nézték és mulattak 
rajta. Vagy egy félóráig szünet nélkül for
gatta, rázta Bertók a leányt, ki már majd 
összeroskadt és könyörgött, hogy békét hagy
jon neki. »Elég! Elég!« kiabálták a legé
nyek. >;> Megszakadsz Bertók!« »Nem kell 
hagyni!« »Fogjátok meg!« kiabálták a le
ányok, de hasztalan volt minden, hasonlóan 
a neki vadult csikóhoz szökdösött, tombolt 
és forgolódott a fiú, magával ráncigálva a 
kétségbeesett leányt. A vidámságot egyszerre 
rémület váltotta fel, midőn látták, hogy Ber
tók szemei vérben úsznak, harapdálja a le
ány vállait s járja az eszeveszett, őrült tán
cot. Végre a legerősebb legény oda lépett 
s megfogta Bertókot, de az egy hatalmas 
ökölcsapással messze lóditá magától, a félig 
ájult leányt pedig ölébe fogta, s ugrált vele 
tovább. Ekkor nekiestek mindnyájan, le- 
teperték, mellére térdepeltek, még igy sem 
bírták megfékezni a dühöngőt, ordított, mint 
egy sakál, az arca elk ékült, kezei görcsö
sen rángatództak. Meg kellett kötözni s úgy 
hurcolták haza, lefektették a csűrbe, hol 
két napig hevert eszméleten kívül.

Ez az eset meghatott mindenkit a ház
nál. Sajnálták a szerencsétlen teremtést. Kü
lönösen Margitot hatotta meg nagyon, mert 
Bertók volt az egyetlen, ki nem változott 

j irányában, s az első perctől kezdve, mikor 
a vasúttól bejöttek, — egész az utolsó idő
kig, a rajongással határos tisztelettel köze- 

| ledett feléje s lehozta volna érte a napot is 
az égről.

Legkellemetlenebbül hatott a dolog Do
mokos urra. Egy részt bántotta a lelkifur
dalás, ez a botrányos emlék a múltból, más 
részt tartott tőle, hogy ez eset ismétlődni 
talál, a mi csak zavarná a ház megszokott, 
csendjét és nyugalmát. Aztán egy idő óta 

| az öreg Ambrussal sem volt megelégedve; 
már nagyon bizalmas kezdett lenni, a mi 
nála gorombaságban nyilvánult s tett olyan 
dolgokat is, mint páldául a múltkor, hogy 
a szőlőbe hajtattak s az egyik ló megbo
tolván térdre esett, Ambrus pedig a piac 

1 kellő közepén, a templom előtt, szidni kezdte
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a lónak »azt a katholíkus mindenét, a ki j 
térden állva imádkozik !«

Domokos ur nagylelkű akart lenni tör
vénytelen fia iránt s a vén szolgáról sem 
akart megfeledkezni. Magához hivatta te- 1 
hát Ambrust s kijelenté neki, hogy a nagy 
erdő szélén, azt a kis majorházat, melyben 
Bertók született, a hozzá tartozó kis föld- ! 
dél együtt holtuk napjáig átengedi neki, sőt j 
havonként az öt forint ezután is ki fog járni, • 
de tartozik két nap alatt Bertókkal oda 
költözni.

Megindító dolog volt nézni, hogy más
nap a két távozó hogyan kötögette szegé
nyes motyóját s hogyan búcsúztak külön- j 
külön minden tárgytól, megszokott helyek
től, állattól, embertől.

Bertók — ki ezalatt vissznyerte előbbi 
csendes és szelíd természetét s nem emlé
kezett semmire, a mi a múlt napokban vele 
történt, — még Riza kisasszonynak is kezet 
csókolt, ki egy füttyös »isten hozzád«-ot 
röpített utána.

Margit éppen a kertből jött, midőn 
Bertók bottal kezében, egy nehéz tarisznyá
val a vállán már indulóban volt, s ide-oda ! 
futkosva az udvaron, mint egy szimatoló 
eb — keresni látszott valakit. Sirt és ha- 
rapdálta a tarisznya szijját. Egyszerre meg- | 
pillantá Margitot s örömteli jaj kiáltással 
rohant feléje. Nem merte megérinteni, nem 
birta megszólítani. A zokogás összeszoritotta 
a torkát. A leány is elkezdett könyezni s 
Bertáknak nyujtá kezét, melyet az remegve, 
áhitatos kegyelettel, — mint a pap a szent 
ostyát — érintett ajkához, aztán leborult 
és mohón csókolta a földet, melyen Mar
git állt.

Ambrus keltette föl onnan egy hátba- 
titéssel.

V.
Minden magárahagyatott leány örvény 

szélén á ll; csak egy parányi lökés kell, s 
beleszédül az örvénybe, növekedő gyor
sasággal bukva mindig lejebb és lejebb, 
mig csak oly mélyen nem sülyed a 
posványba, hogy megmentése lehetetlen.

ny örvény szélén állott Margit is.
Zoltán Gerőt, ki iránt eleinte vonzalom

mal viseltetett most nem vette semmibe i 
sem. Önző ellenfélnek tekinté, a ki féltékeny i 
minden hóditására, minden élvezetére, mely | 
mástól ered. Mert, hogy ez a fiatalember j 
mélyebb érzelemmel viseltetik iránta, sőt

tán szereti is, arról ő már az erdei jelenet 
alkalmával meggyőződött. És sajátságos az 
a nőknél, hogy mihelyt rájönnek, hogy egy 
férfi által szerettetnek, — a nélkül hogy vi
szonoznák ez érzelmet, imádtatják magukat, 
de egyszersmind más férfi felé fordulnak, 
ki még nem lángol értük s aira pazarolják 
szerelmüket. A nők mindenben kezdők akar
nak lenni, még a szerelemben is.

Margit szemében ez a más valaki a 
báró volt, ki az ő tapasztalatlan és köny- 
nyelmü fejecskéjét tökéletesen elbóditá. Ez 
az ideál azonkívül báró is volt, ki már rangja 
és születésénél fogva is, a négy fal közt nö
vekedett gyermek szemeiben úgy tűnt fel, 
mint valami felsőbb lény, ki még hozzá szép 
férfi is. Hogy ez arany serlegben minő mé
reg van, azt ő nem is sejthette; nem, sőt 
kész lett volna ajkaihoz emelni tiszta nek
tár gyanánt. Üldözte tekintetével és gondo
lataival, leste minden mozdulatát, s készpénz
nek vette szavait, Ígéreteit, kazudozásait. 
Az egyetlen lényt, ki őrködött felette, rideg 
közönnyel taszította el magától, s igy hely
zete mindig veszélyesebbé vált. Az a 
bizonyos lökés mind jobban környékezte, 
az örvény pedig feltárult előtte egész kár
hozatával.

Szegény Zoltán! Azon naptól fogva, 
melyen akaratlanul elolvasott néhány sort 
Margit naplójából — nem volt egy nyugodt 
pillanata sem. Imádta azt a lányt, és féltette 
még a szellőtől is, mert tudta, mennyi ve
szély fenyegeti a Kengyel báró-féle embe
rek társaságában. Azt hitte, — még pedig 
méltán, ha eszébe jutott az a néhány sornyi 
vallomás, — hogy viszontszerettetik, s épp 
ezért nem tudta felfogni, hogy Margit mért 
oly hideg, oly kimért iránta. Később aztán 
kezdett belenyugodni, azt vélve, hogy ez 
Margitnál nem egyéb, mint az első szere
lem szűzi szemérme, álszégyene, mely az 
oly leánykák tulajdonsága, kik nem a nagy
világban nőttek fel, hol mai napság a sze
relem nem egyéb kölcsönös alkudozásnál, 
mi előtt az üzlet — a házasság — meg
köttetnék. Zoltán boldog volt, ha Margit 
este, elválás előtt megszorította a kezét s nyá
jasan »jó éjszakát« kívánt neki, vagy ha 
reggelenként — mikor kihajolt az ablakon, 
hogy pici papucsait ki porozza — mosolyogva 
bólintgatott neki fejecskéjével.

(Folyt, köv.)
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EGY TÖRTÉNET A MÁS VILÁGBÓL,
(Fraucia elbeszélés.)

Irta JEAN RICHEPIN.

E gondolat villámként vonult át a vén 
pap lelkén, mint egy látomány.

Rögtön odahagyta helyét, a neki lépcső- 
zetül szolgáló három legifjabb törzsfőnök se
gélyével. Mihelyt lába szilárd talajt ért éles 
hangon sivitott föl; aztán fölemelte karjait 
a légbe, csöndességre intett mindenkit s 
egyedül közeledett a tünemény felé.

Valamennyi vadembert remegés fogott 
el. Foguk úgy vacogott, mintha hideg lelte 
volna őket. Csak néhány varázsló, az öreg 
pap régi hívei sejtették, hogy itt egy kis 
csalás megy végbe, csupa kegyes, vallásos 
érzületből. Azonban ők is ép oly félelmet 
mutattak, hogy fokozzák ama hatást, m - 
lyet az öreg előidézni akar.

E közben János és Máriusz lassan lép
deltek előre, csodálatos jelenségük által fo
kozva a vadak képzelőtehetségét.

Minthogy a két cirkuszi hősnek a feje 
egymás mellé jutott, halkan folyvást be
szélhettek.

— Mily együgyü barmok ezek! — 
susogta Máriusz. — Mindnyája remegve 
kucorog a földön!

— Valóban ! Nem is hittem volna, hogy 
ily könnyen hasznunkra fordíthatjuk a ba- 
bonásságot. Lásd, ez onnan van, mert hisz
nek a jó istenekben!

— Ez arról tesz tanúságot, hogy ők 
jóféle ördögök.

Midőn az öreg feléjök közeledett, egy
szerre elmúlt a jó kedvök. Oly szilárd lép
tekkel közeledett ez feléjök, hogy rosszat 
kezdtek sejteni.

— Nézd csak, — suttogta János, — 
úgy látszik, mintha ez már fölocsúdott volna 
félelméből.

— Nekem is úgy rémlik. De mikép 
történhetett ez? Hiszen az imént még ő 
is félt !

— Hűm ! Ez onnan van, mert ő tisz
tán lát. Az imént megijedt a basbeszédtől, 
mert a hasbeszéd csodálatos művészet. Azt 
azonban jól látja, hogy a mi látományunk 
tökéletlen.

— Ejh ! ne fecsegjünk annyit, hanem 
gondolkozzunk kissé a fölött, mitévők le
gyünk ?

— Hogy mit tegyünk ? Én azt gondo-

lom, legjobb lesz, ha az öreg egyenesen fé
lénk jő, te elbocsátod egyik kezemet, biz
tosítod egyensúlyodat, mig én egy ökölcsa
pással agyonütöm ezt a tisztelt férfiút. Nos, 
nem jó terv ez ?

— Bizony, én sem tudok okosabbat 
javasolni. Sőt oly pompás terv ez, hogy a 
többi ostoba még inkább elrémül s azt te
hetjük velők, a mit akarunk, készülj tehát, 
az ökölcsapásra !

De az öreg nem ment egyenesen hoz- 
zájok. Nagyon okos ember volt ez, Megállt 
körülbelül tiz lépésnyire, s a mint ők mind
inkább közeledtek, halkan, törve a francia 
nyelvet így szólt hozzájok:

— Én jó barátjok vagyok. Jó, öreg 
pap. Nem bántom önöket.

— Mi is jó barátaid vagyunk, — vi- 
szonzá Máriusz s János megállt.

Az öreg ekkor a földön csúszva köze- 
j ledett, hogy a vadak ama hiedelemben le

gyenek, mikép ő a szellemet imádja.
Mikor egészen közelökben volt, intett, 

a két barátnak, menjenek vele a szikia 
mögé s hol könnyebben értekezhetnek.

így, az öreg folyvást hason csúszva, 
Máriuszék pedig mindenféle torzképet vágva, 
tűntek el a szikla mögött.

Ott, mind a két részről kölcsönösen 
fölvilágositást nyertek. Mit sem titkoltak el 
egymástól. Az öreg előadta terveit. János 
és Máriusz pedig bevallották, hogy ők Port- 
de-Franceból szöktek meg. Az öreg meg 
tudatta velők, hogy ő varázsló, pap és or
vos. Az erőmtivészek szintén elősorolták, mit 
mindent tudnak ők. Megegyeztek. Látták, 
hogy ők hárman igen hatalmas szövetséget 
köthetnek, ha kölcsönösen egyetértenek.

A mi e triumvirátust még inkább erŐs- 
bité: érdekeik nem ellenkeztek egymással.

A két francia kinyilatkoztatta, hogy 
ők nem óhajtják a hatalmat, csak egyetlen- 

| egy kívánságok van : megtalálni egy fiatal 
leányt, kit kétségkívül a vademberek ra- 

! holtak el.
Az öreg tudatta velők, hogy Jeannet 

csakugyan a benszülöttek rabolták el s tet
ték foglyukká s megígérte, hogy visszave
zeti őt hozzájuk, ők  pedig azt Ígérték meg, 
hogy közreműködnek az ö szemfényvesz
téseinél.

Csupán egyetlenegy kérdés képezte köz
tök a vitatárgyát, az t. i., melyikük tegye 
meg az első szolgálatot.
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— Adja vissza nekünk a fogolynőt, — 
szólt Máriusz s mi mindent megteszünk az
tán, a mit csak kíván tőlünk.

— Nem, — viszonzá a lelkész, — elő
ször önök teljesítsék óhajomat s én ezt azzal 
hálálom meg, hogy a foglyot kiszolgáltatom 
önöknek.

ö, nagyon helyesen, úgy okoskodott, 
hogy ha nagyobb lesz a befolyása, köny- 
nyebben teljesítheti szövetségeseinek az 
óhaját is. A leány, ugyanis, egyik tekinté
lyes főnöknek a hatalmába került, ki őt ne
jévé akarta tenni. Nos, hogy az öreggel 
megküzdhessen, növelni kellett a tekintélyét. 
E szerint, a midőn a két, komédiás neki 
szolgálatot tesz, egyszersmind a saját érde
kükben teszik azt.

Azonban, Máriusz nem akart engedni, 
attól tartva, hogy e különös szövetséges 
meg találja őket csalni. Abba beleegye
zett, hogy az öregnek egy szép csodatétel
ben segélyére lesznek rögtön, de csak úgy, 
ha a fiatal leányt másnap oda vezeti hoz- 
zájok. A két barát aztán megtette előkészü
leteit, hogy teljesitse mindazt, amit az öreg 
pap kívánt. Ha a csíny sikerül s az öreg 
varázsló diadalt arat, ő alkalmat fog nekik 
nyújtani, hogy egy, az európaiak által la
kott legközelebbi szigetre eljuthassanak.

Már nagyon is soká tartott ez az érte
kezlet; de az öreg nem félt, hogy hívei tü
relmetlenkedni fognak. Koronkint egy-egy 
imát dörmögött el, hogy tudassa velők, mi
kép ő még mindig ott van.

Még tovább nyújtotta távolléte idejét, 
hogy a csodára előkészülhessen. Valóban, 
János és Máriusz nagyon európaias külsővel 
bírtak arra, hogy szellemet képviselhessenek. 
Az öreg tudatta ezt velők. Azonban több 
család bízta rá amulettjeit, hogy azt ő maga 
mártsa be a szent tóba. Két segédjének te
hát tele rakta ezekkel a nyakát, lábát, kéz
csuklóját; aztán némi sárga földdel bemá
zolta testüket és arcukat.

Midőn készen voltak, mind a hárman 
kiléptek rejtekhelyök mögül nagy orditozás- 
sal s hozzá kezdtek a csodához.

Máriusz ott állt a János vállán, ő pe
dig a vén papot tartotta két kezével ma
gasra emelve.

A mint a vadak e jelenetet távolabb
ról megpillantották, először ehémültek s 
meglapultak, mint az eb, a melyet verni 
akarnak.

Azt képzelték, hogy a szörny hatalmába 
ejté az Öreget s most megakarja őt ölni, 
vagy előttük elkinozni. Összebújtak és sem 
segélyt nyújtani nem mertek, sem menekülni 
nem bátorkodtak. A nagyobb rész imát 
mormogott. Némelyek áldozatul ajánlották 
a szellemnek az öreget, csak hogy megen
gesztelhessék. Voltak olyanok is, a kik be
hunyták a szemöket, abban a hiedelemben, 
hogy akkor elháríthatják magoktól a veszélyt.

Az öreg pap érezte helyzetének egész elő
nyét. Az elrémült vadak tökéletesen hatalmá
ban voltak ; csupán beszélni kellett hozzájok 
emez izgatottságukban. A János és Máriusz 
által képződött sajátságos szószékről egy 
rövid imába kezdett s csöndre intette őket. 
Aztán a következő himnuszt rögtönözte, val
lásos ihlettel mondva e l:

»Megszelídítettem a szellemet. Erejét 
vettem. Megfékeztem gonoszságát. Lábaimat 
a hátán vetem meg.

»A mocsár vizében, a vörös nap és kék 
hold alatt, a déli és északi szél által fór 
rásba hoztam s szent növényeket, a füve
ket és illatos virágokat.

»Összevegyitettem a zöld nedveket, 
melyek sárga fémmel vonják be a b ő rt; a 
kék nedveket, melyek meglyukgatják a húst; 
a fekete nedveket, melyek szétroncsolják a 
csontot.

» Számba tettem egy g e c k o - g y i k -  
nak a fejét s szétvágva megettem azt.

»Bedörzsöltem a testemet a ma nza -  
n i 11 o - f a kérgének mérges nedvével, mely 
ellenmérgül is szolgál.

»Megmostam arcomat a m o l u c c a -  
f á n a k  a nedvével, mely megvakit.

»Ittam a mérges italból, mely bübájjal 
készül, füvekből, növényekből és virágok
ból, a zöld, kék és fekete nedvből; abból 
az italból, mely öl és a mely éltet.

»Aludtam és fölébredtem,
»Meghaltam és ime életben vagyok !
»Megszeliditettem a szellemet, megtör 

tem erejét. Megfékeztem gonoszságát. Lá
baimat a hátán vetem meg!«

A vademberek fölemelték a fejőket. 
A rettegést a kíváncsiság meg a csodálko
zás váltotta föl.

— Hogy bámulnak az emberek! — 
szólt a varázsló.
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E pillanatban Máriusz leszállt Jánosnak j 
a válláról s letette a szónokot a földre.

— íme, — kiáltott az öreg, a szellem 
kétfelé vált. Az egyik az E rő, a másik a 
Go n o s z s á g .

S Jánosra és Máriuszra mutatott.
— A pap szent! — folytatá az öreg.

— A varázsló szent! A tudomány minden
ható ! A szellem az én hatalmamban van s 
azt tehetem Vele, a mit akarok.

S elkezdték az előre megállapított lát
ványos mutatványokat. Az öreg engedte 
magát mozgatni, fölemelni, földobni; miben 
sem ellenkezett, semmi fölött sem csodál
kozott. Mivelhogy az öreg nagyon sovány 
volt, könnyen labdázhattak is vele, oly cse
kély volt a súlya. János és Máriusz úgy 
bántak vele, mint valami műszerrel s rend
kívüli dolgokat hajtottak vele végre.

Eiőszös is, János megragadta őt szakái - 
iánál fogva s egy karral emelte föl a légbe.
S a bűvész ily helyzetben volt egy pilla
natig.

Ugyanakkor Máriusz, mint a kigyó te
kergőzött Jánosnak a derekára s lassankint 
fölkúszott egészen a varázsló fejéig.

Ily helyzetben aztán elkezdtek mind a 
hárman énekelni, mindenki más-más dal
lam szerint. A varázsló énekelt a maga 
módja szerint. János egyhangúan, alig két- 
három hanglépcsöt alkalmazva. Máriusz pe
dig egyszerűen egy tiroli dalra gyújtott.

Oly borzasztó macska-zene kerekedett j 

igy, hogy ha nem ily vademberekből álló | 
közönség a hallgatójuk, okvetlen be fogja a 
fülét. Valóban, kacajra fakasztó volt ez a 
sok hamis hangból álló vegyülék !

— Mondd csak, — szólt Pioux János 
Máriuszhoz, a mint torokhangja elnémult, i
— nem lenne e ebből elég? Ha ez sokáig 
igy tart, megpattan torkomnak az ere. Ki- ; 
séreljünk meg valamely más mutatványt!

Mig Marisz lesiklott az erőmüvész vál- ! 
Iáról, ez az^öreg varázslót gyöngéden lebo- 
csátotta a földre.

—- Szegény öreg, mily pompásan be- j 
utazhatnám én a világot, a te csontvázadat 
mutogatva!

Máriusz e pillanatban úgy röhögött, a 
mint csak a torkán kifért, midőfi a vadakat 
figyelmesebben szemügyre vette.

— Nézd csak, János, hogy forgatják a 
szemük fehérjét. Azt lehetne hinni, hogy 
azok a szemek ki akarnak pattanni a ko-

ponyákból, hogy még közelebbről szemlél
hessenek minket. Most jön pedig még a 
java. Olyasmit mutassunk közönségünknek, 
a minőt sem nem hallottak, sem nem láttak 
még . . .

— Ejh, ne fecsegj annyit! — vágta 
közbe János türelmetlenül.

— Nos, hadd szóljon hát a zene! — 
folytatta Máriusz.

Ugyanekkor oda támaszkodott János
hoz, négy-kéz-láb állásba helyezte magát, 
az orgonát ábrázolva. János meg az öreget 
emelte föl s a vállán helyezte el.

János megnyomta kezével az orgonát 
s rögtön megzendült az.

A vademberek csodálkozása tetőpontját 
érte. Eddig a varázslónak a hatalma fölött 
álmélkodtak •, most főleg a szellemen cso
dálkoztak.

Valóban volt is valami titokzatos, ter
mészet fölöttinek látszó e látványban.

Égy emberi alakot öltő lény, mely hol 
kinyúlt, hol pedig összezsugorodott, elany- 
nyira hogy felényinek látszott; majd any- 
nyira elgörbítette testét, hogy egy összetö
pörödött z betűt mutatott. Es e mindenfelé 
hajló testből szállt ki a zene. Úgy rémlett, 
mintha borzasztó kiabálás, szörnyű zaj hal
latszanék a távolból, majd fogak csikorga- 
tása, csontok ropogása, üvegcsörömpölés. Az
tán lehetett hallani kellemes dallomot, me
lyet egy mélyhang kisért. A mély hangot 
János adta a zenéhez, melyben Máriusz igazi 
mester volt. Különösen a kintorna hangját 
tudta kitünően utánozni.

A vadak meg voltak hatva, mint min
den együgyü ember az egyszerű zenehangra. 
Félelmük lassankint elérzékenyüléssé válto
zott á t; de nem keltek föl; ott guggoltak 
folyvást, gyönyörködve e különös dallamok
ban. Csak akkor rezzentek kissé meg, mi
kor a zene élesen sivitott föl. Szinte delejes 
hatású volt ez rájok nézve.

Az öreg varázsló úgy vélekedett, hogy 
egyelőre elég lesz ebből ennyi. Máriusz el
hallgatott, János pedig a sziklák mögé ce- 
pelte kettős terhét.

A kézi orgona ismét emberré alakult 
át. Az öreg varázsló, úgy a hogy tudta, ki
fejezte előttük háláját.

Abban állapodtak meg, hogy a két baj
társ ne hagyja oda a barlangot, a hol ők 
tökéletesen biztosságban lehettek. Az öreg 
hagyott a számokra hátra tűzkövet és fák-
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lyákaí s megígérte, hogy nehány óra múlva 
enni valót is majd szállít. Ugyanakkor Jean- 
neról is bizonyos hirt vélt hozhatni, egy 
szersmind fogadást .tett, hogy kerüljön bár
mily fáradságába, ő egy nap leforgása alatt 
•Jeannet oda vezeti.

Aztán, végre, fölkérte az öreg pap Má
riuszt, hadarjon el még néhány szót, mint 
az imént, nagyon gyorsan és különös han
gon. Ez azt jelentené, hogy a szellem meg
áldja őt, mikor szentélyét odahagyja.

Mindent elintézvén ekkép az öreg, visz- 
szaballagott híveihez, mialatt János és Má
riusz dalra gyújtottak, egy régi, bohókás 
francia dalra.

Ama pillanatban, midőn az utolsó vad
ember is eltávozott, ama badar verset da
lolva még el, melyet egykor, hegedűje kí
séretében, nagy derültség közben adott elő :

Mistiko!
Dare, dare, lire lire !

Clic! clac ! clac !
Larurf iarura!

Tantaruri, tantarurére!
Saperlipopo !

Ricambo!
Saperlipipopiperlipopiperlipopette !
Ha ez utolsó sort szépen elmondjátok
Akkor már az ördög lesz a cimborátok!

XIV.
Az e l j e g y z é s .

Másnap, az öreg pap, Ígéretéhez híven 
oda vezette Jeannet, ki, mint a tébolyult, 
veté magát barátainak a karjai közé.

S a két barát, minden öröme mellett 
is, nem kis zavarba jött, a mint a leányt 
meglátta.

Jeanne csaknem egészen paradicsomi 
öltözetben volt.

A leánynak csak akkor látszott ez eszébe 
jutni, midőn első fölindulása elmúlt. Fölpi
rult s szégyenkezve sütötte le a szemét. Nem 
tudta, mitévő legyen. János és Máriusz sem 
mertek rá tekinteni. Mulatságos jelenet volt ez.

Végre, mind a két férfinak ugyanegy 
ötlete támadt. Oda nyújtották zubbonyaikat 
s a leány, úgy a hogy lehetett, felöltözködött !

Az öreg pap, ki ez előtte megfejthe
tetlen jelenetet látta, egészen közömbös mát 
radt. ő  valóban beváltotta ígéretét s most 
ő kérte szövetségeseit, hogy ők is váltsák 
be azt, a mit nekik ígértek. Megigértetó ve
lők, hogy most már itt az ideje, midőn

68Ő

! kürmt is el kell játszniok szellemszerepü- 
[ két, ha szövetségesüknek a hatalmát növelni 
! akarják s egyszersmind alkalmat szerezni 
í magoknak a szigetről való eltávozásra, 
i De mikép intézzék Ők a dolgot? Jeanne- 
I nak a szent barlangban kellett maradnia,
! hogy a vademberek nyomozásaitól szabadul- 
í hasson Másrészt pedig szükséges volt, hogy 

a szellem mutassa magát. Jeannet azonban 
egyedül nem hagyhatták.

— Egyikünk majd itt marad önnél, — 
mondák a bajtársak.

De melyikük maradjon és melyikök 
menjen ?

Az öreg pap maga is habozott a vá
lasztásban. Töprenkedett magában, melyik
kel kezdje meg a kiállítást, az erősebbel-e, 
vagy a gyöngébbel ?

— Jeanne, — szólt nekibátorodva Má - 
riusz, —• önnek kell döntenie sorsunk fölött.

! Az, a ki innen távozik, meglehet, soha sem 
tér többé ide vissza. Az, a ki itt marad, ha
bár a barlangban lelheti a halálát, legalább 
meglesz az a legfőbb gyönyörűsége, hogy ön 
mellett végzi életét. Jeanne, egy este azt 
mondta nekünk, hogy majd kettőnk közül 
fog választani. Én soha sem mertem volna 
önt emez Ígéretére emlékeztetni. De, ma, 
a körülmények azt kivánják, hogy váltsa 
be azt. Jáno3 és én, imádjuk önt; de mind 
a ketten készen vagyunk minden áldozatra. 
Ön tudja, mit fogadtunk mi egymásnak s 
bizonyos lehet benne, hogy azért nem vá
lunk egy másnak elleneivé. Annak, a ki nem 
részesülhet ama szerencsében, hogy ön vőle
gényéül választja, mégis meglesz az az édes vi
gasza, hogy a másiknak a boldogságáért ál
dozta föl magát. Válaszszon, Jeanne, mert 
maihatatlanul szükséges ez.

— Persze, szükséges! — erősítette Já
nos is.

Jeanne nagy zavarban volt. Egyrészt 
a szégyen egy nemét érezte, midőn az egyik
nek szerelmét kell kinyilatkoztatnia, más
részt meg lelkifurdalást érzett ama gondo
latra, hogy a másiknak bánatot fog okozni. 
Nem is merte ezt a leány szavakban kinyi
latkoztatni, hogy melyiket választja. De a 
választás mégis megtörtént s Máriusz keser
vesen vette észre, midőn a leány szégyen- 

j kezve, szótlanul szorította meg Pioux Já- 
j nosnak a kezét.

(Folyt, köv.)
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G I O V A N N I  V E R G A ,
— Egy olasz regényíró. —

(Folyt, és vége.)

Mindenkit meglepett az a rendkívüli 1 
biztosság, melylyel a szerző szülőföldje né
pét rajzolta, az az erő, melylyel a nép nyel
vét mintegy irodalmi nyelvvé emelte, az a 
drámaias előadás, melyet azóta oly nagy 
mértékben tökélyesitett és melyet legújab
ban a színpadon is oly kitünően tudott ér 
vényre juttatni. Már most Salvatore Fari- i 
nával kezdték összemérni Vergát és sokan 
voltak, a kik a két iró jellemzési módja 
közül a mi szerzőnkének adtak elsőséget. 
Farina úgyszólván »filigrám «-munkát végez, 
rendkívül finom, apró ecsetvonásokkal fest; 
alakjai úgy hatnak, mint egy-egy miniatűr- 
arckép, melyen csodáljuk, hogy oly csekély 
téren milyen hűséggel van föliüntetve min 
den egyes ránc, minden gödröcske. Fzzel 
ellentétben Verga nagy vonásokkal jelle
mez, a minthogy nagy vonásokkal mondja 
el az eseményt is. Alakjai emlékeztetnek a 
»Journal Amu8ant« Grévin-képeire, melyek 
olyan kevés, mintegy hanyagul odavetett 
vonással vannak megrajzolva és mégis oly 
rendkívül jellemzetesek. Es a mit Verga el
mond, azt is egész másképen mondja el, 
mint Farina. Ez a legapróbb idegrezzené
sig beszéli el, a mi emberei bensejében tör
ténik, Verga csak jelez, csak vázol.

Mikor megjelent Verga harmadik rajz
kötete, a »Per le vie«, (Utón útfélen), 
már az olasz sajtó csak a legőszintébb tisz
telet hangján szólott az oly hamar fölkapott 
íróról. A közönség, mely Olaszországban 
kevesebb újságot olvas, mint nálunk, hanem 
annál több könyvet, pár hét alatt elhordta 
az első kiadást és a kiadók Itáliában egészen j 
szokatlan honoráriumokat kezdtek ajánl- í 
gatni a »Nedda« költőjének.

Mióta Verga az utóbb említett munká- ; 
val uj irányba csapott át, nem irt több re
gényt, hanem csak rajzot, meg elbeszélést. I 
De neki többre volt ambíciója: nemcsak a 
kisebb elbeszélő műfajokban akart refor- j 
málni, hanem újjá akarta alkotni az olasz 
népies regényt is. Nem is tartott sokáig, 
már meg is jelent első népies regénye, az 
»1 Malavoglia«.

»Ez elbeszélés — így szól Verga a 
vaskos kötet bevezetésében — őszinte és 
Bzenvedélyteíen tanulmányozása annak, mi- í

ként kell születnie és fejlődnie a legalacso
nyabb társadalmi helyzetben a jólét hiányá
tól szült első nyugtalanságoknak s annak, 
minő zavart idéz elő egy épen addig arány
lag boldogul élt családban az ismeretlen 
utáni vágy, annak észrevétele, hogy nincse
nek elég jó helyzetben és hogy jobban is 
lehetnének. Az emberi tevékenység indító 
oka, mely a haladás árját idézi elő, itt for
rásában van szemügyre véve, legszerényebb 
és leganyagiasabb irányaiban. A szenvedé
lyek mechanismusa itt még kevésbbé kom
plikált és ezért nagyobb praeeisióval szem
lélhető. De a jobbnak e keresése, mely az 
embert előre ösztökéli, lassan-lassan elhatal
masodik és a társadalmi osztályok sorában 
emelkedő mozgást követ. A »Malavogliá«- 
ban még csak anyagi szükségletekért folyik 
a harc, mikor ezek ki vannak elégítve, a 
keresés kincsvágygyá lesz és egy polgári tí
pusban fog megérzékxttetni: a »Mastro Don 
Gemaldo« bán, a ki egy vidéki városka 
szűk körében él ugyan, de e szűk körben 
annál elevenebbek lesznek a színek, annál 
nagyobb terjedelműek a rajzok. A »keresés« 
aztán aristocraticus hiúsággá lesz a »Du- 
chessa di Leyra«-bau, ambícióvá az »Ono- 
revoie Scipione« ben, hogy végre eljusson 
az »Uomo di lusso«-hoz, a ki mind e vá
gyakat egyesíti magában, hogy megértse 
őket és szenvedjen alattok.«

E regény-ciklus érdekes tervét természe
tesen a Les Rougon-Macquart hatására kell 
visszavezetnünk. Zola Olaszországban nagyon 
népszerű és itt is akadt legalább annyi után
zója, mint magában Franciaországban. Verga 
nem Utánozza, a minthogy az igazi tehet
ség nem szokott utánozni senkit sem. Stílje 
egészen más, tárgyai általában is egészen 
mások, aztán meséit is máskép bonyolítja. 
A mi pedig specialiter a két regény-ciklust 
illeti, itt a legszembetűnőbb különbség az, 
hogy inig Zolánál pathologicus kapocs köti 
össze a ciklus egyes darabjait, Vergánál 
egy puychologiai tünet van bemutatva ama 
különböző fázisaiban, melyekben az egyes 
társadalmi osztályokban jelentkezni szokott.

A >Malavogliá«-bau a szerző Acitrez- 
za-ba visz el bennünket, legtöbb szicíliai 
rajza színhelyére, melynek népességét Verga 
annyi előszeretettel tanulmányozta. Egy 
tönkrejutott pórcsaiád története van elmondva 
a regényben, melynek akciójába majdnem 
a falu valamennyi lakosa belejátszik. S itt
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mindjárt megemlítem, hogy ép az a mü 
egyik sarkalatos hibája, hogy nagyon sok 
emberrel kell megismerkednünk. Az a sok 
uj alak, melyre lépten-nyomon akadunk, 
eleinte összezavarja az olvasót; az az ele
ven járás kelés, sürgés-forgás, az a sok uj 
arc és név megnehezíti kezdetben a re
génybe való teljes elmélyedést. Lassan-las- 
san azonban megjegyezzük neveiket és men
nél tovább forgatjuk a regény lapjait, annál 
tisztábban állnak előttünk Acitrezza gazdag
jai és szegényei, kezdve az öreg Atoni tói 
dón Micheleig, a Vergaderosig.

A Malavogliak családja — igy indul a 
regény — elég jó helyzetben volt annak- 
előtte; de most, hogy megnőttek a gyere
kek, javítani akarnának sorsukon. Valami 
üzletbe kapnak, mely azonban a csapások 
egész sorát zúdítja rájok. Vesznek egy ra
komány zöld babot, melyet Bastianazzo, az 
öreg Atoni fia, elvisz Ripostiba, a hol ép 
akkor egy osztrák kereskedő hajó veszte
gelt. De odavész a csónak is, melyben vit
ték a drága terhet és a vihar tengerbe ful- 
lasztja Bastianazzót is. A babot persze, melyet 
hitelbe vettek, mégis megkellett fizetni és igy 
a Padron Atoni háza egyszerre nagy munka
erőt is vesztett és egy csomó adósággal is meg
terhelődött. Hiába dolgozott a család apraja 
nagyja, hogy kigázoljanak az adósságból; 
hasztalan volt minden. Végre is el kellett adni 
a Malavogliák régi fészkét, a naspolyafás 
házat.

Ez azonban csak eleje volt a bajoknak. 
Luca, a ki a legderekabb volt Bastianazzo 
árvái között, odaveszett a lissai csatában, 
comare Marazzát, a Bastianazzo feleségét, 
kolera ragadta el, Atoni pedig, Bastianazzo 
másik árvája, mikor visszatárt a katonaság
tól, nem akart többé dolgozni, ivásnak adta 
magát, csempész le tt; egyszer éjjel rajta
kapták és aztán elitélték vagy tiz esztendei 
fogságra; Liát végül, a család legifjabb 
leánytagját, dón Micbele, a »brigadéros« 
csábítja el. Egy szép napon a leány eltűnik 
hazulról és aztán hírét sem hallják.

Mint e röviden elmondott meséből ki
látszik, a regény cselekvénye nem ép valami 
kerekded, egységes, befejezett egész. Nem 
felel meg amaz intenciónak sem, melylyel 
Verga e müvét megírta. Ő azt akarta a 
>Malavoglia«-ban feltüntetni, hogy a birvágy, 
csak legszerényebb nyilvánulásában is, meny
nyi bajt hoz az embernek. Pedig a regény

meséje épen nem kelti bennünk e nézetet. 
Igaz, hogy azt a bab-szállitmányt, melylyel 
Padron Atoni javítani akart a család sor- 

| sán, a tenger nyelte el, de ez csak puszta 
véletlen ; ha akkor ép nincs fergeteg, az 
üzletet megkötik és a családi pónzesládába 
belekerül egy pár zecchino. A birvágy ki- 
folyása-e, hogy Luca ottvész Lissánál ? Hogy 
comare Marazzát eipusztitja a kolera? Hogy 

j a fiatal Atoni a katonaságnál nagyon elszo- 
• kik a mezei munkától és nagyon megsze- 
' réti a bort ? Hogy Lia el engedte magát 
l csábittatni a nyalka dón Michele által?

Úgy tapasztaltam, hogy az irányregé
nyek közül azok a legkevésbbé sikerültek, 

| a hol a szerző mindjárt az előszóban maga 
mutat rá, hogy; figyeljetek, én e müvem- 
bem ezt meg ezt fogom demonstrálni. Verga 
is igy tesz a Malavoglában,és mint irányregény 
az ő müve is elhibázott. De annál többet 
nyer előttünk becsben e munka, ha nézzük 

i j e l l e m e i t .  Olyan élesen van körvona- 
| lozva mindegyik, mintha gránitból vágta 
i volna ki megteremtője! Ilyen parasztjelle- 
i meket csak egyetlen modern írónál láttam 

Björnstern Björnsonnál. Ennél jelennek meg 
a characterek olyan rendkívül tisztán, átlát
szóan, mint a kristályüveg. Csakhogy a >Syn- 
nove Solbakken« írója változatosság dolgá
ban meg sem közelíti Vergánkat, a ki szinte 
kifogyhatatlan újabb meg újabb alakok te
remtésében, és jellem-alkotásaiban sohasem 
ismétli magát.

A »Malavoglia« vaskos kötetét nagy 
örömmel üdvözölte az olasz sajtó. A kritika 

! örült, hogy Verga végre a regényben is meg
találta az ő igazi terrénumát, épugy mint 
megtalálta volt a rajzban és elbeszélésben, 
és ha csak kevésnek jutott is eszébe, a mű 
hiányai előtt teljesen szemet hunyni és a Ma- 
lavoglia-t tökéletes remeknek hirdetni: a re
gény fogadtatása mégis olyan volt, hogy 
Verga a legnagyobb mérvben sarkalva érez
hette magát a megkezdett munka minél- 
előbbi folytatására.

A kik azonban azt hitték, hogy az »1 
Vinti« regény sorozat első részét gyors egy
másutánban fogja követni a többi is, csa
lódtak. Már három éve, hogy a »Malavog
lia« elhagyta a sajtót, és a »Mastro Don 
Gesnaldo« még most is várat magára. 
Hanem e helyett megjelent Vergától egy 
másik regény ; a »Marito di Elena«, mely
nek terve úgy látszik már régebben készen
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volt; inkább Verga régi irányú müveire 
emlékeztet és a >Malavoglia«-val szem
ben inkább visszaesés, mint haladás vehető 
benne észre. Nem is elemzem bővebben, 
bár természetes, hogy a »Novelle rusti- 
cana« alkotója itt sem tagadja meg magát, 
és van a műben sok olyan lap, mely becsü
letére válnék a világirodalom legnagyobb 
regényíróinak is. De sietnem kell, hogy szól
hassak pár szót Vergáról a s z í n m ű í r ó 
r ó l  is, illetőleg egyetlen darabjáról, a ta
valy megjelent »Cavalleria Rusticana«-ról.

Már magok azok a dolgok is, melyek 
a darab szinrekerülését megelőzték, nagy 
mértékben fölkeltették a közönség érdeklődé 
sét. Vagy három hónappal azelőtt közölték 
az olasz lapok, hogy Giovanni Verga a szín
padon is szerencsét akar próbálni, és hogy 
a »Cavalleria Rusticana« cimü rajzát egy- 
felvonásos népszínművé alakította át. Az 
időtájt kezdett működni a Ferrari igazga
tása alatt álló »Nemzeti szintársaság«, mely 
a kormánytól jókora subvenciót kap, és 
arra van hivatva, hogy a közelebb Rómá
ban építendő állandó szinházban telepedjék 
meg. Verga hát a darabot elküldte Ferra- 
rinak, a ki azonban a »Cavalleria Rustica- 
na«-t előadásra nem  fogadta el. E hir az 
olasz sajtóban igen kínos benyomást keltett; 
a lapok általánosan úgy vélekedtek, hogy 
igy Vergától nem s z a b a d  visszautasítani 
darabot, különösen, ha az csak egyfelvoná- 
sos apróság, melyet egy pár nap alatt be 
lehet tanulni, és melynek kiállítása úgy szól
ván semmi költséggel sincs összekötve. De 
hát Ferrari határozott és Verga Milanóban 
nyújtotta be darabját. Itt aratta a »Caval
leria Rusticana« azt az óriási sikert, mely
től sokáig viszhangzott az olasz sajtó. A mü 
hatása oly nagy volt, a minőt még Verga 
sem mert remélni, és egy nappal az előadás 
után már versenyeztek Itália összes »capo- 
comico«-i, hogy melyik bírja előbb megsze
rezni e darab előadási jogát.

E sikerben kétségkívül igen nagy része 
volt annak, hogy Verga annyiban ujitott a 
népszínmű terén, a mennyiben száműzte on
nan a dialektust. Eddig az olaszok mellőz- 
hetetlennek hitték a »dramma popolare»- 
ban a tájszólást, a minek aztán az lett a 
következménye, hogy ha pl. a velencei da
rabot elő akarták adni Rómában, azt előbb 
le kellett f o r d í t a n i  vagy római dialek
tusra vagy az olasz irodalmi nyelvre. Verga

| belátta, hogy a táj nyelvi irodalom e túlten- 
! gése nagy gátja az olasz drámairodalom fej

lődésének és e gát elhárítását tűzte ki fel
adatául.

Ez egy körülmény azonban természe
tesen nem lett volna elég arra, hogy a mü
vet repertoir-darabbá tegye. Ezt csak erős 
cselekvényének köszönheti, mely rövid ki
lenc jelenetben a hatásos jelenetek egész 
sorozatát foglalja magában ; köszönheti nagy 
vonásokban, de mégis élesen festett jellemei
nek és köszönheti végül rendkívül drámaias 
nyelvének. Majdnem mindegyik jelenet egy - 
egy »coup«, mely hatásosságban versenyez 
a francia iskola nem egy műremekével. 
Olyan erősek az egymás után következő 
scénák, hogy ha a darab csak valamivel 
hosszabb volna: kérdés, nem fárasztaná-ea 
nézőt? Annyi igaz, hogy cselekvényéből na
gyon könnyen telnék egy e g é s z  estét be
töltő darabra is, annyira kondenzálva van 
benne minden. Van ugyan a mesében pár 
olyan dolog, a melynek mélyebb indokolá
sával adós maradt a szerző : de az esemény 
olyan rohamosan folyik le, hogy az ember
nek, mig a darabot nézi, efféle kérdések bi
zony nem juthatnak eszébe. A néző elejé
től végig feszült idegekkel ül székén, és tel
jesen abszorbeálva van azáltal, a mi a szin- 

| pádon történik. Csak az hat kissé zavaró- 
* lag, hogy a rövid darabba négy felesleges 

személy is bele van hozva, melyek bízvást 
elmaradhatnának; bár keveset szólnak és 
kevésszer lépnek is színre, de ily rövid da
rabban még az is rontja némileg a hatást, 
ha csak egy féltucat, nem a meséhez tartozó 
kérdést és feleletet kell az embernek vé- 

; gighallgatnia.
De bárhány ily apróbb fogyatkozást 

lehetne is kimutatni a »Cavalleria Rustica- 
na«-ban, annyi kétségtelen, hogy Verga e 
müvével uj korszakot nyitott az olasz nép- 
szinmü történetében. Ha Verga folytatja drá
maírói tevékenységét, e műfaj történetének 
legfényesb napjain kétségkívül ott fog ra
gyogni az ő neve is. Dr. RADó ANTAL.i _____ _

„HULLÁMOK.“
(Vegyes müvek. Irta C s u p o r  Gyula O-Be* 

cse, 1884. A szerző sajátja.) /

A vidéki irodalom termékeit rendesen 
nem igen méltatja figyelemre a fővárosi kri
tika. igaz, hogy kev?és munka is érdemli 
meg, hogy a sajtó foglalkozzék vele. Alig

{
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van város és megye, melynek meg ne volna 
a maga kedvenc lokális poétája, elbeszélője, 
szénoka, — sőt drámaírója is, a ki .— ha 
alkalom kerül — a műkedvelő társaság szá
mára megirja a tőle' várt és tőle telhető 
kisebb-nagyobb vígjátékot s ez a mű aztán 
csak oly hatást ér, főleg, ha a szerepek há
lásak, mint akár Moliére vagy Sardou

Ezek a helyi nagyságok azonban nagy
ritkán állják meg helyüket, ha a főváros 
irodalmi areopágja elé idézik őket Ilyen 
ritka szerző C s u p o r  Gyula, a ki nem is 
kívánja, hogy professzionátus író számba 
vegyék, mindazáltal oly talentum, a mely 
megérdemli a méltatást, Nemrég megjent 
kötete, a »Hullámok« című, verseket, novel
lákat s egy ügyes, jóízű vígjátékot tartal
maz; s mindegyik genre-ban jóravalót nyújt 
az iró, kinek tehetségét egykor jó barátja 
Tóth Kálmán is többszörösen méltatta.

Csupor Gyula igazi költői kedély. Köte
tének első verse is már megkapja az olva- 
vasót. A hang természetessége, melegsége, 
mely az- »Anyám emléke« című elégiát át
hatja : különösen az utolsó strófában nyil
vánul szépen:

»Csak, ha évek múlnak, sebei újulnak,
Szive belsejében szenvedések dúlnak 
Látja anyja sírjá t:
Jól esik lelkének lerogyni a kőre,
A mely alatt nyugszik a családnak őre 
S ott felejti kinját.«

A technikai ügyesség, mely majdnem 
valamennyi költeményét megkülönbözteti a 
vidéki lant pengetők nagy táborától: Arany 
János tanulmányozására vall. Szereti meste
rének strófa-szerkezeteit s ezeket szerencsé
sen utánozza. Különösen a családias hangú 
költeményekben jól eltalálja a szükséges 
hangot; s legjobban a »Kis fiam sírjánál« 
cimüben. Avagy nem-e igaz és egyszerű 
ez a néhány sor:
»Ott a napvilágban, még sírni sem merek,
Hisz kikaeagnának az erős emberek,
Hogy oly gyönge lettem :
Itt, a temetőben sirhantodra omlok,
S ha porba hull is az ismert, büszke homlok — 
Nincs senki mellettem.«

Valamennyi költeményen borongó, me- 
lancholikus hangulat vonul át. Egy mélyen 
érző s nagyon csalódott szívnek majd csön
des panaszai, majd erősebb feljajdulásai 
szólnak hozzánk e dalokból, elégiákból Az 
»Álmodom« cimü versben az ábrándnak

néhány találó sor ad kifejezést, úgy szintén 
az »Emlékeztek-e még cimborák* feliratú
ban is. A jobbak közé tartozik a »Hogyha 

{ nem bírok magammal« kezdetű, mely a 
| sírva vigadásnak sikerült illustrálása.

»Ráhuzatom a cigánynyal 
Csöndesen a régi nótád,
Mintha szivdobogva, lesve,
Ablakod mögött hallgatnád.«

íme, mily közvetlen hatású kép! . , . . 
Ez a közvetlenség ad becset a »Kórágyon« 
cimű versnek is. A négy strófán végig egész 
tisztán megmarad az alaphangulat s a hely
zet-festés is költői:

»Árnyas diófám rázza lombját,
0  is busong gyász-sorsomon :
Részvétéül egy-egy levélkét
Beküld a nyitott ablakon.«

Nyert ügye van minden poétának, mi
helyt az olvasóban érdeket tud kelteni bá
nata iránt. Alig néhány vers az, melyben 
Csupor Gyula életének nagy csalódását el
panaszolja, de hangjának, előadásának igaz
sága által fölkelti rokonszenvünket. Kesereg 
az elmúlt szép napok fölött, midőn csalfa 
ábrándok fátyolán át oly szépnek látta a 
világot; s a bűn, szégyen és csalfaság ró
zsás álarc alá volt takarva. Ébren álmo- 

; dozva fényesnek látta a jövőt, a dicsőség is 
j  feléje sugárzott s azt, a ki hitét szegte, őr

angyalnak hitte. Most többé nem lehet tiszta 
az ajk, a mely hamisan esküdött s a sok 
eltépedt köteléket se forraszthatja többé ősz- 
sze semmiféle szent érzés.

»Nincs mit megénekelni többé,
A mi volt, mind elveszett . . .
Oh, s nem adhatja senki vissza
Az elpazarlott életet.«

így énekel a szerző »Hattyúdal «-ában. 
De ez a költeménye nem utolsó a ciklus
ban: mert a »Tavaszkor« cimű, mely a gyűj
temény befejező darabja, azzal biztat, hogy 
ez a dilettáns lant még meg fog szólalni. Az 
ébredő természet az ő kedélyét is uj életre 
serkenti s a mint a képek egymásután vál
takoznak, föl föl zeng a remény-keltő re- 
fraine : »Oh én fogok dalolni még.«

Vidéki poétánál ritka dolog, hogy az 
alkalmi lírát nem miveli. Csupor Gyula csak 
két óda féle verset s egy humoros házava
tást vett föl gyűjteményébe. A »Petőfi em
lékezete« cimüben van lendület és hév; a
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jellemzés is — minden egyszerűsége mellett 
— találóbb, mint egynémely nagyhangú ódá
ban, melylyel fővárosi ismert lant-pengetők 
vétettek a nagy költő emléke ellen. Petőfi 
jelentőségét, hatását igy írja körül nyolc 
sorban a mi szerény nevű vidéki verselőnk :

»Elhallgatott lantod, e bűbájos hangszer, 
Olykor tépett lelked zokogó hárfája,
Olykor a megtámadt nemzet haragjának 
Csatára szólitó harci trombitája.
Olykor Lehel kürtje, dédapáink kobza,
Régi dicsőségnek régi hegedűje ;
Olykor lágy fuvola, majd zengő cimbalom, 
Majd mulató legény sárkantyú’pengője.«

A jellemzés dolgában ép oly elismerés 
Heti a »Tóth Kálmán halálára« címűt is. Pe

dig ez a vers, valamint a másik is, csak a 
lokális irodalmi gyász- vagy emlék-ülés ki
fejezése kívánt lenni a bajai lapokban. Jól 
írja a szerző Baja halhatatlan költőjéről:

»Az ifjút ajkáról tanult szeretni,
Dalával várta kedvesét a lány ;
A »nép«, melyet büszkén ölelt magához, 
Titokban véle érezett csupán.
Bús fellegét a férfi homlokának 
Az ő dévajkodása űzte el ; - 
Reszkettek ostorától elnyomóink,
Mert hogyha sújtott — ott maradt a jel.«

De valamennyi költemény közt legcsi- 
nosabb az »Utón« cimü. Mind a hat stró
fát ide kellene írnom, hogy szabatos kom
pozícióját, tiszta, megható hangulatát mél
tassam. A költő hintája párnáin ringatód- 
zik s ábrándjaiba mélyedve halad illatos 
mezőkön S a mint megy : egymásután tűn 
nek eléje a változatos képek. A nyugvó 
természet, a pásztortüzek, majd a házi tűz
hely körül ülő család, aztán a legény, a ki 
egymaga a furulyáz az éjben s várja ked
vesét. A költő is oda vágyik a tűzhelyhez, 
mert nincs számára sehol család; s hirtelen 
a keserű valóra ébredve, megadással só
hajt föl :

»Én hűtlen kedvesemmel többé 
Nem is találkozom soha ;
Ábrándokért ne lelkesüljünk,
Ha sorsunk már oly mostoha:
Vegyük kezébél a mit ád . . .
Hintóm ! robogj, robogj tovább. «

A iira után az elbeszélő genre, melyet 
két novella féle képvisel, kevésbbé nyeri 
meg tetszésünket. A »Három egymásután« 
cimü humoros ueszélyben kicsinyes dolgok 
kai libelődik a szerző, melyek csak a tör

ténet, közepe felé kötik le némileg érdek
lődésünket, a nélkül, hogy végül egészen 
kielégítene. Az előadás hangja ma már el
avultnak tetszik. Csató Pál s később Pákh 
Albert éicelt és fontoskodott ilyen modor
ban. Az elbeszélés hőse, Vendel, egymás
után beleszeret Amália kisasszonyba, a ki 
trafikás lány; majd Budapesten, mint jogász 
Eulália kisasszonyba, a ki azonban meg
szökik egy jóbarátjával ; végül megszereti 
Olga kisasszonyt, későbbi principálisa leá
nyát, a kit el is akar venni. Igen ám, de 
a két első ideálja ellene esküszik; a múlt 
nemezise rá támad s a bárom kedves kö
zül egy se lesz övé A vége felé jóizüvé 
válik e burleszk történet; de azért jelen- 

, téktelen marad.
Több gond nyilvánul a »Kántor Pali« 

i cimü elbeszélésben, melynek tárgya egészen 
t komoly, sőt tragikus. De nem tragikus for

dulat, hanem a népélet találó rajza az, a 
mi dicséretes elemét képezi. Hőse egy ta- 

; Iáit gyermek, a ki kántor szeretne lenni 
Botrafalván. És szeretné, ha megválaszta
nák Juliska is, a ki együtt nőtt fel Palival.

I Nem is kell egyéb a fiatal szerelmesek 
boldogságára, mint hogy a választás szeren
csés legyen rájuk nézve. De hát nem lesz 
az, Palit megbuktatja a másik jelölt: Sutka 
Mihály, még pedig egyetlen egy szava
zattal.

Biz ez nagy szerencsétlenség. De váj
jon akkora-e, hogy egy fiatal embernek s 
egy fiatal lánynak egyenesen a vesztét okoz
hatja ? Pedig azt okozza irgalmatlanul. Ju
liska ugyanis, kedvesének bukása miatt, 
leveti magát a torony ablakából; Pali pe
dig meghal kedvese sírja fölött bánatában. 
Ez a sentimentális vég nem illik a törté
nethez. A két szerelmes nem érdemelte meg 
ezt a katastréfát, aztán meg Pali is, Juliska 
is sokkal életrevalóbb, élni szeretőbb, sem
hogy a bukás nagy szerencsétlenségét ki ne 
heverhetnék.

Bő kárpótlást nyújt a két gyönge el
beszélésért »Az öngyilkosok« cimü vígjáték. 
Csak egy felvonás: de ebben sok mulattató, 
vidám dolog történik. A théma nem u j: az 
anyós zsarnokságáról van szó. Ozv. Szeg- 
füné látogatóba jött leányához dr. Pemetey- 

| néhez. Nem szereti ezt a vő s azért igyek- 
| szik minél kevesebbet otthon lenni s ezért 

elhanyagolja szép feleségét, Ilkát is. Az anyós 
i e távolmaradások miatt szemrehányásokat

K O S Z O R Ú
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tesz lányának, s gyanúsítani kezdi vejét, 
hogy hűtelenkedik. Egy válópör, s annak 
bájos felperese, Kollárdi Rózália annál több 
vizet hajt a »mama« malmára s a gyanusitá 
sok csakhamar nyílt vádakká válnak. Guci, 
az írnok és Evelin a szobalány részint ügyet
lenségükkel, részint furfangjukkal szintén 
elősegítik a zavart s egy nap a férj arra 
ébred, hogy házában kész a pokol.

Gyors segélyre van szükség, azért fur
csa, bohózatos tervet főz ki barátjával dr. 
Csallán orvossal. Ráveszi, hogy öngyilkos- 
sági jelenetet improvizáljon vele, majd ez
zel ráijeszt özv. Szegfűnére. Meg is teszik 
az előkészületeket s nem tudják, hogy Guci 
és Evelin a tervet elárulják az anyósnak és 
a feleségnek. Ezek színre szint adnak s a 
midőn dr. Pemetey az öngyilkost játsza: 
hirtelen megjelenik nála Ilka és szintén 
játsza az öngyilkost, még pedig oly ügye
sen, hogy a férj komolyan megijed. Ez a 
fordulat ügyes s a vígjáték hatása főleg eb
ben van. A vége persze az, hogy a házas 
felek kibékülnek ; az anyós pedig nagy ha
ragjában haza utazik; hisz a férjet alapta
lanul vádolta hűtlenséggel.

A vígjáték dialógja eleven s a jelene- 
tezés sok helyütt ügyes. Műkedvelők sikert 
is arattak vele, a mikor előadták. Ez a si. 
kér arra bírhatná a szerzőt, hogy ő maga 
ne csak mint műkedvelő forgassa tollát. 
Mert könyvének nem egy lapja nemcsak 
kedvről, hanem hivatásról is tanúskodik.

FANFARON.

I R O D A L O M ,
A magyar színészet történe

téhez érdekes adalékokkal járul id. S z i n- 
n y e i  József ama közleményekben, melyek 
a komáromi színészet múltját ismertetve, 
egy idő óta a »Komáromi Lapok «-bán lát
nak napvilágot. E közleményeket külön 
önálló füzetekben is közrebocsátja az érdemes 
szerző. Most ismét elhagyta a sajtót egy ily 
füzet, a műből már a negyedik, s ezzel ter
jedelmes kötet vau készen, mely a komá
romi színészet történetét 1885-ig foglalja 
magában. Kétségtelenül becses adatok gyűjte
ménye, melynek jó hasznát fogja venni, a 
ki a magyar színészet történetét megirja. 
Szinnyei a színtársulatok igazgatóiról, a ta
gokról életrajzot nyújt, terjedelmesebbet, rö-

tok engedik. A játékrenden volt színmüve
ket értékes irodalomtörténeti jegyzetekkel 
kiséri. Munkája tehát nemcsak szorosan a 
komáromi színészetre vonatkozik, hanem 
átalános érdekű. Az uj füzet az 1888—85-iki 
színészetről szól s abban először is Kom- 
lóssy igazgató érdemes működéséről, mely 
az irodalomra is kiterjedt. E társulat (a du
nántúli színész társaság) 1838. őszén Pesten 
is játszott s nem csekély hatással volt a fő
városi magyar szinügyre. Komlóssy szemé 
lyes érdekeit mellőzve, társasága bármely 
tagját felajánlotta a budai színháznak s leg
jobb tagjait szerződtették is. A társulatnak 
ma is él két tagja: Lendvay-Latkóczyné, 
mint a nemzeti szinház nyugdíjazott érde
mes művésznője és Horváth György, ki a 
budai várszínháznál van alkalmazva, de 
többé nem működő tag. Az irodalomtörté
neti adatokat gyarapítja az, hogy Czuezor 
Gergely Komlóssyné jutalomjátékára egy 
bucsuvcrsezetet irt, mely a fiatal pap nevé
nek csak kezdőbetűivel jelölve nyomatott 
ki s a »Iionmüvész« egyik száma őrizte 
meg. Garay János pedig ugyané lapban 
egy ízben hosszabb kritikát irt a komáromi 
színészekről, névtelenül. 1834. év elejéről 
Szinnyei 15 magyar színész-társaság fenn
állását mutatja ki. Ez évben Komáromban 
Balog István színtársulata működött, ismét 
oly igazgatóé, ki jelentékeny szerepet vitt 
a magyar színészet történetében, de a ki
nek ez időben csak gyönge, mindössze hét 
személyből álló társulata volt Komáromban. 
Majd Fekete Gábor társulata követte. Szin
nyei részletesb életrajzot át Balogról, ki több 
szinmüvet irt vagy fordított s 1873-ban 83 
éves korában, mint a nemzeti szinház pénz- 
tárnoka hunyt el, továbbá Munkácsi Pálról, 
a ki Felekiné-Munkácsi Flóra édes atyja 
volt, Hubenayról, Hubenaynéról (Magda 
Lujza), kinek korai halálát Vörösmarty is 
megénekelte stb. A színészet kedvelői ér
deklődéssel várják a becses monographia 
folytatását.

A »Paedagogiai encyclopedia« című neve
léstudományi szótárból (szerkeszti V e r é d i Ká
roly, kiadja az Athenaeuin-társulat) a 8-ik füzet 
hagyta el a sajtót. Tartalmát a »gyakorlati böl
cseletről« szóló fejtegetéstől a »hülyeségéig ter- 

■ jedő cikkek teszik. A ueveiésügyi dolgokról rövi
den, de kellőleg tájékoztatón irt cikkek ezek ia

videbbet, a mint érdemük hozza magával, 
vagy a mennyire a szorgosan nyomozott ada

Egy füzet ára ?0 kr.
»H agyatékom  fiaim nak.« A tapasztalati 

i életbölc8észelből merített könyv címe ez, melyet 
i néhai V e r t á n Endre, volt képviselő irt, s kéz-
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iratban hagyott hátra fiainak. Az író a publicis
tái téren is működött, s egy pár politikai fejtege 
fcése Kunágotai név alatt jelent meg. Szóban levő 
munkája nemes gondolkozás tükre, és szép lélek 
tanúsága. Harminchat fejezetben, gyermekeinek 
adott tanács alakjában adja eiő nézeteit az élet
ről, a kötelességekről. Most már a második kia
dást érte meg e munka, s tiszta jövedelme fele
részben a Budapesten fölállitandó »tanítók árvahá
zára«, felerészben az arad-vidéki tanitó-egylet se
gélyalapjára van szánva Aradon, Gyulai István 
nyomdájában rendelhető meg s ára 1 frt, vagy 
diszkötésben 2 frt.

Gr. Andrássy Gésa tavalyi amerikai útjá
ban szerzett tapasztalatait egy terjedelmesebb kö
tetben szándékozik közrebocsátani. Behatóan fog
lalkozik a fiatal gróf az agrar-kérdéssel s érde
kesen ismerteti az amerikai gazdasági s társadalmi 
viszonyokat is. A munka igen díszes kiállítású 
lesz, az illusztrációkat a legjelesebb művészek ké
szítik hozzá.

A »Jeles Írók iskolai tára« című vállalat 
legújabb kötete S c h i l l e r  »Wallenstein hálálá«-t 
adja, számos, a mű széptani, történeti és nyelvé
szeti méltatását illető jegyzetekkel. A l e x a n d e r  
Bernát gondoskodott e jegyzetekről. A bevezetés 
a trilógia első részeivel ismertet meg; a bő jegy
zetekkel ellátott dráma szövege után pedig terje
delmes magyarázat következik, a drámáról magá
ról, annak tárgyáról, keletkezéséről, cselekményé
ről, a jellemekről, szerkezetéről stb., Kiadta a 
Franklin-társulat; s ára 80 kr.

A francia Akadémiában három hely van 
most üresedésben J. B. Dumas, Mignet és Haus- 
sonville academikusoknak egy hó lefolyta alatt 
történt elhunyta folytán. Mind a három helyet de
cember 4-én fogja az akadémia betölteni. Eddig 
három jelölt mutatta be magát: Bertrand József 
a tudományos akadémia egyik állandó titkára és 
kiváló mafchematicus, Duruy Viktor, volt közok
tatási miniszter, és Soulary József, ismert költő. 
Ezeken kívül Leconte de Lisle, Bardoux, Bornier, 
Ludovic Halévy és Daudet Alfonz urakat emle
getik mint jelölteket. Az uj tagok közül Coppée 
Ferenc dec. 18-án tartja székfoglaló beszédét és 
Cherbuliez fogja fogadni. Ugyancsak Cherbuliez 
fogja, később meghatározandó napon fogadni Les- 
sepset, mig About-t Rousse vezeti be.

»Aa utolsó kenőt«, — ez a címe annak az 
uj népszínműnek, mely a Fáimay Ilka asszony ál
tal hirdetett ̂ népszínműi pályázat 50 arany diját 
megnyerte. Szerzője Monostori Károly. A pályázat 
eredményét közelebb hirdették k i : beérkezett SO 
pályamű,'.köztük 22 népszínmű, 1 népies színmű, 
énekes szimü, l^népdráma, 1 életkép és 4 operette. 
Figyelemreméltó darab egészben véve csak hat akadt 
a pályázaton, még pedig a bizottság osztályozása 
szerint ily sorban: »A hódosi biró lánya«, »Ilka 
lencséje«, »A dajka«, »Senki fia«, »Az aranylánc« 
és *Az utolsó kenet«. _ Ez utolsó népszínműnek 
ítélte oda a bizottság a pályadijat. Ügyes meséje, 
gyors cselekvénye, eleven dialógja, jóízű humora, 
gördülékeny nyelve és csinos dalai számos hiányai 
dacára minden versenytársa fölé emelik: némileg

irodalmi értéke is van. Fűzi Eszter költői alakja 
a darabnak, s ha nem is kiváló szerep, de elég 
alkalmas arra, hogy a pályázatot hirdető művésznő 
sikerrel játszhassa.

Az »Ezeregy éjszaka« cirnü világszerte is
mert arab regék magyar fordításából most jelent 
meg az első 416 oldalra terjedő kötet Nádor Kál
mán kiadásában. N á d o r  Gyula rendezte sajtó 
alá a kötetet, fölhasználva Gallande, Habicht, Vö. 
rösmarty és mások kiadásait. Az »Ezeregy éjszaka« 
első sorban ifjúsági olvasmány, de phantastikus 
szép leírásait a felnőttek is nagy élvezettel olvas
hatják. A magyar kiadást szövegbe nyomott met
szetek díszítik, s tiszta, könnyen olvasható nyo
más teszi ajánlatossá. Az első kötet ára 2 frt 20 kr.

Vértesi Arnold ismert elbeszélőnk ez idő 
szerint színmüvek Írásával foglalkozik. »A kecskés
völgyi molnárné« cimü népszínműve a budai vár
színházban fog szinrekerülni, egy másik színmü
vét (bohózatos életkép) a népszínházban adják elő.

»Magyarország függetlenségi harca 1848— 
49-ben.« Gelich Rikhárd tábornok nagyterjedelmü 
munkájából, mely szabadságharcunk történetét 
főleg katonai szempontból tárgyalja, a 13-dik fü
zet hagyta el a sajtót, Aigner Lajos kiadásában. 
Az 1849-iki hadügyminisztériumról, a honvédcsa
patok szervezéséről, a nagyváradi katonaképző 
intézetről szól ,• majd a harctérről 1849. elején 
történt események általános áttekintését nyújtja, 
aztán Görgey visszavonulását a Vág völgye felé, 
Perczel visszavonulását a Közép-Tisza mögé, Win- 
discbgratz intézkedéseit, a bácsbánsági hadtest 
visszavonulását a Közép-Tiszához, stb. A füzet 
ára 40 kr.

M Ű V É S Z E T .

L o tz  K á r o ly  kitüntetéséről gondol
koznak jelenleg a fővárosban élő művészek 
s értékes emléktárgygyal akarják meglepni 
abból az alkalomból, hogy az operaház 
mennyezetét oly mesteri szépen megfestette. 
E célból a napokban értekezletet is tartot
tak Keleti Gusztáv elnöklete alatt. Az em
léktárgyra nézve concrét indítványt adtak 
be, melyet az értekezlet magáévá tett. Az 
emléktárgy ezüstből készült papirgyüret 
lesz, melyet ugyancsak ezüstből készített 
babérág övez s az egészről arany emlékérem 
fog csüngeui. Az ezüst papirgyüret belsejébe 
pergamenre irt üdvözlő diploma jön az ösz- 
szes gratuláló művészek sajátkezű aláírásá
val. Az emléktárgyra vonatkozólag S p á- 
n y i Béla már tervezetet is nyújtott be, 
minthogy azonban többen is ajánlkoztak erre, 
a műtárgy elkészítésével várnak, hogy a 
tervezetek legszebb motívumait lehetőleg 
összeolvaszszák. E műtárgyat aztán egy 
tisztán művészek által rendezendő — s a 
képzőművészeti társulat hivatalos bankett-
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jétől különálló — lakomán fogják a művész
nek átadni. Ezenkívül elhatáj ózták azt is, 
hogy a jövő hó folyamán külön kiállítást 
rendeznek a műcsarnokban Lotznak össze
gyűjtött müveiből. A részletek megállapítá
sára a jelenvoltak bizottsággá alakultak össze, 
melynek tagjai eddig a következők: Keleti 
Gusztáv elnök, Telepy Károly alelnök, 
Paczka Ferenc jegyző, Vastagh György, Agg- 
házy Gyula, Spányi Béla, Feszty Árpád, 
Bruck Lajos, Ebnér Laj'es és Tölgyessy 
Arthur festőművészek, Szász Gyula, Stróbl 
Alajos és Donáth Gyula szobrászok, Pártos 
Gyula és Gerster Kálmán műépítészek. — 
A művész kitüntetése a képzőművészeti tár
sulatban is szóba jött s a választmány be
ható eszmecsere után a következőkben ál
lapodott meg: Az orsz. m. képzőművészeti 
társulat Lotz tiszteletére legközelebb disz- 
lakomát rendez, el fogja továbbá készíttetni 
az ünnepelt művésznek bronz-mellszobrát, 
melyet a Munkácsyéhoz hasolónan a műcsar
nokban helyeznek el. Tekintettel pedig arra, 
hogy a m. kir. operaházban levő falfestmé 
nyék több kiváló hazai művészünknek oly 
jeles alkotásai, hogy azoknak minél széle
sebb körű ismertetése és minden esélylyel 
szemben való megőrzése felette kívánatos, 
a társulat rajta lesz, hogy azoknak, és pe
dig első sorban Lotz menyezeti kör képé
nek sokszorosítását rézmetszetben vagy szin- 
nyomatban biztosítsa s e célból a kormány
hoz is felterjesztést fog intézni. Végül a tár
sulat a kedvezményezést arra nézve is meg 
fogja ragadni, hogy Lotz monumentális mű
vészeti tevékenységének megfelelő műterem
hez jusson. E programm-pontok részletes 
kidolgozásával és foganatosításával az igaz
gatóságot bízták meg. Érdekes volna pon
tosan kiszámítani: hány év kivántatott meg 
arra, hogy a nagyérdemű mestert hazájában 
észrevegyék ?

Baditz Ottó kiváló festőművészünk mün
cheni tanulmányújából a napokban a fővárosba 
érkezett s három képet hozott magával, melyeket 
az őszi tárlaton állit ki. Ezek egyike Krisztust a 
Madonnával tünteti fel, a másik a szegedi árvíz 
egy jelenetét mutatja be, mig a harmadik kisebb 
genre-kép. A művész pár nap előtt Mácsára uta
zott gr. Károlyi Tiborhoz, hogy a gróf családját 
lefesse.

Ai őszi m ti tárlatra Szatmárról B a r t ó k  
Lajos fiatal festő, kit pár év előtt Munkácsy is 
elismerő figyelmével tüntetett ki, három eredeti 
olajfestményt fog küldeni. Az első kisebbített

alakja ama műnek, melyet a közönség »A falu
háza előtt« eimeu ismer, a második »Merinói ju
hok delelöje« néven a cserháti pusztán e nyáron 
természet után készült. A harmadik »Az első pi- 
pázás« címmel komikus genret ábrázol.

Budapest látképei. A főváros tanácsa ez 
évben pályázatot hirdetett Budapest legszebb pont
jainak látképeire. A- pályázatnál öt, három és 
200 frtnyi jutalomdijak vannak kitűzve, a vá- 
юя ezenkívül a nyerteseknél egyenként 1200 írtjá
val megrendeli a képek festését. E pályázat határ
ideje december 1-én jár le s az eredmény nagyon 
érdekesnek ígérkezik, a mennyiben festőművé
szeink legnagyobb része részt vesz a pályázatban. 
Számosán közülök nemcsak két vázlattal, mint a 
pályázatban kikötve van, de mind a tizenkettővel.

»Mária és Magdolna« című szoborcsoport 
lesz kiállítva az őszi mütárlatban. A müvet Z a l a  
György fiatal szobrász készítette, ki most végzi 
tanulmányait a müncheni müvészakadémiában s 
e müvével az év végén rendeztetni szokott pályá
zaton legnagyobb kitüntetést: ezüstérmet nyert. 
A szobor az őszi tárlat nagy dijáért is pályázik.

»Ballada-estély«. Ney Dávid, a m. királyi 
operaház bassistája, közkívánatra az idén folytatja 
a tavaly nagy sikerrel megkezdett ballada-esté
lyeket. Rendkívüli elfoglaltsága miatt azonban 
csak egyet rendezhet november havában, melyen 
ismét kizárólag »Loewe«-féle balladákat fog 
énekelni.

Rousseaunak az 1789-iki nemzetgyűlés, ha
tározata értelmében most szobrot akarnak emelni 
Párisban és e célra bizottság alakult, mely azt 
kérte Páris város hatóságától, hogy a szobrot en
gedje felállítani a Rousseau-utea végén levő uj 
téren, mely aztán elneveztetnék Rousseau-térnek. 
Páris városa a szobor költségeire 7C00 frankot 
szavazott meg; a bronzot és a márványt az ál
lam adja.

Rubinetein Antal e bó 13-án Pétervárott 
nagy ováció részese volt. Azon a napon a nagy 
operában századszor adták elő »A D é mo n «  
című, az orosz fővárosban nagyon népszerű ope
ráját, mely alkalommal a zeneköltő maga dirigálta 
a zenekart. A színház legutolsó zugában is meg
telt a legelőkelőbb közönséggel. A cár és cárné 
is eljöttek Peterhofból, hogy j elenlétükkel megtisz
teljék a szerzőt. Rubinstein, kit számtalanszor a 
lámpák elé hívtak, az orosz opera személyzetétől 
ezüst babérkoszorút kapott. Sándor cár maga is 
élénken tapsolt; azután páholyába hivatta Rubin- 
oteint a jó ideig a legszivesebben társalgóit vele.

A »szigetvári mükedvelő-társulat« már 
megkezdte működését. Programmszerüleg szinielő- 
adásekat, felolvasásokat, hangversenyeket és tánc
estélyeket rendeznek. Еізо előadásul B é r e z i k  Ár
pád »Közügyek« vigjátéka korült színre kifogás
talan eredménynyel. Oly ügybuzgalmat fejtettek 
ki a szereplők, hogy súgóra nem is volt szük
ségük.

Felelős szerkesztő •. SZANA TAMÁS.

B udapest. W«;*»i4«un tM tT értk  k ö u i ia r e m i t i* .
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Irta GABÁNYI ÁRPÁD.

(Folyt.)

Aranka viselete meglepte őt; nemcsak 
hogy iránta nem mutatott semmi haragot 
amaz utolsó összezördülés után, de Margit 
iránt határozottan barátságosabb lett. Ha 
nagyobb társaság, estély vagy egyéb mu
latság volt a háznál, Margitnak minden
ben részt kellett venni s ilyenkor Aranka 
észrevehetőleg igyekezett a kis nevelőnőt 
Kengyel Gidával összehozni. Épen ebből 
következtette Zoltán, hogy ez a szép vi
pera harapásra készül; hogy csinos fejecs
kéjében forral valamit, de a mi Margitra 
csak veszedelmes lehet.

A tél szokatlan hamar beköszöntött. 
November közepén hó esett s uraságaink 
csak a fagyot várták, hogy a fehér lepellel 
takart országutakon és sikságokon szán
versenyeket rendezzenek. Végre ez a kíván
ságuk is teljesült. Szegény, Ínséges családok 
kénytelenek voltak egy-egy fölöslegesnek 
vélt bútort feldarabolni, hogy legyen mivel 
tüzet rakni a kemencében. A börtönök meg
népesültek éjeli hajléktalanokkal. A város 
határán egy öreg koldusasszonyt találtak 
megfagyva. Isteni szép idő volt! . . .  a gaz
dagok mulathattak . . . .  a korcsolyapálya 
megnyilt . . . szőnyegekkel cifrázott uri-szá- 
nok szökdöstek, egymást keresztezve, vidá
man csilingelve utcákon, tereken.

Domokos ur szobájában vidáman pat
togott a tűz. A kis, zöld posztóval bevont 
asztal mellett, finom, metszett pohárkákból 
szürcsölve a bordeaux-it ültek ők ketten, a 
rózsásarcu háziúr s a báró, kinek beesett 
szemeiben ma szokatlan élénk fény lobogott. 
Előttük hevert a csomó francia kártya-

— Egy propositiom van, — mondá a j

báró, az asztalon át megveregetve Domokos 
ur puffadt, vörös kezét.

— Hallom, — viszonzá az, keverve a 
kártyát.

— Neked megtetszett az én szánom leg
újabb fölszerelésével.

— Gyönyörű, barátom! Gyönyörű! 
olyan, mint egy velencei bárka. — Megjegy
zendő, hogy Domokos ur soha sem látott 
velencei bárkát még panorámában sem.

— Játszunk rá egyet. Én fölteszem a 
szánt a két szürkével, lószerszámmal és min
den hozzátartozó fölszereléssel.

— Á ll! S én mit tegyek ellenében ?
Kengyel Gida orrán nagy füstfelhőt fújt

az asztalra, nehányat köhintett, aztán hátra- 
veté magát a széken s mosolyogva mondá :

— A kis nevelőnőt. Margitot.
Domokos ur szemei a csodálkozástól

akkorát dagadtak, mint egy-egy forintos 
tallér.

— Ne légy bolond ! — jegyezte meg. 
— Már azt hittem, komolyan akarsz játszani 
a velencei bárkára.

— A mit mondtam, a legkomolyabban 
ismétlem.

— Eredj a pokolba! . . . . Azzal a kis 
leánynyal . . .

— Azzal a kis leánynyal a menyor
szágba jutnék ! — — No hát játszunk rá, 
vagy sem?

— De én nem értelek, Gida. Mit akarsz 
te azzal a gyerekkel ?

— Elvinni a háztól.
— Hova ?
— Az az én dolgom.
— Hja! el akarod szöktetni . . . ? No 

persze! Mit mondana a világ? Nekem kö
telezettségeim vannak az intézettel szemben, 
melyből ide hozattam.

— Hát tehetsz te arról, ha a te gou- 
vernante-od megszökik egy mágnással ?

— No igen .. . igen . . . De hát mégis
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az ördögbe . . . Mit szólna ebez hitvesem, a 
grófnő ?

— Hitvesed, a grófnő mindent tud. Ö 
szemet huny és mit sem fog tenni.

— Igazán?
— Beszéltem vele.
— Nagy kópé vagy Gida! . . . Azt a 

szegény gyermeket . . .
— Azt a szegény gyermeket ne féltsd ...

Kapsz te helyébe más nevelőnőt eleget. No 
hát játszunk ? '

Domokos ur megvakarta a fejét a nya- 
kacsigolyájától kezdve egész az orra tövéig, 
aztán: »Nem bánom!« veté utána, de oly 
hangon és olyan mozdulattal, mintha arról 
lett volna szó, hogy egy ócska cipőt meg- 
talpaljanak-e, vagy csak foltot tegyenek rá ?

És játsztak.
Előbb Domokos ur »gusztált« :
— Alsó . . . és . . . és . . . hetes!
Gida kicsinylően csettintett ajkával s

lassan vonta le tenyerét előbb az egyik kár
tyáról, majd a másikról.

— Káró . . . .  káró . . . .  káró kilenc!
Es . . . föllélegzett s tovább nézte . . .  és 
c o e u r - d a m e !  . .. Szivem hölgye, enyém 
vagy! -----------

Hátuk megett becsapódott az ajtó, mintha 
eddig valaki leskelődött volna rajta s ha 
játékosaink meggyőződtek volna róla, a sö
tétben Arankára találnak, ki bájos pon
gyolában, apró, himzett papucsaival vé
gigcsoszog a termeken s hálószobájába érve, 
örömkacajjal rejti fejecskéjét a selyemta
karó alá.

*

— ügy megfagyott, mint a csont! . . .
— szólt másnap vidáman Kengyel Gida, a 
mint ostorral kezében felszökött a bakra, 
hogy maga hajtsa a lovait, melyek trüszkölve, 
kapálódzva röpítették tova a könnyű szánt. 
Bent a »velencei bárkában« ült Domokos 
ur és Margit; mert ő nagysága a háziasz- 
szony két vendégével foglalt helyet a másik ! 
nagyobb járműben. Itt ült ő boldogan gróf 
Migléczy oldalán, szemközt egy tudálékos 
fiatal emberrel, ki azzal mulattatá a szép 
asszonyt, hogy a »fagy és a forrpont«-ról 
tudományos értekezést tartott neki. Aranka 
úgy tett, mintha figyelt volna rá s foly
vást integetett fejecskéjével. Ajkain meg
elégedett mosoly játszadozott. Vájjon miért , 
volt megelégedve ? . . .  Miért volt boldog ?. . .  |

Elől repült Kengyel Gida bárkája, jó- 1

| val utánuk a családi fogat. Elhagyták egy- 
| mást, mert Aranka maga mondogatta több- 
i szőr a kocsisnak, hogy ne hajtson oly se

besen, mert .az erős légáramlat köhögésre 
| ingerli.

Domokos ur nem köhögött, ők vágtat
tak sebesen, mint a nyil, mint a bűnös 
gondolatok Kengyel Gida agyában, ha le-le- 
tekintett a bakról Margitra, ki semmi rosz- 
szat nem gyanítva, hidegtől pirosló arccal, 
kicsi prémes karmantyúját ajkai elé tartva 
ült gazdája, kenyéradója mellett. Oh, ha 
sejtette volna a szerencsétlen, hogy ez a 
derék ur vásárra vitte őt s eladta, elcsere
berélte, mint valami rabszolganőt !

Sima hóréteg borította mindenfelé a 
láthatárt. Nem hallatszott semmi nesz, csak 
az ostor pattogása s a lovak csengetyüinek 
zavaros, tarka zenéje. A másik szánka el
maradt megettük oly messze, hogy csak fe
kete pontnak látszott egy fehér lapon.

Az ut kanyarulatánál, a nagy kő-kereszt 
mellett Domokos ur egyszerre felkiáltott, 
mert a szél lekapta fejéről a kalapot. A 
báró ugyancsak belemarkolt a gyeplőbe, 
hogy megállíthassa a lovakat. Mindhárman 
kacagtak, mialatt a gömbölyű hazafi, óriási 
bundájának gallérját kopasz fejére rángatta 
s lekászalódott a szánból. Mihelyt azonban 
Domokos ur kívül volt s biztosan állt szét- 
terpesztett, kurta lábain — azon pillanat
ban az egyik ló éles nyerítéssel fölágasko
dott s egy rettenetes szökéssel magával rán
totta a szánt, aztán mindkét ló nekibokro- 
sodva vágtatott végig az utón, majd letér
tek a mezőre, az ároknak iramodtak, visz- 
sza az útra őrült sebességgel. A báró ré
mült arccal rángatta a gyeplőt, ütötte, 
szidta az átkozott dögöket s nem győzte 
csendesíteni a halálra ijedt Margitot, ki 
mindkét karjával belekapaszkodott a kocsi
ülésbe és sikoltozni kezdett.

— Maradion kisasszony nyugodtan ! . . .  
Az istenért ! kiesik . . .  A lovak megijedtek 
valamitől, de nem lesz semmi baj ! . . . így 
nem bírok velük! . . . Maradjon ülve!

A báró kiáltozott, de hiába, a megré
mült leányka sikoltozott, összeroskadt s már 
kevésbe múlt, hogy ki nem esik, ha Ken
gyel Gida a lovak leggyorsabb vágtatása 
közben — át nem véti magát a kocsitilés 
támláján, egyik kezében a gyeplőt tartva, 
másikkal az áléit leányt szoritva magához. 

Egy negyedóránál tovább tartott ez
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az örült hajsza. Domokos ur ott maradt az 
országúton, isten tudja milyen messze tőlük. 
Végre a lovak lassabban kezdtek haladni.
A báró ügyessége elérte tetőpontját; még ; 
évek múlva is dicsekedve emlegeté baráti 
körben, hogy: »Az egy olyan tour volt, 
melylyel a római cirkuszban is dijat nyert 
volna ! . ..«

Midőn Margit eszméletre tért, a báró 
gyöngéd karjai emelték le a szánkáról. Vas
rácscsal kerített, kis nyárilak udvarán vol
tak. Közepén a kastély állott, csinos tor- 
nyocskával, mely mint valami erkély ki- 
szögellett az épületből s palakővel volt te
tőzve. Köröskörül kert vonult végig, de a 
hóval borított virágágyakból most csak egy- 
egy száraz kóró vagy szalmával körül kö
tözött gyümölcsfa magaslott ki. A ház falai 
folyondárral voltak befuttatva, melynek 
zöldje s némi üdesége még megmaradt. Há
tul istálló és majorsági épületek látszottak.
A kapuval szemben pedig messze kinyúló 
erdő terült el, buján tenyésző, lombtalan 
ágabogas fáival.

Ez Kengyel Gida nyárilaka volt Aszú-  
p a t a k  falu határában. Bár meglehetősen 
rendben tartotta, kellő számú cselédség volt 
benne s oly berendezés, hogy télen-nyáron 
ellakhattak volna ott, mégis csak olyankor 
jött ide, ha valami rövid ideig tartó kalan
dot akart átélni, vagy kissé pihenni a vá
ros fáradalmai után.

Margit körültekintett s megdöbbenve 
tapasztald, hogy idegen helyen van. A báró 
igyekezett őt megnyugtatni.

— Mitől se tartson, kisasszony. Itt ná
lam van, az én házamban. Lovaim meg
bokrosodtak . . . szerencse, hogy nagyobb 
baj nem történt. Átkozott két csikó . . .  itt 
nőttek fel . . . nagyon ide vannak szoktatva, 
és semmire sem tudok velük menni.

— De hát hol vannak a többiek? kérdé 
Margit nagy szorongatottsággal, látva, hogy 
egyedül van a báróval.

— Azok bizony már alighanem otthon 
lesznek, tekintve az idő előhaladottságát... 
szólt nem eléggé palástolt mosolylyal a báró. 
Reményiem, hogy Domokos barátomat föl
vették a másik szánra. Hogy állt ott sze
gény kopasz fejével az ut közepén . ..

Gida nem folytathatta élces megjegy
zéseit, mert a leány kérdőieg vcté rá nagy 
kék szemeit, és szavába vágott:

— De hát mi mért nem megyünk 
utánuk ?

— Teljes lehetetlen. A város ide jó há
rom óra. Aztán sötétedni is kezd s a mi a 
legnagyobb baj: a szán baloldali sik-fája 
letört s az egyik lónak is vérzik a lába.

Ha valaki megvizsgálta volna a szánt 
és a lovakat, észrevette volna, hogy sem 
a sik-fának, sem a ló térdének nincs semmi 
baja Általában minden a legjobb rendben 
volt, előre megbeszélve, kitervezve mint va
lami hadi csel, s a szöktetés pompásan si
került.

Margit egész testében reszketett. Ha 
szép szemeivel halált oszthatott volna, úgy 
e percben bizonyosan megöli ezt a nyája
san rá mosolygó embert.

— Bocsásson el! Küldjön e l! el, el aka
rok menni! kiáltott határozott, szigorú hangon.

Kengyel Gida megérteté vele, hogy 
lovai betegek, kocsija nincs, gyalog pedig 
nem kelhetnek ily nagy útra.

A boldogtalan lány sírva fakadt s fu
tott a rácskapuhoz, melyet az ilyen jelene
tekhez már hozzászokott cseléd ép e pil
lanatban zárt be.

Végre is mihez fogjon? Egyedül, gya
log, fogcsikorgató hidegben, késő este csak 
el nem indulhatott olyan útra, melyet nem 
ismer. Aztán a báró oly végtelenül gyön
géden viselte magát iránta. Azt mondá, 
hogy úgy tekinti mint tulajdon édes test
vérét, hogy bezárkozhatik egy egészen kü
löneső szobába, hogy nőcselédet ad mellé, 
szóval, hogy úgy meg lesz őrizve, mint tün
dérkastélyában az aianyhaju királylány. 
Szegény báró! Margit szemrehányást tett 
magának, hogy tán nagyon is igaztalan volt 
iránta. Megkísérelte nevetni az egész baleset 
fölött s elfogadva a báró karját. Mindket
ten a kastélyba léptek. Istenem! milyen 
szép volt itt minden. A nagy teremben ke
leti növények, üvegházi virágok. Melyek 
mámoritó illatot árasztottak, mintha nyár 
derekán volnának s a természet minden 
pompáját föltárná előttük. Jobbra, balra a 
tetőig érő tükrök, melyek fénye egymásban 
törik meg és sokszorozva adja vissza alak
jukat. A padlaton pehely lágyságu, drága 
szőnyegek, hogy Margit, ki iiyesmihez nem 
volt szokva, alig mert rájuk lépni. A búto
rok széle aranyozott volt. Nagy hirü meste
rek festményei lógtak a falon ; aranyozott 
üveges csillár a tetőn. A kicsin\ toronyszo-
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arra,

bábán — melyet a báró éjszakára ajánlt 
fel Margitnak, — nehéz függönyökkel éke
sített menyezetes ágy, s az ablak mellett re
mek faragványu kalickában két kedves ka
nári madár. Az ágynémü tiszta ragyogó se
lyem. (Sokkal szebb, mint az Arankáé !) Vad 
bőrök a földön, a tetőről éjjeli lámpa csün 
gött alá homályos, metszett üveggel. A lég 
nagyobb kényelem, disz és csalogató ven- j 
dégszeretet mindenfelé. Persze azt nem tudta I 
Margit, hogy itt egész nap micsoda tiszto- j 
gatás és takarítás folyt. Miként hordtak i 
össze a padlásról, kamarákból minden bármi j  
keveset mutató bútordarabot, a kertész ho
gyan halmozta fel a szobákban üvegháza 
legszebb virágait; a falubeli uraságtól köl
csön kérték a kanári madarakat, a főerdész 
tői a vadbőröket; a selyem ágynémüt maga 
Aranka küldte ki, — — és mindezt csak 

hogy elvakitsák, megcsalják a ta
pasztalatlan, hiszékeny kis leányt. Egy na
gyon mély hangú, kövér parasztasszony állt 
szolgálatára; ez hozta be neki a theát és 
süteményt, midőn bezárkózott szobájába. A 
bárót nem is látta egész este, csak midőn 
már lefeküdni készült, üzent be a kövér 
szolgálóval, »jó éjszakát kedves vendégé
nek!« . . . ügy határozták, hogy másnap jó
kor reggel indulnak, de mikor Margit föl
ébredt s maga vonta félre az ablak elől a 
drága függönyöket, már akkor a nap ma
gasan ragyogott a tiszta ég boltján, a faága
kon fennakadt hó kristályain milliószor meg
törve sugarait. A báró hogyléte felől tuda
kozódott, egyszersmind jelenté neki, hogy 
mindkét lovat az állatorvoshoz kellett kül
denie, de kocsisát bekergette a városba hin
tájáért. Csakhogy a semmire kellő kocsis 
nem érkezett meg délig, nem estig sem. 
Újból kénytelenek lesznek egy éjszakát a 
nyári kastélyban tölteni, hol azonban Mar
git — a rövid idő dacára, — már egészen 
otthonosan érezte magát. Etette kanári ma
darait, megtekintette a majorságot, a virág
házat, a nagy kertet — mely nyáron gyö
nyörű szép lehet. Szóval az események és 
látnivalók gyors változatában egészen meg
feledkezett állapotáról; ha föl is eszmélt 
egyszer-egyszer s dacoskodott a báróval; 
sirt vagy szemrehányást tett neki, csak úgy 
járt, mint a hálóba került madár, mely mén- j  
tői hevesebben csapkod szárnyaival, annál 
jobban magára-hurkolja a fonalakat. Har
mad napra végre megérkezett a kocsis hintó !

nélkül ugyan, de egy levéllel Pentelényi Do
mokostól, mely a »nevelőnő kisasszony«-nak 
volt címezve, s csupán ennyit tartalmazott: 
»Édes kisasszony ! Nem igényeljük többé 
szolgálatait; tekintse magát minden kötele
zettség alól felmentettnek. Podgyászát bár
mely percben elvitetheti. Tisztelettel: P. D.« 
Margitot ez a levél majdnem őrültté tette. 
A báró is heves szidalmakkal illette az olyan 
tiraságot, mely gyermekei nevelőnőjét cse
lédnek tekinti, kit minden alapos ok nél
kül, a nélkül, hogy tetteit okadatolná, elbo
csát, nem, e l k e r g e t  a háztól. Vigasztalta 
Margitot, dédelgette mint egy siró kis bu
bát és a legnagyobb előzékenységgel fölaján
lotta neki szolgálatait.

— Kenyeremet vesztettem e l! — pa
naszkodott a szerencsétlen . . . kenyeremet! 
támaszomat! Hová forduljak most ? Hová 
mehetek ? . . .  .

— Elmenni? — szólt a báró s tekin
tetében, hangjában valami fájó szemrehá
nyás lappangott. Oa el akar menni, kisasz- 
szony? Tehát itt oly roszul bántak önnel?

Margit oly szemeket meresztett a bá
róra, mintha nem értette volna aiinak sza
vait. Könyező szemei, ábrándos, bús te
kintete, fájdalomtól reszkető ajkai s az utolsó 
napok átélt izgalma szebbé varázsolták ez 
arcot, mint valaha.

— Itt? . . . — szólt alig hallható han
gon, aztán némán hordozta körül tekintetét, 
mintha minden élettelen tárgytól, a diszes fa
laktól, a szőnyegektől, a fényes csillártól, egy 
szóval mindentől, a mi körülveszi, ugyanezt az 
egy, halkan kiejtett szócskát kérdezte volna.

A báró fölállt s tisztettel meghajlott előtte.
— Parancsoljon édes Margit s ez min

den az öné. Legyen e ház úrnője, parancso
l j a  . . .  angyala!

A leány szó nélkül felugrott helyéről, 
szobájába zárkózott és sirt keservesen egész 
éjjel.

Egy sötét, nyomorúsággal, küszködéssel 
telt élet feküdt mögötte. Eddig csak szen
vedett. És a jövő................?

Midőn a reggel újra beköszöntött és az 
enyhe napsugár fölolvasztá a havat az ab
lak előtt elterülő virágos kertben, az ő sö
tét gondolatai is lassan, lassan eloszlottak. 
Meghalni nem tudott, nem akart többé, s az
élet számára . . .  el v o l t  v e s z v e ! ------

(Folyt, köv.)
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A T E M E T Ő ,
A temető ködös honába 
Vándorútam gyakran betér.
Hallgatom a fejfák beszédét,
Mind-mind olyan sokat beszél.
Kik itt feküsznek, lenD a földben,
Ezek csupán a boldogok.
A sors kemény szavára többé 
Szivük nem reszket, nem dobog.

Megkérdek minden sírkeresztet,
Szomorún, gyászlón mind felel:
— Itt tört virágszál, élte teljén,
Ott bánattól agg hü kebel!
Itt, tengerözön kín temetve ;
Átok, panasz, könyek amott!
Lássátok a holtak honában 
Hány seb talált már balzsamot?

A temető ködös honában 
Gyakran szoktam merengeni.
A titkos lég itt tört sziveknek 
Bús sóhajával van teli.
A fejfák némán integetnek ;
Rajtuk fel-felzokog a szél.
Mindenik egy-egy nagy sötét vád . .. 
Mind-mind olyan sokat beszél!

PETRIKÁS MÓR.

EGY TÖRTÉNET A MÁS VILÁGBÓL.
(Francia elbeszélés.)

Irta JEAN RICHEPIN.

Szegény Máriusz! Egyszerre, mintha 
villám sújtotta volna, lecsüggesztette a fe
jét. Keserűen tapasztalta, hogy minden re
ménye csak hiú álom volt, mely hirtelen 
szétfoszlott. Föl-fölmerültek lelkében a bol
dogságnak édes ábrándjai, melyek mint meg
annyi elhalásnak indult virág, mint meg
annyi szárnyaszegett madár, hulltak alá.

Pedig ő oly vidám, oly boldog lett volna 
Jeanne-nal 1 ő , a vándor-komédiás, kinek 
sem tűzhelye, sem állandó helye nemvolt; ő, 
a kit a kalandos élet napja barnitott, eleget 
ázott-íázott nyomorúságos bujdosásaiban: 
már eleve pompás életről tervezgetett. Képze
letében már le is tette boldogitó tűzhelyének 
alapkövét. Nyugodtnak, elégültnek látta ma
gát az imádott feleség közelében s régi erő
művészeti s egyéb bohó mutatványaira csak 
azért emlékezett vissza, hogy mulattassa 
majd azokkal az apró Máriuszokat. 0  egész 
paradicsomot teremtett magának, az őszi 
szerelem enyhe paradicsomát, egy mélabúra 
késztő, hervadó virágokkal és sárguló lom
bokkal ékeskedő keitek, szelíd égaljjal.

És neki most mindez örömről, mind e

békés tűzhelyről, hol végre, sok hányatta
tása után megelégedhetnék — s főleg az imá
dott feleségről a kedves gyermekről, az álmo
dott paradicsom-kertről, le kellett mondania !

Újra a céltalan, reménytelen, bolygó 
életet kellett folytatnia. A boldogságtól, mely- 
lyel mint útközben való baráttal találkozott, 
meg kellett válnia az első kanyarulatnál.

Máriusz nem tudott érzelmei fölött ural
kodni. Zokogásba tört ki.

Oh ! ha most neki Jeanne azt mondta 
volna: »szeretlek!« mily mámoros örömmé 
változott volna át e keserűség! Oh, akkor 
ő imigy szólt volna :

— Jer, velem! Találni fogok én mó
dot, téged eltartaai, védelmezni és boldoggá 
tenni. Én senkitől sem félek! Le fogom 
győzni az egész világot! Táncolok, ha kell, 
a napnak, énekelek a holdnak s akár a 
fellegekig ugróm 1 Akarod-e, hogy egy pár 
csillagot leakaszszak az égről, hogy azok
ból neked fülbevalókat csináltassak ? avagy 
a Szaturnus-gyűrűt, hogy abból neked gyű
rűt készíttessek ? Szólj, parancsolj, én tébo
lyult vagyok !

Azonban Jeanne mit sem szólt neki. 
Csak folyvást az óriásnak a kezét szoron
gatta, ki lesütötte a szemét, csaknem szé
gyenkezve Máriusznak a fájdalmán.

Valóban érezte ő, hogy az kissé mégis 
gyalázatosság, hogy ennyire szenvedni hagyja 
bajtársát, ő  fölfogta amaz áldozat nagysá
gát, a melyet Máriusztól kívánnak s me
lyet talán ő sem lett volna képes teljesíteni 

Azonban másfelől azt is látta János, 
hogy Jeanne teljességgel nem tétovázott vá
lasztásában s titkos örömet érzett lelke 
mélyében, mi őt akadályozta abban, hogy 
valamit tegyen.

A mi Jeannet illeti, őe nem keresett körül
ményben titkos vágyának a teljesülését látta.

A leány jobb szerette Jánost, mint Má
riuszt. Oly végzetszerűség volt ez, melyről 
Jeanne nem tehetett. Ha Máriusznak a vi
dám kedélye eszébe jutott s szolgálatkész
ségére, ragaszkodására gondolt, szinte szem
rehányást tett magának a miatt, hogy őt 
elhagyja. De hát, ő egykor megigérte, hogy 
valamelyiküket fogja választani! E szerint 
mindeniköknek előre készen kellett lenni 
e csapásra!

Mindezt ekkép elgondolva, megnyug
tatta lelkiösmeretét.

Máriusz folyvást rajtok pihentette a
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szemeit. Látta, hogy nincs többé mit remél- i 
nie. Érezte, hogy Jeanne-nak a hallgatása 
szerelmi nyilatkozat s hódolat a János részére.

Csak azzal vigasztalhatta magát némi
leg, hogy barátjának a helyzetében ő is két
ségkívül hasonlóan cselekedett volna. Visz- 
szaemlékezett arra, aknait ők a leánynak 
ígértek. Letörölte a könyeit, megszilárditá 
a szivét s közeledett a szerető párhoz :

— Nos, — mondá, — jól látom, hogy 
ti sokkal jobban szeretitek egymást, sem
hogy . . .

Itt, a zokogás elfojtotta szavát.
— Máriusz, — esengett Jeanne, — 

édes jó Máriusz, ne sírjon!
— Szegény öregem! — szólt János, 

megölelve barátját. — Ugy-e, rossz ember 
vagyok én?

— Nem! — viszonzá a derék bajtárs,
— te boldog vagy, ennyi az egész ?

S minden keserűség nélkül követte a j 
vén varázslót, ki már nagyon kezdett tü
relmetlenkedni.

— Nem, — kiáltott rá hirtelen az öreg.
— A szellem nem visel ruhát; a szellem 
tetoválva van !

Máriusz hirtelenében átalakitá magát 
szellemnek s csak annyi mezt hagyott ma 
gán még, hogy a búcsuzás alkalmával Je- 
annenak a szeméremérzetét meg ne sértse.

— Isten veletek ! — szólt aztán, a visz- 
szamaradt párhoz. — Abban keresek vi
gasztalást, ha érdeketekben valamit tehetek.

— Máriusz! — kiáltott utána a leány.
— Ón a világon a legjobb ember. Ugy-e 
megbocsát nekünk?

— Önöknek bocsássák én meg ? Ugyan 
miért? Hiszen én nem neheztelek önökre. |

Ezt mondva, könnyes szemmel bállá- ! 
gott el a varázslóval.

XV.
A h á t r a m a r a d t a k .

János és Jeanne egymásra bámultak, 
midőn egyedül maradtak s immár tanúk i 
nélkül, nyiltan^beszélhettek egymással.

Ez a szabadság azonban feszélyezte ! 
őket s egyelőre egyikök sem tudott mit : 
szólni.

Különösen János, ki ügyetlenebb volt j 
a szerelemben, mint minden másban, hall- j 
gatag s csaknem hideg maradt, nem tudva 
a társalgást megkezdeni, holott nagyon sze- 1

rétté volna Jeanne-val közölni, mily rend
kívül boldog ő.

Jeanne ellenben úgy gondolkozott, hogy 
ő máris eléggé világos jeleit adta szerelmé
nek s most Jánoson van a sor, hogy vala
mit szóljon. Mind a ketten meglehetős za
varban voltak.

Ama bámulatos tapintattal, a melylyel 
a nők bírnak, föltalálva magokat a legnehe
zebb körülmények közt is, Jeanne talált 
módot a társalgás megkezdésére.

— Én félek, — szólalt meg hirtelen.
— Ugyan mitől ? — kérdé az erőmű-

vész.
— Mindentől, a mi csak körültünk lát

ható. Úgy rémlik nekem, mintha vadembe
rek vigyorognának felénk. Hát te nem lá
tod őket?

S a korál-ágakra mutatott, melyek 
meg-megcsillantak a fáklya fényénél.

János azonban mit sem látott. Gondolt 
is ő most a barlangra s a korálok csodála
tos alakzataira! A miket Jeanne neki be
szélt, azokból csupán egy vonta magára 
figyelmét, t. i. az, hogy Jeanne tegezte őt. 
A szerelemnek emez újabb jelzése arcába 
szöktette a vért.

Ugyanekkor érezte, hogy Jeanne köz
vetlen közelében van. Karjaik összefonód
tak, kebel kebelhez simult.

János érezte kedvese szivének minden 
dobbanását.

— Miért nem felelsz te nekem? — kér
dezte Jeanne a folytonos némaságban vesz
teglő Jánost.

— Hiszen felelek, én . . .
S újra karjai közé szorította a leányt. 

E néma felelet oly erélyes, oly szenvedélyes 
volt, hegy Jeanne, minden bizalmassága 
mellett is kissé félni kezdett.

Kibontakozott karjaiból s visszahúzódva 
kérdé:

— János, mit cselekszik ön ?
— Oh, — kiáltott föl a férfi, — ne 

haragudjék rám Jeanne kisasszony. Miért 
nem tegez kegyed engem többé ? Én oly bol
dog voltam s oly büszkeség szállt meg! Ama 
pillanattól kezdve, midőn nekem kinyilat
koztatta, hogy szeret, a mámor e pillanata 
óta, kifejezhettem-e, hálámat négyszem közt? 
És most, midőn egyedül vagyunk; most, 
mikor mindent elmondhatnék kegyednek, 
most midőn szivem tele van az ön irán^

•
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való szerelemtől — s most midőn e szív meg 
akar nyílni, most. ...

— Ej, ej ! édes Jánosom, -— vágott 
közbe a fiatal leány, — mily csevegő lett 
ön egyszerre!

— No, mert oly nagyon szeretem ke
gyedet !

— Nos, nagy bohó, hát én vájjon nem 
szeretem-e önt?

S ezzel nevetve cirógatta meg a sza- 
kállát.

— Oh, köszönöm, köszönöm, kisasz- 
szony ! . ..

— Micsoda ? Kisasszony ? No, ez szép!.. 
Én tegezlek, te pedig önnek szólítasz !

— Jeanne, édes Jeanneom ! szeretlek, 
nagyon szeretlek!

S ajkuk egy csókban forrt össze.
De Jeanne újra ijedten hökkent vissza.

A leány szemérme felülkerekedett benne, 
midőn a férfi forró ajkát ajkán érezte. Re
megés szállta meg. A szerelem borzongása 
volt ez. Félt attól, a mit remélt, 
v — Legyünk okosak ! — mondá a leány.

Valóban okosak lettek ők, mert egy
szerre mély csönd állt be. Miről is beszél
hettek volna egyébről, mint szerelmökről ? 
Ám ez a csönd nem szolgált egyébre, mint 
ama tűznek a szítására, melyet eloltani tö
rekedtek. Ha mitsem szóltak is, annál töb
bet gondolkoztak.

Nehány pillanat múlva, minden jó szán
dék s ama szilárd elhatározás mellett, hogy 
okosak lesznek, újra közeledtek egymáshoz. 
Ismét megfogták egymásnak a kezét, a nél
kül, hogy erre valakitől engedelmet kértek 
volna. A leány természetesen újra kedvesé
nek a keblére hajtotta a fejét.

Azonban János, a mig a csönd tartott, 
szomorú elmélkedésbe merült.

— Szegény Jeanneom, — mondá átölelve 
a leányt; — mi lesz belőlünk ? Istenem ! 
én félek . . .

— Félsz?! Oh, most történik először, 
édes Jánosom, hogy e szót »félelem« ajkaid
ról hallom!

— Nem is félnék én, ha csupán magam
ról lenne szó; de remegek, ha arra gondo-* 
lók, mily veszélyek fenyegethetnek téged. 
Es én nem tudom, de úgy tetszik nekem, 
mintha nem tudnálak most megvédeni. Itt, 
e barlangban éhen veszhetünk el. Mit te
gyek ? Az éhség ellen nem lehet küzdeni!

— Ez nem ok a félelemre !

— De, nagyon is ok, kicsikém. Attól 
félek, hogy te, ki oly fiatal és oly szép vagy, 
sok minden viszontagságnak lehetsz kitéve.

