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I. évfolyam. Mutatványszám, 1870. márc. 10.

SZÉPIRODALMI KÖZLÖNY.
IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

A művészetnek, hogy végcélját, mely az 
emberi lélek fölemelése, a kedély nemesítése s az 
élet megszépítése, elérhesse: hatnia kell, közelebbi 
s első célja tehát a hatás, mely végső céljának esz
köze. Voltaire ismeretes elmés mondásában: „tous 
les genres sont bons, hors l’ennuyeux“, bár csak 
megszorítással fogadhatjuk e l , nagy igazság van. 
Az unalmas nem hat s tehát mindenesetre célját 
téveszti; hogy az irány talán rósz, a cél bűnös, 
megeshetik s akkor a hatás veszélyes és óhajtanunk 
kell, hogy a rósz irány unalmas mezbe öltözzék, 
hogy hatása ne lehessen, de bizonyos, hogy a mű
vészet, ha nem hatott, eltévesztette célját.

A művészetnek egy ága sincs, melynek hatása 
átalánosabb volna mint a költészeté. Nem csak any- 
nyiban, hogy a festészetet, szobrászatot és zenét 
kevesebb ember bírja élvezni mint a költészetet, 
mely mivelthez és miveletlenhez egyaránt szól, ha
nem annyiban is, hogy egy művészet sincs, mely az 
ember összes tehetségeire annyira s oly közvetlenül 
hasson, mint a költészet. A zene, bár átalános nyel
ven szól, a nem műértőre csak öntudatlanul hat s 
hatásáról az magának nem csak szavakban, de még 
érzésben sem tud számot adni; a képzőművészetek 
hatása a hozzá nem értőre egészen csak külső, ér
zéki, a szem csiklándozása. De oly ember nincs, ki
nek lelkére közvetlenül ne hasson az értelmes be
széd , az élő szó, s kinek szivében ne lenne húr, 
mely a költészet érintésére megzendül, hangot és 
viszhangot ád. És a költészet nem csak, mint mon
dani szokás, a s z í v h e z  szól, hanem az emberi 
lélek összes tehetségeire hat. S e sokszoros, való
ban e g y e t e m e s  hatás módjait és terjedelmét 
megjelölni, célja e vázlatos jegyzeteknek.

A költészet, bármennyire lenézzék is némely 
„értelmes“ emberek, tagadhatlanul hat az ember 
értelmi tehetségére. Kelméje az élő szó, az é r
t e l m e s  b e s z é d ,  s igy, a ki a nyelvet érti s a

rajta kifejezett fogalmakat bírja, megérti a költé
szetet is. Különben i s , anyagának s tárgyainak 
legnagyobb része olyan, mi az értelem képzésére 
és táplálására van számítva. Bár nem adja szára
zán az ismeretet és tudományt, s művészi alakí
tása oly természetű , hogy az átadandó ismeretet 
mintegy ismerttnek látszik föltenni, azért tagad- 
hatlan, hogy a nagyobb részre nézve valóságos 
ismeret-forrásul szolgál. Nem tréfából, nem is túl
zással van mondva, hogy Anglia történetét a „ró
zsák“ korszakában, sehonnan sem lehet jobban 
megtanulni, mint Shakspeare históriai drámáiból. 
Ugyanaz ő római tragédiái mélyebben hagynak 
pillantanunk a római életbe és történelembe, s iga
zabban és lélektaniabban magyarázzák az aristo- 
kratai republikát (Coriolan), a szabadság és az 
egyuralom utolsó küzdelmét (Julius Caesar) s a 
sülyedés első lépcsőjét (Antonius és Cleopatra) 
mint Halycarnassi Dionys, Livius és Sallustius bár
melyike. A történelmi regény föladata, mondá b. 
Eötvös a „Magyarország 1514-ben“ előszavában, 
népszerűsíteni a történelmet, s bár meghatározá
sát egész terjedelmében el nem fogadhatjuk, mert 
a művészet önmagának cél s nem az egyes tudo
mányok szolgálója, de tagadhatlan, hogy jó és rósz 
történeti regényekből sokkal többen tanultak (igaz 
vagy meghamisított) történelmet, mint a tulajdon
képi történetíróktól; s nem a költészetnek és ez 
egyes műfajának, hanem a Dumas Sándor et C°-nak 
a hibája, ha Franciaország történetének nem egy 
nevezetes szakasza hamisítva él az olvasók százez
reinek tudatában. Dante Divina Comoediájából a 
legmélyebb eruditiót merítheti, akimegbirja. Snem 
hiába van, hogy a modern miveltségben oly magasra 
haladt nemzetek iskoláiban, (hogy az angolnál és 
a németnél többet ne említsünk) a görög és római 
k ö l t ő k  az értelmi képzésnek ma is egyik legfőbb 
eszközéül használtatnak. Az ethnografiai ismere-
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teknek nincs hatalmas!) közege a különböző népek, 
fajok, világrészek s időszakok költészeténél. Firdúzi, 
bár egészen a képzeletre látszik hatni, a tudomány 
forrása is, kelet egész életéről, természeti s nem
zeti sajátságairól, történelméről.