— Ejh ! majd csak kigázolunk valahogy 
a bajból. Te vésztjósló madár vagy, mig 
nekem előérzetem boldog jövőt jósol. Máriusz 
majd hoz nekünk tápszereket. Itt maradunk 
egy hétig. Aztán egy szép éjjel elutazunk.

| Majd csak találunk módot e sziget elhagyá- 
ára. Sidneybe megyünk. Akarod-e ezt?

— Sidneybe? S minő utón, édesem? 
Miféle hajón ? . .  . Gyermek !

— Mondom neked, hogy eltávozunk 
innen ; arról meg vagyok győződve. A szi
gettenger környéke hemzseg a parti-hajók
tól, melyek kereskedést űznek Ausztráliá
val. Majd felvesz minket valamelyik. Má
riusz és te kitűnő matrózok lesztek. Én 
meg, ha a szükség kívánja, szakácsné le
szek a hajón. Csak egyszer elutazhassunk 
bizonynyal biztos révpartra jutunk. Mily 
öröm! mily boldogság! Már is úgy tetszik 
nekem, mintha már ott volnánk!

— Oh, ha az úgy lenne, igazi öröm 
lenne! Mily boldogok leszünk mi akkor! 
Hogy fogok én dolgozni teljes erőmből, a 
legszívesebben! Mert azt gondolhatod, hogy 
nem maradok vásári komédiás. Nem aka
rom, hogy te afféle kóborló erőmüvész fe
lesége légy. Majd megtanulok valamely fog
lalkozást. Én mit sem tudok voltaképen, de 
sok mindent kezdtem tanulni. Lehetnék ko
vács, kerékgyártó, ács. Nagyon erős vagyok. 
Van bátorságom is. Nem ott leszel-e te is,

1 hogy buzdíts, támogass és szeress ? Oh, mily 
í pompás életet folytatunk majd! Ha estén- 

kint a munkából hazatérek, ott találom 
majd a lakban az én kedves Jeanneomat s 
az én kis Jeanettemet és Jánoskámat s ked
vemre megölelgetem őket.

— Mint a hogy e pillanatban téged 
Jeanneod megölel, — viszonzá a fiatal 
leány, egy csókkal akadályozva meg Jánost 
a feleletben.

— Oh, Jeanne ! imádottam, ne ölelj en
gem igy! Ez az ölelés meg.tóbolyit engem. 
De meg, lásd ez újra fölébreszti félelmemet. 
Ha elgondolom mind ama boldogságot, me
lyet te neken Ígérsz és melyről én álmodo
zom, úgy tetszik nekem, mintha az nagyon 
sok volna ; hogy ez nem lehetséges s hogy 
az álom szétfoszlik és én a legiszonyúbb 
valót látom ! Oh, ennyi boidogságot elveszí
teni, az még gondolatnak is borzasztó! Meg-
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nyílva látni az eget s visszaesni ez éjsza
kába, e sírba !

— Egészen elrémitesz e beszéddel! Ha 
igaz lenne, a mit.te mondasz! Ha mi itt 
halnánk meg! Oh, én nem akarom, hogy 
te meghalj ! Én sem akarok meghalni! Élni 
akarok veled ! Szeretlek, szeretlek !

A leány, ezt mondva, még szorosabban 
tapadt Jánoshoz.

— Én félek a haláltól! — susogta 
Jeanne. — De legalább mégvigasztal a tudat, 
hogy halálom órájában is a tied vagyok!

János hévvel ölélte meg a hozzá simult 
lányt s feledte a helyzetet, a bizonytalan 
jövőt. A szerelem mámora mindent feledte
tett vele.

Az idő e közben múlt s a hátrahagyott 
fáklya már csaknem egészen elégett. A füs
tölő maradvány már csak pislogott s a 
barlang lassankint elsötétült.

— Oh, — kiálta föl Jeanne, — mily 
zordon lesz e hely világítás nélkül. Ha Má
riusz nem tér vissza rögtön, tökéletes éj
szaka vesz minket körül.

— Mindjárt keresek még egy fáklyát 
a szikla mögött, ha találok, — viszonzá 
János.

— És egyedül hagysz engem?
— Jer velem, édesem, jer! Egyébiránt 

csak pár lépésnyire van az.
— Nos, eredj hát, én nem vagyok fé

lénk. Aztán nagyon is bágyadt vagyok. In
kább itt maradok s leheveredem addig a 
földre. Kipihenem magamat. Csak épen be
szélj a közben hozzám.

Aztán egész kényelemmel leheveredett 
a porondra, mig János a fáklya kereséséi e 
indult.

— Mit sem látok, — mondá nehány 
perc múlva János. — Talán majd a másik 
oldalon találok ! Ott fogok tapogatózni. Ugy e 
nem félsz, édes Jeanneom ?

Midőn a leány mit sem válaszolt, visz- 
szatért János és látta, hogy Jeanne elszuny- 
nyadt. Csókot hintett felé s a szikla másik 
oldalán kezdett keresgélni, lábujjhegyen 
járva, nehogy fölébreszsze kedvesét.

A barlang csöndjét mi sem zavarta, 
csak a tó távoli moraja, meg a fiatal leány 
halk lélekzetvétele.

Koronkint úgy tetszett Jánosnak, mintha 
valamely határozatlan lármát hallana; de 
nem igen ügyelt arra. Bizonyosan valamely

! zizegő rovar, vagy gyik okozhatta azt, avagy 
I talán a víz locscsanása, — gondolá.

János korántsem gyanított semmiféle 
| veszélyt, ő  csak kellemes dolgokra gondolt, 

ama boldogságra, melyben őt Jeanne része
síti ; a jövőre, melyet a jelen öröme remény 
nyel aranyozott meg. A zaj úgy tetszett neki, 
mint csóknak a csattanása.

Hajh ! Pedig Barbellez volt az, ki meg
érkezett ! Huszonöt emberrel indult ki a 
szökevények keresésére. A vadakban a kis 
csapat rémületet idézett elő s midőn aján
dékot is kaptak, értesítették Barbellezt, elő
ször is Jeannenak elraboltatásáról, aztán 
arról, hogy az öreg varázsló vitte őt magá
val. Maga az öreg fedezte föl a rejteket, 
midőn halállal fenyegették.

Máriusz szerencséjére, ő már elhagyta 
a vén pap kunyhóját, még mielőtt Barbel
lez oda érkezett volna. Azonban kiváncsi 
természetű lévén s használni akarván sza
badságát, tanulmányozni kezdte a szerepet 
ama célból, hogy talán a vén varázsló veszé
lyes közvetítése nélkül is megmenekülhetnek, 
így aztán nem is tért vissza egyenesen a bar- 

j lánghoz. Különben már el volt látva élelmi
szerrel, fáklyákkal, kötelekkel és fegyve
rekkel, melyek meglassították a haladását.

Barbellez ő előtte érkezett a barlang
hoz. Azonban a segéd-őrparancsnok, miu
tán az áruló által megtudta, hogy a két szö
kevény hatalmába került a leány, cselről 
gondolkozott, hogy egyszerre, észrevétlenül 
lephesse meg őket.

Azt nem is gondolta, hogy Jeanne sa
ját jó szántából van a két szökevény társa
ságában. Azt képzelte, hogy Jeannet csak 
túszul tartják magoknál, az őket fenyegető 
veszély esetében. Nem is akarta tehát a 
barlangot embereivel meglepni.

— Teringettét! — gondolta az öreg, 
— ha ez a két semmirevaló észreveszi, hogy 
körül van fogva, megölik a leányomat, csupa 
bosszúból. Képesek ezek a gonosztevők 
arra is.

Hátra hagyva tehát embereit, csak a 
vén varázsló társaságában ment a barlang 
bejáratához. Úgy vélekedett, hogy kétcsövű 
fegyverével leteritheti a két szökevényt, 
még mielőtt ezek a veszedelmet észreve
hetnék.

— Ugy-e van ott lent világosság ? — 
kérdezte vezetőjét.
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— Van ám. Ön látni fogja őket, a nél 
kül, hogy ők önt észrevehetnék.

— Nagyon jól van ! Hát csak csönde
sen ! Majd lelövöldözöm ón őket, mint a 
patkányokat. Tudom, úgy találja őket a go
lyóm, hogy még egy jajkiáltást sem hal
lunk tőlök. (Vége köv.)

TOLDY ISTVÁN DRÁMÁI.

A költészet három neme közül a dráma 
még mindig mostoha gyermeke a magyar 
szellemnek. Mig lyránk és epikánk fokoza
tos fejlődése Petőfi dalaiban s Arany balla
dáiban a legfőbb fokot elérte, drámakölté 
sünk cserjéhez hasonlít, melyből magányos 
fényűként emelkedik ki Katona »Bánk- 
bán «-ja. Körötte csak kisebb-nagyobb cse
meték tenyésznek, vágyó pillantást vetve a 
sudár ágra, a nélkül, hogy elérhetnék.

A fényű nyúlánk oszlopa messze ha
tárra ellátszik s szembeötlik távolról is. 
Ismeri is mindenki, mig a körötte levő cser
jéket figyelemre is alig méltatják. Alig-alig 
vesz valaki fáradságot, hogy a ligetet, mely 
a magas fényűt megtermó, közelebbről meg
tekintse. Pedig ki tudja, hogy nem érde- 
melné-e meg? A talaj, mely a fényűt meg
hozta, ez egy productumával is bebizonyí
totta termőképességét. Igaz, hogy a produc- 
tióban magának a csírázó magnak is leg
alább annyi része van. Csak nemes magból 
fejlődhet nemes növény, De jöhetnek külső 
csapások is közbe, melyek megakadályoz
zák, hogy a növény elérje végkifejlődését. 
Lehet a mag igen nemes, a talaj igen ter
mékeny, fejlődésnek is indulhat a növény 
szépen, de ha ép erősödésében bolygatja 
meg a vihar, nagygyá nem növekedhetik.

Toldy István is azon csemeték közé 
tartozik, melyeknek törzsét ép akkor tépte 
ki a vihar gyökerestől, midőn már virágzás
nak indultak. Mig élt a fa, színes, illatos 
virágaiban sokan gyönyörködtek, midőn 
kiszáradt, félredobták s kezdi belepni a 
gaz. Pedig jobb sorsot érdemel. Úgy te
szünk, mint a dúsgazdag, ki megfeledkezik 
apró-cseprő birtokairól. Pedig nem vagyunk 
dúsgazdagok, csak könnyelműek.

E sorok a rövid pályát akarják ábrá
zolni, melyet megfutott, s az eredményt, 
melyet e rövid pályán is, különösan egy 
irányban, kivívott.

Az alig 18 éves joghallgató 1862-ben 
! verseivel, fordításaival történt föllépte épen 

élénk irodalmi s politikai mozgalmak kez
detével esik össze. A nemzet megelégelni 
látszott a passiv ellenállást s az activitás te
rére kezdett lépni 5 a bécsi kormánynak a 
nemzeti szabadságot vérbe fullasztó rend
szere is inogni érzé lábai alatt a talajt s 
szelidebb húrokat kezde pengetni; a hori- 
zonon ama bizonyos fekete pontok tűntek 
föl, melyek rózsásabb jövőt voltak hinten- 
dők a nemzet életére ; sőt a hitetlenek, bi
zalmatlanok szivébe is reményt csepegte
tett az októberi diploma békülékeny hangja, 
melyet a józanabbak már is annak tekintet
tek, a mi csakugyan volt is : a királynak 
nyiltszivüen s őszintén a nemzet elé nyúj
tott békülő jobbja. Nem csoda, ha politikai 

| reményeinkkel együtt irodalmi életünk is,
I mely oly szorosan össze volt fűzve amavval 

mindig, szintén pezsdülni kezdett.
Remélni kezdtek még azok is, kik már 

kétségbeestek a nemzet jövője felett, s benne 
a szerencsétlen Lengyelország szánalmas 
sorsát látták megújulni. Jelige lett újra a 
Széchenyi nagy mondata s az irodalom, mely 
már egyszer megtanitá ezen lelkesülni a 
nemzetet, most még hozzáadta a nagy nem
zeti szerencsétlenség által zsoltárrá szentelt 
hymnus szavait:

Áldjon vagy verjen sors keze
Itt élned, halnod kell !

A röpke szó, mely egy nemzetnek lett 
örök jeligéje, nem tévesztó el hatását most 
se. írók és közönség, mintha érezték volna, 
hogy itt az idő újra, melyben feszitett mun
kaerővel, vállvetett munkával kell doígoz- 
niok a haza felvirágoztatásán, s mintha az 
érzet tudattá emelkedett volna, hogy csak 
virágzó irodalom tarthatja fenn a nyelvet 
s ezzel a nemzetet, kezet fogva munkálkod
tak ennek felvirágozásán, egyik teremtve, 
a másik elfogadva. Mintha hosszú évek kö
zönyét akarta volna egyszerre helyrehozni, 
oly élénk lett egyszerre az érdeklődés az 
irodalom iránt a közönségben. Mintha a Ka
zinczy korszaka tűnt volna fel újra, mely 
csábitó öleléssel zárta keblére nemcsak a 
tehetséget, de még a puszta jóakaratot is, 
oly élénk örömmel, irigységtől ment szere
tettel fogadott ez az irodalom is mindenkit, 
a kiben a tehetségnek csak gyönge sugarát 
is látta fölcsillámlani.

*
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Csoda-e, ha Toldy István, kinek lelké
ben az írói tehetségnek oly széles ere bu
zogott, csakhamar oly közkedveltségü lett, 
hogy nevével nemcsak a hírlapok hasábjain, 
de önálló köteteken is találkoztunk.

Első ifjúságával verselési kedve is el
tűnt, mihez úgy sem igen volt hangolva ke
délye s mig egy részről jogi tanulmányait 
befejezve, komoly történelmi s társadalmi 
értekezéseivel az akkor oly mozgalmas po 
litikai élet harcában vett részt, másfelől a 
verseiés kicirkalmazott s határok közé vont 
teréről a több szabadságot, nagyobb kényel
met engedő próza műveléséhez látott.

Amannak a R é g i  M a g y a r o r s z á g ,  
O t é v  t ö r t é n e t e ,  V á l a s z  t á s o k  előt t ,  
M e g y e r e n d e z é s  s még egynéhány többé- 
kevésbé fontos röpiratot köszönhetünk ; az 
utóbbiakból A n ő k r ő l  a n ő k n e k ,  Ad é l  
a s z t a l á r a ,  T a r k a k é p e k  novellagyüj- 
teményeket s A n a t o l e  regényét említ
jük föl.

Politikai téren a szabad eszmék képvi
selője, a haladás harcosa volt. Eles szem, 
mely a bajokat mindenütt felismerte, kér- 
lelhetlenség, melylyel ezt, bárhol lelte is, os
torozta, jellemzik őt e téren. Szabadelvű 
volt a szó szoros értelmében, radicalismus 
nélkül, s a lassú, de folytonos haladásban 
látta nemzete jövőjét biztosítva. Örököse volt 
mintegy azoknak a politikai eszméknek, 
melyekért az 1843-iki, akkor még hét tag
ból álló, hét bölcsnek gúnyolt ellenzék küzdött, 
az úgynevezett Central-parlamentarismus- 
nak, melyet azok kivívni nem tudtak ugyan, 
de a kiknek csekély soraiban egy Eötvöst, 
egy Szalayt, egy Kemény Zsigmondot ta
lálunk,kik a hét bölcsből tekintélyes párttá nö
vekedve, pólitikai elveiknek ha nem is egész, 
legalább felerészben a 47—48-diki ország
gyűlésen már érvényt is tudtak szerezni. 
Avult intézményeknek tekintették ők a me
gyéket, melyek csak útjában állanak a kor
szerű haladásnak s központosító, f e l e l ő s  
p a r l a m e n t r e  a l a p i t o t t k o r m á n y t  
kívántak. Ez utóbbit, tudjuk el is érték, 
de a megyéket, melyek mindmegannyian 
külön-külön védőbástyái voltak alkotmá
nyunknak, s melyeken épen ezért mint 
tisztes ereklyéken, melyek azonban még 
mindig nyújtanak végső, biztos menedéket, 
óva csüngött a nemzet, nem tudták más 
politikai félosztással érvényen kívül helyezni. 
Politikájuk e részének volt örököse Toldy

István, őt, mint a főváros szülöttét, nevelt
jét, nem kötötték emlékek a megyéhez. Ifjú
korából nem maradt rá boldog emlékül 
valamely tisztujitás zajos vására, vagy egy 
főispán díszes, nagy környékre szóló beik
tatásának ünnepélye. A megyén kívül nőtt 
fel, a fővárosnak, hogy úgy mondjam, koz- 
mopolitikus, európai levegőjén, mely szemét 
éleslátóvá, ítéletét elfogulatlanná, sőt inkább 
a másik részre hajlóvá tehette, ő  csak hi
ányait látta a megyének, a részekre bom
lást az egésznek rovására, benne a kisszerű 
embereket, kik csak saját érdeküket köve
tik, mig az összessel mit sem törődnek; a 
táblabiró-alakokat, kik a modern szellembe 
beletörődni nem tudnak s nem akarnak; 
a maradiakat, kik a korral nem haladnak, 
s kiknek egy elvük van, a kormánynak, 
azért mert kormány, eo ipso opponálni. S 
ez szülte M e g y e r e n d e z é s  cimü mun
káját, de ez szülte egyúttal első drámáját 
— a J ó  h a z a f i a k a t  is, melyhez ime, 
csak e kerülő utón juthattunk el.

A Jó  h a z a f i a k ,  melyet szerzője a 
nemzeti színházhoz névtelenül nyújtott be, 
sőt a mely még a nemzeti színház könyv
tárában is névtelenül jelent meg, négy fel- 
vonásos vígjáték. Szintere Magyarország 
egyik megyéje, tárgya pedig a közjónak a 
maguk kicsinyes érdekeit elébe tevő me
gyei auctoritások felsülése.

A kormány ugyanis vasutat szándéko
zik a megyén keresztül vezetni, csak ab
ban haboz még, hogy mely úton, a borda- 
völgyin-e, vagy a tarcavölgyin. Mindkét 
vonal mellett s ellen körülbelül egyforma 
okok szólnak ; a kormány nem tud határozni, 
s egy mérnököt küld ki, a fiatal Kovács 
Aladárt, hogy a szintért tanulmányozza s 
tanulmányairól, végleges határozathozatal cél
jából, fölterjesztést tegyen. A fiatal mérnök 
körül, kit mindegyik párt magának szeretne 
megnyerni, forog a vígjáték meséje. Meg se 
érkezett még s a két párt nagyságos, mél- 
tóságos vezérférfiai már keresve keresik az 
egyszerű mérnököt a vendéglős méltó cso
dálkozására.

De fölkeresi egy érdekeieden látogató 
is, az öreg Sólyom, a ki gyűlöli ezeket a 
kicsinyes, érdekhajbászó embereket, kerüli 
társaságukat, nem is hisz a hon jövőjében sem 
már s épen ezért közügytől, mindentől fél
revonulva vegyészi műhelyének él. Csak 
látni akarja Aladárt, Amerikába bujdosott
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öreg barátja egyetlen fiát, ezért kereste föl. 
Első pillanatra visszatetszik neki a magyar 
táblabiró fiának amerikai módra borotvált 
szakálla, de az ifjú egyenes, őszinte jelleme 
mégis csakhamar megnyeri szivét. Szolgála
tot akarna tenni barátja fiának, megismer
teti a megye viszonyaival, melyet a vasút- 
ügy most egészen két részre osztott s le
rajzolja előtte a megye vezérférfiait, ugyan
azokat, kik a színmű szereplői is lesznek- 
B o g o s s y, a bordavölgyi párt vezére, »egy 
verestollas, antediluviánus táblabiró, előtte 
mindenki, a ki hivatalt vállal, hazaáruló — 
volt, legalább mostanig. Ö a medve; nehézkes, 
de álnok.« F a r k a s  Má r t o n ,  a ki he
lyett a felesége gondolkozik s azt teszi, a 
mit ez akar. A másik párttól »Dombi ,  
nyugalmazott udvari tanácsos, ki minden 
rendszert végig szolgált s jó orrával meg- 
érezvén a fenyegető fordulatot idejekorán 
nyugalomba lépett. Utána jő F e h é r ,  haj
dan Weiss, megyeíőnök a Bachrendszer alatt, 
kit 1861-ben elcsaptak hivatalából.« Az öreg 
Sólyom azt is megmondja előre, hogy a két 
párt valószínűleg egy-egy pár szép szemet 
is visz magával az ütközetbe, t. i. abba, a 
melyben Aladár lesz meggyőzendő. »A Tarca- 
völgynek például van egy pávája, Dombi 
húga, harminc éves, szép, de a leghiúbb, leg- 
elbizakodottabb asszony.« »Farkasnak pe
dig egy leánya van, Aranka, szép és ked
ves gyermek. Csak egy hibája van, hogy 
nem tudott külömb apát s anyát választani 
magának. Kedves és ártatlan, mint egy ga
lamb, az egyetlen romlatlan kedély e kom
pániában.«

Ez az expositió első fele, mely Aladár 
vendéglői szobájában folyik le előttünk. A 
másik fele már a főispán termeiben játszik, 
ki bált rendez Aladár tiszteletére. Itt aztán 
már személyesen megismerkedünk a sze
replőkkel s úgy találjuk, hogy az öreg Só
lyom általában elég jól jellemezte őket, leg- 
fölebb jellemüknek egy egy-egy finomabb 
árnyalatát hagyva el, melyekkel mi is csak 
később ismerkedünk meg, no meg azt, hogy 
valamennyien meglehetős korlátolt észte- 
hetségü emberek lehetnek, a kik a még is
meretlen Aladártól egészen dupiroztatják 
magukat, s csak nagy későn veszik észre, 
hogy ez tulajdonkép gúnyolódott velük. Kez
denek orrfintoritva távozni tőle, midőn a 
főispán bemutatja nekik — Kovács Aladár, 
a mérnök! Hogy hízelegnek, hogy bókol-

nak neki ! majd összevesznek rajta, s hogy 
kirí minden szavukból az önzés ! Aladár 
mégismerkedik csakugyan a nőkkel is, a 
páva Gabriellával, ki már is biztosnak hiszi 
a győzelmet s Arankával, kinek anyja meg
parancsolta, hogy kacérkodjék, de a ki ka
cérkodni nem tud, »vele nem.«

Ezzel gördül le a függöny. Bizon még 
első felvonásnak is elég sovány, sőt kissé 
ügyetlen is. Látszik rajta, hogy fiatal iró 
kezdő munkája, ki még nem ismeri a szín
pad fogásait, nem ismerős a hatáskeltő cse
lekkel s ki a színpadot egyátalán még nem 
tanulmányozta. Mert különben nem osztotta 
volna ép az első felvonást két részre, mely- 

I ben az előjátékszerü első rész korántsem 
képes a néző figyelmét s hajlandóságát a 
következők iránt felkölteni. Az előjátékok
nak, akkor, a mikor is, csak az volt az ér
telmük, hogy hangulatai keltsenek a né
zőkben. De még ekkor is fölöslegesek vol
tak ; az expositio két első szavának kell 
már a hangulatot felébreszteni, külömbeD 
céltévesztett az egész dráma. Úgy tűnnek 
föl nekem ezek az előjátékos drámák, mint 
a fecsegő emberek, a kiknek van valami 
érdemes mondandójuk, de nem várhatják 
el sorát, a mikor hatást érhetnének el vele, 

i hanem előre kibökkentik a pointet, aztán 
csodálkoznak, hogy az egész előadásuk nem 
érdekelt senkit. S ilyen, mindent kifecsegő 
előjáték az I. felvonás első fele is. Mi ugyan 
elismeréssel adózunk az öreg Sólyom jel
lemfelismerő tehetségének, de nem sokkal 
jobban, ügyesebben tette volna-e a szerző, 
ha a helyett, hogy mindezt Sólyommal be
szélteti el, magukat a szereplőket mutatja 
mindjárt be, hogy a néző maga ismerked- 
hessék meg jellemükkel saját tetteikből?

! Nem jobb volna-e az első részt egészen el
hagyni. vagy legalább a másodikkal egy- 

j  beolvasztani? Igaz, az öreg Sólyom Bene
dek nem jár társaságokba, pedig ő később 
lényeges szolgálatot tesz Aladárnak a csomó 
megoldására nézve, tehát meg kellett ismer- 
kedniök; de mi azt hisszük, hogy az iró 
sokkal jobban tesz vala, ha nem adja az 

! öreg jellemébe ezt a társasággyülölő vonást 
! vagy legalább kényszeríti, hogy ez egyszer 
í  tegyen le róla s igv legalább egy valarni- 
| revaló, tisztességes, becsületes embert ád e 
! léha társaságba. De van a Sólyom hosszú 
! beszédjének egy oldala, melyet nem ugyan 
! a dráma, de a költő érdeméül róhatunk föl,
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s ez, hogy szembetűnően bizonyitja, hogy 
öntudatosan dolgozta fél tárgyát, hogy ő ural
kodott jellemein s nem ezek uralkodtak 
ő rajta.

A második felvonásban kezdődik a bo
nyodalom. Ha ugyan annak nevezhetjük a 
két párt igyekezetét, melylyel Aladárt mind
egyik a maga részére szeretné hódítani. A 
Tarcavölgy részéről a szempár lép actióba 
s a kacér Gabriella csalfa beszéde, fejszé- 
ditő kacérsága csaknem megingatja az 
asszonyi társaságban, úgy látszik, kissé já
ratlan Aladárt. De az csak addig tart, mig 
vele van, mert távoztával rögtön — Aran
kára gondol. Ennek az ifjú lánynak szép, 
gyermetegen ártatlan bája komolyan megra
gadta Aladár szivét. De még gondolni se ér 
rá s már jön a Bondavölgy, ellensúlyozandó 
Gabriella kacérkodását. Képviselőséget s — 
Arankára célozva — szép leányt ajánlanak 
neki, mit azonban Aladár visszautasít s igy 
folyik a verseny tovább, az egyik igyek
szik a másikat túllicitálni. Dombi észreve
szi Aladár hajlandóságát Aranka iránt s ezt 
is a maga javára akarva felhasználni, el
hiteti Aladárral, hogy ha a Bondavölgy kapja 
meg a vasutat, Aranka Szeley báróé lesz, 
mit azonban szintén meghiúsít Katalin, az 
anya, ki, bár szeretné Szeleyt vejéül, még 
kilátást is nyit Aladárnak Aranka kezére. 
Közben egy lovas-legény levelet hoz Ala
dárnak, melyben tudósítják, hogy van a két 
vonal közt egy középút is, mely egy állító
lagos kőszénbányán vezetne keresztül s ez 
lenne a leghelyesebb. Aladár kap az alkal
mon, hogy a határozatlanságból ő is kime
neküljön. s rögtön tanulmányútra indul. 
Csakhogy tudomást nyernek a levél tartal
máról »a jó hazafiak« is, a kik rögtön lovas 
legényt küldenek Cseresnyésre, hogy még 
korábban odaérkezve Aladárnál, a kutatást 
meghiúsítsa.

Ezzel gördül le a függöny másodszor. 
Valóban, a cselekvény alig haladt valamit. 
Mindössze is az az egy uj momentum jött 
hozzá, hogy kilátás nyílik rá, a mit óhaj
tunk is, hogy egyik se kapja meg a vas
utat. S uj bizonyságot is kaptunk, a miről 
különben is meg voltunk már győződve, a 
jó hazafiak aljasságáról, kik a »szent köz- 
ügygyel, a haza érdekével« szájukban még 
egJ mással is képesek szövetkezni, csakhogy 
annak ártsanak.

A III. felvonásban megtudjuk, liogy

‘ Aladár csakugyan hiába já r t ; útmutatója, ki 
felvilágosításukat adott volna neki, nem volt 
s kőszenet nem talált. Másnap lesz a kon
ferencia s még maga se tudja, melyik részre 

i döntse el az ügyet. De tudják ezt az érde- 
| keltek is s ütik is a vasat, a hogy csak 

bírják. Dombi egy levélben húga által ren- 
dezvoust adat Aladárnak, hogy Gabriella 
»holdvilágnál, a tó partján« csikarja ki a 
taroavölgyi vasutat. Katalin pedig azt a 

1 cselt szövi, hogy egy barátnéjának megírja 
Aranka Aladár iránti szerelmét, a nyitott le- 

: velet Aladár asztalán hagyja, ki azt bizo
nyára el fogja olvasni s hogy reménye le
hessen Aranka kezéhez, a Bondavölgynek 
fogja a vasutat adni. Biztosnak hiszi a győ
zelmet mind a két párt s ezzel végződik a 
felvonás.

A mi hiányzott a két első, hiányzik a 
Ili. felvonásban is, a dráma leglényegesebb 
kelléke — a cselekmény. Vagy legalább 
oly csekély ez, hogy az Írónak valóban nagy 
szüksége volt arra a surrogatumra, melylyel 
azt némileg pótolni akarja. A cselekményt 
pótolni a drámában ? ha ugyanez egyátalán 
lehetséges, akkor sikerült is Toldynak.

Valóban, e folvonásnak csak Aranka 
és Gabriella bujósdija tud némi érdeket 
adni. Sötét van, a bálnak vége. Gabriella a 
légyott helyére akar szökni, de mindunta
lan megakadályozza valaki. Arankának tu
domása van anyja cseléről s a levelet visz- 
sza akarja lopni s beigyekszik Aladár szo
bájába. Igaz, ezek mulatságos helyzetekre 
adnak alkalmat, de igazi jellemvigjátékba 
illő komikum lesz-e ez ?

Egy másik, a mi a cselekvénynek uj 
lökést ad, a Solyom s Aladár közti jelenet. 
Aladár ugyanis ép a nagy buzgóságból, 
melylyel vele el akarták hitetni, hogy az 
egész megyében egy fikarcnyi kőszén sincs, 
gyanút merit, hogy mégis lesz. Fölkéri te 
hát az öreget, hogy legyen segítségére. Ez 
vonakodik ugyan eleinte, de megtudva, hogy 

} akkor egyik se kap vasutat, rááll a ku
tatásra.

Végre a IV. felvonásban felvirrad a 
konferencia nagy napja. Nem tudják, hánya
dán állanak. Aladár nem ment el a légyottra, 
mert Aranka a nagy sietségben Gabriella 
levelét kapta fel az asztalról, de nem olvasta 
el Katalin levelét se; Sólyom nem jön, a 
konferenciát megkezdik s úgy tetszik, hogy 

I Aladár mégis a Bondavölgy javára döntene,
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noha igy elesik a reménytől, hogy Aranka 
kezét megkaphassa, midőn lelkendezve fut 
be Sólyom, kezében egy darab kőszénnel, 
melyet Cseresnyés mellett egy tíz mértföld 
nyi óriási kőszénrétegben talált. így aztán 
Aladár a eseresnyési vonal mellett dönt. 
Ugyanakkor jön a hir, hogy Aladárnak a 
királyi kegy visszaadta az apjától elkobzott 
fél milliónyi vagyont s ez hozzájuttatja 
Aranka kezéhez is.

(Folyt, köv.)

„NÓRA“ ÉS AZ AKADÉMIA.

Csiky Gergely négy felvonásos drámája 
»Nóra«, mely a múlt héten került szinre a 
nemzeti színházban, újon alkalmat adott a 
hírlapi kritikának, hogy az akadémiát meg
támadja. E mű ugyanis tavaly a Karátso- 
nyi-pályázat kétszáz aranyáért versenyzett, 
de csak két szavazatot kapott, mert a többi 
három bíráló közül az egyik a »Bajamonte« 
tragédiának óhajtotta kiadni a diját, a többi 
két szavazat pedig sem az egyik, sem a 
másik műnek nem Ítélte oda az akadémia 
aranyait.

Már a pályázat eldöntésénél nagy port 
vert föl ez az eredmény, s a kik méltány
talanságot és tulszigort láttak az akadémia 
eljárásában, azok úgy hitték, hogy a »Nóra« 
előadása elégtételt fog nekik szolgáltatni. 
A bemxxtató sikert biztosított a kiváló nevű 
szerzőnek. Egyik-mások kritikus ezt az al
kalmat is fölhasználta ugyan, hogy a nép
szerű drámairó babérjait megtépje; de a 
közönség s szinirodalmunk igaz barátjai me
legen tapsoltak Csiky Gergelynek s üdvö
zölték, hogy ismét ambiciozusabb irányt 
követ.

Mert »Nóra« teljes joggal megérdemelte 
volna az akadémia koszorúját. Nyelve köl
tői, jellemzése gondos, drámaisága jeles, s 
általában oly mű, mely a mi szegényes iro
dalmunk évi termékei közt magasan kivá
lik. Valóban, ha ezt a »kisebbségben ma
radt« drámát összehasonli juk egyik-másik 
müvei, mely a Karátsonyi-dij kétszáz ara
nyát elvitte, nem csodálkozhatunk eléggé : 
mennyire emelkedett az irodalmunk szin 
vonala s mennyire emelkedtek igényeink is 
az abszolut-becsü darabok iránt. Szinte ne
vetségesek ama követelések, melyeket a Ka- 
rátsonyi-pályázat szabályzatai körül Írnak. 
Alig tíz év előtt oly müveknek adták ki,

minden feltűnés nélkül a kétszáz aranyat, 
melyek ma már (minden abszolút és »örök« 
becsük dacára) meg sem állhatnak a szín
padon. Hisz csak nem rég történt, hogy 
a nemzeti színház drámabiráló bizottsága 
visszautasította Dobsa Lajo3 egy ily ki
tüntetett színmüvét, s ha valamikor, mint 
ön becsű darabot az akadémia koszorú- 
iára méltatták, most még a közönséges 
színpadi sikert sem merték megjósolni 
neki.

Érdekes tanulságokat vonhatnánk le 
az akadémia eljárásaiból. íme néhány kü
lönös példa. Valamelyik Karátsonyi pályá
zaton két verses vígjáték áll egymással 
szemközt. Az egyik az »Ellenállhatatlan« 
mintaszerű technikával, mely méltán meg
lepte a birálókat. Ki is adták neki négy 
szavazattal egy ellenében az összegyűlt 
négyszáz aranyat. A másik mü, mely a mel
lett feltűnt »Trisztán és Izolde« vagy a 

I »Csalhatatlan« volt. Ez utóbbi műnek szer
zője bízott darabjában s azért a rákövet 
kező évben beadta a kisebb igényű Teleki- 
pályázatra. S mi történt itt? A dijat egé
szen föltételesen, vagy is a hírhedt para
grafus alkalmazása mellett oda ítélték a 
»Bizalmatlan« cimü vígjátéknak, melynek 
sikerében az azóta ünnepeltté vált szerző 
nem bízott s azért be se nyújtotta a nem
zeti színházhoz. Mellette az »Aranyország« 
című tendenciózus, gyarló vígjátékot tün
tették ki a bírálók, mig a már korábban 
eléggé méltányolt »Csalhatatlan«, egy igaz 
költő munkája, a szégyenteljes harmadik 
helyre szorult. Ugy e különös?

Nem is telt bele két-három év és a 
»Csalhatatlan« szinre került s oly sikert,

I aratott, hogy most a második saisonban is 
még a repetoiron van, mig az eléje soro
zott »Aranyország« fölött rég napirendre 
tért úgy a kritika, mint a színház, mely a 
legerélyesebben visszautasító.

Nevetséges dolog azért felelősségre vonni 
az akadémiát, hogy az egyik évben szigo- 

í rúbban, a másikban enyhébben jár el. Hisz 
minden pályázat alkalmával más-más bírá
lók képviselik az akadémiát s minden al
kalommal más elvek, más aesthetikai meg-‘ 
győződések jutnak érvényre. Volt esztendő, 
a mikor a »Jóslat«, e minden izében ere
deti, igaz költői és mindvégig nagy érdekű 
vígjáték alkalmat szolgáltatott rá, hogy az 
akadémia referense holmi huszonöt botot em
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legessen, s ime a legutóbbi évben ugyané 
nagy sikert aratott görögíárgyu darab szer- ! 
zője, mint akadémiai referens nagy kegye
sen bemutatja az »Első szerelem« szintén 
görög tárgyú vígjátékot, mint a mely a hir- 
hedt paragrafus nélkül kapta a száz ara
nyat, holott az akadémia egy pár referense 
szerint ez a színdarab nem más, mint »rí
mes ballet-szöveg«.

Hát hol itt a következetesség ? De még 
több példa is van. A »Két apa« vigjá- j 
ték szerzője kudarcot vall a nemzeti szín
háznál ; darabját nem fogadják el előadásra. 
Az iró túlzottnak találja a drámabirálók Íté
letét, (mint a kik kész Dumas-kat, Sardöu- 
kat, Augier-kat és Pailleron okát várnak és 
követelnek, kivált, ha a szerző anonym adja ! 
be müvét) és »föllebez« az akadémiához 
akkép, hogy vigjátékát benyújtja a Teleki
pályázatra. Itt három akadémikus és két 
színész áll egymással szemközt, mint bírá
lók s a színház által visszautasitott darab, 
három szóval, kettő ellen elnyeri az akadé
mia koszorúját. S mit tett már most a szín
ház ? Elfogadta előadásra az ekkép rehabi- j 
Utált, darabot ? Felszólitotta-e a szerzőt, hogy 
adja be újra ? Dehogy! A mikor ez beadta, l 
újra visszautassá, mert hisz fő a követke
zetesség !

Az akadémia és a nemzeti színház ek- ; 
kép nem igen támogatják egymást. Nem j 
egy darab, melynek a dunaparti palota ter
mében sikert jósoltak, tisztességesen meg- j 
bukott a kerepesi-uti múzsa-templomban s 
viszont nem egy vígjátéknak, szomorujáték- 
nak tapsoltak itt, a mely amott nem nyerte 
meg a magas araeopág tetszését.

Ritka is az olyan mii, mely a két kü
lönböző igénynek eleget tegyen. Csiky Ger
gely »Nórá« ja ilyen ritka mü. Szerzője ele
get kívánt tenni az akedémia követelései
nek, versekben, még pedig szép, jellemze- 
tes versekben irta müvét, kiváló súlyt fek
tetett a jellemrajzra és lélektani festésekre, 
híven, érdekesen tüntette föl a történeti 
háttért is ; s a mellett nem téveszté el szem 
elől a színpad követeléseit sem, mert ha
tásos jelenetekben mutatja be hősnője és 
hősei erős küzdelmét s azok történetével 
megrázza a nézőt s ennek rokonszenvét kelti i 
föl irántuk.

Csiky Gergely, a költő, egész erejével 
szólalt meg a »Nóra« drámában. E szenve
délyes, büszke, bosszúra hajló nőt minden !

K O S Z

jelenetben meglepő igazsággal mutatja be 
— s bár mint vélekedjék egyik-másik kri
tikus magáról a műről: azt egyik sem ta
gadhatja, hogy a hősnő, Csiky Gergely leg
kiválóbb alakjai közé tartozik. Nóra szereti 
Rolandot; ez elutazik hirtelen, a nélkül, 
hogy fölvilágosító és megnyugtató levele 
imádottjához jutna. A büszkeségében sértett, 
elcsigázott lelkű Nóra azt hiszi, meg van 
csalva ; bosszúért sóvárog s önfeledten ke
zét adja Szeréminek. A nászéjen visszajön 
Roland, számon kéri kedvese hűtlenségét; 
ez mentegetődzik, a mire aztán mindketten 
rájönnek, hogy ármány áldozatai. Most föl
tárnád bennök a boldogság utáni vágy; 
szökni akarnak, de a férj közbelép s meg
öli párbajban Rolandot. A büntető maga is 
bűnhődni kész, mert inkább mint gyilkos 
akar meghalni, semhogy megtudja a világ, 
hogy hitvese gyalázatot hozott az ő és csa
ládja nevére. De e szörnyű áldozatot nem 
engedheti meg a nő ; bevallja a párbaj igaz 
okát; megmenti férjét a halál-Ítélettől s ő 
maga, ki két derék férfi megrontója, méreg
gel vet véget életének.

íme ez egy helyesen, érdekesen konci- 
piált tragédiának a meséje. S ezt a mesét a 
szerző ritka színpadi ismerettel, költői ha
tással, sok leleménynyel érzékité. Nem múló 
értékű, hanem ambícióval irt, magasabb 
stilü müvet alkotott melynek értéke min
denkorra megmarad. Alig érthetjük, hogy 
a közönség egy része s egyik-másik kriti
kus nem bírta felfogni e mű kétségtelen 
értékét. Mintha elszoktak volna attól, hogy 
Csiky Gergely, a legünnepeltebb drámairó, 
Szigligeti Ede méltó utódja, a ki a modern 
igényeknek megfelelőleg tovább vitte szin- 
iiodalmunkat: ilyen magasabb irányú mű
vel lepje meg a színház látogatóit.

De ha a közönségnek és a kritikusok
nak ez az akadékoskodó régze ezúttal in
kább az akadémia, mint a szerző pártján 
volt is: »Nórá«-nak igaz és kétségtelen be
csét ez a visszás Ítélet nem dönti meg s 
lesz idő, a mikor Csiky e müvéért ép úgy 
elégtételt fog kapni, mint Grillparzer »Web 
dem dér lügt« cimű darabjáért, melyet első 
előadatása alkalmával ignoráltak s negyven 
évre rá fényes diadallal hoztak színre ugyan- 
ama deszkákon, a bécsi Burgszinbázban.

PRÉM JÓZSEF.
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I R O D A L O M ,  |'
»Magyar történeti életrajzok« !

címén nagyérdekü vállalatot indít meg a | 
»Magyar Történelmi 'Társulat« és a »Ma- j 
gyár Tudományos Akadémia« történelmi bi
zottsága. A rendkívül érdekes vállalatot 
legjobban ismerteti a művészi kivitelű mu
tatványképekkel biró előfizetési felhívás, 
melyből átveszszük a következőket: »Ha azt ; 
akarjuk, hogy történetírásunk nemcsak a 
diplomatiai és hadi események váltakozó 
leírásából álljon, súlyt kell fektetnünk a mi- 
veltségi viszonyok ecsetelésére is —- s a 
kép ezeknél épen elkerülhetetlen. Csakhogy | 
ba a szöveg gondos tanulmányok eredmé- ; 
nye, legyen az a bemutatott kép is. Majd 
minden időből, még a középkorból is, ma
radt fenn annyi egykorú vagy közelkoru 
tárgy és rajz, hogy nem szükség a művé- !

szép, de ritkán igaz), ha valamely fontos 
dolgot illustratióban akarunk bemutatni. — 
A megindítandó vállalat e részben is a his
tóriai hűségét fogja szem előtt tartani, az 
lévén fő célja, hogy ez által a szöveget az 
olvasóra nézve szémlélhetővé tegye, s épen 
ezért az illustratiókat mindig a tárgyhoz 
mérten fogja fametszetekben, photographi- 
ákban, rézkarcokban vagy szinnyomatok- 
ban bemutatni: szóval a sokszorosításnak 
olyan nemében, mely azt leghívebben 
visszaadja. — A »Magyar történeti életraj
zok« első kötete 40—42 ivén számos, ré
szint a szövegbe nyomott, részint önálló 
melléklettel, négy életrajzot fog magába fog
lalni. Ez a 40—42 ivre terjedő szöveg öt 
füzetben fog kiadatni, melyek december, 
február, ápril, junius és október elején fog
nak a Franklin-társulat által szétküldetni. 
Egy kötetnek, azaz öt füzetnek előfizetési 
ára 5 forint. Lehet e vállalatra alapítványt 
is tenni. Ugyanis az Alapszabályok 89. §-a 
szerint a 200 forintos alapitó a Társulat 
minden kiadványát kapja. A ki tehát vagy 
a 2 0 0  frtos alapítók sorába lép, vagy ed
digi alapítványát 1 0 0  frttal fölemeli, az a 
Századokon s a Történelmi Táron kívül a 
Magyar Történeti Életrajzokat is fogja kapni. 
Egyelőre csak az első évfolyamnak, tehát 
az öt első füzetnek kiadására kötelezik ma
gokat a kiadók.

Az * A rany ember«. Jókai Mór drámája 
jövő hó 18-án kerül színre a nemzeti színházban. 
A.'darab, mely a hason című regénytől legnagyobb

részében különbözik, nyomtatásban is meg fog je
lenni a Révai testvérek kiadásában.

»XVI. századi codex história» énekei«.
cim alatt kis füzet jelent meg S z é l i  Farkastól, 
melynek bő tartalmat és kiváló becset ad hat ver
ses elbeszélés, melyek részben eddig elfogadott 
énekeknek adják helyes szövegét, részben teljesen 
újak s ezáltal épen irodalomtörténeti érdeküek. A 
füzet ára 40 kr,

»Első álmok«. Lévay Sándor »Első álmok« 
cimti verskötetre hirdetett előfizetést s kéri gyűj
tőit, hogy az előfizetési iveket hozzá, az »Egyetér
tés«-hez e hó végéig küldjék be.

Darwin fia édes atyjának életrajzán dolgo
zik. A mii a jövő év folyamán jelenik meg.

M Ű V É S Z E T .
A Lotz Károly megünneplésére alakult mü- 

vészbizottság közelébb K e l e t i  Gusztáv, a kép
zőművészeti társulat igazgatójának elnöklete alatt 
ülé :t tartott, melyen véglegesen döntöttek az áta
dandó emléktárgy ügyében. A megállapodás szerint 
az emlék egy stilszerü szekrényke lesz, mely az ün
nepi esemény emlékére vert, cizellált ezüst érmen 
kivül egy üdvözlő pergament-diplomát fog tartal
mazni, melyet az összes művészek aláírnak. A 
szekrényke födelére ezüstből készült, ugyancsak 
ezüst borostyán-ággal körülfont papírtekercs jön, 
melynek tervrajzát 8 p á n y i Béla már a gyűlésen 

I be is mutatta. A szekrénykét Schikedanz Albert 
í műépítész tervei szerint készítik. Minthogy ez em- 
S léktárgy több száz forintba kerül, készítési költ- 
i ségeire ivet bocsátottak ki, melyre edd>g Í6 tekin

télyes előjegyzés történt.
Erkel Ferenc » S z e n t  I s t v á  n«-jából ja 

vában folynak a magánpróbák. A szép uj díszle
tek már elkészültek. Ez operában nagy tere van 
a látványosságnak s úgy a régi pogány magyar, 
mint a keresztény vallási ünnepélyek nagy pom
pával lesznek kiállítva. Az igazgatóság terve sze
rint, az opera — ha akadály közbe nem jő — no
vember végén vagy december elején kerül színre.

Liszt Ferenc a nyugoti vasút gyorsvonatá
val Németországból Bécsbe érkezett. A pályaház
nál Bösendorfer Lajos ur várta a zongorakirályt 
é.3 lakására kisérte, hol barátságos családi körben 
nehány napot időzött. Bécsből Magyarországra 
jött a maestro és huzamosb ideig fog Zichy gróf 
birtokán tartózkodni.

F e s té s z e t i  ta n fo ly a m  n ő k  szám ára. Nap- 
ról-napra szembetűnőbb — Írja a közoktatásügyi 

j miniszter költségvetésének indokolásában — a nők 
I jogosultsága a művészet terén is. Hivatott mü- 
i vésznők nem képeznek többé ritka jelenséget, és 
j ezt méltó örömmel is kell üdvözölni, mert a mint 
I egyrészt a képzőművészetek hathatós rugói a lé- 
í lek nemesbítésének, úgy másrészt épen a nők a 
i szép és gyengéd iránt való finom érzéküknél fogva, 
i ha nem is a nagy indulatok vagy hősies érzel- 
I meknek ecsettel való megörökösitésére, de bizo- 
! nyára a szép, kedves és szívhez szóló tkémák fel- 
í fogására első sorban liivatvák. Nagy nehézséget 
: képezett mindenkor s mindenütt a művész isko-
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Iákban a serdülő ifjúság korában álló két nem
beli művész növendékeknek teljes elkülönítése ; 
régóta érzett szükségnek bizonyult be ez a buda
pesti mintarajztanodánái is, sőt a festészeti mesteris 
kólában, dacára több jelentkezőnek, egy női osz
tály egyáltaláu nem volt életbe léptethető. Ezen 
körülményekre való tekintettel mutatkozott szük
ségesnek egy festészeti tanfolyam szervezése nők 
számára, az orsz. képtár mellett, hol legjobb és 
leggazdagabb másolási anyag s legalább az első 
kezdetre elegendő helyiség áliván rendelkezésre, 
csupán egy tanár s egy szolga fizetése, továbbá 
egyszer s mindenkori kiadáaképeü főszminták s a 
felszereléshez elkerülhetlen tárgyak beszerzése vá
lik szükségessé, mely célokra összesen eredetileg 
ugyan 4000 frt irányoztatott elő; tekintettel azon
ban a szükség követelte szigorú takarékosságra, 
csak a tanfolyam megindítására elkerülhetetlenül 
megkívántaié 1000 frt vétetett fel.«

Feszty Árpád fiatal festőművészünk az őszi 
kiállításra szánt müveit már befejezte. Ezek egyike 
egy nagyobb szabású mythologiai tárgyú kép, 
melynek cime : »0 d y s s e u s é s  K a l i p s o . «  A 
másik kisebb s egy hangulatos esti tájképet áb
rázol. Ezenkívül érdekes képet készített az ó-bu
dai kiásott római fürdőről,

Üvegfestmények kiállítása Kratzmann Ede 
üvegfestészeti műtermében a ftivészkert mellett 
szerdán és csütörtökön ki volt állítva az a renais- 
sance-stylben készült üvegfestmény, mely Szent 
Hubertust, a vadászok védszentjét ábrázolja s me
lyet Erdődy gróf rendelt meg. A jó ízlés fejlődé
sének egyik jele, hogy az üvegfestészeti műterein- 
ben újabb és újabb müvek folyvást láthatók.

Kamara-zene-est«ily. Sok oldalról hangoz
tatott kívánatra a Krancsevics, Pinkus, Sabathiel 
és Rosé urakból álló quartett az első kamarazene
estélyére megállapított műsorba a Schumann Ötöse 
helyébe Volkmann F-dur trióját vette fel.

A phílharmonikusok egyesülete a napok
ban tartotta első nagy próbáját a magyar királyi 
operaház színpadán, s ez alkalommal azt tapasz
talta, hogy a rendkívül magas és szeles színpad 
úgy felfelé, mint oldalt, a hangokat nagy mér
tékben elnyeli s az egyes hangszerek a művészi 
összhang és hatás által megkívánt mérvben nem 
érvényesülhetnek. Ennek következtében abban 
állapodtak meg, hogy a színpadra fából díszes ter
met készíttetnek, mely a színpadot körülburkolja \ 
s azt csak a nézőtér felé hagyja szabadon. A hang- j 
versenyek alkalmával ezt a termet fogják tehát j 
használni a színpadon.

A népszínházból. K a s s a i  Vidor megvált i 
a népszínháztól, melynek éveken át egyik kiváló 
művésze vo lt; Serly Lajos karmester azonban, a 
ki szintén távozóban volt, továbbra is a népszín
ház tagja marad. Kassai távozásának hírét sajná 
lattal registráljuk, mert benne a színház egyhamar 
alig pótolható erőt veszített.

Sembrich Marcellának nevezik a legújabb 
csillagot a párisi zenevilág terén. A Théatre des i 
Italiens egy matinéeján egyszerre meghódította az j 
egész közönséget, mely a legnagyobb érdeklődés- j

seí tekint az Italiens színpadjára. Szerény viszo
nyokból emelkedett ily magasra a fiatal művésznő. 
1858-ban született ögy galíciai városkában; atyja 
szegény zenész, maga tákolt össze egy primitív 
zongorát, hogy a kis Marcellának leckéket adhas
son. Látván a leánya előmenetelét, lázas vágy 
fogta el. hogy a gyermeket híres művésznővé te
hesse. A gyermek egyik csőd álója Janovicz, egy 
vén cigány, megtanította Marcellát mindenféle 
csárdás és Mazurka nótára s még ma is oly el
ragadóan játsza azokat, 'nogy a hallgatók sze- 
mei könyekkel telnek meg.

Alapítvány a hírlapírói nyugdíjintézet 
javára. A magyar kir. dalmű színház évenkint há
rom jótékonyeélu előadást rendez. Ezen előadá
sok jövedelmének egy része a dalmüszinház igaz
gatóságát illetvén, ez utóbbi —- Podmaiiiczky Fri
gyes báró intendáns kezdeményezése folytán — 
elhatározta, hogy e forrásból eredő számlája ter
hére 2000 írttal a hírlapírói nyugdíjintézet ala
pítói sorába lép. A dalmüszinház igazgatóságának 
ezen elhatározása folytán az egész 2000 frtnyi 
összeg már a napokban kifizettetett az intézetnek. 
A hírlapírói nyugdíjintézet igazgatósága nevében 
ez alkalomból Fáik Miksa levelet intézett Podma- 
niczkyhoz, melyben az adományt megköszönvén, 
egyszersmind felkéri őt, hogy lépjen be a nyug
díjintézet igazgatóságába, a mihez mindazoknak, 
kik 2000 frtos alapítványt tettek, joguk van. Pod- 
maniczky erre válaszolván, kijelenti, hogy nagy 
örömmel lép be s főtörekvése lesz az egyesület 
felvirágzását minden tekintetben előmozditaui.

A nemzeti színház jövő heti műsorára kö
vetkező darabok vannak kitűzve: »Yillemers mar- 
quis«, »Iskarióth«, »Borui-a derű«, »Poitier ur veje« 
és »A szikra«, »Nóra«, »Maucroix gróf«, »Egy kis 

i vihar«, »Egyetlen leány«, »Nézd meg az anyját«, 
»Bánk bán«, »Egy asszony története* először.

Wiíhelmj Ágost, a hírneves hegedűművész, 
kinek budapesti hangversenye november hó 10-ére 
volt hirdetve, hirtelen megbetegedett, miért is or
vosainak tanácsa folytán tervezett körútját csak 
január havában fogja megkezdeni.

Temple János, Bécsben lakó fiatal festőmű
vészünk, a fővárosba érkezett s itt Jókai Mór arc
képét fogja elkészíteni. Különben a művész két 
genre-képpel, az »Ebéd után« s »Az ő nótája« 
cimüekkel és egy női arcképpel részt vesz az őszi 
kiállításban is.

Magyar díva. A párisi olasz operában múlt 
szombaton lépett fel először Sembrich Marcella 
asszony, ki — mint Podhorszky Lajos, a kitűnő 
nyelvtudós Parisból írja — magyar származású 
nő. A művésznő az athéni dalmüszinházban 1879- 
ben aratta első sikereit és azóta az olasz színhá
zakban mind nagyobb hirnevet szerzett. Párisi 
debut-jéről szólva, Yitu, az ismert kritikus azt 
mondja róla, hogy bátran Írhatja nevét Patti és 
Nilsson nevei után ; hangjának ritka terjedelme 
van; könnyen megy a »fa«-ig és épp oly kifeje- 
zésteliséggel cseng valamennyi registerben.

Felelős szerkesztő -. SZANA TAMÁS.
Budapest W eiszmann tea tre re k  könyvnyom dája.
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VI.
»Mennyivel szebb lehetek én, mint nem 

csak az a kevély, kacér és gúnyolódó Pen- 
telényiné, de mint sok, sok más nő a vilá
gon,, ha meggondolom: hogy ez a gazdag 
főur, ki oly sokat látott, oly sok nővel érint
kezett az életben, engem választott ki va
lamennyi közül, — hogy lábaimhoz borul
jon s felajánlja v a g y o n á t  és s z e r e l 
mé t !  . . .« így gondolkozott egy reggel 
Margit a nagy tükör előtt állva, kacér pon
gyolájában, mit a báró hozatott neki Buda
pestről. Aranyos fürtéi rendetlenül omlottak 
alá meztelen vállaira, kissé beesett arcának 
gödröcskéi ismét feltűntek a mint önma
ga bájait szemlélve, a tükörbe mosolygott. 
Aztán hátra veté magát a bársony karos
székben s billegette apró lábain a kis hím
zett papucsokat, melyek minduntalan játszi 
könnyedséggel siklottak le a puha szőnyegre. 
Egy kandi napsugár az ablakból — épen 
oda vetődött. Margit leült a szőnyegre, s 
mint egy kis gyermek a homokban, úgy 
játszott ő a reszkető sugárral, megsuhintotta 
kezeivel s a milliárd porrészecskék tova 
hullámoztak ; majd oda tartotta hajának né
hány fürtjét s gyönyörködött a vakító szin- 
vegyületben. A kalitban vigan csicseregtek 
a kanárik, pajzánul meg-megcibálva egy
más tolláit; — — játsztak és szerelmes
kedtek gondtalanul. Margit mostani élete 
is csak ilyen játék volt. Nem gondolt sem
mire csak magára; a jövő nem aggasztotta, 
mert a könnyelmű gyermek azt hitte, hogy 
ez mindvégig igy lesz. Öltözködött napjában 
tízszer is, (a báró ellátta ruhával, mely ol
csó volt, de sokat mutatott), berendezte für
dőszobáját keletiesen. Nagy gyönyörűséget

talált az apró majorságban. A báró két ten
geri nyulat kerített valahol — azokkal ker- 
getődzött óraszámra. Majd belefogott va
lami olvasmányba, melyet soha be nem vég
zett. A zongora mellé ült s egy ujjal ka
limpált rajta holmi gyerekes nótákat. Pa
rancsolgatott a cselédekkel; nagyokat ne
vetett a báró élcein, s egész odaadással fo
gadta öleléseit, csókjait. Néha aztán — csak
hogy unalmát elűzze, — összekoccant a bá
róval, s azzal fenyegetődzött, hogy tüstént 
elmegy, de mihelyt a báró iianyagul oda 
veté neki, hogy: »Tessék, elmehet!« azon
nal a nyakába ugrott, kiengesztelte s me
gint csak a régi volt.

így múlt el egy hó. Margit lassanként 
unalmasnak kezdte találni ezt az életet. A 
báró is sokszor el-eltünt, s olyankor nem 
látta őt napokig. Féltékenykedett, szemre
hányást tett neki s a civódások mind gya- 

j koriabbakká lettek, a báró pedig szeszélyes, 
sőt néha goromba volt s úgy csapdosta az 
ajtókat, hogy Margitban megfagyott a vér.

Egy ilyen heves összekoccanás után, 
midőn Margitnak csak nagynehezén sikerült 
a bárócskáját ismét kiengesztelni, s ők ebéd 
után vigan enyelegve ültek egymás mellett 
a nagy teremben, — erősen kopogtak az 
ajtón s egy férfi lépett be. Margit összeráz
kódott s halk sikoly lebbent el ajkáról. Zol
tán Gerő állt előtte.

Alig üdvözölte a bárót, csak állt a te
rem közepén, szemlélte a jelenetet, s az ő 
megszokott sértő gunymosolyával végig nézte 
Margitot.

— Mit mondtam? szólt s hangja re
megett a felindulástól.

A báró meglepetve közeledett Zoltánhoz.
— Szolgálhatok önnek valamivel? kórdó.
Zoltán nem felelt, de tekintetét se vette

le Margitról,
— Pentelényi ur küldte? kérdé ismét



a báró kissé gimyosan. Mire Gerő zordo- : 
nan veté oda:

— Engem nem szoktak küldözni 1 - én 
nem vagyok azon ur cselédje.

— De ha szabad kérdeznem mit ke
res nálam ?

— Semmit. Csak meg akartam vala- j 
miről győződni, s e szavakkal senkit Sem j 
üdvözölve indult kifelé.

A báró felkacagott s fogai közt mor
mogta :

— Hóbortos !
Mint a villám fordult most feléje Zol

tán, és rá kiáltott sokat jelentő kifejezéssel:
— De becsületes !
Kengyel Gida arca fehér lett, mint az 

a csépe, melyet kezében tartott.
— Mit akar ezzel mondani ? kérdé 

egészen közel állva Zoltánhoz
— Azt, hogy nem hasonlítunk egymás

hoz. Én lehetek érzelmeimben túlzó, sőt hó
bortos is, de nőszöktető, csábitó, soha !

— És kicsoda hát ön, hogy igy meré
szel velem beszélni tulajdon házamban ? 
Lánya ez a nő '? . . . Nem! Testvére? . . . 
Nem ! Felesége ? . . . Nem 1 Szeretője ? . . .  ha 
az, úgy én csak ü g y e s e b b  vagyok, mint 
ön, ez az egész s most takarodjék ki innen ! 
különben . . .

Margit kezeit tördelte s kétségbeesetten 
sikoltozott, látva, hogy a báró korbács 
után nyúl.

— Nem úgy uram! — kiáltott Zoltán) 
összefont karokkal várva a csapást. Ha ön 
nemes embernek tartja magát, úgy méltó 
fegyvert fog kezébe venni és .. .

— Semmi szükség rá, egy ilyen rakon
cátlan instructor gyerek megfenyitésére jó 
a nádpálca is.

— Úgy istenemre mondom, gyávának 
kiáltom ki az egész világ előtt! — veté 
közbe Zoltán fenyegető mozdulattal s kiro
hant a szobából.

Margit mindkét kezével eltakarta arcát, 
leborult a pamlagra s hangosan zokogott. 
Most tűnt fel előtte 6aját gyalázata egész 
borzasztóságában. A báró izgatottan, ököl
beszorított kezekkel járt fel s alá a szobá
ban, egy-egy mérges pillantást vetve a bol
dogtalan leányra, végre hozzálépett, ingerül- j 
ten megragadta a kezét.

— Margit — kiáltá indulatosan. — j 

Szeretője volt ez az ember ? Szóljon igazat, 
tudni akarom l

A Lány nem bírt szólni, csak rázta a fe
jét tagadólag. A báró tovább faggatta :

— Mi jogosította hát fel arra, hogy 
mint egy őrült házamba rontson s kérdőre 
vonjon tetteimért?

— Nem tudom, — dadogta Margit.
— Rokona?
— Nem!. . . Barátom volt csak, bará

tom és semmi más, esküszöm 1
A báró hevesen taszitá el magától s 

végtelen megvetéssel monda :
— Női esküi . .. Bolondság! . . . Ezt 

hamarább is megmondhatta volna. Most pe
dig, ha tetszik — menjen barátja után. Nem 
tartóztatom! — Aztán vette felöltőjét, ka
lapját mélyen a szemére húzta s e sza
vakkal :

— Sajnálnám, ha az ostoba fickót kény
telen lennék lelőni, mint egy verebet! . . . 
kisietett a szobából.

Néhány perc múlva kocsirobogás hal
latszott az udvaron. A báró elment.

Margit egyedül maradt. Könnyei egy
szerre fölszáradtak. Az ablakhoz rohant s 
nézte soká, mint robog a kocsi a hosszú — 
kanyargó országúton a város felé. Aztán 
elhomályosult szemei előtt minden. Kényte
len volt az ablakfájába fogódzni, hogy ki 
ne essék. Csak most látta, hova sülyedt. 
Megfosztva lánysága díszétől, becsületétől, 
kenyerétől, mint egy elvetemült nő kitaszítva 
az ut sarába, egyszerre ama gyalázatos élet
mód karjai közt találta magát, mely főúri 
palotákban kezdődik s undok, lebujok pisz
kos gőzében, vagy a kórház megfertőzte- 
tett nyoszolyáin végződik. Eszébe jutottak 
Gerő szavai az öngyilkosságról . . . örömuj
jongva ragadta meg e mentő gondolatot, de 
a másik percben már visszaborzadt, a sza
badulás ezen ajtaja is becsapódott előtte . . . 
a n y a  vo l t !  — Aléltan rogyott össze a 
lágy szőnyegen, a pamlag előtt, ott, azon a 
helyen, hol hetekkel ezelőtt először vétó 
magát vakon, behunyt szemmel a bűn kar
jaiba. — — —

Sötét éj volt, midőn magához tért. A 
kövér szolgáló lámpát hozott a szobába s 
meg sem látszott lepetve, midőn Margitot 
megpillantá félig eszméletlenül; csak némi 
gúnynyal jegyzé meg:

-r- Mit csinál asszonyság ? Egészen ösz- 
szegyüri a szép ruháját.

Kiment, Margit az ablakhoz vánszor- 
gott s kitekintett a sötét éjbe. Nem is esz
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mélt rá, bogy az ablak nyitva van s a hi
deg levegő, mely betódult, dermesztő tagjait. 
Az égen egy csillag sem tündökölt, sehol 
egy fénysugár a végtelen sötétségben, csak 
a szemközt levő erdőből hallatszott kísérte
ties zúgása a szélnek, mely megrázta a fák 
száraz gályáit. Ilyen az ő jövője is! — — 
Minden, minden eszébe jutott. Egyike volt 
ez azon perceknek, mikor a szerencsétlen
ség borzasztó csapása után a s z í v  egyszerre 
könnyűvé, sokkal fogékonyabbá lesz, mintha 
minden érzés kirepült volna belőle, az em
ber belátja egész múltját, az emlékezet fölidézi 
annak kisérteties alakjait ; eszünkbe jutnak í  
oly egyének, kikkel csak egyszer találkoz
tunk az életben, oly események, melyekre 
semmi súlyt nem fektetve, vissza sem gon
doltunk soha. Látta magát mint kis gyer
meket az árvaházban egyszerű, tiszta ruhács
kájában többi szegény, pici társaival páro
sán sétálni a lombos fasorokban. Aztán a 
nevelőintézetet, hol a nagyobb leányokkal 
mindig tudott valami kedves titok felől el
csevegni. Egyszerre, csak előtte állt Aranka, 
a gőgös és irigy úri hölgy . . . .  ki tudja, 
mily édesen kacag most az ő bukása, az ő 
gyalázata felett! .. . És Gerő az ő nemesen 
érző szivével, jóakaratu intelmeivel. Oh csak 
ezt a képet ne látná ! . . . . Egész életen át ; 
szerencsétlen volt, kivéve ezt ez utolsó né- ! 
hány hetet s ezt a rövid boldogságot mily 
nagy áron kellett megvásárolnia ! Oh, mily 
nagy áron! — — — —

*

Másnap reggel, alig, hogy a nap. föl
kelt, két zárt kocsi közeledett az országú
ton a kastély felé, de vagy ötszáz lépésre 
az előtt — letért az útról balra, s az erdő 
felé hajtatott. Margit látta az ablakból ezt 
a két kocsit, és szivét valami rendkivüli 
balsejtelem szállta meg. Különben is törődött 
s kábult volt; a múlt nap eseményei s a 
gyötrelmek közt átvirrasztott éjszaka be
teggé tette lelkét, testét. Ez a látvány azon
ban megint fölrázta dermedtségéből. Sejtette 
hogy ott valami vész keletkezik, mely az 
ő szerencsétlenségével szoros összeköttetés
ben áll. Egyszerre mint a villámcsapás 
szállta meg agyát ez a gondolat: »Párbaj!« 
Hallotta ő többször s olvasta is könyvek
ben, hogy minő előkészületekkel szokott le
folyni az efféle lovagias elégtétel.« — — j 
Majdnem kétségtelennek látszott előtte, hogy '

ott az erdőben* alig néhány lépés távolságra 
véres küzdelem fog lefolyni. De kik 
között? . . .  Az egyik kocsiban mintha föl
ismerte volna a báró fogatát. Tehát ő ve
rekszik ; de k iv e l? .........  Gondolni sem
mert arra, a mi legvalószínűbbnek tűnt fel 
előtte. Zoltán Gerő! . . .  nem, nem! Azt az 
isten nem engedheti, hiszen Gerő csak ő 
érette tenné kockára életét, ő pedig oly hit
vány, oly nyomorult, hogy a legalávalóbb 
ember élete is drágább, becsesebb az övé
nél l .........Leirhatlan izgatottság vett rajta
erőt. Lélegzetét elfojtá, szemeit az erdőre 
meresztette, hogy valamit lásson, de hasz
talan ; a reggeli köd, a sürü s messze nyúló 
fák csoportozata mindent eltakart szemei 
előtt. Ekkor azt gondolta, hogy legjobb lesz, 
ha a faluba rohan, segítségért kiált s meg
akadályozza a párbajt; de aztán belátta, 
hogy a legnagyobb gyorsaság mellett is csak 
későre érkezhetnék oda. Agyában kergetődz 
tek az eszmék, ide oda kapkodott zavartan s 
izgatottan. Majd ismét a cselédséget akarta 
föllármázni, s ép azon pillanatban midőn 
kezét az ajtó kilincsére tette, — egy lö
vés dördült el az erdőben ; zaja soká vissz
hangzott s messze csendült a végfelen né 
maságban . . . Vége tehát! Megtörtént! . . .

Margit lábai gyökeret vertek a küszö
bön. Hallgatódzott s várta a második lövést.

Irtóztató lassan múltak a percek. Egy- 
egy óra mindenik.

Második lövés nem következett. Az 
egyik fél tehát halva maradt — — vagy 
legalább is súlyosan megsebesítve.De melyik ?
.........A báró-e ? vagy Zoltán ? . . . . .  E
percben mind a kettő drága volt előtte. 
Mentette az elsőt, . . . féltette a másikat. . . 
és talán szerette is.

Semmi nesz, semmi zaj . . . . minden 
csöndes volt, mint azelőtt. Margit azt kép
zelte, hogy már dél felé jár az idő, pedig 
alig múlt el két rövid óra. Ekkor a kövér szol
gáló sietett be nagy robajjal s jelenté, hogy 
egy idegen ur kíván vele beszélni haladék 
nélkül. Margit kisietett, az idegen már ott 
állt a másik szoba küszöbén. Előtte egé
szen ismeretlen férfi volt ez s nagyon föl
indultnak látszott. Tiszteletteljesen üdvözölte 
Margitot s egy levelet nyújtott át neki.

— A báró? . . . .  kiáltott fel Margit s 
alig volt ereje kibontani a levelet.

— Nem, viszonzá az idegen, komoran. 
A báró elutazott külföldre.



Ékkor Margit már megpillantotta az 
aláírást, s remegő hangon ejté ki a nevet:

— Zoltán . ..
— Meghalt, ezelőtt két órával párbaj

ban. A báró golyója szivén találta. Szó nél
kül összerogyott. Engem bízott meg, hogy 
e levelet önnek át adjam kisasszony. Mé
lyen bokolt és kisietett.

Margit nem bírta a levelet elolvasni, 
majdnem kihullt kezeiből. Könnyek tolultak 
szemeibe s elhomályosították az Írást. Végre 
erőt vett magán s olvasott.

»Kedves Margit!
Midőn e sorok kezeidbe kerülnek, én 

már megszűntem élni. Párbajbam estem el 
a báróval szemben. Elrablott becsületedért 
akartam boszut állni. Mert most, a halál 
pillanatában, midőn nemsokára talán egy 
ismeretlen világ tárul föl előttem, hol nincs 
sem hazugság, sem színlelés, melynek kü
szöbét csak az i g a z a k  léphetik át, — be
vallom neked, hogy szerettelek szivem egész 
hevével, lelkem minden erejével. Margit! 
te voltál az egyetlen, a kit valaha szeret
tem, s e tiszta szerelemmel lépek az örök
biró zsámolyához!......... Emlékszel akkor,
ama szép napon, midőn a romoknál barát
ságot fogadtunk egymásnak, akkor azt 
mondtam neked, hogy szivem üres . . . Nem 
volt igaz ! A te képed betöltötte már akkor 
egészen.

Intettelek azon embertől, ki megrontotta 
életedet. Nem hittél nekem. Pedig ők na
gyon gonosz játékot űztek veled. Csak most 
tudtam meg, hogj az egész előre terveit és 
kiszámított dolog volt a báró s azon ör
dögi lény kazött, ki vetélytársát látta ben
ned. ügy hiszem, kitalálod, hogy Pentelé- 
nyinét értem.

Isten veled! Könyörögni fogok hozzá, 
hogy bocsássa meg tévedésedet!

Gondolj reám . . .  én szerettelek.
Zoltán Gerő.«

VII.

Tudja is ő hová megy ! csak ment cél 
és irány nélkül, mint egy félőrült. Ott, a 
bűn tanyáján, az eleven pokol közepén nem 
maradhatott. Kergette az önvád, a gyalázat 
és a kétségbeesés. Aztán a báró lakából 
különben is távoznia kellett. Ama borzasztó 
náp után való reggelen nagy sürgés-forgás 
támadt az egész házban. A cselédek jöttek- 
mentek, csapdosták az ajtókat, hangosan be

széltek egymás közt, Margitot számba sem 
vették, mintha ott sem lett volna. Még enni 
sem adtak neki. Jöttek idegen szolgák is s 
elmozditgatták helyeikről a bútorokat, leg
nagyobb részét kihurcolták a házból s el
vitték másfelé. Margit mit sem értett az 
egészből s ez tetszeni látszott nekik, mert 
összedugták fejüket s nagyokat röhögtek 
rajta. Különösen a kövér szolgáló még a 
többiekét is ingerelte; mutogatott rá, gúnyos 
megjegyzéseket tett róla s a tükörben rá- 
fintorgatta nagy zsíros arcát. Ez a megaláz
tatás netovábbja volt. Látván igy magát ki- 

i taszítva az erkölcsös nők társaságából, meg
bélyegezve, a posványba sülyesztve s mind
ezekhez még ronda istálló-cafatok által ki- 
kigunyoltatva, — elkeseiedett düh szállta 
meg a szerencsétlen teremtést. Szerette volna 
törni, zúzni maga körül e cifra tárgyakat, 
melyeket csak azért hordtak össze, hogy 
megvesztegessék velük bizalmát, megvásá
rolják hitét. Tépni kezdte magán a ruhát, 
e hitvány rongyokat, melyek nem voltak ele 
gendők elpalástolni gyalázatát. Összetörte 
a cifra madárkalickát s a két kanári ré
mült csiripeléssel repült ki az ablakon. 
Egy nehéz bronz-gyertyatartót belevágott a 
nagy álló-tükörbe, hogy darabjai csöröm
pölve hulltak a padozatra. Széthasogatta a 
bárótól kapott ruháit mind, mind, és darab
jait elszórta. Ingerült fájdalma s a harag 
közepett alig tudta magára rángatni azt a 
szegényes öltönyt, melyben a Pentelényi- 
házhoz jö t t ; aztán egy nagy kendőt vetett 
vállaira, beleburkolta fejét, majdnem egé
szen eltakarta szemeit, s örült szaladással, 
átkokkal ajkán elhagyta a házat.

Már jó darabot ment : a hó ropogott 
lábai alatt, a hideg szól összeborzolta haját, 
a könyek leperegve majdnem ráfagytak a 
kezeire. Ekkor észrevette, hogy a faluba 
é rt; egy mérges kuvasz nagy ugatással ron
tott feléje; nem ijedt meg tőle,.........most
csak az emberektől félt; azt hitte, hogy 
bárki is leolvashatja arcáról az ő egész tör
ténetét. Nem mert tovább menni a faluba, 
visszafordult s az erdőnek vette útját.

Valami földig süppedt csősz-kunyhó 
előtt haladt el, mely teli volt szalmával s 
oly meleg, mintha fütötték volna. Itt meg
pihent kissé. Arra gondolt, hogy nem volna e 
legjobb, ha az erdő mélyébe menne, ott egy 
fa alatt lefeküdnék a földre, álomra hunyná 
le szemeit s nem ébredne fel többé soha?

.
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Hiszen azt mondják, hogy a megfagyás a 
legédesebb halál ; az ember álmában hal 
meg; . . .  legszebb álom, melynek ébredése 
az örök é j! — — — Nem! ő még nem 
bűnhődött eléggé, hogy a megváltás e meny* \ 
nyei gyönyörét élvezhesse. Neki előbb éle- j 
tét kell adni egy hozzá hasonló szerencsét
len teremtménynek, azután különös kedvez
ményképen szabad meghalnia.

(Vége köv.)

EGY TÖRTÉNET A MÁS VILÁGBÓL.
(Francia elbeszélés.)

Irta JEAN RICHEPIN.
(Folyt, és vége.)

Barbellez nem csalódott sejtelmében.
A mint a nyíláshoz közeledve a bar

langba lenézett, a fáklya pislogó világa mel
lett észrevette, hogy valaki a fal mellett 
hever.

— Ráismerek erre az öltözetre, — gon
dolta ; — ez bizonyosan Máriusz ! De, hol 
az ördögben lehet az a János ? Szeretném 
mind a kettőt egymás közelében látni, hogy 
annál bizonyosabban leterithessem őket két, 
gyorsan egymás után következő lövéssel. 
Ez alszik ! . . . Nagyon jól van ! . . . De, hát 
a másik ?

Barbellez elég zajt okozott arra nézve, 
hogy magára vonja annak a figyelmét, a ki 
szeme előtt rejtve volt; de nem elég zajt 
arra nézve, hogy az alvót fölébreszsze.

Most már tisztán hallotta János a han
gokat, sőt azt is meghatározhatta, hogy 
azok a barlang bejárata felől hatolnak le 
hozzá. Máriusz ? — szólt, — te vagy ?

S kilépve a sziklának az árnyából, a 
világosságba lépett k i !

Egyszerre eldördült a barlangnyilásból 
a fegyver.

Jeanne iszonyú sivitással egyenesedett 
föl s aztán hátra dőlt. János, a ki a leány 
fölsivitására odaugrott, úgy érzé, mintha va
laki ököllel mellbe vágta volna s térdre ro
gyott. Őt is egy golyó érte.

Ugyanakkor észrevette, hogy valaki le 
ugrik a barlang nyílásán:

— Jeanne, Jeanne! leányom! Merre 
vagy? Agyonlőttem már ezeket a nyomo 
rultakat! Hol vagy, leányom?

János fölemelkedett s szembe állt Bar- 
bellez-zel.

— Leányod ? . . . íme, ide nézz, hó

hér ! . . . ő  rajta vannak a Máriusz ruhái! 
Ő az, a kit te most megöltél!

— Kicsoda ?. .. Hol van az én leányom ?
— Ott, o tt! . . . A földön . . .  Az ott 

Jeanne!
Midőn Barbellez a leány fölé hajlott, 

János, fájdalmában csaknem megtébolyulva, 
összeszedte minden erejét s noha vér om
lott ki az ajkán, megragadta Barbelezt lá
bainál fogva s dühösen emelte föl a légbe. 
Aztán óriási erővel vágta a sziklához, úgy, 
hogy midőn Barbellez alázuhant szétzúzott 
koponyával, már nem volt többé élő ember.

János ugyanakkor ingadozva hátrált 
néhány lépést.

Hideg veríték gyöngyözött a hornlo- 
| kán. Melléből omlott a vér. Szeme homá- 

lyosulni kezdett, mintha egyszerre fátyollal 
vonták volna be.

A fáklya épen kialudt.
— Jeanne! Jeanne! — dadogta János 

— hol vagy te?
S a sötétben tapogotózva kereste kedvesét.
— János! — nyögte a leány gyönge 

hangon. — segítség! . . . . Mindjárt megha
lok ! J e r ! . . .

Oda sietett a hang felé előre nyújtott 
karral s lerogyott Jeanne mellé.

— Édes, szeretett Jánosom, — szólt 
! elhaló hangon a leány — hol vagy ? Ölelj 
| meg! . . . Szegény, jó Jánosom! Mennyire

szerettelek ! . . . Oh, én isszonyuan szenve- 
! dek ! Úgy érzem, mintha megfuladnék! . . . 

Ölelj meg hát i
János gyöngéden szorította őt kebléhez, 

melynek dobogása mindinkább halkabb lett. 
Érezte, hogy az élet elszáll belőle.

— Tedd keblemre a fejedet, — foly-
tatá a leány. -  így, pihenj kissé! .........
Ugy-e te is nagyon szenvedsz ? . . . De, te 
nem szólsz semmit! . . . Úgy szeretném látni 
arcodat, szemedet! . . . Oh, mennyire sze
retlek !

János, kit már halálos bágyadtság le
pett meg, újra magához tért, a mint Jean- 
nenak görcsös rángatózását érezte. Beszélni 
nem tudott már ; azonban sejtette, hogy ez 
ideges rángatózás már a haldoklás jele.

Fölakarta emelni a fejét, mely a leány 
keblén pihent Kiáltani akart. De nem tu
dott. Hasztalan volt minden erŐködése. A 
szájából patakzó vér elfojtotta a hangját.

János ott halt meg, Jeanne holtteste 
mellett.
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M a z u c l a r d  M á r i u s z  ha l á l a .
Midőn az öreg varázsló Barbellezt meg

ölve látta, rögtön' tova futott.
— Meneküljetek ! meneküljetek ! — ki- ! 

áltá a katonáknak. — A két foglyot fönö- j 
kötök golyói leteritették; de Ő azonnal le- | 
menvén a barlangba, a nagyobbik úgy vágta j 
őt a sziklához, hogy mindjárt meghalt. Most j 
mind a három meg van halva!

— Barbellez meghalt! — dörmögte az j 
őrmester. — No, hitemre mondom, megta
lálta, a mit érdemelt. Nagy gazember volt.

— Bizony, nem volt kár a vén gonosz
ért, — jegyzé meg a másik, ő  mindig oko
sabb akart lenni, mint a többi. Most is 
egyedül ment le a barlangba. Szegény bo
lond 1 Úgy kellett neki!

Fél órával később, midőn Máriusz a 
barlanghoz érkezett, senkit sem látott a bar
lang bejáratánál, sem azt nem árulta el j 
semmi, hogy onnan valaki kijött volna.

Lement a sötét helyiségbe. Hozott ma
gával sózott halat, s egyéb sovány élelmi
szert s fáklyát. Volt tehát egy hétre való 
eleség és ugyanannyi időre világitó szer. Ho
zott magával két lándzsát is meg három 
nagy kést. Volt tehát mivel védelmezniök 
magokat!

— Meg lesztek velem elégedve! — 
motyogta.

Aztán, a mint tovább ment igy foly
tatta beszédét:

— Különös, hogy semmi világítást nem 
látok. Ejh no, bizonyosan elégett a fályá- 
jok ! De, minden oly csöndes; semmiféle
hangot sem hallok.........Alkalmasint, csak
úgy suttogva beszélnek.

Máriusz igy magyarázgatta meg magá- ; 
nak e nyugtalanító körülményeket. Szívé- 1 
ben azonban valami határozatlan aggoda- j 
lom kezdett mindinkább gyökeret verni és j 
sietve haladt előre a sötétségben.

Halálos csönd uralkodott e barlangban-
— Talán alusznak ők, — gondolta ma

gában Máriusz. — Mert, lehetetlenség, hogy 
valamely szerencsétlenség érte volna őket!

Aztán harsány hangon kiáltá:
— Hé! János! Pioux János!......... j

Jeanne kisasszony I . . .
Csak a viszhang válaszolt kiállására.

S e válasz is oly gúnyosnak tetszett.
— Elutaztak ők ? . . . Oh, ez lehetetlen. ‘

XVI. De, ha csakugyan nem utaztak el, akkor 
meghalhattak . . . Oh, nem ! ők  nem halnak 
meg nélkülem! .. . Ha ők meghaltak, akkor 
én is megölöm magamat.

így motyogva magában, meggyujtóttá 
a fáklyát, mely megvilágította a barlangot.

A fáklya vöröses világítása mellett Má
riusz három testet látott a fal mellett el
terülve.

— Oh, — orditott föl, — ezek meg
haltak ! . . .< De ki halt meg velők ? Itt két
ségkívül csata volt — s én, nyomorult, nem 
voltam itt védelmükre! Oh, én gyáva ! Meg 
kell halnom! Velők akarok lenni!

Az első holttest, mely Máriuszhoz leg
közelebb esett, borzalommal töltötte el 
a lelkét.

A Barbellez porhüvelye volt ez, mely 
összezúzott agyával isszouyu látványt nyújtott.

Máriusz legott fölismerte őt egyenruhá
járól s azt is elgondolta, mi történhetett itt.

Odább János és Jeanne feküdtek, át
ölelve egymást. Jánosnak a feje a Jeanne 
keblére volt hajtva.

Máriusz letérdepelt melléjük.
Testök nem volt még hideg; de már a 

halottakat fölismerhető merevséget tapasz
talhatta rajtok Máriusz. Tudta, hogy nincs 
többé remény föléíesztésökre nézve.

Lehajlott Jeannehoz s megcsókolta a 
homlokát. Megfogta barátjának a kezét. 
Aztán, nem tudva többé fájdalmán uralkodni, 
zokogásba tört ki.

Sokáig sirt, fejét a Jánosé mellé hajtva 
Jeannenak a keblére.

Ott, egyszerre ezerféle gondolat vonult 
át lelkén, ezernyi emlék, ezernyi terv.

Elgondolta magában e szerető pár ha
lálának részleteit. Visszaidézte emlékébe a 
barátjával töltött éveket, fiatalságuk boldog, 
gondtalan korát, majd száműzetésük keserű 
napjait s eszébe jutottak ama boldog órák, 
a melyeket Jeanne, eme védangyaluk és 
vigasztalójuk körében töltöttek !

És most már a halál lehónek áldoza
taivá váltak; szemök örök álomra csukó
dott be. Nem hallják ébresztő szavait s fáj
dalmas zokogását!

Mitévő legyen ő már most?
Oh, neki többé semmihez sincs kedve 

Élhet e ő egyedül? Hiszen már csalódott 
szerelme is eléggé lesújtotta, megtörte őt! 
De hát szerelmi csalódásáért némi kárpót
lást talált volna! Hiszen, ha Jeanne nem
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őt, hanem Jánost választotta is jövendőbeli 
férjéül, egy kis vigasztalást nyújtott neki 
az a gondolat, hogy Jeanne érdekében ál
dozatot hozott, a mennyiben az ő boldogsá 
gára munkált, mikor barátja előtt tért nyi
tott, lemondva Jeannenak a kezéről.

Máriusznak önzetlen szerelme némi 
elégtételt talált abban, hogy a boldog pár 
legközelebbi vonzalma őt illeti.

De, most már mind a kettő meghalt és 
.senkije nem maradt a szegény Máriusznak ! 
Nincs, a ki őt biztassa, bátorítsa, ösztönt és 
életkedvet nyújtson neki.

Mindezt elgondolva, nagyon elkomoro- 
dott Máriusz s újra ama gondolat kereke
dett nála felül, hogy neki nincs többé a föl
dön mit keresnie ; hogy neki meg kell halnia.

Egy eszméje támadt, egy bohó eszméje, 
melyet először tovaüzött agyábél; de csak
hamar újra visszatért az s immár szilárdat) 
bán fészkelte meg magát s rögzött eszmévé 
kezdett válni.

Azon töprenkedett: vájjon nem a leg
jobb lenne-e, ha ő elevenen eltemeti magát 
eme két lénynyel, a kiket az életben leg
inkább szeretett.

De mikép hajtsa ő ezt a szándékát 
végre ?

Idáig jutott a boldogtalan Máriusz, a 
kétségbeesés eme fokáig, midőn a józau ész 
mindinkább enged uralmából s a legképte- 
lenebb ötleteknek ad helyet.

Ama különféle módokról gondolkozott 
most Máriusz, a melyek szerint tervét vég
rehajthatja.

Egyszerre egy esztelen gondolat villant 
meg agyában.

Fölvette ama fáklyát, melyet elébb el
dobott s oda tűzte a korál-ágak közé.

Aztán Jánosnak és Jeannak a testét 
együvé kötve, feltámasztotta azokat a szik
lához s ekkor odakötötte magát hozzájok, 
úgy hogy most egy tömeget képezett a ha
lottakkal.

Kezébe véve a fáklyát, terhével nagy 
nehezen bár, közeledett a tó felé.

Hogy a fáklya mire való volt, azt Má
riusz maga sem tudta. így ért ő a tó szé
léhez. Nem az ész vezérelte őt többé, ha
nem egy titokszerü, csábitó látomány, mely 
ellenállhatatlanul vonta őt, buzdítva, báto
rítva a tett véghezvitelére.

Belépett a sötét tóba, mely megcsillant 
a fáklya fényétől, mindig belebb-belebb ha-

i ladt Máriusz tér hé Vei s mindinkább sülyedni 
j kezdett, lépésről-lépésre.

Midőn a víz már a nyakáig ért, messze 
j eldobta magától a fályát, mely sisteregve 
I aludt ki a tó vizében.

Aztán megállt kissé, kimeresztve sze- 
| mét a sötétségben, mig ajka mosolygott a 

halál gondolatára. Egy daltöredék jutott 
most eszébe s gépiesen elkezdett dalolni, 
mig végkép el nem merült:

A matrózom vízbe fűlt,
A matrózom vízbe fű lt;
Víz elhordta a csónakját,
Öt nem lelték, csak kalapját, 
Traderi-tra-tra-la-la-la,
Öt uem lelték, csak kalapját, 
Traderi-tra-tra-la-la-la,
Traderi-tra-tra la lére !

A kalapja megmaradt,
A kalapja megmaradt,
Ö maga vízbe fulladt, 
Traderi-tra-tra-la-la-la,
Ö maga a vízbe fuladt,
Traderi-tra-tra-la la-la,
Traderi tra-tra la lére.

TOLDY ISTVÁN DRÁMÁI.
(Folyt.)

íme, itt az egész vígjáték. Magán hordja 
nyilván a kezdet nehézségének minden je
lét; de magán hordja Írója határozott tehet
ségének is minden jelét.

Az elsőt szembetűnően bizonyítja a mi 
már eddigi fejtegetéseinkből is kiviláglott, 
a cselekvény híja. Egy négy felvonásos 
színmű cselekményének sokkal kompaktabb 
sokkal egységesebb, sokkal vaskosabbnak 
kell lenni. De a szerző úgy látszik, figyel
men kívül is hagyta ezt vagy legalább nem 

: fektetett súlyt reá. Ő jellemeket akart raj
zolni, egy darabot akart a magyar társada
lomból bemutatni; éiő, húsból és vérből 
való emberek képében akarta bemutatni, a 
miről a papiroson értekezett. És ez jófor
mán sikerült is neki. A hatvanas évek sze- 
dett-vedett népeinek meglehetős hű képe 
ez. A mindent jókorán megszagoló Do mb i ,  
a nyugalmazott méltóságos ur, ki persze 
hangadó tekintély a megyén s ki a diplo
mába sikamlós utait járva, egy kis aljas 
ságtól sem riad vissza; a Bach-korszakból 
hátramaradt s most persze véresszáju ha
zafivá vergődött F e h é r ;  a folyton újságo
kat bűvé s a felesége fejével gondolkozó 
F a r k a s ;  a minden hivatalviselőben haza-
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árulót látó, de azért valami jó zsírosat eset
leg maga is elfogadó B o g o s s y ,  a catói 
S ó l y o m jól megismertetik velünk a hat
vanasbeli utolsó évek vidéki embereit. Ez 
utolsónál azonban, kit az önzetlen hazafiság, ; 
feddhetetlen jellemszigor példaképéül akart ! 
felállítani a szerző, egy kis gyöngeséget i 
hagyott meg, melyet pedig a legkönnyebben j 
kikerülhetett volna s a mely csaknem két
kedni kényszerit bennünket, különösen e 
társaságban, hogy csakugyan oly tiszta, ma- 
cula nélküli-e az öreg Sólyom jelleme, mint 
a minőnek fel szeretné tüntetni. Mikor Só
lyom a III. felvonásban megtudja, hogy 
Aladár a vasúti ügyben hivatta, azt feleli, 
hogy kár volt hivatnia, mert nem teszi. Csak 
midőn tudomására jut, hogy siker esetén 
elesnének az emberek a vasutjuktól, áll reá. 
Tehát gyűlöli őket? Hát összefér a cátói 
jellemmel embereket s nem ügyet tekinteni 
valaha ?

Aladár jelleme szintén igen jól van 
gondolva, de nincs eléggé marquirozva. Na
gyon is sok részlettel akarta színezni jel
leme fővonását, melyeket nem tudott az 
egészbe beleolvasztani. Aladár egész életét 
tanulmányai közt élte le, de ez nem lát
szik meg rajta, nem balog, nem ügyetlen, 
sőt salonias, comme il faut megjelenése a 
lehető legbiztosabb. De hát ez könnyen ért
hető egy sokat utazott, világlátott ember
nél, de sokkal kevésbbé már, hogy oly bi
zonytalan nőkkel szemben, minőnek a szerző 
feltüntetni szeretné. Meg is hazudtolja ön
maga is ezt, mert egy pár jelenete a kacér
kodó .Gizellával ép az ellenkezőt bizonyítja

Sikerültek nőalakjai is. Az egyszerű, 
kedves Aranka valódi mintaképe a jólelkü? 
romlatlan kedélyű vidéki lányoknak, a kik i 
épen egyszerűségűkkel, öntudatlan bájukkal 
oly hamar lekötik a fiatal embereket. Ki ne 
ismerné Katalint, a jobbmódu középnemes
ség nagyravágyó, férjükön hatalmaskodni 
szerető asszonyait, kik mindannyian báró
férjről álmodoznak leányaik számára, de 
némi vonogatódzás után előbb-utóbb bele
nyugodnak, ha egy jóravaló ügyvéd vagy 
mérnök veszi el őket. Nem ritka alak a hiú, 
szépségében elhízott fiatal özvegy se, Gab
riella, ki csekélynek érzi a kisvárosi társa 
ságot magához, parasztoknak tagjait finom
ságéhoz, több, nagyobb, magasabb után.vá
gyik s e többnyire el nem ért vágyban 
öregszik is meg.

Érdekesek mellékalakjai is. A kisvárosi 
v e n d é g l ő s ,  ki excellentiát vár a három 
szobás lakásba s immegve fogadja az »ind- 
zsellirt«, a fiatal, csinos vendéget váró s z o 
b a  1 á n y s a néhány szavával is kitünően 
alakított magyar prototyp alak, a mindig 
opponáló k o l o mp  o's.

Hogy a vígjáték tetszett a maga idejé
ben, nem csodálhatjuk. A közönség nem 
látta még ez alakokat a színpadon. Szigli
geti, ki jóformán az egyedüli volt még, ki 
a napi társadalomból vett alakokkal lépett 
a színpadra, inkább a családi körből vette 
alakjait, a közügyek teréről alig. De más
felől ismerte jól, regényekből, Jókai regé
nyeiből. Első pillanatra tán furcsának tet- 

! szik, de úgy van, hogy Toldy István, a 
drámairó, egy regényíró: Jókai hatása alatt 

j lépett föl. Ez alakokat, különösen a főbb ala- 
I kokat majd mind megtaláljuk Jókai egyik- 
j másik regényében. Igaz is, hogy senki az 
| ötvenes-hatvanas évek rajzát annyiszor s oly 

igazul fel nem használta, mint épen Jókai, 
úgy, hogy némileg természetes is, hogy azon 

| ki ő utána e téren próbálkozni akart, ok- 
vetetlen meg kell hatását éreznünk.

S igy végeztünk volna is e vígjátékkal, 
ha éppen e v í g j á t é k  szó meg nem 
akasztaná még egy pillanatra utunkat. Váj
jon vígjáték-e a Jó hazafiak igazán? Igaz, 
hogy személyei felsülnek szándokukkal, de 
vájjon elég-e ez arra, hogy valamely szín
müvet vígjátéknak nevezzünk ? Elég-e ez 
különösen oly vígjátéknál, melynél a fősuly 
ép a jellemekre van fektetve ? Úgy sülnek-e 
fel e szereplők, hogy többet bele se mer
nek effélébe vágni ? Vagy oly csekélységen 
törték-e fejüket, melylyel ha esetleg sikerül 
is, sem sokat törődünk. Gondolkozzunk csak 
kissé rajta. Hisz ezek rossz emberek. S le- 
hetnek-e rossz emberek vigjáték bősei ?

Nem azért hoztuk pedig ezt föl, mintha 
a mű érdemeiből ezáltal a legcsekélyebbet 
is le akarnék vonni. A név utóvégre nem 
teszi s tudjuk s valljuk is, hogy a hol a pe
dantéria kezdődik, ott megszűnik az aes- 
thetika; de felhoztuk, mert ép a napokban 
is tapasztaltuk egy müvével nagy port vert 
írónk >vigjátékán,« mily kevéssé gondosak 
e tekintetben íróink.

Csak, hogy némileg magánéletét is 
vázoljuk, említjük föl, hogy még e müve 
előtt, mindjárt az alkotmányos élet bekö
szönte után, hivatalt is vállalt Toldy István.

*
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A minisztériumnak előbb elnöki, majd pénz
ügyi osztályában volt titkár, míg ismét a 
belügyibe ment át, bol a sajtó osztályának 
lett vezetője. A hivataloskodás, mint e gya 
kori helyváltozásból is gondolhatjuk, nem 
igen conveniált neki. Sokkal jobban bele- 
izelt már az irodalmi életbe, semhogy azt 
bármily carriérért. is abbahagyta volna. Pe
dig a kettőt együtt nem igen folytathatta. 
Nem mintha a kettőt nem lehetett volna 
összeegyeztetni, de Toldy, egészeu őszintén 
szólva, nem az az ember volt, ki sokat sze
retett volna szobában ülni. Ő mindenek 
előtt világfi volt s szeretett jól élni. Tán 
jobban mondom úgy, hogy szeretett szelle
mesen élni. Társaságokba járni, okos nők
kel csevegni, ott lenni mindenütt, hol az a 
kis világ együtt van, melyet e g é s z  vi -  
lág-nak neveznek. Eleme volt ez, honnan 
irói hangulatát merité. Habár, mint müvei mu
tatják, sokat olvasott, még sem volt a könyv 
embere. A világ fia volt, ki azt tar otta, hogy 
egy kis kaland, melyen ő maga átesett, töb
bet ér, mint Dumasnak, Scottnak valamennyi 
lovagregénye. S mennyin esett keresztül!

Önök hölgyeim, kik e sorokat tán ol
vassák, s kiknek ma holnap, valószínűleg 
ép oly kedves eladó leányaik lesznek, a 
minők maguk voltak, midőn még a bol
dog emlékezetű császárfürdői Annabáloknak 
(szjah, a császárfürdői bálok!) voltak király
női vagy a pesti jogászbálban (mik azokhoz 
képest a mostaniak !) tették le világbalépé- 
sük első dicső próbáját, még bizonyára em
lékeznek arra a magas, széles vállu, érde
kes arcú, dús hajzatu barna fiatal emberre, 
a ki a legügyesebb táncosuk, legszellemesb 
udvarlójuk, legkedvesebb mulattatójuk volt, 
s a ki önöket mindannyijukat olyannyira 
szerette, s a kit — istenem, hisz oly édes 
visszaemlékezni a múltra — Önök is mind
annyian — olyannyira szerettek ! Önök, a 
magyar vidékeknek tűzről pattant me
nyecskéi vagy a Lipótvárosnak most már 
Nagyságos asszonyai, kik akkor még nem 
vágyakoztak Ischlbe,Carlsbadba, de Füreden, 
a Császárfürdőben oly igen jól mulattak, 
tudják legjobban, ki volt Toldy István. A 
kinek mindig volt egy finom ötlete, egy 
szellemes bókja, egy pikáns megjegyzése 
(melyért oly jól esett durcás arcot vághatni !) 
készletben, a kinek ha volt k serü órája, 
önök miatt volt, de a ki minden édes per
cét is csak önöknek köszönhette.

K O S

De nem tagadhatják, nem is volt hálát
lan Önök iránt; nemcsak az emlékezést 
hagyta meg Önöknek eltűnt szép napok 
után, de meghagyta Önön magukat is, hogy 
valamennyi fiatal leány Önökön tanuljon szép, 
kedves, bájos, kacér, csábitó lenni. Ép azért 
én nem is csodálom, hogy Toldy müveit, 
ha kedvvel olvassák, még máig is, oly nagy 
hatást még se tudnak már kelteni a világ
ban, mint megjelenésükkor. Hogy is ! Hisz 
akkor a'nővilág minden egyes tagja érde
kelve volt külön-külön a megjelenendő mű
vel szemben. Mily lázas izgatottsággal vágta 
föl a recsegő iveket, melyekről biztosan 
tudta, hogy valamelyik lapjukon bizonyosan 
az ő külön használatára irt csevegést, raj
zot vagy novellettet tartalmaznak; mikor 
biztosan tudta, hogy az ő kedves Olga ba
rátnőjének esete, mely oly nagy zajt csapott 

j a saisonban, bizonyosan benne lesz s hogyan 
benne ! Azzal a sajátos könnyed szellemmel 

| elbeszélve, a mi már nem is szellem, hanem 
— esprit, azzal a kizárólagosan monopoli
zált pikantériával, mely igazán pikáns, mint 
a kaviár.

Valóban, Toldy István egyedül álló alak 
irodalmunkban, ki egy uj iránynak tört 
utat, mely még hiányzott belőle. Mikor a 
nagy Kazinczy föllépett, méltán panaszko 

i dék, hogy a legfőbb, a mi íróinkból hiány- 
| zik az ízlés. Igaza volt, minden volt, csak 

ízlés nem. Egy félszázad meghozta azt is. 
j Kisfaludy K, Vörösmarty, Petőfi, Arany 

hoztak Ízlést irodalmunkba. Igaz, tiszta íz
lést, mely nem múlik el a mával s nem te
meti el a holnap. A szép (s mi egyéb az 
Ízlés, mint a szép) örök s nincs válto- 
zandóságnak alávetve. Azért örökök ők 
maguk is.

Toldy István egyébnek látta h iját; en 
gedjék meg, hogy ez egyebet azok szavá
val nevezzem, a kiknél termett s a kiktől 
mindenüvé, a hol van, importáltatott — az es- 
prit-nok. A »szellem« nem fejezi azt ki, vagy 
legalább egyebet is fejez ki, mint a mit az 
esprit magában foglal. Ha nehéz az ízlést 
megmagyarázni, még sokkal nehezebb az 
esprit-t. Mint minden philosopluai fogalmat, 
úgy az esprit-t is legkönnyebb még negatív 
adatokkal körülírni, azzal, a mi nem. Mert 
az esprit, s itt ne gondoljanak, kérem, tu 
bákszelencés philisophusra, szintén philoso- 
pkiai fogalom. Hogy szellemes legyen va
lami, nem szabad minden előtt unalmasnak
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lennie. De ez még nem elég. Mert a mi nem 
unalmas, az még csak érdekes s érdekes 
pedig minden, még a legunalmasabb is, an
nak, a kinek. De hogy szellemes is legyen, 
könnyűnek is kell lennie, mint a folyón | 
ringó sajkának ; röpülni kell tudnia, mint a 
pacsirtának, játszinak kell lennie, mint az 
evetnek s aranyhimes szárnyakkal birnia^ I 
melyeket ragyogtatni tudjon a napsugáron^ 
mint a pillangónak. Mind e tulajdonok per
sze nagyon elősegítik, hogy könnyű legyen, 
mint a felfújt hólyag, repüljön, mint a pa
pírsárkány, játékos legyen, mint a macska- I 
kölyök s tarka, mint egy hatvan éves szűz 
ruhája, csakhogy ekkor már nem is esprit 
ám. Valami utánzat, mely úgy hasonlít ere
detijéhez, mint a talmi az aranyhoz. — íz
lés van ugyan az espritben, de nem egészen 
az, sőt egymástól igen különböznek is. Mig 
az ízlés örök ugyanis, az esprit nagyon is j 
múlandó. Minden kornak, sőt majd minden j 
embernek más a szelleme s ezek között 
vajmi sok a talmi s vajmi kevés az arany, j

Toldy István szinarany volt. Tudta na- j 
gyón jól, hogy nem időnek, csak kornak 
dolgozik, de azért dolgozott; látta a hiányt, 
érezte, hogy ő tudni fogja pótolni.

Vegyék elő Toldy István bármelyik 
novelláját, s találni fognak benne, ha egye
bet nem, szellemet. S még valamit.

Pikánsát. Sokkal kevesebb a bátorság 
bennem, semhogy itt mindjárt alig emésztve l 
el az elsőt, már egy második distinctióba | 
is fogjak. Hogy mi a pikáns ? Ki tudná azt 
megmondani? Együttjár többnyire a szel
lemmel,- de nem egy vele. A mi a levesnek 
a só, a boeufnek a mustár, a sültnek a sa
láta, az a szellemnek a pikáns. Nem lehet 
meghatározni, jó a nélkül is, de valódi ízt j 
csak az ád neki. Szörpöljenek ki egy pár j 
Ostendéből frissen érkezett osztrigát, igya
nak rá egy pohár Roederert vagy vve. 
Ciiquot-t, s megtudják mi a pikáns; olvas
sák el Toldy István valamely csevegését, 
akár a melyiket A d é l  a s z t a l á r a  irt, 
akár a mit a N ő k r ő l  a n ő k n e k  szánt, 
vagy a mit a T a r k a  képekben rajzolt, 
sőt ha érzékük kissé tompult lenne, bár a szer
zőjétől ugyan megtagadott, de azért nem rosz- 
szabb, legfölebb kissé erősebb — M e n y e c s- 
k é k  k ö n y v é t ,  s bizonyosan meg fogják 
tudni, hogy mi a pikáns.

És e kettő, a szellem és pikáns, jel
lemzik kiválóan Toldy Istvánt s adnak neki

külön helyet irodalomtörténetünkben, s eze
ket, noha többéi kevésbé minden munkáját 
átfonják, legjobban mégis novelláiban talál
juk meg s ezért tartottuk ezt legjobb 
helyen itt elmondandónak, hogy innen az
tán minden további bevezetés nélkül áttér
jünk második drámájára: az U j embe -  
r e k-re.

Ha az összefüggést keressük az Uj em
berek s szerzője egyéb munkássága között 
s a mint láttuk, Toldynál ezt lehet, sőt kell 
is keresnünk, akkor legjobban novellái foly
tatása gyanánt tekinthetjük, noha mint Toldy 
minden színmüve, úgy ez sem szűkölködik 
tendencia nélkül. De összefűzi novelláival e 
müvét különösen a légkör, melyben a cse
lekmény mozog ; a szellem, mely az egészen 
átvonul, s a társaság, melyet első pillantásra 
azonosnak ismerünk fel azzal, melyet novel
láiban szeret rajzolni. Mert Toldynak meg
van a maga társasága, melylyel kiválóan 
szeret foglalkozni; az, melybeu ő is forog, 
melynek ő is tagja ; á jobbmódu középosz
tály. Nem kalandozott olyan után, a mit 
csak futólag, felületesen ismer, midőn előtte 
volt egy gazdag bánya, melyet egész mé
lyéig felkutatott. Toldy értett iró lenni s 
tudta, hogy az ilyesmi már félig biztosítja 
a mű sikerültét.

A maga uj emberei tulajdonkép minden 
kornak megvannak. Az ifjúság halad s az 
öregek többnyire elmaradnak mellőlük. Ha 
a nemzet élete normális körülmények kö
zött folyik, úgy ezek az uj emberek nem 
igen vehetők észre. De élesebben tűnnek 
ki, ha a nemzet válságokon megy keresz
tül, ha menete kizökken a rendes, minden
napi kerékvágásból s gyorsabb haladásnak 
indul. Néha nem is az egész nemzet kezd 
ily gyorsabban haladni s ilyenkor a két fél 
véres harcokat vív egymással, de ha keresz
tül megy az egész is e processuson, egye
sek , kisebb nagyobb bajok mindig ellene 
szegülnek, részint önérdekről, részint lom
haságból a haladásnak.

Toldy éles szemét nem kerülhette ki, 
hogy a szabadságharc fenséges eszméi, az 
ezt követett gyászos bukásból, keserű elnyo
matásból merített okulás uj eszméket s ezek
kel együtt uj embereket hozott a magyar 
társadalomba, melyek a beköszöntött alkot
mányos aerával kezdtek kényszeredett pi
henésükből tettre ébredni. A conservative 
eszmék helyére liberálisak léptek ; a nemesi.
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henyélés helyét a polgári munkakedv vál
totta fe l; a születés aristokratiáját az ész s 
a pénz aristokratiája kezdte pótolni. Ez 
utóbbiak küzdelmét az elsőkkel rajzolja e 
vígjáték. Nem viszi bele az egész társadal
mat, nem rajzolja az eszmék küzdelmét 
egész nagyságukban ; kicsinybeu tükrözteti 
vissza az egészet, a mennyire egy vígjáték 
keretébe illik. De mint a jól talált tájfest
ményen megismerjük a hasonlithatatlanul 
nagyobb vidék képét: úgy ismerünk itt is 
a kicsinyben a nagyra.

A nyugalomba vonult rentier, most máj- 
nemes és földbirtokos Csipkey Kelemennek 
gyönyörű s szellemes özvegyasszony lánya 
van, Metella, kinek az egész fürdői közön
ség ifjúsága udvarol: Tarczal Ábris és Dar- 
lay Viktor, a gentryk s Csetneky, a már 
nem épen fiatal gróf leghevesebben. De Me
tella okult a maga kárán, melyet első há
zasságában szenvedett, s noha atyja szeretné 
ha a Krauthuber nevet valamely hangza- 
tosb magyarral cserélné föl, nem szándéko
zik addig, mig szive nem sugallja ezt. Kü
lönben e szivsugallat nem sokáig késik, s 
hangzani kezd, mihelyt Metella Kövesdy 
Ervinnel találkozik, a ki azért jött a für
dőbe, hogy Csipkeynek egy választókerületet 
ajánljon fel. Ervin nagyon hasonlít a szerző 
jelleméhez. Szabad gondolkozásu, egyenes 
jellemű férfi, a ki szeret komolyan gondol
kozni s dolgozni is, de a ki képviselősége 
mellett sem veti meg az ifjúság mulatozásait. 
Metella ismeri már Ervint s nem is a leg- 
kellemesb oldaláról. Olyan ismeretség, minőt 
Pesten s általán nagy városokban lehet sze
rezni. Maga Metella igy beszéli e l :« — Alig 
lépünk az utcára, azt vesszük észre, hogy 
nyomunkban van egyike azon gavallérok
nak, kik szinte az utcán laknak, — egy
szerre csak elénk kerül, — megáll, — pas- 
sirozni hágy, — monoclijával vagy binocli- 
jával megnéz — oty mustráló, oly sértő te
kintettel, mely a vért arcunkba hajtja, — 
majd eltűnik, azt hisszük már megszabadul
tunk tőle, midőn egyszerre ismét előttünk 
terem. És ez ismétlődik minden utcasarkon.« 
Ilyen ismeretség Ervin s Metella hosszan 
kodik is rá, soha nem annyira, hogy magá • 
ról megfeledkezve, igen érdekes párbeszédbe 
ne ereszkedjék vele s csak későn ne vegye 
észre. ho£cv hisz ez emberrel szóba se akart 
állni. Igaz, hogy olyan e párbeszéd, mely 
vetekedik Sardou és Augier legszel-

lemesb dialógjaival. A legjobb utón van
nak, hogy egymásba szerelmesek legyenek 
s Metella megköveteli Ervintől, hogy bün
tetésül eddigi üldözéséért ezentúl kerülje, 
mit Ervin meg is ígér, mig Metella az el
lenkezőre engedélyt nem ád. E közben el
terjed a híre, hogy Csipkey követjelöltnek 
lép fel s e »tolakodás« persze nagy izgal
mat okoz a gentryk között, úgy hogy Oset- 
nek}7 gróf elhatározza, csak hogy ezt a szé
gyent meg ne érje, ő maga lép fel. S harc 
és háború az I. felvonás vége, az uj em
berek harca a régi emberek ellen !

S folyik ez a másodikban is. Az ellen
párt fenyegetéssel, ijesztéssel akarja rábírni 
Csipkeyt, hogy mondjon le s ez már-már 
gyöngül is, midőn Ervin közbejötté ismét 
felbátorítja. S folyik tovább a szerelmi vi
szony is. Metella és Ervin már tudják, hogy 
szeretik egymást — külön-külön, de meg 
nem vallják egymásnak. Ervin célzott egy 
ízben erre s Metella a szeme közé nevetett. 
Metella egyátalán kissé komplicált jellem. 
Egészben véve olyan, mintha Toldy novella
hősnőiből lenne kivéve; itt a drámában per
sze jobban kiszínezve, élesebb világításba 
helyezve s ekkor azt látjuk, hogy ezeknek 
a jellemeknek nincs mindig biztos alapjuk. 
Már a novellákban észre veszünk némi idegen 
ízt rajtuk s ezt annak a franciás szellem
nek tulajdonítjuk, mely Toldy munkásságát 
átfonja s csak itt látjuk, hogy többnyire ma
gában a jellemben van a hiba. Metella szel
lemes és ehic asszony, nagyvárosi minden 
izében. Bosszantja némileg, hogy az utcán 
üldözik, komolyan azért még se teszi, mert 
tudja, hogy mit jelent, s mert tudja, hogy 
nemcsak vele, de bárkin is megeshetik. 
Ervint is azon léha emberek egyikének 
tartja, kiknek ez az egyetlen foglalkozásuk, 
de meggyőződik az ellenkezőről. Metella 
megszereti Ervint s Ervin megvallja neki, 
hogy szereti. Metella a szemébe kacag. El- 
hinnök ezt, ha Metella nem szeretné csak
ugyan az ifjút. Akkor gondolhatná, hogy 
csak időtöltésből udvarol neki s rövid liai
sont akar vele kötni. Igen, de akkor el 
kellene esni annak a csomónak, melyet a 
szerző ebből a kis akadályból tagadhatat
lanul szellemesen kötött s mely a harma
dik felvonás jó részét betölti. De kellett ez 
a jellembeli ellenmondás a szerzőnek azért 
is, mert ez a kacaj a szerelmesek egyetlen 
akadálya. E nélkül már a II. felvonás elején
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szépen egymáséi lehetnének. Mert Irma, 
Ervin nővérének ellenkezését, a mint maga 
Ervin, úgy mi sem vehetjük komolyan, Ir
mának nem tetszik Metella s ő más nőt vá
lasztott ki számára. Hogy bátyjától elejtse 
Metellát, beleugratja a három udvariét, Tar- 
czalt, Darlayt s Csetnekyt, hogy kérjék meg az 
öregtől Metella kezét. Az öreg bizonyosan 
lemond a vő javára a képviselőjélöltségről 
s igy a kerület is megmenekül a szégyen
től. így aztán sikerül a szerzőnek mégis 
némi bonyodalmat összehozni, mely egy 
kevéssé, de csak nagyon kevéssé veszélyez
teti Ervin szerelmét is s az uj emberek győ- 
zedelmét is. Darlay nyomban meg is kéri 
Metella kezét, de biz az Öregtől kosarat 
kap. Ezen felfortyan s gorombáskodni kezd 
Csipkeyvel, midőn végre, bizonyára kissé 
elkésve, közbelép egy valódi uj ember, 
Csipkey fia, Lajos, ki párbajra hívja az ap
ján elkövetett sértésért Darlayt.

Ily csekély bonyodalom mellett csoda, 
ha ez a III. felvonásba is átnyúlik. A ve- 
vérszcrepe.t Lajos veszi át. Lajos igen de
rék fiatal ember. — Fölleljük benne az 
ó nemesek jó tulajdonait azok hátrányai 
nélkül s az újak tetterejét azok nevetséges 
oldalai híján. Már előbb kérte atyját, hogy 
ne vállalja el a jelöltséget. Tolakodóknak fog
ják őket tekinteni s talán méltán, mert szerez
tek-e már érdemeket maguk rá, de az öreg 
nem hallgat rá. A párbaj megtörténik s mig 
az öreg jajveszékelve futkos körül, hogy a 
fiát megölik, addig Lajos derekasan meg
vagdalta hencegő ellenfelét s ezzel az ó em
berek rokonszenvét is kinyerte. Másfelől Me
tella Irma rokonszenvét nyeri meg jószívű
sége s jogosan büszke önérzete által, úgy 
hogy ő maga kéri meg kezét Ervin számára. 
A képviselő-jelöltségről mind Csetneky mind 
Csipkey lemondanak a derék Lajos javára 
s kilátás van, hogy a kerület egyhangúlag 
fogja megválasztani. (Folyt köv.)

CSOKONAI
KIADATLAN IRATAIBÓL.

Mi a c s ó k ?
Szép szíiz ! bámul bennem a csuda bálványa,
Hogy tőlem a csókot írásba kívánja.
Oly néma játéka az a szeretetnek,
Melyben a személyek csak cselekedhetnek.
Csekély elmém szerént tehát, azt ítélem,
— Kivált ha megyez a szépséged vélem —
Hogy jobb e tudományt, szájról szájra adni.

i Mint leírásával hiába fáradni.
I Mivel az is érzés édesbb a hallásnál, 
í Es nincs igaz mondőbb a tapasztalásnál.

Részeltessen engem azok közül egybe, 
i Melyeket két jó szív ád egymásnak jegybe.
! S akkor kérdezze meg maga indulatját 

Majd érzi a esóknak bőv magyarázatját.
Mely szerelmes szikrák pattannak a tüztől, 
Mikor lángot vetnek a meggyuladt szűztől. 
Érzéketlen látná az érzékenységet,

| Hol emésztés nélkül e csudatüz éget.
| De mivel szépséged annak mesterségét 
! Érti és titkának tudja kezdő végét: 

Cselekedet által jobb szívvel felelnék,
Mert az az írásnál kevesebbe telnék;
Inkább szép orcáján nyomnám a pirosra 
A csókot, melyet most festett papirosra; 
Mindazáltal attól függvén boldogságom,
Ha páráncsolatit keresztül nem hágom,

J Erőszak által is kedvét teljesítem,
Ajkain tisztére pennám kényszeritem.
Az erőltetésig mindent elkövetek,
Valamit egy ilyen dologba tehetek,
Melynek jobb formáját vennénk két ajakkal, 

| Mint száz betüfestő s képiró toliakkal.
| De e szolgálatot szegődve ígérem,

Ha fáradtságomért megfizeti bérem.
Nagy terhű kérdését ingyen nem vállalom, 
Legalább egy pár csók légyen a jutalom, 
Hogy megítélhessem magam is belőle,
Jól irt-é a pennám, vagy rosszul felőle.

A csók jelent belső szives indulatot, 
Szeretetre méltó titkos akaratot; 

j Az a kedvességnek bélyegző betűje,
Az ajánlásoknak pecsétlő gyűrűje;
Oly áldozat neme, melyet bémutatnak 

; Bálványimádói a szép ábrázatnak.
A páros hivségre szentelt szív bélyege, 
Melyet a friss vérnek tüzesit melege.
Oly néma szó, melyen beszélnek a bivek,
Két egymás lángjától egybeolvadt szivek ; 
Hallgatással eső titkos beszélgetés,
Egy leghirtelenebb kérdés s felelgetés ; 

j Két testnek egymáshoz iitödött tűzköve, 
Lassacskán csattanó szikrányi menyköve ;
A szeretet ízét kóstoló száj nyoma,
A beteg kivánság sebkötő flastroma ;
A test nélkül való indulatnak képe,
A szűz nyájasságnak embert fogó lépe ;
Egy igen édesen tett ajak harapás,
Egy orcát pirító kedves pofon csapás;
Oly nádmézzel készült manna, melyet noha 
Szüntelen ennél is, nem elégít soha ;
Olv gyümölcs, a melynek szedheted almáját, 
Mely szempillantásba elülteted fá já t;
S a kit már az ilyen csókig szeretgetnek, 
Negyedik fokára hág a szeretetnek. 
Háromféle nemét esmérem a csóknak :
Első az, a melytyel a feljebb valóknak 
Hálát szokás adni, avagy tiszteletet, 
Másodikkal pedig csókol a szeretet,
Már akár a búja, akár az ártatlan,
Mert e tudományban egyik sem tudatlan. 
Harmadik és végső a szinmntatásé,

- .
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A mely fábrikából volt hajdan Tudásé,
De ez az utolsó nincsen ott szokásban,
Hol két külömböző nem szeret egymásban.

Mivel leírása a második csóknak 
Hibázhat, úgy tartom, ne higyünk a szóknak ; 
Inkább ajakinkra egy nehány párt vegyünk 
S ítéletet aztán a dologból tegyünk.
A tapasztalás lesz legigazabb birám,
Hogy a dolgot jól e vagy hibásan iiám. 
Meghallásból tudtam, de ha megpróbálom,
Más parancsolatra jobban eltalálom ;
Vagy ha voltaképen nem értem a csókot, 
Megkérdek még egy szép strimflikötö pókot:
S vajha arra kérni szépségedet merném !
Bezzeg akkor lenne angyali mesterném ;
Tanító vesszején első próbát adnék,
Aztán kezére is majd reá akadnék.
Mely sokkal lenne szebb, mint az az előbbi.
A harmadik pedig annál is — s a többi.

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY.

Cs. V. M. e költeményét egy Ágoston 
János által (Debrecen 1829.) másolt mint
egy 500 lapos kéziratgyüjteményből közlöm. 
Valószínűleg még a collégiumban irta Cs. 
s szokása szerint odaadta valamely ismerősé
nek. Midőn aztán költeményeit kiadni óhajt
ván összeszedte barátaitól és ismerőseitől, 
tudjuk, hogy ő maga panaszkodik, mennyi 
veszett el. Az általam közölt költemény is bi
zonynyal ezek közül való, mert Toldy a »Nem
zeti könyvtár«-féle kiadásban megemlékszik 
róla s oly megjegyzéssel kiséri, hogy elve
szett. E kéziratgyüjteményben egyébiránt 
van még Cs.-nak több kiadatlan müve (egy I 
színdarab is,) valamint a »debreceni kör« több 
tagjának is, de ezeket majd később ismer
tetem egy nagyobb cikkben.

Megjegyzem, hogy a költeményt a mai 
helyesírás szerint másoltam le.

KABOS EDE.

A BALLADA-JÁRVÁNY,
Sajátságos szatírája, az életnek, hogy 

kiváló tehetségek zajos sikereit a kevésbbé 
tehetséges utánzók hadának gyönge visz- 
hangja megcsufolja, hogy a mester tanait az 
apostolok addig magyarázgatják, bővitgetik, 
variálják, rr g sikerül azokat ellenszenve
sekké tenniök, lejáratniok. Minden iroda
lomból, a mienkből is, fölösszámú példát 
idézhetnék ez állitás igazolására. Eltekintve 
az idegen költők utánzóitól a múlt század 
végén s ennek az elején, felhozhatnám Pe
tőfi majmolóit az ötvenes években, a haza
fias nyikordulatok özönét a hatvanas évek

közepéig vagy, hogy a jelenben maradjak, 
a Mikszáth sikerein felbuzdult rajzirók ha 
dát. S hány fércmüvet visel a lelkén bol
dogult Tóth Edénk ! Csikynek is van már 
iskolája, melynek első és egyedüli kategori
kus imperativusa: realizmus a drámában, 
(értvén ezalatt prózai nyelvet, közönséges 
alakokat és k ü l s ő  élethüséget, a minő te
szem, a villamos csöngetyü, a Jaeger-féle 
gyapju-ing sat.) sőt Ágai Adolf is egész 
kis udvart teremtett maga köré. Egyidőben 
az Ezópus Csók-féle iránynak is voltak hí
vei, de e költői müvek aránylag nem nagy 
k ü l s ő  sikere más, nagyobb népszerűséget 
hozó genre felé terelte őket.

A legújabb veszedelmes irodalmi jár
vány a ballada terén kezd dühöngeni. Leg
újabban egyszerre két kezdő egész kötet 
balladával szaporította a könyvpiac selejtes 
termékeit s akadt lap, a mely még meg is 
dicsérte őket, hogy nem holmi »egyéni« 
ömlengésekkel versenyeznek a költő koszo
rújáért ; mintha a lirikusban lehetne más va
lami is érdekes egyéniségén kívül s mintha 
nagy részben nem attól függne kiválósága, 
mennyire e gyé n i ,  közvetlen és őszinte! 
Igaz, hogy a ballada nem tisztán lira, de 
azért a ballada-költőt a tankönyvek minden 
osztályozása dacára se vehetjük másnak, 
mint lírikusnak, a minthogy kitűnő bal
lada irók mindenkor kitűntek az egyéni lí
rában is, mely a balladánál hasonlíthatatla
nul jobb útlevél a halhatatlanság birodal
mába. A ballada szerintem irodalmi korcs, 
nem tiszta értékű műfaj, melyet nem ké
pes igazolni teljesen sem az, hogy Arany 
János remekelt benne, sem az, hogy kivá- 

í lóan alkalmas a szavalásra, sem az a bal-
j

vélemény, hogy jó balladát írni nagyon ne
héz, mert ez az irói temperamentumnak, a 
hivatottság minémüségének a kérdése. A ki 
nem termett rajzirásra, annak adomázó rajzot 
megírni sokkal nehezebb, mint — hadráma 
irói véna van benne — egy jó tragédiát.

Hogy a ballada csakugyan korcs mű
faj, bizonyítja az is, hogy csaknem lehetet
len difiniálni. Lírának nem lira, mert híjá
val van az egyéniségnek, éposznak pedig 
jelentéktelen. Nem is született még olyau 
költő, a ki semmi egyebet nem irt, csak 
balladákat s az első e nemben furcsa uni
kum volna. Mindnyája a lírát is pengeti srang- 

| ját a Parnasszuson az határozza meg, m e k- 
1 k o r a  l í r i k u s .  Ezért mondtam, hogy a
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ballada-költőt nolens-volens a lírikusok közé 
kell számítani.

De maradjunk a ballada difiniciójánál. 
Greguss meghatározása, hogy a ballada 
»tragédia dalban elbeszélve«, inkább elmés, 
mint találó. Szerintem a ballada nem egyéb, 
mint a nép tragédiája, (vagy ha vig, 
a mi ritka, vigjátéka) épugy mint a népdal 
az ő lirája, a népmese pedig regénye. A 
mit az öntudatos költő formába önt, feldol
goz, a nép csak megpendíti, jelzi, nem lévén 
neki sem érkezése, se művészi nyugalma, sem 
öntudatos képessége nagyobb és bevégzett 
müvek alkotására. A lirát csak megpendíti s 
abbahagyja, a mikor neki tetszik, nem mikor 
a vers kívánja ; a tragikus eseményt csak ta
pogatódzva jelzi (a híres balladai homály!) 
s népmeséiben csak vázlatát adja a müveit 
világ értelmében vett regénynek. Az a költő 
tehát, a ki balladákon töri a fejét, épugy 
leszáll a nép szinvonalára, mintha valaki 
maga-alkotta népmesékkel lépne tői az iro 
dalomban. A költők költője, Shakespeare 
ellenben népballadákból alkotta nem egy 
halhatatlan tragédiáját; a két legnagyobb 
balladairó pedig: Arany János és Bürger 
n é p k ö 11 ő volt. Persze azok, a k ik  a 
népet a bölcsesség netovábbjának, költésze
tét az énekek énekének tartják és hirdetik 
s a kiknek szemében a Szeretnék szántani 
Byron összes világbánatos nyávékolásánál, 
egy fölfedezett uj népmese Turgenyev va
lamennyi alkotásánál többet ér, a balladá
nak is föltétien magasztalói az »egyéni öm
lengésekkel« szemben. Részemről a ballada 
kultiválását a líra hanyatlásának, az indi
vidualitás kiveszésének tartom s szeretnék 
mentül kevesebb balladászt látni.

Nálunk, mint e cikk elején említettem, 
legújabban, fájdalom, valóságos irodalmi be
tegség a balladairás. Arany János remek 
balladái hozták divatba abban az időben, 
midőn a népies költészet művelése volt az 
egyedül üdvözítő irány s midőn ez is hir
detendő volt a nép szellemének diadalát az 
eszmélkedő, reflektáló műveltség felett. Hogy 
mennyire divatban volt a ballada, mutatja 
az is, hogy elméletére pályadij volt kitűzve 
s hogy szépirodalmi lapjainkban hosszú időn 
át alig lehetett mást olvasni, mint vagy né
pies szerelmi verseket és hazahas rugaszko- 
dásokat (a Petőfi apró tanítványaitól) vagy 
balladákat (az Arany iskolájából.) — Akadt 
azután Arany Jánosnak egy oly kiváló te

hetségű tanítványa, (Tolnai Lajos) mint Pe
tőfié Tóth Kálmán, a ki némileg osztozott 
sikereiben s egy uj tanítványt csábított a 
ballada terére, Kiss Józsefet, a ki a mai 
nemzedék divatos lírikusává lett s a tehet
ségtelen és névtelen balladászok egész raját 
hesegette föl az ország minden zugában, 
úgy hogy Apollo istensége dacára kitört a 
ballada járvány s az isteni lira versbe sze
dett törvényszéki csarnokká sülyedt.

A mi a balladát megmenteni képes, 
hogy költemény az ihlettség terméke ma
radjon: az a benne nyilatkozó lírai elem. 
Tolnai balladáit, eltekintve, hogy közelebb 
állnak a népies felfogáshoz és modorhoz, én 
azért is többre becsülöm a Kiss József jól 
kigondolt ügyesen m e g s z e r k e s z t e t t  
utón útfélen nagy hatással szavalt »tragé- 
diái«-nál, (a költő helyes érzéke itt eltalálta 
hogy a ballada, mint népköltési termék csak
ugyan nem egyéb a nép tragédiájánál) mert 
több bennük a lirai elem. A Mostoha lány, 
e bájos, gyönyörű kis költemény vagy a 
Vándorló legény csupa énekelhető lira. S 
Kiss Józsefnek is ama balladái érnek leg
többet, melyekből bizonyos egyéni meleg
ség sugárzik reánk, mint az Ágota kisasz- 
szonyból, a Kincses Lázár leányából és a 
Simon Juditból. Hanem egy ügyes történet, 
jól kigondolt szakadozottsággal, ügyesen ki
számított fordulatokkal megirva, bárhogyan 
tapsolják is a hangversenytermekben, még 
nem költemény. Fogadni mernék, hogy Pon 
són akármelyik rémregénye kivonatban, (á 
ia Liebig-féle huskivonatok) kellő »balladai 
homálylyal« megszerkesztve falrengető tap
sokat aratna. Mindazonáltal a lírába eddig — 
hál’ isten ! — nem tudott befurakodni en
nek az urnák a szelleme. A színpadon már 
elégszer láttuk kisérteni a házasságtörési 
drámákban s a Negyvenhetedik cikk-féle 
torzszülöttekben s ha a ballada-járvány to
vább terjed, félő, hogy Ponson du Terrail 
ellenállhatatlan varázsa a lirát is megejti, 
főleg, ha a közönség és a sajtó is az eddigi 
módon bátorítja a balladászokat tapsaival 
és elismerésével.

Nem mondom én, hogy a lírikus örö
kösen per én beszéljen, hanem, hogy a bal
ladában is ne a cifra mesére és bonyoda
lomra, hanem a hangulatra és egyéni színe
zetre fektesse a fősulyt. Az Arany balladái, 
a mi tartalmukat illeti, milyen egysze
rűek ! S a Szocjdy két apródja talán azért
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legszebb közöttük, mert nem egyéb, mint 
dramatizált lírai ének. Göthe híres Mignonja, 
melyet nem tudom mi jogon kereszteltek el 
balladának, merő lirai sóvárgás ; Schiller 
elbeszélő költeményei, melyeket az újabb j 
ballada-elmélet rósz balladáknak bélyegez, j 
azért becsesek, mért sok bennök a festői, j 
lirai elem; Heine, Tennyson balladáikban 
is annyira egyéniek, szubjektivek, hogy rög- | 
tön felismerhetők, ellenben a Ludvig Au- í 
gust Frankel-féle iskola termékeinek köl- í 
tői becse nagyon kétes s a mester, bármeny- ! 
nyíre nyerte meg Arany János tetszését, 
épen nem ajánlható mintaképül s nem más ! 
ballada-költő sem, a kinél a fő dolog az, ! 
hogy tetszetős történetet eszeljen ki, nem 
pedig hogy költeményt írjon, a mely egyé- * 
niségével harmóniái.

Egyéniségével, ha őszinte és rokon
szenves, kisebb költő is hathat, a hogy azt 
Longfellow szépen megírta ; balladát azon
ban csak nagy költőtől veszünk szívesen, 
olyantól, a ki gazdag egyéniségének néha 
szimbólumokat keres. Elég volt tehát már 
a balladákból, zendüljön meg újra a maga 
közvetlenségében a líra, minden költészet- 1 
nek csirája és nélkülözhetetlen alkatrésze 
s a mai nem őszinte kornak mostoha, 
mellőzött gyermeke ! REVICZKY GYULA.

I R O D A L O M .
A »Magyar Történeti Életrajzok« első I 

füzetéhez a mümellékletek nagyobb része már tel
jesen elkészült, úgy hogy a füzet már december j 
1-én a közönség kezében lesz. Ckromolithographi- j 
ában fogja hozni Mária királyné (Nagy Lajos le
ánya) három nyelvű zsoltáros könyvének egy disz- 
lapját; számos egykorú kép másolatát s a brünni 
szerződés (1375.) facsimiléjét. Ezenkívül a Frois- 
sard-chronicának két páratlan szépségű nagy mi
niatűr lapja hasoniag chromolitographiában ké
szül. Ha a közönséget az életrajzok szövege ki
elégíti, a mümellékletek szépsége bizonynyal kel
lemes meglepetésben fogja részesitni. A vállalat- j 
nak könyvkereskedés és colportage utján való ter
jesztését M e h n e r Vilmos vállalta el.

»A magyar nemzet családi könyvtára.« ! 
R á t h Mór ily cirnü vállalatában »A j e g y e s e  k«f j 
M a n z o n i  regénye, be van fejezve. A sok nyelvre ; 
lefordított jeles regény összesen három füzetet fog
lal el. A harmadik füzet, mely most ju t a közön- j 
ség kezébe, 60 krajcáron kapható. Ugyané válla
latban jelent meg: »Róma i  v i l ág« ,  mivelődés- j 
történeti rajzok a császárság fénykorából: Fried- J  
laender, Jung, Bender és mások müvei nyomán 
átdolgozta dr. B o z ó k y  Alajos, a nagyváradi j 
jogakadémia igazgatója. Második füzet. A Római 
birodalom legnagyobb hatalmának korszakából j

mutatja be a világot uraló imperium belső életét 
alkotó elemeivel, szokásaival együtt. Tanulságos 
kiegészitője, megvilágositója a történelemnek s a 
mellett vonzó olvasmány. A füzet ára 60 kr.

Eötvös József összes munkáiból két újabb 
füzet hagyta el a sajtót Ráth Mórnál. Híres tör
téneti regénye » M a g y a r o r s z á g  151 4-b e n«, 
be van fejezve a most megjelent kilencedik füzet
tel. A másik füzettel pedig megkezdi »A n ő v é 
r ek«  cimü regényt, irodalmunk e kitűnő müvét 
mely azonban még csak most éri meg harmadik 
kiadását. Egy-egy füzet ára 50 kr.

»A csillagok lakói.« Camille F i á m m á -  
r i o n-nak, a híres csillagásznak újabb müve je
lent meg Charpentiernél Párisban, mely általános 
feltűnést kelteni mindenben alkalmas. Flammarion 
a legnagyobb határozottsággal jelenti ki, hogy 
földünkön kivül több csillagnak is vannak lakói, 
de tudományunk jelenlegi állásánál fogva lehetet
len e lakók alakjáról fogalmakat alkotnunk. »Az 
éltető erő, — mondja Flammarion, — mindenütt 
működik e világok külömböző elemeinél fogva. 
— Szervezetünknek nincs meg a legparáuyibb 
olyan tulajdonsága sem, mely azokon létjo
gosultsággal ne birna.« — Flammarion ugyan nincs 
Wolff Keresztélylyel egy véleményben abban, hogy 
ha a föld lakójának átlagos nagyságát öt láb négy 
hüvelykre tesszük, a Jupiter lakóinak átlagos ma
gasságát 143/4 lábra kell tennünk, más utón mégis 
ahoz közeljáró eredményre jut, midőn ázt mondja: 
»A többi bolygók lakói benső szervezetükben ép 
úgy különböznek tőlünk, mint külső kinézésükben.«

A paedagogiai encyclopedia (a neveléstu
domány szótára) cimü vállalatból a 9-ik füzetet 
kaptuk. Az »idegen ajkú iskolák« cikkel kezdődik, 
s az »iskola« cikkel végződik. Szerkeszti V e r é d y 
Károly. Kiadja az Athenaeum-társulat. Ara egy 
füzetnek 30 kr.

Csiky Gergely szír.müveiből a kilencedik 
kötetet adta ki az Atbenaeum-társaság. A nem
zeti színházban legközelébb előadott »Nóra« négy- 
felvonásos dráma tölti be a kötetet. Ára 70 kr.

M Ű V É S Z E T .
Sarah Bernhardt újra beszéltet magáról. 

Mint tudjuk, S a r d o u legújabb színmüvéből, 
»Theodorá«-ból, már megkezdődtek a próbák és 
Sarah Bernhardt, kinek a címszerep volt szánva, 
megbetegedett. Egy párisi hírlapíró meglátogatta 
Sardout és kérdezte tőle, hogy a művésznő csak
ugyan beteg-e. Sardou erre következőleg felelt: 
»Bizonyos, hogy beteg. A szegény nő, reményiem, 
hogy ismét egészséges lesz, de nagyon el van csüg
gedve, meg van semmisítve. Művésznői teendőihez 
képzelje hozzá pénzbajait, melyeket borzasztó ha
nyagsága okoz, és egy egészen magánjellegű bá
natot, azután, hogy vidéki körútja alkalmával Ri- 
chepin ur »Macbeth«je nem adta meg neki az 
elégtételt, melyre igényt tarthatott és érteni fogja 
állapotát. Mindent túloz, a bánatot és az örömet 
is ; pénzügyeit szeleburdi módra vezeti ; meglop
ják jobbra, balra ; oly kötelezettségeket vállal el
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melyeket nem tarthat meg ; e miatt rettenetesen 
felbőszül ét* gyűlöletet érez, mely annál jobban 
elkeseríti, mert heveskedÖ jelleme dacára nem sze
rezhet mindig kellő érvényt gyűlöletének. A »Theo- 
dora« olvasó próbája péntekre október' 17-re volt 
kitűzve; Sarak, a ki istentagadónak mondja ma
gát, mindazonáltal nagyon babonás; fél a péntek
től. Az el . ö  próbát tehát elhalasztottam szombatra, 
folyó hó 18-ikára, noha az ő jelenléte nem is volt 
szükséges, miután ö már tudja a szerepet Csütör- j 
tök este Duquesnel úrtól levelet kaptam, hogy a 
művésznő nagyon beteg. Elmentem hozzá. Roppan
tul izgatott állapothan volt, kezeit tördelte, a 
szőnyegen hánykolódott, harapta a szőnyeget, sirt, ! 
kétségbe volt esve. Világos volt, hogy egy belső ! 
dráma itt brutális befejezést talált ; mintha ütések 
történtek volna. Könyörgött, hogy a felolvasást ha- 
laszszam el még egyszer; Ígérte, hogy bátor lesz 
és hogy nemsokára fel fog gyógyulni. Megjegyez- j 
tem neki, hogy hétfőn a »Pattes de mouche« fő
próbája lesz, hogy a »premiére« napján el leszek 
foglalva; erre megígérte, hogy másnap eljön a 
színházba. De másnap Sarah Bernhardt Sainte- 
Adresebe utazott.« A művésznő nagy zajt csapott 
betegségén nagyot lendített az, hogy a P. St. 
Martin-szinház igazgatója közelébb meglátogatta.
A nagy Sarah kijelenté e látogás következtében, I 
hogy három nap alatt meg fog jelenni a »Théo- 
dora« próbáira Az igazgató azt a határozatot adta 
tudtára Sarahnak, hogy szerepét eljátszsza — más, 
Teissandier k. a., vagy Dica-Petit k a., mert Sar- 
dou elhatározta, hogy darabja sorsát nem teszi 
függővé a Sarah »betegségeitől«, de előadatja de
cemberben minden körülmények között.

Érdekes régi kép látható most Pósa Gusz
táv festő üllői-uti (15. sz. a ) műtermében. A kép 
Fejérvári Miklós XVII. századbeli naszádos fővaj
dát, a jelenlegi honvédelmi miniszter egy ősét 
ábrázolja életnagyságban, családi címerével és a 
hajdani királynaszádosok gazdag aranyzásu festői j 
öltözetében. A nagybecsű régiséget, mely a kar
lócai levéltárból igen megrongált állapotban s el
homályosult sziliekkel került elő, sikerrel restau- I 
rálta Pósa, A kép értékét emeli az a körülmény, j 
hogy benne egyedüli emlékét birjuk az egykori 
magyar dunai hajóhadi katonaság costümejének. ! 
Felirata ez : »Effigies generosi ac perillustris domini ! 
Nicolai Fejirváry, militiae nationalis csajkistarum í 
emeriti obervajvodae.« Közelébb meglátogatta ! 
Pósa műtermét Angyelics patriarcha-érsek is dr. ! 
Szentkláray Jenő egyetemi tanar kíséretében, elis
merését fejezvén ki a festőnek a restaurálás sike
res kivételéért.

Ligát Ferenc királyhimuusza népszerű kia
dásban jelenik meg legközelebb. Egy pár barátja 
ugyanis reá bírta az ősz mestert, hogy himnuszát 
egyszerűsítve és énekhangra átírva dolgozza ki, 
hogy az az elemi és felsőbb iskolákban tanítható 
legyen s egyáltalán minél szélesebb körben elter
jedést nyerjen. Liszt ez átiratával már elkészült s 
így a király-himnusz népszerű kiadása már a kő- ; 
zeli napokban elhagyja a sajtót.

A párisi operaház igazgatója: V a u c o r -  |

b e i l  Ágost Manó meghalt. Vaucorbeil Rouenban 
1821. decemberben született és egy Ferville név 
alatt ismert kiválóbb színész fia volt. Anyja 1863- 
ban vonult vissza a Gymnase színháztól és 1864- 
ben meghalt. Vaucorbeil a zenére adta magát, a 
párisi conservatoriumba lépett és Ckerubini tanít
ványa lett. Később ugyanez intézetben helyettes 
tanárrá lett, de ez állását csakhamar elhagyta, 
hogy teljesen a zeneszerzésnek éljen. Nehány dal
gyűjteményt tett közzé, igen sok symplioniát, 
quatuort és triót irt. 1863. ápril havában az Opéra- 
Comique bán »B a t a i 11 e d ’ a m o u r «  címen ad
tak tőle három felvonásos operát, melynek szöve
gét Savdou és Daclin írtak, később egy lyricus 
magánjelenetet irt » D i a n a  h a l á l a «  címen, me
lyet Krauss k. a. adott elő 1870 ben a conserva- 
toriumban s mely a hangversenyek egyik kedvelt 
darabja lett. Egy nagy operát is irt » M a k ó i a 
mét « címen Henri de Laeraselle librettójára, de 
ez soha sem került színre. 1872-ben közigazgatási 
tisztviselő lett s a subventionált színházaknál a 
kormány képviselőjévé neveztetvén ki, hat évre 
rá a szépmüvészetek főfelügyelője cimét nyerte. 
1870. május havában hét évre az operaház igazga
tójává nevezték ki. Igazgatóságának első idejét 
jellemzi az hogy igen kiterjeszkedett az előadá
sok zenei, zenekari részleteire. Az első nagy opera, 
melyet ő hozott színre, Verdi »A i d a«-ja volt. 
Ennek próbáit és első előadásait maga a mester 
vezette. Vaucorbeil több ízben volt a zeneszerzők 
egyesületének elnöke és a becsületrend szalagjá
val is kitüntették.

Margitay Dezső »Ezer forintos bankó« 
cimü népszínművét szombaton hozták színre elő
ször a várszínházban. A darab főszerepét B l a h a  
Luiza asszony játszotta

Bülow János a meiningeni zenekarral már 
megindult hangverseny-kőrútjára. Összesen busz 
városban fog föllépni, a többi közt Frankfurtban, 
Karlsruheban, Strassburgban, Stuttgartban, Mün
chenben, Augsburgban, Bécsben, 1,'udapesten, Grác- 
ban. Brünnben és Prágában. Minden városban 
két-három hangversenyt szándékozik rendezni. Ber
linben e zenekar tavaly olyan rendkívüli tetszést 
aratott, hogy a tervezett három hangverseny he
lyett kilencet kellett adnia.

Rubinsteia Antal, a ki jelenleg Berlinben 
időz, több apró zene-szerzeményt fejezett be és 
azokat ismert zongoraművészeknek, mint Menter 
Zsófinak, Essipoffnénak, d’Albert Jenőnek, Plante- 
nak stb ajánlotta. Legközelebb uj opera Írását 
fogja megkezdeni, a melynek tárgya a byzauci 
korból van meritve.

Petykó Imre fiatal hegedűművészt, a ki a 
nemzeti zenedében és a brüsszeli zeneakadémiá
ban kitüntetéssel végezte zenetanulmányait, utóbb 
pedig a brüsszeli D'Alcazar színház zenekarának 
tagja volt, a magyar kir. opera zenekarához szer
ződtették.

Felelős szerkesztő: SZANA TAMÁS.

B u d a p e s t Weil t« a tv é r* k  k & n v v uyun idá ia .
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Regény.

Irta Gr A BÁN YI ÁRPÁD.
(Folyt, és vége.)

Az erdő szélét érintve, eszébe jutott a 
párbaj, a melynek itt valahol kellett lefoly
nia. Egy pillanatig megdöbbenve állott, azt 
hitte ugyan is, hogy a párbajban elesetteket 
ott szokták hagyni a viadal színhelyén, s meg; 
borzadt a gondolattól, hogy valahol ráakad 
Zoltán holttestére. Később azonban bátorsá
got merített . . . hiszen az lehetetlen, hogy 
a halottat el ne temessék! — — Tovább 
ment. Az ut kanyarulatánál, hol előtte való 
nap a két kocsi befordult az erdőbe, láb
nyomokat vett észre a hóban Tehát itt jár
tak. Két felől látszottak jönni, mert a nyo
mok egy helyen kereszteződtek. Aztán ész
revett bizonyos távolságban két helyet, hol 
mintha egy kis csoport állott volna; kivált 
az egyiken nagyon el volt taposva a hó, 
szétszórva, mintha valami nagyobb tárgyat 
helyeztek volna ott a földre. Félénken te
kintett körül, megnézve minden fatörzset, 
minden bokrot. Egyszerre halk sikoly leb 
bent el ajkáról, lélekzetét is elfojtva me
redt maga elé a földre. Ott, a hol állt, vér
nyomat vett észre a hóban . . . Apró, piros 
csöppeket, mintha kláris-gyöngyöt szórtak 
volna szét. Ez vér ! . . . . itt némitotta meg 
ajkát a hnlál, itt fúrta át egy nyomorult 
golyó azf az egyetlen szivet, mely iránta 
nemesen érzett, mely szerette. S ő ezt 
a szivet is eltaszitá magától . . .  a halálba 
kergette! Mert hiszen csak ő, egyedül ő 
az oka mindennek ! — — — — Letérdelt 
a szent helyen és imádkozni akart, de egy 
áhiíatos szó sem jött ajkára; feje aláha- 
nyatlott keblére, tompa zsibongás tette egé
szen kábulttá, félt, hogy eszméletét veszti, 
azért gyorsan fölállt s odébb sietett. Oly 
gyöngének érezte magát, a hideg egész tes

tét elzsibbasztotta már, cipői átáztak a hó
ban ; úgy érezte, mintha mezítláb járna. Ke
reste az utat, mely kivezet az erdőből, de 
de alig látott tiz lépésre. Szemei előtt min
den táncra kerekedett, szédülés fogta el. 
Az volt a szándéka, hogy — ha félboltan 
is, de valahogy a városba igyekszik jutni, 
s ott fölvéteti magát a kórházba. Irtózott e 
gondolattól, de végre a láz, mely kínozni 
kezdé, diadalmaskodott szégyenérzetén. — 
Már több óra hosszán át ment s még min
dig az erdőben volt. Rémülettel vette észre, 
hogy eltévedt. Szaladni kezdett néhány lé
pést, aztán segítségért kiáltozott . . . szavát 
viszhangozta az erdő, de felelet nem jött 
rá sehonnan. Azt tudta, hogy, ha itt éri az 
éj — úgy el van veszve; meg fog fagyni 
vagy martalékul esik valami vadállatnak. 
Neki élni keli! . . .  Az egyetlen mód, mely- 
lyel szörnyű vétkét némileg jóvá teheti, ha 
él, küzd, fárad nem magáért, de ama lé
nyért, kit szive alatt hord. Ez a gondolat 
uj erőt öntött belé, s rettenetes kimerült
sége dacára is űzte tovább. De hiába, az 
erdő mindig sűrűbb, mindig homályosabb 
le tt; térdig gázolt a hóban némely helyen, 
s többször elesett. Belsejében tűz égett és 
pokoli szomjúság kezdte gyötörni ; egy kis 
tiszta havat vett ujjai közé s azzal nedve
sítette lázas ajkait. Végre ismét valami nyo
mokra talált, melyek álattól származtak, de 
nem tudta megkülönböztetni, hogy eb, vagy 
pedig farkas nyomai-e ? Néhány percig ha
bozott, irtózva hogy fenevadak közé jut . .. 
de aztán elszánttan indult a nyomok után, 
gondolva, hogy történjék isten akarata ! — 
Egészen ellenkező irányba jutott. Csak az 
vigasztalta, hogy útjában a fák ritkulni 
kezdtek, lassanként világosabb lett körülötte 
s a hó már több helyen el volt taposva. 
Egyszerre csak harangszó ütötte meg fülét. 
Haligatódzott. Távolból egy kis harang 
tiszta, ezüst csengését hajtotta felé a szól.
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Kimondhatlan öröm szállta meg szivét, sirt 
és kacagott egyszerre s futni kezdett a hang 
után ; de midőn megállt, hogy erőt merít
sen s léiekzetet vegyen, már nem hallatszott 
semmi nesz ; némaság volt körülötte, mint 
azelőtt. Ismét csüggedés vett rajta erőt, 
azt hitte, hogy az imént is csalódott, s két
ségbeesetten roskadt le egy kidőlt fa törzsö
kére, hogy néhány percig pihenjen. Rövid 
vártatva valami neszre lett figyelmes, mely 
a háta mögött hallatszott. Tompa moraj . . . 
emberi hangok. Margit fölugrott s ekkor 
látta, hogy az erdő szélén van, s csak kes
keny ut választja el egy kis falusi temető
től. Meg volt mentve! Átkúszott az ösvé
nyen, és a bokrok száraz galyaiba kapasz
kodva a temető oldaláig ért. Most már tisz
tán hallatszott a harangszó, s az emberek 
beszéde is, s hogy az egész nem volt csa
lódás, azt tapasztalhatta Margit, mert vagy 
száz lépésre ama bokortól, mely mögött meg
vonta magát, embereket látott egy í.;ötét üreg- 
körül állani. Temettek. Több paraszt, néhány 
urias külsejű egyén, bizonyosan az egyházi 
szertartás emberei, s egy nő volt ott. De | 
milyen nő ! Magas termetű, szikár és mél- 
tóságos, mint egy bibliai alak. Haja hófe
hér, s némi ellentétet képez arcának bár 
nem fiatal de erőtőljes vonásaival. Egészen 
gyászba volt öltözve ; ruhájának fekete színe j 
összhangzott az előtte nyitott sir komor sö
tétségével. Kezei összekulcsolva omlottak 
alá. Arcán az a mély és igaz fájdalom ho- j 
nőit, melynek nincs hangja, nincs könye, | 
mely néma mint az éj és végtelen mint a j 
tenger. Tekintetét merően szegezte a kopor
sóra, melyet a lelkész beszéde közben ép
pen most sülyesztenek a föld ölébe. Úgy 
állt ott, mint egy ébenfa szobor, meg sem 
moccant. De midőn az első lehulló göröngy 
tompa zaja fölhangzott a gödörből, egy ful
dokló jajkiáltás tört ki ajkain; könyei meg
eredtek, a sir felé hajlott, mint ha a ked
ves halott után akarná vetni magát, s szag
gatott hangon kiáltott utána:

— Fiam ! Édes fiam! Egyetlen fiam! 
Uyermekem ! Adjátok vissza fiamat! . . . j 
Oh mért hagytál itt engemet? Mért nem 
vittél magaddal?

A körülálíók megragadták, hogy a sírba 
ne ugorj ék.

Margit sohasem találkozott e nővel, s j 
mégis oly ismerősnek tetszett előtte. Arc- | 
vonásai, mintha egy régi emléket eleveni-

| tettek volna fel szivében. Meg sem mozdult
helyéről s feszült figyelemmel nézte a szo- 

| moru jelenetet, mely szemei előtt lefolyt.
Mikor a sirt behantolták, egy kis pa

raszt gyerek durván faragott fejfát állított 
j a fris, fekete földbe. Mindnyájan imára kul

csolták kezeiket. A lelkész még egy utolsó 
áldást mondott az elköltözöttre. Aztán las
san eltávoztak a sirkertből.

A kápolna kis harangja is elnémult.
; Csöndes lett a tájék, az est szürke homálya 
j lassan veté fátyolát a földre.

Ekkor Margit előlépett rejtekéből. óva
tosan közeledett az uj sirhalomhoz, rá ha
jolt a fejfára, hogy leolvassa róla a belevé
sett nevet.

Olvasta s szivetrázó kiáltással borult a
sírra.

VIII.
Mikor Margit ismét visszanyerte esz

méletét, egy nagyon alacsony, füstös szó 
bácskában látta magát. Rozzant, szegényes 
nyoszolyán feküdt, csak félig levetkőztetve. 
A részben papirossal leragasztott, kicsinyke 
ablakon lövelt be annyi világosság, hogy 
megtudta egymástól különböztetni a tár
gyakat. Valaki ült az ágy előtt, ki midőn 
Margit fölnyitotta szemeit, gyönyörűségtől 
eltelve rá vigyorgott.

— Nem aluszik már a drága kísasz- 
szony? mondá ez a valaki s egészen a nya
kára tolta a durva takarót.

—- De nagy bolondság volt, a mit a 
kisasszony csinált! folytatta az ismeretlen. 
Lefeküdni a temetőben, mikor ilyen hideg 
van. Megfagyott volna, ha véletlenül rá nem 
akadunk.

Margit meglepetve látta maga előtt a 
derék Bertókot, ki egy törött szalmaszéken 
gubbasztott mellette s valamit morzsolt a 
kezei közt. Egyszerre eszébe jutott min
den ; a báró kastélya, az erdőben való bo
lyongás, a temetés s az a név, melynek ol
vasása közben elveszté eszméletét s egy ret
tenetes álomba merült, telve rémekkel és 
kísérteties árnyakkal. Hogy miként került 
Ambrus gazda házába, arról már nem tu
dott semmit.

Bertók ismét megszólalt:
— Én hoztam ám. a kisasszonyt haza 

a két karomon. De jól esett! . . .  Eívittem 
volna akár a világ végéig is! Apámmal ép
pen az erdő felé jártunk, a mint a berek-
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nél lefordulunk a temető útjára, aszongya 
az öreg: »Nézzed te ökör, ott valami em
ber fekszik a hanton!« Oda mentünk, hát | 
a kisasszony keveredett végig az uj sirra. : 
Tudja ki siria volt az? . . .  . Jajaj! . . . . A ! 
Zoltán ténsuré, a ki a nagyságoséknál ne- I 
velő volt. Meglőtték ám és úgy hozták halva 
ide az édes anyjához, a ki már ötven esz
tendő óta itt lakik.

Margit haragosan intett Bertáknak, hogy 
ne beszéljen, mire a hülye elkezdett rö- i 
högni s csókolgatta a pokrócot, mely Mar
git hófehér vállait takarta; aztán rendkívül 
nagy nyájaskodással s jószívűségtől sugárzó 
arccal, átnyújtotta neki azt, mit eddig szem
lesütve morzsolt kezei közt. Egy kis szalma
virág bokréta volt az, rég elfonnyadt, mezei 
kórókból összeállítva. Margitnak könyek 
tolultak szemébe, látva a gyöngédségnek 
ilyen különös nyilatkozatát, de ugyanazon 
pillanatban Bertók:

— Ne sírjon !! — — kiáltá rá, de oly 
rettentő hangon, hogy visszhangzott tőle a 
szoba s oly szörnyű arckifejezéssel, hogy 
Margitban meghűlt a vér. Aztán egyszerre 
megint megváltozott a íickó s mint egy 
macska oda simult Margithoz. Letérdepelt 
az ágya mellett s a gyöngédségtől remegő 
hangon mondá:

— Nem nézhetem ha r í ! Nagyon fáj 
nekem . . .  én nem akartam megbántani.

Margit oda nyújtotta kezét, mely forró f 
volt a láztól, mint a tűz s a fal felé for
dítva fejét suttogá:

— Te jó fiú vagy, Bertók ! . . .
*

Ambrus gazda ezalatt a városba sietett 
bejelenteni nagyságos urának, hogy a ma- ! 
dám gubernántot félig megfagyva találták j 
a- falu határán.

El lehet képzelni Domokos ur megle
petését, ki épen egy nagy levelet pecsételt, 
melyet Margitnak akart küldeni Aszupa- j 

takra. Két darab ezeres volt a levélben. 
Ezt az összeget hagyta báró Kengyel Gida j 
végkielégitésül az általa elcsábított, szegény 
leány számára, mielőtt külföldre utazott 
volna.

Domokos ur azonnal hiresztelni ment 
az újságot Arankának, ki Zoltán Gerő ha
lála óta egyik ájulásból a másikba esett, j 
annyira, hogy ez még az együgyű férjnek 
is feltűnt, ki aztán komolyan intette »hit- :

vesét a grófnőt«, hogy: legyen esze és ne 
kompromittálja őt is és maga-magát is a 
cselédek előtt.

— Hát maguk mit csináltak vele ? — 
kérdé Domokos ur, Ambrus gazdához visz- 
szatérve.

— Lefektettük az én nyoszolyámra, ké
rem alássan, aztán jól betüzeltünk, mert az 
egész teste úgy meg volt fagyva, mint az 
acél. A Bertókot pedig melléje parancsol
tam, hogy vigyázzon rá.

— Nagyon beteg ? Doktort vájjon ne 
vigyünk ki?

— Hát hiszen az ártani nem fog, ám
bár, hogy más ott a baj, kérem tisztelettel.

— Mi ?
Ambrus megvakarta a bal fülét a jobb 

kezével.
— Majd meg tetszik látni kérem alá

zatosan.
— Jó! En most a doktort keresem fel, 

maga pedig pihenjen egy nagyot. Holnap jó
kor indulunk. *

Egyike volt a legzordonabb téli éjsza
káknak. A szél seperte a havat a sík me
zőkön és pusztákon.

Margit kábultan feküdt az ágyon; ne
héz, lázas álom gyötörte. Bertók már jó eleve 
meggyujtotta a napraforgó-olajos mécset s 
úgy állította fel a szoba túlsó sarkában, 
hogy fénye egészen megvilágította a bete
get. Azt hitte, helyesen cselekszik s hogy 
a szegény nő a világosságban nem szenved 
annyit, mintha sötétség környékezné.

Több órája múlt már, hogy ez a hü
lye fiú mozdulatlanul áll az ágy lábánál, le 
nem véve tekintetét a leányról. Vigyorgó 
ajkai egész a füléig nyúltak, annál jobban 
feltüntetve fényes fogsorát. Szemei egészen 
kidüledtek, mintha azokon keresztül vett 
volna lélegzetet. Úgy nézett ki, mint egy 
vadak bálványa ; mint azok a torzképü is
tenszobrocskák, miket az utazók ritka
ság-gyűjteményük számára hoznak Hindos- 
tánból.

Végtelen gyönyörűsége telt Margitban 
Azt persze föl nem foghatta zavaros agyá
val, hogy ez a szerencsétlen nő beteg, hogy 
szenved. Ö csak azt látta, hogy alszik, hogy 
szép és hogy leány.

Majdnem oly nehéz lélegzetet vett- 
mint maga a lázban vívódó. Az ő arca i* 
lángvörös volt s ennek dacára borzongatá*
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futott végig egész testén; ajka széle ránga- 
tódzott, ujjainak még a hegye is reszketett.

Margit megmozdult, lábával kissé le
húzta magáréi a takarót s látható lett pi- 
hegő szép kebelei

Bertók néhány lépést hátrált s mind
két kezét — tenyereit kifelé fordítva, — 
az arca elé tartá. A.ztán kacagott, de e ka
cajban nem lehetett emberi hangra ismerni; 
egy sakálnak kisebbszerli vonítása volt az.

Ismét csönd lett. Egy-egy nehéz sóhaj 
tört magának rést a beteg leány kebléből, 
Bertók pedig háttal egészen a falhoz lapulva 
szemlélte Margitot.

Rövid idő malva megint kacaj resz- 
ketteté meg a levegőt, de sokkal erősebb 
és hosszabb, mint az előtt. Bertók — mint 
a kis gyermekek teszik, — dörgölni kezdte 
az arcát, aztán mind a tiz ujját a szájába 
fogta s folyton röhögött, de mintha fájt 
volna neki ez a kacaj. Szeme fehére egé
szen kicsattant, de azért nem fordította el 
tekintetét az áléit leányról. Lesben állt, 
mint egy tigris. Térdei összeverődtek, lábai 
rángatództak, mintha táncolt volna,

E percben Margit meztelen karja le- 
siklott az ágyról. A hülye vérfagylaló üvöl
tést hallatott, egy ugrással az ágy mellett 
termett s tüzesen megcsókolta a szép, sima 
k art, aztán, mintha megégette volna az aj
kait, összerázkódott, lassan hátrált vissza a 
falhoz s kicsúcsoritotta a száját, mint egy 
tölcsért. Kacagott és verte a mellét; egészen 
összekuporodott, hogy álla a térdeihez ütő- 
dött, majd ismét kiegyenesedett, hátával a 
falat súrolva. Süríi, fehér hab tolult szájába 
s a kezére föcscscnt. Irtóztató betegsége 
most harmadizben érte utói, de sokkal na
gyobb mérvben, mint ezelőtt.

Borzasztó bíráskodása a vak vélet
lennek !

Margit nem ébredt föl, láza sokkal erő
sebb volt. Nem annyira álom volt ez, mint 
inkább ájulás, mikor lélek és test perbe 
szállnak egymással és szakítani akarnak.

Szegény Margitot nem rázta fel lázas 
öntudatlanságából a hülye borzasztó kaca
gása, a mint vérben úszó szemekkel, előre 
terpesztett kezekkel — mint egy delejező 
— szökdösött az ágy felé, majd a falhoz. 
A jajgató nevetés mindig erősebb lett s 
most már szünet nélkül tartott. A mint ujjai 
hegyét oda érinté a leány meztelen testéhez.

kéjgyönyörtől elragadtatva ordított fel, tán
colt, ugrált, verdeste öklével a nyakszirtjét 
s megint az ágyhoz rohant, meg vissza ; 
előre, hátra, folytonosan.

Órákig tartott ez iszonyú tombolás, s 
minden perccel fokozódott. Künn zúgott a 
vihar, meg-megrázva a szalma-kunyhó te 
tejét, csak úgy ropogtak a gerendák; bent 
pedig pokoli táncát járta a satyr, nymphá- 
jával, a szép aranyhaju tündérrel.

*
Midőn reggel az öreg Ambrus és Pen 

telényi az orvossal benyitottak a kis kuny
hóba, irtóztató látvány tárult szemeik elé. 
A földön egy vérben úszó holttest bevert 
és körülötte ugrált az emberi formájából 
egészen kivetkőzött hülye. Úgy kellett le
lőni, mint egy ebet, mert senki sem mert 
hozzá közelíteni.

A berriátfalvi kis temetőben most is áll 
még egy virágokkal gondosan ékitettsirha
lom. Fekete táblás vaskereszt díszíti e kü
lönös felirattal:

»Coe ur - da i ne . «

AZ UTOLSÓ SZÓ.
| Ezernyoleszáznegyvenkilenc évet midőn írtak,
| Szabadságért a magyarok véres harcot vívtak. 

Tárog a kürt s rá föltámad a nemzeti nagyság, 
Még egy nyert harc, — és kiküzdve a szent nép

iszabadság.
\ Hallja e hirt, ö a minden oroszoknak cárja, 
j S hadseregét küldi rögtön a magyar hazára. 

Yezérének parancsolja: »Menj a magyar ellen,
A mit el kell ott tipornod, az : a szabad szellem.« 
Az orosz had másnap reggel, a mint a nap feljö. 
Útnak indul dübörögve, mint viharos felhő, 

j Megy — s a merre jár, az égen a nap elsötétlik, 
Nap helyett a fegyvereknek villogása fénylik, 

j Egyszer a mint a vezér rálép a magyar földre, 
Lova horkant, s visszaugrik három hoszu ölre. 

j »Mért riadsz úgy édes lovam ? Mért ugrasz te
[hátra ?

j Szent a cár, s szent a parancsa, — csak előre
[bátran.«

Végre eljut táborával a szilaj Tiszához,
Ott megszáll, és parancsolja : »Állj meg ! és »imád

kozz !«

Tisza partján álméíkodva áll egy öreg ember,
All — mint a ki sem elmenni, sem maradni nem mer. 
Es kilép az orosz hadból három ifjú bajnok, 
Könnyen, bátran, mint versenyre, hogyha száll a

[dalnok.
Mind a három hős levente, hogy nemes faj látszik, 
Arcuk hajnal, szemük égő csillagfényben játszik. 
Szöuljuk űzi, vizet inni mennek a Tiszám;
S megszólal az öreg ember, a mint ottan álla :
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»Tisza vizét nem jó inni orosz katonának,
Annak szomját el nem oltja habja a Tiszának « 
De a három orosz bajnok, elmegy inni még is ; 
Iszik, — iszik, s egyre szomjas: sőt már végre ég

[is. -

Muszka vezér a mint más nap korán reggel felke^ 
Kürtöt fuvat, s az orosz had, villámgyorsan nyergei. 
Rajta ütött a magyarság, s összecsap a két had, 
És életre, és halálra áll a csata éj, s nap.
Fogy a vivő hősök száma, nőnek a testhalmok, 
Ott lobog a magyar zászló, — ott hull legtöbb

[bajnok.
Végre ütött az eldöntő, a siralmas óra.
Még e g y  lövés, — s porba hull a magyarok zászlója. 
Beborul az ég, — s hogy gyászol, egy felhővel

[hirt ád,
Es a felhő megsiratja a szabadság sírját.

Moszkovában trónusán ül az oroszok cárja;
És belép a hadvezérje, — éppen ötét várja. 
»Felség ! megvan birodalmad a gonosztól óva, 
»Eltiporva a szabadság — itt van a zászlója.«
S cár lábához hull a zászló, s hullva egyet lebben. 
És elsápad a fehér cár. — a szive megretten.
S rákiált a hadvezérre: »Mért hoztad el eztet ? 
»Megfertőzve birodalmam, — Kegyemet elveszted.«

Jár termében a fehér cár, — a fehér cár zsarnok, 
S lelkesülten lép be hozzá három ifjú bajnok. 
Mind a három hős levente, hogy nemes faj látszik 
Arcuk hajnal, szemők égő csillagfényben játszik. 
»Felséges cár! hadakoztunk a magyarok ellen ; 
»S a mi megszállt minket ottan, az a szabad szellem, 
Uradalmad, birodalmad, félvilágra terjed;
Néped mégis láncot lioi-doz, azt a szolgatex-het.
És kik vívjuk jogarodnak vérengző csatáit, 
Szabad nép is vágyunk lenni, nem csak katonáid. 
Zászlóid, kik divadalról divadalra hordják,
Hősei a félvilágnak legyenek-e szolgák !
Adj népednek szabadságot, a szabadság áldás ; 
Neved nagy lesz mind örökre, és a néped hálás.« 
Int a cár — s a bárom bajnok alighogy ajtót ér. 
Már ott várja mind a hármat három veres hóhér.

Mo'zkovában siralomház könyörület nélkül,
Benne három ifjú bajnok a halálra készül.
Mind a három hős levente, hogy nemes faj látszik. 
Arcuk alkony, szemük hulló csillagfényben játszik, 
tí mond az egyik : »Igaza volt az öreg szavának. 
Tisza vizét nem jó inni orosz katonának.«
S mond a másik : »Oh barátim ! mi a cárért éltünk, 
Es még is a szabadságért kell meghalni nékünk.« 
A harmadik igy szólt végre : »Úgy kell ennek lenni, 
A hol nincs jog, s népszabadság, — ott az élet

[semmi «
Es e szóra a hóhérok keze nyit a záron:
Három fojtás, — egy sóhajtás! — s halva mind a

[bárom.

Ámde azt az utolsó szót felfogta a sóhaj ;
S folyamában az időnek él mint titkos óhaj.
A sóhajból végre szélvész támad hegyek ormán,
S a szélvészből felbömböl a romboló vad orkán.

| S zúg az orkán a fehér cár széles birodalmán, 
Birodalma minden síkján, minden völgyén, halmán ;

I Birodalmán uem szokott a nap soha lemenni,
! S azon végig, egyre zúg hogy: »semmi, semmi,

[semmi.«
TEMÉRDEK.

—

. . . . . .
HÚSZ FRANK EGY RÓZSA!_

Elbeszélés.
Irta R1CHEBOURG EMIL.

I.
Az 1837. év szeptember hava első nap

jában, egy szombaton, délután négy óra 
tájban, két utas várakozott Chaumontban, a 
Párisba vivő gyorskocsira.

Az első üléseken nem kaptak helyet s 
a felügyelő nem igen bízott benne, hogy 
tovább utazhatnak. A dolog nagyon bosz- 
szantotta az utasokat, mert az a kilátás, 
hogy az éjét egy korcsmaszobában kellend 
tölteniök, egyátalán nem volt rájuk nézve 
kecsegtető — nem is szólva az egy napi ké
sedelemről, mit Párisba érkezésük szen
vedni fog.

Ezek az utasok, kik még nem tartot
ták szükségesnek, hogy neveiket az állomás 
névjegyzékébe beirják, anya és leánya vol
tak. Bourbonne-les-Bainsböl érkeztek, hol 
barátjaiknál töltöttek nehány napot.

Az anya lehetett 40—50 éves, a leány 
körülbelül 23.

A gyorskocsi megérkezett — négy erős 
ló volt eléje fogva — s nagy zajjal csörte
tett végig az országút kövezetén.

Úgy volt, a hogy a felügyelő gyanította, 
minden hely el volt foglalva; csupán egy hátsó 
ülést bocsáthatott volna az egyik nő rendelke
zésére.De minthogy egymás nélkül nem akar
tak utazni, belenyugodtak sorsukba s elha
tározták, hogy Chaumontban töltik az éjét.

— Ez ugyan kellemetlen dolog; erre nem 
számítottunk, — mondá a fiatal leány; — 
de már nem lehet rajta segiteni; máskor 
majd jó előre fogunk gondoskodni.

— Holnap, 10 órakor bizonyosan sze
rencsésebbek lesznek kegyetek, — mondá 
a felügyelő vigasztalólag; — két első he
lyet, vagy bizonyosan két jó hátsó ülést fog
nak kapni.

Másnapra aztán kaptak két helyet Dup- 
lessisné asszony s leánya nevére.

— Most pedig, kezdé az anya, indul
junk valami vendégfogadót keresni; nem 
kellene egyéb, mint hogy ne kapjunk szobát.
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— Oh ! attól nem kell tartamok, höl
gyeim, mondó a felügyelő mosolyogva; de 
mivel úgy látszik nekem, kegyetek nem 
szívesen töltenék az, éjét a korcsmában, ha 
úgy tetszik, elvezetem kegyeteket egy asz- 
szonysághoz — egészen közel lakik ide — 
a ki egy, vagy akár két szépen bútorozott 
szobát is szívesen rendelkezésükre bocsát ke
gyeteknek. Ott mindjárt megrendelhetik 
ebédjüket is s előre tudom, hogy nem lesz 
okuk panaszkodni a fogadtatás és ellátás 
miatt.

— Örömmel fogadjuk lekötelező aján
latát, uram.

A felügyelő beszólitott egy szolgát.
— Ezeket a hölgyeket Jacquet asz- ! 

szonyhoz fogja vezetni, mondá neki.
Aztán az utasokhoz fordulva kérdé:
— Kívánják, hogy málháikat is oda

vitessem ?
— Igen, uram, ha lenne oly szives! 

feleié a fiatal leány.
— Egy negyedóra múlva ott lesznek.
Pár perc múlva már Jacquet asz-

szony fogadta az utasokat a legnagyobb , 
udvariasság s előzékenységgel s beszállá
solta őket a felügyelő által ígért két szó- 
bába, mely valóban, sokkal szebb, kényel
mesebb volt, mint milyeneket általában kis 
városban találni remél az ember.

— Honn ebédelnek a hölgyek ? — 
kérdé a háziasszony.

— Ha lehetséges nagyon kellemes lenne 
reánk nézve, — válaszoló az anya ; — de 
ne fáraszsza nagyon magát, asszonyom, nem | 
vagyunk válogatósak, megelégszünk azzal,
a mije van

— Ha megengedik a hölgyek, egy szép 
pisztránggal és sült fogolylyal fogok szol
gálni,: csemegéül lesz: szilva, körte, szöllő.

— Pompás 1 kiáltá, a fiatal leány vígan-
A háziasszony kifutott a konyhába s

ugyancsak neki adta a fejét, hogy jó le
gyen az igért ebéd, melyet félóra múlva 
saját maga szolgált fel vendégeinek.

Epén az asztalra tetté Jacquet asszony 
a csemegét, mikor egyik szomszéd szobában 
zongora szólalt meg.

— Önnek a házában zenész van? — 
mondá a fiatal lány.

— A fiam, kisasszony; -- feleié Jac
quet asszony, látható büszkeséggel.

— Ah 1 az ön lia ura ?

És az ifjú leány figyelemmel kezdte 
hallgatni a zene hangjait.

Egy pillanat múlva folytató :
— Fia urának szép tehetsége van, asz- 

szonyom ; ezt a nehéz darabot tökéletesen 
játsza.

Jacquet asszony másodszor is elpirult 
s szemei örömtől ragyogtak.

— Mindig kedve volt a zenéhez. Sokat 
is tanult, de inkább magától, mint a mes
tertől, kit számára tarthattunk. Párisba nem 
küldhettük, arra nem telt, itt meg nem igen 
vannak olyan képzett mesterek. Inkább sa
ját erejéből vitte odáig, hogy zenetanár leit 
s mondhatom bőven kárpótol bennünket az 
áldozatokért, miket kiképeztetésére hoztunk. 
Négy évvel azelőtt mintegy 20 fiatalemberből 
dalkört alakított, s hála az égnek! most 
városkánknak van egy tisztességes dalköre, 
s fiam a karnagya.

— Oh ! nagyon szép. így, az ön fia ura 
ma kiérdemelte földiéinek háláját.

— Igen, kisasszony. És aztán dalkö
rünknek már nem egyszer volt alkalma a 
szerencsétleneknek segélyükre lenni; mindig 
is kész jó cselekedetre. így, ma este éne
kelni fog egy hangversenyen, melyet fiam 
s néhány barátja rendeznek egy szegény, 
beteges asszony javára, ki öt árva gyer
mekkel maradt el férjétől s a gyermekek leg- 
öregebbike, alig hét éves.

— Borzasztó!
— O h! igen, kisasszony, borzasztó! A 

szerencsétlen árvák atyja kőműves volt. Az 
egész város ismerte. Jó apa, jó férj, szor
galmas, becsületes munkás; becsülték, tisz
telték. Ezelőtt egy hóval a Szt.-János egy
ház tornyán dolgozott . . . Hogy, hogy nem 
történt? máig sem tudtak rájönni; elég az 
hozzá, az állvány összeomlott s a szegény 
kőműves lezuhant az utca kövezetére. Vér
rel boritottan, törött tagokkal szedték fel 
az utcáról, feje szétrepedt; meg volt halva.

A két utas eliszonyodva kiáltott fel.
— Most, — folytatta Jaquet asszony, 

hogy az özvegy s az árvák élete biztosítva 
legyen, fiamnak az az eszméje támadt, hogy 
hangversenyt rendez a városházán, melyet 
Chaumont mairje azonnal készségesen ren
delkezésére bocsátott. Szerencsétlenségre s 
csak sok fáradsággal sikerült 60 jegyet 
eladni, abból is többet három, mint őt frank
jával. Ah ! kisasszony, ha merném . . .  de 
nem merem.



— On bizonyosan arra gondolt, hogy j 
megkínálna bennünket arra a hangversenyre | 
jegyekkel; nemde? — kérdé az ifjú leány.

— Nos, igen, kisasszony.
— És ön nem mer vele megkínálni. 

Nem helyesen cselekszi. Magam jó szántá
ból veszek hát két darab öt frankosat.

— Hát komolyan szándékoznál te el
menni arra a hangversenyre ! — kérdé az 
anya,

— Teljességgel nem, anyám, — vála- 
szolá az ifjú leány dallamos hangon, — de 
mi a nélkül is járulhatunk a jótékony cél 
előmozdításához.

Aztán Jaquet asszonyhoz fordulva 
mondá:

— Kedves háziasszonyom, legyen szi
ves, hozzon nekem két jegyet.

Jaquet asszony már az ajtó küszöbén | 
volt. Az ifjú leány visszaszólította :

— Kedves asszonyom ; — mondá neki, 
— látni óhajtanám fiát; kérje meg, hogy 
maga hozza el a jegyeket. Mondja nekj 
azt is, hogy szeretném megolvasni a hang
verseny programmját.

Jaquet asszony tulboldogan sietett ki 
a szobából.

II.

Egy pillanat múlva a zongora elnémult, j 
csaknem nyomban két halk kopogás hallat
szott a hölgyek ajtaján.

— Szabad ! — mondá az ifjú leány.
Az ajtó kinyílt s az ifjú zenetanár ur

belépett. A 20 éves fiatalember megkövül
tén állott meg a hölgyek láttára.

— Anyám mondotta . . . hebegé.
— Hogy én két jegyet kívánok venni j  

arra a hangversenyre, melyet ön rendez, — j 
fejezé be a fiatal leány; — ez való. On 
szép és jó cselekedetet visz véghez. On ne- 
mesielkü; erről ismerünk az igazi művészre.

A fiatal ember kissé megzavarodva le- 
süté szemét.

A ifjú leány előhúzta zsebéből kék se
lyem erszényét, melyet két arany karika 
tartott össze; kivett belőle egy húsz fran
kos aranyat s az ifjú tanár kezébe tette, 
mondván:

— Ezt a kis összeget csatolja ön a be
vételhez, mit sajnálatraméltó védencei szá- j 
mára fog gyűjteni.

— Köszönöm az ő nevükben, kisasz- j 
szony; íme négy jegy.

— Oh ! kettő elégséges anyámnak s a i

magam számára, —- mondá a leány moso
lyogva.

— Nagyságtok tehát szerencséltetni 
fogják megjelenésükkel hangversenyünket?

— Nem merjük megígérni, uram ; kissé 
fáradtak vagyunk. Nem kaptunk helyet a 
gyorskocsiban s igy kénytelenek vagyunk 
az éjét Chaumontban tölteni s a holnap 
reggeli menetet itt bevárni.

— És aztán, zeneestély egy kis, igény
telen városkában nem nagyon vonzó do
log . . .  '

— Teljességgel nem arra gondoltam, — 
tiltakozék a fiatal leány. — Párisnak nincs 
egyedül szabadalma jó művészekre, minek 
ön a bizonyítéka, uram.

— O h! kisasszony . . .
— Épen most hallottam önt, uram, s 

én eléggé értek a zenéhez, hogy megtud
jam Ítélni az ön értékét.

— Csekély, nagyon csekély. Főleg, ha 
az ember sokat dolgozott s tanulmányozta 
a zene művészetét s mind jobban fölismeri 
saját hiányait. A h! én nem osztozom a ke
gyed nézetében, kisasszony; egyedül Páris- 
ban vannak igazi művészek! Még nem lát
tam Párist s azt hiszem, odaadnék életem
ből tíz évet, hogy nehány napig láthassam. 
Mennyire szeretném hallani Nourrit Adol
fot, Falcon kisasszonyt, azt a két tökéletes 
művészt, isteni énekeseket!

Anya és leány tekintetet váltott s mo
solygott.

— Jaquet ur, — mondá a fiatal leány, 
pillanatnyi hallgatás után, nem közölhetné 
ön velünk hangversenyük programmját ?

— Bocsánat, asszonyom, magammal 
hoztam ; tessék!

A fiatal leány átvette s végigfutotta te
kintetével.

— Hogyan? — mondá meglepetve, — 
hát csak egyetlen énekesnőjük van?

— Kegyed feledi, kisasszony, hogy 
Chaumont kicsike város s a távolság nem 
engedi meg, hogy Párisból hozassunk mű
vészeket. Azt teszi az ember, a mit tehet s 
nem azt, a mit termi szeretne. Van néhány 
hölgy a városban, a ki énekel, de csak 
honn s barátai előtt. Sully asszonynak, ki 
ma este énekel, szép hangja van s elég jól 
ért a zenéhez. Kérésemre beleegyezett, a 
körülményekre való tekintettel, hogy a nyil
vánosság elé lépjen. Nagy küzdelmébe ke
rült ; valóságos áldozatot hoz.
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A fiatal leány elgondolkozott; feje köny- ; 
nyedén mellére hajlott.

— Jaquet nr, — mondd pillanat múlva, 
— anyám s én elmegyünk a hangversenybe.
A kik ismernek s hallottak, azt mondják, 
kellemes hangom van. Ha akarja ön, ma 
este a másik énekesnője leszek.

Az öröm szikrája villant fel a fiatal i 
ember szemében.

— Oh 1 — kisasszony, válaszold meg- j 
hatottan, — nem tudom, hogyan köszönjem j 

meg jóságát; nagyon boldog vagyok . . .
— Nos, beleegyezik ! — mondd. — On j 

csak akkor fogja a közönséget értesíteni, 
mikor rám kerül a sor. Azt fogja mondani, 
hogy egy átutazó hölgy szintén részt kiván 
venni jótékonyságukban. És most, mit éne- ] 
keljek ?

Fölállott, felnyitott egy ládát s egy jó 
nagy csomó hangjegy közül kiválasztotta a 
»Zsidőnő« románcát, »0 jönni fog« és 
»Ördög Róbert« teljes partitúráját, Meyer
beer mestermüvét.

— Nézze, — kezdé aztán visszatérve 
az ifjúhoz, — Rachel románcát és Ördög 
Róbertből az Aliceét »Menj, mondd, gyer
mekem« fogom énekelni.

— Épen az a két darab, melylyel Fal
con kisasszony legtöbb tapsot szokott aratni 
— elmélkedik fennhangon a fiatal zenész.

— Nem gondolja ön, hogy jó lenne 
együtt ismételnünk, legalább egyszer, ezt 
a két darabot?

— Bizonyára, kisasszony; ez az ismét 
lés szükséges, hogy egész biztossággal tud
jam kegyedet kisérni.

— Abban nem kétkedem, válaszold 
kecsesen a fiatal leány; különben, az ön 
részlete, melyet ön jól ismer, jóformán 
csak annyiból áll, hogy az én énekrészemet 
követi . . .

— Hány óra?
— A hangverseny nyolckor kezdődik ; 

most hat és fél óra, tehát legalább fél órá
val rendelkezünk.

Bementek a fiatal tanár szobájába, s ő 
zongorához ült. Az ismétlés Alice román
cával kezdődött.

Az utolsó verBszak végén, abban a pil
lanatban, mikor az énekesnő harmadszor 
ismétlé e szavakat:

»Anyja könyörög érte . . .
A zenész szeme elhomályosult s ujjai 

megállották a zongora billentyűin.

' ' "T

K O S Z

Hirtelen felegyenesedett. Arcát köny 
árasztotta el.

— A ! kisasszony! kiáltá, kegyed nem 
mondta nékem a valót; a benyomás mi raj
tam erőt vett, nem csalhat, kegyed nagy 
művésznő !

— Szerény énekesnő, uram, kinek némi 
értéket akarnak tulajdonítani az emberek 
— egyéb semmi. De folytassuk kérem. Végre 
is most már nyugodt vagyok, hogy nagyon 
jól fog menni.

Mindkét darab kétszeri ismétlése után a 
fiatal énekesnő kijelenté, hogy meg van elé
gedve. A kisérő meg leven győződve, hogy 
rendkívüli zenemüvésznővel áll szemben, 
összeszedte minden figyelmét, hogy az éne 
kesnő intentióját teljesen megértse s énekének 
legcsekélyebb árnyalatát is felfogja.

-- Duplessis kisasszony! mondogatta 
magában a fiatal ember, mikor egyedül ma
radt, felöltvén estélyi öltözetét; ez a név 
teljesen ismeretlen előttem, ez az ifjú nő 
meg valóságos lángeszű művésznő . . .

III.
Hét és negyed órakor, mikor már a 

hangverseny megkezdődött a városi dalkör 
által előadott darabbal, a kétszáznegyven 
hely közül még csak egyszáz volt elfoglalva 
a teremben. De ott volt a prefectus csa
ládjával s a chaumonti társaság szine-java. 
Nem igen lehetett már reményleni, hogy 
jobban megteljék a terem.

A második darab után a fiatal zene
tanár felállott s a közönséghez fordulva, 
megindult hangon jelenté, hog; az utolsó 
órában szerencsés volt egészen váratlanul 
egy másik énekesnőt találni s az az ifjú 
hölgy, ki egészen idegen a városban, hozzá 
akarván járulni a jótékony célhoz, fog most 
énekelni.

A termet egyszerre a helyeslés moraja 
töltötte be, mit mély csönd követett. E 
közben egy magas, szép ifjú nő emelke
dett fel helyéről, megindult s meghaíottan, 
elpirulva a zenészek emelvénye felé tar
tott, melyre öt-hat lépcsőn kellett fölmennie.

Üdvözölte a közönséget, aztán könnyed 
főhajtással figyelmeztette a zongoránál ülő 
kísérőt, hogy kezdheti.

(Vége köv.)

0  8 Ü
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TOLDY ISTVÁN DRÁMÁI.
(Folyt.)

A nélkül, hogy külön rámutatnánk, a 
mese rajzából is szembetűnik, hogy az Uj 
emberek ugyanazon hibában szenved, me
lyet a Jó hazafiaknál kimutattunk: kevés a 
cselekmény. De meg kell dicsérnünk ismét itt 
is, a mit ott kiemeltünk : a jellemrajzok ki
tűnő voltát s a feldolgozás szellemességét s 
itt már fokozott arányban. Főbb szerep
lőinek jellemét a mesemondás közben igye 
keztünk taglalni s láttuk, hogy azon a 
kis gixeren kívül, melyet Metella alkalmat
lan időben jött kacaja közben ád ki, mind 
igen jó énekesek. Mellékszemélyei között 
valóságos gyémánt-alakokra találunk. A vén 
Csetneky gróf, a ki szerelmes Meteliába, 
hogy pórias szerelmét kimentse, kitalálja, 
hogy Metella nem lehet a Csetneky leánya, 
hanem annak idején bizonyára valami tiszta 
kékvér udvarolt Spitzerné asszonyomnak s 
tovább viszi ezt a felállított tételét akkor, 
midőn Lajos is annyira kierőszakolja rokon- 
szenvét, hogy javára a jelöltségről is lemond, 
úgy, hogy annyira megy e hóbortjával, hogy 
végül még Csipkeytől is megkérdi, hogy 
nem volt-e úgy 26—27 év előtt valami jó 
ismerőse egy előkelő családból. Kitűnő alak 
Oszkár is, Ervin öcscse, ez a 16 éves gye
rek, a ki szerelmes Meteliába, folyton kö
rűié settenkedik. »Oh nagysád«-dal udvarol 
neki, a kezét olyan mohón csókolja, mig 
egyetlen ábrándja, hogy bárcsak arcát meg
csókolhatná s midőn megtudja, hogy Metella 
ángya, a nyakába ugrik s úgy csókolja 
össze: »Végre megcsókolhatom!« Soha nő 
szépsége jobban rajzolva nem volt, mint a 
hogy Toldy rajzolta Metelláét Oszkár által. |

Nem hiába vette föl a Nemzeti szinház 
újból repertoirjába az Uj embereket; min
den hibája mellett is sokáig fogja az a pub- | 
blikumot csalogatni, mert önmagát látja 
benne visszatükrözve, még pedig nemcsak 
híven, de igen-igen sok szellemmel is.

Még erry eszme volt, mely Toldyt ki
válóan foglalkoztatta : az egvházi kérdés 
eszméje. Jelleme fővonását megtaláljuk itt j 
is, mely a szabad eszmékért való küzdelem
ben, a haladás elvére alapított folytonos 
fejlődés sürgetésében lelt kifejezésre. A Szt - 
Péter egyházában kimondott s oly követke
zetesen keresztülvitt állandósági elvet, a kor- j 
eszmékkel ellenkezőnek találta, avult s avuló !

intézményeit károsnak ismerte föl s egy
háza jól felfogott érdekében reformokat, a 
korral, emberekkel s szellemmel megegyező 
reformokat követelt. Nem illik e kisebb ta
nulmány keretébe Toldy politikai munkái
val is behatóbban foglalkozni; csak rá aka
runk mutatni, hogy mily nagy zajt keltet
tek, nagy port vertek Toldy e szakba vágó 
munkái: A ka t h .  a u t o n ó m i a  és ve 
s z é l ye i ,  Az  e gy h á z r e f o r m r ó 1. Nem 
sok hija, hogy egyházi átok nem érte miat
tuk szerzőjüket.

S ezzel kapcsolatban még egy gonosz 
rákfenéjét ismerte föl az egyháznak s ez
zel együtt az egész társadalomnak, a j e- 
z s u i t á k a t .  A ki róluk irt könyvében 
lapozgatott (A j e z s u i t á k  M a g y a r o r 
s z á g o n  és e g y e b ü t t )  emlékezni fog a 
gyűlöletes szenvedély hangjára, mely e mű 
minden sorát eltölti. Érthető s könnyen 
magyarázható e gyűlölet, hisz e két név: 
Toldy és jezsuiták két teljesen ellenkező 
pólust jelölnek. De kérdés,, hogy a szenve
dély nem tette-e Toldyt elfogulttá. A nél
kül, hogy ítéletbe bocsátkoznánk, vagy a 
jezsuitákat Toldyval szemben védelmezni 
akarnánk, el kell ismernünk, hogy épen ná
lunk kevesebb vád érheti őket, mint egye
bütt. Sok nagy emberünk került ki rend
jükből s még több kezükből, nevelésükből. 
De tény ezzel szemben az is, hogy dacára 
a nagy gyűlöletnek, melylyel még katholi- 
kus részről is fogadtattak, a múlt század 
közepe óta mind nagyobb s nagyobb befo
lyásra tudtak szert tenni, mig végre tőlünk 
is kitiltattak.

Mint szeretett volna a rend napjaink
ban uj fészket verni Magyarországon, ezt 
tárgyalja Toldy harmadik színmüve, L i v i â  
mely színpadra sohasem került s csak a Kis- 
faludy-Társaság évlapjainak IX. kötetében, 
1874-ben jelent meg.

Gróf Turay, ez a dráma tartalma, sze
reti nejét, Líviát s házassága mégis boldog
talan. A gróf régi, nagyhírű, de csaknem 
egészen tönkrejutott család sarja, ki élete 
jó részét annak szentelte, hogy anyagi vi
szonyait rendbehozza. Ez sikerült is neki, 
de hiába tette, mert végső célját, hogy csa
ládja újra felvirágozzék, még sem érheti el, 
minthogy házassága magtalan. Nejét elha
nyagolja, hetekig magát otthon sem mutatja. 
Szenved alatta, de még jobban neje, ki lán
golón szereti férjét s kénytelen tapasztalni,
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hogy férje önhibáján kívül gyűlölni kezdi, . 
Ily körülmények közt lépi át a grófi ház 
küszöbét Ramiac pere, ki azért jött Magyar- 
országra, hogy a gróftól kieszközölje egy 
jezsuita-collegium építését ennek valamelyik 
birtokán. Viszontszolgálattal egy kecsegtető 
ajánlatot terjeszt a gróf elé, hogy kieszközli | 
Rómában az elválhatást nejétől. A gróf, ! 
noha első pillanatban visszariad ettől, de ; 
csak családja jövője lebegvén szeme előtt, ! 
megegyez. De az elválhatáshoz persze a nő i 
beleegyezése is szükséges s a pere vállal- J 
kozik, hogy ezt is keresztül viszi.

A II. felvonásban kezdi a pap cselszövé- 
nyét. Lakik a házban a grófnak két fiatal 
rokona Irma meg Béla. A gyerekek szere
tik egymást, de — titokban. Béla olyan »jó : 
fiú«, ki felől a puskapor ugyan még most 
sem lenne feltalálva, csúnyának, ügyetlen
nek képzeli magát, kit nem szerethet senki 
s nem mer Irmához közeledni. Irma pedig 
— nos,Irma csak nem kötheti magát Béla nya
kába. A pap úgy okoskodik, hogy Lívia 
boldogtalan, elhagyatott, nem lesz tehát ne
héz hajlamot kelteni benne Béla iránt s igy 
a válásba beleegyeztetni. Mint papnak, kibe 
mindenki bízik, könnyű elhihetnie Irmával, 
hogy Béla nem szereti, viszont Bélával Irma 
közönyét; másfelől Bélával, hogy Lívia ha 
lálosan szerelmes bele s Líviával, hogy Béla 
kétségbeesik miatta. Pedig minderre nem 
volt szükség. Lívia oly annyira szereti fér
jét, hogy midőn ez a válás indítványával 
eléje lép, ha vérző szívvel is, de érette ebbe 
is beleegyez. A katholika egyházban tud
valevőleg elválásnak a szó törvényes értel
mében helye nem lehet. Az egyház elvá
lasztja ugyan a feleket egymástól, de a há- , 
zasságot fel nem bontja azért; úgy hogy a 
felek nem házasodhatnak újra. Hogy ezt te- j 

hessék ki kell az egyház kötelékéből lép
niük. Rendkívüli esetekben, a mik külön
ben szintén szabályozva vannak egy pápai 
breveben, a pápa megsemmisítheti ugyan a 
házasságot, de ekkor a nő férje ágya
sának tekintetik. Livia azt hiszi, hogy ki ; 
fognak térni s igy válni el egymástól, de ' 
midőn megtudja, hogy férje az utóbbi ese
tet gondolja, női szemérme, asszonyi büszke
sége egészen fellázad e méltatlan terv ellen 
s kijelenti, hogy most már semmi esetre 
sem egyez bele. így tehát nem ért célt Ra
miac. Hogy tehát sikerüljön terve, kénysze
rítenie kell Líviát, hogy compromittálja ma

gát Bélával. Bélát könnyű rávennie, hogy 
Irmában a, féltékenység felköltése végett ud
varoljon Líviának, sőt szerelmi vallomást 
írjon neki s rendez-voust kérjen télé. Livia 
kedélye, hangulata pedig Ramiac sophisti- 
kus okoskodása által is puhítva, ép a kellő 
talaj, melyben a lelketlenül elhintett bukás 
eme magva megfoganj zhassék, annyival in
kább, mert meghallotta, hogy Béla érette 
párbajt vív. Megadja neki a kért rendez- 
voust s Ramiac siet tudatni Turayval, hogy 
holnap bizonyságot szerezhet neje hűtlensé
géről, sőt, hogy a botrány annál nagyobb 
legyen, Irmával is.

Eljön a végzetes másnap, melyre Irma 
már végrendeletét is megírta, mert ön- 
gyilkosságot akar elkövetni s csak a légy
ott szinhelyére megy, hogy ott a hűtlenek 
előtt végezze ki magát. De e közben egy 
szerencsés fordulat állott be. Livia — anyá
nak érzi magát s ez érzet megmenti őt a 
végzetes lépéstől. Béla eljön a légyottra, de 
nagyon hidegen fogadja s midőn ez a párbaj 
után elköltött champagnei hatása alatt me
rész kezdene lenni, kiviláglik, hogy őket 
tulajdonkép Ramiac tüzelte egymásra. Erre 
természetesen kiviláglik az is, hogy Béla 
tulajdonkép Irmát szereti. Ramiac Turayt 
is elvezeti a légyotthoz s ez ott is találja 
Bélát, de ép mikor Irmával a házassági ter
vet beszélik meg. Bocsánatot kér nejétől s 
édes boldogsággal öleli keblére, midőn ez 
az édes titkot neki megsúgja, mig Ramiac 
teljesen megalázva kénytelen a házat oda
hagyni.

Megszakítás nélkül adtuk e dráma me
séjét, hogy annál jobban kitűnjék, hogy mily 
erővel tudta Toldy e színmüvében az egy
szerű házi viszáikodást drámai cselekmény - 
nyé emelni s mily érős konceptióval tudta 
az egészet drámává alakítani. Valóban na 
gyón csekély az, mit e dráma ellen felhoz- 
tatnánk, de annál több, a mit érdeméül 
mondhatunk el. Kevés olyan drámánk van, 
nemcsak nekünk, de az ebben mester fran
ciáknak is, melyben a tragikum és komi
kum különféle fajai egymással oly harmo
nikusan olvadnának egybe, mint épen e 
drámában. Hisz ez az a disharmonia épen, 
mit a középfaju színmű ' ellen s több
nyire méltán felhoznak.. Különösen a fran
cia színmüvekben tapasztalhatjuk, hogy 
majd mindenikben van valami, a mi nem 
elégít ki bennünket. Magunkra ismerünk
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személyeikben, vétségeikben a mi vétsége 
inkre, megérdemeltnek találjuk bünhödésii 
két is, és mégis! veres fonálként húzódik 
végig az egészen egy dissonans-hang, mely 
keblünkben elégedetlenséget költ.

És épen ezért nem lehet kicsinyel- 
nünk Toldy abbeli érdemét, hogy drámája 
cselekményéül oly biztos alapot tudott te
remteni, melyre ily összhangzatos müvet 
építhetett. Pedig hogy ezt kivihesse, sok ve
szélyt kelle kikerülnie s még többet le- 
kiizdenie.

A kettős cselekményt, mely az egész
nek látszólagos alapja, s mely könnyen vég
zetessé válhatott volna a drámára, kellett 
először kikerülnie. S mily egységesen olvad 
a kettő, Béla és Irma — Turay és Livia 
cselekménye egy szerves egésszé, a drá
mának megbonthatallan egészséges cselek
ményét képezve. Mily könnyen adhatott 
volna Irma, Béla, sőt a mellékszemélyek kö 
zül Gyuszi, Gyertyásiné nagyon is humoros, 
szint az egésznek, de mily méltóságos ellen 
tétet képeznek ezzel Turay és Livia, mig 
Ramiac intriguái az összekötő hidat képezik 
közöttük.

Még több jót kell a drámáról elmonda
nunk, ha jellemeit tekintjük. Nincs közöt
tük egy se, melynek kivitelében habozást 
vagy tétovát vehetnénk észre. Az emberek, 
a társaság pontos ismeretéről, megalkotójuk 
éles szeméről tesz bizonyságot mindenik. 
Nem több, de nem is kevesebb, mint 
ember.

Gróf Turay élte legszebb éveit fel
áldozta, hogy a családja felvirágozásához 
szükséges anyagi tőkét megszerezze s csak 
azután nősül. S most látni kénytelen, hogy 
hiába dolgozott, fáradozásait hiába koszo- 
ruzta siker; nincs a ki élvezze, nincs örö 
köse. Vájjon nem föláldozza e a nőt, ki ezt 
tűzte ki magának célul, bármint szeresse is ?

S Livia, ki annyira szereti férjét s látni 
kénytelen, mint kezdi ez őt nemcsak elha- 
nyagolni, de meggyülölni is? Nem szívesen 
kesz-e az önzetlenül szerető női szív móff 
a saját> boldogságát feldúló áldozatra is a 
férfiért, kit boldognak látni vágy ? De nem 
kell e minden-esepp vérének fellázadnia, mi
dőn látja, hogy férje, mint gyerek a nem 
tetsző játékszert, nemcsak el akarja dobni, 
de, ép gyerekes hiúságból, még szét is akarja 
zúzni, abban, a mi nőnek legdrágább, leg- 
féltettebb, becsületében. De nem tudjuk-e,

ha méltányolni nem is, de mindenesetre ér
teni Turayban is azt a gyarló emberi vo
nást, hogy nem ugyan meggyőződésből, de 
a családi traditiékhoz való consequentiábél 
nem akarja hitét változtatni. Nehezebb dolga 
volt az Írónak, midőn elfogadtató Líviával 
a szerelmi vallomást. De Livia már előbb 
észrevette, hogy Bélának fáj látni az ő el- 
hanyagoltatását, Livia halálos sebet kapott 
férjétől, melyet meg akar boszulni, Béla 
kockára tette életét érte s mindehhez még 
Ramiac megnyugtató hamis tétele, hogy : »Is
ten a maga kegyességében a testet elvá
lasztja a lélektől s ha ennek szándéka tiszta 
volt, nagylelkűen megbocsátja annak téve
déseit« mind közrehatnak, hogy Líviát kö
zelvigyék a bukás sikamlós lejtőjéhez; s 
hogy e lejtőre rá is nem lép, többé nem 
lelki erejének, becsületességének, csak egy 
szerencsétlen véletlennek köszönheti.

Pőre Ramiacrél nincs mit szólnunk. Ha 
az életből tán kevésbé, de regényekből, le
írásokból annál jobban ismert alakja annak, 
mit a jezsuita szó alatt képzelni szoktunk 
magunknak. Egy ember, ki eszköze az elv
nek : A társaság érdeke a legszentebb cél, 
ez a cél pedig az eszközöket is szentesíti- 
Nem riad vissza semmitől, hogy társasága 
érdekeit előmozdítsa.

Kedves alakja a színműnek Irma, ez a 
valódi mintaképe a bakfislányoknak, a kik 
többek már a gyermeknél, de kevesebbek 
még a nőknél, vagy olyan nők, a kik 
gyermekek maradnak még esketőjük után 
is sokáig.

Méltó párja neki Béla, a tapasztalatián 
ifjú, ki azt hiszi, hogy vétkezett, mert egy
szer az Uj világban volt, vagy hogy nem 
szerethetik, mert görbe orra van.

Bezzeg ellentéte Gyuszi, ez az elbiza
kodott hetvenkedő, ki azt hiszi, hogy min
den asszony gyarló.

Egyátalán mellékszemélyei is annyira 
kidomborodnak, hogy megannyi élő, jellem- 
zetes alakjai lesznek a darabnak. A léha 
Coralie, ki utolsó hódolójába vaskarmokkal 
csimpeszkedik, a pietista gazdasszony Gyer
tyásiné, ki álmokat lát s az imádságos 
könyvet bújja, a hetyke Pista inas, ki nem 
igen tartózkodó a pappal szemben se, mind 
csupa eleven, húsból és vérből való alakok.

(Vége köv.)
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AZ ŐSZI MÜ-KIÁLLITÁS.
I.

Munkácsy Mihály remeke után, mely 
közel két hónapig vonzotta a közönséget a 
sugárúti műcsarnokba : csak kiválóan gazdag 
tárlat kelthet újabb figyelmet fővárosunk 
műszerető közönségében. Tudta ezt a kép
zőművészeti társulat igazgatója s mindent 
elkövetett, hogy az idei őszi kiállítás, me
lyet úgy is elkésve nyitottak meg, a leg
kényesebb igényeknek is eleget tegyen.

Alig volt tárlat, melyben a hazai s a 
külföldi művészek ily derekas számmal s 
ennyi jeles alkotással köszöntöttek volna be, 
s a fiatal, sőt az egészen uj tehetségek is 
nemcsak buzgalommal, hanem meglepő erő
vel vesznek részt a versenyben.

A kiállítás főműve jelenleg egy szo
borcsoport, Z a l a  György »Mária Magdol
nába. Két alakot mutat be a művész, ki 
Münchenből maga is hazaérkezett, hogy a 
groupe fölállításánál jelen legyen. Ott ál! 
a kiváló plasztikai alkotás az előcsarnok
ban, ama helyen, melyet néhány év óta 
Kiss György »Irgalmas szamaritanus«-a fog
lalt el. Ez a szoborcsoport is Münchenben 
készült, mint a Zala Györgyé, s az azóta hí
ressé vált, egykori csikós-fiu is dijat nyert 
művével, ugyanama kitüntetést kapta, mint 
most a Mária Magdolna jeles mintázója. Szép is 
ez a mű. A plasztikai nyugalom mindkét nőn 
monumentális hatással érvényesül s az előze* 
tes jó híreket, melyek e csoportról hozzánk 
érkeztek mind igazolva látjuk. Ugyancsak 
Zala György egy »Keresztény vértanú«-t is 
állított ki. Fiatal lány-alak ez, melyen az 
idomók bája megkapó. Hajával a szégyen
fához van kötve ; a szép mártír kezeit elől 
kötél szorítja össze s kötél vág be derekára 
is, a mint oda van erősitve a bitóhoz. Kü
lönösen az akt megfigyelése s részenkinti 
utánképzése kiváló mintázót árul el. A fel
fogás is előkelő.

Ez őszi tárlaton a társulat nagy dija 
esedékes. Pályázhat rá mindenféle mű. Azt 
hiszem ezúttal szobornak Ítélik oda.

S most lássuk a képeket.
A históriai irány hivatott művelője 

P a c z k a  Ferenc ismét nagy ambícióval és 
kiváló szorgalommal alkotott kompozícióval 
vesz részt a versenyben. Szereti az őskori 
thémákat s ha tavaly »Emese álmát-val a 
magyar mondavilágba vitt bennünket; most

I

i

a hun történet legtragikusabb mozzanatát 
»Attiia és Ildikó nászéjé«-t mutatja be. Az 
»isten ostora« fejedelmi sátorában, vadálla
tok bőrével födött ágyon halva fekszik. A 
vér ellepte arcát, száját s lefolyt a padlóra 
is. Ildikót megdermeszté. e szörnyű látvány s 
karjaival arcát elfödve áll ott. Ez a tárgy. Látni 
való, hogy a művész nem komplikálta mű
vészi feladatát, egyszerű kívánt maradni; 
csak két főalakból szerkesztő a kompozí
ciót, de ezek jellemzésére, rajzára, mintá
zására egész erejét érvényesítő. Attila félig 
meztelen idomai, melyek a halál hideg le 
heletétől megmerevedtek, csak oly természet 
hívek, mint a kecses Ildikó gyönyörű tag
jai, melyekben élet lüktet, s melyeken a női 
báj minden csábja ékeskedik. A részletek 
is, a földön heverő billikom, az a mellett 
álló arany kancsó, a szőnyegek, a drapé
ria : mind megannyi bravourral festett rész
letek, melyek e kép értékét csak emelik.

Baditz Ottó is jól van képviselve, fő
leg »Madonná«-ja és »Szeged 1879« című 
müvével. A vallásos képen a leendő meg
váltó könyvön áll s Mária tartja őt. A kis 
keresztelő szent János harmadik társ az 
idylli szövetségben. A kompositió minden 
vonásában nemes, distinguált, a nélkül, hogy 
az egyházi jelleg zavarólag hatna. A szegedi 
árvizkép, egy megható epizódot tüntet föl a 
katastrófa idejéből. A vészes elem már be
lepte az egész utcát s a házak tetejét is 
elérte. Egy anya kicsiny gyermekével ide 
a tetőre menekült, gólyafészekkel megrakott 
kémény mellé. Ez az anya a legrokonszen
vesebb női alakok egyike. A rajz és mintá
zás befejezettsége, melyet Baditz Ottónál 
már megszoktunk, itt sem hiányzik.

A tárlat fő müvei közé tartoznak B e n- 
e z u r  Gyula portrait-képei. Három arcké
pet állított ki; három remeket. Grf. Károlyi 
Gyula képmása oly alkotás, melyben még 
a tavaszi, híressé vált Szapáry-portraitját is 
fölülmúlta. A gróf egyszerű sötét vadászru
hát visel, jobbjában botját, s széles karimáju 
kalapját tartja. Puskája bal vállán függ s 
kezével a csövet fogja. A fej jellemzetes- 
sége, hűsége, az arc színezése, tökélye a 
festésnek és rajznak. Az ember egész ben- 
seje, gondolkodása, kedély világa ott tükrö
ződnek a vonásokon. Gróf Andrássy Gyulát 
is aligha örökítették meg hivebben és érde
kesebben. Itt már nehezebb feladattal állt 
szemközt a művész.
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A rikító vörös egyenruha, az arany 
sujtás, a csillogó érdem jelek, a vakító fehér 
mente: mind megannyi hatásos részletek 
gyanánt kínálkoznak. De ez a sok élénk 
szin és csillogás nehezen engedi érvényre 
jutni a kolorisztikus harmóniát. S mégis 
mily bámulatosan oldotta meg e feladatát Ben 
cur Gyula. Hogy összeegyeztette az ellen
tétes színárnyalatokat, s mily érdekesen jel
lemezte a volt külügyminisztert! Méltó társa 
e két j'ortraitnak báró Eötvös Józsefé, kit 
fekete öltözetben, elől összekulcsolt karok
kal, mutat be. Csak fotográfia s kép után 
festette az elhunyt költőt és államférfit; de 
e vásznon élni látszik.

Egy-egy Benczur-féle portrait valóságos 
iskola a fiatal generáció számára.

Munkácsy Mihály tanítványa, R é v é s z  
Imre terjedelmesebb műben bemutatja »Pe
tőfi Sándorét, a mint egy falusi csárdában 
verseit olvassa föl a népnek és (a festő ma
gyarázata szerint) előkészíti a szabadság- 
harcot. Az alakok, különösen a parasztok 
jellemzésében sok az individuális vonás ; a 
színek is természetesek, kár azonban, hogy 
maga a költő nem központja a képnek.

Feszty Árpád nagy képe »Odysseus Ka^ 
lypso szigetén« szintén megállítja a né
zőt. A tiz évi bolyongásra kárhoztatott k i
rály a tenger partján rögtönzött sátor előtt 
ül a sziklán s bánatos, sóvár vágygyal te
kint a távolba nem jön e hajó, mely tovább 
vigye. Alig figyel gyönyörű társára, ki hosz 
szu fekete fürtjeibe illatos, üde rózsákat 
font, meztelen, kéjes idomait elnyújtja, jobb
jával a busuló Odysseust karolja át. mig 
balkezével mámorittasan tartja az arany 
csészét s kinálja a gyöngyöző piros bort. 
De hasztalan minden, nem birja megvigasz
talni s marasztalni a hőst. Feszty Árpád 
mint tájképfestő kezdte pályáját s lassan- 
kint a históriai műfaj magaslatára emelke
dik. Nagy lépést tett fölfelé az operaházi 
freskókkal. Mostani müvén a két alak még 
gondosabb. Szorgalmas stúdiumról tanúsko
dik, mind a férfi, mind. a nő

Kiváló ambícióval készült mü J a n k ó  
János terjedelmes genreja »A lókupec és a 
mókázók.« Gazdag kompozíció, melyben a 
kitűnő rajzoló s nem kevésbbé jeles humo
rista szebbnél szebb részleteket nyújt. Alig 
van festőnk, ki a népéletet ojy jól ismerné, 
mint Jankó; s tán egy sincs, ki a nép hu
morát oly találón, minden torzítás nélkül

tudná feltüntetni mint ő. E legújabb kópén 
I mely hosszas szorgalom érett gyümölcse, 

nagy vásárt ábrázol. A legjobb alkalom, 
hogy a művész az alakok egész tömegével 

( érvényesítse sokoldalúságát. Valóságos pa
noráma tárul elénk. A háttérben sátorok 
fehérlenek, azok mögött a marhavásár lát
ható, tömérdek ökrével, lovaival. Itt egy 
csapat juh halad, melyet a jó módú, önér
zetes gazda megvásárolt s most hazaterei. 
Jobbra az előtérben néhány hizott disznó 
tart pihenőt s ugyancsak jól érzik magukat 
a pocsolyában. A középtért két lovas sze
kér foglalja el. Vagyonos gazda ül benne 
életepárjával, egy szép kackiás menyecské
vel. Csak egy-két percre álltak meg a korcsma 
előtt, mig a Gyurka gyerek ott benn meg
tölteti a nagy csutorát, hogy legyen miből 
húzni egyet-egyét az utón. Ezt a kis meg
állapodást siet felhasználni a cigány lóku
pec s nosza nagy buzgón ajánlgatja lovait, 
egy görhes. kimustrált fehér táltost, meg 
egy sárga anyakancát csikajával. A gazdát 
és feleségét mulattatja a lónak szerfölött 

| való raagasztalása s nevetnek a cigányon, 
a ki a jámbor, engedékeny állatnak szét
nyitja a száját s annak fogaira apellál. De 
buzgalma aligha vezet eredményre, mert 
ime a korcsmaajtóban állók csoportjából 
már kibontakozott a Gyurka s hozza a 
ménykű nagy csutorát. De »áldomást«, úgy 
látszik, nem igen isznak belőle, sem a ku- 
pec sem a mókázók. Ez alakok, s a lovak 
valamint a kép többi részlete, a rajz bevóg- 
zettségét mutatják. Jankó János nem tér ki 
a nehézségek elől, melyek egy-egy ily kom
pozíciójában felmerülnek, hanem legyőzi 
őket. E tekintetben most is haladt. Csak a 
színezésben nem tart lépést. De hát csoda-c 
az oly művésznél, ki a hét négy napján ephe- 
merbecsü karikatúrákat rajzol élclapok- 
nak, egy napig pihen s csak két napon 
szolgálhatja a múzsát, a kivel aztán min
den alkalommal újra ki kell békülnie. Már 
pedig a múzsa is csak asszony s nehezen 
engesztelődik, ha elhanyagolják.

A gg h á zy Gyula és T e mp l e  János 
két-két ellentétes hangulata s tárgyú művel 
lepik meg ismerőseiket. A »Bűnös asszony« 
bibliai történetét Aggházy élénk, mozgalmas 
jelenetben illusztrálta A tömeg üldözőbe 
vette a vétkes nőt, ki leborul az eléje siető 
Krisztus előtt. A megváltó néhány szavával 
leesöndesiti a fanatikus embereket. A com
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pozíció érdekes, de még vázlatosan hat. Ké- 
szebb mű az »Édes delelő« című genre, mely 
igen kedves idyII- Temple »Ebéd utániján 
előkelő társaságot találunk, csevegve, koc
cintva a pezsgős poharakkal és enyelegve. 
Minden egyes alak képmás, élethü és élet
teljes. Ugyanez az Ítélet, szól a paraszt-genre- 
ről is, melynek címe »Az ő nótája«. A mu
lató legény széles jókedvében rácsa nőtt az 
asztalra, hogy a poharak, palackok csakúgy 
potyognak szanaszét. Jóízű humor hatja át, 
a jelenetet. PRÉM JÓZSEF.

„AZ EZRES BANKÓ.“
(Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Trta M a r- 

g i ' t a y  Dezső’, zenéjét szer/,ette K o n t i  József. 
A várszinliázban először novemb. 8-án adatott.)