Szólván a költészet hatásáról az érzelemre, 
szándékosan nem említettük első sorban a tanköl
tészetet. Ha fő-célja: tanítani s a művészeti cél és 
hatás ennek alá van rendelve benne, akkor nem 
tartjuk a valódi költészet birodalmába tartozónak; 
akkor korcs, a tudomány és a költészet közt; ha 
pedig a tanköltészet is, első sorban költészet, s csak 
mellékesen tanít, akkor róla sem mondhatuuk mást, 
mint a drámáról, elbeszélő slyrai költészetről mond
tunk, hogy t. i. hatása az érzelemre tagadhatlan 
s jogosult. Es ezzel egyszersmind megérintettük 
azon határvonalat is, meddig a költészet értelmi 
hatásának terjednie szabad. E hatás az : hogy köl
tészet maradjon s főcélját, mely a művészi, egy per
cig se áldozza fel a mellékesnek: a tanításnak. A 
kis tükör versei, melyekből a királyokat és a vár
megyéket meg lehet tanulni, segédeszközei lehetnek 
a históriai és geográfiái oktatásnak, mint elmegya
korlatok, de teljességgel nem költészet. Bármely 
tudományágról, puszta versekbe szedve, ugyanezt 
kell mondanunk. A költészet közvetlenül hat ugyan 
az értelemre, de nem elsőrendű célja arra hatni.

Sokkal közelebb van hozzá s bensőbb termé
szetében fekszik azon hatás, melyet az é r z e l e m r e  
s lelkünk azon tehetségeire gyakorol, melyek az ér
zelemmel összefüggésben vannak: a kedélyre s ma
gára az akaratra és szellemünk erkölcsi oldalára.

A lyrai költészetet, melynek l a n t o s  neve 
csak egy esetleges külsőségtől, a dal zenei kísére
tétől van véve, érzelem-költészetnek nevezik s nem

helytelenül, mert a költőnek átalában benső s külö
nösen érzelmi világát tárja elénk. Az érző szív ön
kénytelenül hangokban tör ki s ha az érzés magasz
tosult, művészi alakba: zenébe, szónoklatba, dalba 
önti hangjait. Az özönvíz előtt már daloltak, Lá- 
mekh s leányai zengték az első dalt; a műveltség 
alant fokán álló nép is mindenütt dalol s az emberi 
szívben lakó költészet e természetes, kezdetleges 
kiömlései nem kevésbbé művésziek az úgynevezett 
műköltészetnél, mely tőlök csak abban különbözik, 
hogy öntudatosan szabja magát azon törvények- és 
szabályokhoz, melyeket a népköltészet önkénytele
nül követ. Es már azon állandó törvény szerint, 
hogy a mi szívből ered, szívhez is talá l, minek is
mét szellemi természetünknek annyi egyéni külön
bözőség mellett is ugyan azonosságában fekszik az 
oka, természetes, hogy a megindult szív megindítsa 
azokat a sziveket i s , melyekkel hangjai által érint
kezik, mint a rezgésben levő test megrezegteti az 
egész levegőt maga körül, meddig hatása elgyürü- 
zik s e rezgése adja és viszi tovább a hangot. Az 
érzés hatása: hasonló érzelmet költeni, tagadhat
lan. S szintoly természetes is, mert a fogékony 
anyagot, a hasonló érzelem emlékét vagy csiráját 
minden szívben megtalálja. A szerelem, a szenve
dés, a lelkesültség hangjai, bár bennünk ugyanazon 
érzelmeket nem t e r e m t h e t i k , de felköltik, ha 
fogékonyságunk van reájok; s ki nem szeretett, ki 
nem szenvedett, ki nem lelkesült valaha ? A költé
szet hatásának az érzelmekre, ez az egyszerű, de 
tökéletesen kielégítő magyarázata.

E hatás azonban nem állhat meg a hasonló 
érzelmek felköltésénél; minél erősb az érzelem,an
nál készebben mozdul tettre.

SZÁSZ KÁROLY.

TALÁLKOZÁS KIS FIAMMAL.
Kit látok? kit hoznak? A kedves kis fiút! 
Előttem egyszerre virágos lesz az u t! 
Vidámság szellői érintik arcomat,
Szivem átmelegül, és az öröm miatt 
Hangom is elakad.