Mulattató, jóízű, sok derült jelenetben 
bővelkedő s néhány jó alakkal ellátott 
darab, mai nap, mikor a népszínmű erő
sen hanyatlik, valósággal örvendetes je 
lenség. Ha akad ilyen mű: a kritika szí
vesen behunyja fél szemét s nem akadékos
kodik. azzal a kérdéssel: vájjon az előso
rolt előnyök elégségesek-e a darab üdvössé
gére.

Margitay Dezső népszínműve, mely né
hány év előtt valamelyik vidéki pályáza
ton egy summa aranyat nyert, ilyen nem 
nagy igényű, de szinpadképes munka, 
melynek csak valamire való előadás is si
kert biztosit. A szerkezet ellen erős kifogá 
sokat emelhet a biráló; megtámadhatja 
egyik-másik alak közvetlenségét i s ; de e 
fogyatkozások ellenében annyi jóravaló tu
lajdonság s annyi egészséges vonás áll, hogy 
a mérleg némi ingadozás után mégis a szerző 
javára billen.

Mindig szivesen nézzük meg az olyan 
müvet, melynek szerzője igaz jókedvvel, 
természetes humorral próbálja megveszte
getni a hallgatót és nézőt. A közönség jól 
mulat az egyes jeleneteken s a kritiku
sokra hagyja, hogy azok ellenőrizzék : váj
jon logikusan összefüggenek-e mindezek a 
szellemes, jóízű mókával főszerezett scénák ?

Én Margitay Dezső e darabját meg
kedveltem, mert látom benne az iró egyé
niséget, meleg kedélyét, mely bőségesen árad 
szét a három felvonás több mozzanatában.

Adomaszerü, játszi mese az egész, me
lyet a szerző nyújt. Hadd mondjam el csak 
ngy röviden, h arago Pista jókedvében meg
csókolja Katicát, Sas Ferke menyasszonyát,

bár néki is van már mátkája, a kit azonban 
nem szeret, mert Évit imádja. A csóknak 
a következménye az, hogy a jegygyűrűt 
visszakapja Pista s ráadásul a nevelőanyja 
a falu népe előtt nyakon teremti. Ezt a 
szégyent nem viselheti el a legény s világgá 
megy, azaz, csak a szomszéd faluba s on
nan áhítozik Évike után. Baj rá nézve, hogy 
a zsugori Kelemen uram is szemet vetett a 
leányra, azaz inkább a leány leendő vagyo
nára, mely száz hold. Kelemen uram cselt 
gondol. Tudja, hogy az Éviké anyja két
ezer forintért zálogba adta a birtokot Fa
ragónénak s azt is tudja, hogy pénzre van 
szükség a háznál; azért ezer forintot ad 
kölcsönkép Évi anyjának. Ezt a summát 
később a jó asszony nem fizetheti vissza; 
s most Évike kénytelen a kezét adni az 
öreg embernek Dá hát Pista? Mi lesz ab
ból? És mi lesz Évikéből, hisz szereti az 
elbujdosott legényt? E kérdésekre megfelel 
Katica, a Sas Ferke felesége, a ki miatt 
tragikus pofont kapott Pista. Nem hiába, 
hogy Blaha Lujza asszonynak van szánva 
ez a szerep: ki képviselhetné szeretetre
méltóbban a szivek gondviselőjét, mint ő ? 
Az ő rábeszélésének, édes ármánykodásának 
nem is állhat ellen senki, s Kelemen uramat 
viszont csel által bosszulja meg s csel
lel szabadítja meg Évikét és csellel békiti 
össze Pistával. Kelemen ugyanis nem any- 
nyira Évikét, mint inkább annak elzálogosí
tott vagyonát szereti, ellenben sokért nem 
adná, ha Katica csak egy kicsikét viszo
nozná az ő nem épen jámbor érzelmeit. Egy 
ízben csókot kér a menyecskétől s az haj
landó is adni egy ezres bankóért. A vén 
Kelemen, ki már az eszét veszté, hozza a 
bankót, de csókot nem kap ; sőt kénytelen a 
kemencébe bújni. Most a cselbe beavatott Sas 
Ferke hirtelen haza toppan. De hát az ez
res meg van. Katica odaadja Éviké anyjá 
nak s ez aztán az adósság fejében ismét 
Kelemennek kézbesíti. Végül Katica kibékíti 
a Pistát a nevelőanyjával és kedvesével is.

Hát bizony ennek a cselekvénynek nem 
egy sarkalatos hibája van. Nem helyes do
log az, mikor a darab egyik alakja majd 
szegény, majd gazdag; a másik pedig majd 
szerelmes, majd nem szerelmes. A közön
ség tisztán akar látni s kérlelhetetlen, a mi
kor következetességet vár. Ez az ingadozás 
s a laza szerkezet sok helyütt kirí a Mar
gitay Dezső népszínművéből; s ezek a
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okai annak, hogy a kritika rokonszenve nem 
áll arányban a közönségével. Mert a hall
gatóság az jól mulatott és élvezett is. A mű 
zamatos nyelve, élénk dialógja, szinszerusége 
mind fokozták az élvezetet, s igy »Az ezres 
bankó« mint a várszínház első népszínműi 
újdonsága, derekas sikert képvisel.

FANFARON.

I R O D A L O M ,
A  P e tő f i - t á r  saság; múlt vasárnapi 

ülésének újra nagy és díszes közönsége volt. 
Komócsy József elnökölt, s az ülés megnyi
tása után bejelentette, hogy a társaság Ló- 
nyai Menyhért gróf temetésén küldöttséggel 
képviseltette magát. Lónyai nagy pártfogója 
volt a társaságnak s a többek közt ő volt 
az, ki az akadémia termeit megnyitotta a 
Petőíi-társaságnak. Kegyelettel emlékezett 
meg a társaság Petőfi szüleiről is s ha 
lottak napján díszes koszorút tett le sírjukra. 
Aigner Lajos r. tagnak is volt jelenteni va
lója. A társaság elhunyt tiszteleti tagjának, 
Frankenburg Adolfnak özvegye, a társaság 
részére egy albumot küldött be, melyet, az 
elhunytnak hagyatéka közt talált. Az album 
tulajdonképen kéziratgyüjtemény. Frankén., 
burg nagy gonddal gyűjtötte a hírneves ba
rátaitól kapott leveleket s azokat egy al
bummá foglalta össze. Vannak itt levelek 
Jókaitól, Tóth Kálmántól, Kemény Zsig- 
mondtól, Kecskeméthy Auréltól, Fáik Mik 
sától, Xantustól, Vámbérytől, br. Eötvös 
Józseftől, Horváth Boldizsártól s számos 
másoktól. Vannak ezenkívül az albumban 
beirott lapok is. így az első lapon van Pe
tőfi Sándornak »Olvastad e a bibliában« 
cimü sajátkezüleg irt verse. Az albumba 
írtak továbbá Egressy Gábor, Szigligeti, 
Irinyi József, Pompéry János s többen. Jó
kaitól a következő sorok olvashatók benne 
1847-ből: »Egyszer meg kell halni, egyszer- 
nél többször pedig úgy sem kell. Ez az én 
philosofiám. Jobb a születés órájánál a halál 
órája.« — Ezt szintigy folytatja Pákh a 
következő sorokkal: »Fővárosi újdonság. 
(Cim, mely alatt mindenfélét lehet elmon
dani, főkép, ha a censura hozzá nem fér.) 
— Egyébiránt halál a vége mindennek. S 
azért nevetem a nagy képeket, s hosszú 
pofákat. Igazi hosszú képnek, csak az örök
kévalóság illik be, — s nem nevetni való 
bolond-e, a ki az örökkévalóság képzelhet-
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len nagyságú rőfjét illeszti parányi porliii- 
| velyéhez? — — Vanitatum vanitas ! — Köl- 
| csey sirdombján épen oly pietástalan cigány- 
j kereket hány az utókor, mint a két szom

szédén, Nagy Péter és Kis Pál uramén. — 
| S ért-e már nagy kép valaha célhoz a vilá- 
; gon ? Dicsőség nincs, mely eléggé fényes 

lett volna s Napóleoné is Szt.-Ilonában vég
ződéi*. Szabadság?! Harminc franciarevolu- 
tió után is ábrándos bolondnak fogják ki
kiáltani Rousseaut. Elégültség csak a szótár- 

, bán van az E. betű alatt. Állandóság még 
a szerelemben sincs. Nyugalom talán valahol 
egy más világon. Vagyon és gazdagság . . . 
nem mondom meg kinél. Hatalom a gazda 
goknál. Bölcsesség istennél. Kényelem a püs
pöknél. A becsület elbújt még Diogenes lám
pája elől is. A boldogságot agyonverte Kain 

| még a paradicsomban. A nagyság, jellem 
és szépség igazi fogalmát még mindig ke
resi a philosófia . . . .  Denique quid reliqui 
habemus praeter miseram anirnam? kérdem 
Sallustius Catilinájával. — — Nevetem a 
nagy képeket s kinevetem magamat is, mi
dőn itt oly szörnyű hosszúra van szeren
csém kinyújtani ábrázatomat.« — A társa
ság külön levélben fogja megköszönni az 
özvegynek a becses ajándékot, melyet erek- 
lyegyüjteményében fog elhelyezni. Ezután 
dr. P r é m  József olvasott aesthetikai s mű
történelmi tanulmányt »Az arcképről.« Az 
arcképfestés hanyatlását előre bocsátva, 
szemlét tart Rafael, Lionardo da Vinci, 
Palma Vecchio, Tizian, Rubens, Van Dyck, 
Rembrandt, Velazquez s más kitűnő mes
terek arcképei fölött, kimutatva, hogy e mű
faj akkor virágzott, a mikor a nagy styl s 
történeti irány aranykorát élte. Dürer és 
Holbein müveit is méltatva, két magyar 
művészről, Kupeczky Jánosról és Mándoky 

i  Ödönről, mondott el uj adatokat s végül az 
oi’sz. m. arcképcsarnok felállításáról ernlé 
kezett meg. Ezután a közönség tapsai közt 
T o l n a i  Lajos ült a felolvasó asztalhoz s 
»Mi az ára egy gyermeknek« cim alatt raj
zot olvasott fel, Komócsi József Horatius 
»Maecenhez« irt ódáját mutatta be Tóth 

; Endre sikerült rímes fordításában. — Sok 
derültségre adott alkalmat B a l á z s  Sándor 

j »Anyós« című elbeszélése. A felolvasó eb
ben az elbeszélésben humoros keretben a 

; kisebb hivatalnokok nyomorúságát festi.
1 Ilyen nyomorúságos helyzetben volt Tóth
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Péter Ilí-ad osztályú számtiszt. Egy újon
nan kinevezett osztálytanácsos üdvözlésére 
testületileg kellett kivonulnia a hivatalnoki 
karnak. A kisebb fizetésű hivatalnokoknak 
is ott kellett lenni, Tóth Péter sein marad
hatott el a tisztelgéstől. Ám de egyetlen 
fekete kabátja zálogban volt s kilátása sem 
volt, hogy kiválthatja. A zavarból anyósa 
mentette ki, a ki addig zálogban maradt a 
zálogházban, mig a tisztelgésnek vége volt, 
s veje a kabátot visszaadta a zálogintézet tu
lajdonosának. S mert ilyen tisztelgés gyakran 
fordult elő, az anyósnak is többször kellett a 
zálogházba vándorolnia. Addig-addig, mig a 
záiogintézel tulajdonosa beleszeretett a még fia
tal anyósba, vagy inkább a 12,000 reménybeli 
forintjába s nőül vette. Az elbeszélés zajos 
tapsokat aratott s ezzel az ülés véget ért.

C so k o n a i .» G eo rg ico n «  fo r d í t á s á t  Ponori 
Thewrewk Emil szombaton mutatta be az akadé
mia philologiai bizottságában. E fordítás elveszett 
volt, s csakis másolatban maradt meg, igy is cson
kán. A kézirat Iilésházy János bölcsészethallgató 
birtoka, de hogy Csokonaitó 1 való, nemcsak a kéz
irat története, hanem a fordítás egész mivolta 
kézzelfoghatólag bizonyítja. Kétségtelen azonban, 
hogy Csokonai fordítása, s Ponori Thewrewk Emil, 
mint értesülünk, legközelebb az akadémia nyílt 
ülésén fogja részletesen ismertetni.

G eo rg  E b e r s  legközelebb két esztendei mun
kásság után befejezett egy regényt, mely a pogány
ság utolsó küzdelmét és a kereszténység uralomra 
jutását tárgyalja, Egyptomban, Ebers müveinek a 
kedvenc talaján. Az uj regény még a jövő hó fo
lyamán meg fog jelenni.

K o ssu th  L a jo s  legközelebbi irodalmi mun
kálkodásáról a következőket irja a »Pesti Napló« 
szerkesztőjéhez intézett levelében: »Rendkívüli 
magánkörülmények, melyekre nem szükség kiter
jeszkednem, s különösen egészségem hanyatlása 
mely ellen sem az Alpesekben, sem a felső-olasz
országi gyönyörű tavaknál nem találtam üdülést, 
akadályoztak a munkában. El-elkezdtem dolgozni, 
de a munkát abban kellett hagynom, s ha, min- 
gyakran megkisévlém, fel-fel akartam venni a meg- j 
szakított fonalat, nem tagadhatom, háborít ólag 
hatott munkakedvemre a gondolat, hogy az én sza- \ 
vám a mai Osztrák-Magyarországbau a pusztában 
kiáltó szó. — így történt, hogy visszaemlékezéseim 
folytatása, mely Széchenyi István címet visel, mai 
napig is bevégzésre vár. ámbár négy ötödrészben 
már jóformán egy év óta készen van. — »Tarda 
senectus mutat vigorem.« De ha csak három 
négy napig is dolgozhatom megszakítás nélkül, 
be fogom végezni. — — Mellékelve lesz hozzá 
Wesselényi Miklósnak és Deák Ferencnek egy-egy i 
hozzám, — a fogságomból kiszabadulásom utáu 
intézett magán kedélyes levele, melyek ekkorig 
ismeretlenek. — — Ezt bevégezve, szándékomban I 
van a közös vámterület kérdését tüzetesen tagla
lás alá venni s az e kérdés felöl hangoztatott j

áitanokat megvitatni és némely más napi érdekű 
kérdésekre is reá vetni véleményem mécsvilágát, 

j Ha élek, s lelki testi, erőm akaratomnak megfelel, 
meg fogom tenni.«

Az »Atheaaenni« nagy képes naptára, me- 
; lyet C o a c h a  Károly igazi ambícióval szerkeszt, 

az 1885-dik évre már megjelent. Szépirodalmi tar
talmát ezúttal is elsőrendű írók írták, képei nagy 
gonddal készültek, címtára pedig a legteljesebb 
valamennyi évkönyvé között. Az izmos, több száz 
lapra terjedő naptár ára csak egy forint.

M Ű V É S Z E T .
A nemzeti színháznak szerdán újdonsága 

volt: Mérai H o r v á t h  Károly négy felvonásos 
szomorujátéka az »Eg y  nő t ö r t é n e t e . «  A 
darab, noha befejezéséhez sok szó fér, szép sikert 
avatott s a közönség ép oly élénk érdeklődéssel 
kisérte a mese fejlődését, mint a mennyire meg
nyerte tetszését az egészen átvonuló distinguált 
hang. A darab bővebb méltatását, térszüke miatt, 
jövő heti számunkra kell haiasztanunk

»Magdolna«, R á k o s i  Jenő uj népszínműve 
e hó lö-dikén került színre először a népszínház
ban — A szerző paraszt tragédiának nevezi a 6 
képből álló, részben a falusi, részben a fővárosi 
életből vett színmüvet. Rákosi a »Ripacsos Pista« 
óta, mely még a nemzeti színházban adatott elő, 
nem irt népszínművet ezen kívül. Ez uj darab fő
szerepeit Pálmai Ilka, Klárné, Rákosi Szidi, Tóth 
Ilonka, Aranyossyné, Vidorné, Ligeti Irma, Tiha
nyi, Tóth Antal, Eőri, Szilágyi, Szabó, Ujváry, 
Komáromi és V. Kovács játszották A darab ze
néjét Serly Lajos irta,

Sardou pályája elején. Raoul Toché könyve 
a »Premieres illustrées« érdekes ismeretlen adato
kat tartalmaz Sardou kezdő drámairó korából. A 
»Gymnase« igazgatója, Montigny ugyanis két da
rabját visszautasította Sardounak, mig a harma
dikra végre azt mondta: »Kedves fiam, most jól 
eltalálta, ez az igazi!« Ez a darab pedig az 
»Utolsó levél« volt, melyet fiatal szerzője először 
is a »Vaudeville“ igazgatójához vitt, de ez visz- 
szautasitotta. Az »Utolsó levél« megírására a vélet
len szolgáltatott alkalm at; a Baumarchais-szinliáz 
közvetlen közelében lévő dohányos boltban 
ugyanis szivarra gyújtott egyszer ^ardou s a fidi- 
busban Laurent Marié szinésznőnek fiához irt leve
lére-bukkant s ez szolgáltatta az eszmét az »Utolsó 
levéi«-hez. E darab előadását lázas izgatottsággal 
várta Sardou. De a döntő első előadásra nem mert 
elmenni a színházba, hanem a boulevard egyik 
padján várta meg a színházból felvonásközökben 
kijövő barátait, kik az eredményről értesítették. 
A második felvonás után látott egy embert a 
színházból távozni s már kétségbeesve gondolt arrar 
milyen rossz lehet az ő darabja, hogy a vége előtt 
ott hagyja valaki ? de a kijövő férfi — Berton volt 
— megszólította Sai dout: »Nagy siker ! gratulá
lok !« Erre felbátorodott Sardou, berohant a szin- 
falak közé s még tanúja lehetett első nagyobb 
sikerének.

Felelős szerkesztő : SZANA TAMÁS.
B u d a p e s t.  W e isz iu an n  te e tv e re k  kü n y



K A R O L A .
(Rajz.)

Irta MARGITAY DEZSŐ.

I.
A »ki cs i ke . «

Karcsa mama — a saját állítása sze
rint — a dunántúli megyék egyikéből, a hol a 
férje nagybirtokos volt s váltógirók miatt 
tönkre ment és főbelőtte magát, — mások 
állítása szerint pedig Miskolcról, a hol a 
férje tudakozó intézet tulajdonosa volt, de 
tönkre ment és felakasztotta magát — eze
lőtt hat évvel a fővárosba jött föl, hogy az 
akkor tizenöt éves »kicsikéjét«, Karolát, a 
sziniképezdében művésznővé képeztesse.

— Igaz, lelkem, hogy nem nagy a ter
mete; de nézzék meg csak a szemeit! — 
Hogy ki tud az — eszem a szentjét — 
mindenkit majmolni ? — Forog, mint az 
orsó. — Az esze meg . . . Tyiihü, az ám 
egyszer csak valami!

A Százháznál laktak, a hol három fo
rintot fizettek egy bútorozott szobáért s rá
adásul megengedték a mamának, hogy na
ponként megsüthessen a konyhában egy 
kevés rántottét, vagy egy fontocska sertés- 
pörköltet.

A kicsike szorgalmasan járogatott a 
szini képezdébe ; megtanult szavalni, ájulni; 
megtanulta, hogy : hogy tesznek a paraszt
lányok, mikor a szép urfiak incselkednek 
vélúk:

— Ejnye már, ténsurfi! — Bizony
isten, ha valaki látná !

Lesüti a szemét; duzzog, de közbe- 
közbe el-elkaceantja magát s a két karját 
a köténye alá rejti.

Mikor meg változás áll be a dologban, 
vagy hirtelen fordulat következik, hogy tud 
oldalt egyet vágni a szemével, hogy figyel
meztesse a benne gyönyörködő publikumot!

— Csupa Biaha Lujza; — vagy még 
' tán több lesz annál is, galambom.

Hanem Karola azért lenézi a népszin- 
j  müvet! — Oh, ő Odette-t akarja játszani, 
i vagy a feleséget a »Váljunk el«-ben.

Milyen chic-kel tudja mutogatni lá
bát a spanyol fal a la tt! S mikor a szere- 

. tője nem ösmer rá, milyen csókolni való 
módon tud mulatni fölötte! — Csinálhat a 

j  mellett a két színész, a mit akar! — az 
ember nem lát senki mást, csak a némán 
kacagó asszonykát.

Örök kár, hogy ezt a szerepet el nem 
játszatták vagy egyszer! — De hát a fél
tékenység ! — A kinek nincsen protektora !

Egyszer csak megjelent a protektor 
! egy méltóságos miniszteri tanácsos szemé

lyében.
Kövér, vöröses orcái voltak a tisztelt 

urnák ; szemei előtt elegáns, aranyfoglalatu 
szemüveget viselt — mikor eszébe jutott.

De nem mindig jutott eszébe. Például, 
ha valamelyik kirakat előtt állott s közvet
len közelében elegáns hölgyek vonultak el, 
a szemüveg ott villogott a tulajdonos orrán 
s mint egy duplacsövű töltött pisztoly gyű
rűi, reámeredtek a hölgyek közül arra, a 
ki legkellemesebben tudta szemeit lesütni s 
leginkább mutatta, hogy siet tovaillanni.

Öltönyei — mindiga legújabb divat sze
rintiek — kifogástalanul simultak kissé el
hízott termetére. Haja s angolosan kivágott 
pofaszakála vörhenyeges színű volt ; de oly 
keresett fénynyel és színjátékkal, hogy az 
ember önkénytelen az illatszer-kereskedé
sekre gondolt.

Ezt a méltóságos urat hozta a jó sze
rencse Karolának protektorul.

Már ekkor nem a Százháznál laktak 
Karcsa mamáék, hanem a Zerge utcában, 
egy első emeleti három szobás lakásban.

A méltóságos ur, a kit egyik ösmerőse 
vezetett be Karcsa mamához, végig gyönyör-
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ködve Karola néhány produkcióján, megra- 
gyogtatta brilliánt08 gyűrűit s fölcsapva or
rára az aranyfoglalatu szemüveget, azt mondta ! 
a kis leánynak, a ki már ekkor hatodéves 
növendék volt, hogy: pompás! — Igazán 
művészi. Lesz gondja rá, hogy mentöl előbb 
fölléphessen azokban a szerepekben, melyek
ben — meggyőződése szerint — excelíálni fog.

— Hát mi maga? — kérdezte a »ki
csike«, kis lányos bámészkodással elibe 
állva s kerekre nyitott szemeivel rábámulva 
a méltósságos urra. — Színházi direktor?

— Nem, én miniszteri tanácsos vagyok. 
Valentin Alfréd, miniszteri tanácsos.

— Ügy?! — A közoktatásügyi minisz
tériumnál ?

— Nem. A kereskedelminél.
— Tudom. — Hát aztán hogy akarja 

maga kieszközölni, hogy mentői előbb föl
léphessek a szerepeimben ? — Színházat 
épittet a számomra ?

— Na — nem épen.
— Vagy kibérli a német szinházat a 

kedvemért ?
— Hehe! — nevetett a méltóságos 

ur. — Az kissé — izé . . . Hanem beszélni 
fogok az intendáns úrral; a nemzeti szin- ; 
ház intendánsával, a ki nekem igen jó ba
rátom.

Karola elnevette magát s ott hagyta a 
méltóságos urat a faképnél.

Bosszankodva távozott el a miniszteri 
tanácsos, de pár nap múlva ismét visszatért.

— A Liliom-utcában van egy kis há
zam ; pár hó előtt butoroztaitam be, mert 
ott akartam lakni, de most már megváltoz
tattam szándékomat, — mondta Karcsa ma
mának. — Bérbe nem szándékozom adni, 
mert a gyönyörű bútorokat, melyeket egye
nesen a lakáshoz csináltattam, úgy sem tud
nám hová tenni. — Ha talán kedvük volna 
ezt a lakást fölcserélni azzal . . .

A méltóságos ur tudja, hogy ez némi 
áldozatba kerülne: az odaköltözés, meg az
tán —- minthogy a ház egészen üres a 
felügyelés, meg a többi. — Hanem ő kész 
minden kiadást megtéríteni s azonfelül egy 
bizonyos évi dijat fizetni Karcsa mamának, 
mig a házban fognak lakni.

Hogy megörült a jó asszony az aján
latnak.

— Az isten áldja meg önt, méltóságos 
uram. — Valóságos jótétemény lesz reánk 
nézve. Mindjárt is elöhivom Karolát, hogy

?38

ő is megköszönje. — Karola 1 — Karola! 
-- He, a kis süket! Nem hallja. ^—Bocsá
natot kérek, rögtön behozom.

Eltipegett Karoláért.
Mikor a »kicsi« belépett, már látszott 

rajta, hogy mindent tud.
— Osmerem ajánlatát, miniszteri taná

csos ur.
Itt elhallgatott s merőn nézve a széles,I 7

l vöröses arcba, mely nem tudta, hogy tulaj
donkép minő kifejezést öltsön? néhány pil
lanatnyi szünet után tette hozzá :

— Osmerem ajánlatát és — nem fo
gadom el.

— Karola! — susogta Karcsa mama, 
mert a nagy meglepetéstől nem tudott han
gosan kiáltani.

— De kérem . . . Megvallom : nem ér
tem, hogy mi indoka lehet. — Mondta a 
méltóságos ur.

Karola hideg pillantással némitotta el 
anyját s még fenségesebb arccal fordult 
vissza Valentinhoz:

— Minő címet akarna nekünk adni ab
ban a lakásban ?

A méltóságos ur mosolyogni akart, de 
attól a két, hidegen ránéző szemtől nem 
tudott.

Tudja Isten: néha a leg vakmerőbb ci
nikusnak is a lábaszárába szalad a bátor
sága, ha ilyen két, nagyon szép, de ha 
akarja, kegyetlenül józan szem mered rá.

— Házmester cimet reményiem, nem !
— folytatta Karola. — És miféle cimen 
fizetné anyámnak azt a bizonyos összeget?
— Hiszen anyám még csak nem is készülő 
művésznő !

A miniszteri tanácsos ur ismét csatát 
veszítve távozott el.

Mikor az ajtó bezáródott utána, Karcsa 
mama két kezét összecsapva kiáltott föl:

— Uram teremtőm ! , . . . '  Megőrült! 
Meg! Megőrült a sok dekiamációtól.

Karola ránézett; elnevette magát, aztán 
dúdolva trillázott ki a szobából.

Valószínű, hogy már akkor bizonyos 
volt a méltóságos ur harmadszori visszaté
résében — nem csalódott, mert Valentin 
alig negyednapra csakugyan visszatért.

Anélkül, hogy szólt volna., benyúlt a 
zsebébe, kihúzta onnan a »Politikai sürgö
nyök« legutóbbi számát s rámutatva a »kis 
hirdetőre« átadta azt a leánynak.

»Hölgyeknek és uraknak! — olvas«
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Karola fennhangon. — Melyik nemes szív 
lenne kegyes egy csinos leánykát örökbe
fogadás által a művészi pályára segíteni ?
— Bővebb felvilágitást a Zerge-utcában öz
vegy Karcsánénál.«

Nevetve nyújtotta vissza a hírlapot.
— Lehetetlen! — Ön akarna lenni az 

a »nemes szív« ?
— Siettem, hogy első lehessek! — 

mondta a tanácsos, kalapját levéve és hom
lokát törölgetve, hogy ezáltal is bebizonyitsa, 
mennyire sietett ?

Karola a folyosó falához dőlt. úgy ka
cagott ; élveteg, piros ajkai közül csak úgy 
villogtak elő apró, fehér fogai.

— És el, el van-e határozva az örök- 
befogadásra? — Tudja-e, hogy nagy dolog 
az: egy lányt örökbe fogadni, hogy a mü 
vészi pályára segítse? — El van határozva?
— Igazán el van határozva? — No, akkor 
bemutatom hát, a kit örökbe fogad.

Megfogta a kis lány kezét, a kivel ját
szott s odavezette a méltóságos ur elé.

— Hajtsd meg magad Ferike szépen a 
tanácsos ur előtt. — Ez a bácsi lesz neked 
jövőre a »kis apa«.

Valentin szemeit lehetőleg tágra me
resztve nézett Karolára.

A lány kacagott.
— Igen ! — Ez a kis szép szőke lány i 

az, a kinek a számára »kegyes szív« ke
restetik.

Mohó ! — A méltóságos ur nem engedi [ 
magát harmadszor is lefőzetni.

Micsoda? — Hisz ez az apróság még 
csak kölönc. Ki tudja még, hogy mire lesz 
majd hajlama, tehetsége ? Hogy iehetne iiyen 
csombókat a művészi pályára segíteni ?

A méltóságos ur Karolát értette s azért 
sietett, mert ő a legkomolyabban hajlandó 
a leendő művésznőt leányává fogadni.

— Ne nevessen a kisasszony I — ko
moly dologról van itt szó. Azt az árva kis 
lányt be lehet adni az árvaházba, de ha 
egy ilyen tehetség, mint Karola kisasszony 
pártfogó és anyagi eszközök hiánya miatt el 
talál veszni . . . .  Itt van Karcsa mama is 
mondja meg, hogy nem komoly dolog é ez?

Igen; valósággal: Karcsa mama is ki
lépett ekkorára a folyosóra ; hálálkodva üd
vözölte a méltóságos urat s kérte, hogy tes
sék belépni a szobába.

Bementek mindannyian a lakásba, a hol 
Karcsa mama csaknem sírva panaszolta el

a tanácsos urnák, hogy milyen makacs, ön- 
! fejű lány ez az ő »szerencsétlensége« !

Ha legalább csak egy jé szót adott 
; volna a színháznál befolyásos uraknak, mint 

mások ! — Az ő tehetségével . . . .  hm ! — 
Meg aztán szerencséje is akadt volna m ár; 
még pedig minő szerencséje! — Hanem hát;

| ki vagyok — mi vagyok ! — Majd ő iszsza 
meg a levét!

Karola kissé megkomolyodva ült az 
egyik karosszékben; nyilván gondolkodóba 
ejtette anyja panaszolkodása, de nem akaita 
azt elárulni. Magához vonta a kis, árva le
ányt s a két ujjával annak a szájacskájá- 
ból csinált tölcsért, néha-néha maga is utá
nozva, a hogy a kis lány szája állt.

— No, mama ! — Elég lesz már marna! 
— Szép ajánlót ad rólam a tanácsos urnák, 
a ki most már, tudom : nem fogadna leá
nyának egy világért.

— Kisértse meg. — Csapjon föl, édes 
Karola ! — nyújtotta oda a kezét a taná
csos ur.

Karola nevetett.
— Hát még most is elfogadna? — Pe

dig mama még nem mondott el mindent fe
lőlem. — Hogy szeretem én a táncot ! — 
Két huszonnégy éráig nem tudnék a király 
palotájában sem lakni, ha ki volna kötve, 
hogy ne menjek.sehová s hozzánk se jöj
jön senki.

— Na már ki is kívánhatná azt egy 
fiatal leánytól ?

—• Férjhez is azért nem mentem, mert 
hátha félteni találna a férjem ? — Megten
ném, — a szemébe nevetnék ! Mert én nem 
vagyok rossz, de, ha kedvem van mulatni, 
nem hagyom magamat korlátoztatni. . .

— Hisz a kora is úgy hozza magával.
— Aztán szeszélyes is vagyok; olyan 

művészi vérmérséklet! — Szeretem a szép 
ruhákat; az elegáns bútorokat. . . .  Lássa, 
már azért sem fogadhatnám el magát kis 
apának, mert akkor a liliom-utcai házba 
kellene költözködnünk s mivel ? — Ez
zel a mi rongyos bútorainkkal ?

— Az én liliom-utcai házam elegánsan 
van bútorozva.

— Mit? ! — Hogy az ön bútorait hasz
nálnék ?

— Az a z .........Ha én önt leányommá
fogadom . . .

— E h ; szó sem lehet róla ! — Maga 
meg nem ösmer engemet. — Nagyon büszke
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vagyok 1 — Nem tudnék nyugodtan aludni 
abban a házban, mélyből akkor löknek 
ki, mikor akarnak, melyben nekem egy 
bútordarabom sincs. így tudom, hogy sze
gény lány vagyok ; nincsenek vágyaim ; de 
ha kényelmet látnék magam körül . . .  ös- 
merem a természetemet! — Nekem kétezer 
forint kellene egy esztendőre s ha mindig 
attól kellene félnem, hogy nem találok kapni, 
mikor szükségem lesz pénzre . . . .  Minden 
inkább, mint a bizonytalanság nem.

— Karola ! — Hát nem hisz az én ne
mesi szavamban ?

Karola kelletlenül rántotta föl a vállát, 
mint a ki sehogy sem tud kibékülni a be
széd tárgyával s megfogva a kis árvalány 
kezét, szó nélkül hagyta el a szobát.

Valentin most már nem kinevetve és 
nem bosszankodva, hanem nyugtalankodva 
távozott el, hogy a következő nap — ez 
ügyben remélhetőleg utolszor — még egy
szer megjelenjék.

Mikor másnap délután belépett a szo
bába, egyedül találta Karolát. Néma főhaj
tással üdvözölte, aztán zsebéből egy hivata
los alakba hajlított, bélyeges papirost vonva 
ki, szótlanul nyújtotta azt át a leánynak.

Karola kibontotta s figyelmesen keresz
tül olvasta; némely sort — a melyet nem 
értett — kétszer is.

Közjegyző előtt szabályosan kiállított 
okmány volt az, melyben Valentin Alfréd 
miniszteri tanácss kijelenti, hogy Karcsa 
Karola szinésznövendéket — művészi pá
lyáján leendő elősegítés végett — gyám- 
leányává fogadja. Mindaddig, mig tehetsé
géhez mért állás nem mutatkozik számára, 
liliomutcai lakását szabad rendelkezésére 
bocsátia s az abban levő összes bútorokat 
tulajdonába átadja.

»Hogy pedig anyagi gondok ne gátol
ják művészi fejlődésében a nagyreményű 
kisasszonyt, évenkénti kétezer forint segély
pénz biztosittatik részére, mindaz ideig, mig 
valamely színházhoz, mint fizetéses színész
nőt nem szerződtetik.«

01 vasás után összehajlitotta az iratot; 
kezeit keble fölött összetéve, meghatottan 
nézett Valentinre.

— Ah, ön mégis, mégis nemesszivü 
ember.

Hozzá ment; rátette a két kezét a két 
vállára:

— Hogy köszönjem meg önnek ezt a
jóságát éde§-kedves kis apa?

Valentin csaknem elsírta magát örö
mében. Magához ölelte a leányt, a ki szelí
den simult széles, kebelére.

— Karola.
— Az ön szerető kis leánya . . .  A te 

szerető kis leányod kis apa.

II.

A »k i s apa. «
Meg kell különben említenem, hogy a 

miniszteri tanácsos ur nem azért volt mi
niszteri tanácsos, hogy irodában dolgozzék; 
nem is a hivatallal járó fizetésért, bár azt 
mindig igen szorgalmatosán föl szokta 
szedni, nem is a méltóságért, mely azzal járt.

Korotnai Valentin Alfréd nem csak hi
vatalos állásánál, hanem születésénél fogva 
is a magasabb társadalomhoz tartozott. — 
Gazdag és nagy rokoni összeköttetésekkel 
biró szülők gyermeke lévén, négy fiú gyer
mek között a legifjabb testvér volt.

A forradalom a három idősebbiket az 
iskola padjairól kavarta a harctérre. A for
radalom leveretése után szülei elhaltak s 
ő bátyjai gyámkodása alá került.

Bátyjai — az abszolút kormány elleni 
tüntetésből — akkor aprófürtü gubákat, 
összevissza gyürmölt kalapot s nehéz ólom- 
gyürűket viseltek ; minden héten más, más 
fogaton nyargalásztak egyik megyéből a má
sikba; a nyolcezer holdas birtok termett, 
a mit termett ; a gazdatiszt beadott, a mit 
beadott; az őszi kastélyban a bolthajtások 
sárga foltokat kaptak a becsurgó esőtől.

Alfréd tanulmányai után elment utazni. 
— Mikorára hazajött, nagy ribilliót talált 
idehaza, az országban is, meg a kastély
ban is.

Az országban a kétfejű sasok, meg a 
magastetejü kalapok ellen tartottak irtó- 
háborut.

Az idősebb Valentinek tetőtől talpig 
I zsinóros magyar ruhában kocsikáztak erre, 
i arra, hogy közvetlenül intézhessék a két- 
! fejű sasok elleni hajszát.

A külföldről hazatért fiatalember sie- 
i tett a maga részére a magyar ruhákat meg- 
! rendelni.

A nemzet gondolkozni kezdett s ehhez 
j internacionális öltönyök kellettek ; a mi meg
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maradt a nemzetiből, az vagy szürkévé, vagy 
feketévé változott.

Alfréd báty iái kezdtek odahaza ma
radni ; ha eltávoztak is, minden hűhó nél
kül távoztak el. Néha nem is várták meg, 
hogy a kocsi elé álljon : a gazdasági udva
ron ültek föl s úgy mentek el, mintha szök- | 
íek volna.

Ilyenkor bizonyosra lehetett venni, hogy | 
nemsokára hivatalos urak jelennek meg a 1 
kastélyban, a kik hosszú leveleket akarnak | 
kézbesíteni, de minthogy nincs otthon, a ki- 1 
nek kézbesiteni kellene.— kénytelenek azo 
kát kiszegezni.

Tűrte egy darabig Alfréd a dolgot; 
de azután bezáratta a park kapuját s ki
jelentette a bebocsátást kérő hivatalos urak 
előtt, hogy nem engedi ajtóit kiluggatni ; | 
(a kastély ugyanis neki jutott osztályrészül) 
keressenek maguknak más ajtót, ha okvet- j 
len szegezgetni akarnak.

Nem kerestek. A három bátya nagy- 
hamarosan rendezte anyagi viszonyait. Az 
egyik főispánságot fogadott el az ideiglenes i 
kormánytól s kiborotváltatta az állát, hogy 
csak két oldalt maradt meg a pofaszakálla.
A másik egy sertéskereskedőnek a leányát 
vette el és megvásárolta neje hozományából 
a harmadik testvér illetőségét.

Alfréd egyedül maradt; föltette magá
ban, hogy nem fogad hivatalt; bár bátyja 
erősen intette, hogy legalább gyakorlat vé
gett menjen a megyéhez. — Szürke vadász
ruhát csináltatott magának, zöld hajtókával 
s erősen elhatározta, hogy gazdálkodni fog.

Négy álló esztendeig ki se ment a bir
tokáról. Kiszámította, hogy húsz év alatt 
milliomosnak kell lennie. Sáros bagaria- i 
csizmákban járkált ide-oda: a mezőségen, 
az istállókban; a keze mindig tele volt 
zabbal, buzakalászszal s ha ismerőseivel ta
lálkozott, sietősen mondta nekik :

— Szervusz ! — Bocsáss meg . . . Az j 
eke a kenyerem, pajtás.

Hanem a teher egyre nőtt a birtokán; 
a nagyobb tételek kamatait nem bírta űzetni: 
kölcsönből törlesztgette; de utóbb ezek a 
csip-csup összegek kezdtek a nyakára csa
varodni.

Egyet gondolt.
A Valentin-féle birtokkal szomszédos 

uradalmat: A Nádoryakét, a kiknek a cí
merükben egy ágaskodó vaddisznó van, 
(látható ez még most is a kastély bejára

tának a homlokzatán) bizonyos Kepps ne
vezetű bankár vásárolta meg, a ki nya
ranta egy pár hetet szokott tölteni uradal
mában.

Alfréd elhatározta, hogy ezzel a ban
kárral teszi magát érintkezésbe s rábírja 
összes adósságainak konvertálására.

Egy délelőtt — úgy mint otthon szokott 
járni: zöldhajtókás vadászruhában, bagaria
csizmában — lóra vetette magát s átvág
tatott a szomszéd uradalomba.

— Hé ! — kiáltott egy, a kastély be
járata előtt ácsorgó cselédre. — Itt van-e 
a gazda?

— Tetszik látni! — felelte ez. — Mi
kor a zászló föl van huzva, az azt jelenti, 
hogy itt van az udvar.

Az ágaskodó vaddisznó fölött csakugyan 
ott lebegett a zászló, melyet az uj gazda 
rendeletéből föl szoktak huzni, ha itt tölti 
az időt a család.

Alfréd leugrott paripájáról s fölsietett 
a nyitott verendára, a hol egy csinos, fé- 
nyesszemü hölgy szárított lepkéket ragga- 
tott egy nagy papírlapra.

— Kepps bankárt keresem.
A fényes szemű hölgy meglepetve te

kintett föl.
— Férjemet? Kepps bárót. — Talán a 

vidékről ?
— Valentin Alfréd vagyok.
A Valentin név nagyon jóhangzásu 

volt, a legmagasabb állású arisztokratákéval 
együtt szokták azt e megyében emlegetni.

A fényes szemű hölgy nyájasan mosoly
gott a vendég felé ; nem sértette többé an
nak szokatlan megjelenése, mert hiszen Va
lentin ! — Nem báró; de a név kellemes, 
régi zamatu. — Az ilyen nevű gavallérok 
sokszor ép akkor érdekesebbek, ha egy ki
csit mutatják, hogy nem üzletben elpetyhüdt 
arcú emberek.

Aztán Alfréd csinos férfi volt s a fent 
lengő zászló dacára úgy gondolkozott, hogy 
. . . hát egy tőzsér feleségével áll szemben- 
a kinek csinos fekete szemei vannak ; a férfi 
bátorság pedig imponálni szokott!

Kepps báró épen távol volt, de nemso
kára haza kellett jönnie. —• Mikor este felé 
megérkezett, — örömmel fogadta az aján
lott ügyletet s megígérte, hogy tanulmányozni 
fogja azt.

(Folyt, kőv.)
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HÚSZ FRANK EGY RÓZSAI
Elbeszélés.

Irta RICHEBOURGr EMIL, 
(Folyt, és vége.)

Hogyan, hát léteznék Düplessis néven
! egy csodálatra méltó énekesnő s ők soha 
I sem hallottak volna róla?! Milyen kemény 
: vágás volt ezzel adva egy műkedvelő ön- 
j szeretetének ! . . .  .

A fiatal tanár eljátszá az Alice románcé 
bevezetését. A dal első verssora után kön
nyed remegés futott végig a hallgatókon, 
Mindazáltal vallásos áhítattal hallgatták to
vább. De alig hangzott el a refrain utolsó 
hangja a művésznő ajkán, midőn a lelke
sedés egyszerre frenetikus tapsban tört ki. 
Az egész közönség felállott. Az alacsonyab
bak a székekre állottak s egy kéz sem ma
radt tétlenül Tovább, mint öt percig tartott 
ez a félbeszakítás. Végre helyreállott a 
csend s az énekesnő befejezte a romanceot.

Ekkor újra kezdődött a taps. A lelke
sedésnek nem volt határa. Sokan sírtak. 
A csodálatnak is van könye!

Az énekesnőt, mikor leszállt az állvány
ról körülsereglették s a prefektus melegen 
üdvözölve őt, köszönetét mondott neki mit 
a város előkelői élénken visszhangoztottak.

— Az özvegyre s az öt árvára gon
doltam, válaszoló ő szerényen s minden tő
lem telhetőt megtettem, hogy önök tetszé
sét megnyerjem s megháláljam, amiért azok 
iránt érdeklődnek.

De senki sem tudta az imádandó éne- 
kesnő nevét. Kérdezősködtek. Senki sem 
tudott felvilágosítást adni. A város műked
velői maguk is a legnagyobb zavarban vol
tak. Kétségkívül elsőrangú művésznőt hal
lottak, igazi énekesnőt, kinek szopran-hangja 
páratlannak tetszék előttük.

— Nem lehet más, mint Malibran, —- 
mondák némelyek.

— Malibran asszony meghalt a múlt 
évben, nem tudná azt ön. Ez hamarább 
Falcon kisasszony; — kezdé egy harmadik.

— Vagy Damoureau-Cinti, — tévé hozzá 
egy negyedik.

— Vagy Dorus-Gras kisasszony.
— Nem ; ez Nau kisasszony.
így aztán sorban megnevezték a szá

zad nagy énekesnőit, a mi eléggé bizonyí
totta, hogy egyiktik sem ismerte a bájos, 
ifjú művésznőt

Megkérdezték Jaequet urat.
— Duplessis kisasszonynak nevezi ma

gát, — volt a válasz.
Ez a válasz valóságos elégedetlenséget 

szült.

A hangverseny első részének befejezése 
\ után, csaknem mindenki elhagyta a termet,
' élénken vitatkozva.

Nem telt bele tiz perc s már a város 
- mind a négy táján tudták, hogy egy cso- 
í  dástehetségü, fiatal énekesnő érkezett a vá- 
! rosházán adott hangversenyre s még egy- 
; szer fog énekelni a hangverseny második 

részében.
Valóságos esemény volt Chaumontban.
Mindenfelül futva tódultak az emberek 

a városháza elé, melynek homlokzata ve
lencei lámpákkal volt kivilágítva.

Egy pillanat alatt kiürültek a kávé
házak.

A lakosság úgy megrohanta a város
házát, mintha ellenség tartotta volna meg
szállva Vitatkoztak, tolongtak, lökdösték 
egymást a terem ajtajánál, hogy azokhoz 
a jegyekhez jussanak, melyeket az estély ren
dezői nem tudtak eladni. A bevétel meghá
romszorozódott

Azok lelkesedése, kik a hangverseny 
első részén jelen voltak, csakhamar elragadt 
az újonnan érkezettekre is.

Egész negyedórával el kellett halasz
tani a hangverseny folytatását, s hogy azok 
is kilegyenek elégítve, kik a teremből ki
szorultak, hol már egyetlen-egy hely sem 
volt s a bejáratoknál tolongtak, minden aj
tót kitártak.

Végre, a rend helyreállván, megkezd
hették a második részt.

Az első számokat szórakozottan hall
gatta a közönség s alig hallatszott egy-egy 
gyönge taps. Sully asszonynak mégis meg
volt az az elégtétele, hogy kihívták. A kö
zönség érezte, hogy tartozik neki az elis
merés ezen bizonyítékával s megérdemelte 
a hálát szives készségeért.Különben is mezzo- 
sopran hangja nagyon rokonszenves volt s 
sok ízléssel énekelt.

De mikor a türelmetlenül várt művésznő 
megjelent az emelvényen, rögtön megújult 
a tüntetés. Háromszoros tapssal fogadták.

A »Zsidónő« második felvonásából éne
kelte a megható dallamot : »0 jönni fog« s 
előadásában kimondhatatlan báj, utánozha
tatlan bánat kifejezése szólott.
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Diadala teljes lett. De mialatt a taps I 
és éljenzés dörgése kitört a teremben, egyut- j 
tál száznál több hang kívánta az Alice ro- J 
manceát.

Mint már mondottuk, a terem megtelt i 
a hangverseny első és második része közt 
s kétszázan nem hallották Meyerbeer e 
gyönyörű dallamát.

Az énekesnő érezte, hogy tartozik ez
zel a kegygyei hallgatóinak, kiknél a lel
kesedés szinte az őrülésig fokozódott s kik | 
egyedül az ő kedvéért vannak ott.

Már leszállóit, de visszatért az emel
vényre s eléneklé a romanecot talán még több 
kedvvel s még bájosakban, mint első Ízben.

IV.

A prefektus neje pompás rózsabokré- : 
tát tartott kezében ; parancsára egyik szol
gája hozta előadás közben. A bokréta mint ! 
egy harminc negyven rózsából volt kötve. 
Szeptemberben, keleten, nagyon ritka már 
a rózsa. Itt is volt mind egy szálig, mit | 
csak a prefectura kertjében össze lehetett 
szedni.

Mindenki kitalálta a prefectusné szán
dékát s tudta, hogy a gyönyörű bokréta az 
énekesnőnek van szánva.

Valóban, mikor az ifjú művésznő taps 
és éljenzés közt elhagyta az emelvényt, 
a prefektus neje felemelkedett, hozzálépett 
s kecsesen átnyújtotta neki a rózsabokrétát.

Az ifjú leány átvette s meghatott han
gon néhány köszönő szót rebegett.

Erre a taps megkétszereződött.
Midőn a művésznő helyére indult, egy 

fiatal ember oly hangosan, hogy mindenki 
meghallotta, igy szólott:

— Adnék egy Lajos-aranyat egy ró
zsáért.

Az énekesnő megállott a fiatal ember
előtt.

Egy eszme, milyen csak nemes lelkek
ben születhetik, fogamzott meg belsejében.

Visszatért az emelvényre, fogta az érc 
tálcát, melyen az énekeseknek cukros vizet 
hoztak volt. ráhelyezett a bokrétából vett 
egy rózsát, aztán visszament a fiatal ember
hez s igy szólt hozzá édes hangján, utólér- 
hetlen bájjal:

— Uram, íme a rózsa !
A fiatal ember felállott, elvette a rózsát

s helyére tett egy huszfrankos aranyat.

Az imént oly lármás teremben egy
szerre ünnepélyes csönd állott be.

— Uraim, — mondá az énekesnő re
megő hangon, — mi mindnyájan egy jó cél 
érdekében vagyunk itt. Cserébe a bokréta 
egyсёУ virágjáért, a kinek tetszik, húsz 
frankot tesz e tálcára a szegény özvegy s 
apró gyermekei számára, kiknek a télen 
meleg ruhára, fára s kenyérre lesz szük
ségük ! .. .

Egy rózsán kívül, melyet ezen estély 
s a kellemes meglepetés emlékére meg aka
rok tartani magamnak, felajánlom valaineny- 
nyit azon az áron, melyért az elsőt adtam. 
Ez által bizonyára több hóra biztosítva lesz 
az özvegy és árváinak élete.

E szavakat a helyeslés moraja követte.
És ötven kéz nyúlt egyszerre a rózsák 

után.
Az első rózsa birtokosa sietett a tálcát 

tartani, mely csakhamar meglelt huszfran- 
kosokkal, sőt nehány bankót is lehetett 
rajta látni, mig az énekesnő örömtől ra
gyogó arccal osztotta a rózsákat.

A hangversenyt kar zárta be.
Mindenki sietett kijutni a teremből, 

hogy a városház terén megvárja az éne
kesnőt.

Mikor a prefectus karján megjelent, 
ötszáz hang kiáltott lelkesült éljent s a tö
meg tiszteletteljesen utat nyitott előtte.

E közt a lelkesült, csodálattal eltelt 
sokaság között ott lehetett látni a rózsák 
boldog tulajdonosait. Büszkén viselték gomb
lyukaikban az énekesnő virágait.

Másnap reggel, mikor az utasok elvé
gezték reggelijüket, mielőtt a gyorskocsi ál
lomásra mentek volna, a zenetanár enge- 
delmet kéretett anyja által, hogy tiszteletét 
tehesse náluk,

— Semmi esetre гзет utaztunk volna 
el a nélkül, hogy fia urát ne lássuk. — 
mondá az ifjú leány; — szíveskedjék neki 
megmondani, hogy várjuk s örömmel fo
gadjuk.

Pillanat muiva a fiatal zenész lépett a 
szobába.

— Kisasszony, mondá, eljöttem, hogy 
köszönetét mondjak kegyednek. Már tegnap

i kellett volna azt tennem, de nem voltam 
képes egyetlen szót is találni, melylyel 
hálámat s az élvezett gyönyört kel- 

| lőleg kifejezhettem volna. Tegnap este, hála 
! kegyednek, életem legnagyobb és legtisz-
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tább örömét élveztem. Valószínűleg soha
sem lesz életemnek hasonló napja.

Fogadja a hálát, melyet kegyednek ho
zok kisasszony, az özvegy és a szegény ár
vák részéről, kik soha sem fogják kegye
det elfeledni, fogadja barátaim nevében, s 
fogadja az egész város nevében.

— Jacquet ur, — válaszolá az ifjú le
ány, — mondja meg barátainak, hogy nagyon 
meghatottak a szavak, melyeket ön nevük
ben hozzám intézett s nagyon boldognak 
érzem magamat, hogy önnel s velük egye
sülhettem egy felebarát! szeretet tényére.

A fogadtatás, melyben tegnap városuk 
részesített, bizonyítéka a rokonszenvnek, 
minek tárgya egy ismeretlen énekesnő volt, 
oly kellemes benyomást tett reám, mely soha 
sem fog emlékemből elenyészni.

— Barátaim és én, kisasszony, — vá
laszolá az ifjú, — s legnagyobb része azok
nak, kik szerencsések voltak kegyedet hal
lani, osztoznak ezen véleményben — meg va
gyunk győződve nemcsak a felől, hogy ke
gyed épen nem ismeretlen énekesnő, hanem 
hogy a zeneakadémia egyik legnagyobb 
énekesnője. Kegyed nem akarja magát meg
ismertetni, tiszteletteljesen meghajlunk aka
rata előtt.

E pillanatban a gyorskocsi-állomásról egy 
ember érkezett a hölgyek málhájáért s a 
fiatal embernek búcsút kellett vennie a két 
utastól, ki késedelem nélkül az állomásra 
sietett.

Egy óra múlva már távol voltak Chau- 
montól.

Jacquet asszony délután a szobában fog
lalatoskodván, melyben a két Duplessis nő 
volt szállva, Ördög Róbert egy hangoszta- 
dékára akadt, melyet mintha az egyik bú
tordarabon feledtek volna.

Sietett vele fiához.
A tanár gépiesen felnyitván a hangjegy

füzetet, egyszerre örömteljes meglepetéssel 
kiáltott fel:

Az első lapon a következő szavakat 
olvasta:

Jacquet Gyula, zenetanár urnák ajánlva.
Az 1887. szeptember 8. zeneestéiy em

lékéül. Falcon Cornelia.
— ó ! kiáltá a fiatal ember, ragyogó 

arccal, igen ő, Falcon kisasszony. . . .  óh! 
én sejtettem! . . .

TOLDY ISTVÁN DRÁMÁI.
(Folyt.)

S valóban, mindez előnyöket egybe
foglalva, méltán emelkédhetik a kérdés föl, 
hogy mikép lehetséges, hogy nem igen gaz
dag drámairodalmunk meliett is, nem ke
rült színre Toldy István e darabja?

Akkoriban szemére hányták a Nemzeti 
Színháznak, hogy nem merte, mivel egy 
papot rossz színben tüntet föl. Nem va
gyunk szenteskedők, de elismerjük, hogy 
nem lehet oly könnyen pellengérre állítani 
egy osztályt, melyhez a jezsuita-atya is tar
tozik, mely iránt a nagy rész tiszteletet érez 
s a kit évezredek által szivébe plántált hit 
szerint megszokott, hogy úgy mondjam, az 
ez és a túlvilág közti képviselőjének tekinteni.

De van egy másik, legalább is ily fon
tos ok, mely miatt Lívia nem szinszerü. Ha 
nem is frivol t. i , de igen-igen kényes maga 
a tárgy, melyen az egész megfordul, a mi 
nem egyéb, mint hogy Líviának nincs gyer
meke. Hisz utóvégre nagyon közönséges és 
emberi valami, hogy valakinek van-e, nincs-e, 
gyermeke s regényben, novellában fel lehet 
dolgozni, hogy a legártatlanabb kedély is 
elolvashatja, de szinpadon tárgyalni mégis 
nagyon merész. Nagyon szép mondás a na- 
turalia non sunt turpia, de azért látni még 
se kell mindent, s némeiy dolgok csak úgy 
nem rútak, ha nem látjuk Őket, tekintetbe 
sem véve, hogy a nem rút és a szép közt 
még mindig nagy a köz.

S e kettőt tekintetbe véve, nem rosz- 
szalni, csak fájlalni lehet, bogy Lívia a szin
padon nem látható Ha majd az első iránt 
nem leszünk oly érzékenyek, az utóbbinak 
élét egy két simítással megtompithatjuk, úgy 

í tán valam ikor még a színpad is megláthatja 
! Líviát, melynek akkor bizonyára sokáig 
! fog repertoir darabja maradni.

Eddigi fejtegetéseink után szemünkre 
hányhatná tán valaki, hogy mily kevéssé 

| mutattunk a forrásra, melyből Toldy István 
inspirációit merité s mely forrás nyilvánvaló, 
hogy a francia irodalom. Valóban, ha Toldy 
István munkásságára csak egy futó pillan
tást vetünk is, lehetetlen észre nem ven
nünk a francia hatást rajta. Azonfelül, hogy 

! már korán kezdett franciául olvasni s fordí
tani, hogy hosszasabban tartózkodott Páris- 
ban, hol tere s alkalma nyílt a francia 

! irodalommal megismerkedni s azt tanulmá-
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nyozni, ezek közé vonzotta őt tetszése, te
hetsége s ízlése is. Egy pillantás Toldy Ist
ván müveibe s meggyőződtünk erről. Nem 
lehet tagadni, francia hatás alatt áll s első 
pillanatra tán hajlandók is lennénk őt egy
szerűen utánzónak tekinteni. De ha mélyeb
ben vizsgáljuk, hogy e hatás miben nyilat
kozik, meglepetve fogunk Toldy önálló te
hetségéről meggyőződést szerezni. Láttuk ma
gukat a müveket s ezek beszélnek. Jelle
mei, egyénei, a mi hát mégis csak minden 
műben a fődolog, magyarok testestől-lelkes- 
től, a magyar társadalom képét adják visz- 
sza, annak tüköréi s annak másolatai. A 
ki pedig ezeket írja meg, az idegen iroda
lom utánzója nem lehet. Van, igen is van 
gallicismus Toldy működésében, csakhogy 
ez a feldolgozás, vagy hogy sokat megen
gedjünk, némileg a felfogás franciásságában 
nyilatkozik. A felfogás franciásságát külö
nösen egy irányban láthatjuk ; megmondjuk 
azonnal melyikben.

Nálunk átalán el van terjedve, hogy 
nekünk nincsenek ledér, könnyelmű asszo
nyaink. Hölgyeink hálásak lehetnek ezért 
Íróinknak, nekik köszönhetik e jó hitet. 
Igaz, hogy némelyikök mindent elkövetnek, 
hogy e hit meg ne erősödjék. A mi erényes 
irodalmunk nem ismer csak becsületes nő
ket. Hisz igaz is, a nők, no de különösen 
a mi nőink mind becsületesek, csakhogy 
— s ezt már Toldy István mondja — »a 
mint mondják, vannak köztük kikapók is.«
A nélkül, hogy védelmezni akarnék némely 
francia iró amaz irányát, mely oly kiváló 
előszeretettel foglalkozik a bukott nőkkel, 
megjegyezve, hogy bukott s könnyelmű nő 
között még nagy a külömbség, sőt annak 
némely ferde s furcsa felfogású árnyalatát 
határozottan el is Ítélve, el kell ismernünk, 
hogy nincs az Írótól a jog megtagadva, hogy 
az életet néha annak k ö n n y e b b  oldalá
ról is ne tekinthesse. Utóvégre a philoso- 
phiát. nem szabad mindig vaskalapos német 
professzornak képzelnünk s Demokritosnak, 
a kacagó bölcsésznek, is helyet adnak a 
philosophusok között. Ebben nyilatkozik 
Toldy franciássága s ilyen kissé »kikapó« 
asszonyokat eleget találhatunk rajzában. De I 
ezeket nem vihette be drámáiba. Ott mint j 
egy'e£y különálló rajz vagy adoma hősnői j 
megjárhatták, de itt ferde társadalmi rajz j 
alakjai lettek volna. Hanem talált Toldy | 
egy közepes fajt még a kikapó s szörnyen ,

erényes asszonyok között is, a milyen iga
zán a legtöbb fiatal nő. Olyanokat, a me
lyek nem pirulnak el minden merészebb 
szóra, mint egy 16 éves falusi leány s nem 
is csapják szenteskedő kezüket össze, mint 
egy hatvanesztendős templomjáró szűz.

A kidolgozást illetőleg egészen franciás 
Toldy. Az a könnyed, szellemes, itt-ott si
kamlós, pikáns styl, mely a franciát min
dig jellemzi. A mi pedig ezt illeti, csak 
sajnálni lehet, hogy Toldy csaknem egye
dül álló e tekintetben. Társa alig van egy- 
kettő, követője még kevesebb. Pedig sok 
nálunk az unalmas.

El kellett ezt mondanunk, még pedig 
itt mondanunk, mielőtt Toldy utolsó szín
müvére, K o r n é l i á r a  áttérnénk. Kornélia 
Toldy István drámairásának egy uj fázisát 
jelenti, minő fázisát, alább fogjuk meg
látni.

De előbb meg kel emlékeznünk Toldy 
regényírói kísérletéről, Anatoleról is. A 
ki egyszer elolvasta, nem fogja rosznak 
mondani, legfölebb kissé excentrikusnak. 
Toldy maga is érezte ezt s meg is kísérletté 
már jóeleve mentegetőzni a kritika táma
dásai ellenében. De csak gyöngéjét mutatta 
ezzel jobban meg, kimenteni magát nem 
tudta, Anatole nem sikerülhetett, mert szer
zője lehetetlenséget próbált meg benne. Hős
nek akart rajzolni egy gyávát, részvétün
ket akarta kierőszakolni egy -ember iránt, 
ki még szánalmunkat sem bírja megnyerni. 
Anatole szeret egy nőt s aza nemeslelkü, 
nem mindennapi nő, viszontszereti őt. Ana
tole látta egyszer, hogy egy nőt a kénye
lem híja (nem a nyomor!) gyalázatba haj
tott. Fél, hogy leendő neje is úgy járhat s 
inkább főbe lövi magát Lehetetlen.

Szemmel látható a haladás, melylyel 
Toldy István drámaírói útját követi. Első 
két darabjában a Jó hazafiakban s Uj em
berekben a jellemeket teszi drámái alapjául, 
azokat igyekszik megvilágítani, általuk kort 
akar rajzolni, társadalmat bemutatni. Ezek 
alatt természetesen a cselekmény sínyíik, 
melynek másodrendű szerepet jelöl ki mü
veiben s ez által természetesen megsérti a 
dramaturgia legsarkalatosabb törvényét, mely 
első sorban cselekményt követel a drámától. 
L i v i á -bán, mint kat’exochen jellemet, már 
csak egyet, pére Ramiacot, kívánja bemu
tatni, s itt már kompaktabb, egységesebb 
is a cselekmény ; a kettő, jellem és cselek-
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mény, harmonikusabban f'oiyik egybe s igy 
már eleve is inkább biztosítják a dráma sí 
kerültét. Igaz, hogy Lívia meg egyébben 
szenved a mivel az előbbiek dicsekedhetnek, 
t. i. nem leheli oly magyaros szellemet, mint 
amazok, de ez már némileg a tárgy termé
szetében is rejlik. Magyar társadalmunk ne
künk csak a vidéken van, a pesti már sok
kal kozmopolitikusabb, sem hogy tisztán 
magyar lehetne. A civilizáció nivelláló ha
tása letörli a nemzeti sajátságokat s nem
csak nálunk, másutt is igy van ez s ezen 
nem kell kétségbeesnünk.

K o r n é 1 i á-ban már határozottan elő
térbe lép a cselekmény a jellem fölött, nem 
ugyan ezek hátrányára, de az egész előnyére, 
íme a lépcső, melyen fokozatosan haladt 
Toldy fölfelé. Első két darabjában jeliemet 
rajzol s elhanyagolja a cselekményt; a har
madikban egy jeliemet rajzol s igyekszik 
egyensúlyba hozni a cselekménynyel; a ne
gyedikben cselekményt alkot s igyekszik 
egyensúlyba hozni a jellemekkel. S ez az 
igazi. Német filozófusok mennyit vitatkoz
tak, hogy melyik a fő a drámában, jellem e 
vagy cselekmény. A kettő együtt alkotja a 
drámát, de maga a név már mutatja jól, 
hogy ha lehet fensőbb az egyik, úgy me
lyik lehet az a másik felett.

Tán meglepőbb, ha azt állítjuk, hogy 
Toldyt haladása vezette idegen járom alá. 
Csak az előbb mondottuk, hogy csak a m i
ké  n t e t s nem a m i t  tanulta el a franci 
áktól. Kornéliában már nemcsak a m i k é n t  
hanem a mi is francia.

Nem is csoda talán. Olyan térre lépett, 
melyre a francia irók kizárólagos szabadal
mat vettek s a mely térre követve őket, 
akarva, nem akarva hatásuk alatt kell áll
nunk : K o r n é l i a  tárgya a házasságtörés. 
A házasságtörés ! mennyit prédikáltak már 
ellene, hányszor exkommunikálták már s 
mi haszna ! Menjetek a színház elé, mikor 
Odettet adják s menjetek, mikor Romeo és 
Júliát s meg fogjátok tudni, mi haszna. 
Hiába, az ár ellen nem lehet úszni s a ki 
úszik ellene vagy elbukik vagy kinevetik ; 
s még jobb, ha az előbbi következik be. Az 
ízlés aberratiója? vagy uj fordulata? vagy 
végkép kiveszése? Dehogy, egyik se, csak 
divat, a kor jelszava, a milyen jelszava min- ■ 
den emberöltőnek megvan. A milyen jel
szava volt a múlt század végének a hete 
ges érzelgős, a jelen elejének a kitett vagy

: elrabolt gyermek, a közepének az örökség
vadászat, a végének, a mainak pedig a há
zasságtörés. Mi marad ránk az érzelgésből ? 
frivol kacaj; az eh abo t s újra feltalált gyer- 
rekektől ? ifjúsági olvasmány: az örökség
vadászattól ? lenéző mosoly ; s mi marad a 
jövő századra a házasságtörésektől? Ciga
rettám füstje kékes libegőssel emelkedik a 
mennyezetnek, megadja rá a választ. Vagy 
ma már nincsenek sentiinentalísok, nincse
nek örökségvadászok? vagy akkor nem vol
tak házasságtörők ? Megmételyezi az er
kölcsöt ? hisz akkor műiden harmadik em
bernek öngyilkosnak kellett volna lennie 
sentimentalismusból, minden második gyere
ket el kellett voiua lopni s minden egyes 
örökségnek csalárd kezekre jutni s a hány 
nő van, valamennyinek házasságtörővé lenni? 
Pedig ép ez utóbbinak ellenkezőjére van épen 

; Toldy Istvánnak, ha kissé tán frivol, 
de mindenesetre igen szellemes bizonyítéka ;

« »A statistika szerint férfi mindig keve
sebb van a világon, mint nő. Teljes lehe
tetlen tehát, hogy minden nő megcsalja fér
jét Éhez ugyan is kettő kell ; egy férj, a 
ki megcsalatik s egy kedves, a ki segít 
csalni. Két férfinak kellene tehát egy nőre 
jutnia, hogy ez lehetséges legyen.«

Divat, tehát hiába küzdünk ellene, mig 
magától el nem múlik, mint a krinolin. Küz
deni nem lehet ellene, mert úgy járhatunk 
vele, mint Don Qnixote a szélmalmokkal. 
Orvosság is csak egy van ellene, speciális 
magyar épen, mit azonban beadni nem le- 

j. hét, — a csömör. Csak írják a házasságtörő 
drámákat, majd annál hamarább bekövetke
zik a gyógyulás, — az undor.

Az idealizmus s realizmus csodálatos 
vegyüléke a Ko r n é l i a .  Sok benne a rea
lizmus, mely próbára teszi a néző szemér
mét, de még több az idealizmus, mely még 
jobban kipróbálja a néző idegeit. Toldy már 
ismerte a mikéntet, midőn a mit eltanulta 
s azok a külső eszközök, melyekkel a fran
cia realisták oly nagy hatást tudnak elő
idézni, mind hatalmában vaunak. Egyik 
idegrázó jelenet követi a másikat, némelyike 
a vért is megfagyasztja az ember ereiben.

Kornélia olyan gyöngédlelkü, ábrándozó, 
ideális leány, a milyen csak lehet egy a szü
lei kényszer elől szerelmesével megszökött 
nő leánya, kit egy jólelkü rokona nevelt föl
s kivel haldokló anyja megfogadtatta, he 
a leánynak szivvilágában szabad tért
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engedni. Kornéliát egy ízben az őt megtá- j 
madó csőcseléktől két fiatal ember menti j  
meg: Temesy Géza s Dunay Zoltán, két j 
léha, könnyelmű fiatal ember, kik idejüket j 
és pénzüket rossz társaságokban s ledér nők 1 
között pazarolják s egyéb gondok nincs, i 
mint tisztességes vagy nem tisztességes ka- j 
landok után szaladgálni. Fölkeresik s meg- j 
találják Kornéliát lakásán, hova oly célból j 
mentek, hogy a leányt Pestre csábítják. Vi- j 
tázva, hogy melyiké legyen a még el sem ! 
ért szőlőgerezd, a sors Temesynek juttatja. 
De a nevelőanya, kivel először találkoznak, j 
átlátja szándékukat s méltatlankodva uta- j 
sitja el őket. Temesy, kiben csak a leány 
gyönyörű teste ébresztett vágyakat, már le
hangoltad akar továbbállani, midőn Dunay, 
kinek úgy látszik szivében is nyomot ha
gyott Kornélia szép szeme, közli vele elha
tározását, hogy ő nőül veszi. Temesy nem 
engedi előjogát s igénybe ves/.i itt is. Nem
csak a sors, még egyéb is kedvez neki, mert 
Kornélia is ő iránta gyuladt szerelemre. 
Megkéri az anyától a leány kezét, ki bár 
nem szívesen, de Kornélia szerelmétől kény
szerítve, kénytelen megegyezni Hogy mily 
ideális, szűzies érzelmű Kornélia, mutatja 
az, hogy midőn Temesy állatias vágyától 
ösztönözve, össze-vissza csókolja s ajkával 
egyszer mellét is megérinti Kornéliának, ez 
undorodva löki el magától az oly hőn sze
retett férfit, úgy hogv alig lehetséges meg 
nyugtatni.

im ;, a drámai expositió. Két, egymás 
sál teljesen ellentétes természet egymáshoz 
kötve. Mert természete mindkettőnek Kor
néliát születése, neveltetése, környezete, gon
dolkozásmódja, idealistává tették ; Temesybe 
évek hosszú sora — mert már nem épen 
fiatal — belerögzitették az állatiasságot. Váj
jon melyik fog engedni ? Kornélia fog e 
Temesy materialismusához leszállani, vagy 
ez fog Kornélia idealizmusához emelkedni ? 
Vagy ha egyik sem fog merev s kissé szé
les álláspontjából engedni V Mi lesz akkor V 
ki lesz-e kerülhető az összeütközés akkor? 
Nem.

A II, felvonásban már Pesten vagyunk, 
a vigadó egyik éttermében, hol az elegáns 
világ szokott összegyűlni. Temesyn csak
ugyan mit sem változtatott házas élete. 
Kedveseket tart még mindig s éjjeleit ti- 
\ «a nyákban tölti még mindig. Kornélia ezt 
nem tudja ugyan, de azt igen, hogy csalat

kozott férjében s ez fáj neki, minthogy 
még mindig úgy szereti, mint mikor elő
ször meglátta. Hanem annál inkább meg
változott Dunay, kit a Kornélia iránti el 
nem múlt szerelem egészen megnemesitett. 
Kornélia is meleg barátságot érez Dunay 
iránt, kinek vigasza egyetlen enyhülete. Éj
fél után távoznak a vendégek s menni akar 
Kornélia is ; férje le akarja kisérni a ko
csiig, mert ő még időzni óhajt. Kornélia nem 
fogadja el karját, hanem a Dunayét kéri. Mi
dőn a félj távozott, Kornélia azt mondja 
Dunaynak : — Akar nekem egy szívessé
get tenni ? — Parancsoljon nekem ! — Álar
cot öltünk és itt maradunk? — Mit akar? 
— Bizonyosságot!

Vissza is térnek. A fértimulatságok vad 
orgiája tárul eléjük. A férfiak — köztük 
Temesy — isznak, az asszonyok versenyez
nek velük. Temesy ittasodik s midőn va
laki a legszebb asszonyt hozza fel, vitára 
kel, hogy ez az ő felesége. Ez már Korné
liának is sok s már távozni akar, midőn 
Temesy észreveszi s megállítja. Csak mi
dőn Zoltán megismerteti, engedi őket a 
részeg távozni, utánuk kiáltva: »Szép ál
mokat, kis gerlepír! Barátim, igyunk a Zol
tán boldogságára!«

Csoda-e, ha a. függöny harmadik fel
hördülések or Kornélia gyűlöli s utálja férjét 
s kiveszett szivéből a szerelem utolsó nyoma 
is. Kornélia távozni akar, haza, anyjához. 
Annyival inkább, mert az épen fennidőző 
falusi lelkész tudatja vele, hogy anyja be
teg, megnyugtatásul azonban megmondja, 
hogy ha baja komolyabb fordulatot vett 
volna, értesítette volna leányát Hogy Kor
nélia nem kapott levelet, jele, hogy ninc6 
semmi baj. De a szobaieány épen hozza a 
leveleket s közte — az anyjáét. Felbontja, a 
levél csütörtökön kelt, ma hétfő van:

K o r n é l i a :  (Rózához hevesen.) E le
vélnek pénteken a háznál kellett lennie.

Ró z a :  (Vállát vonva.) Elfeledtem át
adni.

K o r n é l i a :  Elfeledte s ezt ily hangon 
meri mondani ?

R ó z a :  (Hetykén.) Oly hangon, a mi
lyen nekem tetszik.

K o r n é l i a :  (Elfojtott haraggal.) Szem
telen !

R ó z a :  (Nyersen.) Kikérek magamnak 
minden gorombaságot.
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K o r n é l i a :  Mit mond ? (Fékezett 
diihvel.) Rögtön elhagyja a házat.

Róz a . .  Majd meglátjuk. (Indul;).
K o r n é l i a :  Vissza ! (Méltósággal.) Mi 

volt ez ?
R ó z a :  Majd előbb megkérdezem a 

nagyságos urat. ha elereszt-e ? (El jobbra.)
K o r n é l i a :  (Megdöbbenve.) Szemte

len . . . (egyszerre) de ez jelent valamit... 
Csak nem ? . . . még ez is ! saját házamban, 
saját cselédeimmel . . .

(Vége köv.)

továbbá a lánchiddal, a folyón ide oda szál
lingózó propellerekkel, továbbá a parton 
levő gőzhajókkal s a hajóállomás hidjával : 
ép oly élethiven. mint festői hatással örö- 
kité meg a művész, ki Párisban a legke
resettebb képírók közé tartozik, mindazál- 
ta! alig múlik év, hogy haza ne jöjjön s 
itt motívumokat ne keressen egy-egy nagyobb 
szabású alkotásához. Különösen gazdag mos
tani képének előtere, a széles lépcsővel s a 
rajta sürgő-forgó sok staffage-alakkal. A 
hová a szem néz: életteljesség és festői ha
tás szól hozzánk.

AZ ŐSZI MÜ-KIÁLLITÁS.

II.
Az arcképfestés újabb időben a jobban 

gondozott műfajok közé emelkedett. Oly 
mester ad erre impulzust, mint Benczúr 
Gyula, s követői mindnyájan kellő súlyt 
fektetnek a jellemzésre is. Mintha V a s t a g h  
György, a régibb művész újabb portrait-in 
is több életet és individuális vonásokat ta
lálnánk. Különös egy arcképe, mely Sírás
éért, a börze igazgatóját ábrázolja úgy 
életteljes szinei, mint meglepő hűség által 
válik ki. De főereje a művésznek a gyer
mek portrait-kban van. Most is látható tőle 
egy kis leány képmása. Ez úgy rajza, mint 
kolorisztikus hatása miatt a művész legsike
rültebb müvei közé tartozik.

Hálás feladatot választott R os k o v i t s  
Ignác, kit tudvalevőleg dr. Haynald Lajos 
érsek-bibornok ő eminenciája pártfogol. Egy 
ungvári szép leány térdképmását festő. Fe
kete haj, kék szem, cseresnye-piros ajk, a 
fehér rózsára emlékeztető arcszin s karcsú 
term et: mindezt a művész találón adta visz- 
sza vásznán s képe a tárlat legvonzóbb 
darabjai közé tartozik. V a j d a  Zsigmond 
egész mágnás-familiát örökített meg. Báró 
Radvánszky Gézára és nejére, továbbá báró 
Radvánszky Ellára és Bélára mindmegannyi 
szerencsés színezetű képekben ismerünk. 
Tavalyi portrait i után ezek haladásra mu
tatnak. Figyelmet érdemel a báró Bánffy 
Györgyöt ábrázoló kép is.

S most térjünk át a tájképekre.
Mindenekelőtt leköti a figyelmet B ru c k 

Lajos nagy müve: A »Petőfi-tér és a Duna- 
part«. A magyar főváros e nagyérdekü 
pontját, a háttérben a királyi várpalotával,

Mint minden alkalommal ezúttal is je
lesen van képviselve M és z ö l y  Géza. Kü
lönösen a »Kalászok közt« eimű aprósága 
nyeri meg a látogatók tetszését. Az ilyen 
kabinet-darabokban a művész akármely 
francia képíróval fölvehet! a keztyűt. A esi 
bék s a vén tyúk oly élethű s a rajz és 
színezés oly mesterileg bevégzett, hogy mél
tán irigyelhető az, ki e müvet magához 
váltja. Elénk és találó hangulat lengi át a 
»Velencei halászbárka« című képet is, mely 
egy kis tengeri idyll a lagúnák világából, 
a »Balatoni táj« eiinű pedig poétikus szín
árnyalatával hat. L i g e t i  Antal két képe 
közül a »Velencei tó« a tetszetősebb, Gár
donytól tekintve festé meg a művész s meg
lepő, hogy e motívumnál kerülte a túlédes 
színeket.

Sok látogató tetszését fogják megnyerni 
S o m o g y i  Dániel képei. E jeles művész, 
ki Münchenből visszatérve, a magyar fővá
rosban telepedett le, a nyáron a Csorba-tó 
vidékén tartózkodva, onnan igazán csinos 
képeket hozott. Kevés tájfestő látja oly tisz
tán a természetet, mint ő s nem mindegyik 
tudja azt annyi eredetiséggel, oly jellemze- 
tesen feltüntetni. Münchenhen, a hol a mü
veit világ műbarátai nagy számmal tartóz
kodnak, Somogyi Dániel egyik kedvelt festő 
volt. A bajor hegyek romantikus pontjait 
ritka szerencsével örökítette meg s e képei 
kapósak voltak úgy a németek, mint az an
golok előtt. Örvendetes dolog, hogy a mű
vész most már magyar tájakat fe3t. Hisz 
regénye.sség tekintetében a mi Kárpátjaink 
semmivel sem állnak hátrább. Mostani képei 
a »Poprádi tó«, a »Csorbái tó« úgy hisszük 
csakhamar vevőkre fognak találni s »Rákos
palota«, »Obersee« és »Königsee« ciműek 
is a tárlat legjobb tájfestvényei közé tar
toznak.
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A fiatal S z i r m a y  Antal, »Budafoki 
részlet«-ével meglepi ismerőseit, Színei meg
javultak s az igaz hatás iránti érzéke is ki
fejlődött. Sok jó részlet teszi érdekessé 
N a dl e r Róbert »Fürészmalom a Salzkam- 
mergutban« című képét. Az elrendezés is 
szerencsés s a technikai kivitel oly biztos
ságra mutat, mely fiatal művésznél meg
lep. — T e 1 e p y Károly a régi és uj irányt 
össze szereti egyeztetni. Mint az id. Markó 
Károly tanítványa mindig kiváló gondot 
fordit a rajzra és szereti a gondos kivitelt; 
de ezt sohasem viszi oly tulságba, hogy termé
szetellenessé és keresetté váljék; sőt van 
érzéke a hangulatkeltés iránt, a mire az 
újabb irány hívei, akár csak az impressio- 
nisták legtöbb súlyt fektetnek. A »Herma- 
netzi papirgyár« cimű képe változatos, érdé- J 
kés motívuma különben is hálás tárgyul 
kínálkozott. B r o d s z k y  Sándor és Mol 
n á r  József képei azt mutatják, hogy ekét 
veterán művész se nem felejtett, se nem ta
nult újat Régies felfogás, chablonszerü ki
vitel : ez jellemzi mindkettőjük tájképeit. 
Izmos tehetség a fiatal generáció különc
ködő tagja báró Me d n y á n  s z k y  László. 
»Az erdőben« cimü képén, mely a rengeteg 
egy íorrás-zuhatagát tünteti fel, a haragos
zöld színek egész skáláját találjuk a legvon- ! 
zóbb variációban. Csak a zuhatag fölött 
álló lány kissé élettelen. Találó hangulat 
szól hozzánk az »Esőben« cimü tájképből, 
néhány staífage-alakkal.

A g g h á z y Gryula szereti az experimen
tumokat, s azokat legtöbbször szerencsével 
oldja meg. A műcsarnok látogatói emlékez
hetnek »Holdas éj «-éré, melynek sajátságos 
világításában rendkívüli megfigyelő képes
ség nyilvánult. Ugyané szemlélődéssel talál
kozunk az »Esthangulat« cimű képén, mely 
egy darab természetet csalódásig híven tün
tet föl. A mint a fák lerajzolódnak a leve
gőben : az a rajz és festés bevégzettsége.

T ö l g y e s s y  Artúr »Aikony«-a első 
sorban a szerencsés hangulat által kapja 
meg a nézőt. Mocsaras mezőségen keresztül 
széles ut vezet, s ez utón néhány paraszt
alak s egy tehén jő szemközt a nézővel. A 
levegőben hosszú veres folt húzódik végig.
A motívum mint látható egyszerű s a ter
jedelmes vászon akár üresnek is tetszhetik; 
de a mi rajta van : az mind befejezett rész
let s az egész mű egy gondolkodó, ambició
zus, szorgalmas festő derekas munkája, ki-

ben erős érzék van a poetikus hatások iránt 
s e hatást választékos, de nem keresett esz
közökkel éri el. Ez a buzgalom s a siker ad 
értéket a művészek néhány kisebb képének is.

S p á n y i Béla szintannyi darabbal van 
képviselve. Az alföldi mocsaras, mezős mo
tívumokat oly sokat variálta, hogy már maga 
is beleunt s most uj tárgyak után lát. Nagy 
meglepetésre hegyi részleteket nyújt, szik
lás talajjal, égbe nyúló sudár fákkal, majd 
fenyőtörzsekkel, szóval átlép Somogyi Dániel, 
rayónjába. Mi szívesebben időzünk az »őszi 
alkony«, e nagyszabású, malancholikus 
hangulatú, igazi ihlettel festett képe előtt, 
mely a gyorshirnévre jutott művész egyik 
legérdekesebb, mert legmélyebben átérzett 
müve. Rendkívül hatásos a felhős ég, mely 
szürkén, hidegen, bánatosan tekint alá a 
sárguló fákra, a fakuló mezőre, melyen egész 
csorda tehén áll. Tán egy képén se mu
tatta be magát Spányi Béla oly kész művész
nek, mint ezen.

A csöndéletet U j h á z y  Ferencen, az 
első magyar dinnye-barack és szőlő-festőn 
kívül (ki most is egy pompás művet állí
tott ki) különösen néhány női képiró mu
tatja be. Üde színek s ízléses elrendezés ál
tal kelt érdeket P a r l a g i  Vilma, kiről Mün
chenből, hol a tehetséges fiatal művésznő 
tartózkodik, jó hirek érkeztek. De különö
sen sok haladásra mutat saját »Arckép«-e, 
mely pallettával kezében, teljes életnagy
ságban, atlasz-ruhában ábrázolja. Jó csend
élet képek láthatók K ő n e k  Idától, továbbá 
K o m l ó s s y  Irmától. Ez utóbbi különösen 
a vad szárnyasokat csinosan festi.

A külföldi művek nagy számából csak 
néhánynak méltatásával is átlépjük a ren
delkezésünkre álló tért. Hisz egyhamar le 
se tehetnők a tollat, ha számot akarnánk 
adni arról: miben áll M a r s i l i  Emil e 
kitűnő szobrász ereje oly művében, mint a 
»Didergő gyermek;« mi teszi oly hatásossá 
G r a n d j e a n  E. Gr. »Chateau Madrid«-ját, 
mely a boulognei erdő egy szép pontját áb
rázolja ;.s mi od értéket L a u g é e F. D. 
»Máktörés«-ének. Aztán K o s s a k  Albert 
»Ellenséges kartács «-a, Mu n i e r Emilé »For
rása«, A b r y  Leon utólérhetetlen kabinet
képei, S t y k a  János »Mater Benedicta« 
cimű egyházi festménye, valamint W e b e r  
Tódor tengeri képei és Ma l i  Keresztéi}' 
birka-portrait-i mind megannyi főmüvei a 

I tárlatnak.



Gazdag ez a kiállítás szobrokban is s a 
bronz csakúgy van képviselve, mint a terra- 
cotta s gipsz. Plasztikus művészeink most 
már a kiállítások számára is dolgoznak s 
ezzel a szobrászat iránti érzéket is mind 
jobban nevelik a közönségben, melvet álta 
Iában a színek jobban vonzanak, mint a 
formák, ' PRÉM JÓZSEF.

KÉT s z ín h á z i  p r e m i e r e .
(»Egy aszzony története * Dráma négy fel

vonásban. Irta Mé r a y  H o r v á t h  Károly. — 
»Magdolna«, népszínmű hat képben. Irta R á k o s i  
Jenő.)

Érdekesebb, tanulságosabb két est rég 
nem kínálkozott! a nemzeti és népszínház 
közönségének, mint az utóbbi napokban. A 
kerepesi ut mind két múzsatemplomában 
egy egy uj irányú, szokatlan felfogású darab 
küzdött a hallgatóság elismeréséért. Ezt a 
célba vett diadalát mindkét mű ki is vívta; 
de a kritika nem volt oly hevülékeny, sót 
mintha zavarba jött volna é nem minden
napi két mű láttára: azok szerzőjét néni 
értették meg egészen.

Fiatal, kezdő iró s egy gyakorlott dráma
költő, ki évek előtt az idealizmus légköré
ben mozgott, egy és ugyanazon a téren, a 
társadalmi realizmus terén találkoznak. Tar 
talmára, styljére, formájára nézve alig kép
zelhető két elütőbb mű, ni int a Horváth 
Károlyé és a Rákosi Jenőé: s mégis sok vo
nása van az »Egy asszony történetének« 
és a »Magdolnádnak, melyek az újabb irány 
karakterére vallanak.

Nálunk eddigelé senki se mert oly bát
ran rámutatni a társadalom viszásságaira, 
az élét-viszonyok kegyetlen jelenségeire, mint 
e két uj mű írója; s elveik, nézeteik hirde
tésére ritkán rajzolt más szerző oly reális 
alakokat, mint ők. Az a merészség, melyet 
az élet és társadalom sajátszerű s mégis 
igaz felfogásában tanúsítanak, szinte példát
lan mi nálunk, a Imi megszokták a chab- 
lont s az uj tanokat csak fordítások utján 
szeretik elfogadni.

Az »Egy asszony történeté« t már bő
ven ismertette lapunk egy dolgozótársa még 
akkor, midőn e dráma »Nő« címmel a könyv
piacon jelent meg s azonnal általános ügyel 
met keltett. A mű nagy erényei annál is 
inkább meglepték az olvasót, mert azokat 
a nemzeti színház drámabiráló-bizoítsága 
nem találta elégségeseknek arra, hogy a fo
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gyatkozásokat feledtessék ; s azért ez a mű 
melyet most oly zajos sikerrel hoztak színre, 
egyhangúlag száműzve lön a világjelentő 
deszkákról.

A Horváth Károly darabja elfogadásá
nak tehát meg van a maga története s ez 
igen tanulságos. Mi által vált mégis szin- 
padképessé? Azáltal, hogy a szerző kényte
len-kelletlen elrontotta. Uj befejezést kíván
tak, mely l á t s z ó l a g  megnyugtatóbb, az 
előbbinél: de a 1 a p j á b a n sokkal erkölcs
telenebb. Lássuk csak néhány szóval a mese 
e fordulatát. Az első kidolgozásban Dorács 
gróf, . ki nejét Leontinet szerencsétlenné 
tette, az által bűnhődik, hogy föltámad el
lene a nemezis, a miért Lambert báré ne
jével tiltott viszonyt szőtt. Ezt a nemezist 
a megcsalt férj: Lambert báró képviseli, 
s megbosszulva magát lelövi a grófot. Diodor 
és Leontine boldogsága ekkép kilátásba 
van helyezve ; s ez igy is van jól.

Ez a vég azonban nem tetszett a drá-ma 
bíráló uraknak, kiknek aesthetikaí elve úgy 
látszik abban kulminál, hogy miként Írták 
volna ők ezt vagy azt a darabot. Uj véget 
kívántak s most Diodor »halálra ítéli« Do
rács grófot, aztán magamagát is meglövi. 
Hát ez a megoldás egyenesen rossz és lé
lektanilag lehetetlen. Úgy van-e rajzolva a 
nemes, föllengző Diodor, hogy aljas gyil
kosságot követhet el, kikerülve a párbajt 
melyet a gróf fölajánl neki ? Ellenben nem 
rajzolta-e a szerző kezdettől fogva olyannak 
Lambert bárót, hogy e féltékeny, gyana
kodó ember vészt hozhat mindenkire, a ki 
az alvó oroszlánt fölkelti benne? És miféle 
megoldás az, hogy Leontine is, Helén is 
szerencsétlenné legyenek ! Lám, az első kon
cepcióban nem tetszett a bírálóknak, hogy 
a szegény Helén, ki szintén szereti Diodort, 
ne kapjon szivet és kezet. No bizony, 
mintha ez az első csalódás katastrófával 
járna egy ábrándos, hiszékenyleánynál. Hisz 
maga készséggel lemondott Diodorral. Né
hány köny, egy kis feledés : és uj ideálra 
gondol.

A kritikának, ha volna nálunk súlya
és befolyása: követelnie kellene, hogy az 
előbbi befejezést visszaállítsák s úgy adják 
elő a darabot.

Általában drámairodalmunk lassú fej
lődésének jó íészt a mi fogyatékos kritikánk 
az oka. Az már a botrányossal határos, a 
milyen magatartást tanúsított Rákosi Jenő

r , ’ ‘ '

0  R 0



K O 8 Z O E Ü 751

>Magdolnájáéval szemközt. A hány lap, 
annyiféle vélemény hangzott föl s ha volt 
iró, ki »ritka ünnepinek nevezte a nép
színházi első előadást: viszont akadt toll
forgató, a ki »zagyvalék« nak és »illem- 
sértő gallimathias«-nak csúfolta e müvet. A 
kárhoztató ítélet jogtalanságát és helytelen
ségét legfényesebben megcáfolta maga a 
közönség, mely a harmadik estén is n eg- 
töltötte a színházat s a szerző személyes el 
lenségeit megcáfolták az igazszavu kritikusok 
is, kik elismerik, hogy Rákosi Jenő drámaírói 
tehetsége egyik darabjában sem nyilvánul 
oly hatalmasan, mait e rém-drámában.

Mert irója nem kerülte a réraességet, 
az tagadhatatlan. Egy falusi leány élettör 
ténetét mutatja be, kezdve onnan, a mikor 
a szép Magdolna vidáman dalolva haza 
jön a rétről, egész addig, a mig mint 
koldusasszony nyomorultan meghal. A hat 
képben egy-egy rendkívül hatásos drámai 
tableaut mutat be a szerző. Az elsőben apa- 
gyilkolással rázza meg a nézőt, a második- j 
bán ékszerelcsenés s a gyilkos fölfedezése 
nyújt izgalmat; aztán jön a halálra Ítélt 
megkegyelmezése, majd egy pompás bűn 
barlang képe tárul föl, míg a két utolsó 
tableauban a nyomor és sülyedés határos 
jeleneteit látjuk. Mindebben ajelenetezés mes - 
téri, az alakok jellemzése (főleg a Magda 
lénáé, aztán egy zsarnok apáé, ennek gyil
kos üp,é s egy dadogó jegyzőé, ki később 
hordár lesz) egytől egyig élethű és élet
teljes. Rákosi Jenő e furcsán fogadott müvei 
ad uj irányt népszínmű-irodalmunknak.

FANFARON.

több csinos rajza iilustrálja. A Révai testvérek bi- 
zómáuyában kapható. A kötetre, mihelyt terünk 
és időnk engedi, visszatérünk

Palágyi Lajos, kitől már lepünk is közölt 
nehány csinos költeményt, előfizetést, nyitott ver
seire A kötet ez éV végen jelenik meg s előfizetési 
ára (1 írt 50 k-.) Gallé Dánielhez (Budapest, Lipót- 
utca 4;>) küldendő.

»Zobor vezér« címmel Ü9 oldalra terjedő köl
tői elbeszélés jelent meg P e t r o v i t s  Lászlótól 
igen diszes kiállításban. Eddig csak arról győződ
tünk meg, hogy a kötet szerzője gyakorlott verselő ; 
a költői .elbeszélés értéke felöl valamelyik köze
lebbi számunkban szólunk. A füzet árát nem ta
láltuk a címlapon.

Német könyv Magyarországból. Frankfurt
ban »Ungarn und seine Bodenschatze* című könyv 
látott napvilágot, Wirth Miksa hírneves német 
nemzetgazdasági tudóstól. A könyvek közt, melye
ket külföldiek hazánkról u tak, e mű kiváló heiyet 
foglal el s ama ritka müvek egyike, melyekről 
nem keli sajnálkozva följegyezni, hogy rokonszenv- 
vel, de tájékoztatlanul van írva. A jeles német iró 
elfogultság nélkül, alapos tájékozottsággal irta meg 
müvét, mely alkalmas lesz arra, hogy a Magyar
országiéi még most is széltébeu elterjedt fonák 
nézeteket a német közönségnél helyreigazítsa. 
Wirth Miksa a mai Magyaros szagot rajzolta olva
sóinak, mindama nagy átalakulásokkal, haladással, 
reformokkal, melyek főkép az alkotmány helyre- 
állítása óta hazánk gazdasági terén történtek. Is
merteti a mezőgazdaság, erdészet, borászat, állat- 
tenyésztés viszonyait, a törvényhozás és a kormány 
intézkedéseit s világos előadásával még a magyar 
olvasóra nézve is tanulságossá teszi müvét. Vi
szonyainkat általában kedvezőbbeknek látja, mint 
itthon nem egy sötét szemüvegü hazánkfia. A könyv 
kivált most, az országos kiállítás előtt, már szer
zője nagy nevénél fogva is, kétszeres értékű reánk 
nézve s a jeles tudóst méltó elismerés illeti meg 

! érette.

M Ű V É S Z E T .

I R O D A L O M .
Jókai Mói vArany ember < című uj drámája 

a jövő hét elején jelenik meg igen diszes amateur 
kiadásban, velinpapiron a Révai testvérek kia
dásában. A könyv ára fűzve 1 frt 81) kr. lesz. A 
kiadók diszes és stylszerü bekötési táblákat is ké
szíttettek a karácsonyi ajándékul igen beváló 
munkához.

v Azok a lányok« cim alatt egy kötet rajzot 
bocsátott közre Th e w r e w k István fiatal iró. 
Kezdődik a kötet egy kis csevegéssel, melyet 
szerző a kislányokról és »azokról a lányokról« 
írandó kötetéről tart Erre következik hót rajz: 
»Jön a kérő". Á »kék kukorica«. »Ablaka mel
lett« »Tavaszi napok«. »Táncleckék«. »Modern 
leányok egymásközt«. »Majális«. »A tanár ur«. — 
Valamennyi, csak kis darab, egy-egy leány rövid 
történetével; némelyik aféle tárcaszerü cikk. A 
könyv igen díszesen van kiállitva, és Jankó János

A műcsarnok őszi kiállításának folyvást 
| sok látogatója van s a termek rendesen zsúfolásig 

megtelnek. Uj és kiváló érdeket kölcsöuöz a ki
állításnak Haynald Lajos bibornok-érsek arcképe 
Munkácsy Mihály tói, mely a brüsszeli nemzetközi 

j  kiállításon szerepelt okt. Öl-ig s pár nap előtt 
gyorsszállitmányképen érkezett meg. Jelenleg a 
műcsarnok utcai középtermében van külön állvá
nyon elhelyezve. Újabban Spányi Bélának »Esti 
szürkület« cimü festményét gróf Zichy Nép János 

• vette meg.
Szinósz-congressns. A magyar szinészegye- 

sület központi igazgató-tanácsa a legközelebbi 
szinészkongressust december hó 10, 11. és 1‘2-ére 
tűzte ki. Az ismerkedő estély 9-én lesz. A közgyű
lésen első sorban elintézésre vár Breznainak a 
színi törvények pótlása és javítására még a múlt 

, évben benyújtott javaslata. Ezenkívül a fegyelmi 
szabályok módosítása oly módon, hogy a szerző- 

| désszegésre való csábítás, továbbá a közönség előtt
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a2  egyik igazgatónak a másik által való kisebbí
tése s egymásról rósz vélemény terjesztése szigo
rúan büntetendő ; a külválasztmányok feladatának 
szigorú körülírása; határozatiig  kimondása an
nak, hogy egy igazgató egy idényre két oly vá
rost, melynek rendes színháza és téli saisonja vau, 
az igazgatótanács beleegyezése nélkül ki ne ve
hessen ; továbbá egy jótékony sorsjáték kérése, 
az igazgatóknak a hatóságok által a szegényalapra 
való megadóztatása elleni kérvény, a jövő évi költ
ségvetés és segélyezések megállapítása. Ez alka
lommal elhatározta az igazgatótanács, hogy a jövő 
évi kiállítás alkalmával nemzetközi szinészkon- 
gressust rendez, mert ettől a külföldi pályatár
sakkal való érintkezés folytán a szinügyre csakis 
üdvös eredmény remélhető. A decemberi közgyű
lés tárgyában a központi iroda felhívta az összes 
vidéki színigazgatókat, hogy úgy maguk, mint a 
társulataik képviselőit minél előbb megválaszszák 
s erről a központi irodát haladéktalanul, legké
sőbb azonban november 29 ig okvetlen értesítsék. 
— A központi igazgató-tanács közelébb azt is elha
tározta, hogy hivatalosan felkéri Podmaniczky 
Frigyes bárót a m. kir. operaház intendánsát, 
hogy az opera tagjai a szinészegyesületbe belépje
nek és tagdijat fizessenek.

Az őszi kiállítás illusztrált katalógusa 
S t  e t, t k a Gyula által rajzolt csinos cimképpel s a 
sálon legtöbb képének rajzával, megjelent Ara 50 
kr. A megelőző évek katalógusainak ára 1 frt. volt.

A bécsi operaszínházban Bötel, a bérkocsis
ból lett tenorista, mint Raoul fényes sikert 
aratott. A többi szereplők közül a bécsi kritika 
csak N á d a y n é  asszonyt emeli ki dicsérettel, a 
ki az apródot kecsesen adta és énekelte. Kapott 
is érte sok tapsot. Egyebekben azonban a lapok 
egyhangúlag sürgetik a szereposztás gyökeres re
vízióját és az opera gondosabb betanulását.

A főváros képzőművészeti bizottsága kö
zelébb tartott gyűlésén elhatározta, hogy Budavár 
visszafoglalásáról, az esemény 188ö-iki évforduló- 
jára, nagy történelmi festményt rendelnek meg 
B e n c z ú r  Gyulánál, ki a tervbe már bele is egye
zett. E képre már 6U0o frt van félretéve, de ez alig 
ha lesz elég reá. Ezután a polgármesteri szoba 
számára megvették ő felsége arcképét, melyet B o- 
r o s s Gyula festett. A közgyűlés nagy termének 
hét ablakára pedig az eddigi három üvegfestmény 
mellé, uj üvegfestményeket rendelnek meg K r a t z- 
m a n n Ede műtermében. A nagy közgyülésterem 
számára elfogadták a két bronz kandellaber, cizel- 
lirozott tentatartó s az ennek feldelét képező el
nöki csengő tervezetét, melyet Vasady Ferenc, a 
felsö-iparrajziskola tanára készített. Yégül elhatá
rozták, hogy a redoute belsejében elhelyezendő 
szobrok karton-rajzait az arány megállapítása vé- 
gett, egy időre felfüggesztik a vigadó nagy ter
mében.

>Iie Cupidon« cim alatt a Palais Royalban 
uj, három felvonásos vígjátékot adtak elő Alexan
der R r i s s o utói. A vígjátéknak nem sikerült a 
közönség tetszését megnyerni, mert tárgya, hogy 
a. botrány hajhászó »Cupidon« lap köré mint cso

portosulnak bizonyos félreértések, sem nem uj, sem 
nem eléggé régi, Az első felvonás még csak ment 
valahogy, de a többi — párisi lapok szerint — 
nagyrészt unalmas volt és a teljes bukástól csakis 
a kitűnő előadás mentette meg a darabot. Bris- 
sou egyik régibb darabja, a »Député Bombignac« 
a »Tbéatre Frangais«-ban került színre.

Vaucorbeil özvegyének a francia kormány 
1500 frank évi nyugdijat szavazott meg. Ezenkívül 
a pénzügyminiszter fölajánlott neki egy — trafikot.

A király képvásárlásai. A király cabinet- 
irodájából a képzőművészeti társulathoz érkezett tu 
dósítás szerint ő felsége magánpénztárából a kö
vetkező müveket találta megvásárlaudóknak az 
őszi kiállításból ; »Ebéd után.« Bécsi életkép 
T e in p 1 e Jánostól; »A mezőn«. Bö k i n  Páltól; 
»Fürészm alom a Salzkammergutban« N a d l e r  
Róberttól; »Szamos éle« erdélyi táj, T e l e p  i Ká
rolyiéi; »Próba után«, J e n d r a s s i k  Jenőtől; 
»A két napiopó« K é m é n d y  Jenőtől; »Ebéd előtt« 
R o s k o v i t s  Ignáetól és »Egy ellenséges kartács« 
K o s s á k Alberttól, s ezen olajfestményeken kí
vül még a »Kígyóval küzdő férfi« cirnü szobormü
vet L o r á n f i  Antaltól. E müvek az őszi kiállí
tás bezárásáig a műcsarnokban maradnak. Magán 
mübarátok részéről újabban R á k o s i  Jenő, Claus 
Emiinek »Az uzsonna« cirnü festményét és özvegy 
gróf B a t t h y á n y  Lajosné Jendrassik Jenőnek 
»Gondolatokban« cirnü életképét vásárolta meg.

Liszt Ferenc Tetétlenrőí Zichy Géza gróf 
és Yécsey Sándor báró társaságában érkezett vissza 
a fővárosba, főleg azért, hogy veje Bülow hang
versein részt vegyen. A fővárosban e hó 2ti-ig marad 
s ekkor két hónapi tartózkodásra Rómába utazik.

A nemzeti színháznak legközelebbi újdon
sága J ó k a i  Mórtól »Az arany ember« december 
Ö-án kerül színre. Addig két, huzamosb ideje nem 
adott darabot elevenítenek fel; ug>anis november 
28-án színre kerül, uj szereposztással a »Keztyü 
és legyező« ; s ugyanakkor előadják »Tűz a zár
dában« cirnü kedvelt kis vígjátékot is.

A zenekedvelők egyesületének ez idei első 
hangversenye, végleges megállapodás szerint, decem
ber lü-ón lesz, mely alkalommal Mendelsohn »Pau- 
lus< cirnü oratóriuma kerül előadásra. E nagysza
bású zeneműből a karok úgy el vannak készülve, 
hogy már a második hangverseny próbáit is meg
kezdették. A második hangversenyen M a s s e n e t  
>Evá«-ját adják elő.

Judicné asszony a jövő évben vissza szán
dékozik vonulni a színpadtól. Utolsó uj szerepét 
jövő jannárban fogja játszani a párisi Palais-Ro- 
yal-szinházban. Azután Amerikába megy nagy mű
vészi körútra s haza térve a magán-életbe vonul 
vissza. A művésznő jelenleg Turinban vendégsze
repel, bár gyengélkedése miatt az orvosok szigo
rúan megtiltották neki, hogy egy ideig színpadra 
lépjen. Pe minden elmulasztott estéért 20,000 frank 
bírságot kell fizetnie az impresszáriónak. Schür- 
raannt, Budapesten is ismert impresszárióját, kit 
szerződésszegés miatt Barcelonában elfogtak, csak 
20,000 frank lefizetése után bocsátották szabadon.

Felelős szerkesztő : bZANA TAMÁS.
B u d a p e s t.  W 'eiízm i te s tv é re k  jtÖnyvuyonjcWua^
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K A R O L A .
(Rajz.)

Irta MARGrITAY DEZSŐ.
(Folyt.)

Addig is azonban, mig tudathatná el
határozását, remélte, hogy Valentin ur több
ször szerencséltetni fogja őt szerény la
kásán.

Szerencséltette, gyakran szerencséltette ! 
Nagyon sűrűvé vált közöttük az érintkezés. 
Kepps ur is átlátogatott a Valentin kas
télyba . . . sőt némelyek azt állítják, hogy 
maga a báróné is nem egyszer lett volna a 
legénylakásban, a mi természetesen, nem be
bizonyítható dolog.

Hanem egyszer hirtelen megszűnt a 
két szomszéd közt minden viszony.

Kepps báró levonatta a zászlót a kas
tély bejárata fölül s még az aznapi vonattal 
nejével együtt a fővárosba utazott.

Alfrédet nemsokára megtámadták a hi
telezők ; nap-nap mellett jöttek a törvény
szék küldöttei. Alfréd védte magát, a hogy 
lehetett; csak úgy röpkedtek a levegőben 
a semmiségi panaszok, a nemesség ez idő
beli fegyvere, melylyel birtokait védte, de 
végül mégis kénytelen volt megadni magát.

Lehányta magáról a gazdálkodót: a 
szürke kabátot, hosszuszáru csizmákat s 
otthagyva a kastélyt és birtokot — mely 
két-harmadrész árban Kepps báró birto
kába ment át — fölment a fővárosba urnák.

Kezei megfinomodtak, ujjai drága gyű
rűkkel teltek meg. Megjelent a magas tár
saságokban ; vadászatot tartott az utcákon 
a feltűnőbb szépségekre — szóval: megtar
totta azt a magaslatot, mely születésénél 
fogva megillette.

Mibő! ? — Ez mindenesetre nagy kér
dés, de olyan, melyet a »társaságokéban 
egy gentlemannel szemben nem szokás föl
tenni.

A gondviselés, mely néha a szegény 
nemes embereket pártfogolni szokta, nem 
hagyott a találgatásra sem sok időt. Alig 
egy fél esztendő múlva a hivatalos lap egy 
szer csak hozta, hogy Korotnai Valentin 
Alfrédot a korona miniszteri tanácsossá ne
vezte ki.

Most már, ha kérdezték volna is, hogy 
miből él? meg volt rá a felelet. Hanem a 
kik életmódját közelebbről ösmerték, távol
ról se hitték, hogy kiadásait tanácsosi fize
téséből fedezze.

S ezeknek a kétkedőknek igazuk volt 
A tanácsos ur ugyan igaz, hogy minden 
alkalommal szorgalmatosán föl szokta szedni 
fizetését, hanem ebből a »szivarra valóból« 
nem födözött semmi kiadást. Kontói, szám
lái, a kereskedők által összeállított, tarto
zási kimutatások nem is hozzá nyujtatlak 
be kiegyenlítés végett, hanem egy más bi
zonyos úri emberhez, a ki bizalmas magán 
ügyek lebonyolításával szokott foglalkozni.

Ennek a bizalmas urnák egy idő óta 
gyakran akadt mosolyogni valója, mikor 
a Valentin-féle számlákat szerbe-számba 

i szedte.
»Valentin Alfréd ur ö méltósága liliom

utcai házához száz butellia champagner, 
nyolcvan üveg anisette, százhatvan csomag 
piskóta a szombati kis estélyhez.«

— Teringette! — üt el bámulva az
előtte fekvő számlára. — Micsoda nyalánk 
kompánia lehetett ott?

III.
P a l a c s i n t a - s ü t é s .

—- Teringette! — üt a bizalmas ur el- 
i  bámulva az előtte fekvő számlára. — Mi

csoda nyalánk kompánia lehetett ott ?
Hát hölgyek, a kik szeretik az édest, 

a könnyű, mánmritó italt, a minek a szí
nében, gyöngyözésébengyönyörködhetni, mig 
tölti az ember.
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Klikó, klikó! — drága klikó . . .
Aztán összecsengetheti a poharat min

den öt percben, a nélkül, hogy képtelenné 
váljék a továbbmulatásra.

Karcsa mama mindenütt ott van, a hol 
szükség van rá, hogy a »fiatal náció« dévaj- 
kodását kellő korlátok között tartsa.

— Ejnye, nem pusztul innen, maga 
kakadu. — Mért nem megy inkább táncolni 
a másik szobába?

Igen, mert tánc is van a tanácsos ur 
liliomutcai házikójában.

És még minő tánc!
Karcsa Karola vezeti a négyest, mely 

dobogó, rohanó, sikongó, nőszólókkal van 
gazdagon kicifrázva; melyben a hölgyek — 
ruháikat mind a két kezükkel fogva, hogy 
könnyebben mozoghassanak — lángoló arc
cal s gyönyörtől ragyogó szemekkel tom
bolnak egymással szemben.

Karcsa mama kövér termetével nem 
mer belebocsátkozni ebbe a lihegő, halkan 
mormoló, de azért szűnni nem akaró szen
vedéllyel tovarohanó tengerbe.

A szomszédterem benyíló ajtajában áll 
meg s mindkét kövér karját előre nyújtva, 
fogja ki leányát az áradatból, mikor az kö
zelébe ér.

Karola szédülve esik anyja kebelére.
— Még! Még! — lihegi, azt vélve, 

hogy még mindig táncosa karjai közt van, 
a kit pedig már az ellenkező oldalon ragad 
az áradat.

— Csitt!
— Maga az ? — Minek fogott ki a 

táncból ?
— Vágtatsz mint a bolond azzal a fiú

val, holott tudod, hogy kis apa . . .
Karola nevetve rázza hátra az arcába 

hullott hajfürtöket.
— Talán megint beleütött a féltés mi? 

— Hiszen annál jobb; a ki félt, az bent 
van a zsákban. — Na ug^-e kis apa? — 
teszi utána, megpillantva a tanácsos urat a 
a nyitott ajtóban.

— Gyere csak; gyere ide ; nyújtsd a 
karodat, hogy rádőlhessek. — Hogy kifá
rasztott az a pulyka! — Vigy el innen, 
mert ha itt talál, megint elragad.

A tanácsos ur nem akarná elárulni 
hogy »zsákban« van. Hetykén emeli föl a 
fejét; széles, vörhjenyes arca méltóságosan 
fitymáló akar lenn ,̂ miközben szól:

— Hiszen ha még tovább is táncolni 
óhajt a pulykával . . .

— Viszel, vagy nem viszel? — kérdi 
Karola, — a táncolok felé fordulva.

Valentin hirtelen utána kap a lánynak; 
karját karjaiba fűzi, s hízelkedő, kibékitni 
akaró susogással kérdezősködik tőle :

— Aztán csakugyan elmentél volna 
vele, Karola ?

— Oh, hogy ne? — nyögdécseli ez, 
utána sántikálva a tanácsosnak. — Oh 
hogyne, kis apa, mikor látod, hogy olyan 
nagyon szeretek táncolni.

— Igen. de leginkább csak a pulykával ?
— Lég — Leginkább, kis apa. — Mit 

tehetek én róla, ha olyan jól táncol ? — Hát 
szoktass le róla, hogy ne szeressek vele tán
colni.

Mindkét kezével belekapaszkodik a ta
nácsos karjába.

— Minek is fogadtál lányodnak, kis 
apa, mikor látod, hogy nem birok ellenállni 
a táncnak; aztán, mikor kifáradok, olyan 
nehéz vagyok neked? — Nem tehetek róla, 
hogy csak a teher a tied.

A tanácsos ur gyöngéden tapogatja a 
kimerült kicsike arcocskáját s elvezeti, hogy 
kipihenje magát.

A liliom utcai kis házban külömben 
csak szombat estéken szokott ilyen tánccal 
összekötött időtöltés tartatni; ez azonban 
nem gátolja a kicsikét abban, hogy nehány 
barátnőjét — a »művészi világból« — s ne
hány barátját meghiva, vig estét ne csinál
jon magának másszor is.

— Nem azért, kis apa, mintha veled 
egyedül nem szeretnék lenni! — De hát 
mikor olyan a természetem, hogy szeretem

j a vig társaságot. — Szeretem, ha dévajkod- 
| nalc körülöttem, mert külömben olyan sir- 

hatnékom van ebben az őszi, szomorú vi
lágban !

Ott ülnek mind a nagy teremben, a 
hol szombatonként táncolni szoktak. Szerte
szét összevissza forgatott támlányok, tabu- 
rettek, gömbölyű, kis karatlan székek.

A méitóságos tanácsos ur karját, mely 
a Karola széktámláján nyugszik, lassan le- 
bocsátja a lány derekára.

Karola majdnem elpityeredve néz hátra.
— Kis apa — milyen éhes vagyok!
A tanácsos ur elkacagja magát.
— Oh, te bolondos kis jószág! — Karcsa 

mama! hát meg hagy bennünket éhen halni?
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Dehogyse!
Karcsa mama tiz perc alatt uzsonáló 

asztalt rögtönöz.
Durrognak a pezsgős palackok ; fogy 

a malaga, chartreuse, meg a többi édes ital; j 
emelkedik a céda jókedv.

A tanácsos ur egészséges két vöröses 
arca csak úgy ragyog az örömtől, meg a 
mindenféle italtól, a mit. Karola töltögetett 
a poharába.

— Hát te, kicsi — baba — mokús nem 
iszol? — Hiszen még nem is ettél! — Pe
dig meg akartál halni az éhség miatt . . . 
Hé, Karcsa mama, kétszersültet ide.

Karola félrehúzza a száját s duzzogva 
felel:

— Nem akarom!
Aztán lekönyököl az asztalra s unat

kozva támasztja arcát tenyerébe.
Egyszerre fölugrik, szemei ragyogni 

kezdenek.
— Csend, gyerekek! — kiáltja és csak

ugyan csend lesz.
Egyet csettent az ujjaival.
— Palacsintát fogunk sütni. — Mama, 

lisztet elő !
Az egész társaság fölriad. Nagy a lárma, 

kacagás, tolongás; mindenki segíteni akar 
valamit.

Ob'ös tálakat hoznak elő, tele égő bor- 
szeszszel; minden tál mellett egy-egy csupor 
folyós, palacsinta tészta. A nők és férfiak pala> 
csintasütővel fegyverzik föl magukat s Karola 
vezetése alatt hozzákezdenek a sütéshez.

Karola sütötte meg a legelsőt — Meg
forgatja sütőjét a levegőben, aztán földobja 
magasra a süteményt.

— Hop, kapjátok el.
Utána repül a többi. — Azoknak, a 

kik sütik, az a joguk, hogy dobhatják a sü
teményt akárhová ; azok, a kik körülállanak, 
dulakodva tolakodnak a repülő tészta után; 
igyekeznek azt a levegőben megkapni.

A ki elkapja, joga van csókot köve
telni a sütőtől az alatt a cim alatt, bogy 
cukor kell rá.

A Karola tésztái után valahány fiatal 
ember van, mind utána kap ; még a sütö
getők is de nem kaphatja el azokat senki; 
legtöbbnyíre leesnek a szőnyegre, az asztal 
közepére, egy meg épen a tanácsos ur kö
vér fejére pottyan le.

óriási kacaj származik belőle ; maga a 
tanácsos ur is kacag. A palacsinta rongyos

széleivel ott libeg homloka előtt; épen olyan 
zsíros, épe 1 olyan vörhenyeges, mint széles, 
kihevült arca

Hátradőlve zsölyéjében kacag, hogy 
arca majd kicsattan a vértől.

Később leveszi fejéről a sajátságos ékes
séget.

— Hohó, mókus, cukrot reá! — nyúl 
egyik karjával Karola felé.

Karola ledobja a sütőt a kezéből; mind 
a két tenyerét ajka elé szoritva susogja:

— Nem!
A tanácsos ur nem engedi magát ilyen 

könnyen kielégittetni ; föláll, hogy behajtsa 
Karolától, a mi őt illeti.

Karola tudja jól, hogy a kis apának 
joga van követelését behajtani s hogy azt 
tenni is fogja, de azért készen van arra, 
hogy opponálni fog, mielőtt engedne, — 
mikor Karcsa mama, mintha csak véletlenül 
volna arra útja, elsuhan Karola mellett s 
valamit súg a fülébe.

A »kicsike« szemei megvillannak, még 
egy vizsgálódó tekintetet vet anyja arcára, 
mintha nem hinné egy szóra, a mit az mon
dott, aztán gyorsan a kis apához fordul.

— Megadom ! —
Oda tartja kicsike száját, elcsattan a 

csók, mire kislányos szégyenkezéssel elfor- 
dúl, mig a méltóság03 kis apával Karcsa 
mama kezd enyelegni.

A palacsintasütés folyik tovább nagy 
elevenséggel; a méltóságos kis apának van 
elég nevetni valója s nem érkezik rá; ész
revenni, hogy Karola eltűnt a teremből.

IV.
A pont .

Mindenek előtt öltöző szobájába siklott 
be. Nagy álló tükre előtt megállva, gyors 
pillantással végig fürkészte öltözékét, aztán 
ajkain megnedvesitve két ujját, szemöldeit 
simogatta egyenes vonalba.

Még egy futó tekintet s lábujjhegyen 
fut annak a szobának az ajtajához, mely 
az öltöző és hálószoba között van ! — Hal
kan kinyitja s a nyiladékon át bedugja fejét.

— Kricsák u r ! — Igazán ? — belép 
I egészen s szemlesütve állapodik meg a fia- 
í tál ember előtt, a ki hosszú, fekete kabátja

szárnyait felhajtva, egy szék szögletén ült 
volt s most fölugrott, hogy a belépő Karola 
előtt meghajoljon. (Vége köv.)
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MECÉNHEZ.
(Horác. 3 dik könyv. 29-dik dal.)

Tyrhéni királyvér! téged immár régen .
Vár az érintetlen ó bor az edényben, 
Rózsakoszoruval, Mecénem, és üde 
Baláni kenettel a te hajfürtidre.

Ragadd ki magadat kedvteléseidből,
Nézve: hol Ezula hímes völgye zöldül;
Ne szemléld örökké a sok vizű Tiburt,
És az ormokat, hol Ulysses vére folyt.

Hagyd el undorító bőségeiteket 
S palotádat, mely a felhőkhöz közeleg;
Szűnj meg csodálni mit a boldog Róma á d : 
Gőzölgő füstjeit, kincseit és zaját.

Dúsaknak többnyire kedves a változat;
S szegény tiszta asztal, kis házfedél alatt, 
Melynek mennyezetén se’ bíbor, se’ szőnyeg — 
Gyakran felderíti a gondütött főket.

Már mutatja rejtett lángfényét Coepheus, 
Immár Procion is dühöngő tüzet hoz;
S a nap az Oroszlány bősz csillagzatába’, 
Fordítja az időt perzselő aszályra.

Már a lankadt pásztor csörgő patak mellett, 
Selymes nyájaival, árnyékot keresget,
S bozótos cserjéket, mert a hallgató domb 
Oldalán egy vándor szellőcske sem bolyong.

S te a közügy sorsán gonddal tekintve szét, 
Töprenkedve látod városunkon a vészt.
A mit ellenünkbe Széres s Baktra készít 
S Tanaisz, mely belől viszálkodva vérzik.

A jövendő idő, titokzatos vége,
Bölcs Isten által van fedve sötét éjbe . . .
S mosolyog felette, hogy ha a halandó 
Miatta végtelen rettegni hajlandó.

Ne feledd a jelent nyugton berendezni!
A többi a.folyók szerint fog evezni:
Most télig telt medrén egész békességbe', 
Csendesen hömpölyög Etruszk tengerébe . . .

Majd nehéz köveket s fatörzset szaggatva,
A barmot s házakat ragadva forgatja ;
Zúgása az erdők s hegyeket átjárja,
Nyugodt folyókat is felzaklat vad árja.

Az fog elégülten és vidáman élni,
Kinek nap-nap után így lehet beszélni:
»Éltem ! a holnapot bármint fordítja rám 
Setét fellegekben, vagy napfényben, Atyám,

»De a mi már egyszer mögöttünk van — bármi 
Jelentéktelenné soha se’ fog válni ;
Sem hatástalanná nem alakul átal,
Mit egyszer az óra tova vitt magával.«

Kacag a Szerencse kegyetlen bajokba’;
Gonosz játékait űzi makacskodva.
Kétes méltóságok kezén változnak át ;
Most nekem, majd másnak nyújtja földi javát.

i Dicsérem ha marad, De ha röppen szárnya: 
Legyen övé ismét minden adománya!
Én erényeimbe burkolózva, sorsom’

| A szegénységben is igénytelen’ hordom. —

Nem az én gondom, ha nyög-recseg az árboc: 
Fogadalmat téve nyúlni imádsághoz 
A tomboló vihar engesztelésére — 

j Hogy kincsét a sóvár tengertől megvédje.

Engemet akkor a zugó tenger árján,
Két evezőjü kis ladikomon járván,
Veszedelem nélkül, egy szelíd fuvalom 
Fog átal segitni, ás Iker-csillagom. *)

TÓTH ENDRE.

C A N I S.
Irta EMIL MARRIOT.

I.
Olyan szomorú volt a háborított puszta, 

hogy az ember szinte szeretett volna lehe
verni a földre, meghalni. Legalább azt gon
dolta Korvin Boliszláv, midőn elhagyatott 
udvarházából a hóval takart síkra lépett s 
szemét hol a földre sütötte, hol szomorúan 
a szürke égre emelte. Mily terhesen, mily 
szennyesen lógott fölötte ez az ég ! És mily 
hideg volt a hó, a melybe lábú süppedt. 
Senki nem követte őt, még egy kutya sem. 
így, egymagában, gyakran órákig barangolt 
Galícia havas mezőin, nem tért be egyik 
szomszédjához sem, s még attól is tartóz
kodott, hogy valamely rongyos paraszt
kunyhó küszöbét átlépje. Emberkerülő lett 
»szerencsétlensége« óta — igy nevezvén 
szolgái azt a csapást, mely őt félévvel az 
előtt érte — s ettől fogva sem az ismerő
sökben, sem a munkában, sem más egyéb
ben nem találta kedvét. Szerencsétlenségét, 
— ha ugyan annak szabad neveznünk — 
nemsokára elmondjuk. Udvarházának köze
lében egy fiatal földesasszony háza feküdt. 
Ennek a hölgynek halála éta az volt a nya
valyája, hogy magát eljegyezze s néhány 
hét malva az eljegyzést ismét felbontsa. Egy 
esztendő alatt négyszer jegyezte el magát, 
s épen annyiszor talált módot magát kisza
badítani. A sor Boliszlávra is rákerült. Per
sze azt hitte, hogy ö az »igazi«, mit vala
mennyi h itt; s ezt addig hitte, mig a szép 
állhatatlan nő egy szép reggelen sírva valiá 
meg neki, hogy csalódott önszivében, hogy 

1 nem szereti őt — s igy lehetetlen hozzá 
férjhez mennie. S hogy könnyebben feledje

*) Kasztor és Pollux.
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őt — mert e nő nagyon is észrevette, hogy 
szavai borzasztó hatást gyakoroltak reá — 
elhatározta, hogy Párisba költözik s néhány 
évet ott fog tölteni. Miután a nő a szegény
nek megígérte, hogy mint mondá »vigasz
talásul« hébe-hóba Írni fog neki, (mit azon- | 
bán egyetlen egyszer se teljesített), beeső- | 
magolt a bőrládáiba s elutazott. Távollété- 
nek első hónapjaiban Boliszlávon ideges 
nyugtalanságot vettek észre, a posta megér, 
kezésekor, sietve nézte át a számára érke
zett leveleket, s kiábrándult, csaknem csüg- 
geteg arccal bontotta fel aztán őket. — Ma 
már ennek is vége volt. A levelek érkezése 
nem okozott többé szívdobogást . . . .  meg
szűnt remélni, s igy a szorongást, aggódást 
is szélnek ereszté. Alig vetett az ablakokra 
egy futó pillantást, midőn Olga háza előtt 
elment, a mi egyébiránt elég ritkán esett 
meg.

Ma is igy barangolt nagy lassan a fe
hér síkon. Elgondolta, mily magánosán áll 
rokon és barát nélkül; számára minden ki
halt. Kimondhatatlanul elhagyatottnak érzé 
magát, midőn a hóboritott síkon lassú lép
tekkel ballagott . . . bolygása közben meg
állt s a hóra nézett. Osszeborzadt. Vörös 
cseppek a fehér leplen — vér. Rámeresztő 
szemét. Egy lény adta itt ki páráját magá
nyosan ? Vagy gyilkosság történt? Lábnyo
mokra sehol se lehetett akadni; a frissen esett 
hó eltakarta ; de a vércseppek kilátszottak 
a fehérségből. A magános vándort aggoda
lom-féle szállotta meg; aggodalom az isme
retlen lény miatt, melynek vére a hóra cse
pegett, mely talán az éghez és emberekhez 
kiáltozott segítségért s kiáltása meghallga- 
tatlanui elhangozék. Boliszlávot iszonyat fogta 
el. E vérnek látása kimondhatatlanul gyö
törte őt. A hóban fürkészett s a vérnyomok 
után ment. Kis távolságban egy sötét tömeg 
vált ki a fehér földből. Boliszláv reákiáltott.

A tömeg ügygyel-bajjal mozgott előre 
s összerogyott. Boliszláv néhány ugrással 
mellette termett. Most tudta meg, hogy az 
a tömeg egy nőstény farkas volt, mely tes
tével kölykét takarta.

II.
Az állat fejéről vér csörgött. Éhségtől 

hajtva az emberek közelébe merészkedett, 
s az emberek megsebesiték őt. Erre vissza 
menekült az erdőbe, kicsinyéért; halálosan 
aggódva vonszolta magát a vérző anya to-
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vább és tovább, hogy kölykét a biztos 
odúba vigye, hogy az emberek ádáz üldö
zése elől megmentse. De az út nagyon kosz- 
szu volt. A farkas végvonaglásban feküdt 
a havon, nyöszörögve s nyögve nyaldosta 
kölykét, mely reszketve simult hozzá, mintha 
sejtette volna, hogy azt az egyetlen lényt 
veszíti el, mely szeretet-és ótalomban része
sítette őt. Mi sem lehettett szomorúbb, 
mint e haldokló, félig éhenhaló állat látása 
s fölötte a szürke ég s körülötte a végtelen 
hólepel. Boliszláv hozzá lépett. Az állat ki
alvót ekintetét az emberébe szegezé . . . hosz- 
szu, siralmas egy tekintet volt az, minőt 
csak az állat szeme tud vetni, mely tekin
tet jobban megindít, mint a legmeghatóbb 
emberi szó, mely tekintet a férfi szivének 
gyökerébe hatott. Még egyet lélegzett; aztán 
kiadta páráját. Boliszláv karjára vette a kis 
farkast s köpenyébe takarta. Midőn most 
gyors léptekkel haza felé indult; midőn a 
kis állat bizalmasan hozzá simult s keblén 
fölmelegedni kezdett; midőn végre keblén 
elaludt; olyan érzelem támadt a magános 
férfi szivében, mely félig szeretet s félig 
szánalom vala. Csaknem oly érzés fogta el, 
hogy ezt a különös gyermeket úgy fogja 
szeretni, a hogyan egyetlen lényt sem sze
retett régóta.

A cselédség persze nagyon elcsodálko
zott, midőn urának a köpenyéből egy far- 
kas-orrt látott kikandikálni; de csodálkozá
suk méginkább fokozódott, midőn az úr ki
jelenté, hogy a kicsiny, a helyett, hogy mint 
ők vélték, agyonüssék , vagy valamely ál
latseregletnek eladják, ezentúl a házban fog 
lakni. De Boliszláv keveset törődött embe
reinek hüledező arcával, hanem hálószobá
jában sajátkezüleg készített a fiatal farkas
nak fekvő helyet, tejjel itatta meg őt s a 
számára készült vacokban jó melegen le
fektető, hol a farkas nemsokára el is aludt- 

j Az állat, melyet, hogy mintegy tudtára ad
ják kit válasszon példaképül, Canis-nak 

i (kutyának) nevezett, csakhamar hozzászo
kott az uj élethez. Gazdájának egy intésre 
engedelmeskedett, hízelegve ugrált reá s az 
állatok módja szerint fejezte ki iránta a 
mikor csak lehetett, szeretetét és ragaszko
dását. Szépen is növekedett s erősödött; sár
gás-barna, fényes bőre, villogó szemei s nagy 

| vakító fehérségű fogai voltak. A vadságnak 
I semmi nyomát se lehetett rajta észrevenni, 
i szelídítő étkekkel tartották s a kutyák közé

Z O R U
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tették; ha az ebekkel játszott vagy a föl
dön hempergett s magamagával veszekedett, 
morgott, farkába vagy talpába harapott, ez 
a furcsa magaviseleté még gazdájának ko
moly ajkaira is mosolyt birt csalni Néha 
napján ugyan egy vagy más illetlensége j 
miatt a korbácsot is megkóstoltatták vele 
— de hamar lerázta magáról az ütleget s 
csak a fenyítés o k á t  véste okos farkas 
fejébe. De oly alázatosan, oly hízelgőén is 
tudott bocsánatot kérni, hogy az nem is soká 
maradt el s ilyenkor ki volt virgoncabb, 
mint ő ! Midőn még kicsiny és gyámoltalan 
volt, Boliszláv valóban anyai gyöngédséggel 
őrködött »fogadott fia« fölött, mint a hogy 
a kis kölyköt tréfásan nevezé. Jó pajtás 
volt ez a kettő. Ha Canis sehol se tudta 
megtalálni, nyugtalanul futkosott a házban 
és udvaron, vagy szomorúan egy sarokba 
feküdt. Ha Boliszláv néha kénytelen volt 
néhány órát borzas barátja nélkül tölteni, 
mindig örvendett a viszontlátásnak. Ily 
őszinte örömmel igazán csak egy á l l a t  
üdvözli hazajövetelünket. Canis üdvözölve 
rohant gazdája elé, reá ugrott, kezét és lá
bát nyaldosta s ide s tova táncolt előtte, 
úgy, hogy Boliszláv attól tartott, hegy min
den lépésben megbotlik a farkasban. Ha 
Boliszláv dolgozott, Canis lábainál feküdt; 
ha aludt, a farkas hü őr gyanánt őrizte há
lószobája küszöbét. Ura sétáin Canis volt 
folytonos kísérője.

így telt az idő. A kis, ostoba állatból 
szép, nyúlánk, nagy farkas lett.

III.

Egy unalmas, rut decemberi este Bo
liszláv átázva, rossz kedvüen és rendkívül 
izgatottan jött haza.

— Vidd Canist a kutya ólba, parancsolá 
egyik szolgájának, mig ő sapkájáról az eső
cseppeket rázta le. »Sokkal piszkosabb, hogy- 
sem a szobába jöhetne velem.« A vizes, sá
ros és átfázott farkas készségesen vezetteté 
magát az ólba, mig gazdája a lépcsőkön az 
olvasó-szobába sietett s ott a nélkül, hogy 
a csepegő ruhákat fölváltaná, hátul össze
fogott kezekkel s komoran összehúzott szem
öldökkel föl s alá járt a szobában.

Egyik szomszédjával találkozott s a kö
vetkező párbeszéd folyt kettejök között.

— Jó estét, testvér. Hová?
— Sétálni. Hát te?
— A vásárról jövök haza. Kutya egy

idő ez! De hallottad-e már a nagy újságot? 
A mi örökös mennyasszonyunk megint itt
van !

Boliszláv olyasmit érezett, mintha va
laki megütötte volna.

— Kiről beszélsz ?
— H át. . . Olgánkról. Tegnap óta ismét 

itt van ügy látszik Párisban kifogyott a 
pénzből és a szeretőkből. Mit gondolsz ?

— Nagyon meglehet.
— Igen kopottnak látszik.
— Ugy-e ? Boliszláv a farkas nyakában 

motozott kezével.
— Hideg van és esik, testvér, mondá 

lehangolva. Én haza megyek. Isten áldjon.
Pedig nem ment haza. Órákig bolyon

gott a szél és eső dacára; a viz lefolyt ru
háin, s mégis úgy égett belseje, mintha 
forró láza volna. Egyszer csak háza előtt 
állt, mire csakhamar szobájában járt föl s 
alá. Csak most kezdett fázni. De nem gon
dolt arra, hogy vizes ruháit szárazaikkal 
váltsa föl. Gépiesen lépett a kandallóhoz s 
annak tüzénél melegedett. Ruhái gőzölögtek.

Tehát ismét itt — tizennyolc hónapi 
távoliét után. Nem szerette a nőt többé — 
ó nem, nem! de miért jött vissza? Mit ke
res itt e hóval borított, szomorú Lengyelor
szágban, komor házában, e vigasztalan táj 
közepett? Szerette volna tudni, m i é r t  jött 

I vissza ? Tehát nem feledte el a szép vidám 
' Párisban, hogy Lengyelország is van a 

föld kerekén ? Boliszláv persze csakhamar 
jóllakott Páris városával, de leghamarabb 
a párisi nőkkel, kik örökös szeretetre mél- 

j  tóságukkal, örökös mosolyukkal és örökös 
j kacérságukkal eleintén elbűvölnek, de aztán 

bosszantanak, mert épen m i n d e n  férfi 
iránt hasonló szeretetreméftóságot, mosolyt 

i és kacérságot tanúsítanak, melyeket az em- 
J bér végre megun, mert túlságos nagy és 

túlságos nyílt imádással viseltetnek minden 
férfi i ránt . . .  de Olga ki maga is kacér, és 
könnyelmű volt, okvetlen Eldorádóra lelt 
Párisban !

Boliszláv nem szerette őt többé. Annyi
szor mondá ezt a szót magában, hogy ez 

; állítás helyessége gyanússá válhatott előtte 
j . . . vájjon oly szorgos és ismételt bizonyí

tásra szorul c az, a minek igazságán nem 
kételkedhetünk ? Tehát nem szerette őt többé,

| de jobb szerette volna Párisban, Pétervárott, 
j ah 1 bárhol másutt, mint itt tudni őt. Bizony- 
I nyal folytatni lógja régi életét, szeretkezni,



K O S Z O R Ú 759

kacérkodni fog, s ezt vagy azt vonja há
zához. Néha idegen férfi kíséretében fog 
vele találkozni —

Nem fiizte tovább a gondolatokat, ha
nem a kandalló lángjába bámult. Hisz utó
végre mindegy volt, mert úgy sem szereti | 
őt többé . . .  és mégis . . . miért tölti el oly | 
kinzó, csaknem elviselhetetlen komorsággal j 
annak lehetősége, hogy Olga mást fog sze
retni ?

Nem akart többé a gondolatokba mó- 
lyedni. Másra akart gondolni, olvasni, enni, 
aludni, valamit tenni. Épen egyik szolgáját 
szándékozott behívni, midőn halk kopogtatás 
hallatszék az ajtón. Annyira megrettent a 
kopogtatás miatt, mintha gonosztevő volna, 
ki azt hiszi, hogy üldözői nyomában járnak.
A vér tovatűnt arcából s szivébe tolult. »De 
bolond vagyok!« gondolta s az ajtóhoz ment, 
hogy kinyissa.

Csaknem széditő illat ömlött a szobába. 
Egy elegáns, egészen bundába burkolt női 
alak lön látható. Boliszláv egy lépést hátra 
tántorodék. A szó torkán akadt.

— Olyan szomorú e rút időben egye
dül lenni, — kezdé a látogató, — mond
hatnám, erőltetett fesztelenséggel. Ki nem 
állhatom a magányt. így hát összeszedtem 
minden bátorságomat s most itt vagyok. 
Megengedi, hogy egy kevéssé önnel időz
zem ? — Boliszláv szótlan meghajtá magát. 
Levéteté vele bundáját, lekapta fejéről a 
lengyel sapkát s aztán a kandalló közeié- ; 
ben helyet foglalt.

— Csak tegnap érkezett ide ? — kérdé 
Boliszláv a nélkül, hogy helyéről mozdulna, 
mig a nő kényelmesen a lángok felé nyujtá 
lábait, melyek ködmen csizmába voltak 
bujtatva, s pislogva a tűzbe nézett.

— Igen, csak tegnap. Miért nem ül 
le ? Nem is tudok rendesen beszélni, ha ön I 
oly nagy velem szemben. Ilyenkor mindig 
azt gondolom, hogy nem hall engemct.

A férfi engedett óhajtásának s némán 
nézett reá- Neki nem látszék a nő »kopott
nak« ; a hidegtől kipirult arca s a nagy, 
élénken tekintgető szemek oly iíjak és szé
pek voltak, mint valaha.

— On nem is üdvözöl engemet, Kor
vin ur, — mondá némi szünet múlva. — 
Az nem szép öntől.

— Bocsásson meg, — viszonzá kese
rűen mosolyogva. — De nem is foghatom 
meg, hogyan látogathatott meg épen engem.

— De legalább köszönje hát meg — 
legyen elismeréssel — legyen szeretetre
méltó, jó, udvarias — mint egykor volt, — 
fejezé be halkan, csaknem alig hallhatóan, 
s a földre süté szemét.

— Nem bocsátott meg nekem? — 
kérdé Olga esdőleg s felé nyujtá kis, fehér 
kezét. — Kössünk hát békét! Hiszen azért 
jöttem.

— Ne játszék velem, asszonyom, — vi
szonzá Boliszláv komoly rosszalással, — 
kegyed nem sértett meg engem, azt úgy is 
tudja . . . legalább oly módon, a melyet bo
csánatkéréssel jóvá lehetne tenni. Hogy akkor 
fájdalmat okozott, megvallom . .. De kegyed 
felejti azt, hogy azóta sok idő elmúlt s hogy 
az idő minden bajt meg tud orvosolni . . . 
hogy tehát én is feledtem és meggyógyul
tam s igy nincs szükségünk békekötésre. 
Örülök, hogy ismét láthatom s hálás leszek 
érte, ha megengedi, hogy néha meglátogat
hatom . . . De csak egy feltétel alatt fogom 
átlépni a küszöböt: hogy arról, a mi egy
kor köztünk történt, soha nem tesz em
lítést.

Olga lejebb hajtá szőke fejét s gon
dolkozóig tette össze kezét.

— De csak eljön hozzám ? — suttogá 
aztán.

— Mihelyt kegyed óhajtja .. . addig, 
mig jobbat nem talált.

— Jobbat? — ismétlé lassan. — Az 
lehetetlen.

— Kérem, — mondá Boliszláv lassan 
fokozódó türelmetlenséggel — ne beszéljen 
velem ily hangon. Nem vagyok oly hiú, hogy 
a hizelgésben kedvemet találnám. Beszéljen 
inkább egyet mást párisi tartózkodásáról. 
Hogyan tetszett ott önnek ?

— Jól, igen jól, — feleié Olga, — ad
dig az ideig, mig meg nem szállt a honvágy.

Nem mondott teljesen igazat. A nagy, 
ragyogó Párisban a kis lengyel nő egészen 
elenyésző szerepet játszott; a szalonok arsz- 
lánai nem az ő, hanem más nők lábainál 
hevertek: akadtak ugyan imádói, de a hi
deg szivü. blazirt franciák többnyire hűtle
nek lettek hozzá, mielőtt betelt volna velők. 
Sokszor nagyon élhetetlen lovagokkal kel
lett megelégednie, ha nem akart teljesen 
kisérő nélkül maradni, öltözékeit mások el
homályosították s mindez mélyen sebzé kis, 
hiú szivét. Otthon hangadó személyiség volt, 
szerették, szívből szerették — Párisban mel
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lőzve, megvetve, elhanyagolva érzé magát. 
Gyakran olvasta a könyvekben, hogy 
egy lengyel nőnek csak Párisba kell men
nie, ha imádtatni és ünnepeltetni akar. A 
valóság másra tanította. A legnagyobb el- j 
hagyatottság érzete fogta el őt, s azt hon- i 
vágynak magyarázta. így hát ismét szegény, 
szomorú Lengyelországába tért vissza, kissé 
korosabban, kissé komolyabban és kissé 
szerényebben is, mint távozásakor.

Boliszlávnak mosolyognia kellett, midőn 
Olga a — honvágy özét kimondá, s igy 
szólt: — Nagyon csöndesnek és egyhan
gúnak fogja helyünket tartani.

— Bizonynyal, — viszonzá. — Már 
megint elkivánkozom. Könyek szöktek sze
mébe s hevesen simitgatta ki ruhájának 
ráncait. Mindenki elfeledett engem, — foly 
tatá fojtott hangon. — Senkisem kívánko
zott utánam vagy várt reám. Senkisem sze
ret itt . . . s balkezének ujjai ideges nyug- i 
talausággal doboltak dacosan felbigyesztett. 
ajkán.

Boliszlávnak ismét mosolyognia kellett. , 
Miért csodálkozik azon ? — kérdé. -— Hi
szen nem épen jó emléket hagyott maga 
után.

Olga nem ügyelt szavaira.
— Ö n t ő l  ezt legkevésbbé se hittem 

volna, — mondá duzzogva és sértődve.
— Mindenesetre nincs igazam, — vi- í 

szonzá Boliszláv kissé élesen. — Üveg alatt 
kellett volna ön iránti szerelmemet megőriz- | 
nem,migkegyednek végre vissza tetszett jönni, 
hogy aztán tüstént szivembe tegyem s ma
gamat újra gyötörni és tiporni hagyjam, mint 
egykoron.

Olga először merően reá nézett, aztán ; 
könnyekre fakadt.

— Oh ! En határtalanul boldogtalan va- j 
gyök ! — zokogá.

Boliszláv kissé kijött a sodrából.
— En nem értem önt, asszonyom, — í 

mondá bosszúsan. — Mit akar tőlem ? Hogy ! 
egész komolyan udvaroljak kegyednek ? És 
miért gondolja egyszerre, hogy határtalanul 
boldogtalan ?

— Az vagyok, és pedig ön által va
gyok, — mondá majdnem haraggal s kipi- | 
mit arccal, s könnyes, égő szemekkel né
zett reá.

— Általam? — ismédé Boliszláv ké
telkedve.

— Ön által! — mondá még egyszer.

— Gyakran gondoltam önre Párisban 
s ön után vágyakoztam . . .

— Olga! — szakitá őt félbe haragosan
— oly haragosan, hogy a nő megrettent.
— En türelmes ember vagyok. De gúnyt 
nem tűrök — és öntől legkevésbbé.

Boliszláv az ablakhoz ment s a táb
lához nyomta homlokát, hogy összeszedje 
magát.

— Hisz nem csufolódom, — mondá 
Olga egészen megfélemülve. — Én eskü
szöm, hogy ön kedves nekem, hogy akkor 
nem tudtam, mit akartam és óhajtottam s 
hogy ezerszer megbántam balgaságomat s 
hogy ma azért jöttem önhöz, mert ide vont 
valami, mert végre meg kellett volna ön
nek mondanom, hányadán vagyok . . .  és 
most tudja . . .  és most ismét megyek .. . 
mivel . . .  mivel engem többé nem szeret.

Izgatottan nyúlt köpenye után s távozni 
akart.

— Olga! — kiáltá Boliszláv magán 
kivül s elállta útját. — Kényszerítem önt,
— folytatá majdnem durván, — legyen 
őszinte! Másodszor nem bocsátanám meg a 
gúnyt. Még szeretem kegyedet. Ki sem tu
dom mondani mit érezek. Igazán szeret ?

Olga félt ugyan tőle: arca, hangja in
kább gyűlöletet és szenvedélyt árult el, 
mint szerelmet, de még egyszer összeszedte 
»minden bátorságát«, karjait nyaka köré 
fűzte, sirt s mellére hajtá szőke fejét.

Pár nap múlva nevetve mondták a vi
déken, hogy Korvin Boliszláv és Racovszka 
Olga másodszor jegyezték el egymást.

IV.
— Ma fogsz először tisztelegni a jö

vendő úrnődnél, — igy szólt Boliszláv Ca- 
nishoz három nap múlva az imént elbeszélt 
jelenet után, mely időközben Canist nagyon 
elhanyagolták. — Aztán jól viseld magad, 
fickó, hallod-e ?

Canis fülét hegyezte s okos képpel fi
gyelt ura szavaira. Azt mondhatnánk, hogy 
mindent megértett. Boliszláv még néhány
szor végig simitá a kefével, aztán mind a 
ketten Olga háza felé indultak. Mig a lép
csőn fölmentek, Boliszláv még néhány jó 
tanitást adott az állatnak, s Canis virgon
con táncolt előtte, mintha azt akarná mon
dani: — Tudom már . . . tudom már. De 
ez egyszer csalódott a szegény Canis.

— Itt hozok valakit, — mondá Bolisz
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láv az Olga szobájába vezető ajtót, kinyitva/ 
beereszté Canist, mely nagy ugrásokkal a 
szobában termett s aztán farkát csóválva 
Olgához közel megállt.

Olga hangosan felsikoltott.
(Vége köv.)

TOLDY ISTVÁN DRÁMÁI.
(Folyt, és vége.)

Jön férje s tudatja vele, hogy távozik 
s nem tér vissza soha, mert gyűlöli, meg
veti. Egyedül marad a szerencsétlen nő, 
gondolkozik sorsán s tudatára jő, mire ba
rátnői már könyörtelen kézzel rámutattak, 
hogy szereti Zoltánt. A lovagvárak termei
ben. hol tiszta a nő szive, s nemes a férfi 
lelke, búcsúznak úgy egymástól, a hogy 
Kornélia válik az őt a válás hírére fölke
reső Dunaytól. »Menjen, menjen . . . .  hadd 
legyen utolsó emlékem e boldog pillanat!« 
Lerakja ékszereit. »így . . . ismét a régi va
gyok . . . .  vissza a régi házba . . anyám
hoz !« Indul, midőn az inas sürgönyt hoz; 
anyja meghalt, meghalt a nélkül, hogy lát- | 
háttá, szemeit lezárhatta volna s kitörő gyű
lölettel kiáltja, hogy ezt is annak az ember
nek, az ő aljasságának köszönheti. Térdre j 
borulva imádkozik, a besütő hold világa 
megaranyozza fejét s igy találja Temesy, ki 
vágyától elragadtatva, hátulról átkarolja. A 
nő ijedten ugrik fel s midőn a férfi vad ül
dözésével nem hagy fel, az ablakra szökik, 
felszakitja, a férfi ijedten hátrál s e pilla
natban belép Dunay. Kornélia a székről le- 
ugorva, karjaiba veti magát: Mentsen meg 
ez embertől! . . .

Igaz, sok e felvonásban a lyrai elem, 
de sok benne a drámai, habár a hatásva
dászó, az idegrázó is. Az események ro
hamosan követik egymást s a sivár helye
ket még jól is esik egy egy lyrai jelenettel 
felváltanunk. S melyik dráma ment teljesen 
a lyrától ? A legkomorabb, legsivárabb tár
gyakban is meg-megpendül a lyra hangja. 
Érzelmek szülik a cselekményeket s az 
érzelmek mind subjectivek. Hiába, nem jö
hetett egyéb, mint a mi jött. Ha elfogadjuk 
alapul Kornélia jellemét, s el lehet fogad
nunk, a cselekmények összefüggő lánca 
ide kellett, hogy hajtsa a szerencsétlen 
nőt. Már elbukott, midőn Dunay karjába 
dobta magát, de a közönség nyilt bátorság
gal tapsolhat neki, mert kénytelen érezni, 
hogy abban á helyzetben maga se tett volna

máskép. S itt tarthatunk most prédikációt 
a tiszta női erkölcs, a női kötelességérzet 
mellett, emberileg gyarló érzelmeink elle
nünk bizonyítanak s meghazudtolják szava
inkat. Képzeljenek önök egy minden gyar
lóság nélküli nőt, ki képes magát annyira 
megtagadni, hogy a belépő Dunaynak azt 
mondja, hogy: Távozzék, még utolsó em
lékül se maradt a boldog pillanat, hadd le
gyen hát vigasztalan magányomnak társa 
ez utálatos és átkos perc emléke, mindegy, 
távozzék ! Képzeljék el, s meglátják, nem 
fog é, ha a színházból haza mentek, puha 
ágyukon két ártatlanul megtört s z í v  szen
vedése kisérteni, melyeken keresztül átvi
gyorog a harmadiknak tivornyákon áthangzó 
kacagása ? !

Hanem a végjelenetben egy kis tech
nikai hibát mégis követett el a szerző, mely
nek kikerülése pedig a hatást is fokozta 
volna s a bukást is, ha annak nevezzük, 
enyhébb színben tünteti elő. Temesi, midőn 
nejét az ablakpárkányon látja, rémülten hát
rál s »megyek . . . megyek« szavakkal tá
vozik. E pillanatban lép be Dunay s ekkor 
dobja magát karjaiba Kornélia. Hisz akkor 
már félig-meddig mentve volt! Nem haíá- 
tásosabb s Kornéliára nézve igazolóbb lett 
volna e, ha Kornélia Temesy jelenlétében 
mondja e szókat s Dunay elhajítva az út
ból Temesit, viszi magával Kornéliát?!

A II. felvonás Sorrentóban játszik a 
tenger partján. Kornélia Zoltánt várja, ki 
Nápolyba hajózott át. Egy idegent jelent 
be a szobaleány s belép Temesi. Büntetni 
jött és bosszulni, mondja. A nő méltatlan
kodva utasitja vissza. Bosszulni tán igen, 
de büntetni nem ! Sivár, riasztó jelenet kö
vetkezik, melyben a nő szemébe dobja a 
férfinak mindazt, a mit szenvedett s vádolja 
keserűen tönkrement eleiéért. De megtörik 
minden vádja s elhagyja minden önérzete a 
férfi egy szavára: a bűntárs életéért jött. A 
nő előbb könyörgésre fogja a dolgot, ke
gyelmezzen meg Zoltánnak, majd midőn 
látja, hogy ő, (a nő) nem a csábitott, hanem 
a csábitó, ő csalta már régóta férjét, házas
ságuk első hetében már, kedvese volt már, 
midőn a férj még imádta. Temesi kétszer 
is feléje szúr a tőrrel, hogy ledöfje, de csak 
megáll s eltolja magától: Eh, hazudsz! S 
midőn Kornélia látja, hogy nincs menekvése 
Zoltánnak, pisztolyt ragad. »Ha vérnek kell 
folyni, úgy folyjék a tied! . . . Megmentem

*
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őt . . .  megmentem tőled a világot . . .  én 
voltam utolsó áldozatod, gonosztevő . . . időd 
lejárt . . . megöllek !« s lelövi. Temesi »gyil
kos!« kiáltására összerezzen, őröltén rohan 
a terrassera s miután a belépő Zoltánnak 
egy »Isten hozzádot« kiáltott, a tengerbe 
ugrik.

S ezzel véget ér a tragikus kimenetelű 
színmű. Van egy homályos rész e felvonás
ban, hogy miért teszi mindezt Zoltánért 
Kornélia. A néző érzi, hogy igy kellett 
tennie, de tisztában az okkal még sincs. 
Kapaszkodott-e beléje, mint egyetlen s utolsó 
támaszába, szánta-e az ifjú éltet, mely miatta 
és végette megsemmisül, vagy féltette 
benne a hőn szeretett férfi életét? Bárme
lyik ez okok, különösen a két utóbbi kö 
zül elegendő, hogy mindazt véghez vigye s 
igen valószínű, hogy Kornélia tetterejét tán 
mind a három egy’befolyása tüzelte, de ezt 
tisztába kellett volna hozni. Maga az igaz
ságszolgáltatás ellen, bármily véres legyen 
is, nem lehet kifogásokat emelni. Ilyen el
lentételeket nem lehet máskép kiegyenlíteni.

Mellékszemélyei a műnek sokkal cse
kélyebbek, semhogy, tán az egy anyát k i
véve, kidomborodhatnának, de tévesztett 
nincs közöttük egy se. Nyelve, mint e pár 
rövid mutatványból láttuk, velős, drámai 
kifejező. De nem hagyhatjuk emlitetlenül, 
hogy az első felvonást két epizód terheli, 
melyek nélkül, noha Kornélia jellemének 
megvilágításául szolgálnak, nagyon szépen 
ellehetett volna.

De mindez alig von le valamit Toldy 
István e kiválóan sikerült müvének érde
meiből s ha a francia idegrázó, házasság
törő darabokat naponkint a repertoiron lát
juk, méltán kérdezhetjük, miért nem ezt is ?

S ezzel végére jutottunk Toldy István 
drámairó pályájának. E darabja után con- 
flictusba jött a Nemzeti Színházzal, s több 
darabot nem adott neki. Halála után két 
színmű kéziratát találták papírjai között. Ak
koriban sokan várták, hogy a Nemzeti Szín
ház elő fogja adni őket. A Nemzeti Szinház 
nem adta elő.

Alig harmincöt éves korában halt meg. 
Igen korán magának s igen korán az iro
dalomnak. Harmincöt éves korunkban még 
ritkán Írunk remekműveket.

Lehet, hogy ő sohsem irt volna. Korá
nak gyermeke volt a szó szoros értelmében. 
Azé a koré, melyből hiányzik az eszmény

utáni törekvés, az ideál utáni szárnyalás; 
mely boncolni szeret inkább, mint alkotni, 
fényképezni inkább, mint festeni, önteni a 
szobrot) inkább, mint faragói Idők jele ez 
s nem épen kisebbítésül mondjuk. Csakhogy 
tény, hogy a fényképek nem érnek száza
dokat s az öntvények nem szülnek Cano- 
vákat. De hisz — a ki saját korának élt, 
minden kornak élt.

Nekünk illik őt siratnunk, illik róla meg
emlékeznünk. SZÁNTÓ KÁLMÁN.

EGY KÉZÍRATGYÜJTEMÉNY E SZÁ
ZAD ELEJÉRŐL.

Deák Ferenc szinészbarátom a nyáron 
Biharban barangolván, egy érdekes kéz- 
*rat«yfi)teményre akadt s ismervén szenve
délyemet, melylyel az ilyesfélét kutatom, 
elküldötte nekem.

Egy bihari kéziratgyüjteraény e század 
elejéről. Aligha téves utón botorkálok, ha 
azt hiszem, hogy képviselve lesz benne a 
debreceni kör nem egy tagja s igy talán 
Csokonai is, főleg fiatal éveiben, még a col- 
legiumban irt munkáival. Ha már most te
kintetbe vettem, hogy Csokonainak épen e 
korban irt munkái közül veszett el a leg
több — ismeretes, hogy kéziratait olvasás 
végett barátai és ismerősei közt szokta volt 
kiosztani, hisz igy lett belőle, mielőtt még 
a nyilvánosságra lépett volna, a híres deb
receni poéta — kétszeres mohósággal fog
tam az elsárgult levelek olvasásához. S vá
rakozásomban nem csalatkoztam. Afajta 
debreceni apró szentek elavult munkái kö
zött ott van Csokonainak is mintegy tizen
hat — részben kiadatlan — munkája, Fáy 
Andrásnak két költeménye s egynéhány k i
sebb meséje, Péczeli Józsefnek egy hazafias 
verse és gróf Mikes Sándornak egy terje
delmes elégiája. A munkák nagy része azon
ban az iró megnevezése nélkül van lemá
solva. Nincs-e közte Csokonainak vagy más 
nevesebb Írónak még valami kiadatlan müve 
— különösen egy »Bachus házasságát a 
Lympha vizi nymphával« elbeszélő, négy
énekes és a »Békaegérharc«-hoz külforma 
és vérselés tekintetében teljesen hasonló ki
sebb eposzra nagy a gyanúm, hogy Csoko- 

| nai tollából került — azt további kutatásom 
| fogja igazolni.

Az 55b lapos, vaskos kötetet Ágoston 
! János másolta Debrecenben 1829-ben s ci-
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meül ezt irta M i n d e n e s  G y ű j t e 
mé ny ,  m e l y e t  ü r e s  ó r á i n a k  el f e-  
c s é r l és  é r é  ö s s z e s z e d e t t . . .  A K. 
O. előtt rövid bevezetésben igazolja mun
káját, majd következnek ezután a részben 
verses, részben prózai dolgozatok.

Nem akarom ez alkalommal mindeze
ket ismételni, csak Csokonainak belemásolt 
müveit, ezek közül is csak egy kiadatlan 
színdarabját óhajtanám részletesb ismerte
tés tárgyává tenni.

A sorrend, melyben Csokonai V. Mi
hály munkái e kötetbe másolva vannak a 
következő:

1. M i i i t a t  o m n i s  a m a n s  et  h a 
b é t  s u a  c a s t r a  Cu p i d o .  E költeményt 
Abafi Figyelője mint kiadatlant közölte egy 
pár év előtt, holott ez már a Toldy kiadá
sába is föl van véve egész terjedelmében. 
Egyébiránt régi Zrinyi-stróphákban a sze
relem mystériumait zengi. (48. 1.)

2. C u r r e u s  de l e p o r e  a n n o  1795 
d i e b u s F e b r u a r i i ,  me l y  á l t a l  t u d 
t á r a  a d a t i k  a F e k e t e  v á r m e g y é 
n e k  ( c o l l é g i u m)  e g y  h a l l a t l a n  és 
p é l d a  n é l k ü l  v a l ó  t ö r t é n e t .  Egy 
ellopott nyúl pezsgő humorral megirt his
tóriája. Kiadatlan. Abban a korban a má
solók előtt igen kedvelt darab, meg is van 
több akkori kéziratmásolatban. Értesülésem 
szerint Szél Farkas kir. táblai ítélő bírónak 
is meg van. (76 1.)

3. K o n s t a n t i n á p o l y  l e í r á s a .  
Összes munkái közt is meg van, de ez né
mely tekintetben elüt tőle. Egyáltalában je
len másolat az első feldolgozás benyomását 
teszi. (103 1.)

4. Ü s t ö k ö s  e l e q u e n t i a .  Vő f é n y .  
Ki van adva. (150 1.)

5. A f ö s v é n y .  A »Zsugori uram« 
első, még pedig hexameteres feldolgozása. 
Tartalom és jellemzésben ugyanaz s ilykép 
végződik:

M o s t  i s  a z o n  b ú s u l ,  h o g y  t u d j a  j a v á t
s z a p o r í t n i

D ú l - f ú l ,  h o g y  s z ö r n y ű  s o k a t  á d  k i  
p o t o m r a  n a p o n k i n t  

K é r d e d ,  h o g y  ki  l e h e t ?  N e v e  n i n e s ,  
m e r t  e z t  i s  e l a d t a ;  

A z t  i s i r i g y  l i  t a l á n ,  h o g y  r ó l a  po?
t ó m r a  b e s z é l ü n k .  (161. 1.)

6. A c i g á n y .  Ki van adva. (175 1.)

7. G a r s o n d u M a l h e u r e u x  v a g y  
stb. (színmű). Ki van adva. (213 1.)

8. Mi a c s ó k ?  E költeményről Toldi 
Ferenc megemlékezik a «Nemzeti Könyvtár- 
féle' kiadásban, mikor Csokonainak összes 
müveit felsorolja, de utána jegyzé, hogy 
»elveszett«. Az ügyes verselés, a szikrázó 
elmésség és eleven kedély, mely az egész 
költeményt áthatja, különben is a Csokonai 
tollára vall. Közöltem a Petőfi-társaság lap
jában, a »Koszorúdban. (241 1.)

9. L a k a d a l m i  j á t é k .  (Alkalmi 
színdarab). Kiadatlan. Erről bővebben alább. 
(244 lap.)

10. A r á g a l m a z ó k h o z .  Kiadatlan, 
de roppant trágár volta ezutáni közlésének 
is útjában áll. (302 1,)

11. V i n u m  a c u i t  i n g e n i u m.  Ki 
van adva. (307 1.)

12. B a r á t s á g o s  b u c s ú v é t e l .  Ki 
van adva (314 1.)

13. Cs. V. M. l e v e l e  az  ő L i l l a  
n é v  a l a t t  r e j t e t t  s z e r e t ő j é h e z ,  
V a j d a  J u l i a n n á h o z .  (418 1.) Ki van 
adva, de bővítve.

14. A n a c r e o n  és O v i d i u s  h a l á 
l á r a .  A m e g i v o t t  Ámor .  A p a l a t i 
na  s n é h a l á l á r a .  A h a j ó k á z ó A m o r .  
Mind a négy kiadva. (488. 489. 1.)

15. S o m o g y i  Ca s us .  (Tegnap Csö- 
köl és Hedrakely csaknem üstökbe kapott 
. . .) Később adatott ki. (489 1.)

16. B a c h  us h á z a s s á g a  a Ly m-  
p h a v i z i  n y m p h á v a l .  Kisebb elbeszélő 
költemény négy énekben. Ugyanaz a stró- 
phaszerkezet, ugyanaz a verselés, melyet a 
»Béka-egérharc«-nál látunk s ez vezet en
gem arra a gondolatra, hogy e költemény 
a Csokonai munkája. Mennyiben járok he
lyes nyomon,további kutatásom fogja igazolni.

Ennyi az, a mi a Csokonai munkája e 
kéziratgyüjteményben. Minthogy azonban a 
legtöbb munka névaláírás nélkül van má
solva, föltehető, hogy még több munkája 
van közte s ezek aztán bizonyára kiadat
lanok. Ezt is a kutatás fogja majd kideríteni.

Mind e munkák között, természetesen, 
Csokonainak kiadatlan színdarabja, a »La
k o d a l m i  j á t é k «  a legérdekesebb s re
ánk nézve — főleg irodalom és kortörténeti 
szempontból a legfontosabb.

»Hogy  m i l y e n  a l k a l o m r a  i r t a
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a d a r a b o t  C s o k o n a i ,  a r r ó l  P h ő b u s  
s z á mo l  be,  a k i é  d a r a b b a n  s z i n t é n  
s z e r e p e l ,  ö  m o n d j a  G y ö n g y ö s i 
n e k :  »Vége  v a n  G y ö n g y ö s i  mo s 
t a n i  m u l a t s á g u n k n a k  és t i s z t e 
l e t ü n k n e k !  Ör ü l ö k ,  ha  v a l a m i  
g y ö n y ö r ű s é g e t  v e h e t t é l  m a g a d 
n a k  be l ő l e .  Már  mo s t  v i s s z a a d l a k  
t é g e d e t  e l ő b b e n i  b o l d o g s á g o d 
n a k  — de  m i n e k  e l ő t t e  a lenne., 
im é  t u d t o d r a  a dom,  k i k  l é g y e n e k  
a zok ,  a k i k n e k  e z t  a t i s z t e l e t e t  
k í v á n t a  t é t e t n i  P a l l á s ;  e z e k  a z ő  
k e d v e s  t a n i t v á n y i :  a t i s z t e l e t r e  
mé l t ó  »Sárvári Pál« é s »Földvári József«. 
A k i k é r t  p e d i g  V e n u s  és C u p i d o  
m é l t á n  r e á m h a r a g u d o t t ,  a z ő  sze 
r e i m e t e s  n y m p h á i  »Dömsödi Sófia« és 
»Marjai Erzsi bet«. E z e k e t  i g y  é r t é 
s e d r e  a d v á n  v i s s z a e r e s z t l e k  má r  
mo s t  e l é b b e n i  h e l y e d r e ,  a b o l d o g  
l e l k e k  s e r e g é b e .

Világot vet a kor irodalmi és műveltségi 
állapotaira s e szempontból rendkívüli fi
gyelmet érdemel. Éles satyrával gúnyolja a 
kor ama ferdeségét — mely különben a mi 
korunknak is jellemzője, — hogy boldog, bol
dogtalan neki adta magát a versgyártásnak- 
Könnyen kimagyarázható ez azon korban, mi
dőn Kazinczy minden újabb versirót szinte 
hozsannával fogadott, mintha csak — elő
legezve Széchenyinek amaz ismeretes mon
dását — azt tartotta volna, hogy »oly ke
vesen vagyunk, kik a magyar nyelv és iro
dalom gyarapításán és művelésén fárado
zunk, hogy még a fűzfapoétát is örömmel 
kell üdvözölnünk.«

Rögtönzött darab ez — mondom — s 
actiót vagy bonyodalmat hiába is keresnénk 
benne. Mindössze is csak az akkori debre
ceni irodalmi életből ad egy képet, de ez 
a maga éles satyrájával kitünően sikerült.

Phoebus Apollónak poéta-iskolája van 
Debrecenben. A kik költői tehetséget érez
nek magukban, Debrecenbe jönnek és ta
nítványai lesznek a mesternek. De épen az 
a baj, hogy a ki csak irni tud s holmi rossz 
kadenciákat faragott, már hivatottnak érzi 
magát s a tanítványok csak úgy dőlnek. Ez 
bántja a Játék elején fellépő Gál poétát is- 
»No Poéták, bezzeg örülhettek ! szépen sza
porodtok : hozának közitekbe két derék kör
mönfont legényt, kik a mint látszanak — 
nem egyebek, hanem valami N y ú l  H i s-

t őr i  át,  C i g á n y o k  r o m l á s á t  (Nagy-
idai), vagy Argirust dudáló, öreg hangú 
bőrharangok. Oh csak az a lelkemnek ne
héz, hogy az olyanokat közinkbe veszik, a 
kiknél hamarább megtanul a szajkó beszélni,

! a varjú %ctiga, xaiaag t kiabálni. Azt gon- 
| dolják, hogy ha már nagy orra van, mind

járt Ovidius lesz belőle, ha fortély pillant 
| s bámész száját eltátja, Vergiliust felülmúlja, 

vagy ha markos fülű, Horatiust megelőzi; 
j pedig, ha faágakkal behánynák s veszélyt 

jelentő hanggal onnan lármázná idétlen ver
seit, szinte olyan prédát csinálhatna az Ae- 
sopus oroszlánja a szaladó vadakból, mint 
régen« .. . Majd meg: »Nem! nékem nem 
kell, én megmondom a Praeceptor urnák, 
hogy be ne vegye a classis gyalázatára.«

Mig igy panaszkodik, kacagva jön egy 
másik poéta: Kúti. ő  már látta és hal
lotta az ajánlkozó tanítványokat s nem tudja 
hová legyen nevettében. »Hahaha! Sohase 
láttál még olyan derék versifex poétákat: 
Nem tudnak azok egy peskét is. Olyan ver
seket Írnak, hogy hamarább meg lehetne 
érteni a zsidó veszekedést, mint azokat . 
Azt mondja az egyik .. . ejnye, de nem jut 
eszembe, mert olyan bolond, hogy inkább 
megtanulnám a Kalendáriumot könyv nél
kül, mint azok közül a versek közül egyet... 
azt mondja:

Négy lábú asztalnak bombirozott bevi,
Kis-Ujszál!ásától nem messze Turkevi.

Itt nagy gőggel feljebb üti fejét s elkezdi

Arad a vinkó,
Lehull a sinkó,

Kereszt anyókám 
Itt a tatár kán.

Ezen aztán mind a ketten nevetnek 
és Gál ugyancsak kiváncsi, váljon beveszi-e 
ezeket is a preceptor. Kúti nevetve feleli : 
»hogyne ! bizon be azokat, hiszen jobb is 
az ilyeneket bevenni, mintsem az olyan fél- 
vágásu diákos embereket, a kiknél szen- 

| vedhetetlenebbek nincsenek.«
Bizon beveszi, mert ha máskép nem, 

tyúkkal, kalácscsal reá veszik. De elhatároz
zák, hogy legalább az egyet kiviszik, hogy 
ők censeálhassák, hadd »tessék ki az ő bo
londságuk a felelésben, mint a Mándi lova 
rosszasága a hámban.«

(Vége köv.)
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AZ ÁRENDÁS ZSIDÓ.
(Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta K 1 á r n é 

A n g y a l  Ilka. Először adatott a népszínházban 
november ‘21-én.)

A népszínmű hanyatlik. Ez a panasz, 
akár. csak valami vészhang, újra meg újra 
bejárja az irodalom köreit, valahányszor a 
»parlagi drámai múzsádnak régibb és fia
talabb író áldozni próbál. A közönség s a 
szerzők egyaránt elégedetlenek. Mindketten 
uj és szokatlan tárgy után áhítoznak, mert 
Szigligeti, Szigeti, Rákosi, Tóth Ede, Csep- 
regi, Lukácsy, Bérezik és Almási már jó
formán minden lehető viszonyokat színpadra 
hoztak s ember legyen a gáton, a ki újat 
találjon a népszinmüirodalom napja alatt.

Az eddig föl nem dolgozott tárgyak 
hajszolása késztető Aimásit, hogy a nemze 
tiségi kérdést vesse föl. Ha eddig a tót és 
a cigány csak mint episodalak szerepelt a 
népszínműben, hadd léptessük elé az isten
adtákat s legyenek fő-alakokká. Egyenlő 
ség — ez a legújabb drámaírói jelszó. így 
kapta aztán a tót Hanka azt a jogot, hogy 
három felvonáson át árvamegyei magyar
sággal beszéljen és igy a cigány Panna, 
hogy a saját dialektusában téveszsze össze 
az sz-et az s-sel.

A kritika tiltakozott ez uj irány ellen, 
mely a német példájára keletkezett nálunk; 
de a közönség kapva kapott e szokatlan- 
ságon, a külsőségek által megengedte magát 
vesztegetni; s ha nem is élvezett, de leg
alább szórakozott s néha mulatott is. A 
nemzetiségi irány még több ily tárgyat is 
kínál ; s megérjük, hogy a népszínház egy
másután csángó, szerb, sváb, oláh s ruthen 
népszínműveket is bemutat; melyek mind
egyike ugyanegy kaptafára készülnek s 
mindegyiknek az a morálja, hogy : »vala- 
miségesen a magyarok közt is vannak jók 
és gonoszak, azonképen a nem-magyarok 
közt is találkoznak derék és hitvány embe
rek : de a jóravalók végre is összekeihet- 
nek, mert a nemzetiségi különbség nem le
het akadály,«

Ezt az alapeszmét s ezt a morált hir
deti a legújabb népszínmű: »Az árendás 
zsidó« is, melyet a múlt héten mutattak be 
a világot jelentő deszkákon. A mai antisze
mita világban 8 a zsidó-keresztény polgári 
házasság törvény javaslatinak inegbukása 
után nem is érdektelen ama kérdés drámai 
megoldása: vájjon mint vehet el keresztény

ifjú zsidó leányt? A választ egy asszony 
próbálta megadni: Klárné asszony, kit a 
népszínház közönsége, mint tehetséges szí
nésznőt s a pedáns komikum derék képvi
selőjét ismer.

Darabjának fogyatkozásai ugyanazok, 
melyeket általában a női irók drámáiban 
találunk. A cselekvány menete mindenek
előtt novella szerű, az alakok rajza vázla
tos, több az idylli, mint a szenvedélyes vo
nás ; s az összeütközésekben több az Ízlés, 
mint az erő.

Meséje im ez. Blum Dávid és neje 
Száli boldog házaspár volna, ha gyerek is 
volna a háznál. Mit ér a vagyon, melyet a 
balatoni halászat bérlete is gyarapit, ha 
nincs kire hagyják majd. Száli már-már 
hajlandó egy javasasszony »ráolvasás«-ában 
reménykedni, a mikor a véletlen segit a so
pánkodó szüléken A hózivatar egy szeren
csétlen anyát űz a Blum Dávid házába; az 
anya meghal, de a gyermeke élve marad 
Ezt a kis porontyot, a kiről megtudjuk, hogy 
keresztény, a zsidó házaspár fölneveli s a 
magáénak vallja.

A világ mit sem tud erről, mert más
nap már a Tisza partjára költözik az áren
dás. Itt játszik a darab második felvonása 
tizenkét évvel később. A talált gyermek 
azóta, mint Betti nagy lány lön. Van is a 
ki szereti: László, a biró fia. Erről a leendő 
frigyről azonban sem Blum, sem a biró nem 
akar tudni. Már hogyan is, a mikor a zsidó 

; egy hitrokonát, Schmüle lengyel zsidót szánta 
I nejéül; a biró pedig más hiten lévőt nem 
| hajlandó házába befogadni. A zavar foko- 
! zódik, midőn megjelenik Schmüle, s hozzá 
i mindkét apa erőszakkal szétválasztja a sze- 
| relmeseket.

De az igaz szerelemnek diadalra kell 
| jutnia, főkép ha az érdékeltek magok is 
j akarják László és Betti nem sokat haboz- 
| nak, hanem megszöknek; el nem felejtvén 
i magukkal vinni Száli mama arcképét egy 
i aranykeretben. Erre t. i. szükség van, hogy 
j a csomó megoldassék. A szökevények egy 
! korcsmába térnek be, a hol a korcsmáros 
! Bettiben a saját, rég elvesztett feleségét véli 
| viszontlátni. Ebből már sejti a néző, hogy 
I a jó korcsmáros senki más, mint Betti igazi 
; atyja. De hogyan tudja ezt meg az apa is, 

a lány is! Erre való az arckép. Ebben 
ugyanis Száli az előtt tizenkét évvel egy 
írást rejtett el, ugyanazt a melyet a pólyás,
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gyereknél talált. Betti a képet elejti, az J 
üveg eltörik s kihull belőle az irás, mely j 
azt bizonyitja, hogy Betti keresztény lány. ; 
A zsidó apa és a biró ez alatt már utolér- i 
ték a szökevényeket;- de hát kisül a titok < 
s most már meg van oldva a kérdés. A | 
szerelmesek, minthogy egy hiten vannak, I 
egymáséi lehetnek ; s azok is lesznek.

Tehát egy véletlen eset oldja meg az j 
egész bonyodalmat. Ez persze hiba. Van |. 
még több is ; el se bírnék mondani mind. 
De e fogyatkozások dacára »Az árendás 
zsidó« sokkal jobb egynémely népszínmű
nél, melyet csak Blaha Lujza asszony játéka 
tartott fönn a játékrenden. A komoly drá 
mai terméknek sok vonását találjuk benne s 
különösen dicséretes e műben az a meleg 
kedély, mely legtöbb jelenetét áthatja. így az i 
első felvonásnak ama része, mikor Blumné j  
örül a kis porontynak, majd a mikorBlum 1 
átveszi a csecsemőt és játszik vele: ép oly 
költői, mint igaz. A második felvonásnak 
ama jelenete, midőn Betti a zsidó apát pro 
dukálja, a legjobban megjátszható szinpadi 
mozzanatok közé tartozik. Ügyes és hatásos 
a szökés is ; s a lengyel-zsidó vőlegény meg
jelenése pedig, ha drasztikus is, de mulattató. 
Az alakok közt legjobban sikerült Betti, 
az elkényeztetett lány. Már a többi alak 
inkább konvencionális, alig egy-két eredeti 
vonással.

Néhány estén át szórakozást nyújt
hat »Az árendás zsidó« ; s ez mai nap, a mi 
kor minden hétre egy-egy újdonság esik- 
szinte derekas sikernek is beválik. A nép
színház nem egy drámairója kalapot emel- í 
hét e veszélyes női kolléga és vetélytárs 
előtt.

I R O D A L O M .
Petőfi Sándor összez költeményei. Az !

Athenaeum részvény-társulatnak kiadásában meg- i 
jelent Petőfi költeményeinek hazai művészek raj
zaival diszitetfc második népies kiadása a költő arc- \ 
képével. A legnagyobb magyar költő összes ver
ses müveit veszi e kötetben az olvasó. Hogy e 
költemények a nép körében minő nagy tért hódi- i 
tottak, tanúsítja az a körülmény, hogy a jelen kö
tethez hasonló, de kevesebb illusztrációval ellátott 
első népies kiadás megjelenése óta, rövid időkö.- 
zökben, barom más kiadás került a könyvpiacra. 
Az előttünk fekvő díszes kötetet a költő arcképe 
s 85 sikerült illusztráció ékesíti, melyek közül 53, 
a nagy diszkiadás válogatott képei után, kizáró
lag e kiadás számára készült A mü nyomdai ki
állítása, az anyag terjedelme dacára, nem tultö-

mött.; apró, de tiszta betűi könnyen olvashatók, 
külseje pedig oly díszes, hogy »népiest- elnevezése 
mellett a szalon asztalán is helyet foglalhat. Azok
nak, kik a nagy költő összes költeményeit, illető
leg ily alakú teljes kiadását még nem bírják, me
legen ajánljak e szép s a mellett jutányos kötetet. 
Ara vászonkötésben 2 frt 50 kr. Szintén az »Atbe- 
naeum« kiadásában jelentek meg : »P a e d a g o- 
g i a 1 e n é y  c l o p a  e d ia« , segédkönyv tanítók, 
nevelők, szülők és iskolai elöljárók számára, áb
rákkal,. — szerkesztette V e r é d y  Károly, 10-ik 
füzét, egy füzet ára 30 kr. — »Dániel pap lesz.« 
Regény. Irta Tolnai Lajos. Ára 70 kr. Ez utóbbi 
kötetről később bővebben is megemlékezünk.

Jókai Mór »Az arany ember« eimü drámája 
a Révai testvérek kiadásában remek elzevir kiál
lításban megjelent. A könyv vetekedik a Jouaust 
és Lemerre-cégek legszebb kiadványaival, Ára 2 
forint.

Carmen Sylva beszélyei, »Rajzok« címmel, 
még ez évben magyar nyelven is napvilágot lá t
nak. A koronás írónő, Erzsébet román királynő 
legújabb rajzkötetének lefordítására, az engedély 
megnyerése után, Harmath Lujza Írónőnk vállal
kozott s a tizenöt Ívnyi kötet Aigner Lajos kiadá
sában fog megjelenni. Előfizetési ára: fűzve másfél 
forint, félvászonkötésben 2 frt 20 kr., félbőrkötésben
2 frt 80 kr. Az előfizetési pénz Aigner Lajos könyv
kiadó hivatalába küldendő s a gyűjtök hat előfizető 
után fűzött, tíz után díszpéldányt kapnak.

»Hubicka« — e címen adták elő e hó 21-én 
Prágában D ó c z y  Lajos »Csók«-ját a cseh nem
zeti színházban, s az, mint a »Politik« írja, na
gyon tetszett. A színháznak igen kellemes, derült 
estéje volt. A »Politik« áradozva dicséri a »Csók« 
költői szépségeit, s megjegyzi, hogy a kiállítás 
rendkívül díszes, az előadás kitűnő volt, s Brá- 
bek és Vechlicky gyönyörűen fordították le a 
vígjátékot.

»Székely Tündérország « B e n e d e k  Elek
től e hó végén körülbelül 40 székely népmesét és 
balladát tartalmazó könyv jelenik meg a »Pallas« 
irod. és nyomdai részvénytársulatnál rendkívül dí
szes kiadásban A »Székely Tündérlak« elé Rákosi 
Jenő irt tanulmányszerü előszót s 20 művészi il
lusztráció Gyulay László és Pataky László jeles 
festőinktől, emeli a különben is díszes kiállitásu- 
könyv diszét és értékét. A »Székely Tündérország«, 
mint már említők, e hó végén jelen meg, a leg
finomabb papíron nagy nyolcadrét alakban. A 
18 ives, művészi cimképpel ellátott kötet ára fűzve
3 frt, díszes kötésben 4 frt s decembertől kezdve 
a »Pallas«-nál (Budapest, granátos-utca 6. szám) 
s Magyarországon miuden könyvkereskedőnél kap
ható e könyv, melynél szebb karácsonyi ajándékot 
alig ajánlhatnánk olvasóinknak.

»Magyarország története.« A magy. tud. 
akadémia kebelében már ez év elején mozgalom 
indult meg az iránt, hogy az akadémia írassa meg 
és adja ki Magyarország egy oly nagyszabású tör
téneté^ a minő a trónörökösnek az ország jelen
legi viszonyait feltüntető könyve lesz, hogy igy a 
müveit magyar osztály egyszerre ismerhesse meg 
hazánk múltját és jelenét. A tervezet elkészítésére

i
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kiküldött bizottság befejezte munkálatait, de mi- 
eló'ttt az az intéző fórumok elé kerülne szükséges 
volt a mű technikai kiállítása iránt tájékozást sze
rezni. E végből az akadémia felkérésére jelenleg 
beható tárgyalások folynak a közoktatásügyi és 
pénzügyminisztérium között, hogy az államnyomda 
jelenlegi felszerelése mellett, mennyiben volna ké
pes e nagy mü előállítására, illetve e célból minő 
beruházások volnának szükségesek. A nagyszabású 
tervezet csák e kérdés elintézése után f_g az 
akadémia plénuma elé kerülni.

Paristól Samarkandig. egy párisi nó úti 
élményei, I r ta : U j a 1 v y n é Boui dón Mária. Kiad
ták a Révai testvérek. Ujfalvy Károly a francia 
kormány megbízásából tett 1876—77 ben nagyobb 
utazást Oroszországban, Ferganakban, Kuldzsában , 
és Szibéria nyugati részein. A fárasztó utat meg- : 
osztotta vele szellemes felesége is s ő irta meg az \ 
egész ut teljes képét eleven tollal, éber megfigyelő j 
tehetséggel és az utazás jelentőségének egész tu> 
datával. Ar útleírás szövegét metszetek díszítik s 
a számos illustrátió nemcsak kiáilitási dísz, hanem 
a mü szemléltető része, városok, vidékek, népvi
seletek, typusok, arcliaelogiai tárgyak rajzával. Je
les művészek járultak a képek előállításához : Ve- 
rescságin, a híres orosz festő, ki Közép-Ázsiában 
nagy utazásokat tett, aztán kiváló francia illustrá- 
torok : Lancelot, Taylor, Clerget, Bayard, Roujat 
stb. A magyar kiadás a francia kiadás 177 művé- | 
szi kivitelű képét szintén közli, Ujfalvy és Uj- 
falviné arcképével együtt. Erezzük azonban a tér
kép hiányát. Ismeretlen világbeli utazásokhoz ez 
múlhatatlanul szükséges az utazónak ép úgy, mint j 
a ki utjokban figyelemmel kiséri őket. A könyv 
ára fűzve 6, diszkötésben 8 fit.

Jókai Mói* »Lőcsei fehér asszony« eimü re
gényének füzetes kiadásából megjelentek a 14—21. 
füzetek. Az utolsóban az ötödik kötet kezdődik. j

»A tekintetes vármegye.« Ily címen elbe
szélések gyűjteménye jelent meg M i k s z á t h  
Kálmántól a Révai testvérek kiadásában. A kötet 
darabjaihoz tárgyat — mint a cim is elárulja — 
a megyei élet szolgáltatott, melyet Mikszáthnál 
jobban kevés elbeszélő ismer, nagyobb szeretettel 
pedig még egy sem dolgozott fel. A gyűjtemény
ben a következő elbeszélések olvashatók : História 
egy házasságról. Aranyos felhők. Lábnyomok a j 

homokban. A Tisza Mikor a sirkövet hoztuk. A 
rossz matéria. Az én első principálisom. Rózsa- j 
színű rozsda. A becsűletbirák előtt. Az elveszett ! 
nyáj s Az alispán kisasszonyok. A fényes kiállí
tású kötethez tehetséges fiatal képírónk Mannhei- ■ 
mer Ágost készítette az illustrációkat. Ára 3 frt.

Madách Imre összes müvei legközelebb uj 
kiadásban fognak megjelenni az »Athenaeum« 
kiadásában. Mint a »Pesti Napló« irja, az »Athe
naeum« Madách fiával szerződést kötött, mely sze
rint a társulat egész e század végéig egyedül van 
feljogosítva Madách müveit kiadni.

M Ű V É S Z E T .
A Deák-szobor szükebb körű bizottsága e j 

napokban mondta ki végleges birálatát a nagy 
szobormű fősz-min táj a felett. H u s z á r  Adolf, a í

szobor tervezője, e célból a Deák-szobor 18 láb 
magas föálakjának gipszmintáját, epreskerti műter
mének busz láb magas szabadon álló terraszára 
helyezte ki, honnan a bizottság tagjai minden ol
dalról s minden távlatból megtekinthették. A meg
jelentek minden tekintetben sikerültnek találták 
a hatalmas főszmintát s egyhaugulag abban ál
lapodtak meg hogy az végleges kivitelre elfogad
tassák s ércbe öntésé is minél előbb elrendeltes
sék. A főalakot környező négy allegorikus alak : 
»Justitia«, » Allambölcsesség«, »Honszeretet« és 
vKiegyezés« nagy 10 és 13 láb magas főszmintái 
nagyrészt szintén be vannak fejezve,sőt a »Justitia« 
bronzba öntése már meg is történt.

Székely Bertalan nagyobb históriai festmé
nyen dolgozik, mely Zrínyinek Szigetvárából tör
tént hősi kirohanását tünteti fel. A mozgalmas 
kép egyik dísze lesz az országos kiállítás mütár- 
latának. E kép színvázlata, mint ludjuk, tavaly di
ja t is nyert a képzőművészeti társulat őszi kiállí
tásán.

A n ío k o ly s z k ij  az o rosz  m ű v é sz e tr ő l. Az
oroszok leghíresebb szobrászát, az európai hirü, 
különben héber származású Autokolyszkíjt, a na
pokban felkereste egy szentpétervári lap tudósí
tója, és az orosz művészetre vonatkozó nézetét a 
következőkben ismerteti. »A művészet újjászüle
tésre szorul és okvetetlenül újjá is fog születni, 
de hogy honnét fog eredni ez a megújítás és mi
kor, bajos megmondani. Nagyon sok adat szól a 
mellett, hogy az orosz nemzetnek van lentartva 
kimondani a művészetben az uj, megfrissitö szót. 
A mi az irodalmat illeti, Oroszország már is az 
őt megillető helyet foglalja el Európában. Az uj 
irány élén gróf Tolsztoj Leó áll, a ki oly relif 
módon fejezte ki magát a »Vojná i Mir« (Háború 
és Béke) eimü regényében. Zene tekinteteben még 
mindig a tapogatódzás terén vagyunk, és való
színű, hogy zenénkre még sok megújulás vár, opera 
zeuénknek pedig nem leszen tartós jövője, mert 
az opera nem is képezi tárgyát az orosz művészet
nek. Különösen bántólag hat reám, ha az opera 
reális tárgyat választ. A lyrismust meg a prózát 
csak oly nehéz összeegyeztetni, akár az álmot meg 
a valóságot A képzőművészetek körében a tar
talmasság jellemez bennünket; a technikus oldal, 
vagyis a kivitel, nálunk mindig háttérbe szorul. 
Pedig a művészetnek kettős a szépsége, az alaki 
és a tartalm i; e kettőt egyenlő fontosság illeti 
meg, mert nem könnyű eldönteni, melyiket illeti 
meg közülök az elsőség. Es mégis mi oroszok a 
tartalmi szépnek adjuk a pálmát és ügyet se ve
tünk a kivitelre. Ebben a tekintetben teljesen el
lenlábasai vagyunk a franciáknak : náluk az a fő, 
hogyan van készítve és nem mi van elkészítve. 
Nálunk pedig a »hogyant« teljesen elhanyagolják.«

M a zu ih eim er  Á g o s t  fiatal magyar festő, a 
ki tanulmányait Münchenben végezte s hosszabb 
ideig mint Makart segéde dolgozott az elhunyt 
művész műtermében, jelenleg idehaza van és ta 
nulmányokat tesz egy nagyszabású egyháztörté
nelmi műhöz, mely magyarországi szent Erzsébet 
menekülését fogja ábrázolni. E mellett illusztrá
ciókat is készít; még pedig legújabban a Légrády
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testvérek megbízásából Mikszáth Kálmán egy újabb 
kötetéhez.

Dürer festményét: Holzschu’ner Jeromosnak 
hírneves képét, a Holzsehuher család egy millió 
márkáért eladta a berlini múzeumnak. A renais
sance ez egyik leggyönyörűbb arcképe eddig a 
család birtokában volt s legutóbb a germán muzeum 
őrizetére volt bizva. A képet már elküldték ren
deltetése uj helyére.

Anglia szobrai Angliában legközelebb két 
uj szobrot fognak emelni: egyet egy holt, egyet 
egy élő államfér fiú tiszteletére. Az utóbbi — ter
mészetesen — Gladstone, a kinek a rajongó tisz
telői Glasgowban óriási szobrot készülnek állítani, 
a holt államférfit! pedig Fawcet, Anglia főposta
mestere, a kinek a westministeri apátságban állí
tanak emlékszobrot.

Gróf Zichy Géza Augsburgban adott köze
lebb hangversenyt, még pedig szokása szerint jó
tékony célra. Az előlegee hirdetésekre vonatkozó
lag a gróf következő nyilatkozatot tett közzé ot. 
tani lapokban : »Alig érkeztem a tisztes Augsburg 
városába, legnagyobb bosszúságomra nevemet min
den cimeimmel együtt kellett a falragaszok élén 
olvasnom. Büszke vagyok arra, hogy cim nélkül 
is van tisztességes művészi nevem, mely a nyil
vánosságé. De mert az udvari címeknek semmi 
közük sincs a művészethez, ünnepélyesen tiltako
zom a hangverseny-ügynökök e méltatlan reklámja 
ellen. Tisztelettel gr. Zichy Géza.«

A Gymnase-szinházhan közelébb 300-ad- 
szor adták elő a »Yasgyárost « Ez alkalomból 
Ohnet 3000 frankot osztott szét a Gymnase kis 
tisztviselői, a drámai művészek egylete és a mű
vész-árvák háza között.

A nemzeti színház a vidéki színészet érde
kében azt az üdvös intézkedést tette, hogy a for
dított külföldi színdarabokat jövőre teljes jogdij- 
jal úgy szerzi meg, hogy azokat a vidéki színigaz
gatók minden dij nélkül adhassák. A vidéki szín
igazgatókra nézve ez nagy előny, mert mindazon 
uj darabokat, melyeket a nemzeti színház megvá
sárol, egyidejűleg és akkor adhatják, a midőn a 
fővárosi lapok beszélnek róluk s igy az újdonsá
gok nagyobb jövedelmeket hoznak.

A királyhimnusz. Az országos dalárszövet- 
ség miskolci közgyűlésének határozatából B a r t a y  
Ede szövetségi elnök 100 darab 10 frankos ara
nyat küldött át a magyar tudományos akadémiá
nak azzal a kérelemmel, hogy azt egy »Magyar 
Király-himnusz« szövegére pályadijul tűzze ki s 
egyúttal vállalja el a beérkező pályaművek meg- 
birálását. A dalárszövetség — határozata szerint — 
az 1886-ban Pécsett tartandó dalárünnepélynek a 
»Király-himnusz« bemutatása lenne egyik tárgya. 
A jutalmat nyert szöveg zenére tételéről maga a 
daláresyesület tog gondoskodni. — Az akadémia 
pályázati hirdetése igy szól: A magyar tudomá
nyos akadémia az országos magyar daláregyesü- 
b t adományából pályázatot hirdet a magyar ki
ró ly-hymnusnak zenére tehető szövegére. A pályá
z d  feltételei a következők: Szükséges, hogy a 
költemény nemzeti magyar versid^mban és vere-

szákos alakban legyen írva. Három-négy versszak-
nál kevesebbet., hatnál többet ne tartalmazzon. Az 
egyes versszakok nyolcnál több verssort ne fog
laljanak magukban- A vers-zakók 6—12 szótagu 
verssorok között váltakozhatnak. A szöveg zenére 
tételéről a daláregyesület fog gondoskodni A ju 
talom ezer frank aranyban, mely csak önálló 

| becsű műnek ítéltetik oda A pályamunkák idegen 
kézzel irva, névtelenül, a szerző nevét rejtő zárt 
jeligés levéllel ellátva a magyar tudományos aka
démia főtitkári hivatalához 1885. május 31-ig kül
dendők be. A magyar tudományos akadémia áí- 

! talános pályázati szabályai e pályázatnál is ér
vényesek.

A műcsarnok őszi kiállitáa iránt a kő- 
j zönség mindegyre fokozódó érdeklődést tanusit A 

képes tárgymutatóból — mely dacára annak, hogy 
sokkal több il'ustrátióval van ellátva mint a múlt 
években, mégis leszállított áron kapható — meg
jelenése után mindjárt az első napokban 180 pél
dány kelt el. Újabban gróf Wilczek Henrik meg
vette Weber Theodornak »Elinduló hálászbárka 

; Trouvillenái« cimii festményét; gróf Zichy Nép. 
János az »Erdőrészlet«-et báró Mednyánszky 
Lászlótól, dr. Királyffy Ármin a »Jobbra vagy 
baba« című. festményt Feledi Tivadartól, végül 
dr. Darázsy Albert »A mama névnapjá« t Margit- 
tay Tihamértől vásárolta meg.

Liszt Ferenc a meiningeni zenekarról
Liszt Ferenc, mint a »P. Napló« irja, a követ
kező levelet intézte Yégh Jánoshoz: Tisztelt ba
rátom ! Miért kritizálgatják a meiningeni udvari 
zenekart? Hja, ez a sorsa minden kiválónak a mi 
kicsinyes zenei világunkban. Intendánsa s igaz
gatója, Bülow által az ötven főnyi meiningeni ud
vari zenekar egyetlen virtuóznak és pedig a leg
első rangú virtuóznak bizonyult. Felfogás, érte
lein, szellemileg élénk előadása a müveknek, s tö
kéletessége a legfinomabb rhythmicus és dynami- 

j cus árnyalásnak, e zenekar sajátosságává lett Bü
low géniusa és lángbuzgalma által. Csodáltuk a 
zenekart tegnap is s óhajtjuk, hogy e fényes mű
vészeti példa itt és másutt is gyakori utánzásra 
találjon. Budapest, 1884. nov. 23. Liszt Ferenc.«

Szobrásztanfolyam. A vallás- és közokta- 
! tásügyi miniszter azon tapasztalásból indulva ki, 

hogy szobrászaink műtermeiben, úgyszintén egy- 
j házi és világi monumentális épitkezéseink körül 
| a szobrászmunkák kifaragására, kellő művészi kép

zettségű hazai erők hiányában, túlnyomó számmal 
.1 idegen, nevezetesen külföldi egyének alkalmaztat- 

j nak, — jövő évre egy szobrász-kőfaragó tanfolya
mot szándékozik felállítani, melyben a mintázás és 
kőfaragás úgy figurális, mint decorativ irányban 

, gyakorlatilag adatnék elő. E tanfolyam előrelát
hatólag az iparművészeti iskolának kiegészítő ré
szét képezendi s hivatva lesz hazai erők számára 

I megnyitni művészeti iparunk egy újabb, ép oly el- 
j terjedt, mint jövedelmező ágát.

Felelős szerkesztős SZANA TAMÁS.
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K A R O L A .
(Rajz.)

Irta MARGITAY DEZSŐ.
(Folyt, és vége.)

Huszonnégy éves lehet, rövidre nyírt 
fekete hajjal, kiülő barna szemekkel; na
gyon egyszerűen, de tisztán van öltözve.

— Igen, Karola kisasszony, én; — vá
laszol, tekintetét mindenfelé forgatva, csak 
Karolára nem. — A méltóságos ur dolgo
zatait hoztam elő.

— Az az a saját dolgozatait! — vette 
át a Kricsák által nyújtott iratokat Karola.
— Milyen szépen vannak Írva s a mellé mi
lyen gyorsan elkészültek. — Csak nem éj
jel irta ?

— De igen. Sietnem kellett, hogy mun
kát kapjak. Nappali óráim tanítással és ta
nulással vannak elfoglalva.

— Azért nem jöhet hát hozzám soha 
sem ! — szólt Karola, féloldalt nézve rá. — 
Nagyon sok pénzt akar keresni ?

— Anyámat s nővéremet kell tarta
nom.

— Tudom ! Hiszen mondta már. — S 
akkor is tartani fogja őket, ha pap lesz ?
— Oh, ön nagyon jó fiú, Kricsák ur . . . 
ugy-e, hogy haragszik rám valamiért?

— En ? Oh, dehogy.
— Valaminek kell lenni a tekintetemben, 

a mi ellenszenves ön előtt. — No, csak néz
zen a szemembe és legyen őszinte.

A fiatal ember szemei megvillantak; 
egy pár pillanatig félénken révedeztek széj
jel a szobában, hanem aztán komolyan for
dultak Karolára.

— Nem, kisasszony; nincs benne semmi 
ellenszenves, de rósz tulajdonságaim közé 
tartozik, hogy nem szeretek szembe nézni.

Karola mosolygósán nézett egy darabig 
a fiatal ember arcába, hanem aztán kedvet-

I lenül fordult el és kedvetlenül dobta a ke
zében tartott iratokat egy asztalra.

— Tudja-e, hogy most maga engem 
j megsértett ? — Nem tudom megmondani,

hogy mivel ? De érzem. — Igazán jobban 
teszi, ha nem néz az ember szeme közé... 
No, de béküljünk ki 1 — mosolyodott el 
újra s hízelkedve közeledett hozzá. — Tudja 

i mit? — Egy nagyon jó ötletem van. — 
Leül ide mellém a divánra, mig elmondom. 
— Igen?

Kricsák, mintha egy pillanatig habo- 
; zott volna, hanem aztán leült Karola mellé.

— Tudja, hogy én müvésznövendék 
; vagyok ugy-e?

— Tudom.
— Szükségem van, hogy az európai 

divatosabb nyelveket ösmerjem. — Ön ta
nítja a francia nyelvet. — Mondjon föl egy 
pár délutáni órát a kedvemért s töltse azt 
nálam.

— Nem, Karola kisasszony. Nem 
tehetem.

Karola elpirult.
— Nem?
— A délutáni órákból nem mondha

tok föl egyetlen egyet sem.
— Na látja! — nevetett Karola, zseb

kendőjét morzsolgatva kezei között. — Sej
tettem ezt a választ, azért nem mertem ed
dig megkérni. — Sejtettem, hanem azért 
nem voltam rá elkészülve — éa . . .

Elhallgatott az összegyűrt zsebkendőt 
nézegetve ; majd hirtelen fölkapta a fejét 
és gúnyosan nézett szomszédjára.

— Én nem is tudom, hogy mért eshe- 
tik tulajdonkép rosszul öntől az udvariat
lanság? — Talán azért, mert nem voltam 
eddig ahoz szokva, hogy megtagadjanak 
tőlem valamit? — Mindegy!

Fölállt és méltóságosan nézett végig a 
komor hallgatásba merült fiatal emberen.

— Attól fél talán, hogy nem fizetem
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meg fáradságát? — Többet akartam tenni: 
— ki akartam emelni mostani helyzetéből; 
jövedelmező állást akartam szerezni befolyá
sommal számára.

! felé, melyen jött, de aztán határozatlanul 
j állapodott meg. Visszatért újólag a diván- 
j hoz s miut előbb : arccal ismét leborult a

vánkosra.
Kricsák, a kinek orcái külömben ha- 

laványak szoktak lenni, elpirulva emelte föl 
fejét; szemei megvillantak.

— Befolyásával ?
Fölállt a dívámról s a nélkül, hogy j 

ránézett volna, meghajtotta magát Karola j  
előtt.

A leány szorongó tekintettel várta, hogy j 
mit fog tenni?

Szó nélkül elindult az ajtó felé, hogy 
távozzék. — Karola elébe futott.

— Nem! Kern engedem. — Megsértet- I 
tem ? — Két kezét összekulcsolva tördelte
s úgy nézegetett maga mellett jobbra-balra, 
mintha nem tudná : mit mondjom ? — Nem 
engedhetem meg, hogy két hónapi ösmeret- 
ség után igy menjen el . . . Ön nem szán
dékozik vissza jönni többé, mert megsér
tettem?

— Vissza, mert szegény vagyok, mun
kát kell hoznom.

— Megsértettem?
— Mindegy, Karola kisasszony ; nem fáj.
— Jóvá akarom tenni. -- Mondja: hogy 

tegyem jóvá?. . . Kérjen tőlem bármit.
— Kérem, hogy engedjen mennem.
Karola arcái hirtelen kigyultak.
— Nem akar megérteni? — mondta.

— Pedig lehetetlen, hogy már rég észre ne 
vette volna . . . Mindegy ! — elhatároztam, 
hogy ma meg kell lenni . . .

Mind- a két karját kitárva lépett egé
szen közel a fiatal emberhez.

— Szeretem !
Kricsák hozzá kapott, aztán ellökte 

magától és eltávozott.
Karola mindkét kezét homlokához szo

rítva tántorgott a divánhoz s arccal a diván 
vánkosára borult.

Nem sirt, de mikor később fölemelte 
fejét, arcái halaványak voltak, szemei alatt 
széles, barna karikák látszottak.

Alsó ajakát apró, fényes fogaival meg
harapta s mindkét kezét ökölre szorítva ug
rott föl.

— Ellökött!
Erre a szóra aztán megint rögtön láng

pirossá lett az arca.
— Ellökött!
Öntudatlanul tett néhány lépést az ajtó

T íz percig fekhetett ott mozdulatlanul, 
mikor az öltöző ajtaja lassan, óvatosan újra 
fölnyilt s a méltóságos ur settenkedett be 
rajta, kíhevült, vörös arccal s bambán mo
solygó tekintettel.

Inggombjai mind föl voltak pattanva ; 
nyakkendőjét megoldozta s kabátja megle
hetősen rendetlen állapotban volt.

— Pszt! — súgta mikor belépett, 
mintha még valaki jönne mellette s annak 
beszélne. — Pszt! — lepjük meg . . . Hohó! 
lepjük meg!

Néhány lépést tett előre, lábujjhegyen. 
Karola fölütötte a fejét és összevont 

szemöldökkel tekintett a méltóságos urra.
— Oh pardon ! pardon! — nevetett ez.

| — Nem jól sikerült. Hanem azért mégis 
I csak itt vagyok. Kicsi, mókus — ugy-e,

mégis csak itt vagyok ?
Karola ismét bemélyesztette arcát a 

1 diván vánkosába.
A tanácsos ur közelebb ment hozzá s 

megállóit a diván előtt.
— Mi ? — Hát nincsen szava se hoz 

zám, kicsi, mókus ?
— Nincs.
— Egyetlen egy se, he?
— Távozzék, rosszul vagyok.
Valentin hozzá hajolt.
— Rosszul? — oh te pintyőke, te!
Karola fölugrott; arca és szemei lán

goltak.
— Tanácsos ur, kell-e még egyszer 

mondanom, hogy távozzék.
— La, la !
— Vagy azt akarja, hogy én hagyjam

el a házat, most, rögtön ? .
A tanácsos ur bámulva vonta ki fehér 

zsebkendőjét s hallgatva, Karolát szemlél- 
getve, kezdte-magát azzal legyezni.

— Ön igen jól tudja, hogy mikor va
lamit akarok, nem tűrök ellenvetést; — 
folyatta Karola olyan parancsoló testtartás
sal, mely bizonyította, hogy csakugyan nem 
szokta megtűrni az ellenvetést.

— De kicsi ! — Hiszen olyan aranyos 
jókedvvel hagytad oda a mulatozást. — 
Úgy szerettél. . .

— É3 most gyűlölöm; érti ? — gyűlölöm,
— Ohó ! — csak nem . . . Gyanakodó
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tekintettel nézett körül. Szemei még inkább 
fényleni kezdettek, de most öntudatosabb 
volt nézése, mint előbb s arcán a bamba, 
mosolygós kifejezés valami vad gyanako- 
dásnak engedett helyet. Nyugtalan lett s 
szemeit még egyszer kutatva hordta kö
rül a szobában.

Karola kerekre nyitott szemekkel^ bá
mult rá, de úgy tetszett, hogy habár nézi, 
nem látja a tanácsos urat; mintha valamely 
gondolat kapta volna meg, a mely elfeled
tetett vele mindent.

— Karola ! — lépett hozzá a tanácsos. 
— Mért jöttél ki a teremből s pedig — ha 
jól emlékszem, úgy jöttél ki, hogy észre ne 
vegyem.

Karola szemei fölragyogtak. Úgy tett, 
mintha ki akarná kezét szabadítani a mél- 
tóságos úréból és szemlesütve hallgatott.

— Karola! — ismételte a tanácsos, 
még szilajabban tekintve a leányra. — Te 
az mondtad, hogy nem fogsz hazudni soha. 
Hogy büszkeséged nem engedni meg a ha 
zugságot.

A lány lassan fölemelte lángoló tekin
tetét a tanácsos urra.

— Mondtam ! — susogta fojtott hangon
— S emlékszel-e arra, a mit én mond

tam arra az esetre, ha egyszer megfeled
keznél arról, hogy én fogadtalak örökbe ?

— Hogy vérnek kellene folyni! — vá
laszolta félénkké váló hangon.

A tanácsos zsebébe nyúlt s egy forgó
pisztolyt vont onnan elő.

Karola egy lépést tett eléje s szétvonva 
keble fölött a fodrokat, komoly, de azért 
szelíd hangon szólt:

— Lőjj meg, kis apa. — De arra kér
lek, hogy jól lőjj ; hogy ne engedj soká 
kinlódnom.

— Tehát^ csakugyan . . .
— Lőjj meg; én megmondtam, hogy 

nem fogok hazudni; be váltom szavamat. 
Te azt mondtad, hogy vért fogsz ontani s 
ha igazán szerettél, kell is azt, tenned.

— Tehát csakugyan volt itt valaki ?
— Volt.
— S te?
— Nem tehetek róla!. — Csodálatos, 

ellenállhatatlan iudulat vonzott hozzá. — 
Ab! — most éget itt belől a tudat; sze- j 
inéimet nem merem reád emelni s ba volna 
elég bátorságom hozzá, hogy egy tőrrel ke- ! 
resztül "verjem e szivet . . .

— Nevét.
-— Oh ne kérdezd; szégyenlem kimon

dani.
Valentin merőn nézett Karola arcába, 

aztán gyöngédeden magához vonta s lágy,
| rábeszélő hangon susogta:

— Mindent tudni akarok, Karola. —
| Jer, dőlj le a divánra, és beszélj el nekem 
| mindent.

Szelíd erőszakkal odavezette a diván- 
hoz. A lány engedelmesen dőlt a divánra; 
könyökét a vánkosra s kis fejét tenyerébe 
támasztva, kérdő tekintettel nézett a mél 
tóságos ur arcába.

Valentin egy támlásszéket gördített 
közel a díván mellé, a székhez odahuzott 

i egy kis asztalt ; leült a székre s a forgó- 
! pisztolyt úgy tette a kis asztalra, hogy egy 

mozdulattal kezébe keríthesse.
— Most kezd el elölről, Karola! — 

szólt, mikor elhelyezkedett zsölyéjében. — 
Mindent tudni akarok, mielőtt tennék. — 
Mert, hogy tenni fogok, azt tudod.

— Ha nem tennél, nem is érdemelnéd 
meg, hogy férfinak tekintselek, kis ap a ! 
— susogta Karola újra kigyulladó tekin
tettel. — Nem hinném el, hogy valaha sze
rettél. — Hozzá simult, megragadta karját 
s beszédes szemeivel rátekintve, egyszerű, 
de komoly hangon folytatta:

— Férfiasán kell viselned magadat, 
kis apa ; tudod, hogy rám az igazi férfias
ság hat legjobban. Azt akarom, hogy sze
meid ragyogjanak, hogy orcádról a szenve
dély beszéljen: hogy megtestesülve lássam 
benned a férfierélyt, midőn eltiprod azokat, 
a kik szégyent hoztak reád. — Azt aka-

. rom, hogy fenségesen lássalak magam előtt 
állani, mikor a füst eloszlott; hogy utolsó 
pillantásommal azt mondhassam, neked : — 
Újra szeretlek, kis apa.

Szemei villogtak, arca kipirult a beszéde 
alatt s lelkesülése elragadt a tanácsos 
urra is.

— Hogy volt ? — kérdezte ez tompa 
hangon, szemeit behunyva, valószínűleg 
azért, hogy a csodálatos láz még inkább el 
ne kapja.

— Megállj, előbb intézkedni akarok. 
Szólítsd be anyámat.

— Mit akarsz ?
— Intézkedni, hogy teljes elégtételt 

vehess magadnak.
A tanácsos ur kezéhez vette a forgó-
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pisztolyt; nehéz lépésekkel ment a kijárat- [ 
hoz Kiszólt, hogy küldjék be Karcsáné asz- I 
szonyt, aztán ismét visszatért Karolához.

Karcsa mama nehány másodperc múlva 
bent volt a szobában.

— Jer közelebb, mama, — Még köze
lebb. Hajolj hozzám.

Valamit súgott a fülébe, mire ez meg- 
ütődve nézett leányára.

— Hogy bizonyosabb legyen, inkább 
magad menj érte. Akarom, érted? akarom, 
hogy megtörténjék! — tette hozzá fényes, 
villogó tekintettel. Aztán újból bágyadtan 
hanyatlott vissza a divánra s szempilláit fá
radtan zárva le, susogta:

— Mindenkit bocsáss el. Beteg vagyok; j  
mond nekik, hogy beteg vegyok. — A cse- j 
lédek is feküdjenek le.

Karcsa mama fejcsóválva távozott; a 
tanácsos ur pedig ismét hozzá hajolt Karo
lához.

— Hogy kezdődött? — kérdé.
— Nem tudom — nem tudom. — Min

denki szives, nyájas volt hozzám, csak egy 
ember nem. Mindig olyan tartózkodónak 
tapasztaltam, ha ide jött. Ez ingerelt. Föl
tettem magamban, hogy győzelmeskedni fo
gok fölötte s mindent elkövettem, hogy 
meghódítsam. Meg voltam róla győződve, 
hogy ez sikerülni fog nekem.

— És sikerült is ! — mondta a méltó- 
ságos ur hidegen.

Karola behunyta a szemét s csak a fo
gai közül susogta:

— Nem.
Hirtelen fölült s kigyuladt arccal is' 

mételte még egyszer:
— Nem sikerült! — Nem tehetek róla, 

de nem bírtam ezt elviselni. Eleintén azt 
hittem, hogy gyáva és megvetettem, de min
denesetre meg akartam hódítani; azt akar
tam, hogy lábaim előtt lássam s nevetve 
azt mondhassam neki: Csak ennyit akartam 
barátom, most feledjen el mindent. Csupán 
szeszély volt az egész. — De nem voltam 
képes két hónap alatt egy bizalmasabb szót 
kivenni belőle. Ez napról napra fokozta 
bennem a dacot; kezdtem azt hinni, hogy 
talán nem gyávaság tartja vissza, hanem 
egy megmagyarázhatlan büszkeség --- és — 
nem tudom, hogy történt? — azon vettem 
magamat észre, hogy érdeklődésem több 
szeszélynél.

— Hisz épen azt akarta elérni a nyo
morult 1

—- Lehet. — Neked nem mertem szólni 
kis apa ; de föltettem magamban, hogy ma .. •

— Tehát ma el kellett jönnie?
— Igen ; hiszen minden második nap 

el kell jönnie, hogy a dolgozatokat, melye-
i két nála megrendeltél, elhozza.

A méltóságos ur fölszökkent helyéről.
— Kricsák ? ! — kiáltotta, hitetlenül 

nézve a vallomást tevőre.
Karola elfordította az arcát.
— Igen.
— Az én napdijasom, a ki pár forint

ért dolgozik, hogy legyen kenyere? Ez az 
esetlen fickó, a kinek se neve, se formája?

— Igen. — Minek parancsoltad neki, 
hogy ide hozza a kéziratot? — Először nem 
méltattam arra sem, hogy a szobába kér
jem ; az ajtóban vettem át tőle a dolgoza
tot s végre . . .

A tanácsos ur nem hallgatott rá; ne
hány lépést tett föl s alá a szobában, az
tán hirtelen megállott Karola előtt.

— Azt mondtad : föltetted magadban, 
hogy ma. — Mit tettél föl magadban?

— Föltettem, hogy ma mindenesetre 
nyilatkozatra bírom.

— Tovább.
— Nem, nem! — Oh miért is rendel

ted, hogy ide hozza a kéziratokat ? — De 
meg lesz érte az elégtétel. — Akarom, hogy 
meglegyen. — Érte küldtem ; el fog jönni.

— A nyomorult 1 — kiáltott a tanácsos 
ur a legmélyebb megvetéssel. — A nyomo 
ru lt; egy semmiházi, a kinek alamizsna- 
kint adtam hetenkint néhány forintot; egy 
forma nélküli esetlen fickó, a ki most va
lószínűleg azzal kérkedik cimborái között...

— Nem, még nem ; — ugrott föl Ka
rola izgatottan. — De ha holnap emberek 
közé mehet . . .

— Nem ! A regénynek vége lesz m a; 
erre esküszöm. A ponttal be van fejezve a 
mondat s én e pontot oda fogom tenni még 
ma az utolsó betű után.

Szemei vérben forogtak, s egy mámo
ros ember semmivel nem törődő elhatáro
zottságával lépett a kis asztalhoz, melyen a 
forgó-pisztoly hevert.

Karola hozzá szaladt és villogó, bosszút 
| szomjazó tekintettel susogta:

— így, igy 1 Oh csak, mint férfihoz
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illik ! — Ide, be az öltözőbe ; meghallod, mi- j 
kor nyílni fog az ajtó s akkor . ..

— P ont! — vágott közbe a méltóságos j 
u r ;  fölemelve a forgó-pisztolyt s engedte j 
magát az öltöző szoba felé vezettetni Karola 
által, a ki valóságos lázban látszott lenni.

Karola nehány perc múlva ismét visz- 
szatért az öltöző melletti szobába.

— Ellökött! — susogta magához, szik
rázó tekintettel. A lefüggönyözött ablakhoz 
szaladt s aggódva, visszafojtott lélegzettel i 
hallgatózott.

Mintha távoli léptek zaja hallatszott 
volna kívülről. — Mintha rettegés szállotta 
volna meg; nehány lépést tett az ajtó felé, j 
aztán megállóit.

— Ha ismét emberek közé mehetne! j 
— Nem! A kocka el van vetve! — s a 
divánhoz sietve, harmadszor is leborult arra, 
ismét arccal a vánkos felé.

A lépések zaja az utcán erősödött; már ! 
az ablak alatt hallatszott, aztán mindinkább 
távolodott s végre elenyészett a másik ol
dalon.

Karola izgatottan pillantott föl; arca 
halavány volt; látszott rajta, hogy nagy 
belső küzdelem vett rajta erőt. Mint egy 
lázas beteg forgolódott a divánon, nem tö
rődve öltönyeinek összegyürödésével. Haja 
lebomolva hullott arcára; ruhájának ujjai 
föltürődtek fehér karjain s a csipkék levál
tak kebeléről.

Szive erőszakosan lüktetett, úgy, hogy 
minden pillanatban azt vélte: valami sza
ladó ember lábdobogását hallja az utcán.

Még lett volna idő, hogy fölkeljen s 
kirohanjon az udvarra, megelőzni a vészé- j  
delmet, melyet előidézett; néhányszor föl ! 
is ült s homlokáról viszszasimogatta haját, j 
gondolkozva nézett a kijárat ajtaja felé, de 
mindannyiszor eszébe jutott, hogy:

— Ellökött! — Ha ismét emberek közé 
mehetne !

Visszadőlt s tenyereivel befogta füleit, 
de ezzel nem akadályozhatta meg, hogy 
szive dobogását ne hallja s hogyne érezze; 
mily emésztő melegség önti el az egész va
lóját?

Egyszerre érezte, hogy reáborult valaki I 
Midőn, föltekintett, Kricsák halvány orcáira I 
és fénylő szemeire esett tekintete.

— Itt vagyok; visszajöttem, mert nem j 
bírok ellenállni szemeidnek

Egy forró csókot érzett ajkán égni.

K O S  Z

Rettenve ugrott föl ; ellökte magától a 
diván előtt térdelő ifjút s vérehagyott arc
cal futott az öltöző felé.

Az ajtó félig nyitva volt s Karola látta 
a méltóságos urat az ajtóval szemben egy 
divánon ülni; kezében a forgópisztoly, mely
ben ama bizonyos »pont« volt; feje hátra 
szegülve, a h á t t á m l á n  nyugodott.

Aludt.

0 8 U

C A N I S,
Irta EMIL MARRIOT.

(Folyt.)

— - De kedvesem, — kiáltá Boliszláv, 
megijedve s hozzásietvén —karjaiba fogta a 
sápadt, reszketőt, — hisz nem csinál semmit 
. . . bizonyosan nem csinál semmit; egészen 
szelíd.

Canis maga nagyon elképedve állt s 
mindennek látszott csak vadnak nem.

— Olga még teljesen magán kívül volt. 
— Mit keres ez az állat ? — kérdé zavar
tan s izgatottan. — így megijeszteni! En 
még a nagy kutyákat se szenvedhetem, mert 
félek tőlük. Hát még a farkastól! Ereszd 
ki . . . még rá se tudok nézni, olyan gya
lázatos.

Boliszlávnak, ki Canist annyira meg
szokta s ismerte, nem férhetett a fejébe, 
mint ijeszthet meg az az állat valakit, s 
erre az eshetőségre nem is gondolt. Harag
jában, hogy terve kedvesének a szelídített 
farkassal kellemes meglepetést szerezni — 
oly csúf kudarcot vallott, Canishoz rohant 
bőrénél fogva durván megfogta s lábával 
kirúgta a szobából. Midőn Olgához vissza
tért, könyező arccal találta azt.

Megnyugtatni iparkodott őt, maga mellé, 
a szófára vonta s kezét megcsókolta.

— Te nem is tudod, mi minden nem 
jutott eszembe, midőn azt a bestiát meg
láttam, — mondá Olga. — A nélkül is félek 
kissé tőled. Ha valamikor pörlekednénk — 
azt gondoltam — s a heveskednél, ez a 
farkas reára ugranék s engem széttépne. 
Lásd, ez a gondolat villant meg agyamban, 
midőn az a nagy állat beugrott s rút, sárga 
szemével oly vadul reám nézett.

— Majd hozzá szokol, — mondá Bo
liszláv. — Jó, hü szemei vannak s szelíd 
egy állat. Bizonynyal soha sem fog bántani.

— De én nem akarom, hogy körülöt
tem legyen — feleié Olga. — Én gyűlölöm



őt, küld Becsbe az állatkertbe, vagy üsd 
agyon. Nem akarom többé látni.

— Ez gyerekség tőled, — mondá Bo- ; 
liszláv, homlokát összehúzva.

— Nevezd annak, a minek akarod, — j 
viszonzá Olga dacosan. —- Csak lesz annyi 
szived, hogy nem tagadod meg első óhaj
tásomat.

Boliszláv erre mit sem felelt; más dol
gokról beszélt. Olga egész este kedvetlen 
volt s nem kérte fel őt, hogy maradjon vele 
theára. Boliszláv roszkedvüen távozott. Ha
zatérőben néhányszor Canis szemébe nézett, 
s azt valóban sárgának és gyanúsan villo- 
gónak találta.

— Canis! — mondá szigorúan. Canis 
bátortalanul lapult hozzá s szomorú félénk
séggel nézett reá. Ez a tekintet lefegyve
rezte. Kezét a farkas nagy fejére tette s 
halkan kérdé: — Mindig jó, szelíd és szó
fogadó maradsz-e, Canis ? Nem leszesz soha 
se vad?

Canis farkát csóválta és kérdően nézett 
gazdájára.

— Majd hozzád szokik ő is, — gon
dolta Boliszláv. — Ez az asszonyi szeszély 
majd elmúlik.

De azért ezentúl egyedül ment 01
gához.

Egyszer elbeszélte neki, hogyan jutott 
Canishoz.

Olga hidegen és kétkedőleg hallgatta őt.
— Csak nem akarsz komolyan ahhoz 

a bestiához ragaszkodni ? kérdé végre őt.
— De egész komolyan.
— Annyira, bogy kedvemért lehetetlen 

őt feláldoznod?
— Csaknem.
— Szép. — Olga mintegy magába vo

nult. Szava keményen hangzék s homlokát 
sötéten összeráncolá. Nem tűrte, hogy Bo
liszláv megcsókolja őt. vagy hogy magának 
alegcsekélyebb nyájaskodást is megengedjen.
A férfi kedvetlenül állt a kandallónál, mig 
Olga egy chaise longue ra feküdt s keresztbe 
font karjaival, visszahajtott fejével s dacosan 
felbiggyesztett ajkával rendkívül csinos
nak, pikánsnak és csókolni valónak látszott.

— Olga, — kérdé végre Boliszláv, s 
szava lágy volt, — nem volnál képes ked
vemért egy kis áldozatra? — Hozzá ment 
s letérdelt előtte. —- Próbáld meg őt sze
retni. Hiszen csak előítéletedet kell le
győzni.

— De ha félek tőle. —- duzzogá Olga 
majdnem sirva. — Ha az a rögeszmém van, 
hogy egyszer szét fog engem tépni.

— Bizonynyal nem teszi, — veté közbe 
Boliszláv kezet csókolva — Különben kö
vetelném-e tőled ezt az áldozatot? Esküszöm 
reá s szelídségére. Légy jó s eugedékeny, 
kedves ! Úgy hozzá szoktam már ahhoz az 
állathoz.

— Először is nem vagyok jó és enge
dékeny még kevésbbé, — viszonzá Olga 
szeszélyesen, — és másodszor, ki nem áll
hatom az oly férfit, a ki egy farkashoz szo
kott. Az oly embernek, ki a vadállatok 
iránt előszeretettel tud viseltetni, okvetlenül 
kegyetlennek kell lennie s az oly embert, 
mint mondám . . .

— Nos, mit? — kérdé Boliszláv oly 
fagyosan, hogy Olga attól tartván, hogy túl 
ment a mértéken, kényekre fakadt s zo
kogva kiáltá, hogy ő a legboldogtalanabb 
teremtés a föld kerekségén.

Boliszláv vállat vonva állt föl.
— Látom, hogy tőled nem szabad ál

dozatot kérni, — mondá bosszúsan.
— Bizonyára nem, — viszonzá Olga. 

— Én mindig azt teszem, a mit én akarok
Boliszláv szótlan rá nézett. Csak olyan 

szép ne volna ?
Ismét eltávozott a nélkül, hogy e pontra 

nézve megegyeztek volna. De Canisról so
káig nem beszéltek.

Más dolgokban is ritkán értették meg 
egymást.

Egyszer Boliszláv Lengyelországról be
szélt ; egészeu úgy beszélt, a bogy a szive 
érezett, Lengyelországnak, az ő hazájának 
a szerencsétlenségéről.

— Kedves barátom, — mondá Olga, 
miután amaz kibeszélte magát, — én őszin
tén megvallom, hogy nekem teljesen mind
egy, a mi Lengyelországgal jövőben történ
hetik vagy történik. A nagy forradalmakat 
már azért se szeretem, mert ily korszakok
ban a nők igen jelentéktelen szerepet ját
szanak s ez nekem épenséggel nem tetszik- 
Én gyűlölöm a politikát. — Engemet ru
háim, bútoraim és azok az emberek érde
kelnek, a kik épen tetszenek . . . más semmi 
a világon . . . legfölebb még a vig váro
sok és kellemetes utazások.

— Akkor bocsánatot kell kérnem tőled, 
hogy ily sokáig beszéltem oly dologról, mely

i téged épenséggel nem érdekel, — vi-
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szonzá Boliszláv kissé érzékenyen. — Bi- j 
zonyosan nem történik többé.

— Megharagitottalak ? — kérdé Olga 
bájos mosolyával. — Már csak olyan va- j 
gyök, a milyen vagyok. Azért nem szabad 
reám haragudnod. Adj egy csókot és légy jó. J

Boliszláv nem haragudott — ó nem, 
de mintegy csalódás érzete járta át szivét, j 
Vájjon csakugyan az a nő-e, a kiről álmo- | 
dozott, a hű, gyöngéd hitves, ki mindenért > 
lángol, mi a férjet lelkesíti, ki szükségben ■ 
és halálban is követi őt s a ki semmi ál
dozatot se tart nagynak, ha a férje iránti 
szeretet követeli? Nem, nem az. Olga sen
kit sem szeretett, csak önmagát, és — nem 
is titkolta.

— Igazán szeretsz-e? — kérdé őt Bo
liszláv néha.

— ó  igen, — mondá mosolyogva, — 
de csak addig, mig mindent megteszesz, a 
mit óhajtok. Én elkényeztetett, elkapatott 
egy teremtés vagyok. Én el akarom maga
mat kényeztetni.

— Vájjon nem teszem-e meg? — kérdé 
amaz.

Olga ismét sirt.
— Nem, — duzzogá. — Még mindig 

nem határoztad el magad, hogy rút far
kasodat elföldeld.

Boliszláv csaknem durcásan nézett rá.
A nő erre már egészen komolyan sirt.
— Mily kemény, rossz ember vagy te ! 

Ugyan ne nézz oly rettentően reám! Iste
nem! Milyen leszesz még akkor, ha majd 
nőd leszek ! Kinzani és verni fogsz engem 
s reám uszítod a farkasodat.

— Olga! — kiáltá Boliszláv haraggal j 
és szigorúan.

— Úgy is lesz, — folytatá. — Nem 
tudsz lemondani rólam, azért veszesz nőül. í 
De te nem szeretsz engem, csak azért tar- | 
tód azt a vad állatot, hogy engem ijeszt
gess s ón nyomorult leszek közöttetek . . .

— Elég 1 — szakitá félbe Boliszláv ezt í 
az oktalan beszédet. — Te nem tudod, mit ; 
beszélsz. Ha csakugyan oly brutális, durva 
embernek tartasz, a milyennek festettél ... . 
akkor azt tanácsolom, hogy mondj le rólam.

Olga megijedt s karjaiba rohant.
— De hiszen szeretlek, — zokogá.
A szerencsétlen véletlen azt akarta, hogy 

Canisnak sikerült ezen az estén házikójából 
megszökni, s gazdája nyomát követni. Fel

rohant a lépcsőn s a szolga mit sem gon
dolva bebocsátá a szobába.

Ebben a pillanatban Canis csakugyan 
nyomorúságosán vadúl nézett ki. A vágya
kozás ura után, a sebes futás, a keresés s 
megtalálás izgalma felborzolta szőrét, s sze
mei, mint sárga gyertyák villogtak. Szája 
tajtékot túrt. Üvöltve rohant Boliszláv felé, 
a szép Olgát fellökte s gazdájára ágaskod
ván, vad örömmel nyaldosta arcát.

De mit érezhetett, midőn a helyett, 
hogy szívesen látták volna, azt vette észre, 
hogy durván torkon ragadják s földhöz vág
ják ? midőn gazdája dühösen felkapta, az 
ajtóhoz cipelte s kirúgta?

— Korbácsolja ki a házból, — kiáltá 
Boliszláv a haragtól rekedten egy szolgá
nak. — Mit keres itt?

Aztán visszasietett Olgához s aggódva 
vizsgálta meg, vájjon Canis nem sértette-e 
meg őt.

— Ó, nem csinált semmit, — mondá s 
különös tekintettel mérte végig vőlegényét. 
— Csak a mellemet lökte meg úgy, hogy el- 
tántorodtam s elvesztettem lélekzetemet . . . 
de hát ez szót sem érdemel.

Boliszláv alsó ajakát harapdálta.
— Fáj-e még? — kérdé bizonytalanul.
— ó  igen . . . itt . . . — Szép mellére 

mutatott. — De csak nem haragszol meg e 
csekélységért arra a drága állatra?

— Olga ! — kiáltá Boliszláv harago
san . . . Igen halvány volt . . .  — Olga! pi- 
hegé nyugtalanul s sóváran csókolta össze 
száját, haját, — ne beszélj igy . . .  te nem 
tudod . . .  — csaknem dühösen szoritá meg 
szép kezeit — te nem tudod, mennyire sze
retlek . . . Ha valaki oly szerencsétlen lenne, 
hogy az én kedves, szép feleségemet csak 
legkevésbbé s akarata ellenére is megsér
tené . . . .  én földhöz vágnám s birkóznám 
vele . . . De ha ezt egy állat teszi . . . ak
kor a g y o n ü t ö m  . . .

Olga meglepve s boldogan nézett rá.
— Bolondság volt tőlem, — mondá 

Boliszláv sebesen. — Azt gondoltam, hogy 
Canis iránti vonakodásodban az egykedvű
ség jelét kell látnom . . .  de tévedtem. Te 
attól tartasz, hogy durva tudnék lenni! Ó 
bocsáss meg! Csak ez egyszer bocsáss meg, 
Olga, és én többé soha meg nem bántalak.

Olga természetesen — megbocsátott} 
Miért ne tette volna ? Hiszen a nők a legna
gyobb igaztalanságokat, a legbalgább gyönge-
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ségeketis megbocsátják, föltéve, hogy ők és az 
ő szeszélyeik bírnak reá bennünket, hogy 
ez igaztalanságokat és gyöngeségéket elkö
vessük.

Midőn Boliszláv haza felé tartott, va
lami meleg nedvesség érinté kezét. Canis 
nyalta kezét. Az állat a ház előtt várako
zott gazdájára s félénken utána lopózott; s 
most reszketve s halkan nyöszörögve feküdt 
a földre s a megálló férfi lábait nyaldosta.

— Canis ! —- móndá Boliszláv. — Szava 
hidegen hangzék. Az állat lassan fölkelt s 
szomorúan, mintegy szemrehányólag né
zett reá.

Boliszláv egy darabig nézegette őt s 
valamin gondolkozni látszék. Canis még min
dig reá nézett s lassan csóválta farkát.

Boliszláv visszament Olga házába.
— Adhat-e hamarosan egy töltött fegy

vert vagy forgó pisztolyt? — kérdé a szol
gát, ki eléje jött.

— Egy forgó pisztolyt ?
— Adja ide, szükségem van reá.
A szolga előhozta a fegyvert. Boliszláv 

magához vette.
— Jó éjszakát, — mondá, sipkáját köny" 

nyedén érintve, s távozott a házból.
— Gyere ! — mondá Canisnak.
Boliszláv a lombja vesztett erdőnek tar

tott. Canis lehorgasztott fejjel s behúzott 
farkkal ment utána.

Egy perc múlt. Bolondnak mondá ma
gamagát, elhitette magával, hogy oktalan- 

í ság egy áljaihoz ennyire ragaszkodni, hogy 
az ő helyében ezt a bestiát mindenki tüs- 

j tént agyonlőné, s hogy kötelessége azt tenni, 
; mert ha nem tenné, megbántaná kedvesét 
| s nevetségessé tenné magát előtte . . .  és 

mégis lankadtan lógott keze, mely a felhú
zott forgó pisztolyt taríá s nem tudta elha
tározni magát, hogy a halálos lövést meg 
tegye.

Hátha itt hagyná az állatot az erdőben, 
ha egy kötéllel valamely fához kötné s ő 
eltávoznék ? Mig az állatnak sikerülne ket
térágni a kötelet, már messze volna s a 
farkas nem találhatná meg nyomát. — Nem 1 
ez az eszköz csütörtököt mondhatna. Az ál
lat okos — bizonyosan megtalálná az utat 
haza felé. — Talán el kellene adni a farkast ? 
Valamely állatkereskedőnek ajándékozni ? 
Canis szép és nagy példány s bárhol két- 
kézzel kapnának rajta. —- Kísérőjére nézett, 
mely nyugodtan a földön nyújtózkodott; 
merően és huzamosan nézett reá. Az ő szép, 
elkényeztetett állatja, mely megszokta, hogy 
szerteszét nyargalászszon, az életnek és sza
badságnak örvendjen, hitvány kalitkába le
gyen zárva, örökös fogságra ítélve, melyből 
minden áldott nap szökni iparkodik, midőn 
szünet nélküli, szédítő keringéssel kibúvót 
keres, a rácsozatot rágja, a vasláncokat 
rázza s úgy üvölt . ..

V.
Lassan mentek. Sötét, nedves és hideg 

éjszaka volt. Egyetlen csillag 3e volt lát
ható. A hó részben felolvadt, szennyes-fe
héren tapadt a ballagok talpaihoz s csikor
góit lépteik alatt. Kellemetlen járás esett 
benne.

Boliszláv végre megállt.
— Gyere ide, — mondá s nyakon 

fogva a farkast, felhúzta a forgó pisztoly
kakasát.

Onkénytelenül megállt, ügy tetszék neki, 
mintha egy láthatatlan kéz megragadná az 
övét. És egy hasonló éjszaka is eszébe ju
tott, mely ép oly csillagtalan, ép oly rút 
volt, mint ez . . . de nem tudta, mi történt 
akkor éjjel. Vájjon az az éjszaka volt e, 
mely arra a napra következett, melyen Olga 
úti füvet kötött a talpa alá, s melyen áiom- 
taiauul bolyongott szanaszét s legjobban sze
rette volna magát a legelső fára felkötni ?

— Nem! — mondá Boliszláv csaknem 
haragosan. E z t a nyomort ne ismerd meg. 
Inkább halj meg.

Szavának hallatára a farkas fölkelt s 
térdeihez simult. Boliszláv a farkas nagy 
fejére tette kezét. — Ugy-e jó voltam hoz
zád ? — mormogá. — Most nem tehetek 
máskép . . . meg k e l l  történni.

A farkas szeme még mindig rajta fügött.
—* Ne nézz reám hű szemeddel ! — 

kiáltá Boliszláv. — Fuss inkább ! Fuss az 
erdőbe! Hát nem tudod, hogy agyon akar
tak lőni! ?

A farkas nem mozdult.
Boliszláv a forgó pisztolyt a farkas hom

lokának bal felére tette. A fegyver elsült. 
A farkas hangosan üvöltve rogyott a földre s 
görcsös rángatózások közt hempergett ide 
s tova.

(Vége köv.)

.
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PETŐFI SÁNDOR ÉLETÉBŐL.
Ili.

P e t ő f i  és  S z e n d r e y  J u l i s k a .
Az 1846—47-ik években a védegyleti és 

törvényhatósági agitációk mindinkább lá
zassá mérgesedtek el.

Kivált az adminisztrátori rendszernek 
erőszakolt keresztülvitele és mindenbe be
tolakodó erőszakos pártos működtetése egyes 
megyékben bámulatra méltó féktelenséggé 
fajult el. Biharmegye közgyűlésén például 
a főispáni helyettes a »renitens« tekintetes 
karokat és rendeket hajdúkkal és pandú
rokkal páholtatta el és kergettette ki a köz
gyűlési teremből.

Kossuthot az Apponyi kormány igeu 
ügyesen teljesen leszorította a hirlapirás te
réről ; tehát ő csupán mint a védegylet igaz
gatója és a Pestmegyei közgyűlés egyik 
főszónoka vett. — még mindig eléír mesz- 
sze kiható részt, — az országos küzdelmek 
ben s izgatásokban.

A Kossuthtól szerkesztett P. Hírlap.el
t ü n t e t é s e  után megjelent politikai hírla
pokon, az állandó polérnizálás és azok tar
talmának nagyon is doctrinaire, — theori- 
záló ridegsége és száraz lapossága miatt, a 
nagy közönség nem kapott ; hanem azok 
helyett a h á r o m  d i v a t l a p o t  karolta fel 
az ország értelmisége; ezek közül is az 
»Életképek« hódítottak legtekintélyesb és 
számbavételre méltó olvasókört.

Frankenburg igen értelmesen és tapin
tatosan bele tudta lapját alkalmazni az 

akkori hírlapírói viszonyok követeléseibe; 
s Kossuthot is megnyerte lapja támogat ására.

Ez alkalommal Kossuth midőn az 
»Életképek« d o l g o z ó t á r s a i  névsorában 
az ő neve a Petőfi nevével együvé s o r a 
k o z t a t v a  v a l a  olvasható: neheztelve 
mondotta, hogy nem örömest látja nevét 
egy sorban, — minden obsitos katona és 
vándorszínész-féle ember nevével ! . . . . E 
megjegyzés Petőfire célzott.

A magyar liberális párt főemberei ak
kor még erősen aristocrata szellemű légkör 
ben éltek és a magán élet viszonyaihoz ké
pest mérlegelték a szerepelni előtérbe to
lakodók egyéni értékét és súlyát.

Ez időben azonban az egyes megyék
ben a »fiatal óriások száma« már mindin
kább szaporodott és ezek »le a tekintélyek 
kel« jeiszó által ösztönöztetve, tüntető ve-

j  hemeníjával és mindennek neki rontó vállal- 
j  kozó vakmerőséggel igyekeztek »kikezdeni«, 

s ezáltal elnémítani és túlszárnyalni a megyei 
életnek addigi »emberségtudó« s a tekinté
lyeket respectáló nemes tényezőit. Sőt a jog
tanuló ifjúság már az országgyűlésen, — a 
követek háza falain kívül s belől — ítélő s 
döntő hatalommá és rettegést előidéző libe
rális eszközzé tudta magát feltolni, és azon 
minőségben a terrorizmust minél kirnély- 
telenebbül és féktelenebből iparkodott érvé
nyesíteni,, minthogy az ellenzék vezetőinek 
más eszköz nem állott rendelkezésükre arra, 
hogy a hatalomvivőkkel megbirjanak küz
deni.

B i h a r m e g y e  közgyűlése valóságos 
kis oiszággyüléssé nőtte ki magát a sok ki
tűnő szónok együvé csoportosulása által. E 
szónok-csoport vezetői: Beöthy Ödön és 
László, kiválóbb tagjai pedig Szacsvay Imre, 
Toperczer Ödön, Jakab Mihály, Lukács 
György, Nagy József, Ambrus I., Komlósy 
Antal sat. valónak.

K o v á c s  Lajos testvérei s rokonai se
gítségével Szatmármegyében vívott ki ve
zető szerepet.

Z á b o r s z k y  Alajos hasonló modor
ban t ö b b  m e g y é b e n  szerepelt; ugy- 
szinte S o m o g y i  Antal. Ezeket m e g y e i  

j c o m mi s  v o y a s e u r  e-öknek nevezték el.
Babarczy Antal hasonló minőséggel 

Csongrádmegye felett uralkodott.
A két M a d a r á s z  Fehérmegyében, — 

a leggazdagabb aristokrata tekintélyek ha
zájában, — azzal a vakmerőséggel lepte' 
meg az országot, hogy e megye főispánja, 
az országos tekintélyű gr. C z i r á k y  An 
t a l  országbíró nagy hatalmát s »autoritá
sát« minél kíméletlenebb fellépéssel és tá
madásokkal igyekezett megtörni.

Hanem legeredetibb kezdeményezés volt 
I a »győri 10-ek« vállalata, és a győri fiata- 
; lók megyei hadjáratai.

Széchényi egy szép és szellemdús Öz
vegy nőt: Z i c h y  grófnőt, — született gr. 
Seilern Orescentiát vette el nőül. E nő után 
egyszerre nyolc felnőtt mostoha gyermeke 
lett. Ez aztán igazi »Crescentia* volt.

Ezek közül akkoriban gr. Z i c h y  Ot t ó  
: vált ki leginkább. Ő mint hadnagy akkor 
| már a katonai pályát bevégezte és arra vál

lalkozott, hogy a győri és mosonyi ellenzék 
vezetőjeként foglaljon küzdtért ; ezt pedig 
az által vitte ki, hogy a Biharmegyéből oda
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s z á r ma z o t t Luká c s Sá ndor t ( a L György 
testvérét) maga mellé vette és ennek köz
reműködésével egy — 10 főből álló fiatal 
jogtudós sereget alakított; és ekkor közös 
egyetértéssel érvényesítették az ellenzéki 
műveleteket Győr- és Mosony-megyék köz
gyűlésein.

Nevezetesen azt eszelték ki, hogy mi
vel Mosonymegye területe legnagyobb rész
ben főhercegi birtok, s ott nem találkozott 
köznemesség, melyet az ellenzéki szereplés 
eszközévé szervezni lehetett volna; a »győri 
10 fiatal« átjárt Mosonymegyébe szerepelni, 
minthogy pedig a mosonyi közgyűlésen til
takoztak ezen vendégszereplés ellen, mert a 
fiatal urak nem  b i r t o k o s o k  Mosony- 
megyében, — kapta magát Zichy Ottó 
megvett Mosonyban egy birtokot és s z é t 
o s z t o t t  a-azt  kilenc bajtársa közt. Ily mó
don mindegyik birtokossá vált Mosonyme 
gyében s jogot nyert ott szerepelni ; — s 
a pecsovics megyét — ellenzékivé alakitaui

A Zichy-Lukács áramlat magával so
dorta Győrmegyét és Győr városát is. Az 
addig e r ő s e n  n é m e t  ajkú Győr város 
elkezdett e r ő s e n  magyarosodni. Az ott 
megjelenő, »Vaterland« német lap »Ha- 
zánk«-ká változott át s Kovács Pál lett 
szerkesztőjévé.

Zichy Ottóék Győrben szakadatlanul 
újítottak valamit. »Ipar-kiállitást« rendeztek ; 
gazdagon egyenruházott lovas p o l g á r i  
ő r s é g e t  szerveztek s ennek zászlóját az 
angolszületésü szép gróf Zichy Manóné ke
resztanyasága mellett, — fényes ünnepél
lyel és országra szóló diszlakomával szen
telték fel.

Én Győrben Lukács Sándorrsl megis
merkedvén, ezúton Zichy Ottóval és a győri 
fiatalokkal oly jó barátságra léptem, hogy 
meghivtak : hogy az 1847-ki farsangot Győr
ben, nálok töltsem. Akkori időben a »far 
sangok« még nagyon jó hirben állottak . . . 
különösen Győrben, hol nagyon sok szép 
és gazdag nő sóvárgott a táncmulatságok 
után.

Odautaztomban, 1847 ki január hó vé
gén, Pesten megpihentem, hogy többek közt 
Petőfivel találkozzam ; és az ő múlt őszi 
szatmári és debreceni éleményeit s ezek 
magyarázatát saját szájából halljam.

Szokása szerint nem volt lakásán, mi
vel ő nem tudott huzamos ideig egy helyen

időzni. A hatvani-utcán csakhamar talál
koztunk.

Már külseje feltűnő volt. Uj öltözéke 
meglepőim emelte alakját.

— Hát te miben jársz, hogy igy ki- 
csipted magadat? —- kérdém mosolyogva 
Petőfitől.

— Megyek vidékre s talán Szathmárba 
is . . . Végezni szándékom minél előbb - 
válaszoiá komolyan. Elbeszélte, hogy Ká- 
roiyból való eljövetelem után mit mindent 
végezett Szatlunárban, a Juliska keze iránti 
kérését hogyan fogadta ennek apja. — Vé
gül azt tudakolta, hogy a Prielle Corné- 
liával rögtönzött »stante pede« végzendő 
összeesketés követelését Debrecenben miként 
értelmezték.

— Az egészet poétái láznak tekintették.
— Majd elmondom magyarázatát, ha 

több időnk lesz! — felelte Petőfi mogorván. 
És saját állapotát s a világ folyását kezdette 
erősen szidni.

— Szeretném ezt a világot összemor- 
zsolni! — monda szinész-páthossal.

—- Es az összemorzsolt világban és vi
lággal ugyan mit csinálnál ?

— A magam esze szerint újjá alkotnám!
— Az lenne aztán egy bolondos alak- 

zatu és beosztású világ! — jegyzém meg 
nevetve.

Csengeri Antal, — a »Pesti Hírlap« 
akkori szerkesztője, — a Horváth-házban 
lakott, a hol a Landerer nyomdája volt. 
Ide érvén Petőfivel, én felmentem Csengéid
hez, Petőfi pedig tovább haladt a »Nemzeti 
kör« felé.

Én másnap a Nyergesujfalui hires gyors
parasztokkal Győrbe repültem.

Az 1847-iki farsangot a lehető legke- 
déiyesebhen töltöttem el a győri fiz fia
tallal. Alispán Balog Kornél volt; ennél 
minden pénteken társasestély várt reánk ; 
a farsang utolsó öt napja pedig szakadatlan 
vigalommá fűződött össze. Húshagyókedd 
éjeiét Kovács Pál házánál vigadtuk át a 
farsang kedélyes eltemetése végett.

A győri tiz fiatal közül — tudtomra 
— jelenleg csak Gyapai Dénes él. Ó kö
zelebb az uj korszak alatt egy ideig Győr- 
megye alispánja, utóbb államjészág-igazgató 
volt; most ellenzéki képviselővé választatta 
magát.

Akkoriban Győr, mint kiválóan gazdag 
gabona kereskedő város kebelében közpon

- \



tositotta Becs irányában a »magyar gabona- 
kereskedést« Ausztria és Nyugoti Európafelé.

A győri táncvigalmak nagyon szépek 
és látogatottak valának ; s a polgári kasinói 
vigalmak táncosnői közt e farsangon szép
ségével s kedvességével Legény Katica 
tűnt föl, a kit 1848-iki évben V as G e r e 
ben  ,irótársunk vett nőül. Már mindket
ten régóta aluszszák az örök éj álmát.

Legszebb napjainkat és estéinkét a 
Zichy Ottó g y ő r - s z a b a d h e g y i  laká
sán éltük át. Fel vala itt minden olyas él
vezet található, a mi a szikrázó szellemű if
júság mulatozását lelkesítővé fokozhatja és 
elbájolóvá hevítheti fel. Zene, dal, szavalás, 
szónoklat, élces és mélyenható eszmecserék 
s alapos vitatkozások váltakoztak. Kovács 
Pál, — dacára annak, hogy homeopatha 
orvos, legkeresettebb orvosa vala a győri 
úri világnak. Társalgása épen olyan kedé
lyes volt, mint a milyen jóízűek vig elbe
szélései. A győri szinügynek és színtársula
toknak, emberemlékezete óta, mindig ő volt 
a legfőbb gyámola, valódi őrszelleme, éltető 
lelke. Sokoldalú elfoglaltatása közepeit ak-? 
kori időben még arra is tudott vállalkozni 
hogy a -Hazánk« cimű vállalatot magyar- 
ajkúvá változtassa át és tartalmas lappá 
nevelje fel

Lapja számára Irinyi Józsival heten
ként egy-egy p e s t i  l e v e l e t  íratott — 
e g y  db. aranyért; de azok lehütöen érdek. ; 
telenné lapultak el. A Petőfi verseit is ara 
nyakkal csalogatta a. »Hazánk« lapjaira.

Történt pedig 1847. évi február hónap
ban, hogy Petőfi három verset küldött egy
szerre Kovács Pálnak, t. i. a »Nagy-Károly- 
bán«, »Egy gondolat bánt«, »A kutyaka- 
paró« cimüeket. Petőfi m e g s z á m o z t a  
verseit, hogy milyen sorban jelenjenek meg 
a » Hazánk« bán.

Akkor az irók és szerkesztők aka
ratának a k ö n y v c e n s o r o k  valának 
árkangyaíi hatalmat bitorló intézői. Különö
sen vidéken, a censorok n a g y o n  f é l é n k  
papi emberek lévén, —- túlzó óvatosságból 
mennél kevesebb szabadon szárnyaló esz
mét s pikánsabb kifejezést engedtek kinyo- 
i^atni.

\ Az Író egyfelől az eszmék talány szerű 
elbVrkolása által kisérelgette meg a censor 
vere\ irónját kijátszani; másfelől előre meg
alkudott a censorralazon módozatokra nézve, 
melyek Jközt müve napvilágot láthat. En

nekem akkor nagy gyakorlatom volt abban, 
hogy a eensor vörös plajbászát miként le
het kijátszani.

A »Hazánk« censora kurtán tudatta 
ítéletét, hogy a »Nagy-Károly« és »Egy 
gondolat« cimű verseket semmiféle alakzat
ban, a »Kutyakaparó,«-t pedig csak abban 
az alakban, a mint ő átdolgozta, — b o- 
c s á t j a  k e r e s z t ü l .

Elképzelhető, hogy a censor Petőfi ver
sét milyenné dolgozta át.

A csárdától vagy száz lépésnyire 
Kopár dombtetőn fent,

Senki által meg nem látogatva,
Áll egy régi k ő s z e n t .

E versszakot a k ő s z e n t  miatt irta 
á t a censor.

A lapszerkesztés napjain én Kovács 
Pált rendesen meglátogattam. Ez történt a 
»Kutyakaparó« átdolgozása napján is. Ko
vács Pált, a Petőfi verseinek nehéz sorsa 
miattnagyon kedvetlennek találtam; elmondta 
a bajt.

Én egyszerűen azt javasoltam Kovács 
Pálnak menjen a censorhoz s tudassa vele 
készségét, miszerint a kőszent szó az e 
betű híjával (kösz—nt) fog megjelenni.

A tanácsot Kovács elfogadta s a cen
sor a kérdéses versszakot e r e d e t i  álla
potában, az e betű hihagyásával — csak
ugyan sajtó alá bocsátotta. Hanem bezzeg 
érkezett aztán harmadnapra Petőfitől egy 
dörgedelmes levél, melyben lehordta K. Palit, 
a miért verse néma m e g s z á m o z  ás sor
rendje szerint került világra. »Ha tehát 
önök ilyesmit tesznek verseimmel, kénytelen 
leszek többé a »Hazánk«-ba nem írni.« 
Eként rekesztette be Petőfi a levelét.

Erre azt válaszolta Kovács a költőnek, 
hogy az irók árkangyala az 1-ső és 2-dik 
számmal jelzett verseket eltiltotta a világra 
juthatástól, a 3-dik számú is csak eszélyes 
alkudozások után kerülhetett a világ elé.

Másnap szívélyes hangú levél érkezett 
Petőfitől, melyben sajnálkozását fejezte ki, 
hogy olyan goromba volt. »Bárcsak elveszett 
volna azon levél a postán ! De eszembe sem 
jutott, — hogy egyéb akadályok is létez
nek a magyar hazában. — A mit a censor 
kitörölt, a helyett mindig küldök más ver
set.« Eként irt Petőfi Kovács Pál kiengesz
telése végett.

Húshagyó kedd utáni csütörtökön Zichy
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Ottóval Budára érkeztem ; de már akkor 
nem találkozhattam Petőfivel, ö  olyan volt. 
mint a bolygó tűz : hol itt, hol ott lobbant 
fel. Előbb Szt. Fejérvárra rándult, azután r 
Szathmármegyében- vette sorra ismerőseit; 
utóbb Szalontára szaladt Aranyhoz, meg
énekelni Arany Lacit, a »fürge pajkos ür
gét« és elmondani Arany János és Jánosné 
előtt »nagy boldogságát«.

Ekkor termettek: »Bírom végre Julis
kámat« és »Te az enyém, én a tied« cimü 
versei.

»Bírom végre Juliskámat,
Mindörökre bírom öt,

Az enyémnek vallhatom már 
Isten és világ előtt.«

kásom. Október hónap valamelyik napján 
ebéd felett azt újságolták, hogy aznap dél
után Kohóról Petőfi feleségével ideérkezik 
itt lesz szállva s a fiatalság este fáklyás - 
zenével tiszteli meg.

A hir beteljesedett. Petöfiék a Biasiui- 
fogadóban szállottak meg, az éji zene vég- 
hezment a szokásos szónoklatok elmondá
sával.

Eri a fáklyák világánál szívből gyö
nyörködtem az uj párban és a Petőfi ünne
pélyes komolysággal elmondott szónokla
tában.

Másnap Nagyváradra, innen Szalontára 
utazott, feleségét Arany családi körébe be
avatni.

Eként kezdé az egyik versét; a mási
kat pedig következőleg fejezte be:

Király vagyok én mióta 
Bírom Juliskámat;

Nem fejemen, de szivemen 
Hordom koronámat;

Eszemadta Juliskája,
Szivem arany koronája !

Szendrey felhagyott az egybekelés to
vábbi ellenzésével s a házasság annyira 
biztosnak mutatkozott, hogy 1847. május 
végén ezt irta Petőfi Pestre barátainak : 
»Szeptemberben lakodalom lesz.«

A jegyváltás augusztus 5-én történt meg> ' 
s Petőfi e nagy eseményt agusztus 5-én cimü 
versében énekelte meg. Versét eként kezdi: |

»Itt a gyűrű, itt a gyűrű,
Itt van végre ujjamon !
Itt van ajka, itt van ajka,
Itt van végre ajkamon !«

Az eljegyzés után épen olyan kevéssé | 
volt nyugta Petőfinek, mint a gyürűváltás j 
előtt. Felment Pestre, azután csakhamar vi- j 
szakerült Szatmárba; s innen repité ver
seit a fővárosba, lelke és szive háborgásai- j 
nak megkönnyítése végett.

Köztudomású dolog, hogy Petőfi a rné- 
zés heteket K o 11 ó n, a Teleki Sándor kas
télyában élte le az egész világtól elzárkózva. 
Ezen tündéries álmodozások közt átélt na
pok érzelmeit és gondolatait legalább is húsz 
versében adta át az utókornak Petőfi.

Mig ők Kohón laktak, én Kolozsvártt 
időztem ; s barátaim kedvéért ott maradtam 
a szüretekre is.

A Biasini-szállodában volt állandó la-

»Csendes magányból a mézes hetek után, 
Újra belépek a nagy világ zajába,
Hol annyi sáros láb gonoszul vagy bután 
Kedélyemnek fehér köntösére liága 
Mielőtt ott lennék a nagy kőhalomban,
A fővái'osban, hol oly hüsen fuj a szél, 
Egyet pihenek még kicsiny hajlékodban, 
Leülök barátom meleg tűzhelyednél.

Eként irta le »Arany Jánosnál« cimü; 
versében látogatásának vezető okát.

Aranytól Pestre sietett, hogy sokszor 
megénekelt és felmagasztalt »kis feleségét« 
Pesten, a régóta nélkülözött irodalmi és ba
ráti körnek bemutassa és annak szellemes
sége által dicsőséget arasson.

A Szatmárból szétszárnyaló hírek azt 
beszélték, hogy midőn Szendrey odaadta 
leányát Petőfinek, határozottan tudatta ve
lők, hogy ő végkép leveszi leányáról atyai 
gondját; ám legyenek egymáséi, de Julis
kának nem ad semmit, s éljenek, a hogy 
tudnak.

Szendrey szavát tartotta. A világba bo
csátotta az uj párt a nélkül, hogy megkér
dezte volna: lesz-e mit enniök?

Petőfi megélt saját keresményéből; gond
talan, pénzes állapotban ugyan soha sem 
élt; de azért ezzel vigasztalta nejét és ma
gát »Szilveszter éjjelén,« — mely az 1847 
évet berekesztette.

Feleségem, lásd milyen jó,
Hogy minékünk nincsen pénzünk : 

Nem piszkoljuk be kezünket,
S nem csurog a verítékünk. 

Amazoknak a ládáik,
Minekünk sziveink tejvék . .

Az milyen szegény gazdagság !
Ez milyen gazdag szegénység!
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Petőfi ép úgy, mint Szendrey, makacs 
önfejűséggel, tartották meg az elváláskor 
kimondott rideg szavakat.

A költő apósához nem fordult soha 
semmi kéréssel; de Szendrey sem érdeklő
dött a fiatal pár sorsa iránt.

TELEGDI LÁSZLÓ.

EGY KÉZÍRATGYÜJTEMÉNY E SZÁ
ZAD ELEJÉRŐL.

(Folyt, és vége.)

Midőn ezek távoznak, feljő az Elysium- 
ból Gyöngyösi, kit Apolló idézett föl onnan, 
hogy neki, »mint a magyar versirók legelső 
atyjának, megmutassa most élő unokáit, ; 
hogy ezeket látván gyönyörködjék az ő 
szive.« A homerosi hősök beszédére emlé
keztető hosszú ömlengése még egészen teli
tett a collégiumi élet hatásával. Csak az fáj 
neki, hogy nincsen már ismerőse e földön, 
a Gyöngyösi névnek még csak emlékezete 
is elfogyott. De midőn Apolló megjelenik 
egy néhány tanítványával s ezeknek kézé 
ben meglátja a saját munkáit, szomorúsága 
emphasisba tör k i : »ezek a gyenge levél 
kék azok, melyek nékem olyan szárnyakat 
adnak, hogy azok által a késő időre is el
repül az én hirem. Hát ide is meghallott a 
híres Murány tetejéről jajgatása az árva 
Nymphának, mely partjain nyögött a szőke 
Dunának ? Ugyan micsoda hely ez, a hol 
ilyen becsületek van a régi tudósoknak ?«

» D e b r e c e n ! «  — mondja Apolló.— 
»Ezt választottam én magamnak lakóhelyül. 
Ide gyűltek a magyar hazának fiai és az 
én szárnyaim alatt bölcsen neveltetnek.«

Midőn igy beszélgetnek, a mellékterem
ből ének hangjai ütik meg a tulboldog 
Gyöngyösi füleit s kívánságára aztán Apolló 
behívja éneklő tanítványait s bemutatja őket 
Gyöngyösinek. Látni akarja a haladást, 
költeményeiket akarja hallani s egy poéta 
egy őt dicsőítő verset olvas fel, mi Gyön
gyösit még boldogabbá teszi. De Apollónak 
távoznia kell az istenek gyűlésébe s tanít
ványait addig Gyöngyösire bízza.

itt kezdődik aztán a tulajdonképeni 
darab; Sós Mihály hozza a fiát és kerészt- 
fiát, kiket a poéták közé akar fölvétetni. A 
poéta-növendékek censeálni kezdik s az 
öreg, valamint a két fiú együgyü feleletei 
oly jóízűen, oly pezsgő humorral irvák, hogy 
e jelenet — egészen eltekintve a benne rejlő

satyricus éltől — a legmuíattatóbbak, leg- 
kacagtatóbbak egyike. Az öreg Sós- Mihály 
tősgyökeres magyarságával, komikus félre
értéseivel, könnyen felfortyanó vérével, — 
a két fiú -önhittségével és tudatlanságával, 
kik a verset az apjok csizmaszára mellé du
gott mérték szerint Írják, olvasni csak Czeg- 
lédit, Cigányok romlását s a Kalendáriumot 
olvasták, Ovidiusról csak annyit tudnak, 
hogy nem lakik a helységükben — mind
hárman életerős, jól festett alakok s rajzo
lásukban volt alkalma Csokonainak kiváló 
kómikai érzéket kifejteni. A komikum nem 
annyira a tárgyban, mint inkább a kérdések 
és feleletek módjában van s ép ez okból 
nehéz volna a tárgygyal beszámolni, csak 
az öreg paraszt és a két fiú feleletei képe
zik az egész jelenet magvát, mely dacára 
együgyü komikus válaszaiknak, javukra 
dől el, a mennyiben a visszatérő Apolló jó 
kedvében lévén, nem vet gátat eléjük s föl 
veszi őket a poéta-növendékek .közé.

Látnivaló, hogy actiót e darabban hiába 
keresnénk s inkább a feldolgozás módja az, 
a mi haty a mi sikerült s főleg az akkori 
irodalmi állapotok rajzolása, mely az egész 
darabon, de kivált a censeálás jelenetén, 
mint veres fonál keresztülhuzódik, köl
csönöz érdeket Csokonai e kiadatlan darab
jának.

Az a bálványozással határos tisztelet 
és rajongás, melylyel Gyöngyösi iránt visel- 
seltetnek, az az irói láz, melynek sikerült 
képét nyújtja a censeálás nagy jelenete, a 
mythologicus elemek szertelen használata, 
mind, mind jellemzője ama kor ferde iro
dalmi állapotának és részben -  különösen 
az irói láznak — sikerült, éles satyrizálása.

A mi irodalmi szempontból érdekes e 
darabban, az Sós Mihály alakja, mely a leg
sikerültebbek egyike. Neki mindenre van 
felelete. Midőn a censeáló azt kérdi fiától, 
hogy ismeri-e Ovidiust, ő azonnal közbe
vág: »A v én  D i ó s t ?  Hogyne ismernéd, 
hiszen tőszomszédunkban lakik.« S midőn 
teljes névvel Publius Ovidius Násó-t kérdik,

1 gondolkozva feleli: »Papiros sörény rázó?
1 . . . De már ezt magam sem esmérem.» De 

azért csak a censorban látja a hibát s mind
járt utána teszi: »no de csak no, nem kell 
kifigurázni a fiamat . . .  jól kell cenzúrázni!« 
A censor bosszankodik, de csak újra kér
dez: »Hallottátok-e hírét a Bucolicának ?«

Szé l  meg Sós.
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(gondolkodnak, egy máshoz, susognak, hogy 
melyik feleljen,) Nem lakik mi nálunk.

K u t i  (cens.)
A hol van n i!

Az ö r e g  Sós  
Mi a ? mi a ?

Kuti .
Bucolica !

A z ö r e g.

Lúkólika? hogy ne tudnátok azt, sz abba 
döglött meg a fakó lovunk

És igy megy ez tovább. A censor végre 
beleun s bosszankodva mondja: »ejh, nem 
tudnak ezek semmit sem.« De az öreg csak
hamar visszavág : »Nem tudsz bizon te ! Olya 
nokat kérdezni, a mit a kutya sem enne 
meg. Rendeljen jobb censurázé gyermeket 
már nagy jó uram.« Gyöngyösi enged és 
mást rendel. De ez sem jár jobban. Kérdi 
tőlük, hogy micsoda poétákat olvastak ? 
»Ceglédit, Cigányok romlását, Kalendáriu
mot« mondja az egyik, a másik meg hoz-' 
zátoldja: »még másokat is, de sokaknak 
nem tudjuk a neveket, mert kiszakadt volt 
az első levelek.« Mikor azt kérdik: »hány 
lába van a pentameternek ?« — az öreg 
mindjárt odasugja a fiának : »Néma Péter
nek is csak annyi lába van, mint más em
bernek.« Majd az a kérdés, hogy mi az eli- 
sió ? Erre megfelelnek példával is az egyik 
prózában, a másik versben » Bu j f a l s z -  
ma r t v a n , «  ez azt teszi, hogy »Berettyó- 
Újfalu mellett Szent-Marton van. »Zl aboa«,  
ez meg »zabállott ló a’« stb.

»Az a p r á r n  z n á l  B o k s z t ü n k  1 u d s k á t, 
M a k l a k  j ö  t i s z t ü n k  k a l l  v e r t  g lu sk á t.

Azaz:

Az apám uram házánál sokszor ettünk ludas,
kását,

Mikor valaki hozzánk jött, kanállal felvert ga
luskát.

Ez a censor is megszökik. Az öreg 
Sós újabbat kér. Ez már nem mer kér
dezni, hanem matériát akar nekik adnb 
hadd Írjanak róla verset. »Ugyni 1 de hiszen 
már ebben nem féltem őket, hogy emberek 
legyenek* — mondja büszkén az öreg. Nem 
kell azoknak a matéria, elkérik az apjok- 
tól a mértéket, az ollót, aztán mérik, nyí- 
rik, Írják s végre felkiáltanak: habeo .  A 
vers készen, hanem ez aztán még furábban 
sül el. Csokonai itt az érthetetlenségig tul-

! zott, a nevetségesig vitt bárgyuságokat irat és 
olvastat velük, de, erre szüksége volt, hogy 
a satyrá teljes és sikeres' legyen. Nem aka
rom közölni ezeket, csak egyet, hogy az 

! olvasó legalább fogalmat alkothasson ma
gának róluk.

A Szél Gáspáré igy szól:

Szakállas Kanahán roegőszült főpapja,
A hóina alá van csapva a kalapja.
Nem mind okos ember a sokat beszélő.
A többek közt otthon maradt a vetélő.
Ne szólj hozzá semmit, duzzogjon magába.
A farsangnak örül legjobban a bába.

Vén oldalborda 
Sok pénzt elhorda.
Bömbölő csorda,

! Fojtós nyoszolya,
Zör^ős rokolya.

Echo: Elment a gólya.
Paszuly-csü hangot küld Duna-Vecse,
Legtöbb pénzt elhord a csecsebecse.
Lovat cigánynyal sose cserélek,
Gedeon, Tóla é s  Ábimélek,
A házas ember Innepet ülne,
Ha a menyecske meg nem vénülne.

Dunhát a supra,
Pénzt a salupra.

Rongyos a palást,
Vegyünk hát társ mást.

Lclio : Csuprot, vajat, tojást . . .

És igy tovább. Nevetségessé tétele, ki
gúnyolása annak a határtalan irói láznak, 
mely e korban annyira elbarapédzott. E 
»toprongyos német-ettél-e gémet« éneklőjé
nek volt — bár enyhébb — kiadása s nem 
lévén kritika, mely e fékevesztett zöngicsé- 

| léseket elfojthatta volna, nagyon is burján
zóit. Innen magyarázható Csokonai túlzása. 
Szükség volt erre; némileg a hiányzó kri
tikát pótolta. A darab végére »megköszönő 
beszédet« irt, melyet a játszó személyek 
egyike nvöndott el s melyben az idő rövid 
ségére hivatkozik, mint a mely okozta, hogy 
csak ily csekélységeket adhatott. »Hogy pe
dig haszontaianságok és csekélységek vol
tak, azt az időnek rövidsége, kiváltképen 
pedig, a mit önként megesmerünk, a mi 
magunk csekély tehetségünk miatt esett. 
Magunkat s classisunkat alázatosan ajánljuk 

j mind a két részen való, tiszteletremélté sze
mélyeknek.«

Eddig Csokonai. De e vázlatos ismer
tetés alig adhat helyes képet a Csokonai 
munkájáról, annál kevésbé, mert, a mint 
már említettem, maga a darab is csak sa- 
tyricus korkép s tárgyát elmondani nem
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lehet s érdekét a feldolgozás, ennek módja 
s az akkori irodalmi állapotok rajzolása köl 
csözi. Egyébiránt úgy e színdarabot, mint 
a többi kiadatlan müveket is alkalmilag 
közzzé fogom tenni s akkor az itt elmon 
dottakról az olvasó maga is meggyőződést 
szerezhet.

KABOS EDE.

I R O D A L O M ,
A »Magvas.* tö rténe ti életrajzok« közelebb 

megjelent első füzete díszes kiállítás tekintetében 
a külföld hasonló vállalataival bátran versenyre 
k el hét. E füzetben Mária királyné életrajza van 
inegl' ezdve s 27, a szövegbe nyomott és hat a 
szöveghez mellékelt képpel illustrálva. Egy kettős 
lapu szinnyomat, Mária királyné háromnyelvű 
zsoltáros könyvének egy gyönyörűen utánzóit lapja 
díszíti, mely egyszersmind mustrául szolgál, hogyan 
állították a XlV-dik században a codexeket.
A brünni szerződés tíz kitűnő facsimilében van 
közölve s a védő lapra le van nyomva a szöveg 
a eontractiókkal s úgy mint ma olvassák. A pégy 
arckép olasz forrásokból van véve s egy ezek 
közül Haan Antal munkája. Minden fejezet egy 
kezdő és egy befejező képpel van díszítve : ezek 
Dörrenek művészi kivitelű rajzai, egy- vagy kö- 
zelkoru minták után készítve, s meglepő Ízlésről ta
núskodnak. A pénzek, pecsétek rajzai a szakem
bert is egészen kielégítik. A tájrajzok (várromok) 
Feszti Árpádnak s másoknak kitűnő rajzai. A nagy 
közönségre nézve e füzetekkel egészen uj irány 
kezdődik: a képek magyarázzák a szöveget s a 
kort az olvasóval jobban megértetik. A szöveget 
Márki Sándor irta, szép zamatos magyar irálylyal 
a kutatások újabb eredményeit is felhasználva A 
kitűnő vállalatot melegen ajánljuk olvasóink fi
gyelmébe.

Jókai Mór »Arany emberiéről a »N. Fr. 
Pr.« a következőket Írja: »Az irodalmi és művé
szeti körök feszült érdeklődéssel tekintenek az 
»Arany ember« előadása elé, mert évek múltak el 
azóta, hogy a híres költő elfordult a színpadtól, 
mely eddig neki csak félsikert nyújtott. A dráma 
tegnap jelent meg a könyvpiaczon. Jókai ugyan
csak igyekezett pompás regényének nagy mozgalmu 
cselekményét, mely mint ilyen számos csodáiéra 
talált, de megtámadásokban Í3 részesült, a szinpad 
követelményeinek megfelelőleg összébb csoporto
sítani, s a törekvés annyira ment, hogy a regény
ből csak a föalakok és főbb jelenetek maradtak 
meg a dráma számára. A költő képzelete oly tág 
tért nyitott az alakok cselekvésének, hogy még az 
önmaga ellen elkövetett hősiesség dacára is ki- | 
kerülhetetien volt a darabhoz előjátékot Írni, ha- j 
csak szerző a szinpad azon veszedelmes fogásához i 
nem akart nyúlni, hogy az események megértésé- j 
hez elkerülhetetlen dolgokat elmondassa a szemé- ! 
lyekkel. A költő mindazáltal kénytelen volt ezt az 
öt felvonást is változásokkal földarabolni, miáltal | 
a mű technicai egysége szenvedett. Tényleg azt is 
beszélik, hogy a dráma máskép fog színre kerülni, 
mint a hogy a könyvben meg van írva, mert a

könyv nem számolt eléggé a színpadi valószinü- 
| séggel. Jókai azonban ném tartozik az elbizako

dott irók közé s azért müvét átdolgozta harmad
szor is, s a dráma ebben az alakjában fog a kö
zönség elé kerülni.« A »N. Fr. Pr.« szerint a dara
bot Becsben is szinrehozzák, de csak akkor, ha 
szinszerüségéről a nemzeti színház előadása után 
meggyőződést szereztek.

A m t. akadémia könyvkiadó-vállalata 
negyedik 1884 — 1886-iki cyclusának 1884. évi fo
lyamából a következő munkák küldetnek szét leg
közelebb : az első (történelmi) sorozatból: T h i -  
e r r y  Amadé: Elbeszélések a római történetből 
az V. században. A nyugoti birodalom végső nap
jai. Fordította dr. Öreg János. AJmásodik (irodalmi) 
sorozatból : T a i n e :  Az angol irodalom története. 
Forditotta, Csiky Gergely. IV-ik kötet. A harmadik 
sorozatból: C o n c h a  Győző: Újkori alkotmá
nyok. I-sö kötet é s L a v e r g n e  Leó : A mezőgaz
daság Angliában, Skóciában és Irlandban. Fordi
totta Beksics Gusztáv. E szerint az első és a má
sodik sorozat aláírói ez évi illetményüknek ez al
kalommal csak a felet kapják. Ehhez képest az 
évi dijnak is csak fele, azaz az első sorozatért 2 
frt 40 kr., a második sorozatért 1 frt 90 kr. kíván
tatik be tőlük. A harmadik sorozat pártolói az 
egész folyamot veszik, és fizetnek érte 3 frt8 0 k rt 
a szállítólevéllel együtt. A még hátralevő kötetek 
(Mac-Carthy : Korunk története. Forditotta Szász 
Béla, I-sö kö te t; Dante Pokla, Forditotta Szász 

! Károly) a jövő év első hónapjaiban fognak szét
küldetni. A könyvkiadó-bizottság már a folyó eyc- 
lus aláírási felhívásában értesítette a közönséget, 
hogy ennekutáua az évi illetményeket esetleg két 
küldeményben fogja kézhez juttatni. Ez által ket- 

j tős célt kivan elérni: hogy az aláírókkal folyto- 
nosabb összeköttetést tartson fenn s fél féléven- 
kint uj olvasmánynyal lássa el őket; de meg hogy 
a dijaknak felerészben való beszedése által köny- 
nyebbségökre legyen. Ez irányban most teszi fáz 
első kísérletet.

»Ellák« cimü költői elbeszélésre hirdet elő
fizetést F ü 1 ö p Áron, kinek e müve az idei Ná- 
dasdy-pályázaton első helyen részesült akadémiai 
dicséretben. A költemény, Arany János »Duda ha
lála« nak majdnem egyenes folytatása, Attila fia
inak viszályát, a hun birodalom összeomlását tár* 
gyazza. Az előfizetési pénzek Hód-Mező-Vásár- 
helyre, az ev. ref. főgymnásiumba december 31-ig 
küldendők be. A tizennégy ívre terjedő kötet ára 
2 frt lesz.

A nemzeti színházban dee. 1-én Vörösmarty 
születésének évfordulóját ünnepelték. Ez alka
lomra a költő »Áldozat« cimü szomorujátékát ad
ták elő. A szép számú közönség a classicai mű
höz méltó figyelemmel nézte az előadást és nagy 
élvezettel hallgatta a gyönyörű verseket.

M Ű V É S Z E T .
A nem zeti színházban szerdán adták elő 

J ó k a i  Mórnak »A z a r a n y  e mb e r «  cimü drá
máját, oly fényes közönség előtt, milyet a nem
zeti színházban még premiéreken is ritkán látni
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A dráma fényes sikert aratott ; a közönség nagy j 
érdeklődéssel nézte és elismerését a költő iránt j 
azzal nyilvánította, hogy viharos tapsaiyal min- ! 
den felvonás után kihívta többször, összesen húsz
szor. A nézők érdeklődése a dráma költői szépsé- j 
gei iránt felvonásról-felvonásra fokozódott s tető- j 
pontját a negyedik felvonás végén érte el, noha az ! 
ötödik felvonást is élénk érdeklődéssel nézték ! 
végig. Az előadásban közreműködött művészek ' 
közül alig volt egy is, ki feladata teljesítésében ne i 
ment volna képességének végső határáig — Jászay 
Mari (Teréza), Fáy Szeréna (Tímea), Márkus Emi. 
lia (Noémi) és Szathmáryné (Zsófia) urhölgyek és 
Nagy Imre (Timár), Náday (Kristyán Tódor), Eg- 
ressy (Ali), Kőrösmezey (Kadisa) és Szigeti Imre 
(Brazovits) urak a főbb szerepeket rendkívüli si
kerrel emelték érvényre és sokszor részesültek a 
közönség megérdemelt tapsaiban. A kiállítás igen 
szép : különösen a »Senki szigete« meglepő hatású 
vadregényes képet nyújt ; a jelmezek pedig a lég 
apróbb részletig korhüek. A darab részletes ismer
tetését jövő heti számunkban közöljük.

Az őszi k iá llítás  d ija it kiosztották a bi
zottságok. — Az eredmény következő : A társulat 
által kitűzött 2U0 darab aranyból álló művész 
nagy dijat a bizottság Z a l a  György szobrász
nak, a »Mária és Magdolna« cimü вгоЬогсзо- 
portozat szerzőjének Ítélte oda. Ugyanez a bizott
ság lett volna hivatva az Ipolyi Arnold püspök 
által kitűzött 500 frtos történeti dij kiadása iránt 
is határozni, de miután »a kiállítás valóban históriai 
szellemű müvet nem foglalt magában«, az adoma, 
nyozó püspök kijelentette, hogy az általa adomá
nyozott 500 forintot újabb kitűzés végett a társu
lat pénztárába letétbe fogja helyezni. A Tárkányi 
Béla apátkanonok által kitűzött 500 frtos egyház- 
festészeti díjjal a bizottság Aggházy Gyulát, a 
»Házasságtörő nő« cimü olajszinvázlat szerzőjét 
tüntette ki. A Ráth-féle 300 forintos dijat pedig, 
mely az idén táj-, állat- és csendéletképekre 
volt kitűzve, az adományzzó Ráth György kir. 
táblai tanácselnök elnöklete alatt T ö l g y e s s y  
Arthurnak rtéltek meg »Az est« cim alatt ki
állított tájfestményeéít. Yégül a Munkácsy Mihály 
által másodízben kitűzött 6000 frankos dijat illető
leg, melyre kész történeti és életképek pályáz
hattak, a bíráló bizottság, melynek Ipolyi Ar
nold elnökön kívül Barabás Miklós, Benczúr Gyula. 
Keleti Gusztáv és Liptay Béla báró voltak tag
jai, a következő három müvet jelölte ki: »Ebéd 
után« Temple Jánostól,. »Beiratás« Szobonya Mi
hályiéi és »Cilinderpróba« Bihari Sándortól. E há
rom festményt, a pályanyertesnek kiválasztása vé
gett az őszi kiállítás bezárása után Munkácsy 
Mihályhoz Párisba fogják küldeni.

A leégett »Stadttheater« helyett, mint egy 
bécsi lap irja, a legújabb terv szerint nem akar
nak nagyobbszerü, csak egy kisebb, a párisi »Fo- 
lies dramatiques« mintájára készítendő színházat 
építeni; s nem a réginek a helyére, hanem a »Mét- 
ropöle« fogadó elé Az uj színházban csupa köny- 
nyebb fajtájú vígjátékokat játszanának és az ára
kat is olyan alacsonyra tennék, hogy a közép- 
osztály által is könnyen hozzáférhető legyen.

P a tti  Adél jubilaeumát múlt hó 26-dikán 
ünnepelték meg-New-York bán, az Academy ofMu- 
sikban, hol 1859-ben ezelőtt huszonöt évvel, lépett 
föl először. Az ünnepélyen nagyszámú és fényes 
közönség volt jelen. Ez alkalomból »Martba« ke
rült színre. Az előadás végén az opera tagjai sor
falat képeztek a színpadon, s a középen megjelent 
katona-zenekar indulót játszott, azt az indulót, 
melyet Patti maga irt ezelőtt tiz évvel. A színpad 
hátterében egy lángoló sas lebegett e fölirat fölött: 
»Patti 1859 1884.« Az indulót a közönség zajos 
kivánatára ismételni kellett. Patti asszony néhány 
köszönő szót rebegctt. A színházon kívül me
net alakult, melynek élén a katonazenekar állott, 
utána jött Patti asszony négy paripától vont fo
gatban, melyhez az Academy of Music igazgatói, 
s körülbelül 2000 ember csatlakozott. A menet a 
Windsor szálió elé vonult. A jubiláris ünnepélyt 
diszlakoma fejezte be.

Uj dalm ű. A berlini királyi operaházban uj 
dalmüvet adtak elő: »Hero« címmel. Szövegét 
Grillparzer hasonnevű drámájából késziték ; ze
néjét pedig Frank Ernő, jelenleg Hannoverben az 
operaház karmestere szerzetté. A dalmű nem ara
tott zajos sikert, de a közönség mégis többször 
adott kifejezést tetszésének, s meggyőződött a 
szerző erőteljes tehetségéről, melyhez igen nagy 
reményeket köthetni.

Az országos daláregyesület igazgató-vá
lasztmánya Bartay Ede elnöklete alatt, szerdán 
délelőtt a nemzeti zenedében ülést tartott, melyen 
az egyesület gyökeres átalakítására célzó alap
szabálytervezetet tárgyalták le. E reform-javasla
tok végh ges elfogadására vonatkozólag a rendkí
vüli közgyűlés lesz hivatva dönteni, melyet január 
hó 6-ára tűztek ki.

»Utazás a Kaukázusban«, e cim alatt Emilé 
Blavet és Fabrice Carré rendkívül mulattató víg
játékot irtuk, mely a »Renaissance« színházban kö
zelebb kerüit, előadásra. A kaukázusi utazást egy 
már elhait ember tette meg, kinek erről szóló ira
tait megtalálja egy gazdag nyárspolgár, s elhiteti 
a világgal, de különösen nejéve1, hogy ő az a nagy 
utazó s ő irta az útleírást, mely különben nyom
tatásban nem jelent meg. Neje ezért áhítattal bá
mulja a kiváió utazót, a ki Páris kornyékén túl 
sohasem volt, és a kiváló irót, a ki sohasem irt 
egyebet számlánál. A bámulatban osztozik vele 
lánya is, a ki azonban olyan férfiút szeret, kit ve- 

' jéuek elfogadni a nyárspolgár nem akar. Egyszer 
| csak betoppan hozzá egy fiatal ember s azt mondja,
I hogy ö Shamyl, most jő a Kaukázusból, a hol el

hait atyja, Atabai khán egyenest a nyárspolgárhoz 
küldte, mint a kivel ő, a cserkesz főnök olyan jó 
barátságot kötött, meg akkor, a mikor a Kauká
zusban — nem volt. A nyárspolgár kénytelen a 
helyzetet elfogadni, s rendkívüli nyájassággal vi
szonozni azt az igazi »cserkesz vendégszeretetet«, a 
melyben Shamyl atyja részesítette. A. vígjáték ha
lommal önti a jó bohóságokat, s azzal végződik, 
hogy az ál-Shamyl elveszi az ál-utazó leányát

Felelős szerkesztő: SZA.NA TAM ÁS.

Budapest. W eiszmana testvérek  köuvvav.omü%ja.
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A N É V T E L E N  L E V É L .
Irta: BALÁZS SÁNDOR.

A névtelen levél a legnyomorultabb és 
leggyávább bűntény a világon !

A névtelen levél Írója orozva gyilkol, 
mint egy bandita, biztos lesből egyaránt el
rejtve magát úgy a büntetés, mint a száma
dásra vonás elől. Rosszabb, mint a méreg
keverő, mert az legalább gyorsan és egy
szerre öl, mig ez lassanként és izenként 
tépi szét és zúzza össze a szivet, a lelket, 
s mert gyanúsításai és vádjai bizonyítékai
nak előállítására nem kényszerithetjük rej
tőzködő ellenségünket, az őrjöngésig képes 
felizgatni és feliugerelni kedélyünket.

A történet, melyet elakarok beszélni 
önöknek, s melynek szereplőit személyesen 
ismerem, megindító bizonyságául szolgál 
annak, hogy e gyáva bünténynyel mily köny 
nyen és biztosan szétzúzhatni egy s z í v  vagy 
egy család addig zavartalan és nyugodt hol 
dogságát!

Takács Ferenc a legboldogabb embe
rek egyike volt a világon.

Volt szép hivatala, melyből viszonyai
hoz és szerény igényeihez mérten, polgári 
állásának megfelelőleg kényelmesen és tisz
tességesen fentarthatta családját.

Volt kedves jó nője, kit az imádásig 
szeretett, s ki hasonló mértékben viszonozta 
érzelmeit. Egy derék, becsületes, házias kis 
asszonyka, ki csak férjének és családjának 
élt, s volt végre egy kedves szép kis le
ánykája. mely e boldog párnak egész örö
mét és büszkeségét képezte.

S hozzá mindketten fiatalok voltak és 
egészségesek. Valóban ritkán láthatni boldo
gabb embereket. Arcaikon vidámság, sze- , 
meikben elégedettség sugárzott, s akármi- j 
kor találkoztam velük, vagy látogattam meg . 
őket, mindig vígak voltak és jókedvüek. j

Még sóhajtani sem láttam őket soha. Sem 
a férjet, sem a nőt.

Mindig játszi csevegés közt találtam 
őket, mintha még mindig mézes heteiket él
nék, pedig kis leánykájuk már ötödfél éves 
s ők maguk már több mint hat év óta há
zasok.

En már évek óta ismerem őket, még 
a házasságuk előtti időkből. A nő atyja ba
rátom volt, kinek házában sokszor megfor
dultam. Itt ismerkedtem meg a férjjel is, 
akkor még midőn udvarolni kezdett nejének.

Házasságuk óta sem vagyok ritka ven
dég házukban, s igy mondhatni állandó ta
núja voltam boldogságuknak, valamint azon 
szomorú katastrophának is, melyet a leg
gyalázatosabb bűntény oly váratlanul és ro
hamos gyorsasággal idézett elő.

Egy napon, a múlt év nyarán volt, 
ebédre voltam hozzájok hivatalos. Örömmel 
fogadtam e meghívást, mert az ember jó 
szívvel megy boldog és vidám emberek 
közé, s oly házba, a hol bizonyos felőle, 
hogy szívesen látják.

Az ebéd rendesen két és fél órakor 
volt, mert a férj hivatalnok, s hivatalos ide
jének két órakor van vége.

De én legalább egy félórával korábban 
szoktam menni. Olyan kellemetes dolog el
csevegni kissé egy jókedvű fiatal asszony
nyal, s eljátszadozni egy szép kis gyermek
kel, a ki eleven a nélkül, hogy pajkos lenne 
s barátságos és ragaszkodó, a vásott gyer
meknél annyira alkalmatlan tolakodás nélkül.

Ez alkalomból is korábban mentem, s 
az a szives vidámság, a melylyel fogadtak, 
azonnal meggyőzött, hogy a háznál minden 
rendben van, s a család ege derült és fel
hőtlen I

De ez alkalommal a ház fiatal asszo
nyával csak igen keveset beszélgethettem, 
mert a mit mondá, meglepetést készít szá-

K O S Z O R Ú
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munkra, s azért engedelmet kért, hogy a 
konyhába mehessen. Engemet a kis IIus- 
kára bízott, meghagyva neki, hogy szépen 
viselje magát és mulattassa a bácsit, a míg 
a papa hazajön.

A kis Iluska bámulásra méltóiag telje
sítette feladatát. Nem is hinné az ember, 
hogy mily kellem etesen és mulatságosan el 
tudnak csevegni a gyermekek, ha az em
ber bizodalmukat bírja és őket fesztelen
ségre bátorítja.

A kis Iluska azon kezdte a társalgást, 
hogy egy félig kérdő, félig várakozó tekin
tetet vetve rám, mosolyogva megállt székem 
előtt.

Azonnal eltaláltam, hogy egy oly kér
désre vár, melyhez már hozzászoktattam. 
Az a francia közmondás, hogy az apró aján
dékok fenntartják a barátságot, sehol sem 
annyira igaz, mint gyermekekkel szemben^ 
a kik nem önzőbbek ugyan a felnőtteknél, 
de sokkal őszintébbek !

— Nos? — kérdém kis ideig gyönyör
ködve a gyermek rosszul palástolt türel
metlenségén. — Hát a kis Iluska ma nem 
akarja kikutatni a bácsi zsebeit, nem ki
váncsi megtudni, hogy nincs-e valami az ő 
számára ?

Csak erre várt. Mint a héja prédá
jára, oly mohón nekem esett és elkezdte 
kutatni zsebeimet, s bámulatos ösztönnel 
mindjárt először is eltalálta az igazit, a me
lyikben a számára hozott cukorkák voltak.

Megköszönte, puszit is adott érette, 
azután mint egy kis zerge kiszökellt a kony
hába, hogy édes anyját is megkínálja, s fel - 
dicsekedjék előtte a kapott ajándékkal.

De csakhamar visszatért, hogy hozzá 
lásson a házikisasszonyi kötelességeihez. El
kezdett társalogni s mindent elkövetett mu- 
lattatásomra.

Azon kezdte, hogy szemrehányást tett 
hosszas elmaradásom miatt. Egészen önzet
len volt-e ez udvariassága, vagy a cukor
kákban való megrövidítése miatti keserű
ségnek is volt benne némi része, azt nem 
akarom kutatni ; annyi bizonyos, hogy ko
moly vallatás alá vett.

— Na ugyan szép, hogy olyan régóta 
nem volt itt a bácsi! Hát hol volt, mit csi
nált? a papa oly sokszor mondta, hogy mi
lyen rósz az a bácsi, hogy ennyire elfele
dett bennünket. Ez nem szép bácsikám,

ezt nem szabad többé tennie, mert külön
ben az Iluska megharagszik.

Hogy mentegesse magát az ember egy 
gyermek előtt!

Legokosabbnak tartottam meg sem kí
sérlem, hanem egyszerűen javulást fogad 
tara, s megígértem, hogy ezután gyakrab
ban jövök.

— Azóta nagy újságok történtek bá
csikám !

Nagy újságok ? Na mondja el nekem !
— Hát a gólya a cicának kis cicákat 

hozott. Négyei. Olyan szépek ! akarja látni, 
jöjjön megmutatom. A konyhában laknak az 
anyjukkal.

— Majd később kis Iluska. Most nem 
szabad, mert a mama főz, s olyankor nem 
szabad a vendégeknek a konyhába menni!

— Igaz, —: mondá s hirtelen oly csó
kolni való okos és komoly arcot öltött — 
— hisz a mama meglepetést csinál a papá
nak s azt nem szabad elrontani. Én tudom, 
hogy mi lesz, de nem mondom meg, mert 
a mama megtiltotta!

— Hát még miféle nagy újság van? 
Beszéljen el nekem mindent.

— Hát nekem születésnapom volt, az
tán a papától kaptam egy szép képes Ro
binsont. Megmutassam ?

— Meg!
Előhozta. — Nézze csak, milyen szép 

képek vannak benne ! Ez itt Robinson! ez 
itt a barátja Péntek. Ez itt a papagály, a 
ki beszélni is tud i Mindig azt mondja, hogy 
Robinson, szegény Robinson ! Ez itt a láma. 
Ugy-e milyen szép ? Épen olyan, mint egy 
kecske ! A papa megígérte, hogy a jövő 
esztendőre kimegyünk a svábhegyre lakni, 
s akkor vesz nekem is kecskét! Volt már 
bácsi a svábhegyen ? En is voltam már egy
szer, de nem emlékszem rá, mert akkor 
még nagyon kicsi voltam!

— Voltam bizony.
— Szép ?
— Nagyon szép !
— De lámák ott sincsenek, ugy-e?
— Nincsenek.
— De kecskék vannak?
— Azok vannak.
— Aztán még egy nagy újság van! A 

Kati elment tőlünk lakni!
— Melyik Kati?
— Hát nem ismeri a bácsi ? Hát a 

j szakácsnő. Most uj szakácsnőnk van, ezt
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úgy hívják, hogy Lotti. De én jobban sze
rettem a Katit, Ennek olyan csúf, veres haja 
van. Ugy-e, hogy a veres haj nem szép, bá
csik ám ?

— ízlés dolga. Egyiknek a veres tet
szik, a másiknak a fekete tetszik.

— Jaj de későre jön megint az a papa !
— Majd eljön. Hisz csak most múlt el 

k ét óra.
Oh nem, bácsikám ! Már egy negyed is 

elmúlt háromra. Nézze csak bácsikám. 
Oh én tudok az órához és ismerem a szá
mokat.

— Tán valaki éhes ?
— Oh, én nem vagyok éhes, de a krém 

összeesik! Azt mondja a mama! Jaj elárul
tam a meglepetést. Ne mondja meg bácsi 
se a papának, se a mamának. Nem mondja 
meg ?

— Nem !
— Na, itt jön végre a papa. Hol kés

tél papikám ? Tudom én, hogy vasárnap 
hamarább vége van a hivatalnak. Hol vol
tál? Igazat mondj, mert megtapintom az or
rodat !

— Hát sétálni voltam ! — mondá a sa
rokba szorított papa.

— Ugy-e ? ! Hát engem miért nem vit
tél magaddal ? Hát nem megígérted ?

— Majd elviszlek délután, mikor a 
mama is velünk jöhet. Hanem most eredj 
és mond meg a mamának, hogy itthon va 
gyök, lehet tálalni!

De a mama. már tudta és épen belé
pett, hogy ebédelni hívjon bennünket.

Alig ettük meg a levest, midőn csön
getés hallatszott az előszoba ajtaján.

— Vájjon ki jöhet ilyenkor? — kérdé 
a háziasszony, kifejezve hangjával, hogy 
akárki jött, roszkor jött és hogy kellemetes 
fogadtatásra alig számíthat.

— Mindjárt megtudom én ! — kiáltá a 
kis lluska és kifutott, hogy az előszoba aj
taját feltárja.

Nemsokára visszatért egy levéllel a ke
zében.

— A postás volt és a papának levelet 
hozott.

— Ugyan ki Írhatja e leyelet ? — mondá 
Ferenc barátom, nézegetve a ievél címét. 
— Nem ismerem ezt az írást. Különös irás. 
Még azt sem lehet kivenni belőle, hogy 
férfi, vagy nőirás-e ?

— Micsoda? Nőirás? — kiáltá a házi

asszony féltékenységet negélyezve. —> Nőirás, 
az kellene csak még;!

— De komolyan, nézd csak férfiirás 
ez vagy nőirás? Én nem tudom kitalálni.
— És átnyújtotta a levelet.

Magam sem tudom kitalálni.
— Nekem úgy tetszik, hogy ez az irás 

szándékosan és erőszakosan van elferdítve. 
De hogy férfi, vagy nőirás e, azt én sem tu
dom kivenni.

— Nőirás, határozottan nőirás — mondá 
a háziasszony, kivéve kezemből a levelet.
— No de mindjárt megtudjuk ! És kezeivel 
oly mozdulatot tett, mintha a levelet fel 
akarná törni.

— Hohó ! — kiáltá férje félig tréfás, 
félig komoly hangon. — Keze vágatik le 
annak, ki más levelét feltöri.

— Ni, hogy' megijedt! Hej barátom, ne
kem ez a dolog nem tetszik. A kinek tiszta és 
nyugodt a lelkiismerete, az nem fél attól, hogy 
a felesége felbontja a leveleit! — mondá 
a háziasszony játszi féltékenységgel. — Most 
már csak azért is felbontom. Felbontom, fel
bontom !

No, hát bontsd fel hát, hogyha épen 
oly nagyon kiváncsi vagy, mint a cica.

— Kiváncsi, én ? Ezt csak azért mondja, 
hogy visszaadjam a levelét. No, nem bon
tom fel; ne féljen itt van, visszaadom, ügy 
is tudom, hogy megmutatja. Bontsa fel 
maga.

A férj átvette a levelet s felbontatlanul 
a zsebébe dugta.

— No, hát nem bontja fel ?
— Nini, milyen türelmetlen. Aztán még 

azt meri állítani, hogy nem kiváncsi. Majd 
felbontjuk ebéd után, fekete kávé mellett. 
Hátha a tartalma olyan, hogy elrontaná 
az étvágyamat.

— Helyes, — mondám a férj mellett 
foglalva állást, — ebéd közben soha sem 
szabad magát az embernek valamely kel
lemetlen meglepetésnek kitenni!

—■ Még ön is ! — mondá a háziasszony, 
ujjával megfenyegetve, — még ön is ellenem 
szövetkezik. Háládatlanok, hát ezért csinál
tam én maguknak meglepetést.

—- Meglepetést? Minő meglepetést?
— Ahá, most már a papa kiváncsi, 

ugy-e ? Én tudom, de nem mondom meg. 
Nem mondom meg mindaddig, mig a papa 
fel nem bontja a levelet.

— Hallod? — mondá nevetve Ferenc,
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— hallod ezt a kis majmot ?! Te kis ki
váncsi majom te ! Hát illik az, olyan ki
váncsinak lenni ?

— Nem- vagyok én majom!
— Hát mi vagy ?
— Hát egy szép kis lányka vagyok, 

ügy e, bácsi ?
— Az bizony, szép, kis kisasszonyka. 
A mig a krém meg nem érkezett, ad

dig a társalgás folyvást a rejtélyessé s ez 
által már előre is érdekessé vált levél körül 
forgott, de a mint a háziasszony e szavak
k a l: na, itt a meglepetés! a krémes tálat az 
asztalra helyezte, minden egyébről megfeled
keztünk, még a levélről is.

Nem is jutott eszünkbe, csak a fekete 
kávénál. Ekkor is csak a kis Iluska juttatta 
eszünkbe.

— Na, most már itt a fekete kávé, 
papa. Most már felbonthatod a levelet!

— Hej, te kis kiváncsi cica te ! Na jó, 
legyen hát. Felbontom.

És kivette zsebéből a levelet.
(Folyt köv.)

ŐSZI TÁJON*
Hideg őszi eső hűli csöndesen, halkan,
Minden, minden cseppben annyi nagy bánat van. 
Gyászba borult az ég. Hát hogyne gyászolna, 
Mikor a bereknek, hervadó ligetnek 
Annyi a halottja!
Hervadt őszi tájon, csüggedten itt állok,
Hullanak körültem törten a virágok.
Könyes szemmel nézek a bús hervadásra.
Szegény, beteg szivem, úgy megreszket, remeg 
A pusztulást látva.

Bohó szív, mért remegsz, olyan nagyon mi fáj? 
Hisz veszteni való neked nincs semmi m ár!
A mi volt — egy-két szép viruló reményed :
Meg sem várva az őszt, virágában kihalt,
Régen semmivé le t t !

Hervadt őszi tájon állok szárnyszegetteu,
Hideg eső csapkod, zug a szél megettem;
Zugó szél sírba dönt, semmiségbe hajit 
Minden tört virágot, hervadó levelet —
Csak engemet hagy i t t !

PETRIKÁS MÓR.

C A NI S .
Irta EMIL MARRIOT.

(Folyt, és vége.)

Boliszláv özemét és fülét befogta s el
futott. A távolból tompa, borzalmas üvöl
tés hallatszolt. Talán egy éhes farkas im
bolygóit valahol? Vagy táu a holt nőstény

farkas szelleme volt, mely azért jött, hogy 
haldokló kölykével panaszkodjék.

Boliszláv a nélkül, hogy egyszer is meg
állna, h aza rohant. Kiizzadva ért oda s az 
első szolga, ki eléje jött, aggódva kérdé, 
hogy Canis nem mént-e eléje?

E kérdésre az a kellemetlen érzés fogta 
el a lengyelt, mely minden elhamarkodott 
tett után megszáll bennünket.

— Canis? — ismétlé. — Igen. Való
ban . . . utánam szaladt, De nem jön vissza 
többé, mert agyonlőttem.

A szolga felkiáltott s kezét összecsapva, 
egy lépést tőn hátra.

— Micsoda? A mi jó, szép Canisun- 
kat ? — mormogá megdöbbenve.

— Miért csodálkozol rajta? —- kérdé 
gazdája mogorván. — Az állat beteg volt, 
el k e l l e t t  földelni.

— Beteg ? akkor . . . már más, monda 
a szolga meggyőződés nélkül.

Boliszláv a nélkül, hogy egy szót szólna, 
szobájába ment.

— Csak azt szeretném tudni, hogy jól 
! találtam-e, hogy azonnal kiadta-e páráját, —
! gondolá magában, azt a medvebőrt néze- 
S getve. melyen Canis oly gyakran pihent. — Ke

zem annyira reszketett. Nem lőttem biztosan.
Föltette magában, hogy másnap fölke

resi azt a helyet, hol Canist hagyta s meg 
győződik, vájjon az állat kiszenvedett-e ? De 
tervét nem hajtotta végre.

— Bizonyosan vége van, — mondá ma
gában. — Nem bírom s nem akarom tete
mét látni.

VI.
Esztendő múlt, midőn a Korvin Bolisz

láv jószágának udvarán egy zárt utazó
kocsi állt, melyben sötét ruhába öltözött, 
sűrűén elfátyolozott, izgatott hölgy ült, ki a 
sürgölődve, ide s tova tolongó cselédség ke
zéből egy dobozt a másik után, egyik cso
magot a másik után átvett s a száz meg 
száz holmit a kocsiban elhelyezni iparko
dott, melynek hátuljára és tetejére nehéz, 
nagy ládák voltak kötözve . . . Úgy tetszék, 
hogy az izgatott hölgy, hosszú, de hosszú 
útra készül.

Igen, hosszúnak készül az az ut, lába 
nem fogja ez országot, azt az udvart érin
teni többé, mert Korvin Boliszláv és Olga 
jónak látták, hogy egy évi házasság után 

{ ismét elváljanak.
A lovak végre inditottak, Olga a ko
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esi vánkosára nehézkedett és sirt, mint egy 
elkényeztetett gyermek; komornája, ki mel
lette ült, nevetve intett búcsút a cselédek
nek, a kocsi kihajtatott, a cselédek utána 
néztek és nevettek.

— Szerencsés u ta t! — kiáltozának utána 
gúnyosan. — Hála Istennek, hogy megint 
megszabadultunk a bolondtól!

Csak egyetlen egy akadt a nagy ház
ban, a ki nem nevetett, nem szólt semmit 
s nem nézett a tovagördülő kocsi után.

Olga még mindig azt remélte, hogy az 
az egyetlen el fog jönni s rögtöni bánattól 
elfogva, zokogva fog neki rimánkodni, hogy 
az Isten szerelméért ne hagyja el őt . . . 
Mily kellemes lett volna őt halálos hideg
séggel végig nézni, a kocsisnak odakiáhani: 
»Hajts!« sőt kétségbeesés közt otthagyni

De ő nem tette neki ezt a szívességet.
Szótlanul ült szobájában, még az ab

lakhoz se ment, hogy a távozót utoljára 
lássa, s csak akkor lélegzett föl könnyeb
ben, midőn a kerekek gördülését s a szol
gák nevető bucsu-kiáltását hallotta.

ö  persze nem nevetett velők, de nem 
is sirt, hanem leült, karjait a fauteuil kar
jára fekteté s rövid házasságára gondolt.

— Szerencsés utazást! — gondolta Bo- 
liszláv.

Szigorúan meghagyta Olgának, hogy 
többé meg ne jelenjen, neki soha ne írjon 
soha hírét hamvát ne halija. — Olga reá 
nézve meghalt.

Alig gondolt többé reá, hogy most oly 
magánosán és elhagyatva üldögélt. Kimond
hatatlan vágyakozás támadt szivében . . . . 
valamire gondolt és még sem tudta, mire 
. . . pedig egy lény volt, a melyre gondolt, 
egy lény, melyet ő, s a mely őt szerette. 
És kinyujtá kezét s a levegőben valami 
után tapogatózott . . . nem egy nagy, bozon
tos fej volt-e az, a melyet simogatni óhaj
tott ? Nem az . . .  ?

Hirtelen fölállt, fogta sapkáját s kisie
tett a házból.

— Csak nem akarja a »galambját« 
visszahozni? — kérdé az egyik szolga fé
lig tréfásan, félig megdöbbenve.

— Biz az rossz gondolat volna ! — vé- 
lekedék a másik.

VI í.
Sürü köd ereszkedett, három lépésnyire 

se lehetett látni. Hó este meg a kopasz fá
kat, a levegő hideg, a vidék szomorú volt.

A férfi, ki már háro?n óránál tovább 
bolygott terv és cél nélkül a lombtalan er 
dőségben, a gyors menéstől kimelegedett, 
levetette sapkáját, s félresimitá homloká
ról összecsapzott haját. Mire gondolt ? Mi 
lebegett előtte bolygása közben ?

Csak egy, mire az utolsó évben gyak 
ran gondolt s a mi őt ma makacs kínzás
sal üldözte s őt szüntelen tovább, mindig 

| tovább hajtotta.
— Miért is kellett őt megölnöm ? — 

mondá magában, midőn most megállt. — 
Legalább valami állatkertnek ajándékoztam 
volna . . . most visszavásárolhatnám őt.

Körülnézett s reájött, hogy eltévedt. A 
vidék idegen volt előtte.

Már éjjeledett. A köd minden kísérle
tet meghiusitott, hogy az előtte ismeretlen 
vidéken eligazodjék. Fázott és félni kezdett

Mit tegyen ?
Gépiesen ment tovább, körülnézett, nem 

talál-e valami házra, és mit sem talált.
— Ha ő most itt volna mellettem ! — 

gondolá ismét. — Csak azt kellene monda
nom : Cauis, keress! s ő haza vezetne 
engem.

Egyre hidegebb és sötétebb lett. Agyon- 
fáradtnak érzé magát s még sem mert a 
földre feküdni, mert attól tartott, hogy el
alszik s megfagy. Végre elhatározó magát, 
hogy kiabál. Tompa, gyanús hang hallat
szék. Ez nem volt emberi hang. Egy farkas 
felelt kiáltására.

Borzadva hagyta abba Boliszláv a lár
mázást s belső zsebébe nyúlt. Elfeledte, hogy 
fegyverrel lássa el magát. — Ezer mennykő! 
— dünnyögé magában. Nesztelen léptekkel 
közeledék egy fához, hátával neki támasz
kodott s lélekzetét is visszafojtva várako
zott ez állásban.

Semmit se birt felfödözni. De a száraz 
erdőben csörtetést hallott. A tompa hang 
ismét hallatszott, de most úgy tetszék, hogy 
más felől jön.

Most l á t o t t  is valamit. A facsoport
ból két világitó pont bukkant ki. Boliszláv 
borzadva forditá el szemét tőlük, s a má
sik oldalon ismét megpillantó őket. Körül
nézett . . . mindenütt látta őket. Közeledő 
állatok nehézkes lépteit hallá . . hallá pi- 
hegő lélekzésöket. Most az alakok körvona
lait is látta; a világitó pontok mindnyájan 
egy helyre látszának szögezve, arra a helyre, 
a hol ő állt. Haja felborzadt.
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Üvöltés, csörtetés és tüsszögŐ lélekzés. 
Mindig közelebb és közelebb jött.

Azt hitte, hogy érzé a lélekzést . s visz- 
szatartá a magáét.

Az első alak lehorgasztott fejjel, s be
húzott farkkal szaladt el mellette. A má
sodik is.

Nem mozdult! már semmitse gondolt; 
csak azokat nézte, melyek merev, üveges 
szemmel jöttek és mentek.

A harmadik alak megállt. Ez meglátta, 
vagy kiszimatolta őt. Görcsösen a fához ka
paszkodott. Föl akart reá mászni, de mintha 
meg lett volna bénulva. Tompa, kétségbe
esett kiáltás kelt ajakán.

A farkas meghökkent, aztán egy ug
rással a védtelen emberre rohant. Boliszláv 
arcán érzé az orrt, vállain érzé az elólába 
kát. Némán küzdött egymással a kétségbe
esett ember s az éhes állat.

A hold hirtelen kisütött s megvilágitá 
a rettentő képet.

Más farkasok tolakodtak oda. A küz
delem csakhamar véget ért. A falka üvöltve

kamara egyik alárendelt hivatalnoka, —
oppositiót csinált a kormánynak azzal, hogy 
az »Életképekkel — mint a társadalmi 
élet legolvasottabb divatlapját, ellenzéki szel
lemben s tartalommal szerkesztette.

E félszeg állapotot Becsből azzal vág
ták ketté, hogy Frankenburgot Becsbe, a 
magyar királyi kancellária mellé kinevez
ték német tolmácscsá.

1846-ban, de különösen 1847-ben két 
kiváló tehetségű szépirodalmi iró tűnt fel 
irodalmunkban: J ó k a i  Mór mindent ma
gával ragadó, dús phantásiáju és V a s G e
r e b e n  (Radákovics József) humoros elbe- 

i széleseikkel; ezekhez járult A r a n y  János:
; »Toldi« pályadijas költője.

Jókai és Vas Gereben dolgozatai nagy- 
részint az »Életképek«-ben jelentek meg; 
»Toldi«-val pedig 1847-ik évi február 4-én 
a Kisfaludi társaság, — mint pályanyertes 
művel, — ejtette á m u l a t b a  t e l j e s e n  
v á r a t l a n u l  az olvasóközönséget.

Frankenburg Bécsbe távozása fontos 
»incidens«-ként hagyott nyomot a divatlapok

s száját nyalva hömpölygőit tova. A földön 
szétrongyolt ruhák, haj és vórnyomok vol 
tak láthatók.

Az a farkas, mely először támadta meg 
a szerencsétlent, utoljára távozott arról a 
helyről, hol Boliszláv állt. Földre horgasz- 
tott fejjel gyorsan követte aztán tovasiető 
társait.

A teli hold reáveté rikító fényét s 
megvilágitá a farkas képét. Csak e g y  szeme 
volt, s homlokának bal felén széles sebhely 
vonult keresztül.

körében.
Az »Életképek« szerkesztését többen 

törekedtek hatalmukba keríteni, de Jókaira 
szállott át és már 1847-ki julius kezdeté 
vei az ő szerkesztésében jelent meg. Petőfi 
nászutjárol viszszaérkezván Pestre, az »Élet
képek« segédszerkesztője lett.

Az »Életképek« hasábjait Jókai ki
tűnő dolgozatokkal töltötte m eg; s a lap 
Frankenbui’g eltávozásával mégis sokat ve
szített úgy érdekességéből, mint keresettsé
géből.

PETŐFI SÁNDOR ÉLETÉBŐL,
IV.

P e t ő f i  a f o r r a d a l o m  a l a t t .
Mig az előbbi fejezetben elbeszélt dol

gok történtek, az ország politikai és társa
dalmi tényezőinek mozgalma elkeseredett 
tusává változott át.

Apponyi az »administráíori rendszer« 
gépezetét erőlködött minden áron működ
tetni ; az ellenzék pedig Battyány Kázrnér 
gróf és Kossuth intéző hatalma által a véd
egylet fiókjai utján, a törvényhatóságo
kat tartották sajét céljaikhoz képest folvvást

A »Pesti divatlap« és »Honderű« ha
sonló sorsban részesültek, kivált az utóbbi 

I attól fogva, a mint annak szerkesztése Zerffi 
1 Gusztávra szállott át.

Magyarország belélete, politikai és tár
sadalmi fogalmai, irányzata és éltető lég 
köre 1825-től kezdve óriási átváltozásokon»

| és s z í d , alak, eszme s fogalom-módosulásokon 
! mentek keresztül.

1825-től—1836-ig az ősi magyar alkot- 
j Hiányos állapotokat törekedtek helyreállí

tani és ezeket a bekövetkezett korigények 
s áilamjogi körülmények elodázhatlan kö
veteléseihez képest k i t a t a r o z_g a t n i.

. Magyarországon tulajdonkép nem  lé
t e z e t t  k o r m á n y ;  a budai s bécsi di- 
casteriumok és a h e l y h a t ó s á g o k ,  csak 

állandó mozgásban lévő és folytonos

szító s fokozott izgalomban.
Becsben szembeszökőleg sajátságosnak 

találták, hogy Frankenburg, — a budai kir. mint



K O S Z O R Ú 701

mozgásra szorított nagy és apró gépezetek 
látták el az eléírt és megszabott végzendő
ket — mozdulatlan c o n s e r  v a t i v s é ggel.

Atulajdonkópeni m a g y a r  k o r m á n y ,  
z a t fogalmát és hivatását: Széchenyi — a 
legnagyobb magyar — fellépése teremtette 
meg.

Ő legelőször a magyar akadémiát ala
pította meg; — különböző körben dolgozó 
egyleteket alakított; könyveket irt, egyszó
val mindent elkövetett a végett, hogy az 
országos életet mozgásba, és tevékenységbe 
hozza; az országos dolgozást megindítsa és 
irányozza.

A többi magyar hazafiak csak beszéL 
tek és legfeljebb sopánkodtak, lelkes szónok
latokat tartottak; ő elébb tanult, könyveket 
irt, azután szónokolt; minden lehető utón 
és módon elkezdett saját zsebéből költekezni, 
irodalmi dolgozataival a közvéleményt fel
korbácsolni, megérlelni és előrevinni.

Ily módon azon időben tulajdonképen 
ő k é p e z t e  Magyarországon a hazai, 
a nemzeti államkormányzatot, mivel ő kez
deményezte, irányozta s ő intézte ennek 
feladatait s teendőit; ő igyekezett a százados 
előítéleteket, a nemesi tétlenséget, a kast- 
szellemet, a mindenféle megrögzött fogal
makat szétrobbantani s elenyésztetni.

Széchenyi messze s mély belátásu, 
eszélyes számitásu politikus és felette óva
tos diplomataként vezette be, indította meg 
s rendezte a teendőket; számításai any- 
nyira b i z t o s a k  v o l t a k ,  miszerint min
dig tisztában lehetett az iránt, hogy kezde
ményezéseinek m ik  l e s z n e k  v é g e r e d  
mé n y e i ,  ezek által hova s mire jut.

Az 1836 ki országgyűlés végével már 
a legfontosb országos teendők mindinkább 
tisztázva voltak ; és Széchenyi a cselekvést 
n a g y o n  s ok  irányban eszélyesen és eré
lyesen megindította és következetesen haj
totta előre.

1840-ben feltűnt h a t  a 1 m a s t o l l á 
va l  Ko s s u t h ,  hogy mint eszményi ve
zető gyújtson, működjék.

O épen e l l e n t é t e  v o l t  Széchenyi
nek, ő nem számította ki a végeredménye
ket ; nem vizsgálta, hogy mik s minők lesz- i 
nek kezdeményezéseinek következményei, j 
eshetőségei. Ő a szellemi ideálvezér esz- j 
méinek fénye, tüzoszlopa után csak előre j 
tört, s a g o n d v i s e l é s  intéző hatalmára 
látszott bízni, hogy az általa neki indított j

áramlat a szellemi özönvíz alkotásai mik 
lesznek, s mikké válhatnak.

Ez képezte Széchenyi és Kossuth poli
tikai műveletei közt a határtalan nagy kü
lönbséget.

Széchenyi m i n d i g  b i z t o s r a  d o l 
g o z o t t ,  sohasem kockáztatott; Kossuth 
mindent kockára téve, vakmerőén előre tört; 
— eszközei megválasztásában ritkán volt 
előre számitó, — biztos és szerencsés. O 
mindig hitt, remélt és szeretett.

*

Kossuth 1840-ben a »Pesti Hírlap« meg
indításával a jnodern politikai tanok s jogi 
élet követelményének »a radicalis reformok« 
megvalósítására való törekvést proklamálta.

A Szatmármegye közgyűlésétől szétre- 
pitett »szatmári 12 pontozat« már a modern 
politikai intézmények legtöbbjét magában 
foglalta.

A »nemesi« előjogokra épített ősi ma
gyar alkotmány alapzatai már nagyrészben 
alá valának aknázva; és azok csak egy 
európai rázkódásra vártak, hogy az ősi örök
ség hagyományai szétomoljanak, rommá le
gyenek.

Ennek olyan gyorsan bekövetkezheté- 
sére azonban senki sem gondolt; annál ke
vésbé számított.

Apponyi kancellár tisztán átértette hely
zetét s feladatának követeléseit. Tudta azt, 
hogy neki a k c i ó b a  kell lépni, ha féken- 
tartó vezetője akar maradni az országos 
áramlatoknak s az események fejlődésének.

Széchenyit legfőbb hivatalos intézőjévé 
tette az ország k ö z l e k e d é s i  ügyeinek ; 
s igy Széchenyi egyik vezetőjévé lett a 
magyar helytartó-tanácsnak.

Továbbá az administratori rendszer 
helyhatósági vezérkedését minden tekintet
ben érvényesiteni törekedett.

Ezáltal akónt befolyásolta az 1847-iki 
követválasztásokat, hogy az országgyűlésen 
az ellenzéknek c s a k  e gy  s z a v a z a t -  
t ö b b s é g r e  lehetett kilátása, — c s u p á n  
k i l á t á s a .

Az 1847. évi november 12-én meg’" 
tott országgyűlés elé k é sz  törvényi 
tokát terjesztett a kencellária.

Pestmegye, — Battyányi La 
Gedeon és több főúri választó 1 
által K o s s u t h o t  választotta

S z é e h e n y i Sopronme^
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tatta meg magát követnek, hogy így a kö
vetek táblájánál e l l e  n s u l y o z i i a s  sa 
Kossuth működését.

Az 1847-iki országgyűlés már h á r o m  
hónap óta ült együtt s az administratori. 
rendszer megtörése körül fáradozott. E miatt 
h á r o m  hó alatt s e m m i t  s e m  d o l g o 
zot t .

Már az országgyűlés feloszlatását re
besgették. Ekkor történt az, hogy Lajos 
Fülöp francia király miniszterelnöke : G ui- 
z ot megtiltotta a francia képviselőház ellen
zéki tagjainak a tüntető l a k o m a  m e g t a r 
t á s á t .  Erre hirtelen beállottak a »februá- 
riusi napok«, melyeknek csodás módon ke
letkezett vihara bámulatos kurta idő alatt 
elenyésztette, megsemmisítette a francia ki
rályságot ; de egyúttal az egész Európában 
szétszórta a forradalom váratlanul lobbot 
vető üszkeit.

Az események Párisban annyira roha
mosan halmozódtak fel egymásra és a köz
lekedés akkori időben még annyira lassú 
volt, hogy mikorra azok hire hozzánk elér
kezett, a francia király már mint menekült 
pihent Angliában; Párisban a köztársaság 
ideiglenes kormányzata Lamertine-nal meg 
alakult: és az általános jelszó: Szabadság, 
egyenlőség és testvériség féktelenül romboló 
hullámokat verve uralgott egész Európa 
felett.

Az »egyenlőség« jelzése végett mindenki 
nemzeti színű szalagból csinált k o k á r d á t  
tűzött mellére; s általános ragályként elter
jedt a »polgártárs« megszólítás.

A forradalom olyan váratlanul tört ki, i* 
s terjedt szét, hogy az » E u r ó p a i  e gye n -  
sul yc- t  intéző vén főurak elkábitó meg
lepetésük közepeit, —> nem tudták magokat 
gyorsan elhatározni a teendőkre nézve.

Bécsben Albrecht főherceg volt l e g e 
l ő s z ö r  tisztában az alkalmazandó eszkö 
zök tekintetében, ő  a »szuronyok és ágyuk« 
rögtöni »könyört nem ismerő« használását 
ajánlotta.

Lajos főherceg (az osztrák kormányzat 
"’dajdonképi feje) Metternich, István nádor

merték a vérontást megkezdetni, 
nponyit fekvő betegsége ágyában tár

va.
en március 3-án indultak meg a 

mozgalmak. Indítója és szítója 
az egyetemi fiatalság volt.

Az uralkodó ház tagjai attól tartottak, 
hogy Bécsből, Pozsonyba s Magyarországra 
lesznek kénytelenek menekülni; e miatt nem 
bátorkodtak a magyar országgyűlést felosz 
látni — szétkergetíetni.

Bécsben március 13-án csakugyan ki
tört a lázadás és hatalomra jutottak em
berei.

Ennek híre még aznap megérkezett 
Pozsonyba; s azt a Hollinger-kávéházban 
ki is hirdették, kikiáltva egyúttal a »ma
gyar függetlenséget«.

Erre aztán elkezdettek Budapesten is 
mozgolódni s csoportosulni. Kikiáltották a 
sajtószabadságot és Stáncsics Mihályt tün
tetőleg vitték át a budai börtönből Pestre.

Mindez villámszerű gyorsasággal ment 
véghez.

A vidéki városokban nem tudtak a 
a forrongásról semmit, mert akkor nemcsak 
hogy még távirda nem volt, de a n a p o n 
k é n t  járó posta is a n a g y  r i t k a s á g o k  
közé tartozott.

Én ez időben Kolozsvárit tartózkodtam ; 
s csak az 5 ik vagy 6-ik napon tudtuk meg 
az »augsburgi Allgemeine «-bői a franciaor
szági és németországi nagy eseményeket.

A bécsi s pesti lapok censurálása csak 
március 13-án és 15-én szűnt meg.

*

A pesti forradalom csinálásában P e t ő f i  
első sorban szerepelt. A »szabadsajtó« leg
el s ő nyomtatványaként az ő »Nemzeti dalát,«

»Talpra magyar ! lii haza !

szórták szét a nép közé.
Pesten jó sok időn át — mig H a j 

n i k  — mint a fővárosi rendőrség feje — 
i egy kevés rendet nem csinált — fejetlenül 

s nagyon keresztülkasul folytak a szerep
lések.

Mindenféle népgyüléseket tartottak. 
Ezekben kezdetben V a s v á r i  (Fehér) Pál 
játszotta a főszerepet.

Petőfi egyre csinálta a »gyilkos« ver
seket..

»15-ik március 1848« cimmel megéne
kelte a »pesti ifjúság feltámadását« — kik 
a »lelkesülés szent dühében rohantak hódí
tani«. »És ki állott volna ellen?« cimü ver
sében következőleg irja le saját viselt 

| dolgait:



8 te szivem, ha hozzád férne,
Hogy kevély légy, — lehetnél!

E hős ifjúság vezére
Voltam e nagy tetteknél !

Egy ilyen nap vezérsége !
S dijazva van az élet . . .

Napóleon dicsősége, . . .
Te veled nem cserélek !

Megírta azt is ;

hogy »nincs többé szeretett király !« 

hogy

»a bécsi német egytői-egyig mindmegveszett 
Istentől elrugaszkodott, az 
Ördögnek adta lelkét . . .«

Megírta :

»A király és a hóhér« hűségét . . 

és hogy :

»Megint beszélünk s csak beszélünk’,
A nyelv mozog s a kéz pihen,

Azt akarják, hogy Magyarország 
Inkább kofa, mint hős legyen.«

Proclamációt i r t : az »Egyenlőségi tár
sulat« számára, hogy »tűz van, tűz van ... . 
nem egy falu, nem egy város, hanem az 
egész ország ég. Fölharangozzák az egész 
nemzetet.«

Az »Életképek«-ben Jellacsicsről gúnyos 
hősköltemény jelent meg . . .

Azonban mindezek olvasatlanul marad
tak s eként hatástalanul hangzottak el a 
nagy tömegre nézve.

Akkori időben csak a »plakát«, a »falra
gaszok« és a »személyeskedéssel« foglalkozó 
irodalmi és sajtótermékek után kapkodtak.

A mindig kedélyes Bécsben a »pas- 
quill«-szerü illustrált plakátok Özönnel ter
mettek.

Pesten »Március lóiké« címmel indult 
meg egy repülő napilap, mely minden meg
lévőt rosznak kiáltott ki; minden kiválóbb 
egyéniséget kikezdeni, lerántani, nevetsé
gessé tenni törekedett. Egy szóval mindent 
elkövetett, hog}̂  sok olvasót fogdosson.

A Madarász-testvérpár azt kísérelte 
meg az »Arany-kéz« vendéglő udvarára egy- 
behivott népgyülés által, hogy saját vezér
lete alatt valami fiók kormányzat-félét ala 
kitson . .. M. József »Népelem« címmel bábeli 
irályu hivatalos Madarász-lapot szerkesztett.

Mind ezen apró-cseprő dilletahs sze
replések azonban a mindinkább erősbödő

| országos chaos hullámverése közepeit las- 
j tanként nyómtalannl elenyésztek; annál in- 
; kább, mert áz ország fölött a váratlan ese- 
j mények pusztító vihara kétségbeejtőleg ro- 
| hamosau torlódott össze.

Az »első független felelős magyar mi
nisztérium« Pozsonyból Pestre hajózott; s 

! a minisztérium hozzáfogott, hogy az »or- 
j szágos chaosból szerves államot« formáljon.
! Egybehívta az országgyűlést; szervezteite a 
j nemzetőrséget; megkezdette a 10  első hon- 
j véd zászlóalj toborzását s felszerelését.

Az országgyűlés megszavazta a 200,000 
j katonát és ennek szükségleteit.

Hanem ekkor rohamosan állottak be a 
mindent kockázkató bécsi pesti, szerb, szászj 
oláh, horvát sat. események.

A Batthyány minisztériumnak le k e l 
l e t t  mondania; a szerb, oláh, szász, hor
vát s húrban lázadások tüzzel-vassal gyil
koltak s pusztítottak. Jellacsics betör: Ma
gyarországba, István nádor Budáról e l t ű n t .  
— Erre a honvédelmi bizottság megalakult. 
Becs fellázadt; Lamberget s Latourt meg
gyilkolták.

Jellacsics Bécs alá »retirált« s Win- 
dischgrátzzel egyesülve Bécset fegyverrel 
elfoglalták.

TELÉGDI LÁSZLÓ.
(Vége köv.)

i — -
KÉT ESTE MUSSET ALFRÉD ÉLE

TÉBŐL.
A mily nagy a »Rolla« szerzőjének mostani 

népszerűsége, olyan nehezen és fáradságo
san kezdődött annak megszerzése. Musset 
nem volt rokonszenves a párisi közönség
nél és egyéniségének üdesége nem. hatha
tott, mert kevesen ismerték. Azonkívül a 
balsors is üldözőbe vette. A véletlen ellene 
esküdött és fejére zúdította a félszegségek 
táborát, sőt nem egyszer a nevetségig fo
kozta a dolog ártatlan félreértését.

Ilyen eset történt a »Nuits venétiennes« 
előadása alkalmával az Odéon-szinházban. 
Laurette-t, a bájos velencei nőt, Beranger 
kiszsszony játszotta, ki ezen alkalomra kü
lönösen szép ruhát csináltatott fehér atlasz
ból. A darabnak egyik jelenetében balkon
ról kel le letekintenie, melynek rácsozatához 
támaszkodott. Szerencsétlenségre az előké
születek oly rohamosan történtek a darab 
előadásához és mindent oly gyorsan törtetve 
kellett rögtönözni, hogy a diszletfestő csak
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ugyanazon napon tudta a rácsozatot zöldre 
festeni, mikor az előadás megtörtént, Bé- 
ranger kisasszony semmi rosszat sem sejtve 
támaszkodott a rácsozathoz, de jaj ! a fes
ték még nem száradt meg teljesen és mi
dőn a kisasszony ismét a közönség felé for
dult, fehér ruhája tetőtől . talpig tele volt 
zöld foltokkal. Az amúgy, sem nagyon jó
akaró közönség kapva-kapott az alkalmont 
hogy nevethessen. A jókedv annyira foko
zódott, hogy a függönyt egy időre ie kel
lett bocsátani. Musset dühös volt és egyre 
ígérgette a festőnek, hogy megöli, de ez a 
gyilkos szándék csakhamar elpárolgott ve
lejéből.

A darab után kedélyes vacsora követ
kezett, melyben ugyancsak éltették egymást 
a költő és a színészek, mi több a Béran- 
ger kisasszony >pettyes« ruhája is kapott 
egy toasztot. Musset homlokáról iesimuilak 
a ráncok és kacagva mondá: Teringettét! 
soha sem hittem volna, hogy Pánsban ilyen 
ostoba publikum képes halomra gyűlni. Szé- 
gyeljék magukat!

Másnap Prosper Chalas azt kérdezte 
tőle, vájjon szándoka-e magát estére megint 
kitenni a vadállatoknak. — Sohasem, volt 
a válasz, bolond volnék ha el nem csapnám 
magamtól az egész állatkertet. Sokáig vár
hatnak a jámborok, a mig megint gyako
rolhatják rajtam fogukat . . .

Ez volt az egyik est, melyben a vé
letlen esküdött össze a tehetséges fiatal költő 
ellen.

*

A másik est, óh az vigabb, sokkal vi- 
gabb és .folytonosan ott lebeg fölötte a geni- 
alis humor visszfényének párája, 1833-ban 
történt, kevéssel azután, hogy Mussetnek 
>Rolla«-ja a »Revue des deux mondes«-ban 
megjelent volt. Musset már akkor ismerte 
George Sandot, kinek szerelme akkordja 
volt mindannak, a mit szeretett, bámult és 
élvezni tudott. Boldogsága pajzánságban nyi 
latkozott és ilyen geniális pajzáuságról ta
núskodik a következő történet:

Szellemes és tudományos férfiak vegyest 
kaptak meghívást egy barátságos estebédre 
A meghívottak között ott volt a »Revue« 
nek több szerkesztője, kivált Lerminier a 
bölcselő és mely gondolkodású tanár. Hogy 
a tudós professzornak pendant-ja legyen 
meghitták Deburaut is a »Funambules* 
színház kedvelt színészét, ki Pierrot szere-

pében még az éltes kisasszonyokat és tisz
tes mamákat is elbájolta. Debureau rende
sen fehér ruhában és hajpiros hajjal szo
kott járni és ország-világ csak ebben a costu- 
niéban ismerte őt; ezúttal azonban egészen 
más öltözetet választott, hogy a jelenlevőket 
megtréfálja. Nagyszerű fekete frakkba bujt, 
széles jabot volt az ingén gyémántos gom 
bókkal, nadrágja és mellénye feszes volt, 
szűk diplomatacipőben kényesen lépkedett, 
ujjai pedig glacék ez tyűinek gombjaival bí
belődtek, Abban állapodlak meg, hogy an- 

i goi diplomatát fog ábrázolni, a ki Európá- 
j nak politikai viszonyait tanulmányozza és 

Grey lordnak titkos utasításai szerint Fran
ciaországba utazik. De a titkos tanács, mely 
ezt kifőzte (állott pedig George Sandon és 
Mussetten kivül csupán a »Revue des deux 
mondes« főszerkesztőjéből) nem akarta a 
meglepetések dicsőségét kizárólag a szín
pad emberének átengedni; Musset is részt 
követelt magának belőle. Ő is szerepet akart 
és mindjárt jelmez után is nézett egy fiatal 
szobaeieus segítségével, a ki csak nemrég 
érkezett Normandiából. Parasztleánykának 
öltözött rövid szoknyában, áttört, lyukacsos 
harisnyában és meztelen karokkal. Szép, 
üde rózsás arca és hosszú, szőke haja pom
pásan megfelelt szerepének és midőn kicsiny 
szakállát leberetváitatta, olyan takaros, kis 
lány volt a salonban, a minőt csak Nor- 
mandiából egyáltalán szállíthatnak Párisba.

A kitűzött napon megjelentek a meg
hívott vendégek, ha kútfőnk nem téved, 
talán hatan vagy heten. Debureau egy ne
gyedórával később jelent meg, a hogy nagy 
uraknál és fontos személyisógeknéi szokás. 
Mindenekelőtt bemutattatá magának a je
lenlevőket, köszönésükre könnyed fejbólin- 
tással válaszoit és általában roppant közöm
bös módon viselkedett. Hátratett kezekkel 
állott a kandalló mellett és folyvást ünne
pélyes hallgatásba burkolózott. Mindenki 
örült, hogy majd megismerkedik a »Rolla« 
szerzőjével, de minthogy Musset V28 kor még 
mindig meg nem jelent, mindnyájan asztal
hoz ültek és az ő helye üresen maradt. Az 
angol, a kit legfelül az asztalfőre ültettek, 
nagyon csöndesen viselte magát, száját csak 
annyiban és addig mozgatta, a mennyiben 
és a meddig folytonosan evett és ivott. A 
»Funambuies« emberét senki sem ismerte 
fel benne. Hogy őt némileg útbaigazítsák, 
egyúttal pedig Lerminiernek alkalmat nyújt-
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sanak a pihenőre, a beszédet, a politikára 
terelték. De hiába beszéltek Peel B 'kert
ről, lord Stanleyről és Nagy-Britanniának 
majdnem minden nevezétes államférfiáré!, 
az idegen diplomata rendkivü! hallgatag 
volt és rövid válaszokat adott. Utoljára va
laki oly szót ejtett ki, mely akkortájt még 
csak a vendég szerepét járta az európaiak 
politikai szótárában : kiejtette az »európai 
egyensúly«-t. Ekkor a diplomata hirtelen 
kinyújtotta kezét és szót kért.

— Olyanfélét tapasztaltam, mondá, a 
mi kíváncsiságnak volna nevezhető, ha ko 
moly férfiakra nézve nem lenne sértő a kí
váncsiságnak már csak puszta gyanuja is 
Önök kétségkívül tudni akarják, hogy én 
mit értek európai egyensúly alatt azon ké
nyes helyzetben, melyet Anglia a száraz
földi hatalmakkal szemben nemcsak elfog
lalni, hanem egyszersmind elintézni is kény
telen? Nos tehát, jól van. nézzenek ide, én 
igyekezni fogok, hogy önöknek a dolgot 
megmagyarázzam.

Ezzel a diplomata fölkapott egy tányért, 
gyors és pezsgő mozgást adott neki, úgy-, 
hogy még mindig forogva esett le a mikor 
aztán felfogta a kezének a hegyén tartotta 
a mi általános csodálkozást gerjesztett.

— Ez az európai egyensúly egyetlen 
megoldása, — mondá Debureau az elké
pedt vendégeknek, ezenkívül nincsen mód 
benne !

Az egész vendégkoszöru hangos haho
tára fakadt, s e kacaj még mindig nőtt, 
midőn Georg Sand megnevezte Debureaut 
De míg mindezek történtek a normandiai 
kis leány — kinek csinos, megnyerő alakja 
már szemet szúrt —- az egyik ügyetlenséget i 
a másik után követte el Minduntalan elej
tett valamit, a tányérokat felforditva állí
totta az asztalra; olyanoknak, a kik kést 
kértek, villát nyújtott és megfordítva, szó
val kitűnt a szögletességben. Úrnőjének 
szemrehányásaira nemcsak nyugtalan lett, 
hanem ügyetlen is. De abban a pillanatban, 
mikor az angol olyan páratlanul mutatta be 
az európai egyensúlyt, hirtelen óriási viga
lom vett erőt rajta és midőn épen vizet 
akart önteni Lerminier tanár poharába, a 
»bölcsek és békák ezen italát «(a hogy e 
derék tanár a vizet elnevezte) a boldogta
lannak a nyaka közé loescsantotta. A phi- 
losophus is elvesztette erre nyugalmát és 
úgy szidta a normann leánykát, hogy

akármilyen nyugalmazott vértes-káplárnak 
is becsületére vált volna. Ekkor Musset már 
meg nem állottá a dolgot, hangos kacajjal 
foglalta el helyét és igyekezett behozni az 
elmulasztott vacsorát, melyet olyan rosszul 
szolgált fel. Természetesen az egész este a 
lehető legderültebb hangulatban folyt le . . .

M ÍG  EGYSZER A „CSÓKÁRÓL.
(Nyílt levél a »Koszorú« szerkesztőjéhez.)

T. szerkesztő u r ! Becses lapja f. évi 
45-ik száma 716 és 717-ik lapján »Mi a 
csók« címmel verset közöl, melyet közlője, 
Kabos Ede ur, tévesen Csokonai eddig el
vesztett költeményének állít. Engedje meg 
t. szerk. ur, hogy7 Kabos ur tévedéseit k i
mutassam.

A közlött vers az igaz, hogy a »deb
receni körből* került, de nem Csokonai, 
hanem Mátyási költeménye. Ez a Mátyási 
az isáki protestáns prédikátor fia volt. Me
nyegzői, halotti és »háláló« verseket irt. Van 
politikai költeménye is, melyben II. József 
császárt dicsőíti. Horát és Kloskát meg la
tin, hexameterekben kárhoztatja el. Mert 
anyanyelvén kívül latinul is költ, mint a 
renaissance nagy nevű olasz poétái. Saját 
beismeréseként, mint »jó reménységü fiatal« 
ad ki 1794-ben egy kötetet. ( S e mmi n é l  
t ö b b  v a l a mi ,  azaz elegyes — versek. 
Pozsony. 1794.) E kötetnek 284—37 lapjain 
található a kérdéses vers; annyi különb
séggel az igaz, hogy a Kabos ur közlésé
ben a 6 . 9. 15. 24. 28. 31. 40. 81. és 89-ik 
sorok (az egésznek épen Vio-de) elferditvék 
helyenként egész az érthetetlenségig.

Csengő rimek, nem egy ügyes gondo
lat, sokszor élénk, friss, de legtöbbször ter
jengő, színtelen leírás nem takarhatták el, 
Gyöngyösi kortársai előtt Mátyási költésze
tének feltűnő hibáit, az alantjáró képzelmet 
és selejtes tartalmat. A »jó reménységü fia
talt« sokan megtámadták ; de voltak védői 
is s ezek közé tartozott, maga Csokonai, 
kit a sok helyt dévaj hang, a föl-fölpezs- 
dülő egészséges humor Mátyási kész barát
jává tették. Mutatja ezt Mátyásihoz irt me
leg elismerése.

Verseidről azt ítélem,
S mások is úgy ítélnek,
Hogy azokba, együtt vélem,
V i d á m  l e l k e t  s z e m l é l n e k .
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Maga a »Csók« méltó volna,
H o g y  m i n d e n  s z ű z  r á d  h a j o l n a ,  
M e g c s ó k o l n a * )

Annyira is hatott e legjobb müve Má
tyásinak az akkor 20 éves ifjú költőre, 
hogy kétségkívül a behatás íratja meg vele 
»A csókok,« »Szeretet« és »Melyik a leg
jobb csók?« c. azon évi müveit. Vagy mint 
maga Csokonai írja Mátyásinak:

Magam utánad azonba 
A parnassu3Í templomba 
Mentem a nyomba . . .*)

Ennyiből áll, t. szerk. ur, szükségesnek j 
vélt helyreigazításom. Hallgattam vele ed 
dig, remélve hogy a közlő úgy is vissza 
vonja netalán észre vett felütését. De a he
lyett újabban még rá is dupláz előbbi té
vedésére. (Koszorú. 48-ik sz. 763 1.) Én is 
nem tarthattam vissza hát a kellő felvilá
gosítást, nehogy akarva akaratlan tévedésbe 
ejtse Kabos ur Csokonai életiróit.

Kolozsvár. 1884. dec. 8.
KANYARÓ FERENC.

V á 1 a s z.
Röviden akarom összefoglalni azon kö

rülményeket,(melyek »felülésemet« kimentik, j 
Mint már a költemény közlésekor meg

jegyeztem, Toldy az ő kiadásában (Nemzeti 
könyvtár) Csokonai munkáit sorolván fel, 
említést tesz a »Csók« című költemény
ről s oly megjegyzéssel kiséri, hogy : elve
szett. Már most, ha tekintetbe vettem, hogy 
kéziratgyüjteményemben e vers közvetlenül 
Csokonai két színdarabja közé van másolva 
névaláírás nélkül, — bogy az az elevenség, 
az a jóleső humor, mely az egész költe
ményben lüktet sokkal inkább vall a Cso
konai tollára, mint akár Mátyásira, akár 
bármely másik tagjára a debreceni körnek, 
— hogy felfogás és kidolgozás mennyire ro
kon Csokonai enemü költeményeivel s mind
éhez még hozzávettem Toldynak fentemli- 
tett megjegyzését — felülnöm igen könnyű 
volt s felült volna ily körülmények között 
bárki más is az én helyemben. Csak az 
»Arany trombitára« utalok. Mily sokáig tar
tották a Petőfi müvének s iitoljára kisült,

*) Csokonai minden munkái. Nemzeti könyv
tár. Pest. 1834 18 1. ; vagy : Diétái in. múzsa Bécs. 
1813. 246. 1. ; vagy : Alkalmatosságra irt versek. 
N.-Várad 1805. 22*>. 1. stb. stb.

[ hogy a Sárosyé S ily praecedens. »felülés« 
nagyon gyakori. Ennyit igazolásomul.

Még csak azt akarom megjegyezni, hogy 
a t. helyreigazító ur nagyon nagy fontossá
got tulajdonit az ilyen kiadatlan költemény 
közlésének. Hiszen némely esetben ez he
lyén is lehet, de ez alkalommal nem. Mert 
az ilyen vers közlése, mely a szerzőnek 
hitt Csokonait nem mutatja be uj oldalról, 
nem valami nagy fontosságú s közlésének 
csak a Csokonai neve kölcsönöz érdeket. S 
minthogy az életiró semmikép sem terjed
het ki egyes költeményekre, hanem össze
foglalja azokat, melyek e g y ü t t e s e n  ad
ják egyik jellemző vonását a költő munkás
ságának, ez egy vers nem volna képes »té
vedésbe ejteni Csokonai életiróit« s igy a 
»helyreigazítás« csattanós befejezése közön
séges phrázissá — közhelylyé törptil. 

Budapest 1884 dec. 10.
KAROS EDE.

„RANG-KÓRSÁG“
(Eredeti vígjáték három felvonásban. Irta 

M ü 11 e r Gy u l a .  Zombor 1884.)

A verses és hozzá rimes társadalmi víg
játék a ritkább, sőt kivételes jelenségek 
közé tartozik irodalmunkban. Hamarjában 
nem is jut eszünkbe más ilyen mű, mint 
Szigligeti Ede koszorúzott szatirikus vigjá- 
téka a »Fenn az ernyő nincsen kas«. Maga 
a nagyérdemű iró is mintegy önmagát múlta 
felül e szellemes, sok apró, jellemzetes in
venciókban gazdag és mindvégig szerencsés 
hangulatú darabjában; elérni peddig semmi 
más mű eddigelé nem érte el.

A »Rang-kórság«, Müller Gyula vigjá- 
téka sem közelíti meg; pedig Írója a ne
mesebb mestert követte ; s tanult is sokat 
tőle. Rám ez az uj mű olyan hatást tesz, 
mintha régi, a kortól elmaradt szerző dol
gozata volna. A Teleki-pályázaton tavaly 
dicséretben részesült; az az mindjárt a 
nyertes darab után következett. A jelentés 
nem sok dicséretet mondott róla ; de kész
séggel elismerte, hogy írója ambiciózus em
ber, a mi körülbelül annyit tesz, mint hogy 
több benne a jóakarat, mint a tehetség. De 
mai nap a magasabb irány követői oly rit
kák, hogy ezek egyik-másik képviselője 
méltán megérdemli a kritika figyelmét.

Müller Gyula vigjátéka, mint már an
nak cime is mutatja, nem bolygat valami uj
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kérdést. De hát igényeink nem is terjednek 
odáig; sőt megelégszünk, ha ismert, régi 
thémát kissé szokatlanabb, valamennyire 
eredeti módon tárgyal s a mese-szövésben, 
helyzetalkotásban, az alakok rajzában némi 
leleményt mutat s az előadás által leköti az 
érdeklődést.

De a »Rang-kórság« e követelmények
nek igen kis mértékben tesz eleget. Min
denekelőtt kevés Ízlésre és kevés leleményes
ségre mutat, hogy a darab majdnem min
den alakját azáltal igyekszik jellemezni, 
hogy mindegyiknek más-más szavajárást 
oszt. Ez primitív fogás s ma már elavult- 
Még hagyján, ha a darabnak egy alakját, 
a legkomikusabhat mutatja be ilyen szaj
kónak, de akkor is legalább szokatlanabb 
szavakat adjon szájába a szerző, a melye
ket aztán oly szituációkban is ismétel, a mi
kor e szó-járás annál jobban hat.

A »Rang-kórság« alakjainál a jellem 
zés e vonása érdektelen, sőt koronkint 
bántó. Vagy mi szellemesség van abban, ha 
Keszegi Tóbiás, földbirtos minduntalan igy 
rím el:

»Ez az öröm ! — Ez az illusió ! .'.
Eláll szemem-szám ! R ú g j a  m e g a  ló!«

Aztán meg ekkép :

»Bocsánat, ejh milyen konfusió !
Hát mért nem mondta? -  R ú g j a  me g  a ló!«

Majd ismét:

Nagyon ügyetlen konfrontáció,
Nem értek hozzá. R ú g j a  me g  a l ó!

S ez igy megy végig majdnem minden 
jelenetben, valahányszor Keszegi Tóbiás 
földbirtokosnak dolga van a szinpadon. Az 
»illusió«, »tudni való«, »szó a mi szó« s a 
többi ilyen szó készségesen összecseng a 
»rúgja meg a ló« val.

Még i tlenebb Eulália, Keszegi íélmi- 
velt felesége. Ennek szavajárása, mert hisz 
csak most tanul franciául: »trezemáble«. 
»nonsalansze« és »mazmazeli«. Váltig ispaétli 
is eme francia szó-köszlétét, a mikor aztán 
ilyen sorok alakulnak :

Eul ál i a .
Már ismét ideges vagy s n o n s z a l a n s z e  

M i n n a.
Te meg anyám már ismét a f f e k t á l s z - e ?

A vígjáték két legizetlenebb s íegélet- 
telenebb alakja : dr. Csipetnyi és dr. Don- 
gási tanár‘ uraknak szintén van szava-járá- 
suk ők  egymást egészítik ki. A mikor az 
első azt mondja: »De tisztelt kolléga ur!« 
A másik rá adja streotyp válaszát: »De 
hagyja el!«. — Nem marad hátra Nagysző- 
lősi Frangepan Izidor, nagybirtokos sem. 
Kedvenc mondása: »Ezer török sorsjegy« 
s ebben még van némi éle; de már Szeles 
Jenő első éves jogász az unalmasságig em
legeti e szavait:

»Mert tetszik tudni, nékem örököm van,
S ha nagykorú leszek, kezembe nyomban 
Ezer lánc földem, házam, lovaim 
Szőlőm Tokaj termékeny dombjain.«

Szinte csoda, hogy a szerző Minna és 
Róza kisasszonyokkal, aztán Ormódy Ele
mér gróffal és Merő Bálint ügyvéddel nem 
mondat valami kedvenc frázist.

S a mily kevés lelemény nyilvánul az 
alakok jellemzésében : oly szegény a mese 
és cselekmény. Bonyodalom alig van benne 
s csupán egy fordulat, az utolsó felvonás
ban, mutat érzéket a drámai hatás iránt

Keszegi és neje Eulália minden áron 
grófi vöt óhajtanának. Leányokat, a szép 
Minnát csaléteknek tekintik, s megvannak 
győződve, hogy gróf Ormódy Elemért meg
fogják leányuk számára férjnek. Hogy a já
ték komplikáltabb legyen : részt vesz benne 
Merő ügyvéd, Elemér barátja, és Róza, 
Minuának barátnője. A két szerelmes pár 
közt megindul a verseny s a félreértés. Ele
mér nem Minnát, de Rózát szereti; Merő 
pedig Minnáért hévül. Ez persze nem tet
szik a rang-kórságban szenvedő szüléknek 
s megkezdik az intrikát Róza ellen, hogy 
Elemér grófot elidegenitsék tőle. A legegy
szerűbb fogás az, hogy elárulják a nagy 
titkot, a melyet különben mindenki tud s 
igy a lelkesülő gróf is, hogy Róza atyja 
zsidó származású. Hisz már a neve is arra 
vall; mert Nagyszöllősi Frangepán Izidor 
nem igen lehet történeti család ivadéka.

Ezt a malheurjét Frangepánnak felhasz
nálja Keszegi, a mikor látja, hogy Elemér 
grófot ő kapja meg vejéül s malieiával em
legeti :

»Frangepán múltjában jól tudom,
Egy kitörölhetetlen folt vagyon.«

S a midőn Prangepán jellemére hivat
kozik ; ellenfele gúnyosan kiáltja:
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»Megmondjam hát, hogy hol van az a 3zennyfolt ? ' 
Tudják meg hát hogy Fraogepán z s i d ó  vo lt!«

Ettől nem is kell tartani Cynthia grófné- ; 
nak, Elemér anyjának. Azonnal megtiltja fiá- J 
nak, hogy Rózával frigyre lépjen; s ez által 
»beszennyezze« őseinek nevét.

»Hogyan? tehát egy gróf Orinódy sarja 
Oltár elé zsidó leányt vezessen ?
Nem, a inig nem tagadsz meg engemet,
Mig viseled atyád címét és nevét,
Inkább bolyongj vadonban szerteszét,
Mintsem családunk’ ez a szégyen érje!«

De Keszegi és Eulália diadala nem tart 
soká Cynthia grófné rájön az ármányra s 
miután még Merő és Minna is a nagyra
vágyó szülék ellen szövetkeznek, s végre j 
Róza is szeretetreméltóságával meghódítja a 
büszke grófnét: Elemér utóbb is elveheti 
a Frangepán leányát, s Minna Manóé lesz, 
a szeleburdi Szeles kosárral távozik, s a i 
nagyzási hóbortban szenvedők fejsülnek.

E mesében csak az a fordulat ügyes, j 
a mikor Keszegi következetlenül dicséri 
Frangepánt, kit előbb gyalázott; de csak ! 
azért, hogy Merő megkapja Rózát. Továbbá 
jó az a részlet, midőn Minna szabadulni 
akarván Elemértől, ennek anyját maga ei 
len haragúja. De már a kerti jelenet a szo
borral, mely mögé a szerelmesek bújnak s 
onnan hitegetik egymást, mintha a szobor 
beszélne, ép oly naiv, mint izetlen. Általá
ban az izetlen és közönséges verssorok bő
ven váltakoznak csinosabbakkal. Nem va
lami jellemzetes Minna e demokratikus ki- 
fakadása Cynthia ellen:

»Előkerül a büszke ősi ház,
Dalia hősök marcona vitézek,
Kik a falakról oly dicsőn lenéztek,
Most mind lezsugorodnak egy csoportba,
Kinek kinek lesz más és más a sorsa, 
E g y i k b ő l  z s á k ,  m á s i k b ó l  t a k a r ó  
K e v é s  b i z  az.  mi r e  h a s z n á l h a t ó . «

Aztán kétszeresen élvezhetetlen az oly 
párbeszéd, melynek élét, szellemességét, kö- 
nyedségét a forma megköti. Társalgási víg
játékban a próza mindig fölér a nehézkes 
versekkel. Hány megfordított szórendet, oda 
nem illő kifejezést kell megemésztenünk a 
metrum és a rím kedvéért! Avagy termé
szetes az ilyen beszéd:

»Ne ne beszóljon!
Csak nem akarja ót megölui éppen?«

Vagy az ilyen mondat:

»Legyen nyugodt, én jó barátja 
Vagyok s, Ígérem, működöm javára.«

De mind e fogyatkozások dacára a 
»Rang-kórság« szerzője szép reményekre jo
gosít ; s hiszem, hogy jóravaló müveket is 
kapunk tőle. A jellemzésben főleg Minna 
és Róza alakjainál határozott tehetséget mu
tat, s a mese és cselekvény megalkotásában 
tiszta főre ismerünk. Azt hiszem, ha prózá
ban ir: invenciói is leplezetlenebbül hatnak. 
A verselés sokh eiyütt megbénitotta a gondo
latot és útját állta az ötletek nyilvánulá- 
sának. PRÉM JÓZSEF

I R O D A L O M ,
»Utazás a »Napsngár«-on«. Ez a cime egy 

díszes kiállítású úti könyvnek, mely 307 oldalon 
számos kisebb és nagyobb képpel illustiálva kö- 
zelébb jelent meg a Franklin-társulat kiadásában. 
Dr. Ö r e g  János tanár dolgozta át az angol ere
deti után, melyet lady B r a s s e y irt. A merész 
utasnö nyolc év előtt a »Napsugár« hajón távol 
világokat járt be s e könyvben élményeiről adott 
számot. Munkája a külföldön hamar elterjedt s 
érdemes volt leforditni, illetőleg átdolgozni, mert 
az ifjúság mulatva tanulhat belőle. Az érdekes ut" 
leírások keretében nem csekély ethnografiai s föld
rajzi ismeretet is szerezhet. A mü 507 lapöu.miut 
az »Utazások könyvtárá«-nak ötödik kötete jelent 
meg s 2 frt 40 krért kapható.

Erdélyi Jánosnak  »A b ö l c s é s z e t  Ma 
g y a r o r s z á g o n «  című munkájából uj kiadást 
rendezett a Franklin-társulat E mély és alapos 
tanulmány, a tizenhetedik század végéig tárgyazza 
a magyar bölcsészet történetét s önálló buváriatok 

'• eredménye. Először a Csengery Antal »Budapesti 
| Szemléjé«-ben jelent meg a hatvanas években s 

most mint. a »Filosophiai írók tárá«-nak hatodik 
füzete lát napvilágot. A 156 oldalra terjedő könyv
hez dr. B á n ó c z y József irt előszót. Ára 80 kr.

R udolf trónörökös k ele ti utazási müve 
most hagyta el angol nyelven a sajtót »Travels 
in the East« eirn alatt, Bentley londoni könyvki
adónál. Az angol lapok nagy elismeréssel szólnak 
ezen alkalomból a munkáról s fenséges szerzőjé
ről. A fejedelmi s királyi szerzők hosszú s érde
kes sora, úgymond p a »Daily News«, telszetős 
gazdagítást nyert e műben Az osztrák trónörökös 
utieirását jellemzi az a nagy óvatosság, a rnely- 
lyel minden politikai cé'zástol tartózkodik. Egyp- 
tomi tapasztalataiból, a mint azokat leírja, nem 
is sejtené az olvasó, hogy Egyptom mindenha ki 
volt téve az európai beavatkozásnak s a nemzet
közi féltékenységeknek. A trónörökös munkájából 
ítélve, azok közé tartozik, a kiket Nimród »szel
lemes utódai«-nak szokás nevezni. Szenvedélyes 
vadász ; ő és társai vadászattal töltötték az időt 
Kenchben ; a Zion szürke, tiszteletreméltó falaitól 
hiénát vadászni mentek Ezenfelül szenvedélyes

a m c
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utazó is a trónörökös s tisztelettel viseltetnék az 
»aranyos, dicsőséges, uapsugaras Kelet« iránt azon 
esetben is, ba nem lenne semmi vadászni való.

»Székely Tttndevország« címmel székely 
népmesék és balladák gyűjteményét bocsátotta 
közre B e n e d e k  Elek. A '287 oldalra terjedő kö
tet, melyhez R á k o s i  Jenő irt előszót, 30 népme
sét és három uépballadát tartalmaz A  kötet érde
kességét külső dísze is nagyban emeli : a Pailas« 
nyomdai részvény-társulat vastag sárgás papírra 
egészen uj betűkkel nyomatta, s az egyes dara
bok illusztrálásáról Gyulai és Pataky László gon
doskodtak. A karácsonyi és újévi ajándékul igen 
alkalmas kötet ára 3 irt.

Az uj ha lhata tlanok  A francia akadémi
ának pár nap óta három uj tagja van : Victor 
D u r u y ,  Joseph B e r t r a n d  és Ludovic H a . 
1 é v y. Az uj halhatatlanok életrajzi adataiból vesz- 
szük a következőket: V i c t o r  D u r u y  a lycée 
Henri IV. történettanára hallgatói előtt igen sza
badelvű ugyszólva republikánus ember hírében ál
lott. A római történelem körébe vágó munkáiban 
egészen uj, addig ismeretlen eszmékkel lépett föl ; 
kutatásaiban független irányt követett és senkit 
sem utánzóit. III. Napóleon ez időtájt »Vie de 
César«-jával foglalkozott. Maga köré igyekezett 
gyűjteni minden hírneves egyéniséget, hogy taná
csukat kikérje. Többekkel együtt Duruyt is ma
gához hivatta, ki ügyesen oly tárgyra terelte a 
tárgyalást, mely fölött kényekedve szerint fejthette 
ki uj eszméit : a népoktatásra. A népiskolákra na
gyobb összeget kívánt fordítani, mint azelőtt és 
óhajtotta, hogy végre leszámoljanak a hatvanezer 
tanítóval, kik mindaddig nyomorral küzdöttek A 
császár elragadtatva hallgatta az érdekes fejtege
téseket, de nem szólt semmit. Kevéssel ezután Du
ruy épen előadást tartott hallgatóinak a líceum
ban, midőn legnagyobb meglepetésére távirat ér
kezik hozzá, mely egész röviden tudtára adta, 
hogy közoktatásügyi miniszterré neveztetett ki- 
Kezébe volt tehát adva az eszköz, hogy esz
méit megvalósíthassa. Hozzá is látott rendkívüli 
buzgalommal és valóban bámulatos tevékenysé
get fejtett ki. Hat évi dicsőséggel teljes kormány
zata alatt a népnevelés ügyén nagyot lendített. 
Sokat buzgólkodott a felnőttek oktatása körül, 
Mulhouseben, Lyonban és Rouenbeu ipa1 iskolá
kat állíttatott, melyeket egyforma szervezettel lá
tott el. Maradandó becsű két müve a »Histoire 
des Romains« és a »Miuistére. * — J o s e p h B e r- 
t r a u d  a második halhatatlan, kiváló mennyi
ségtan- és természettudós. Atyja hírneves iró volt. 
Műegyetemi tanulmányainak befejezte után 1842- 
ben bányamunkálatoknál alkalmazták. Kevéssel 
ezután a College de France-on a mennyiségtan 
tanárául nevezték ki. Müvei közül, melyek a ter
mészettudomány, vegytan és mathematika körébe 
vágnak, nevezetesebbek: Traité d’arithmétique 
Traité d’algébre, Traité de calcul différential, 
Les fondateurs de l’astronomie moderné és l’His- 
toire de l’Académie des S c ie n c e s .  Bertrand, a ki 
jelenleg hatvankét éves, 1867 óta a becsületrend 
tisztje, 1874 óta pedig a francia tudományos aka
démia örökös titkárja. Külseje nem nagy rokon-

szenvet ke tő. Hatalmas bajusza, bozontos szem
öldökei vad kifejezést adnak arcának, orra pedig 
egészen el van torzítva egy sérüléstől, melyet 
1842-ben a versaillesi vasúti szerencsétlenség al
kalmával szenvedett. A nyers külső mögött azon 
bán a legjobb ember lakozik. — L u d o v i c  Ha- 
1 é v y, a harmadik uj akadémikus, Páriában szü
letett 18 >4 ben. Több minisztériumnál mint hiva
talnok volt alkalmazva és ebbeli munkássága kö
zepette tette meg első irodalmi kisér létéit, melyek 
azonban eleinte, nem arattak sikert. Irodalmi hír
névre csak akkor tett szert, mikor Meilhaccal 
együtt dolgozva megírták európaszerte ismeretes 
könnyed, menetű színdarabjaikat. Az akadémia 
azonban nem a drámaírót, hanem a kiváló regény
írót tüntette ki benne a halhatatlanok koszorújá
val. Feltűnést keltett regényei a következők : »Pe
tit Cardinal«, »Criquette« és »l’Abbé Constan
tán.« Halé%y 18ti4 óta a becsületrend lovagja.

Az akadém ia első és második osztályában 
azt az indítványt tették, hogy ezentúl úgy a tag
választásoknál, mint minden az akadémia igazga
tását illető fontos ügyben csak annyi levelező 
tag szavazhasson, a mennyi rendes és tiszteleti 
tag az,.u alkalomnál jelen van, és hogy a levelező 
tagok száma korlátoztassék Ezt az indítványt a 
második osztály egyhangúlag s azzal az indoko
lással vetette el, hogy »ez az akadémia traditióival 
ellenkezik, s a jövőre nézve veszélyes«, az első 
osztály pedig szótöbbséggel vétette le a tárgyat 
napirendjéről.

A »Szép M eluzinát«, Csepreghy énekes tün
dér-bohózatát, mely néhány év előtt annyira te t
szett, felelevenítették a népszínházban. A főbb 
szerepeket Rákosi Szidi, Ging Anna, Klárné, 
Aranyosiné, Sik Gizella, Tihanyi, Eőri, Horváth, 
Újvári és Szilágyi játszák.

A  fla m a n d  ir o d a lo m  föllendülése mindin
kább magára vonja a belga és hollandi irodalmi 
körök figyelmét. Most jelent meg a Willems ala
pítvány legújabb évkönyve s feltűnést okoz, mert 
az adatok hosszú sorát közli arról, mikép támadt 
uj életre egy már szinte elfelejtett nyelv és iro
dalom. E század első felében Willems, Oonscience 
és Snellaart voltak azok, kik a flamand nyelv ér
dekében emelték fel szavukat és példájuk lelkes 
utánzókra talált. Elénk törekvésük a uépszellem 
minden ágára kihatott, a szépirodalom, költészet, 
tudomány és művészet terén jelentékeny eredmé
nyeket mutathat fel. Auépnevelés nemzeti alapokon 
fekszik s a felnőttek sincsenek már szellemi táp
lálék híján A flamand sajtó, mely 1840 körül ne
hány vidéki lapocskában tengette életét s csak a 
legalsóbb néprétegekre szorult, a falusi magány
ból a társaság nagy mezejére lépett és hatalommá 
nőtte ki magát.

A igner Lajos kiadásában megjelentek : »A 
s z a b a d s á g  o r s z á g  a«, rajz az angol társa
dalmi életből. Irta B e k s i c s Gusztáv. Második 
kiadás, ára 1 frt 60 kr. — »M á s o d v i r á g z á s «  
elbeszélés, irta E n d r ő d i Sándor. Második kiadás* 
ára 1 forint. — »Köd«,  regény. Irta G o z s d u  
Elek. Második kiadás, ára 1 frt 20 kr. — »Ne m
z e t g a z d a s á g i  s t a t i s z t i k a . «  A földmive-
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lés,'ipar és kereskedelem helyes arányai Magyar- j 
országon. Irta K u b i n y i  Lajos. Uj kiadás, ára ! 
1 forint.

I f jú s á g i  ir a to k . T ó t h  József jónevü fiatal ! 
elbeszélőnk » Ké p e s  r e g é l ő «  címmel apró el- j 
beszélések és regék gyűjteményét bocsátotta közre- | 
A tiz ivre terjedő, 8 rajzzal illustrált kötet Aigner : 
Lajos bizományában 1 fitért kapható. — »Ki s  v i- j 
1 á g« cimet visel az a díszes kiállítású füzet, melyet 1 
E ö t v ö s  K á r o l y  Lajos, közeléb saját kiadása- j 
bán bocsátott közre. Tartalmát mesék, versikék 
közmondások, a gyermekszobában, betegágyaes. j 
kánál, kis számoló, Eröbel-foglalkozások, a szabad
ban, kÍ3 utazók, játékok, kis köszöntő, dalok, imák 
cirnek alatt rövid verses dolgozatok" képezik,- me
lyekhez G y u l a i  László és T a h i  Antal készí
tettek csinos illustrációkat. A könyv ára fűzve 
50 krajcár. Félvászonkötésü példányok 1 forintért, 
díszpéldányok,aranjrmetszéssel 2 forintért kaphatók.

M Ű V É S Z E T .
B u d a p e s t  lá tk é p e i.  A főváros által Buda

pest látképeire hirdetett festészeti pályázat ez év 
december 31-én jár le. A pályázat 12 képre szól, 
melyek mindegyikét 1200 írtért rendeli meg vég
leges kivitelben a főváros. E megrendelés, vala
mint a kitűzött öt, három és kétszáz forintos ju 
talomdijak rendkívül emelik a pályázat érdekes
ségét, sa  fővárosban lakó festőművészeink és fes
téssel is foglalkozó műépítészeink nagy része pá
lyázik. Eddig részt vesznek a pályázatban : Agg- 
házy Gyula, Spányi Béla, Tölgyessy Arthur, 
Brodszky Sándor, Nadler Róbert, Mesterházy Kál
mán, Molnár József s még többen, kiknek egy ré
sze nemcsak elkészítette vázlatait, de be is küldte 
már Gerlóczy Károly alpolgármesterhez. A vázla
tok Budapest összes festőibb pontjait felölelik, de 
legtöbbet szerepel köztük a budai kir. várlak s a 
lánchíd távlati látképe.

Z ich y  M ih á ly  a georgiai irodalomban. A 
georgiai irodalomnak legfőbb büszkesége Rusta
veli nagy költeménye, »A tigrisbőr.« Az 1593 vers
szakból álló mű legközelebb pompás diszkiadás- 
ban fog napvilágot látni s Zichy Mihály festő ha
zánkfiát kérték fel, hogy a műhöz illustrációkat 
rajzoljon. Egy georgiai irodalombarát, Kartvelis- j 
vili, tízezer rubelt ajándékozott a kiadás költsé- j 
geire. A költemény nemsokára hozzáférhető lesz , 
az európai olvasó világ számára is, mert a tiflisi 
»Kavkas« szerkesztőségének egyik tagja, Meuner- 
gia Jónás, lefordította francia nyelvre,

V o r e s c s a g in  V a zu l, a hírneves orosz festő 
a Pái is melletti Maison Laffítte-ban most dolgo
zik a képeyklus befejezésén, a melyet 1886. év 
elejen a műcsarnokban ki fog állítani. A mint az 
orsz. magyar képzőművészeti társulathoz intézett 
levelében irja, e festményei utazásai benyomásait 
ábrázolják s nagyrészt Palesztinából vannak 
merítve

A  H o lb er g -ttn n ep é ly  általános érdeklődés 
közt folyt le Kopeuhágában A nyilvános és ma- i

gánépületekeu nemzeti lobogódisz lengett. A kir. 
színház előtt álló Holherg-szobrot virágok és ko
szorúk boriták. A színház személyzete virágfüzér
rel övezte a talapzatot, a költő fejére pedig b a 
bérkoszorút tetc. Az iskolák, törvényszékek, ke
reskedések szüneteltek, Az egyetemi ünnepélyre 
a dísztermet szépen felékesitették., A hátfal előtt 
állt a költőnek ifj. Bissen által mintázott 9zobra, 
a falakat pedig Holbergre vonatkozó képek és fel
írások díszítették. Az egyetem tanári kara, vala- 
meunyi miniszter, az orszá'gyűlés két kamarájának 
elnökei, b. Beck Frijs svéd-norvég követ, számos 
katonai, egyházi és polgári méltóság jelent meg. 
A király, Yiimos és János hercegekkel és nagy 
kísérettel szintén jelen volt. Megérkezésekor kez
detét vette az ünnepély. Az egyetemi dalegylet el
énekelte Hartmann és Mailing ünnepi kantatéját, 
melynek magánrészeit színházi tagok adták elő. 
Majd dr. Hóim történettanár mondta el kitűnő be
szédét. behatóan méltatva Holberg működését. 
Az ünnepély Richardt kantátájának eléneklésével 
ért véget.

A z uj cseh sz ín h á z a t  Brünnben Kolarz
»Magdaléna« cimű drámájával nyitották meg. A 
megnyitó előadáson jelen voltak : Sehönborn gr. 
helytartó, Vetter gr. tartományi főnök, dr. Rieger, 
számos cseh képviselő és houoratior. A telt ház 
főleg a prologot r  -gadta tetszéssel.

A  t r ie s z t i  Tea&ro g r a n d e -t , melyet a ring 
színház katastrófája után bezártak, e hó 26-án is
mét megnyitják, mert már teljesen át van alakitva. 
A megnyitó előadás az Észak csillaga lesz.

G rü n  A n a sz tá z  gráci emlékszobrának min
táját Kundmann bécsi tanár már elkészítette. A 
minta a költőt és államférfit, mint szellemes par
lamenti szónokot ábrázolja. A művésznek kitünően 
sikerült visszaadni az előkelő modort, az arcvo
nások élénk, gondolkodó kifejezését, melyek gróf 
Auersperg kiváló jelentőségét azonnal elárulják. A 
szobrot életnagyságban fogják fehér márványban 
kidolgozni és kékes márványtalapzatra állitani.

U j zen em ű  »Az ezres bankó« Margitay De
zső népszínművének összes kedvelt eredeti dalai 
Kouti József várszinbázi karnagy szerzeményei: 1. 
Megérett a meggy. 2. Gili, gili, gili. 3  Pista bácsi- 
4. Jodli dala. 5. Hej de sokat. 6. Uccu Uccu. 7. 
Nem igen nagy bűn. 8. Verd meg isten. 9. Azt 
kérdezed. 10. Fonó kar. Zongorára két kézre vagy 
énekhangra megjelentek a »Harmónia« zenemüke- 
reskedésben. A füzet ára 1 ír t 50 kr.

S a rd o u  le g ú ja b b  d a r a b já t  a »Tliéodorát« 
e hó 20-ikán rendkívüli pompával akarja elöadatni 
a Porte-St.-Martin színház. A drámának négy 
számból álló zenéje van, melyet Massenet szer
zett: egyik számát orgona játsza, a midőn a csá
szár elhagyja a templomot; a kar énekel egy guny- 
dalt, aztán van egy jajgató dal, s végre egy hyra- 
nus, midőn a császár és a császárné a liyppod- 
romba lépnek.

Felelős szerkesztő : SZANA TAMÁS.

Budapest. W eisriuann testvérek  kon*vuyoiud^ja.
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A N É V T E L E N  L E V É L .
I r ta : BALÁZS SÁNDOR.

(Folyt.)

— De ki írhatja ezt a levelet ? — töp
rengett magában, kíváncsian vizsgálgatva 
a cím kéziratát. — Nem, e kéziratot nem 
ismerem!

— Mily nevetséges vagy Ferenc, bontsd 
fel és megtudod 1 — mondá a felesége, ki
nek arcán ugyancsak meglátszott a türel
metlenség, akár mennyire igyekezett is pa
lástolni.

— Valóban nem marad egyéb hátra! 
De mi lelt engem? Én valósággal félni kez
dek ettől a levéltől. Oly csodálatosak és 
ijesztők a betűi!

— A papa fél a levéltől ! a papa fél a 
levéltől! — kiáltá a kis Iluska, hangos ne
vetésbe törve ki, s ezt oly mulatságosnak 
találta, hogy kis szemei egészen könybe 
lábadtak a nagy hakotázástól.

Onkénytelen vele kellett nevetnünk.
— De komolyan Ferenc, bontsd fel már 

végre, — mondá a háziasszony — már én 
is kezdek ideges lenni.

— Nem merem! Valami csodálatos sej
telem fogott el. Én félek ennek a levélnek 
a tartalmától. Szeretném olvasatianul a tűzbe 
dobni!

— Mily gyerek vagy ! Add ide, majd 
felbontom én ?

Ferenc átadta a levelet. A nő felbon
totta és olvasta tartalmát. Nagyo í rövid 
volt, gyorsan átfuthatta.

De arca hirtelen elkomolyodott és ijedt 
kifejezést öltött.

— Nos ? — kérdé a férj — ki írja ?
A nő nem felelt, hanem mind jobban,

jobban elkomolyodó arccal kétszer-három- 
szor végigolvasta a levelet, megfeszített figye
lemmel vizsgálva annak kéziratát.

Azután hirtelen felugrott a székéről.

— Igazad volt, jobb lett volna olvasat-
í fanul a tűzbe dobni, — mondá izgatottan s 

hangja remegett a felindulástól. — De még 
szerencse, hogy te nem olvastad el, tűzbe 

! is vetem azonnal! — És gyorsan kifutott 
a konyhába.

Férje felugrott, hogy megakadályozza, 
de már késő volt, az asszony már berán
totta maga után az ajtót. Habozott kissé, 
hogy utána menjen-e? De aztán elmosolyo
dott. Ej, hisz bizonyosan csak ingerkedik, 
ne rontsuk el a tréfáját! — mondá nevetve, 
és visszaült helyére. — Próbára akarja 
tenni kíváncsiságomat, de azért sem fog raj
tam nevetni!

A nő pár másodperc után kipirult, ko
moly arccal tért vissza. — Most már legalább 
bizonyos vagyok benne, hogy nem fogod e 
gyalázatos levelet átolvasni. Tűzbe dobtam !

— De azt legalább szabad tudnom, — 
kérdé Ferenc affektált közönynyel, — hogy 
ki volt alá írva?

— Senki. Névtelen levél volt.
— Ej, ej ! Névtelen levél! Akkor csak 

azt tetted vele, a mit megérdemelt. Csak 
az a kár, hogy Íróját is nem dobhatjuk 
utána. — Mondá egész nyugodtan Ferenc, 
még mindig azon hitben, hogy neje csak 
tréfál, hogy a levél nem égett el, hanem 
később visszaadja neki.

— Mily gyalázatos és gonosz emberek 
vannak a világon ! — mondá a nő, helyére 
visszaülve. — Oly komoly hangon beszélt, 
hogy én egy pillanatig sem osztottam Ferenc 
tévedését s meg voltam győződve, hogy, ha 
a levelet nem is égette el, azt férjének nem 
fogja visszaadni. És ennek tudata megijesz
tett és elszomorított, mert előre látható volt, 
hogy a nő ez elhamarkodott lépésének go
nosz következményei lehetnek. A férj ad
dig nyugodt marad, a mig tréfának veheti 
a dolgot, a meddig remélheti, hogy neje át-

I adja neki a levelet, de ha látni fogja, hogy

K O S Z O R Ú
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a nő ezt tenni vonakodik, vagy meggyőző- j 
dik, hogy a levél csakugyan elégett, akkor 
kikerülhetetlen, hogy gyanú, vagy legalább 
nyugtalanság ne ébredjen szivében.

Egy nekünk irt levél, melyet nem ol
vashattunk el, lehetetlen, hogy fel ne iz
gassa kíváncsiságunkat és érdeklődésünket. 
Sőt még gyanuskodásunkat is, különösen 
ha ily sajátságos módon fosztatunk meg an
nak elolvashatásától.

Ferenc azonban e pillanatban egész ko
molyan meg volt győződve, hogy neje csak 
ingerkedik vele, s maga is hozzájárul a tréfa 
folytatásához.

— De annyit mégis tudatsz legalább, 
hogy mely ügyben irt nekem amaz isme
retlen jó barátom, mert kétségkívül igy volt 
a levél aláírva, nemde ?

— Semmi aláirás nem volt,— mondáa 
nő oly komolyan, hogy egészen megijedtem 
hangjától — a mi pedig a tartalmát illeti, 
azt nem fogom veled tudatni, hisz azért 
égettem el azt a gyalázatos levelet!

— Soha ?
— Sok, sok idő múlva!
— Mikor mégis? Mondjunk egy hetet.
— Mondjunk tiz évet, — mondá a nő, 

és csak most könnyebbitett valami keveset 
aggodalmamon az által, hogy könnyedén 
elmosolyodott. — Ámbár még az is kevés idő !

Hátha mégis csalódtam? Hátha csak
ugyan játszik és ingerkedik férjével ? Na 
ez esetben az én kis barátnémban, a kiről 
azt hinné az ember, hogy még vizet sem 
tud zavarni, nagy szinésznő veszett el. Pom
pásan adta a komoly ijedséget és a felhá 
borodást.

Ez a mosoly, mely aggodalmaimat el
oszlatta és föltevésemben ingadozóvá tett, a 
férjet még jobban megszilárdította azon hi
tében, hogy az egész dolog tréfa, hogy e 
levél neje zsebében, vagy kebelében van, s 
hogy azt később meg fogja kapni.

Egészjókedvüleg folytatta tehát ő is a 
játékot 8 enyelgő hangon kérdé:

— Tiz év, az kissé mégis nagyon hosz- 
szu idő, nem engednél el belőle valamit ? 
Tudod mit ? felezzünk, törjük ketté, álla
podjunk meg öt esztendőben !

— Nem, nem! Egyetlen napot, egyet
len órát sem engedhetek ! Még igy is na
gyon keveset mondtam Ha majd tiz év 
múlva meg fogod tudni annak a gyaláza
tos levélnek a tartalmát, magad is be fogod

látni, hogy. igazságom volt, hogy helyesen 
cselekedtem, midőn azt elégettem, s hogy 
talán még tiz év múlva, is nagyon korán 
lesz megismerkedned tartalmával. Legalább 
azt remélem, és szeretem hinni, hogy ko
rán lesz.

Es arca újból elkomolyodott és szive
met újból félelem fogta el.

Ferencre azonban neje ez ünnepélyes 
komolysága épen ellenkező hatást gyako
rolt, mint reárn. ő t még jobban megerősí
tette föltevésében.

— Legyen hát, belenyugszom. Tehát 
tiz év múlva, mához tiz esztendőre ! Ugyan 
e napon, ugyanez órában. De tegyük mindjárt 
írásba, nehogy később valamely tévedés, 
vagy félreértés merüljön fel!

E szavakkal kivette tárcáját s nevetve 
kezdett belejegyezui. így ni :

1884. December hó 8 dikán felfedem 
férjemnek a nagy titkot, mit az általam a 
mai napon elégetett névtelen levél tartalma
zott. December 8. 1874.

— Fogd és ird alá.
— De addig sohasem fogsz faggatni ?
— Nem.
— ígéred?
— ígérem, ígérem!
— Kezet r á !
— Itt van!
— Ön mindent látott és mindent hal

lott, — mondá a nő hozzám fordulva, még 
mindig azzal az ijeszlő komolysággal, — 
tehát védelmemre lehet, he Ferenc véletle
nül megfeledkeznék ígéretéről!

Azután aláírta a tárcába irt sorokat,, 
és mosolyogva nyújtotta át férjének.

De most még mosolygása sem nyugta
tott meg. Megéreztem, élénk sejtelmem tá
madt, hogy ez oly ártatlannak látszó, pajzán 
játék alatt vészessé válható valóság rejlik !

Ferencen azonban meglátszott, hogy 
most még sokkal inkább játszi ingerkedés
nek veszi az egész dolgot.

— Tehát tiz év múlva? Helyes, a do
log be van fejezve ! — És ezzel eltette tár
cáját. — ohó kis asszonykám, ön nem fog 
rajtam diadalmaskodni. Ön nem fog en
gem kinevetni kíváncsiságomért!

— Annál jobb mindkettőnkre nézve, 
— mondá a nő, — még mindig azzal az 
ijesztő komolysággal, a mi engem annyira 
nyugtalanított — egy pereig sem kételke
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dem, hogy szavadat és ígéretedet raeg fo
god tartani!

— Ez nem rósz, ez valóban nem rósz ! 
— kiáltá nevetve Ferenc. — Tehát közöt

tünk egy nagy titok van. mely csak tíz év 
múlva fog ünnepélyesen lelepleztetni. Épen 
mint a diplomaták émlékiratai Teringettét 
az a tiz év még is nagyon hosszú idő. De 
már nem segíthetek a dolgon, szavamat 
adtam, türtőztetnem kell kiváncsiságomat. 
De hisz ez egész kis regény! Nemde? 
Soha sem hittem volna, hogy valaha még 
regényhős legyen belőlem! Ha, ha, ha !

Vele kellett nevetnem, mert attól tar
tottam, hogy komolyságommal Ferencet 
is elkomolyitom, s ezzel a vihar kitörését 
siettetem. Pedig azt minden tőlem kitelhető 
módon odáznom kellett, mert ha a dolog 
csakugyan nem tréfa, s ez a bohó kis asz 
szonyka csakugyan elkövette azt a meg
gondolatlan dőreséget, akkor komoly jele
netek fognak következni, s akkor í> dolog, 
ha átalában elintézhető békés ütem, csak 
négy szemközt intézhető el. Házasfelek 
pörpatvarában, vagy épen komoly viszá 
lyaiban egy harmadik személynek nem csu 
pán beleelegyedése, hanem még csak jelen
léte is nem csak fölösleges, de veszedel
mes is.

— De nekem hamarább is megfogod 
mondani ugy-e mama, hogy mi volt abban 
a levélben ? Ne félj, nem fogom elárulni a 
papának

— Te is akkor fogod megtudni, mi
kor a papád.

— Tehát menyegződ, vagy legfölebb 
is kézfogód napján. Mily uj bonyodalom, 
uj rejtély ! Mondom, hogy valóságos regény ! 
Most már te is regényhősnő lettél, a ma
mád is regényhősnő, a papád is regényhős. 
Bőt még a bácsi is regényhős, mert ő a tanú. 
Mindnyájan regényhősök vagyunk, s még 
talán színdarabot is fognak történetünkből 
csinálni! Na, az lesz aztán az érdekes elő
adás. Akkor páholyt veszünk és mindnyá
jan elmegyünk.

——r Kénytelen voltam vele nevetni, pe
dig Őszintén beszélve a leggonoszabb bal
sejtelmek kínoztak.

— Na papa, most már délután van, 
most már menjünk sétálni a városerdőbe, 
a majmokhoz az álatkertbe. Megigérted!

— Akarod ? — kérdé Ferenc nejétől.
— Nagyon szívesen, már én is nagyon

régen megígértem Puskának, s egész héten 
nyakgatott miatta.

— Na hát akkor egy kettő, öltözköd
jetek szaporán, s induljunk, ne hogy valami 
látogató jöjjön a nyakunkra.

Az asszony a gyerekkel eltávozott, ma
gunkra maradtunk Ferenccel . . .

— De ni ni, önt még meg sem kínáltam 
szivarral. Bocsánatot kérek, de ez az ostoba 
levélhecc egészen szórakozottá tett. Tessék. 
Ugy-e, hogy csak nagy bohó ez az én kis 
feleségem ? !

— Mindig ilyen volt. Gyermekkorá
ban is gyakran elmulattatta az egész társa
ságot tréfás pajzánságaival.

— De tréfán kívül, ön nem hinné, hogy 
mennyire ingerli kiváncsiságomat ez az os
toba levél !

— Sokba mernék fogadni, hogy az egész 
! dolog valami haszontalanság, valami hirde- 
1 tés vagy aláírási felhívás, mert egy idő éta

divatba jött ezeket is külön címzett leve- 
; lekben küldözgetni az ember nyakára. Fo

gadom, hogy valami eféle lesz, s az asszony 
csak ingerkedik önnel.

— Természetesen, hogy csak ingerke- 
I dik. Majd mindjárt megtudjuk, hogy mi 
! van a rejtélyes levélben.

— Jó mindjárt, majd csak tiz év múlva 
— mondám nevetve, elakarván hitetni vele, 
hogy a dolgot én is a tréfa szemüvegén át 
tekintem. Ó ezek az asszonyok, ezek az asz- 
szonyok ! De úgy kell önnek, önnek jött 
az ötlete, hogy jó lenne azt a levelet olva- 
satlanul tüzbe dobni, az a bohó asszony 
csak az ön ötletét hajtotta végre.

— Csak nem hiszi ön, — mondá Fe- 
i renc hirtelen elkomoiyodva — hogy komo

lyan elégette a levelet?
— Már mért ne hinném, az ilyen fiatal 

virgonc asszonyoktól minden bohóság kite
lik, ha azzal egy jó tréfát vélnek csinálhatni.

— De engedelmet kérek, ez már 
sokkal több lenne a tréfánál!

— Miért lenne egyéb tréfánál, ha egy os
toba hirdetést vagy aláírási ivet elégetett?

— De ki állhat jót felőle, hogy a le
vél nem egyebet tartalmazott I

— Ez esetben biztosithatom önt, hogy 
neje majd ha négy szem közt lesznek, kö
zölni fogja önnel a levél tartalmát. Csak 
kíváncsiságát akarja önnek ingerelni; ón 
az ön helyzetében egyetlen kérdést sem in
téznék hozzá, s teljes közönyösséget és egy-
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kedvüséget színlelnék ; majd előáll akkor ő 
maga a titkával, mely úgy is kifúrná az 
oldalát. Aztán meg a férj és a férfi- méltó
ságát és tekintélyét is meg kell mentenünk ! 
A férfiaknak soka sem szabadna gyengesé
get árulni el nejeikkel szemben, különösen 
ily szóra is alig érdemes haszontalanság 
miatt.

— De nem olyan haszontalanság ez, a 
minőnek első pillanatra látszik. Egy levél, 
melyet a nő megsemmisít, hogy férje meg 
ne ismerhesse tartalmát! Be kell látnia, 
hogy ez a dolog legalább is nagyon külö
nös lenne! De Klára ezt nem tette, nem 
tehette, ő annál sokkal okosabb asszony. 
Fogadom, hogy csak ingerkedik velem, s a 
levél zsebében van. Csak kiakar nevetni 
kíváncsiságomért. Ó ismerem én a felesé
gemet. De nem fog nevethetni, mert egész 
estig elő sem fogom neki hozni a levelet. 
Majd elé áll akkor ő maga vele.

— Helyes, ez az én nézetem is. Majd meg
látja, hogy nekem van igazam, hogy az 
egész dolog haszontalanság, hogy szóra sem 
érdemes.

— Magam is azt hiszem, mert ha ko
moly dolog forogna kérdésben, abból Klára 
nem csinált volna játékot! Annyival ke
vésbé, mer t . . .  de csitt, itt jőnek! |

— Na Ferenc, mi készen vagyunk, s 
ha úgy tetszik, hát indulhatunk. Ön is ve
lünk tart, nemde?

— Sajnálom, igazán sajnálom, de tel
jes lehetetlenség. Ót órakor egy unalmas 
ülésem van, melyen azonban okvetlenül meg 
kell jelennem !

— Várjon maga rósz bácsika, hát maga 
mért nem jön velünk?

— Majd máskor, kicsikém, majd más
kor ; ma nem lehet, a szegény bácsinak 
dolga van.

Ezalatt Ferenc is elkészült s elindul
tunk, ők jobbra, én balra.

Az igazat megvallva, nem volt bizony 
nekem semmiféle ülésem és dolgom, csak 
körükből akartam menekülni? Minden pilla
natban rettegtem a vihar kitörésétől s reá
juk nézve sokkal jobbnak tartottam, hogy 
az tanuk nélkül, négy szem között történjék.

*

Másnap kora reggel rendkívül heves és 
zajos csöngetés riasztott fel legédesebb ál
momból. Rendkívül rósz éjszakám volt. A

j  nyúgbatalariság és izgatottság egész éjen át 
nem hagyott aludni. Csak reggel felé tudtam 

i végre elszenderedni.
A zajos csengetésre,azonnal kitaláltam,

hogy Ferenc jön.
Csakugyan ő volt, halvány, dúlt arc- 

: cal, és vörös, láztól tüzes szemekkel.
(Vége köv.)■ " ■__ ____

A JÜAN-ÖBÖLBEN..
Irta MADAME EDM. ADAM.I

Az ebédutáni órákban volt egy augusz- 
, tusi este, az Antibes-fokon.

A szülők, mint minden nap, még az 
asztal mellett ülve maradtak. Noha Renaud 
ur és neje még fiatalok, mindamellett is 
örömest beszélnek a múlt időkről. Renaud 
ur, ki hajóskapitány és tisztességesen, fá
radtságosán szerzett szép birtok tulajdonosa, 
a vidékre költözött ki s nehány telek meg
vásárlása után egy szerény családi lakhely- 

| bői a vidék egyik legcsinosabb helyiségét 
teremtették.

.

Százszor is hallották már a gyermekek 
a szülők beszélgetését utazásaikról, pana
szaikat a távolság miatt s édes vallomásai
kat, melyeket csak nagyon közeli szomszé
daik, Besnardék, — a mint Renaudéknál 
szokták mondani — szakítottak meg.

Besnardék is, szerencsés földvásárlá
saik által meggazdagodva, egy igénytelen 
házacskát kényelmes nyaralóvá alakíttattak 
át. Az egykori két szőlőhegy — most szép 

j kertek — egymás mellett voltak, s hogy a 
szomszédság még közelebbi, s a minden pil
lanatban való érintkezés annál könnyebb 
legyen, a közkeritésen ajtót törtek, úgy hogy 
a két szomszédnak park közepén fekvő la
kása alig volt száz méternél távolabb egy
mástól.

Szomszédok és szomszédasszonyok bol
dog, nyugalmas életet éltek. A mi az ő bol
dogságukból még hiányzott, azt minden este 
egy játszma w h i s t  egészítette ki.

Renaudéknak kétgyermekök volt, Mart ha 
és Leonard, tizenkilenc éves ikrek, kik 
imádták egymást s úgy külsőleg, mint vér
mérsékletükre és szellemi tehetségökre nézve 
tökéletesen hasonlítottak egymáshoz. Pajko
sak és elkényeztetettek voltak ők, mint ita
lában a provemje i polgári ivadékok, a ház- 

j nak korlátlan zsarnokai.
Besnardéknak ellenben csak egy hu
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szonhárom éves fiuk volt. Móric. Leonard- 
nak, gyermekkora óta védője volt A niz
zai gimnáziumban testvérbátyjaként sze
repelt.

Azonkívül azt tartotta, hogy ő Mariká
nak a sors által kijelölt férje.

Az ebédlőnek talajig lenyúló ablakai ; 
hol Renaud ur és asszonyság hosszan el- i 
nyújtott ebédöket végezték, szabad kilátást 
engedtek, a haliotróp-, geránium- és rózsa
bokrokra, melyeknek jó illata egybe olvadt 
a szőllők, fügék, földi eprek illatával, mely j 
hozzájok felhatott.

Mártha, ki fölmászott anyjának a szé
kére s ennek nyakát mind a két karjával 
átölelte, s Leonard, ki szintén ily módon 
anyja mögött helyezkedett el, minden te
kintet nélkül megzavarták szülőik beszélge
tését vidám csevegésükkel.

— Mihez fogjunk, Leonárd ? — kér
dezte a leányka.

— Azon gondolkozom most, — viszonzá 
fivére.

— Ha ki nem mentek, — szólt Renaud 
ur — akkor rendezek a számotokra egy 
nagy »ludasdi« játékot, melynél a szülők 
minden kitűzött jutalmat megfizetnek s a 
gyermekeknek mit sem szükséges kockáz- 
tatöiok.

— Oh, mi nem akarunk a »ludasdi« 
mellett unatkozni, csak azért hogy atyánk
tól egy-egy játszmát nyerhessünk, — szólt 
derülten a fiú.

— Egy ötletem tám adt! — kiáltott 
föl a leányka.

— Oh, tudom már mi a z : kilovago
lunk ! — mondá Leonard. — Minthogy a 
legcsekélyebb holdvilág sincs s a kisasszony 
az eszeveszett kirándulásokat szereti, na
gyon könnyen kitesszük magunkat ama ve
szélynek, hogy szerencsétlen anyánk gyer
mekei nyakukat törik.

— Irgalomért esedezem, - szólt Re 
naudné asszony.

— En pedig tiltakozom e túlzásig vitt 
szeszély ellen, — mondá az apa.

Nagyon sajnálom, hogy semmi ked
vem sincs kilovagolni, — folytatá Mártha.

Oly ritkán nyílik alkalmam a tiltott i 
gyümölcs Ízlelésére.

— Nos, hadd halljam, mit akarsz te, 
Mártha, —■ szólt Leonard.

— Eu szigony halászatra akarok menni.
— Menjetek, kedves gyermekeim ; de (

megparancsolom nektek, hogy Móriccal és 
ennek a csónakja közelében halászszatok ; 
különben én leszek a kísérőtök, viszonzá 
Renaud ur. - Ti oly pajkosak vagytok, 
hogyha egyedül volnátok, könnyen odáig 
vinnétek a dolgot, hogy egyszerre vízbe is 
fúlnátok, meg is égnétek.

— Magunkkal visszük Móricot, édes 
atyus. Leonard különben sem tud halászni; 
aztán meg szófogadók is vagyunk mi.

A mama csak csóválta a fejét, de fiá
nak a csókjai elfojtották azt az élénk ellen
mondást, mely már ajkán lebegett.

A gyermekek karöltve, nagy hajlongá- 
sok közt, hagyták oda az ebédlőt; aztán 
még egyszer visszatértek a kétfelé tárt nagy 
üvegajtón, körülfutkosták az asztalt, ezerféle 
torzképet vágva, a mi fölött a szülök jó
ízűen nevettek, mig végre tovafutottak, 
hogy többé vissza ne térjenek.

Csakhamar a kertből hangzott a kiál
tozásuk :

— Móric ! Móric 1
— Itt vagyok! — kiáltotta vissza a 

szomszédok fia.
— Akarsz-e csónakodon velünk jönni 

szigonyhalászatra? — kiáltá át Leonard. 
— Van e zsíros fád ? Kedvező-e az idő?

— Mind a három kérdésre igent vála
szolok. Mártha is velünk jő, ugy e, azért 
beszéltél többesben?

— Épen én terveztem ezt, — viszonzá 
a leányka.

— Bravissimo ! Szépség királynője, 
küld át Leonardot, hadd segítsen nekem a 
kosár és szigonygerely vitelében.

Leonard odahagyta pillanatra a nővé
rét s aztán Móriccal tért vissza, kit nyom
ban követtek a szülei, mert ütött a whis- 
tezés órája.

A két fiatal ember egy szurkos fával 
telt kosárt cepelt a fülénél fogva. Aleppoi 
fenyőfa volt az, mit a halászok e halászat
nál használni szoktak. Móric azonkívül még 
egy szigonygerelyt is vont maga után, mely 
hosszú rúdra volt erősítve.

Mártha kezébe ragadta a háromágú 
szigonyt s úgy vitte azt, mint Minerva a 
lándzsáját.

A bosszú, zöld szövetbe öltözött fiatal 
leány oly elevenséggel s hajlékonysággal 
hajolt bal csípejére, hogy Besnard Móricnak 
csakúgy káprázott a szeme, midőn az, szók 
nyáját amazon-módra karjára vetve, enyelgő
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kellemmel haladt a szerelmes ifjú és fivére
előtt.

Mártha fehér, rózsás-arcú, szőke gyér- j 
mek volt, csókra ingerlőén szép, középter
metű s kissé gömbölyded. A mosolygó ajk, 
a nagyon finom, aranyszőke haj, a világ lég- j 
szebb kék szeme s a sötét pillák, melyek 
végükön könnyedén fölfelé görbültek, azon- ; 
kivül az arcán elömlő szilajság és kedélyes- j 
eég pikáns jelleget adtak külsejének.

— Csapongó pillangó, gúnymadár, — • 
mondta neki gyakran Móric, — te örökké j 
imádódnak a szeme előtt lebegsz és ő nem ! 
tud téged lekötni

A szabad ég alatt meglehetős világos 
volt ;  de midőn a fiatalok az örökzöld j 
tölgyfaerdőbe mélyedtek, mely Renaud ur 
parkjának egyik szépségét képezte, csak 
lassan haladtak előre s Mártha úgy véleke
dett, hogy nehány darab fenyőíácskát meg 
kellene gyújtani.

— Úgy viszitek majd azokat, mint a 
fáklyákat, mondá. — En meg a szigonyom, 
mai előttetek fogok táncolni s akkor e lom
bos fák alatt némi ódonszerü lesz rajtunk

— Mennyivel szebb lenne, — folytatta a 
beszédet Leonard, klasszikus tanulmányainak 
hatása alatt, — úgyhogy a szünidő alatt is 
örömest alkalmazta a gimnásiumban tanult 
képleteket, — ha e tölgyerdő ama keserű 
makkal borított cserfaerdő lenne, melyet az 
ó-kor költői megénekeltek.

— Fiatal emberek, gyújtsátok meg fák
lyáitokat! — kiáltá Mártha, nevetve.

A fiatalok engedelmeskedtek.
Hadd gyűljön meg a szurkos fa; 

hadd űzze tovább a világosság az árnyékot
mondá aztán a leány. — En vagyok a 

.könnyülábu táncosnő, ki a menet előtt le
beg. Nézzetek ide, már táncolok is. íme, 
először is a szigonytánc.

Móric tapsolt; mint mindig, úgy most 
is, nagyon tetszettek neki a Mártha bohós- 
kodásai.

Leonard, kit nővére felbátorított, nem 
mulasztotta el az alkalmat egy szónoklat 
tartására.

Siessetek le, ti mezei erődök védői,
szónoklá Leonard, — ti, a féltékeny is

tenek által lenyűgözött Hamadryadok és er
dei manók, halljátok meg dalomat a tölgy- í 
fák kérgén át. Ti, nvmphák, kik megenge
ditek, hogy éjjel az emberek kövessenek; 
ti, kiknek csókjai a lombok zúgásába ve

gyülve, a nyirkos légben rezegve hangzanak 
el, bámuljátok ikernővéremet. A fehérkaru 
Nausikaa ő. valóságos Artemis. Nézzétek 
botját, mely rendkívül magasra emelkedik, 
mint a Taygetes.

E különös képletnél Móric hangos ka
cajra fakadt.

Mártha, tánc közben messze maga után 
hagyta a fiatal embereket

— Kacagsz az én hasonlatom fölött, 
szomszéd, — mondá Leonard, midőn nővére 
már nem hallhatta többé szavait ; — de ha 
a hasonlat a Taygates és a te szigonyod 
közt hissé talán erőltetettnek látszik, mind
amellett is be keli vallanod, hogy a Mártha 
és Nausikaa, eme szilaj szűz közt való ha
sonlat eléggé találó.

Móric mit sem válaszolt. Majd elnyelte 
szemével a leányt, ki hosszú, zöld ruháját 
hol maga után lobogtatta, hol fölkapta, majd 
fölegyenesedve, majd jobbra-balra hajlongva, 
forogva, előre-hátra szökdösve. Egyszerre a 
kosár felé rohant, melyet a fiatalok, csak
nem a földet horzsolva ide-oda himbálva vit
tek, ámgrott azon, kétfelé csapva a fáklyák 
lángját, mit sem törődve a meggyuladás ve
szélyével.

Leonard ijedten kiáltott r á :
— Mártha ! Megtébolyodtál ?
Egy pillanatig követte a fiatal embere 

két s szemügyre vette őket. A leányka 
elég ügyes rajzoló volt.

— Oh. ez igen szép tárgyalap lesz, — 
mondá Mártha. — Kosaratokkal a zöld lom
bok alatt haladva, fáklyavilágitás mellett 
igen érdekes képet nyújtotok. Holnap én 
ezt lerajzolom Valóban: ez eredeti. Az ala
csony ciprusok ámulva nyújtják ki karjai
kat, inig a lobor-ciprusok még magasabbra 
meredeznek.

Elhagyták az erdőt, hogy ama zöld 
facsoportokon haladjanak át, melyek a ker
teket a tenger szélétől védelmezik.

— Én e fáklyákról, táncodról és szép
ségedről álmodozom, Mártha, — mondá 
Móric. Szinte úgy tetszik nekem — s Leo- 
nardnak klasszikus idézetei is hozzájárul
tak ahhoz, — mintha a görögök Hyraent 
ily módon ünnepelték volna s Juno Qame- 
liának, Juno Nuptiainak, a házasság isten
nőjének ilyeténkép kellett volna ajándé
kaikat. nyújtani ok.

Üde, csengő kacaj válaszolt a fiatul 
embernek.
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— Mindent megrögzött eszméjére ve- j 
zet vissza, — viszonzá Mártira, miközben j 
homlokát ujjával érintette. — Oltsátok ki a j 
fáklyátokat, mert a csillámlé láng megza- | 
varja az eszét.

S szigonyának két csapásával kiütötte 
fivérének és szomszédjának kezéből a fák
lyákat.

Móric, ki a gyantás fának égő üszkét 
eltaposta, felsóhajtott:

— Hejh, ha szerelmemnek utolsó szik
ráját is igy kiolthatnám !

A kertet a rácskapun át hagyták el s 
egy meredek lejtőn haladtak lefelé, mely a 
tengerig vonult alá. Kakukfű, szubar és roz
maring a gyepszőnyeg egy nemét képezték, 
melyet itt-ott fehér kövek zománcoztak, me
lyek mennél inkább közeledtek a tenger
parthoz, nagyságban annál inkább növeked
tek, magas fűben legelésző juhnyájhoz ha
sonlítva.

Móricnak a bárkája egy kis öbölben 
volt kikötve s a mint a fiatalok odaértek, 
a szikláról leugráltak a porondra, mig Már- i 
tha föntebb ült le.

Messze, a szemhatárból a st.-tröpezi 
forgó világitó-torony tekintett át, hol ragyo- ; 
góan világítva, hol elsötétülve. — A Juan- ; 
öböl partján, a Lérins-szigeteknél, a halá
szok pislogó világítása jelölte a száraz föld 
körrajzát s a part görbe vonalát kiemelte 
a sötét háttérből, mint a hogy a csillagok 
jelzik az ég görbületét.

Az erdős fekete halmok, a bárkákon 
lobogó gyertyáktól megvilágítva, egyszerre 
nőni látszottak az égben, holott nappal a | 
szelíd lejtők csökkentették azoknak a ma
gasságát.

Egy hajláson, épen Mártha előtt, az | 
aloé-fák hegyes leveleikkel, fenyegetőleg 
hajoltak a fiatal lány felé. Noha Mártha ; 
vidám természetű volt, fogékonysággal birt j 
kölönféíe befolyások iránt s ezek az aloé j 
fák, az árnyékban oly nyugtalanító, fényé- j 
gető látványt nyújtottak, mi kellemetlenül j 
hatott rá. A nélkül, hogy ama magas szikla ; 
felé fordult volna, a melyen ült, sietett Mártha ! 
lefelé s csak ama fülkeszerü rejteknéi álla
podott meg, hol olykor, reggeli sétája után 
megpihenni szokott.

A mészkő a pihenőknek oly szép, sima j 
üléssel kínálkozik s a vizsgálódó szemek- j  
nek oly hieroglypheket mutat, melyeket a [ 
mérges hullámok véstek abba.

A messze távolból, a narancs- és olaj
faligetek keretéből a nyaralók ablakaiból 
világosság sugárzott át. Vagy az égen való 
világosság növekedett, vagy a szem szokta 
meg a sötétséget. A partról látni lehetett az 
Islette csúcsát, mely finomul, kecsesen, mint 
egy könnyed hableány előre merészkedett, 
egyik lábát a vizbe merítve s mindig ké
szen, magát hirtelen visszarántani.

Mártha feje fölött a tejut széles, fehér 
barázdát rajzolt az égen keresztül s ennek 
bizonytalan világánál mutatja a tenger fod
ros felületét. Berenice, az ő gyémánt-me- 
daillon-jával csillogva tükrözi magát s ka- 
céran csillogtatja sokszínű tüzét. A nagy 
göncölszekér a levegőbe terjeszti négy ke
rekét. Első futója, mint vezető ló nyergeivé 
s a másik kettő, mint jól iskolázott vonta
tók, húzzák a felfordult szekeret a végte
len téren át. A mily sűrűn be van hintve 
az égboltozat csillaggal, oly pusztának, ri
degnek látszik a halmok fölött a szemha
tár. Talán ott kezdődik az égnek másik 
féltekéje s annak gyertyái még nincsenek 
meggyujtva.

Szabálytalan robajjal — a szerint, a mint 
akadályok és hasadékok állnak föltartózta- 
tólag útba — nyomul a tenger a sziklához 
lágy, dallamos zenéjével környezve azokat.

A két fiatal ember a vizbe tolta a bár
kát. Leonard e közben folyvást tréfálkozott 
pajtásával.

Ama pillanatban, midőn a bárka már 
a hullámok nyugtalan hátán lebegett, Mó
ric, ki szintén elemében volt, nagyot taszí
tott azon s maga is beugrott. Leonard, kit 
akarata ellen magával rántott a bárka, a 
tengerbe lépett, megnedvesedett a lába de 
hirtelen visszaugrott a nyirkos partra, mint 
valamely fiatal macska, mely egyszerre vi
zet érez a talpa alatt.

— Oh, ezt a csínyedet drágán fogod 
nekem megfizetni, — kiáltá a fiatal ember 
a barátjának.

— Csak akkor van hozzá jogod, ha én 
elébb valamennyi csínyedet visszatorlom, 
— viszonzá Móric. — Vigyázz, vond előre 
a bárkát. Én lehúzom saruimat s beeme
lem Márthát.

— Nem, nem! Ha már a lábam meg 
ázott miattad, bosszút állok rajtad rögtön. 
Gyorsan, kelj föl Mártha és siess ide. A 
bárkába én foglak beemelni. így a leg
egyszerűbben megbüntethetem ezt az embert.



A fiatal leány, ki örökké kész volt a 
pajkosságra, fivére felé futott, Móric azon
ban egy erős evezőcsapássai a parthoz ló- ! 
ditotta a hajót s kiugorva abból, Marthát, 
futása közben feltartóztatta. Leonard el 
akarja tőle nővérét ragadni, de mivel a le
ány nevetni kezd, csak gyöngén védelmez
heti magát Móric ellen. Ezalatt a bárka 
tova lebeg, mint valamely incselkedő manó, 
a hullámzó vizen s Móric, kitől Márthának 
sikerült megszöknie, alig tudta a bárkát 
újra hatalmába keríteni.

— Szivem bálványa, jer velem, — szólt 
a szerelmes ifjú. — A te fivéred még igen 
gyenge arra, hogy téged cepelhessen. ő  té
ged a tengerbe ejtene.

— Ejh, még a kényszer-lábfürdőn kí
vül még sérteget is édes barátom ; — szólt 
Leonard. — Ezzel tulhág ön a régi jogkörén

Aztán fölkapva nővérét, diadallal szál
lította a bárkába.

— No, — szólt Móric, — a te szünet
időd nagyon kecsegtető rám nézve. Ha te 
engem már égy hét múlva is igy rnegszo- 
moritsz, mit mindent kell még októberig 
szenvednem !

— Tisztelt barátom, — szólt a fiatal 
tanuló büszkén, — én élni tanulok. A böl
csességtant már elvégeztem s most ahhoz 
kell szoknom, hogy ösztöneimet akaratom
nak alája vessem. Korábban érzékeny és 
előzékeny voltam, te visszaéltél e gyenge
ségemmel ! most keresem a küzdelmet, hogy 
erőmet ismerni tanuljam.

— Ejh, ez a te alapelveidnek nagyon 
figyelemreméltó magyarázata, — szólt a fia
tal leány derülten.

— Bohóság! — mormogta Móric.
— Ez ujahb sértésért még számolsz 

majd velem, Besnard uram.
— Amikor kívánod Renaud uram. Ben 

nem emberedre találsz úgy a szabad me
zőn, mint zárt harctéren, lándzsával vagy 
karddal, szúrásra vagy vágásra egyaránt. 
Akarod-e, hogy mindjárt azzal kezdjem, 
hogy a víz alá merítselek ?

— Félek a rögtöni haláltól. Ötven évi 
halasztást kérek.

— T íz percet adok neked.
— Kegyelem !
— Készítsd el végrendeletedet.

Móric kényszerité Leonardot, hogy for
dítsa hátra a fejét.

_ Kinek adod te ezt? — kérdé a fia
tal ember, miközben kezét szivére tette.

— Neked.
Te a bakót is lefegyverzed.

_ Végre is visszatérsz a mi nagy bo
íróságainkhoz, az általam annyira kedvelt 
vidorsághoz, minden nagy. érzelem szülőjé
hez, a dévajsághoz, mely a szellemet éle
síti, édes Móric, — kiáltott föl Mártha de- 

| rülten. — A legkomolyabb dolgokat is meg 
lehet tréfásan mondani s mosolygó ajkkal 
a legnagyobb dolgokat végezhetjük. Az öre
gek, kik még nevetni tudnak, fiatalok, s 
a fiatalok, kik szomorúaknak látszanak, 
öregek. Egykor te valamennyi barátunk 
közt a legelmésebb voltál s a legjobb ötle
teid voltak. A legmulatságosabb csínyeket 
te gondoltad ki s legjobban értetted, hogy 
kell az embereket elbolonditani Mostaná
ban afféle jámbor, unalmas fickó vagy.

— Csevegni vagy halászni jöttél ide 
Mártha? — kérdé Móric.

— Halászni.
— Akkor az Islette felé fogok evezni. 

Ily este, a minő ez is, nagy halakat fo
gunk látni.

— Én nem szeretem azokat a sziklá
kat ott az előhegyeken; nagyon jól isme
rem már, — viszonzá a leányka. — Külön
ben is, a tűz fényénél olyan halványak azok, 
mint a márvány; mauzóleumokhoz hasonlí
tanak ; én pedig mindazt utálom, a mi a 
halálra emlékeztet. Örömestebb nézem a 
vörös gránitot, ott az öböl tul.'ó oldalán; 
azt lehetne hinni, hogy a szirtek élnek; 
hogy vér kereng ereikben. Világításnál meg- 
szinesednek, mig a mészkő, mint sírkő fe
héríti azokat meg.

— Engedelmes szolgád, Mártha meg
fordul s a gránit felé tart. Imádom a sze
szélyeidet, habár nem mindenkor osztozom 
ízlésedben. Menjünk hát a gránit felé s le 
gyünk vidámak. Melletted, légy meggyő
ződve, nem ismerek tartós komorságot. Az 
idő rendkívül kedvező. Ha messzebb kieve
zünk, nagy halakat foghatunk. A tenger 
akkor szép, ha a mélyebb helyekig ha
tolunk.

Leonard lehúzta saruit s lábait a bárka 
párkányára kinyújtva füröszté, mig Móric 
evezett.

(Vége köv.)
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PETŐFI SÁNDOR ÉLETÉBŐL.
(Folyt, és vége.)

Bécs leigázása után Windischgratz Ma
gyarország leverésére indult; s előcsapatjai 
már Buda közelében portyáztak.

A magyar kormányzat, az országgyű
lés tagjai, a hadsereg a magyar Tisza vo
nal mögé s Debrecenbe voltak kénytelenek 
menekülni.

1849. évi január hó első felében a Deb
recenben kiadott »Alföldi Hírlap« volt az 
e g y e t l e n  m a g y a r  hírlap, melyet köz
lönyéül tudott használni a »magyar nem
zet kormánya.«

Ennek 1849-ki 2-ik száma küldötte 
szét Kossuth következő r e n d e l e t é t .

» R e n d e l e t :  melynél fogva szoros fe
lelősség terhe s rögtöni elmozdítás bünte
tése alatt minden postahivatalnok odauta* 
sittatik, hogy az »Alföldi Hírlap« ezen 2-ik 
számához csatolt s a nemzet kormánya ne
vében Debrecen városa közönségéhez f. évi 
január 6-ról intézett s z ó z a t o t  oda érkezte 
után, rögtön több példányban mindazon vá
ros és község elöljáróihoz elküldje, kik le- j 
veleiket, vagy hírlapjaikat rendesen azon 
postaállomásról szokták megkapni. — Egy
szersmind az ország minden községének 
elöljárói szoros felelősség terhe alatt köte- I 
leztetnek ezen szózatot, az e végre mielőbb 
összehívott nép előtt felolvasni és közhírré 
tenni. Kelt Debrecenben jan. 6.1849. A hon
védelmi bizottmány elnöke: K o s s u t h L a -  j 
jós« Ezután következett a s zóza t ,  mely
ben Kossuth tudtul adja »Debrecen városa 
közönségének« hogy »az országgyűlés ha
tározata következtében : úgy a törvényhozó 
test maga, mint az ország kormánya Deb
recenbe megérkezett.« — E tősgyökeres 
magyar város köréből fog Magyarország 
megmentetni és nemzeti szabadságunk biz
tosíttatni! sat. sat.

Iszonyú hideg és úttalan téli időben 
történt meg ezen Debrecenbe irányzott nép- 
vándorlás.

Az utazás sok embernek s családnak 
tette tönkre az egészségét, minthogy az égé 
szén v á r a t l a n u l  következett be. Sem a 
menekülők., 3em Debrecen város lakosai 
nem valának legkevésbbé is h o z z á k é - 
s zü l ve .

Az 1848-ki márciusi napok bevezető 
műveletei után itett-vétett a »Petőfi tempe
ramentuma«, hogy bárcsak mint népvezető 
rendelkezhetnék a vak szenvedélytől ösz
tönzött nagy tömeggel, a párisi nagy forra
dalom borzalmas jeleneteinek másolatban 
való »scenirozása« végett.

A »francia forradalom menetele« neki 
eszményképe volt; épen ezért a »francia 
forradalom« kiválóbb mozzanatairól — 
1789-ki március 8-tól fogva — 1795-ki októ
ber 26-ig n a p l ó s z e r ü  kivonatot készített.

Ó a magyar polgártársak lassú és »sok 
beszédű« politikacsinálását utálta s azt hir- 
lapi cikkekben is megtámadta s gúnyolta. 
A feltétlen polgár társi egyenlőséget, semmi
képen nem korlátolt szabadságot, a barri- 
kadokon viaskodó veres forradalmárok gyil
koló harcát s mámoros diadalát szerette 
volna megtestesülve látni.

Különösen a »respublika« kikiáltását 
akarta mindenáron elérni.

Ezek miatti lelki vívódásait: az 1848- 
diki március J5-től april 29-ig vezetett N a p 
i ó b a  foglalta egybe; és az »Életképek« 
s »Március 15-ike« hasábjain világot látott 
cikkeiben ismételve hangoztatta. A »Nincs 
többé szeretett király«, valamint a többi ha
sonló irányú s tartalmú költeményei s a res- 
publica kikiáltása után való rajongás azon
ban népszerűségét mindinkább aláásták.

Különösnn két esemény tette őt elva
kultan dühössé. Először az: hogy március 
16-tól kezdve egy egész hónapon át a két 
fővárosban egymást érte a sok üdvözlő szó
noklat, fáklyászene, kivilágítás ; egy szóval 
a sok mindenféle nagyzási s tömjénezési 
ceremónia: előbb Nyári és Klauzál, azután 
Wesselényi s Eötvös, ezek után Batthyáni, 
Kossuth, Széchenyi, végül pedig István ná
dor tiszteletére. — »Vigyázzatok, hogy ezek 
után a fényes éjek után, sötét napok ne kö
vetkezzenek !« — »Borzasztó vasárnapi nép 
vagyunk 1 . . . Talán azért vagyunk olyan 
rongyosak, mert mindig ragyogni akartunk !« 
Eként szólaltak meg bosszankodásának ki
törései.

Azonban azon kudarc keserítette el 
legmélyebben, hogy a Kiskunságon ország
gyűlési követté nem  választották meg. A 
megválasztott N a g y  K á r o l y t  »élet ha- 

| Iái viadalra« hívta ki, a miért hogy »elra
bolta tőle a követséget.«

*
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1848-ki julius 2-án Debrecenben »A 1- | 
f ö l d i  Hí r l a p «  cimmel az e ls  ő v i- 1A  ̂ I
d é k i  magyar politikái birlapot. indítottam 
meg. A fővárosból lapomnak te  t é t  lé n i 
F a r k a s  K á r o l y  és K o m l ó s y  I m r e  j 
Debrecen város követei, — valónak állandó 
levelezői, dolgozótársai, különösen Farkas 
K. a mérvadó körökből olyan híreket tu- j 
dott igen korán megirni, melyeket a fővá
rosi lapok irói sem tudtak e i é b b  kiszá- 
muklálni. De hogy közvetlen szemlélődés 
után is megismerjem az országgyűlés bel- 
viszonyait s a rohamosan változó események 
tényezőit: Augusztus elején Pestre mentem ; s 
mint lapszerkesztő Ludvigh János képvi
selőházi jegyzőtől állandó jegyet kaptam, 
melylyel folyvást bejárhattam a képviselő
házba. Ekkor a lapszerkesztőknek n e m 
volt elkülönzött helyük, hanem a képvise
lők padjaiba vagy bárhova beülvén, ott je- 
gyezgettek.

A márciusi napoknak, — minden az
előtti úrbéri, egyéni, nemesi állapotokat és 
jogviszonyokat egyszerre széttépő eseményei 
— a néptömeget teljesen v á r a t l a n  és 
k é s z ü l e t l e n ü l  l e p v é n  meg,  a köz - 
nép értelmesebb része, mindenféle olyan 
n é p s z e r ű  nyomtatványokat, ponyvairo- 
dalmi termékeket keresgélt, a melyekből 
tájékozódást, körülményes felvilágositást ta
lálhatna a rohamosan beállott csodálatos át
változásokra vonatkozólag.

Ez okon Lajos öcsém (a debreceni 
könyvárus) azzal bízott meg, hogy Írassak 
Petőfivel valami olyan ponvairodalmi ver- 
sezetet az »alkotmányos királyság szélié 
mében az uj magyar aerárói.«

Petőd mint republikánus, természetesen, 
erre nem vállalkozott.

Pesten tartózkodásom alatt reggelen
ként a gőzhajón Sárosy Gyulával (őt az 
ígazságügyminiszter az aradi vá.tótörvény- 
széktői akkor tette át Pestre a váltófeltör
vényszékhez) a Császárfürdőbe jártam. Ez 
alkalommal többször beszélgettünk a nép 
szellemi fejlesztéséről, a ponyvairodalom fel
adatairól. Elbeszéltem neki, hogy Petőfi 
felszólításomra olyan irányzatú versezet írá
sára nem vállalkozott.

Midőn 1849-ki február végén hazake
rültem az erdélyi táborozásból, — Sárosyt 
is, mint menekültet, Debrecenben találtam- 
Első találkozásunkkor azonnal azzal az ér
tesítéssel lepett meg: hogy ő vállalkozott az

általam Petőfinél hiába szorgalmazott pony-
vaírodalmi versezet megírására,

Sárosy e versezettel csak 1849-iki má
jus végére készült el és »junius 1-ső napján, 
pénteken délután 3 órakor a kollégiumban, 
a mint csak szuszszal bírta, világit adattára 
megfútta az A r a n y t r o m b i t á t, melyet 
az örök igazság parancsolatjára, ő a nép
nek készített.« Az aztán egy hét múlva 
megjelent e cimmel: » P o n y v á r a  k e r ü l t  
Aranytrombita, az örök igazság parancso
latjára mondva csinálta S á r  ő s i Gyul a . «

Ezzel egyidejűleg Arany János és Kom
lósy Imre is hozzá fogtak olyan ponyvairo
dalmi versezetek készítéséhez.

Arany János az »Alföldi Hírlap« 1849-ki 
junius 8 iki, 57-ik számában közölt ily cim
mel: » M u t a t v á n y  a ponyvairodalomnak, 
Arany Jánostól készített legújabb termé
keiből« 5 versszakot, melynek utolsó verse 
eként szólott:

Száradjon el inkább 
A két kezein vállig;
Hisz még én belőlem 
Derék honvéd válik.
Megyek Debrecenbe 
Jó éjszakát bátya! —
Leszek még a világ 
Kossuth katonája,
Oiszág katonája.

(ügy emlékszem, hogy e versezet nem  
t a l á l h a t ó  fel Arany összes költeményei
közt.)

ivomlósy versezetének pedig ez volt a 
címe: »Tárogató vasárnap délutáni olvas
mány. A népnek irta D e b r e c e n  fia.«

E két műből csak m u t a t v á n y o k  
jutottak az olvasó-közönség kezébe ; a ki- 
nyomatott ivek, — a muszkák jövetele 
miatt, — idejében megsemmisittettek.

Az »első felelős független magyar mi
nisztérium« uralomba lépésekor, H.-Szobosz- 
lóról vagy Böszörményből egy Sílye nevű 
kovácsmester (a nevekre már határozottan 
nem emlékszem) beállított T e 1 e g d i könyv
árushoz Debrecenben egy pár csirkével és 
egy csomó kézirattal. Mmd a kettőt felaján
lotta ajándékban, azon szerény kéréssel, 
hogy ha alkalmasnak találja a kézirat tar
talmát, — nyomassa ki.

A versezet csekély igazítással megér
demelte a kinyomatást. »A magyarok arany
kora« cimmel jelent meg; s belőle maga a 
Telegdi-könyvkereskedéa legalább 200,000,
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mond k é t s z á z e z e r példányt eladott, da
cára annak, hogy az ország különböző vi
dékein utánnyomatták.

A versezetnek az volt a legszebb ré
sze, a melyben elmondatik: miként hall
gatta meg Ferdinánd király a magyarok 
kérését s mi módon nevezte ki a »független 
felelős minisztérium« tagjait. A versben erő
sen vala hangsúlyozva, hogy »van szeretett 
király«.

Petőfi a versezet ezen refrainjéről »for
radalmi naplója« utolsó lapján következőleg 
emlékszik meg:

»Valami Böszörményi nemzetőr a »Ki
rályokhoz« címzett versemre egy ellen ver 
set irt. Ez aztán a gyerek! e majd meg
őrzi a nemzetet. Vigyázzatok rá Ez a fia
tal óriás azt bizonyítgatja ellenem, hogy 
»van szeretett király.« Jól van hát no, le
gyen, isten neki! de ha azok, kik a kirá
lyokat szeretik, mindnyájan iljTen legények, 
mint ő kelme, ugyan nagyra lehetnek ve
lők a királyok. Szegény királyok! most 
már igazán sajnálni kezdelek benneteket, 
azt látván, hogy ily nyomora procntorokra 
szorultatok. Ebben a versben engem min
denféle cimmel tisztelnek meg ; a legszelí
debbek ezek: hongyülőlő, honáruló! —
Megnevezzem azt a fickót, ki engem e nevek
kel illet? Nem fogom megnevezni, ó  belém 
kapaszkodott, hogy fölemeljem magammal. . . 
nem nyúlok tiszta toliammal szennyes nevé
hez .. . lerúgom őt, mint férget, mely csíz 
mámra mászott.«

A hajdúnemzetőr versiróról Petőfi így 
emlékezett meg' Wesselényi ellenben kö 
szönetet küldött a népies vers megírásáért.

*

Ott voltam a képviselőházban 1848-ki au
gusztus 21-én, mikor Vörösmarty a »had 
ügyben többséggel szavazott.« E tettért Pe
tőfi »Vörösmartyhoz« címmel, elkeseredet
ten mérges verset csapott a Vörösmarty 
szeme közé. Költeményét eként fejezte be :

Ki hitte volna! En nem hittem,
Hogy neved is, a fényes név,
Hazánk egén csak rövid létü,
Futó csillag volt, nem egyéb.
Omoljatok, szemeim könyiii 
E lehullott szép csillagért 1 
Nem én tépem ie homlokodról,
Magad tépted le a babért.

E kíméletlen fellépés Petőfit a hálátlan

ság színében tüntette fel, mert a közönség 
jól tudta azt, hogy mit mindent tett érte 
Vörösmarty.

Petőfi ettől fogva eltűnt a fővárosi küzd- 
térröl. Elvonultan, leginkább nejének és 
rajongásainak élt.

Neje várandós állapotban lévén, 1848-ki 
december elején már Debrecenbe költöztek. 
Innen Petőfi december 8-ról levelet küldött 
a képviselőházhoz, melyet 11-én olvastak 
fel a ház előtt. E »felszólítás« mellett:

Trombita harsog ! dob pereg !
Kész a csatára a sereg,

Előre !

kezdetű versét a végett mutatta be, hogy 
ha eléggé buzditónak találja e költeményt 
a ház Marsellaise-szerii használatra, nyo
massa ki és osztassa szét a . magyar tá
borban.

A felszólítás eredmény nélkül hang
zott el.

December 15-én azt irta Petőfi Szalon
tára: »délben fiam született; azt holnap, 
vagy holnapután Zoltánnak keresztelik ; s 
keresztapja s anyja bizonyosan Arany János 
s A r a n y  J á n o s n é  lesznek.«

Az 1848-ik év utolsó napjai, — a ma- 
i gyár szabadságharc sorsát illetőleg kétség

beejtő fordulattal végződtek. Magyarorszá
gon a diadalra való kilátások szinte min
den ponton kétségeseknek látszottak Csupán 
Erdély felől kezdett egy keveset d e r ü l n i .

Bem Deés felől ekkor indította meg a 
működést s kezdette el maga előtt kergetni 
az osztrák hadakat, az oláh és szász rab
lókat Ha a folytonos siker könnyű diadalai 
elbizakodottá nem teszik: nem szakadt 
volna rá N.-Szeben alatt a nagy katastrófa 
s Fuchner nem verte volna őt tönkre.

Petőfi már Bem mellett segédtiszteske- 
dett, a midőn ennek január 21-én N.-Sze
ben alól — Nagy Szelindek felé kellett 
visszavonulni.

Petőfiné fiával Debrecenben maradt; — 
Vörösmartyék viselték gondját.

Én 1848. évi november közepétől fogva 
Erdélyben vettem részt a hadjáratban a 
debreceni verespántlikások közt.

Az »Alföldi Hírlap« szerkesztőségének 
tagjai és munkatársai, hogy a tényleges jó 
példaadásban tettleg előljárjunk : Aradnál és 
Erdélyben Ízleltük a téli katonáskodás kín- 
szenvedéseit. Az «Alföldi Hírlap«-ot Lajos
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öcsém, Fésűs András ref. lelkész, Szobosz- j 
lói püspök állitgatták össze, a hogy tudták, i 
nehogy megjelenése fennakadjon.

A Debrecenben időközben beállott ne
héz viszonyok miatt sürgették hazatérése- . j 
met. Fagyos, hideg estalkonyat volt s met- j 
sző, éles szél fujdogált a hóval fedett vidék j 
felett, midőn Váradon túl, az elhagyott or- j 
száguton könnyű parasztszekér gördült fe- j 
lénk.

A szekéren Petőfi ült magában. Ér- j 
délybe, Bemhez sietett vissza.

Egymásra ismervén, mindketten leug- j 
róttunk a szekérről, hogy kezet szorítsunk, j

Petőfi nevetve kiáltott felém: »Ismét | 
az országúton találkozunk! Debrecenben ke- ; 
restelek a múlt év végén . . . Most mint a Bem 
futárja voltam Debrecenben! . . .« Azután i 
pár szóval megemlítő, hogy a »nyakravaló« ! 
miatt összeütközése volt Debrecenben a had
ügyminiszterrel.

Metsző, hideg szél fúván, siettünk sze- j 
kérre ülni s tovább hajtatni.

Petőfi, mint Bem adjutánsa, ott volt a 
vízaknai, szerdahelyi, szászsebesi. szászvá
rosi és piskii csatázásoknál; — február i 
8-án, mint Debrecenbe indított futár, akkor 
hagyta el a tábort, mikor Bem egyesült az 
Arad felől odaérkezett segédsereggel.

Február 12 én Debrecenben volt; innen !
február 22-én irt levelében kérte Arany Jánost, 
hogy feleségét s fiát vigye el magához Sza- 
lontára. Aranyné azonnal Debrecenbe jött 
s Petőfinét fiával s a dajkával együtt Sza
lontára szállította.

Ekkor történt az Debrecenben, hogy 
Petőfi a hadügyminiszternél február 16-án j 
honvéd-egyenruhában, nyakravaló nélkül 
jelentkezvén, ezért őt Mészáros komolyan j 
megleckézte. Erre Petőfi Mészáros Lázár
hoz, február 17-iki kelettel egy »indulatos« 
kitörésekkel »spékelt« levelet és »Nyakra- | 
való« s »Egy goromba tábornokhoz« cím
mel két verset irt, melyek tartalma arról 
tanúskodott, hogy Petőfinek fogalma sem 
volt a katonai »diseiplináról és subordi- 
natióról.«

Petőfi a miatt,hogy »egyenruhája mellett« 
nyakravaló viselését kívánták tőle határta
lan haragra gyuladt, s ezt irta Mészáros
nak : »kapitányi egyenruhámat levetettem, 
miután a nyakravaló nem hordás végett több 
leckézést vagy pláne kényszerítést nincs 
kedvem tűrni. Én tettem már annyi szol-
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gálatot a hazának, hogy nekem meglehetne 
azt engedni, hogy a hazát nyakravaló nél
kül is védhessem« sät.

E levél megjelent a Közlönyben ; s el
képzelhetni, hogy a »nyakravaló perpat
var «-t miként fogadta Ós commentálta a 
nagy közönség.

Petőfivel 1849-k.i május közepén talál
koztam u t o 1 j á r a  Debrecenben.

Ekkor ismét nagyon el volt keseredve 
a miatt, hogy Kossuth és Klapka, — he
lyettes hadügyminiszter, — rosszul fogad
ták s kurtán bántak el vele.

Viszontagságait Pesten május 17-én kelt, 
s franciául irt levelében adta tudtára Bem
nek. E levélben többek közt ezek foglal
tatnak: »a Klapkával történt jelenet után 
egyetlen teendőm volt: újra lemondani. El
fogadta lemondásomat. Szolnokról Írtam neki 
magaviseletéhez illendő hangon, már mint 
polgárember s nem katona; mindamellett 
itt befogatott s nem restelte eltagadni, hogy 
elfogadta volna lemondásomat; s azt állí
tani, hogy ennélfogva még hatósága alá tar
tozom ; s ha nem volnék Petőfi, levelemért 
24 óra alatt felakasztatna« sat.

Bem Petőfinek K u r z  segédtiszte által 
útiköltségre 200 frtot küldött, azon felhí
vással, hogy menjen hozzá Erdélybe, ö  ele
inte vonakodott; s csak julius közpén szánta 
el magát az odautazásra.

Feleségét Tordán hagyta Miklós Miklós 
ref.lelkésznél. Marosvásárhelyről irta u t o l s ó  
l e v e l é t  feleségéhez ; s ebben következő
leg irta le Bemmel találkozását: »Bemmel 
Berecken találkoztam, megálltam hintája 
mellett s köszöntem neki; ő oda pillant, 
megismer, elkiáltja magát s kinyújtja fe
lém karjait, én felugróm, nyakába borul
tam, összeöleltük s csókoltuk egymást. »Mon 
fils, mon fils, mon fils !« szólt az öreg sirva. 
A körülálló népség azt kérdezte Egresi 
Gábortól, »hogy fia ez a generálisnak ?« 
Most még sokkai nyájasabb, szívesebb, atya- 
ibb irántam, mint eddig; pedig ez előtt is 
az volt. Ma azt mondta a másik segédtiszt
nek : »Melden sie dem Kriegsministerium, 
aber geben sie acht, melden sie das wört
lich : Mein Adjutant der Major Petőfi, wel
cher abgedankt hat wegen der schändli
chen Behandlung des Generals Klapka, — 
ist wieder in Dienst getreten.«

*

O K u
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A muszkák junius végén Toka] felől 
Debrecen felé tartván, — én Békésmegyén 
és Szolnokon át Pestre menekültem; s itt 
óvatosan félrehuzódtam, mivel a debreceni 
csata után, — egy lengyel származású is
merősöm — a ki a Haynau irodájában volt 
ideiglenesen alkalmazva, — bizalmasan ér
tesített, hogy a debreceni muszkavezetők 
személyleirásomat felküldötték a Haynau- 
irodába parányi egyéniségem kerestetése s 
elfogatása végett.

A hadjárat kétségbeejtő fordulatairól, 
— a világosi katastrófáról, a magyar had
sereg végső sorsáról hetekig nem tudtunk 
semmi bizonyost; a világosi fegyver lera
kást . . . Görgey műveleteit sat. pedig kép
telenségeknek tartottuk.........Nem tudtuk
elhinni.

Augusztus második felében jelentek meg 
a bécsi lapokban, különösen a »Wanderer« 
s »Ostdeutsche Post«-ban a körülményesen 
tájékoztató tudósítások; a melyek aztán 
végkép szétrobbantották addigi reményke
déseinket.

A »komáromi kapituláció« teljesen vé
get vetett minden hitnek és reménynek.

A meseszerüleg előállott országos álla
potok chaosa közepett végig küzdött sza
badságharc, az orosz hatalom beavatkozása 
által, mint egy világra szóló, vérbe fojtott 
tragédia ért véget.

Petőfiről csak annyi hallatszott, hogy 
augusztus hó első napján Bem közelében és 
S e g e s v á r n á l  vala utoljára látható.

Petőfi mint ismeretlen utakon előretörő 
Üstököscsillag tűnt föl; hnsonlómódon vá
ratlanul tűnt le a napiélet és a harci küz
delmek láthatáráról, — a földi hányattatá
sok színpadáról.

Ezerféle találgatás s híresztelés válto
gatta fel egymást arra nézve, hogy hol le
het s mi történthetett Petőfivel ?

E híresztelések s találgatások azonban 
főleg addig forogtak közszájon, mig a hír
lapok közzé nem tették a hymen hirt, hogy 
Petőfi Sándor f e l e s é g e  annyira megbi- ! 
zonyosodott m á r férje haláláról, hogy »si
etősen elérkezettnek látta az időt: m á s  | 
f é r j j e l  l é p n i  h á z a s s á g r a . «

Petőfi egyénisége lassankint legenda- j 
alakjává változott át a költészetnek.

A mindennapi élet küzdelmei közt ví
vódott ember eltűnt előlünk, hogy helyet j 

adjon a költőnek, »ki holta után tovább I

él; maga por már, mégis lelket Önt nem 
zetébe s egyre emelkedő hangon hirdeti 
dicsőségét, szabadságát s nemes hevét a 
magyar nemzetnek,«

TELEGDI LÁSZLÓ.

„ILYEN AZ ÉLET.“
(Elbeszélések. Irta K o s o v i t z  Rezső. Esz

tergom, 1884. Ára 1 frt 20 kr.)
A mi e novella-köteten először is dicsé

retet provokál: az a nyomdai kiállítás. íme 
egy ritka csínnal készült munka, mely azt 
mutatja, hogy a vidéki tipográfia is igen 
kedvező lendületet vesz. A kritikusnak nem 

! szabad az ilyen előtt szemet hunyni s azért 
bizvást megemlíthetjük : Buzárovits Gusztáv 
lépést halad az ízléssel.

Kár, hogy a külsőnek nem felel meg a 
benső tartalom A fényes keretben a fogya
tékos kép annál rosszabbul hat. Mert nem 
sokat ér az a három novella, melyet Koso
vitz Rezső (irói névnek nem igen jó hang
zású) itt összefoglalt s a könyvpiacra bo
csátott. Ketteje különösen gyönge, sőt gyarló 
elbeszélésféle ; s más jót nem találunk ben- 
nök, mint a styl bizonyos könnyedségét.

| Ennek kell kárpótolnia minden hiányzó jót, 
és minden meglevő rosszat.

Az előadás élénksége mindjárt az első 
| elbeszélésben tűnik föl. Cime: »A ki egy

szerre kettőnek tette a szépet.« De mást 
nem is igen dicsérhetünk e satira-félén. Tar
talma selejtes, Ízléstelen, sok oly élccel, for
dulattal megrakva, a milyeneket a diákság 
s ennek is a szellemtelenebb része, szokott 
a saját mulattatására elbeszélni.

Nézzük csak, mint humorizál a szerző
Az elbeszélés hőse azzal kezdi, hogy 

az adókönyv ellen izgat, mert mióta adó
könyv van a guta-ütési esetek száma igen gya
kori.ő is kapott ilyen »veszedelmes portéká« t 
s megy vele az adó-hivatalba. A lépcsőn 
egy öleb téved lábai alá, hősünk megijed, 
mert a kutya »egy magastermetü, kövér 
hölgyc-é, a ki most lélekszakadva »inai« 
feléje.

— Ezer bocsánat, tisztelt pagysád, ügyetlen
ségemért, — rebegém s z ö r n y ű s é g e s  me g
indulással.

Ezzel az exkuzálással megnyeri a ku~ 
1\ya-tÖrténet elbeszélője az urhölgy kegyét, 
a kit aztán az érdekes ismerkedés után sű
rűén meglátogat. Ktirbiskern Eulália, mint
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háziasszony szívesen látja őt, de fáj neki, j 

hogy Hekla, az öleb nem osztja a szívessé- j 
get, Á kutya ellensége marad a vendégnek. ' 
Ez kénytelen cukorkákkal megnyerni a da- ! 
cos állatot s a mikor aztán Hekla simuló- j 
konyább lesz a hős iránt, Eulália is »sok- i 
kai inkább fület nyit az ő lelkendezéseinek.« ; 
A kövér hölgy azonban, észrevéve, hogy 
az udvarló inkább csak a pénzére vágyik, 
morális prédikációkat tart neki, melyektől 
nemcsak a szerelmes, hanem »még Hekla 
is megcsömörlött«,

De végre is eljő a szerelmi vallomás 
órája. íme itt a jelenet egy része, a mint 
azt a hős maga elmondja:

— Én forrón szeretem, — tüzeskedtem, és 
gyorsan ajkaimhoz vittem nagy, húsos kezét.

— Heklát ? — kérdé kerekre nyílt szemekkel.
— Dehogy ! Nagysádot!
— És kedves, jó Heklámat nem ? — lobbantá 

szememre.
— De, sokkal jobban szeretem életemnél, 

sőt mindennél hivebben, igazabban a kerek föld 
hátán.

— És nem engemet ?
— Hisz nagysádról szóltam.
— Hát nem Hekláról ?
— Arról csak akartam

S ez igy megy tovább. Eulália nem | 
hódol meg s most a különös udvarló költe
ményekkel ostromolja; majd »Helda rétté- j 
netes szépségéie« esküszik, hogy nem élhet 
Eulália nélkül. De mind hasztalan. A kö- | 
vér hölgy hajthatatlan marad; ő az ifjút 
nem szereti, de igenis ölebét: a melyet 
»szenvedélyesen össze-vissza csókol«, ő  pe
dig az udvarló, az »undor bizonyos nemével 
nézte ezt«; a mikor pedig panaszlá, hogy 
szerencsétlen: Eulália azt ajánlja, hogy csó- í 
kolja meg ő is Heklát és »mindjárt nem 
érzi magát szerencsétlennek, hanem túlbol- 
dognak.«

Most bosszút esküszik a hős. Heklának 
meg kell halnia. Dynamit-cukorkákat ad a 
szegény állatnak s ez két óra alatt elpusz- ! 
túl. Most már azt hiszi, hogy a kétségbe
esett hölgy hallgat rá. De csalódik:

— Vigasztalhatatlan leszek mindhalálig, — 
mondá Eulália.

— Dehogy lesz, csak rám hallgasson.
— Majd ha elmúlt - a gyászév.

Tudniillik az ölebért! S az Ízléstelen
ség tovább is tart, mert Heklát koporsóba 
teszik, ravatalra helyezik el, virágok és ko

szorúk közé. A temetés után aztán Eulália 
megbizza udvarlóját, hógv keresse föl Ta- 
vasi Ignácot. El is megy, föl is keresi ab 
bán a reményben, hogy e szívesség által 
is megnyeri a nőt és vele »kövér ezreseit«, 
melyekből mauzóleumot fog emeltetni Hekla 
»porladó csontjai, helyesebben zsiradéka 
fölé«. Aztán kisül, bogy ez a Tavasi Ignác 
senki más, mint Eulália férje, kitől elvált, 
s a kivel most ölebe fölötti bánatában ki
békül.

Ez a novella tartalma. Részletesen 
mondtam el elrettentő példa gyanánt, mert 
fájdalom, a mi provinciális íróink nagyobb 
része mind ilyen drasztikus, erőltetett, alan
tas Ízlésű történetekkel tölti meg a vidéki 
lapok tárcáit, 3 a veJinpapiros köteteket is. 
S a mi a legkülönösebb, az ilyen fajta el
beszéléseknek közönségük is van s az »iró« 
rövid idő alatt lokális nagyság lesz, kinek 
egy-egy rajz-, vagy novella-kötetére százával 
jelentkeznek az aláírók, előfizetők, mig or
szágos hirü irók müvei meg sem jelenthet
nek a közönség részvétlensége miatt.

Van más humoros elbeszélés is a kötet
ben : »A buda utcai szépség.« Ebben a szerző 
már jobban őrizkedett a banálitások-tól. 
Csak itt-ott sérti az Ízlést egy-egy lapos 
éle, semmitmondó frázis vagy durva és 
együgyü részlet. Ezeket azonban az idylli 
hang s a könnyed előadás még türhetőkké 
teszi. Az az illető szépség egy kedves, aka
ratos lányka, Anna, kit szülei valami End
réhez erőltetnek; mig ő Várlanti Dénest 
szereti. Ez a boldog ifjú nagymerészen sze
relmes levélkét dob be Anna ablakán, de 
a ki átveszi az nem a leány, hanem ennek 
atyja. Most az ifjúnak egymásután az apa 
és a vetélytárs támadását kell eltűrnie. De 
Anna szereti őt, titkon találkozik vele, mig 
az apa rájön s végre is hozzá adja a lányt.

Szokatlanabb fordulat, uj részlet nincs 
az elbeszélésben. Az alakok sincsenek va
lami érdekesen s életteljesen jellemezve; 
de az elbeszélés hangja egészben véve tet
szetős a fiatal szivek reményét, ábrándját, 
vakmerőségét, s küzdelmeinek mulattató 
komolyságát néha jól rajzolja a szerző. De 
mit szóljunk az ilyen szellemeskedéshez, 
melyet Endre és Várlanti űznek :

— Uram, — dühösködőtt felém rohanva 
az ősi kardomra szórt gyalázatot csak vérrel mos
hatja fe !

Nem estem ki sodromból.
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Csak alig palástolható nevetéssel viszonzám :
— Nagy szerencse, hogy házigazdám hentes, 

s igy tüstént szolgálhatok különféle vérrel. T e t- 
s z i k  t a l á n  s e r t é s - a v a g y  m a l a c -  v é r ?

Es ez vastag velin-papiron, díszes be
tűkkel nyomtatva olvasható !

A kétségkívül nagyon fiatal szerző te
hetsége iránt semmi reményem nem volna 
s kötetével nem is foglalkoznám, legalább 
ily hosszan nem, ha meg nem irta volna 
az »Itthon mi vár reá?« cimü novellát, 
mely egészen komoly. Nem mintha ez si
került mü volna, korántsem !, de olyan rész
letekkel találkozunk benne, a melyek arra 
mutatnak, hogy Kosovitz Rezsőnek van ér
zéke a hatásos dolgok iránt, csak megta
lálja a kívánt tárgyat, melyet fel tud dol
gozni.

A novella hőse Irlényi Alfréd egy hányt- 
vetett életű nyomdász, a ki törekvő ifjúból 
csavargó lesz, később megőrül s meghal 
kedvese karjai közt. Ott kezdődik az el
beszélés, hogy mint vándorló legény, el- 
züllve, tiz évi távoliét után visszatér Dor- 
nóba, hol valamikor megszerette Juliskát, 
a Korányi Pál szép leányát. A zsarnok apa 
nem akarta odadni Juliskát s erre a sze
relmesek megszöktek. Budapesten jó mun
kát kapott Alfréd, s boldog volt szeretőjé
vel, de aztán belekeveredett a nyomdász- 
strick ba, kolomposa lett a munkásoknak 
s csakhamar nyomorba jutott.

Kétségbeesésében külföldre szökik ked
vese elől, s ott folytatja nyughatatlan éle
tét. Eleinte feledni próbái, aztán bántja a 
leikiismeret s ennek gyötrése alatt elvesztj 
eréiyét s elkallódik. Most koidus gyanánt 
visszatért Dornóba. Vájjon mi vár reá itt
hon? A mint az éjben ott elmélkedik, rá
bukkan régi szeretőjére, Juliskára, a kit 
egy legény szerelmével ostromol. Alfréd 
megvédi e nőt, ez fölismeri benne a htite- 
lent, lakására viszi s ápolja ; de a vándorló 
legényt a viszontlátás öröme s a lelkifurdalás 
megfosztja eszétől s őrült gyanánt elfut. De 
Juliska fölkeresi s midőn félholtra fagyva 
a városházán megtalálja, haza viszi s ott
hon ápolja. Alfréd lassan visszanyeri el
mebeli tehetségét, de a mikor egészen meg
gyógyul s egy percben fölismeri Juliská
ját : hirtelen meghal, özvegyen hagyva hátra 
a leányt annak gyermekével.

Ezt a történetet nem valami mélyebb 
psychelogiával s nem is mindenütt motiválva,

de érdekesen mondja el a szerző. Sok he
lyütt helytelenek a kitérések s az áradozá- 

, s° k ; de Juliska alakját igaz vonásokkal 
rajzolja, s Alfrédet is rokonszenvessé tudja 
tenni. A női önfeláldozás, megbocsátás festé- 

í sére vannak meleg színei s itt az iró öntu
datossága meglepi az olvasót. A mese el 
mondásában, kikerekitésében is ügyesség 
nyilvánul s a szerző érti a módját, mint 
appelláljon a közönség szivére.

Ugylátszik Kosovitz Rezsőnek jóravaló 
irók tanulmányozására van legtöbb szük
sége. Ne rösteljen okulni.

PRÉM JÓZSEF.

I R O D A L O M .
A »Petőfi társaság vasárnap tartott zárt 

ülésében a jan. 6 diki nagygyűlés programinjáuak 
összeállításával foglalkozott. A felolvasások sor
rendje az eddigi megállapodás szerint következő: 
1 Elnöki megnyitó beszéd K o m ó c s y  József 
alelnöktől. — 2. Titkári jelentés Á b r á n y i  Emii 
másodtitkártól. — 3. Frankenburg Adolf emléke
zete M i k s z á t h  Kálmántól. — 4. Lyrai költe
mények S z á s z  Gerőtől. — 5. Elbeszélés T o l 
n a i  Lajostól. — 6. »Dózsa György« (költemény) 
Kiss Józseftől. 7. »Egy rut leány története« (el
beszélés) B a l á z s  Sándortól. — Kilátása van a 
társaságnak arra is, hogy Dóczy Lajos tavaly 
megválasztott r. tág szintén ezen a közgyűlésen 
tartja meg székfoglalóját.

Akadémiai almanach. A magyar tudomá
nyos akadémia almanachja 1885-re megjelent. Az 
almanach a naptáron, alapszabályokon és ügy
renden kívül feltünteti az akadémia tagjait osz- 
tályonkint s a szerint, a mint tiszteleti, rendes, 
levelező vagy külső tagok. Kitűnik ebből, hogy 
az akadémiának vau 33 igazgató (egy hely ürese
désben), 21 tiszteleti (három hely üresedésben) és 
57 rendes (három hely üresedésben) tagja. A le
velező és külső tagok száma 155, az utóbbiaké 
58. Tudvalevő, hogy az akadémia a levelező ta
gok számát 156-ban szándékozik meghatározni; 
föltéve, hogy a jövő évi nagygyűlésig levelező tag 
nem hal meg, a javaslat értelmében az akadémia 
1885-ben csak egy levelező tagot választhat.

»Poszkiszli-naptár« az 1885-ki bátorságos 
esztendőre, rátanát Mihaszna András. E cim alatt 
jelent meg a »Borsszem Jankó« hét Írástudója ál
tal kiadott humoros naptár, mely méltán sorako- 

i zik jóhirü előzőihez. Nemcsak heten írták, hanem 
heten rajzolták is az Athenaeum által kiadott 
jóízű viccekkel telt kalendáriumot, melynek az 

I ára 1 igaz forint «
»Herknles-könyvtár.« E cim alatt P o r -  

: z s o l t  Jenő és P o r z s o l t  Kálmán ezerkesztésé- 
\ ben és Aigner Lajos kiadásában uj hézagpótló 
J vállalat indul raeg,^mely a »Herkules« testgyakor- 
I lati közlönynyel párhuzamosan a testedző sport? 
! a torna, athletika, csónakázás, korcsolyázás, velo- 
í cipedezés úszás, vívás, szóval a testgyakorlatok 

összes nemeinek ismertetésére és terjesztésére szol-
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gál. A »Herkules-könyvtár«-bari önálló becsű szak
munkák fognak megjelenni a testedző sport összes 
ágaiból. Minden kötet külön egészet képez és kü
lön megrendelhető. E kötetek nélkülözhetetlen 
segédkönyvül szolgálnak úgy a tornatanárjelölíek- 
nek, tornatanároknak, sportegyleti művezetőknek, 
mint a sportsmaneknek, tornászoknak, műkedve
lőknek és teljesen laicusoknak, kik a »Herkules- 
könytár« egyes kötetei segítségével a testgyakor
latok összes nemeit elsajátíthatják. Az összes ed
digi magyar testgyakorlati irodalom két-három, 
jobbára elavult munkából állván, e vállalat rég
óta érzett hiányt fog pótolni. A vállalat első fü
zeteként meg fog jelenni: »A magyar labdajáté
kok könyve,« B o t k a  József pályanyertes mun
kája után a »Magyar Athletikai Club* megbízásából 
irta Porzsolt Lajos. Gróf Eszterházy Mihály elősza
vával, A »Herkules-könyvtár« minden egyes kö
tetét az ország legjelesebb szakemberei Írják s szép 
képek fogják disziteni. Nincs a testgyakorlatnak 
neme, melyre a »Herkules-könyvtár« ki ne ter
jeszkednék s igy rövid idő alatt ez a vállalat 
fogja megvetni a magyar testgyakorlati irodalom 
alapját.

»A divat, mint az emberi test eltorzitója«
önálló kötetben is megjelent dr. P e r é n y i  Jó
zsefnek a budai körben tartott felolvasása, a mi 
által lehetővé van téve, hogy a fölolvasásban el
mondott dolgok olyan széles és általános elterje
dést nyerjenek, mint a minőt tényleg meg is ér
demelnek. A kis füzet történelmi szempontból is 
foglalkozik azzal, hogy milyen régen dívik az egész
séges test eltorzítása — s a mi egyet jelent, a test 
egészségének megrontása — mindenféle divatok 
utján különösen a vad embereknél Mindez eszte- 
lenségnek modern, civilisált formáira csak annyi
ban terjeszkedik ki, hogy a fűzőkkel és cipőkkel 
foglalkozik részletesen, ábrákkal mutatva ki mind 
azt a satnyulást, mit a divatos fűző és párisi cipő 
előidéz. Bebizonyítja egyúttal azt is, hogy sem 
az egyik, sem a másik legkevésbbé sem teszi még 
szebbekké azon részeket, a melyeket különben 
összenyomorit. Az érdekes s tanulságos mű 1 fo
rintért kapható.

M Ű V É S Z E T .
A képzőművészeti társulat legközelebbi 

választmányi ülésében az igazgatósági jelentés
ből örvendetes dolgokról értesültek a választmány 
tagjai. E jelentés szerint az őszi kiállításból 39 
müvet vettek meg 19,13) frt 50 kr. értékben A 
Nadányiné-alapitványból ez évre esedékes 250 
frtos ösztöndíjat az igazgatóság Szobonya Mihály
nak adományozta, a ki a kiállításon levő »Beira- j 
tás« cimü festményével igyekezetének és haladá
sának elismerésre méltó jelét adta. A tagok ré- I 
szére a jövő évben kiosztandó mülap^kul a kö- j 
vetkezők választattak k i : 1. »Munkácsy Mihály 
műterme.« A mester ismert festménye után készült j 
rézkarcban. 2. »Debreceni csikósverseny.« Helio- j 
gravure Wagner Sándor festménye után. 3. »Női j 
arckép.« Doby Jenő rézmetszete, Lucidelnek az j 
orez. képtálban levő eredeti festménye után. —

Ezután a fővárosi képzőművészeti bizottság meg
keresésére á Budapest látképeire kitűzött pályá
zat bíráló bizottságába a társulat Keleti Gusztá- 

* vöt és Vastagb Györgyöt választotta meg. A tá r
sulat tagjai javára f. hó 21-én tartandó sorsolás
nál az ellenőrzés gyakorlására Barabás Miklós al- 
elnököt és Morelli Gusztáv választmányi tagot kér
ték fel, egyszersmind megengedte a választmány, 
hogy az igazgatóság a társulati müvásárlásra elő
irányzott összeget, tekintettel a folyó évi jövede- 
leingyarapodásra, 1500 írttal emelhesse, mi által 
e célra a folyó évben összesen 6500 frt lesz for
dítható. — Keleti Gusztáv igazgató bemutatta a 
társulat pártfogó tagjai részére — kik 1000 frtos 
alapítványt tettek — megrendelt diszokmány pró
banyomatát, melynek fametszetét Schickedanz Al
bert rajza után Morelli Gusztáv készité. A pró
banyomatot elfogadták s az alapszínekben teendő 
néhány újabb kísérlet után a diszokmány ki is 
lesz osztható. A titkár bejelentette, hogy Benczúr 
Gyula 50 írttal s egy névtelen adományozó 30 
darab aranynyal gyarapították a társulat nyugdíj
alapját.

A Lotz ünnepély A kiváló művész tiszte
letére rendezendő ünnepély bizottsága e napok
ban véglegesen döntött a művésznek átnyújtandó 
emléktárgy kérdésében. Schickedanz Albert ter
vét fogadta el, mely szerint az emléktárgy díszes 
renaissance-stilü, amerikai diófából faragott szek
rényke lesz s ebbe helyezik az összes művészek 
által aláirt pergamen üdvözlő diplomát. Ezenkí
vül egy aranyérem is lesz benne, melynek egyik 
felén Lotz dombormivü arcképe, a másodikon pe
dig az évszám látható. E díszes emléktárgyakat a 
tervező felügyelete alatt az iparművészeti iskolá
ban most készítik.

A történelmi arcképcsarnok helyiségei a 
várkerti bazárépületben már teljesen készen van
nak s legközelebb megkezdik a képek elhelyezé
sét. A nemzeti muzeura képtárában levő arcképek 
jegyzékét Ligeti Antal képtárör és Pulszky Károly, 
az orsz. képtár igazgatója, a napokban állították 
egybe s terjesztették fel a rouzeum igazgatósága 
utján a közoktatásügyi miniszterhez jóváhagyás 
végett. A muzemban ugyanis több oly arckép van, 
a melynek eredete hitelességgel meg nem állapít
ható s melyeket a miniszter valósziuüleg továbbra 
is a muzeum képtárában hagy. A múzeumi arcké
pek száma meghaladja a százat, melyeket a mi
niszter válaszának leérkezte után az időközben 
érkezett ajándék-képekkel együtt azonnal átszál
lítanak Budára s megkezdik a rendezést ; az arc- 
képcsarnok valószinüleg január 1-cn lesz meg
nyitható.

Szobormüvek. Stróbl Alajos több érdekes 
mellszobron dolgozik jelenleg Első helyen említ
jük ezek közül Lotz Károly életnagysága mell
szobrát, melyet az orsz. képzőművészeti társaság 
Lotz jubileumára rendelt rneg. Zichy Jenő gróf
ról domborművű mellszobrot készített, mely disz- 
magyarban ábrázolja a grófot.

Felelős szerkesztő: bZANA TAMÁS.

B u d cro .t. W eium ann  W .tv ir .k  könyvnjrond^i».
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A N E Y T E L E N  L E V É L .
I r ta : BALÁZS SÁNDOR.

(Folyt, és vége.)

— Bocsánatot kérek, — mondá felin
dulástól remegő hangon — hogy ily korán 
háborgatom, de úgy jövök önhöz, mint. csa- í 
ládunk régi és őszinte barátjához. Házunk
ban katasztrófa van készülőben, s kérni jö- i 
vök önt, vesse magát közbe, használja fel ; 
tekintélyét, befolyását, s tegyen egy végső 
kísérletet annál a boldogtalan asszonynál.

— Az isten szerelméért, mi történt?
— Ön tudja . . .  az a szerencsétlen le

vél . . . Nőm. vo íakodik átadni, makacsul í  
ragaszkodik azon hazugságához, hogy elé
gette. Pedig nem igaz! Iiy őrültséget jó- 
zaneszü emberről nem lehet feltenni !

— A nőkről mindent fel lehet tenni, 
kivált ha oíy játszi kedélyüek, mint Laura. 
Valóságos gyermek. Bizony nem sokkal ko* j 
molyabb Iluskánál.

— A tréfának is kell lenni határának, 
s vannak oly dolgok, melyek nem képez
hetik játék tárgyát. Teljes képtelenség, hogy 
a levelet elégette volna.

— Mért lenne képtelenség? Az asszo
nyoknál semmi sem képtelenség, józan íté
letükre nézve teljesen megbízhatatlanok. 
Egészen képtelenek a különbségeket és ha
tásokat a komoly dolgok és a tréfák között 
helyesen megkülönböztetni és tiszteletben 
tartani. Aztán meg a balgaságért nem őt 
illeti az egész felelősség. A tüzbedobás gon
dolata öntől eredt, ő csak az ön akaratát 
hajtotta végre.

— Ejh, hát ki tehette fel, hogy valaki, 
ily bolond tréfát ép észszel komolyan ve
gyen. Nem is hiszem.

demli meg, hogy önt ily drámai hangulatba 
ejtse. Jót állok róla, hogy majd ha megtud
juk, mindnyájan nevetni fogunk rajta.

— Honnan tudja ön, hisz ön sem ol
vasta azt a boldogtalan levelet !

— A levelet nem olvastam, de ismerem 
Laurát, s tudom, hogy bár egész a paj
zánkodásig szereti a tréfát, bizonyos ha
tárokon túl sohasem lép. Legyen teljesen 
meggyőződve felőle, hogy valamely egészen 
jelentéktelen, szóra is alig érdemes dologról 
van és lehet szó.

— Hát akkor miért vonakodik oly ma
kacsul átadni nekem a levelet?

— Valószínűleg azért, mert elégette.
— Nem hiszem! Egyátalában nem tu

dom, de nem is akarom elhinni !
— Vigyázzon Ferenc, ön megsérti ne

jét, a ki sokkal jobb, hűbb és szeretőbb nő, 
mintsem ezt megérdemelné.

— De mikor eszemet kell elvesztenem 
makacssága miatt. Én hiszek neki, szeret
nék hinni, de mikor még a tartalmát is vo
nakodik tudatni velem. Csak legalább mon
dana valamit megnyugtatásomra. Habár va
lami hazugságot is. Csak nevet és tréfával 
akarja elütni a dolgot.

— Ez a legvilágosabb bizonysága, hogy 
itt egy semmiség, csupán egy túlhajtott tréfa 
forog kérdésben. Ha ön megnyugszik, le- 
csendesedik, s a helyett maga is hozzájárul a 
tréfához, pár nap alatt meg fogja, tudni az 
egész dolgot, mert az asszonyok csak az oly 
titkokat tudják makacsul megőrizni, a me
lyek után kutatunk. Ha közönyt és egyked-

í vtiséget látnak, akkor a titkolódzás elveszti 
előttük minden ingerét, s a milyen csacs
kák, hát önmaguktól kifecsegik, a mit ad
dig oly gondosan rejtettek. Azért térjen 
magához édes Ferenc, és ne engedje meg

— Aztán higyje meg Ferenc, hogy nem 
komoly dolog, hanem valami haszontalan
i g  forog kérdésben, a mi épen nem ér

nejének azt a diadalt, hogy joga legyen ki
nevetni kíváncsiságáért. Az ördögben is, az 
embernek meg kell őrizni f'érji tekintélyét.
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Soha sem szabad az asszonyokkal szemben 
gyöngéknek mutatnunk magunkat, mert 
ők azt irgalom nélkül ki tudják zsákmá
nyolni.

— Köszönöm jó indulatját, uram.Ön min
den áron meg akar engem nyugtatni. S épen 
ez mutatja, hogy maga is belátta, hogy van 
okom a nyugtalanságra sőt, kimondom, mert 
nem szabad elhallgatnom a gyanakodásra 
is. Nem tagadom féltékenység ébredt szivem
ben s azt ál: tóm. hogy'jogom is van rá. 
Ha nem neki állana érdekében, hogy meg 
ne ismerjem a levél tartalmát, már rég fel
hagyott volna a helytelen játékkal, s átadta 
volna nekem, Ezt önnek is be kell látnia, 
ha igazságos akar lenni.

— De ha igy áll a dolog, akkor mért 
nem beszél nejével egész komolyan V

— Azt hiszi nem tettem, de ő csak 
nevet, s azt hiszi, hogy színlelt tréfájával 
elaltathat!

— Ferenc, gondolja meg mit beszéli
— Mindent imeggondoltam, de már a 

végletekig e, vagyok keseredve és engedni 
nem fogok. Bizalmam, hitem meg van ren 
dűlve, s ha az a boldogtalan asszony át 
nem adja a levelet, elhatároztam, hogy el
fogok tőle várni!. . .

— Ferenc, Ferenc!
— Az együttélésnek csak úgy és aki

kor van értelme, ha a házasfelek egymás 
iránt tökéletesen föltétien bizalommal visel 
tetnek!

— Ferenc, ön nem szereti többé nejét!
— En nem szeretem’?. Ha belátna szi

vembe’, s látná mit szenvedek, nem beszélne 
igy. Hisz attól tartok, hogy meg kell őrül
nöm 1 azért kérem, könyörgök önnek uram; 
menjen el azon szerencsétlen asszonyhoz, 
beszéljen lelkére. Önnek talán sikerülni 
fog józan eszére hatni, s megértetni vele, 
hogy minden áron meg kell nyugtatnia, 
hogy csak ez által kerülhető ki a katas- 
trófa ! Megteszi ?

— Hogy ne tenném ? — mondám, s gyor
san öltözni kezdtem. — Azonnal hozzá rne 
gyek, s remélem, hogy mindent rendbe 
hozok !

— Hol várjam be önt?
— Menjen ön hivatalába, ott fogom 

felkeresni. Csak nyugalom Ferenc, nyuga
lom és hidegvér!

— Várni fogom önt! — mondá keze
met megszorítva és szomorúan eltávozott.

E rettentő helyzet engem is egészen
felizgatott. Szeretem e kedves családot s 
rendkívül fájna és leverne; ha házi életük 
nyugalmát nem tudnám helyre állítani.

A legnagyobb zavar lepett meg. Mit 
lartsák a dolog felől? Laurát vegyem gya
núba? Nem, nern-,: Ismerem őt, becsületes, 
hü asszony ? Vagy csakugyan oly meggon
dolatlan leit volna, s elégette volna ama 
boldogtalan levelet?

Oh asszonyok, asszonyok, mennyit kell
miattatok szenvednünk !

Azonnal lakásukra mentem, a nélkül, 
hogy valamily tervem, vagy csak gondola
tom is lett voina arra nézre, hogy mily el-, 
járást kövessek a fiatal nő irányában. Mit 
mondjak neki? Mely oldalról, mely részen 
támadjam meg makacs hallgatását?!

Végre abban állapodtam meg, hogy 
egyszerűen elmondok neki mindent s feltá
rom előtte egész nyíltsággal a helyzet ko
moly és fenyegető voltát s azután tanács
kozni fogunk együtt, hogy mit kellessék 
cselekednie. Mert egyről előre bizonyos vol
tam : vagy csakugyan igazán elégette a le
velet, vagy pedig Ferencnek van igaza, 
hogy annak tartalma olyan, hogy azt férje 
előtt minden áron érdekében áll eltitkolnia.

De miben állhat e gyászos titok ?
A legjobb véleménynyel viseltettem jel

leme felől, de akár mennyire is küzdöttem 
ellene, s akár mennyire igyekeztem is. ma
gamtól e gondolatot elutasítani és bármily 
fájdalmasan esett is, mégis kénytelen vol- 

| tana elfogadni, hogy a levél tartalmának 
olyannak kell lenuie, mely őt férje szemében 
egy vagy más tekintetben compromittálni 
fogja.

Vagy csakugyan nem lenne az egész 
dolog egyéb pajzán tréfánál?! Ezt szeret 
tem volna leginkább, ez lenne a legjobb 
megoldás? Szerettem volna hinni, de nem 
mertem. Ha nem forogna egyéb szóban tré
fánál, azt egy oly okos és tapintatos asszony 
mint Laura, nem vitte volna ily végletig.

Midőn tehát lakásukhoz értem, csak 
óhajtásom és akaratom volt meg arra nézve, 
hogy viszályukat elintézzem, de hogy mi 

j módon, arra nézve a legkise'bb ötletem sem 
! volt.

Az idő oly korán volt, hogy bár a szer
tartások alól, mint a ház bizalmas embere, 

már rég fel voltam oldva, most még is il-
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lendŐnek és szükségesnek találtam maga
mat bejelentetni.

— A nagyságos asszony arra kéreti a te
kintetes urat, szíveskedjék egy kissé a te
remben várakozni. Még nincs felöltözködve, 
de azonnal kész leend.

A terembe léptem, s elkezdtem alá s 
fel járkálni A nyugtalanság és félelemtől 
annyira izgatott voltam, hogy lehetetlen volt 
ülve várakoznom.

De nem sokáig maradtam egyedül. Az 
ajtó megnyilt s a kis Iluska lépett a szo
bába pityeregve és vörösre sirt szemekkel

Látása elrémitett. Szent isten, mily ré 
mitő jelenetek folyhattak itt le, hogy a 
gyermek előtt is ismeretes már a családi 
viszály !

— Jó reggelt, bácsikéin! A mama 
mindjárt jön, addig is engem küldött, hogy 
mulattassam a bácsit, de ón most nem tu
dom mulattatni, mert én nagyon szomorú 
vagyok !

— Szomorú ? Hát aztán mért olyan szo
morú?

— El . . tör . . . tem . . .  a ha . . jas ba .. 
bá . . má t ! — mondá a gyermek fájdalmas 
zokogásban törve ki.

Nagy kő esett le szivemről. Megköny- 
nyebbülte sóhajtottam fel. Tehát azért van
nak szemei kisírva.

No ezért ne búsuljon kis Uuska, majd 
vesz magának a bácsi, más hajas babát !

A gyermek megszűnt sírni és láthatólag 
felvidult.

— De oly szép nincs több a világon, 
mint az enyém volt! a kezeit is lehetett 
mozgatni!

— Dehogy nincs, dehogy nincs ! Van 
bizony még sokkal szebb, majd meglátja 
milyen szépet hozok én magának. Olyat a 
melyik sirni is tud.

Sírni ? — mondá a gyermek az el
ragadtató tói és bámulattól kezeit össze
csapva Hát olyan is van a világon ?

Van bizony! Csakhogy az olyano
kat csak nagyon jó gyermekeknek adják.

— De fogai is legyenek ám ! — mondá 
Uuska és már mosolygott is. Boldog gyer
mekkor, melyben a mosoly és könyü oly 
közel áll egymáshoz!

Lesznek, lesznek !
De olyanok, a miket ki lehet venni.

—- Jaj, olyan fogak nincsenek !
— De bizony vannak báeeikám !

— Nincsenek kicsikém.
— De bizony vannak bácsikául.
— Nincsenek ha mondom.
— De bizony vannak bácsikám. A 

mamának is van kettő, én láttam mikor ki
vette és visszatette! Jaj istenem! — foly
tató a gyermek és újból pityeregni kezdett 
— kibeszéltem, pedig hogy megparancsolta 
a mama, hogy ezt senkinek a világon el 
ne áruljam! De úgy-e kedves bácsikám, 
nem mondja meg a mamának ? ígérje meg 
kedves bácsikám!

Mint a villám, úgy pattant kj agyam
ból egy gondolat. Ez az anyira rejtegetett 
titok! E gyermek ajkain a gondviselés szó
lalt meg, hogy szülői boldogságát megoltal
mazza ! Holláh, a parthie meg van nyerve ! 
Nem dráma, hanem vígjáték lesz a tré
fából !

— Hát nem ígéri meg bácsikám? — 
kérdé a gyermek könytelt szemekkel és siró 
hangon.

Szegénykéről örömömben egészen meg
feledkeztem !

— Hogy ne ígérném meg kevdes Ilus- 
kám, megígérem, csak ne sírjon, egy kuk
kot sem fogok szólani a mamának.

— De a papának sem, mert neki ép
pen nem szabad tudni! mondta a mama 
nekem ! Jaj istenem ! jaj istenem ! sóhajtó 
és újból keserves sírásra fakadt.

— No, de ne sirjon hát kis Uuska, hisz 
már megígértem, hogy nem árulom el a ma
mának.

— Igen de most. . . már . . . nekem 
nem adnak olyan ba . . .  b á t. .. a ki sir. .. ni 
tud, mert én nem vagyok . . .  jó gyermek 
. . . nem voltam . .. szófogadó.

Megnyugtattam az ártatlan gyermeket, 
és most már magam in teljesen megnyugod
tam, mert meg voltam győződve, hogy e 
titok tudatában, most már nem lesz nehéz 
Laurát vallomásra bírnom.

Ej asszonykám, asszonykám, hát any- 
nyira hiúk vagyunk, hogy hiúságunk ked
véért még házi boldogságunkat is kockára 
tesszük! Oh asszonyok, asszonyok mily 
gyönge közietek még a legjobb is ! . . .

Belépett a terembe, de egészen nyu
godt, sőt vidám arccal. Úgy látszott, jól 
sejti a látogatás célját, s velem is folytatni 
akarja azon játékot, melylyel férjét annyira 
elkeserítette.

— Bocsánatot kérek, hogy várakoztat



tam, — kezdé egész könnyedén — de 
kissé korán keltem, s nagyon rósz éjszakám 
volt. Kérem tessék helyet foglalni !

Nem fogadtam el az enyelgő hangot, 
hanem egész komolyan azt mondtam neki, 
hogy egy rendkivül komoly ügyben óhaj
tanék vele beszólni. — S ezzel egy jelen
téktelen tekintetet vetettem a gyermekre.

Anyja megértette s kiküldte őt a szó 
bából.

— Ferenc épen most távozott tőlem ! 
— kezdém kitelhető ünnepélyességgel han
gomban és arcomban.

— Képzelem, hogy mily ügyben verte 
fel oly korán, bizonyosan az a szamár le
vél ! — mondá negélyzett, tréfás hangon és 
megkiséríé mosolyogni. De jól láttam, mek
kora fáradságába került.

Beláttam, hogy nem lesz könnyű mun
kám, mint a titok megtudása után remél
hettem. Makacs kis fejjel van dolgom, ki 
úgy látszik jól felszerelt állásban élet-halál 
védelemre és küzdelemre szánta magát.

Szerettem volna lehetőleg kíméletes 
lenni e kényes ügyben, de beláttam, hogy 
az lehetetlenség; hogy ha sikert akarok, 
hát a legmerészebb, a legdrasztikusabb esz
közöktől sem szabad visszariadnom. A baj 
halálos, a veszedelem nagy, nem szabad 
visszariadnom a legfájdalmasabb műtéttől 
sem !

— Laura, Ferenc lázas felindulással és 
kétségbeeséssel jött hozzám. Szivében az a 
boldogtalan levél féltékenységet és gyanút 
ébresztett. Szükséges, hogy minden áron 
megnyugtassa, és fejéből a gyanús gondola
tokat kiverje !

— ügy, tehát kétkedik bennem, becsü
letemben, s gyanakodással gyaláz meg ? Sőt 
valószínűleg önnek is értésére adta, a mit 
nekem is megmondott, hogy ha a levelet 
meg nem mutatom, hát elválik tőlem? Jó, 
hát legyen tetszése szerint! Ha ily semmi 
ségért is ily könnyen el tud szakadni tőlem, 
szerető, hü nejétől, s leánya anyjától, akkor 
beleegyezem a válásba, sőt magam követe
lem azt 1 — Mondá a fiatal nő szenvedé
lyesen, és egészen megijedtem arcától, oly 
határozott és elszánt volt.

— De kedves gyermekem, nyugtassa 
meg magát, beszéljük meg a dolgot higgadt 
nyugalommal. Az ily kérdéseket szenvedé
lyesen nem lehet elintézni. Ön azt állítja,

hogy az egész dolog csekélység, de nagy 
tévedésben van, s úgy látszik nem ismeri 
eléggé az emberi szivet s mindenek felett 
nem ismeri azt a rettenetes érzést, a mit 
féltékenységnek neveznek. Ez érzelem fel - 
ébresztésére még sokkal csekélyebb körül
mény is elegendő, mint egy levél, a mely 
nek tartalmát elrejtik előlünk, s a mely épen 
ezért annál sokkal nagyobb erővel hat kép- 
zelődésüukre, s annál rettenetesebb gyana
kodással tölti el szivünket. Ön befogja látni 
kedves gyermekem . . .

— Én nem látok be egyebet, minthogy 
férjem kétkedik jellememben, gyanakodás
sal meri beszennyezni becsületességemet és 
ezzel ön szememben megsért és megaláz!

—- De hisz csak öntől függ, hogy lá
baihoz s bocsánat kérésre kényszerítse. Adja 
át neki azt a boldogtalan levelet, melynek 
tartalma megvagyok felőle győződve — sok
kal kevésbé fontos és jelentékeny, mint a 
minőnek felhevült képzelődése tartja.

— Nem tehetem !
— Miért?
— Nem akarom !
— De kedves gyermekem, gondolja 

meg, hogy miről van szó! Hogy családi 
boldogságuk, egész jövendőjük forog kér
désben.

— Nem akarom!
— De az istenért, csak nem égette el 

azt a szerencsétlen levelet ?
Kissé habozott feleletével, azután da

cosan azt mondta, hogy elégette !
De hangja remegett és bizonytalan volt; 

örömei győződtem meg, hogy nem mondott 
igazat.

Beláttam, hogy itt az ideje fő érvem 
bombájának elpattantására.

— Szerettem volna egy kellemetlen 
meglepetéstől megkímélni — mondám mo
solyogva — de oly makacs, hogy lehetet
lenség. Titkolózása tökéletesen hasztalan, 
mert ón már ismertem azt a féltve őrzött 
nagy titkot, s minthogy ön vonakodik Fe
renc iránt őszinte lenni, hát én vagyok kény
telen őt e dolog felől felvilágosítani. Ten 
nem kell, mert nem engedhetem meg, hogy 
két egymást szerető szív önkezével rombolja 
szét boldogságát egy oly csekélység és ha 
szontalanság miatt.

A fiatal no ijedten és megdöbbenve né
zett rám, de csakhamar gúnyosan elmoso
lyodott.
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— Ön úgy bánik velem, mint egy gyer
mekkel, játszatni akar. Honnan ismerhetné 
ön a levá! tartalmát? — mondá látszólag 
nyugodt, de valóságban remegő és bizony
talan hangon.

— És ha megmondom önnek, átadja 
ön akkor férjének a levelet? Egészen más 
szine lenne a dolognak és sokkal helyesebb 
is lenne, ha nem én. ha nem ön tudatná 
vele a titkot.

— Az lehetetlen, ön nem ismerheti azt.
— Semmi sem lehetetlenség. Bebizo

nyítom Ön két hamis fogat tétetett magának 
s férje előtt azt rejtegeti.

A fiatal nő arca elsápadt, azután láng
vörös lön. Nagy szemeivel úgy bámult rám, 
mint valami kisértetre.

— Honnan tudja ön ? — kérdi felin
dult hangon.

— Az meg az én titkom! — felelém 
mosolyogva.

— Ah . . .  a gyermek! . . . De Ferencz 
még nem tudja?

— Még nem, de egy óra múlva tudni 
fogja. Vagy öntől, vagy tőlem. Öntől függ 
a választás.

— Itt van, vigye el ön neki! — Ezzel 
átnyújtotta a kebléből elővont levelet.

— Megengedi, hogy átolvassam ? — 
kérdém nevetve.

— Mért ne engedném meg? — feleié 
mosolyogva — hisz már úgy is kikémlelte 
tartalmát.

— Csak kitaláltam — mondám a leve
let felbontva.

Mindössze két sorból állott, s tartalma 
következő

»Tudja ön, hogy neje hamis fogakat 
hord szájában?«

— És e nehány szó majdnem össze 
zúzta házi boldogságukat ?

De hát csakugyan komolyan beszél 
ön bácsikám ? És a Ferenc is komolyan 
beszól e ? Én azt gondoltam, hogy csak tré 
fái ! Hát oly bolondok a férfiak ?

— Biz olyanok! — De hát mégis, mi* 
gondol, ki írhatta a levelet.

Nem tudom, de bizonyosan vala
melyik jó barátnőm volt!

Ilyen közel van az életben egymáshoz 
a komédia és a tragédia!

EGY IFJÚ SZÍNÉSZNEK.
í Nem tudom, mi vonzott: érdek, ábránd, álom:
I Ott vagy »a v i l á g o t  j e l e n t ő  de s z ká kon! «  

Abban a világban, melybe minden hazug,
S mégis örök-széphez, mennybe vezet az út.

Csodálatos világ, tüneményes ország!
A k i  oda belép, istenek csókolják :
Lelke szárnyakat ölt, és jár égi útat. —
Ezerszer jaj annak, a ki alá zuhant!

Kit e föld megszédit, mosolya elcsábít,
S ezekért beváltja lelke szárnyalásit;
Kit nem kijelentés, égi tájak vonnak,
Az el van jegyezve sátánnak, pokolnak.

Jó angyalok helyett ölelik Syrének,
Nem érti. törvényét magasztosnak, szépnek ;
A valóság szennyes hétköznapját éli,
Mely megöli azt, mi ünnepi, eszményi.

j Tudod, mi az eszmény? Alom, mely elringat; 
Himpor a virágon, levegőben illa t;
Talizmán, mely azt is, mi rút hitvány, törpe, 
Átszűri, a látszat formájába öntve.

A ki eszményt imád. s azt leikébe véste :
Szállhat le a költők tenger-mélységébe ;
Kincset csak az talál, s emelhet ki onnan,
Melytől százezerek szive lángra lobban.

Álarcot viselhetsz, de szivet ne cserélj ;
Ha indulat hevít, ragad a szenvedély :
Tanulj meg borongni Hamlet nagy bánatán, 
Nemesen dühöngni, ott vau Corolián.

De ember légy ott s itt; ne bohóc, ne satyr. 
Kinek nevét hordja léhaság, kósza bir. —
Játszol csupán, ám de, képzeld, hogy t e  az  v a g y :  
Alkotásod igy lesz szép, örök, igaz, nagy.

Arcodat festheted; lelked legyen tiszta:
Csak fényes napból szál fényes sugár vissza. — 
Mi lelkünk bélyegét viseli: az örök;
S egy napi életű, min a tömeg röhög.

Nézz a prófétákra kik szőrmezbe’ járnak, 
Eledelük vadméz szikján a pusztának ; 

j Kő megvérzi lábuk, tövis bántja, té p i:
S ők csak arra néznek, mi isteni, égi.

! Hagyd e hitvány földet ; nézz a tiszta égre,
S meglesz küzdelmednek megérdemelt bére:
Isten írja fel a halhatatlanoknál,
Hogy az emberiség jóltevője voltál.

SZÁSZ GERŐ.

A JUAN-ÖBÖLBEN.
Irta MADAME EDM. ADAM.

(Folyt, és vége.)

— Nem váltanál e föl, Leonard ? — 
| kérdezte barátja. — En a tüzet akarom 

meggyujtani. Állva kell evezned s rám néz
ned, hogy segíthess nekem a halak követé" 
sében vagy bevárásában.
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Leonard elkezdett evezni. Mikor a bárka 
az öböl egyik áramlatába befő dna. o! 
könnyen szelte a tengert hogy fu - i” 
tett az elvonuló viz locsogását haílai T,

Móric a bárka e’őrészéhez hosszú, meg
hajtott vas kapcsot erősített Ennek a leg
végén kosárakku rács vem' melybe tüzet 
gyújtott. Aztán gyantás lat'vett elő a k' 
sárból a fiatal ember s meggyujtotí két da
rabot. Mihe yt a lángok lobogtak, a rácsra 
tette azokat s más hasábokat .helyezett áz 
elsőkre. Fehér, tiszta tűz kedett lo.bogm, 
mely minden árnyat eltávolított a bárkától.

A viz megrezzent, .fölszivta a világos
ságot, 8 megtöltötte azzal magát. Móric ne 
hány csöpp olajat öntött a tenget be, mely 
azonnal megszelídült; egyetlenegy redő nem 
látszott rajta; oly sima és átlátszó volt, 
mint a tükör.

A rózsa- és lilaszin moszatok, selyem 
szalagjaikat engedték az áramlat irányában 
úszni. Aranysárga, vioiaszinü moh, sokszínű 
kökörcsinnel díszítve, Lórii* a vén sziklá
kat, mint örökké friss tavaszi ruhával. A 
medveláb-fü mint valamely nagy tintafolt 
bevert a szines növényszőnyegen. A habaró 
hosszú, fehér csápjai a tenger zöld műszá
laival vegyülve folytak odább. Az apró 
nappali halak fölébredtek s ijedve rejtőz
tek a mohok hajlékony bokrétái alá. Az éji 
halak pedig, megigéztetve a kápráztató vi 
lágosságtói, követték a tovauszó bárkát.

— így nyomultak a Trytonok Amphi- 
tntének az útjába, növelve kíséretét, — 
szólt Leonard, ki mindig kész volt az ő 
régi görög és latin tanulmányait alkalmazni. 
— így játszott Zephir az istennő lobogó 

hajával. így rezzentek meg a hullámok s 
terjesztettek világosságot.

Móric vastag molton ruhát viselt s föl
tette a hagyományos phrigiai sapkát Ke
zébe vette a háromágú szigonyt s leguggolt 
mint egy bálvány, testének egyik felével a 
tenger amaz oldala felé fordulva, melyet a 
bárka elŐrésze hasított át. A szigony nyele 
egész hosszában kezeiben feküdt, melyek 
térdén nyugodtak. A szigony vasa a vizet 
horzsolta.

E fiatal embert az egész vidéken a leg
ügyesebb szigony halásznak tartották. Senki 
sem értett jobban a szigonydobásboz s a 
kiválasztott hal bizonyos találásához, mint 
Márthának az imádója

Mártha, ki mindenütt talált a rajzo

láshoz tárgyakat, épugy mint Leonard al
kalmat a mythologjai .hasonlatokra, a halá
szat e rémét nagyon jelie.uizotesnek’ találta 
s noha már százszor is vett . bb-.n részt, 
mindig uj gyönyört érezdtt az ily kirán
dulásban

Móric cl fárad v*' f'é:! • ■ gi. ggolö hely
zetéből. Minthogy ő. toögas,- jó: megtermett, 
széles, váliu fiatal ember volt, a vastag 

• molton-ruha némi telitfedséget kölcsönzött 
neki. Mártha egyátalában nem volt közötn- 
böo, Móricnak a vidámsága és ügyessége 
iránt, midőn en. ek a bárkájában vo;t. Mint
hogy a fiatal ember a szegéi.y *s vadászat
ban nem lelte öröm t, az apró ha tk bátran 
úszkálhattak bárkája körül. Sapkája egy 

: Masaniellónak regényes külsejét kölcsönözte 
i neki s a láng ólénkité nap-baruitotta arcát. 

Mint egy antik harcos, dárdájára támasz
kodva várta ő, szigonyává a döfésére méltó 
áldozatot. A szikrák p és sziporká-
zása, a dárdáknak a pai/s<;,<on- 1 öli
zörgésére, OSörö;xi pölésére. 1. -e. é! . . 1 Sö
tét. ragyogó szemével, me ly  a nap sugarai
val úgy, mint a tűz visszfényével a vi/.bén 
egyaránt dacolt; szép idomú, mez^tlen lá
baival, izmos karjaival ugv tűnt föl Móric, 
mint a tenger királya.

Egyszerre, Leonard felé fordult s egy 
mozdulatot tett, melyet az evező ifjú köve
tett. Csakhamar egy nagy tömeg ezüsthátu 
csuka felé közeledett a bárka A halak vo
nakodtak közvetlen a napviiágitott viz vo
nalába menni.

Mártha vidáman nézett a halak felé.
Leonard íordiiott a bárkán. A lángoló 

rács világa most épen a halcsoportra ve
tődött.

Bámulatos erővel és ügyességgel vetette 
most Móric a háromágú szigonyt a csoport 
legizmosabb halára, melyet Martba az uj- 
jával kijelölt. A viz kétfelé vált s a hal 
hosszában vonta maga után a szigony nye
lét és a kötelet, mely a bálá z karjára volt 
tekerve s melyet ennek hirte en ie ke lett 
tekerni, mihelyt a szigony ellenállásra talált 
s az áldozat azt utolsó vonaglása közben 
tova ragadja. Néhány másodperc nu.va a 
halász két kezével vonja magáéoz a köte
let, szigonyt és a ha a', * emeb ki a vízből. 
A halat rendesen a fején vagy a derekán 
találja a szigony. Aztán egy deszkán agy 
pádon lekaparja a halász a pikkelyeket.
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a halat a bárka áljára dobja, hol kimúl ók el
veszti szép,csillogészinéí,mely a vízben ékesíti.

Mindez oly gyorsan törtónt, hogy Mó
ric, miután az első bálát leszgonyozta, csak 
ha*mar következett utána a második és har
madik is. Sebesen evezett Leonard. üldözve, 
az ijedten szétszéledt halakat De a Mártha 
lelkesedése sem ismert határt; kiabált, do
bogott a lábával s elriasztotta a esukákat, 
melyek atárnerültek a tengerbe s végkép 
eltüutek.

Móric, ki boldog volt, midőn látta, 
hogy a leánykának örömet szerzett, eléggé 
tapintatos volt és semmi szemrehányást sem 
tett neki. Szigonyát keresztbe helyezte a 
bárkán, fölélesztette a tüzet s Leonéiddal 
szemben ült le.' Ez kissé ki volt fáradva, 
bevonta az evezőket s a bárkát a hullámok 
kényére bízta. Mártha a két fiatal ember 
közt ült. Mind a hárman örültek a halászat 
eredményének s oly diadalkiáltásba törtek 
ki, melytől még a kimúlásban volt halak 
is majdnem újra éledtek.

— Ugy-e, jól eveztem, Móric? — kérdé 
Leonard.

— Nagyon jól, nagyon jól.
— Nincs bátrabb és ügyesebb balász, 

mint a minő te vagy, szomszéd, — szólt a 
leány.

— A te kisujjad az első és legkövé- 
rabb halat fogta meg, — válaszolt Móric.

— Valóban? Nekem adod azt?
— Ám legyen a tied..
— Mivelhogy én vagyok a legvitézebb, 

én kapom a másodikat — mondá Leonard 
— s ha Móric a harmadikat érinteni meré
szelné, rögtön megfojtanám.

— Lemondok én arról a javadra, de 
csupán egy föltétel alatt.

— S mi lenne az?
— Hogy te a nővéredet Dekem felesé

gül adod ?
— Hiába ígértem őt oda neked hus- 

vétkor; elmúlt a szent háromság napja is, 
a nélkül, hogy szóba hoztad volna azt. Most 
megtagadom tőled a kezét. Ma reggel em- 
litettem neked, hogy egyik tatmlétársam 
bátyjának Ígértem őt oda. Vasárnap meg 
is kezdi udvarlását. Nincs tehát veszteni 
való időd, mert hát már ma péntek van. 
Ha te azon este Márthától ígéretet nem csi
karsz ki, szerelmed veszélyeztetve van. Ki
jelentem neked, hogy az én pártoltam ellenáll
hatatlan és ha Mártha őt meglátja . . .

— Elég, Leonard; tudom én jól, hogy 
; te csak tréfálsz és mégis fájnak nekem a
szavaid. Én ép oly keveset hiszek az álta
lad emlegetett kérők valódiságában, mint a 
verebek a cseresznyefákra tűzött vázakéban. 

| Ezek is tudják, hogy azok madárijesztők 
i csupán és mégis félnek tőlük.

Határozottan mondom neked, hogy 
j ama tanulótársamnak a bátyja nem szalma

váz. Úgy telebeszóltem a fejét, hogy csak
nem annyira szerelmes ő is, mint te vagy.

— Még sem hallgat« ?
— Inkább meghalok, feni mint hallgas* 

| «aki Ide figyeij: én Márthának ikertestvére 
j vagyok, következóskép ő második énem. 
í Azt akarom, hogy teljesen boldog legyen s

egy szép fiatal ember f írje legyen, a áit ő 
imádjon. Ha ő az illetőbe buiondulásig nem 
lesz szerelmes, akkor inkább magamnak 
tartom őt meg, mert a mi a barátságot il
leti, soha ő melegebb barátságot nem fog 
érezni, mint fivére iránt; nemde Mártha?

— Hűm 1
— E »hűm« mellett is, mely a gyönge 

lelket elbátortalaníthatja, bevégzem a mon- 
dókámat. Márciusban, mikor én téged el
hagytalak, atyám, anyám és én is beleegye
zésünket adtuk s nővérem is felbátorított. 
És ime, midőn augusztusban találkozom ve-

; led, még kevesebb előhaladást tapasztalok 
í nálad, mint félévvel ezelőtt. Te nem tetszel 
} Márthának, vagy én vak vagyok. így tehát 
j e házasságra nézve adott ígéretemet vissza- 
I vonom.

— Akarod e tudni, miért nem tetszik 
nekem többé Móric? Mert ő valóban tet
szett nekem, — mondá a leány igézőén 
kacér mosolylyal, mig mosolygó, kék szeme 
oly ünnepélyes kifejézést öltött, mint azoké, 
a kik a tréfát komoly színben iparkodnak 
előtüntetni.

— Nos, hadd haljam.
— Hát azért, mert ő szeret engem.
S midőn Leonard bámulva, kérdőleg 

! tekintett rá, a leány folytatá:
— Mert ő szerelmes belém, ha e kife- 

! jezést szabatoaabbnak találod. Azelőtt e mi 
j  szomszédunk jó barátunk volt, ki engem

komolyan figyelembe sem vett. Örökké 
hallottuk őt a mezőn vagy a tengeren, a 
kertjében vagy az erdőben dalolni. Táncolt, 
vadászott, lovagolt, mindenféle bohó dolgot 
olvasott föl s mindig csak azon iparkodott, 
hogy jó kedvét megőrizze s egyéb jététe-
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menyei mellett jó kedvéből is részesített má
sokat. Senki sem tudott oly ügyesen ren
dezni sorsjátékokat, gyűjteni a szegények ja
vára s ünnepélyeket teremteni a gazdagoknak, 
mint ő — s mindezt mosolyogva, egész lé
lekkel s élcelve tette s a kedélyességet má
soknál is elő tudta idézni,. Most ő szórako
zott, komor, olykor duzzogó, könnyen fel
ingerelhető s oly szótalan, mintha le volna 
az ajka csukva; elsápad, lesoványodik, szi
véről beszél nekem ; sóhajtozik a saját ke
serve és az önmaga alkotta szenvedések 
fölött; bámulva néz rám s azt akarja, hogy 
én hozzá hasonló legyek; gyanú alá vesz 
engem s vitatkozik velem szórakozásaim 
miatt. Csak a halászat érdekli őt még, mert 
a tengeren egyedül élhet panaszaival. Mind
eme változás csak onnan van, mondja ő, 
mert becsvágya: úgy szerettetni, mint a 
hogy ő maga szeret. Oh, az az elviselhetet
len szerelem! Vajba az első vihar tovakapná 
azt, messze a Terda csúcsán át, egészen a 
Testa dél Infernoig.

— Vagyis az ördöghöz, — tévé utána 
Móric.

— En csak akkor megyek hozzád nőül, 
szomszéd, ha nem leszel belém szerelmes^ 
esküszöm erre neked.

— Ejb, ez mégis sok ! — kiáltott föl 
Leonard, mig Móric a fejét csüggeszté le ;
— hiszen ez valami szokatlan! Micsoda ? 
Te azt mered mondani? . . . Valóban, én ily 
szavakat nem ismételhetek. Ez igazán szent
ségtörés, — folytatá a fiatal ember elször- ! 
nyüködve. — Oh, Móric !  oh Philoktet !  Oh, j 
szerencsétlen, sebzett hős! Hajlandó va
gyok tanulótársam bátyját a szemhatárbó 
eltüntetni; meg akarlak kimélni a verseny- ’ 
társtól, a kivel ijesztettelek.

— Azt én naponkint hallom! — vi- i 
szonzá Móric lehangoltan.

— Es ne hidd, hogy engem a színlelt 
megtérés elámithatnn, — folytatá Mártha, 
piciny lábával dobbantva. — Ismerem én a 
szerelemnek minden alakját. Móric alkal
mat nyújtott nekem, hogy mindazt egyen- 
kint tanulmányozhassam. Vagy föl kell neki 
hagynia szerelmes ábrándozásaival — és 
én a valódi kigyógyulást a képzelttől meg 
tudom külömböztetni —. vagy nem megyek 
hozzá nőül. Most már ismételve elmondtam, 
a mit akartam; ne is beszéljünk erről többet.

— Hallgass meg engem, Mártha, — j 
szólalt meg Leonard.

— Ezzel a kétségbeesett arcoddal csak 
nem fogsz nekem szónoklatot tartani, ked
ves fivérem. Én mit sem változtatok határo
zatomon. Neked csupán egy áll hatalmad
ban : engem untatni ép úgy, mint a hogy 
Móric untat. Kérlek, ne élj vissza eme ha
talmaddal.

— Szegény Móric, — folytatá Leonard, 
— és én téged még bosszantani, lehangolni, 
is tudtalak! Szövetségesed vagyok életben, 
halálban, u s q u e ad e x t r e m u m  s p i r i -  
t u m, az utolsó sóhajig; úgy vau, kisasz- 
szony, két nyelven is kifejeztem magamat. 
Az én férfiúi méltóságom ez ügyben koc
kára van téve. A közös sors beavatkozáso
mat követeli ; e tekintetben pedig, édes nő
vér, sem ügyességem, sem bátorságom nem 
fog hiányozni.

— Hagyd el, unatkozom ! — szólt 
Mártha ásitva,

»Unatkozom,« ez szörnyű szó női 
ajkról Ez Móricot legalább is ezernyolcszáz 
lábnyira sújtja alá a tengerbe, —- szólt Leo
nard, — Azt hiszed, hogy engem ez a csa
ládi dráma mulattat?

A tűz a rácsozaton már alvófélben volt. 
Móric kérdezte, folytassák-e a halászatot. 
Mártha óhajtotta ezt s a fiatal ember újra 
meggyujtotta a tüzet. Azonban a fiatalok 
gondolkozók és hallgatagok voltak. A bárka 
az áramlat irányában úszott odább, mígnem 
Móric kezébe vette az evezőket. A mozgás 
jótékonyan hatott rá s fölmelegitette, mert 
Mártháuak dacos elméletei szinte megfa
gyasztották benne a vért.

Leonard nyugtalanul feszengett a pádon.
— Miért nem ülsz nyugodtan ? — kér

dezte Mártha.
— No, még nyugodtan is üljek, mikor 

te a szerelmet gyalázod? Soha! E helyen 
idézem föl Vénusnak a fiát, Vénusnak, a ki 
maga is a sós hullámokból keletkezett. Mind 
a kettőt megsértetted; hadd boszulják meg 
magokat! Istenek, félistenek ! hires szerel
mesek, nem válaszoltok-e a leánynak az 
ily kihívásra? Büntetlen hagyjátok-e az ily 
botránykoztató istentelenséget ? Jelenjetek 
meg, Leander, Romeo ! Ide, mellém, Don 
Juan!

Leonardnak eme tréfája tetszett Már
tiidnak.

— Don Juan nem éleszthet bennem 
félelmet, — viszonzá a leány nevetve. —
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Csak hadd jöjjön ! Rútnak fogom őt találni, | 
mint valamennyi férfit.

— Hát én is rút vagyok ? — kérdezte 
Leonard ?

— Te? Te nagyon is szép vagy s ne
mednél ez is a rútságnak egyik változata.

Móric izgatott volt. Végre eltalálni vélte, 
Márthának közönyössége titkát irányában. 
Rútnak tartotta őt s e szörnyű vallomásá
nak élét azzal tompította, hogy őt a többi 
férfi val foglalta össze. Szeme, mely a fiatal 
leányon nyugodott, oly élénk fájdalmat fe
jezett ki, hogy magára a mosolygó Már- 
thára is gyötrelmesen hatott tekintete. A 
fiatal embernek könybe lábbadt a szeme. 
Iparkodott ugyan ezt eltitkolni, de hosszú 
pilláin ott csillogtak a csöppecskék, mint 
megannyi apró gyöngy, s mint a virágok 
himszálán a ragyogó harmat. Móricnak lá
zas fényben égett az arca. Félig nyílt ajka 
a bajusz alatt, vakító fehérségű fogait lát
tató, melyek az égő ajk mellett még fehé
rebbeknek tűntek föl.

Mártha nem tudta a szemét elfordítani 
fiatal barátjától. Ma először volt ő elégület- 
len, kiejtett szavaival. Bosszankodott amiatt 
magára s nem gondolt többé nevetésre. Be 
kellett magának vallania, hogy hazudott, 
mikor azt mondta, hogy valamennyi férfi 
rút. Hiszen, Móric oly szép, ha arca oly fo
kozott mérvben fejezi ki a kétségbeesést és 
a szenvedélyt.

Az égen világosság futott végig, egy 
futócsillag hullott alá. Márthának az imá
dója fölemelte karját e csillag felé s követte 
szemével eltűnését, egy ájtatosnak esdő te
kintetével.

— Egy óhajtásomat nyilvánítóm e gyor
san kialudt lángnál A halászok azt állítják, 
hogy amaz óhajok, a melyeket egy futó
csillag esése közben gondolunk, mindig be
teljesülnek. Ez az egyetlen babona, a mely
nek hatását ekkorig nem kíséreltem meg.

— A halak kigunyolnak minket, — 
kiáltott föl Leonard, ki a halfogásra gon
dolt. — Megkísérlem a szigonynyal való 
bánást, hogy lássam, ügyesebb vagyok-e 
most, mint tavaly.

Ezt mondva, a bárka előrészébe ment 
s ép oly állást foglalt ott, mint Móric; az
tán fölemelte a szigonyt s hátat fordított 
nővérének és szomszédjának.

Móric, kinek csillogó szeme még min

dig a leányka arcára volt szögezve, látta, a 
mint Mártha félénken kerülte a tekintetét.

— Nem, nem, — susogta a leány s 
mindkét tenyerével eltakarta arcát. — Mó
ric, én megtiltom neked, hogy igy nézz 
rám.

A szerelmes ifjúnak a szive oly heve
sen dobogott, hogy nem tartóztathatta magát 
tovább.

— Mártha, — szólalt meg halkan — 
tehát te kiállhatatlannak találsz engem; 
ugy-e, nem tetszem neked, — mert rút 
vagyok ?

— Te nem vagy rút s nem is tartalak 
kiállhatatlannak, — viszonzá a leány.

— Akkor tehát, imádott Marthám, sze
ress engem.

Mártha nem nevetett többé. Előre ha
jolt s a bárka párkányára könyökölve, te
nyerébe hajtotta a fejét. E helyzetében oly 
kihívó kacérság rejlett, hogy Móric csaknem 
eszét vesztette. Elbocsátotta az evezőket s 
odaszökkent a bárka közepébe, hogy térdre 
boruljon a fiatal leány előtt. Leonard egy 
halat pillantott meg. Előre hajlott testtel 
emelte föl a szigonyt, hogy a meglehetős 
nagyságú rózsahalat átszurhassa. Midőn nő
vérének imádója hirtelen fölkelt, ő elvesz
tette az egyensúlyt.

Móric, azt képzelte, hogy Leonard a 
vízbe esik s mivel tudta, hogy barátja nem 
igen jó úszó, oda ugrott s épen midőn vissza 
akarta őt tartani, megbillent a deszka, a 
melyre lépett s Móric a tengerbe zuhant.

Mártha hallotta a viz locscsanását s két
ségbeesett kiáltás lebbent el ajkáról. Úgy 
érezte, mintha a Leonard szigonya az ő szi
vét döfte volna át.

Roppant hosszú idő, egy másodperc, 
egy század múlt el. A leánykának ijedtség
től megnőtt szeme ama pontra irányult, a 
hol Móric eltűnt. Úgy érzé, mintha valami 
megpattant volna a szivében. Vérzett az, 
mintha meg lett volna sebesülve és megnyílt. 
Egy név tört abból fel ajkára s kínos han
gon kiáltotta :

— Móric !
Leonard, noha nem igen tudott úszni, 

ledobta kabátját, hogy a tengerbe ugorjék, 
ha barátja nem jőne felszínre ismét.

— Nem akarom, neki nem szabad meg
halnia ! — kiáltott Mártha. — Leonard, add 
vissza őt nekem ; én szeretem ő t!
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Alighogy e szavak elhangzottak, a. víz 
emelkedett, aztán kétfelé vált s Móric meg 
jelent a fölszinen.

— Ez oly fürdjö volt, melyet te nem 
fogsz megbánni, — mondá Leonard. miköz 
ben barátját a bárkába segítette.

Móric, az ő vastag öltözetében, nem lát
szott átázottnak, csak hajáról csurgóit a viz, 
melyet letörölt.

Márthának ijedségtől megszabadult szív e 
hevesen dobogott, mint a fogolyé, ha sza
badságát újra sikerült kivívnia . . . Azon
ban, ama pillanatban, midőn újra a régi 
költöző-madárrá akart válni, hálóba került.

A szerelem órája ütött Márthára nézve, 
a titokzatos, váratlan óra, midőn két szív 
egymásnak átengedi magát, érzelmeiket ki
cserélve egymást közt. Miért inkább o pil
lanatban, mint egy másikban? Hol van e 
lángoló nyilatkozatnak a rejtélye? Melyik 
elbűvölt agy gondolt a legnagyobb boldog
ság pillanatában e kérdésre: »ki tudná azt?«

Móric az önkéntelen fürdő után letér- 
depelt Mártha elé.

Mivelhogy nem vagyok előtted ki- 
állhatatlan, mint nekem megvallottad, engedd 
meg, hogy szeresselek — csengett az ifjú.

— Most már szerethetsz engem a mint 
akarsz, — válaszolá a leány, — mert én is 
szeretlek.

A fiatal ember oly örömkiáltásban tört 
ki, hogy Islette-től egészen a Jüan-öbölig 
meg lehetett azt hallani s megragadva az 
evezőket, nyilgyorsaságga! hajtá a bárkát a 
part felé.

— Gyorsan, gyorsan, — mondá — éne
keljük el szülőink eiőtt a lakodalmi him
nuszt. Oh, Mártha, most fölfedezted a titkot, 
mely vidámságomat százszorozva adja vissza.

— Az csak onnan van, mert én az is
teni Astartebez fohászkodtam. Ó egyedül 
eszközölte a csodát, — szólt Leonard kene
tes hangon. — Ma péntek van s e nap Vé- 
nus meghallgatja a földiek kérelmét

— Hála a futóesillaghoz intézett kér<i- 
meninek ! — t ;vé utána Móric. — Te bolygó 
tűz, ki egyik világból a másik na viszed 
termékenyítő szikrádat, meghallgatta! engem 
— köszönöm neked !

— És mit kértél te ? — kérdezte a leány.
— Azt, a mit az égtől kértem, mióta 

te élsz, Mártha, azt hogy: »vajha te engem 
Őszintén és igazán szeretnél !«

MELYIK A DIYINA COMMEDIA LEG
SZEBB RÉSZE ?

A Purgatorio! — mondá dr. Angyal 
János körükéiül hat év előtt mikor a »Po
kol« fordítását egy külön kötetben kiadta. 
Szász Károly ez Óta, — épen a dr. Angyal 
állítására való hivatkozással, nem egyszer 
vett alkalmat magának, hogy, mint hazánk
ban tán a legiiletékesebb bíró, szintén hozzá 
szóijon e kérdéshez s a fentebbitől egészen 
elütő véleményt nyilvánítson a mennyiben 
ő a »Tisztitóhely «-nek határozottan eiébe 
teszi mind a két másik részt, különösen pe
dig — mint szavaiból kivettem. — a leg
elsőt: a »Pokolt «

A kérdés, a thema nem uj. A világ 
legjelesebb Dantistái régóta és sokat fog
lalkoztak vele, s így tán nem iesz érdekte
len ha — nyomukban haladva — némi
leg mi is figyelemre méltatjuk azt, annál 
is inkább, minthogy dr. Angyal János egy 
újabb müvének bevezetésében*) szintén visz- 
szatér reá. Almásának igazolására a Danle- 
irodaloin terén az újabb idők legkimagas
lóbb alakjaira, tekintélyeire hivatkozik, kik 
mindannyian a »Pokol« és a »Paradiso« 
fölött a »PíU'gatono«-nak adnak előnyt. Az 
angolok közűi feliiozza Cariyie-t, a franciák 
közül Ozanamot s végül a németek közül 
Philaiethest**). Az olaszokra már nem került 
a so , pedig reánk magyarokra nézve, kik 
jDantevel csak most kezdüuk komolyabban 
foglalkozni, azt gondolom, fölötte érdekes 

| lenne kiváltképen ezeknek a véleményét 
haliam. Eltekintve a saját meggyőződésünk
től, a nemet, a francia, az angol Dante-iro
dalomtól, mi ezennel csak azt óhajtjuk rö
viden vázolni, mint gondolkoznak az ola
szok maguk legnagyobb poétájuk isteni 
énekélői. Az anyaghalmaz óriási. Szabadon 
válogathatunk belőle; épen úgy, mint ezt 
Angyal is tette.

Első sorban Dante életrajzát,***) mely 
meglehetősen népszerű volt a maga idejé
ben Oiaszhonban.

E mü második részében (103 lap.) a 
következőket olvassuk : »E stato detto il

*) Alighieri Dante Dívnia Cotnmediája. A 
Tisztitóhely.

**) Wittet mellőzte, ez pedig Dante-For- 
schungjaiban T. '214. szintén mellette nyi átkozik.

* * * )  Vita di Dante Alighieri dettatá da Meh 
chior Misáimi Firenze. 1810.
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Purgatorio essere la pift holla parte dél 
Poéma; Ja parte dél cuore, dell’amore: cer- 
tamente l’affetto vi é grandissimo, ma non 
c minőre in molte parti dél Paradiso ed anche 
piíi spirituálé, piíi sublirrie: -pói quale non 
é parte bella in Dante?« j

»Mondják, hogy Purgatorio a költemény 
legszebb része . . .  de a Paradiso szintén 
remek és végül is m e l y i k  r és z  n e m ; 
szép Dante-ben ? . . . *A két másik fölött 
folytatja tovább, egyik résznek sem adha- 'j 
tünk elsőbbséget . . Alfieri Viktor beszéli, 
hogy egykor kis könyvecskébe szándékozta 
írni a Div. Com. szebb helyeit« ekkor látta 
be, hogy — ha ezt tenni akarja — L keli 
másolnia az egészet.«

Missirini tehát ilyeténképen nagyon 
egyszerűen, röviden fejtette, volna meg a 
kérdést s tán épen ezért történik, hogy sza
vait mindenben alá nem írjuk s nem is fog
lalkozunk velük továbbra, de áttérünk Al- 
fierinek, ennek a valóban »dantei léleknek« 9
mint őt Balbo nevezi, arra a kis könyvees 
kéjére melyről Missirnin kívül még mások 
is (Ginguoné, Biagioli) megemlékeznek, s 
mely kéziratban egyik párisi könyvtár tu 
lajdonát képezi, Tesszük pedig ezt azért, 
mert azt hisszük, hogy ha valakinek, úgy 
bizonyára Aifmrinek ítélete e kérdésben 
nagy, döntő nyomatékkai bir. Artaud de 
Montor Dante életrajzában hosszasan fog
lalkozik vele,**) roppant körülményesen le
írja egész külalakját s tartalmát nemkü
lönben Tudósítását mi csak röviden adjuk.
A könyv első lapján e szavak állanak: 
» E s t r a t t o  di  Da n t e ,  a n n o  1776  (A. 
ekkor 27 éves volt.) S i n ó t a  no i v e r s i  
be l l i  per armoru’a, o per il pensiere, o per 
l’espressione, o per la stravaganza. Alfieri 
a »Pokolból« összesen 2273 e négy kate- 
geríaba sorozott egész, fél és negyed ver
set irt ki, a P u r g*a t o r i o b ó 1 pedi g ,  
m e l y b e n  e g y  é n e k k e l  k e v e s e b b  
(33) van,  m i n t  az I n f e r n o b au, ősz 
s z e s e n 2544 egész,  fél,  v a g y  n e g y e d  
v e r s e t  s í gy  271-e 1 t ö b b e t  m i n t  a 
V o k o 1 b ó 1 A Paradicsomból már csak 
11 19 verset s a szerint az egész Div. Com. 
14233 sorából 5936 ot tartott különös föl-

*)  Cesare Balbo. Vita di Dante.. To< ino. 
183!». II. 445.

**) Histoire de Dante Alighieri pár M. 'de 
chevalier Artaad de Montor. Paris. Ibii. 528 lap 
s a köv.

jegyzésre érdemesnek. Itt a bennünket külö
nösen érdeklő köíülraény abban van, hogy 
A 1 í i é i i a P u r g a t o r i o b a n  l e l t  l e g 
t ö b b  s z é p  he l ye t .

Balbo gróf, a különben mint novellista 
is ismert nevű iró s Dante újabb biogra- 
fusai közül egyike a legjelesebbeknek, Eu
rópa szerte hires és a Dante-ismerők kö
zött nagy tekintélynek örvendő müvében 
(Vita di Dante II. 299, a következőket 
mondja: -»A Purgatorio, melyet annyian 
nem olvastak vagy rosszul olvastak azok 
közül, kik magukat a Franeesca és Ugolino 
epizód vagy legföllebb az Inferuo átlapozása 
után Dante bámulóinak vallják, — a P u r 
g a t o r i o  t a l á n  a l e g s z e b b  v a g y  
l e g a l á b b  is a z o n r é s z e  a D i v. Co m.- 
n a k, melyben Dante szivének legnemesebb 
oldala, a szeretet nyilatkozik meg.«

» \  Pokol, telve borzalom és haraggal 
bizonyára sokkal megfelelőbb tárgy volt 
Dante természetének; de a költői lelkeknek 
egy kimondhatatlan adományuk van : ké
pesség a különböző érzelmek életliű kifeje 
zésére. Dante elhagyva a sötétséget és a 
Pokol rettenetes köreit, a Purgatorio első 
soraival a szeretet énekébe kezd. A számos 
hely, melyekben Beatricevel való, a költő 
fikciója szerint tiz év, a valóságnak raegfe- 
lelőleg pedig 24 év utáni, találkozását be
széli el, telvék a legragyogóbb költészettel. 
A Purg. kezdetétől végéig a szeretet folyton 
magasabb röptű éneke.« — — —•

Így Balbo gróf s utána a többi jeles 
Dantisták, kik az ő életére mindenkor nagy 
súlyt fektettek.

Fejezzük be összeállításunkat Scartaz- 
zinivel, e hazánkban, úgy látszik, leginkább 
ismert nevű Dantistával *) kit — bár mun
káinak egy részét németül irta — mint 
olaszt mindamellett az olaszok közé számí
tottunk. Scartazzini jeles müvében (»Dante 
Alighieri seine Zeit, sein Leben etc. Frank
furt a M. 1879. 257 ) igy i r :

»Mán hat zwar bin und wieder ge- 
glaubt, in dieser Hinsicht (in Bezug auf 
den diehterischen Werth) zwischen den drei 
Abtheilungen unterscheiden zu wissen und 
hat dem Paradiso eine weit tief'ere Stelle 
als den Infernum angewiesen. Es ist nun

*) Angyal folyton idézi öt, mások ellenke
zőleg nagyon kevésszer idézik, de müvét annál 
jobban felhasználják.
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allerdings nicht zu läugnen, dass das Infer- ! 
num für den b 1 oss en L e s e r  des Gedichts | 
fesselnder, spannender, mehr die Theilname 
erregend, mehr materielles Interesse einflös- | 
send ist, als das Purgatorium und das Para- 1 
diso, Ja für den blossen Le s e r .  Allein die | 
Div. Com. ist eben kein blosses Unterhai- j 
tungsbuch, sie will nicht nur gelesen, son- ;
dern studirt se in ........... « man begreift es
noch, wie Männer, die sich Dante zum Ge- j 
leiter durch’s Leben erkoren, nicht die 
Hölle, sondern das Paradies für das Vor
züglichste erklären.«

így Scartazzini, kinek föntebbi nyilat- ! 
kozatát Kurz Antal tanár (Alighieri Dante j 
és kora.« A bpesti kir. kath. főgymn. érte
sítője az 1877/8 tanévről, 34. lap.) külön
ben dicséretet érdemlő müvecskéjében, elfe
ledte azt idézőjel közé tenni, vagy a forrást 
megnevezni, körülbelül szóról-szóra fordí
totta magyarra:

»Újabb időben szokásba jött a három 
rész között némi különbséget tenni, és az 
első részt: a »Pokol«-t költői szempontból 
a másik két rész fölé emelni. Igaz és nem 
tagadható, hogy a »Pokol« a felületes ol
vasóra vonzóbb, megragadóbb, mint a »Pur
gatorium« vagy a »Paradicsom,« de csakis 
a felületes olvasóra; a »Div.  Com.« nem 
a m u l a t n i  v á g y ó  o l v a s ó  s z á m á r a  
Í r a t o t t ,  a z t  t a n u l m á n y o z n i  ke l l  
.........mindazok, kik életök pályáján Dan
iét választották maguknak vezetőül, a »Pa
radicsomot« tartják a legkitűnőbbnek . . . .«

Ennyit tehát a föntebbi kérdés tisztá
zásához olasz részről, kiket dr Angyal fel- j 
használni elmulasztott.

KAPOSI JÓZSEF.

HUGÓ VIKTOR SZALONJÁBAN.
— Párisi emlék. —

Hugó Viktornál! Ki feledhetné ezt a : 
lakást, a ki már egyszer küszöbét általlép- j 
hette?! Pompás piros bútorzatra a csil
lárnak igazi velencei kristályai ragyognak 
le, falairól elsőiangu művészek festményei 
néznek alá. Nehéz karosszékek és könnyű
nek látszó bambuszringók, melyek dacára 
látszólagos finomságuknak acélidegzettel tű
rik egy Renan súlyát: ezek képezik azt, ' 
a mire pihenve kényelmesen körülnézhe
tünk. Mellettünk egy pompás terem préselt 
cordovai bőrkárpitokkal, aztán az ebédlő, j

melyben a zöld bársony hatalmasodott el, s
egy szorgosan elfüggönyözött üvegrejtek, 
melybe annak a költőnek pipás vendégei rej
tőznek, kinek ajkát még soha dohánylevél nem 
érintette. Következik még egy társalgó és 
az egészet bezárja egy szoba, melyben pom
pás könyvtár és a költőnek Angers Dávid 
által készített ifjúkori mellszobra áll.

A szalonban egykép vannak képviselve 
a politika és irodalom, a születés és szor
galmas munka emberei. Még a hatalmas 
dictator, még Gambetta élt, gyakorta lehe
tett őt ott látni hevesen vitatkozva Louis 
Blanccal, a nagy szocialistával, inig Coque- 
lin, a »Theatre Framjais« büszkesége, im 
már nem szólíthatja többé a dictatort a bizal
mas pajtáskodás hangján »Moncher Léon !«- 
nak. Az arisztokratikus frakk mellett meg
jelenik az iró és hírlapíró köznapi kabátja, 
a polgár itt büszkébb kabátjára, mert tudja, 
mikép az a ház urának kedvesebb.

Az idősb és ifjabb hölgyek között fel
tűnik a két háziasszony: a fehérhaju Drou- 
et asszony, a költő hűséges barátnője és 
kísérője az élet tengerén és fiatal menye, 
ki második házasságban Lockroy képvise
lőnél van férjnél, édes anyja Hugó Georges 
és Jeanne-nak, kikről a költő a »L’art d’etre 
grand pére«-ben olyan szépen és gyöngéden 
gondoskodik.

Ott támaszkodik ő maga a kandalló
hoz. Gyönyörű és kifejezéssel teljes feje el
feledteti alacsony tömzsi termetét és nagyon 
is prózai tokáját, mely a gyomor alatt van. 
Sűrű, vakítóan fehér haj és szakái köríti 
az önkéntelenül tiszteletet ébresztő ábráza- 
tot. Pompás homloka olyan, mintha ércből 
öntötték volna és csak néhány párhuza
mos barázdát mutat. Ez állotta ki legjob
ban az élet viharait. Az erőteljes orr agg- 
ságtól gyengén ereszkedik le az ajkak irá
nyában, a szem kicsiny és mélyén behúzó
dott üregeibe. Nedves fátyol takarja e szem
csillagokat, melyeknek színét is alig lehet 
meghatározni. Néha egészen eltűnnek üre
geikben és csak a felindulás perceiben, mi
kor a költő erőszakosan nagyra nyitja és a 
homlokon ezer ránc jelenik rneg, villannak 
fel egész pompájukban, de akkor is csak 
pillanatokra. Az aggastyán arcán csöndes 
fennség honol és a ki olvasni tud a voná
sokban, az Hugó Viktor arcáról sok, sok 
küzdelmeknek a történetét fogja leolvasni; 
oly küzdelmeket, melyeket a szilárd jellem
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és erős akarattal megáldott nemes szív és 
részvevő lélek küzdött az egész emberisé
gért, fennkolt ideálokért, melyek lelke mé
lyén szunnyadnak.

A társalgás szelleme a költő szalonjá
ban szabad és fesztelen. Francia szokás sze
rint senkit sem mutatnak be és csak nagyon 
nevezetes személyiségeket szokás bejelenteni. 
A vendég belép, tetszése szerint szegődik a 
beszélgető csoportok valamelyikéhez és csak 
úgy útközben üdvözli a költőt, ha ugyan 
az utóbbi meg nem előzi, mert szeme éles 
és emlékezete kitűnő. A hölgyekkel szem
ben rendkívül nagy, majdnem azt mond
hatnék, ódon lovagiasságot tanúsít, bekö
szöntőnél és búcsúnál egyaránt szeret nekik 
kezet csókolni. Hamis pathoszt még legna
gyobb ellensége sem tudna beszédében föl
fedezni. Kitűnő elbeszélő lévén, szívesen 
keresgél emlékeiben, mely alkalommal se
gélyére van pompás hely - és névemlékezete, 
mely még egyetlen egyszer sem hagyta 
cserben. A legmeglepőbb adomákat nagy tér 
mészeti hűséggel képes elbeszélni és ha pár 
szóval jellemez valamely történeti személyt 
X. Károly, vagy a polgárkirály idejéből, 
akkor valósággal úgy látszik, mintha az 
illető előttünk állana.

Hogyha a hölgyek nagyon szépen ké
rik, akkor megteszi azt, hogy dolgozószo
bájából, melybe idegen embert be nem bo
csát, kihoz néhány iv meritett hollandi pa
pirost, melyre költészetének valamely leg
újabb terméke van odavetve hatalmas öreg 
betűkkel a régi patriarchális lúdtoll segítsé
gével. Akkor aztán felolvassa a költeményt 
az őt jellemző, remegő hangon, mely a ke
bel mélyéből fakad, de viszont behatol a 
szívnek legbelső rejtekéig.

Őszintén megvallva én bámulom a fran 
cia prózát, de az elexandrin szememben 
valóságos szörnyeteg és teljesen ki tudom 
menteni a »Theatre franyais« páholybérlőit, 
a kik Corneille. Racine és Voltaire klasszi
kus csütörtöki előadásait vagy boldog fél- 
álomban, vagy a színházon — kivül hall
gatják. Egyes helyeknek szép és fenséges 
volta majdnem mindig elvész egyedül a 
versek egyhangúsága, másfelül az előadó 
művészeknek erőltetett előadása által. Ez 
utóbbiak két nagy csoportra oszlanak: az 
egyik hagyományos, 12 szótagosrytmusokban 
olvassa az alexandrinokat, a másik — s ezek 
az uraságok a realizmus híveinek vallják ma

gukat — prózává lapítja a verseket, önkénye
sen megszakítja a metszeteket és kiváló 
ügyességet tanusit a rimeknek elnyelése és 
agyonbeszélésében, mert azt hiszi, hogy azo
kat minden áron ki kell küszöbölni.

Viktor Hugó nem teszi sem az egyiket, 
sem a másikat. Megadja a költészetnek a 
maga jogát és kihangoztatja a rímeket, de 
a nélkül, hogy rájuk nyomatéket helyezne, 
mint a hogy nálunk Szász Károly teszi. 
Előadása semmit el nem hanyagol, de azért 
nem is csúszik, a mit persze már verseinek 
perdülő természete is lehetségessé tesz. 
Soha sem válik költeményeinek hangzatos- 
sága oly világossá, mint épen az ő saját 
ajkain. Hugó Viktort csak akkor értjük, ha 
maga olvas, vagyis jobban mondva, akkor 
értjük, hogy ő miként érzi . . . .

HÁROM MŰVÉSZRŐL.
— Piktor-adomák és szobrász-történetkék —

Könnyen lehetséges, hogy Prém József 
megharagszik reám a miért bátorkodtam 
ezt a cikket a mely tulajdonképen az ő tol
lára vár, megirni, de hát »a ki előbb jön, 
előbb fest« és igy neki máskor majd engem 
kell megelőznie.

Három művészről akarok egyet-mást 
elmondani, kiknek egyike sem magyar 
ugyan, de azért többé-kevésbbé ismerete
sek a magyar közönség előtt és megérdem
lik, hogy őket szóba hozzuk, kivált az első 
R a h l  K á r o l y ,  tetőtől talpig érdekesalak 
és kiváló magyar festőknek (Thannak és 
Lotznak) mestere volt. Lenau Miklós arc
képe által is kicsit hozzánk fűződik, bár 
müveink sokasága és sokoldalúsága mellett 
bajos volna megmondani, hogy a képírás
nak tulajdonképen melyik ága érdekelte őt 
leginkább. Azért bizony meg is esett, hogy 
képeivel nem bántak el úgy, a mint meg
érdemelték, sokfelé kapkodott és igy nem 
volt rendes publikuma. A megrendelők úgy 
bántak el képeivel, a hogy szoba-festőkkel 
szokás, bár a nagy közönség dicséretére 
legyen mondva, e művészeti barbarizmus
ban a bécsi piaristákat illeti a babér, ő  ne
kik festett Rahl 1839-ben egy nagy oltár
képet, mely Kalazanti Józsefet ábrázolta, 
20 lábnyi magasságban 30 alakkal egy fél 
ezresért. Szerencsétlenségre a művész, szo
kott szórakozottságában, elfeledte az oltár
képet megmérni s igy a kép kelleténél na-
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gyobb lett lVa lábnvi volt a különbség!
Mit tegyenek ? A derék páterek nem estek 
kétségbe, henem Kalazanti Józsefnek leme 
télték a lábait és úgy ékelték bele a képet 
az oltárba. Hogy is'mondja Falstaf a maga 
mondókáját újoncairól: A gödröt ép oly jól 
betöltik, mint bárki más!.

1 Ebből kerültek ki Ro r n a k o ,  T h a n  és 
Lot z ,  nemkülömben H o f f  m a n n (a táj
képfestő), B i t t e r l i c h ,  E i s e n m e n g e r  
éo ( x r i p e n k e r l .  E két utolsó diadalma
san vitte vissza Rabi iskoláját az akadémiába : 
mindkettő akadémikus.

Ez a remek dolog a 48-as forradalom 
előtt történt, melybe az ecset hőse is bele
keveredett. Rabit nem az események vihara 
hanem pessimistikus világnézlete és egész 
egyéniségének sajátszerü zománca vitte a 
forradalmároknak sorába. Németországnak 
nemzeti fölpezsdülése Frankfurtba vonzotta, 
mi több, hajlandó volt a schleswig-holsteini 
háborút végigküzdeni, midőn a malmöi bé- I 
kekötés még ideje korán véget vetett ezen j 
ábrándos tervnek. De a lelkesedés már ; 
égett ereiben, Becsben tehát belépett az i 
aulisták légiójába a kik a »szeles« piktort : 
nyomban ki is küldték az e senachi diák- j 
parlamentbe. Szerencsésnek mondható e mi
att. mert igy elkerülte Windischgratz herceg 
ádáz dühét és Eisenachból szerencsésen v is 
szavonulhatott Münchenbe. Ottani barátai 
bizonyosan emlékeznek még azon jelenetre, 
midőn nagy csodálkozásukra meglátták a j 
Scheidel-féle kávéháznak békés környezem 
tében, nehéz diákpallossal, Carbonari-kö- 
penvbe burkolva, haragosan villámló sze- ; 
inekkel. De már másnap egész nyugalmas 
polgári komoditással ott ült a műterem kö
zepén és ugyancsak dolgozott égy lantosnő i 
képén, melyet megelőző este vázolt.

1840-ben a forradalmi reakció méreg
fogai már annyira kihullottak, hogy a feb- 
ruáriusi napokban annyiszorosan kompro
mittált Rabi tanári állást kapott a béesi aka 
démián. Eleinte csak úgy özönlöttek hoz
zája a tanítványok, de a vig és élénk mes 
tér annyit beszélt és tréfált velők, hogy 
munkára alig jutott idő. Ezt pótolandó mo
dorosán hamarjában összeütöttek egy fél - 
tucat képet, melyeken azonban bárom öl- 
nyire meg lehetett érezni, hogy kinek is
kolájából valók Hozzájárulván ehhez még 
azon körülmény is, hogy a kultuszminisz 
téri székbe a bigott Thun jött, kinek a sza
badon gondolkozó Rahl és egész ultrareá 
lisztikus iskolája szálka volt a szemében, 
értjük, hogyan történthetett az, hogy Rahl 
egyszerre kiröppent állásából és kénytelen 
volt 25 tanitványnyal privát akadémiát ala
pítani, hasonló francia intézetek mintájára.

*

Rahlnak festői geniejével egyenes el 
lentétben áll Kl enze nek  szobrászati láng
elméje. A »Walhaila« -remekművei mutat
ják ezt legjobban. Az antik plaszticitás, 
mely minden alakból szól, különös hatással 
van reánk, ha meggondoljuk, hogy terem
tője a világ legszeszélyesebb mecénásának, 
Lajos bajor királynak kedves embere. De 
ez a viszony nem is volt felhőtlen. Klenze- 
nak a legszebb részleteket úgy kellett »ki
veszekednie«. Egy Ízben Klenze a lépcsőt 
proponálta, mely jelenleg az épületnek egyik 
díszét képezi Ismerve a király természetét» 
a lépcsőt fel sem vette a teljes képbe, ha 
nem külön rajzolta le és csak úgy mutatta 
meg az uralkodónak. Ez az utóbbi eltalálta 
az egész tervet és elutasitólag mondá :

— Abból semmi sem lesz, Klenze, az 
túlságosan sokba kerül.

— De felséged azzal betetőzné az egész 
müvet,

— Mibe kerülhet a lépcső?
— 80,000 forintba
— Megőrült ön Klenze, hiszen az le

hetetlen; megtiltom, hogy azt előttem szóba 
is hozza.

De felséges uram, hiszen eloszthatja 
a költséget négy évi részletre . . .

- Hallja Klenze, maga valóban tola
kodó, maga —

A folytatás torkán akadt az ideges 
királynak, a ki dühösen k ’rohant a műterem
ből, de menetközben mégis hátranézett a 
a lépcsőnek rajzára.

Ezúttal azonban a művész is bosszús 
volt. Elhatározta, hogy búcsút vesz Bajor
országtól és vagy Londonba megy, vagy 
pedig Pétervárra. Eközben több óra telt el, 
melynek múltával valaki hevesen csöngetett. 
Szolga volt, ki a művészt a királyhoz ren
delte.

__Ah, tehát mégis megkapom a lép
csőt! — volt Klenze első szava. És csak

ugyan. A király még egyszer Számbavette
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pénztárát és úgy találta, hogy 20,000 frtos 
részletekre ráállhat.

Királyoknak nehéz építeni !

Á harmadik művész, kit ezúttal szóba 
hozunk, J a n s s e n  Péter, a modern kíasz- 
szicizmus legújabb csatárja a »Prometheusz- 
ciklus« és »Bacchus neveikedés«-ének alig 
40 éves szerzője. Ő nála a művészi erede
tiség már gyermekkorában mutatkozott. 
Alig ötéves korában lerajzolta haldokló nagy
apját, a mint az orvosnak uyeívét mutatja, 
ágya mögött pedig már ott áll az angyal, 
a ki az égbe fogja szállítani. Későbbi évei
ben sokszor megmosolyogta Janssen ezt a 
szomorú genreképet és úgy állította oda, 
mint okot, hogy szülei oly sokáig ellenez
ték. hogy festő legyen.

— Haragudtak rám, úgymond, hogy 
nagyatyám halálát gyerekészszel megsej
tettem.

Még érdekesebb és festőknél szokatlan 
a mód, melylyel nejével megismerkedett. 
Mint 23 éves festőművész sokat táncolt és 
egy alkalommal egy családnak mutatták 
be, melynek 15 éves leányát látni és meg
szeretni egy és ugyanaz volt. Szerelme vi
szonzásra talált, de az óvatos szülők nem 
engedtek semmi közeledést, még az utcán 
sem. Janssen tehát csak képeivel közeled
hetvén eszményéhez, mindig mutatóit neki 
némi ismertető jelt, s gyöngéd hízelgést. 
Csak 1873 bán sikerült őt nőül venni és 
azóta boldog családi életüket már három 
amorette kacaja élénkíti. S ez a küzdelmes 
mátkaság sok ballépéstől óvta meg a mű
vészt. Még neje is igy nyilatkozott róla egy 
irodalmi szalonban.

Pedig ritka művésznek van tekintélye
otthon. ECHO.

I R O D ' A L O  M,

A »Koszorú« t. olvasóihoz. Több- 
rendbeli elfoglaltságom miatt a »Koszorú« 
szerkesztésétől vissza kelletvén lépnem, a lap 
vezetését már a legközelebbi számtól kezdve 
Ábrányi Emil ur, a Petőti-társaság másod 
titkára fogja átvenni. Midőn t. munkatár
saimnak s az olvasó-közönségnek a vállalat 
eddigi szives támogatásáért köszönetét mon
danék . kérem mindnyájokat, hogy nagy- 
bécsü rokonszenvükben és támogatásukban

k

utódomat is részesítsék. Budapest, 1884. deo. 
26. Sz á n  a Tamás, a »Petőfi-társaság« 
titkára.

»Zboiné zvuky« (Kegyes hangok ), lyrai vallá
sos s családi viszonyokat érintő költemények, bibliai 
történetek stb. Tót nyelven itta Baoliat Dániel, a 
Kisfaludy Társaság tagja. A csinosan kiállított 
17ő lapra terjedő füzet eredeti költeményei mel
lett vannak fordítottak : Arany, Petőfi, Gyulai, 
Szász K., Dalmady, Győri V., gr. Zichy Géza és 
Székács Józseftől.

»A Magyar Sálon könytára« címen uj válla
latot. indítottak meg Fekete József és Hevesi József, 
a »Magyar Sálon* szerkesztői Az első kötet most. 
került ki á sajtó alól, kicsike zsebtárca alakban, 
elegáns kötésben, úgy hogy ajándék-apróságnak 
is alkalmas. Százhuszonöt lapon tizenhárom kü- 
lömböző közleményt tartalmaz: ezek közt van 
»Bethlen Gábor e ŷ tánca« J ó k a i  Mórtól; »Ma
gányban«, vers T o r k o s  Lászlótól ;. »A szivet 
nem lehet megcsalni« elbeszélés Be n i e z k y -  
B a j z a  Lenkétől; »Irodalom-pártolás« sonettek 
Radó Antaltól; »Hamvadó parázs« H e v e s i  Jó
zseftől; »Idegen imádók« Fe ke t e  Józseftől, 
»Szépítő szerek« Hi d a s i  Páltól stb. A csinos ap
róság ára 75 kr.

A »Figyelő« decemberi füzete a következő 
főbb cikkeket tartalmazza : Fogarasi Pap József, 
az elaő protestáns tanár a pesti egyetemen, K o n c z 
Józseftől. Fábián Gábor önéletrajza, K u l c s á r  
Endrétől. Révai »Planum«-a, Cs a p i á r  Benedek
től. Édes Gergely és fia János, Abaf i  Lajostól. 
Zách esete a magyar drámairodalomban, Y á n- 
d o r y Rezsőtől. Adalékok Czvittingerhez, F a b ó 
Andrástól Jósika Miklós levelei rizemere Bertalan
hoz, Ab a f i  Lajostól. Irodalomtörténeti repertó
rium, id. S z í u u y e i Józseftől.

Seneea tragédiái. Dr. Kont Ignác hazánk
fia, ki Franciaországban lyceumi tanár, érdekes 
tanulmányt irt Seneea tragédiáiról. A 112 lapra 
terjedő kötetkét az akadémia adta ki értekezései 
közt. Ara 60 kr.

Aigner Ii. kiadásában megjelentek : »1 r k a- 
F i r k á k«, T ó t b Kálmánnak összegyűjtött elbe
szélései, emlékjegyzetei, novellái, jellem vázlatai stb 
Az uj kiadás ára 1 frt. — »Szerelmek« cim alatt 
bocsájtotta közre újabb kiadásban Balogh Dezső 
költeményeinek első kötetét. A csinosan kiállított 
kötet ára 1 frt. — *M a g y a r  né pda l o k«  cim 
alatt csinos kötet jelent meg, mely szerelmi, tré
fás göcseji népdalokat, továbbá találós meséket stb. 
tartalmaz. Ara 1 frt 20 kr.

Francois Coppée székfoglalója a párisi 
Akadémiában egyike volt a leglendületesebb, legköl- 
tőibb beszédeknek, melyeket Ott az utóbbi évek
ben tartottak. Coppée beszéde, mint az már ren
des szokás, két részre oszolt: első fele bók az aka
démiának, mely szerinte most már egyedüli mene
dékhelye a költőknek, másik fele pedig L a p u d é 
ról szól, kinek helyébe az akadémiába választották. 
— Coppée elmondta, hogy Laprade-dal egy Ízben 
volt szerencséje találkozni, midőn rövid időre el
jött Párisba; de még mint 20 éves ifjú ismerte 
müveit és megszerette azokat. Midőn a költészet



terén te tt első kísérleteket, neki ajánlotta fel 
zsengéit és Laprade azokat atyai rokonszenvvel 
fogadta. Coppée megható szavakkal festette azon 
viszonyt, mély bár csak levelezés utján; létezett 
közte és Laprade közt, a ki iránt, mint kifejezte 
magát, két érzelemmel viseltetett: a hála és bámulat 
érzelmeivel. A költő azután egy gyönyörű életrajzban 
vázolta Laprade működését és költői melegséggel 
és kritikai finomsággal jellemezte egyes müveit.

»A hegyek közül« cimü beszély- és rajz- 
gyüjteményre hirdet aláírási felhívást Gyarmathy 
Zsigáné, ki már egy évtizede gazdagítja munkái' 
val a magyar szépirodalmat. Eleinte Katinka ál
név alatt irt s már akkor figyelmet keltett meg
kapó elevenséggel irt rajzaival és elbeszéléseivel. 
Azóta kiváló termékenységet fejtett ki. Evről-évre 
felszaporodó rajzai, elbeszélései nemcsak mennyi
ségileg gyarapodtak, hanem minőség és belérték 
tekintetében is émelkedtek. Ezek válogatott ere
deti vészéből van jelenleg sajtó alatt egy kötetnyi 
»A hegyek közül« címmel. A gyűjtemény mintegy 
húsz ívből álló vaskos kötetben, elegáns kiállítás
ban 1885. január hó végén fog megjelenni. Elő
fizetési á ra : fűzve 2 frt, francia Ízlésű félvászon- 
kötésben 2 fit 50 kr, francia ízlésű félbőrkötésben 
3 frt 40 kr. A mü Aigner Lajos kiadóhivatalában 
jelenik meg

A »Fiume« cimü, M ó c s Zsigmond által je
lesen szerkesztett hetilapot, mely hazánk kikötő
városában fontos hazafias missiót teljesít, ajánl
juk olvasóink szives figyelmébe. E vállalat az 
egyedüli, mely a magyar s a külföldi tengerészeti 
viszonyokról továbbá a fiumei piacról, a hajó és 
áruforgalomról rendszeres tájékozást nyújt. A lap 
munkatársai sorában a következő neveket lá tjuk : 
gróf Batthiány Tivadar, gróf Bethlen Ödön, Berecz 
Antal, Dr. Erődi Béla, Fest Aladár, Gelléri Mór, 
György Endre, Fromhold Arthur Dr. Havas Rezső, 
Dr. Herich Káoly, Jókai Mór, Dr. Kern Tivadar, 
báró Kaas Ivor, Dr. Kenedi Géza, Kodoláuyi An
tal, Lukács Gyula, Neményi ’Ambrus, dr. Romer 
Flóris, Ordódy Lajos, gróf Zichy Jenő, s mások. 
A lap előfizetési ára egyévre 6 frt, félévre 3 frt.

M Ű V É S Z E T . Í^KÖNYV-g) 
tára J

A festészeti m esteriskola szamára B e n 
c z ú r  Gyula igazgató a következő felvételi sza
bályzatot állapította meg: A festészeti mesteris
kola hivatása a tehetséges, kellő előképzettséggel 
biró s a technicai nehézségeken már túl levő egyé
neket a festőművészeiben tovább képezni. Felvé
teli idő az iskolai évnek október hó elsejével kez
dődő két első hete. Időközben felvétel csakis rend
kívüli esetekben, különös figyelmet érdemlő okok
ból kivételesen történhetik. Felvehető minden 
megfelelő minősitvénynyel biró bel- vagy külföldi 
folyamodó, a mennyiben azt a rendelkezésre álló 
tanhelyiségek s ezzel kapcsolatosan a tanügy te
kintetei megengedik. (Nők nem vétetnek fel.) Pá
lyázók a felvételre mindig személyesen tartoznak 
megjelenni s előképzettségükről tanúskodó müvei
ket bemutatni. A kellő előképzettségnek megítél-
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hetése céljából bemutatandó müvek a következők : 
előminták után készült actrajzok és olajfestmé
nyek, továbbá compositió kísérletek (vázlatok.) 
Végül megjegyeztetik, hogy a bemutatott rajzok 
és festményeken kívül a pályázóktól esetleg próba 
munka is kívánható. E hir kapcsában megemlít
jük, hogy a nagyváradi görög szert. kath. püs
pök, Pável Mihály, öOOG frtot bocsátott Trefort 
miniszter rendelkezésére oly célból, hogy annak 
kamatai a festészeti mesteriskola egyik jeles nö
vendéke részére adományoztassanak ösztöndijkép. 
A miniszter azonnal intézkedett, hogy ezen ado
mányról, alapítólevél szerkesztessék, s hogy a 
készpénzben letett összeg magyar állampapírokba 
fektetve kezeltessék az állampénztárban.

A «Zenekedvelők Egyesülete« legközelebbi 
hangversenyét jövő évi január hó 10-én fogja meg
tartani, mely alkalommal M a s s e u e t  »Éva« 
cimü mysteriumát fogja a nagy ének- és zenekar 
előadni. Ebből az első összpróbát már megtartot
ták. Az előforduló magánének-vészeket Seiler k. a., 
az egyesület énekkarának tagja, és Ney Dávid ur, 
az operaház tagja, fogják énekelni. í gyane hang
versenyben fogja a zenekar előadni Major Gyula 
»Symphoniá«-ját és ekkor fog az egyesület uj hang
versenymestere, Blau Gyula is először közreműködni.

Művészeti egyesület Pozsonyinegyében. 
Az elmúlt évben Pozsony városában első izbeu 
megkísértett művészeti kiállítás az általános elis
merés és érdeklődés oly tanujelét szolgáltatta, hogy 
nemcsak a résztvevő művészek, de ugyuttal a kép
zőművészet iránt érdeklődő közönség ismételve 
azon óhajnak adtak kifejezést, bár teljesen léte
sülne a városban egy oly egyesület, mely a képző
művészetnek minden irányban való fejlesztését és 
pártolását tűzné ki magának nemes célul. E köz
óhajtás indította gróf Eszterházy István főispánt 
arra, hogy Pozsonyváros közönségéhez felhívást 
intézzen, mely egy Pozsonyban létesítendő művé
szeti egyesület alapítását célozza. A cél megvaló
sítása végett a városház nagy tanácstermében már 
értekezletet is tartottak.

Színészet Tem esvárott. Temesvárról Írják : 
A városi közgyűlés nagy szótöbbséggel elfogadta 
azon indítványt, melyet a szakosztály a magyar 
színészet állandósítása tárgyában nyújtott be. E 
szerint ezentúl a téli idény magyar, a nyári idény 
pedig német lesz. A magyar színtársulat részére 
mintegy 9000 fit subveutió fog adatni évenként a 
városi pénztárból, a magyar nyelvterjesztő egylet 
és a szinügy-gyámoiitó egyesület részéről. Remél
hető továbbá, hogy Bonnaz íSáudor püspök és Te- 
mesmegye közönsége is, kik annyi áldozatot hoz
tak már a nemzeti ügy érdekében, szintén jelen
tékeny összegekkel fognak hozzájárulni a magyar 
színészet állandósításához, úgy hogy az évi sub- 
ventio már ma 10,0U0 írtra tehető. A szinház a 
magyar idényre csakis oly igazgatónak fog kia
datni, ki hosszabb időn át művészi és anyagi si
kerrel vezetett már elsőrangú vidéki színházat, 
— A város közönsége a hozott határozatot általá
nos lelkesedéssel fogadta.

Felelős szerkesztő: SZANA TAMÁS.
B u d a p e s t.  W.eivzi t e s t v é r e k  k ü o jy v u y o in d á ja .
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