Még csak hat hónapos, már is mily eleven! 
Mintha megismerne, messziről int nekem.' 
Anyja védi, tartja, mind a két kézivel,
De alig bir vele, — nem is csöndesül el, 
Csak ha ott lát közel.

Csókkal halmozom el pici kis kezeit,
Szemét és homlokát, — drágaság mindegyik ! 
Aranyos kis fiam! halkan ezt susogom,
Övé szeretetem, jóságom, mosolyom,
S a fény homlokomon.

Megállók félúton, egészen feledem,
Hogy van még kívüle egyéb is ideleuu.
Egy angyal, ki hozzám vidor arccal leszáll! 
Ujjong a szerelem gyöngéd csókjainál,
Mikkel anyja kínál.
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Körülem lassankint megáiknak sokan, 
A kedves gyermeket köszöntik vidoran. 
Kezet fognak velem, bár mind idegenek... 
Barátimmá teszi őket a jelenet,
Melynek örvendenek.

Boldogan nézek szét. Újra megtanulom,
Hogy csak a gyermeknél van vigasz, oltalom.
A házon s környékén szelleme őrködik!
Drága kis kezei még útban bekötik 
A szívnek sebeit.

DALMADY GYŐZŐ.

A SZEGÉNY SZÉP ÉVA.
— ELBESZÉLÉS. — 

Irta: TOLNAI LAJOS.

A Cseres-hegy alatt sok apró falu terül el, szór- ; 
ványosan, szakadékosan, egymástól alig egy-egy jó fu- 
tamatnyira. Mindenikben van egy csomó úri kastély; 
egyik egészen a halmon, hogy új ablakai, nagy sárga 
kéményei messze ellássanak, a másik egészen bent a 
völgyben, hogy korhadt tetőzetével, régi módú udvará
val, pusztuló mellék-épületeivel kényelmesen elrejtőz- 
hessék ama vén hársak lombjai közé, melyeknek itten, 
a megfoghatatlan bölcsesség több erőt, hosszabb éle
tet adott, mint a legbecsületesebb embernek.

E kis faluk közül az egyikben, Szilváson, közel a 
templomhoz, egy vastag, tömör, öreges kinézésű úri 
házban, a környék egyik legtisztességesebb asszonysá
ga vergődik, hosszan tartó nehéz fuldoklással mutat
ván, hogy az ilyen fajú pusztító betegségben, nincs 
mit nagyon kapaszkodni az élethez. Valóban nincs! Ez 
a beteg is tudhatná, a mint hogy kétségkívül tudja is, 
és összeszedhetné minden erejét, hogy szelíd lemondás
sal készüljön az örök nyugalomra — igaz, igaz ! Csak
hogy nem megy az olyan könnyen, főkép mikor az em
bernek öt-hat leánya van, s ezek közül még egyetlen 
egyet sem adhatott férjhez.

A betegnek a legkisebb gondja is nagyobb, sem
hogy az örök nyugalomra készüljön. Erre nem képes. 
Ami kis ereje maradt még, azt arra használja fel, hogy 
a legnagyobb pontossággal szedi az orvosságot, és pöröl, 
nehogy a ház kormányzását valamelyik leány végkép 
magához ragadja.

Fonnyadt eres karjaival, elszáradt vékony cson
tos ujjaival, melyekről a köröm — amint ez a türel
metlen, hosszas betegeknél szokott lenni — tövig le 
van rágva, most is ime az orvosságos üvegek közt ku
tat. Majd felül, egy csomó vánkost oda gyűr a falhoz, 
neki támaszkodik s lesi a sebesen ketyegő órát. Egy
szer csak mint egy parancsoló gondolatra, erősen ki
nyitja mélyen beesett szemeit, hogy azok a nagy eről
tetés miatt szinte vérbe borulnak, s megsoványodott, 
szüntelen mozgó ajkaival tisztán elárulja, hogy a meny
nyire lehet, beszélni fog, talán porolni, s azonnal.

— Teremtő istenem ! ehol megint magamra 
hagytak, a nagyobbja megint kiszaladt. Az ördög vin-

i né már őket férjhez, hogy magam maradhatnék a ki
sebbekkel. Te Éva, Lina, pokolra valók, hol vagytok ?

S a fehér fejkötőbe szorított fonnyadt kicsi fej 
erőtlenül hanyatlik alá a mellre.

— Hisz itt vagyunk ketten is édes anyám — 
szólt egy tiz éves forma kis leány, kötőtűjével társára 
mutatva. — Mit akar ?

— Mit akarok ? — válaszolt a beteg kapkodó 
lélekzetvétellel —■ a fejedre ütni.

— De nem megyek ám oda. — Kiáltott a fe
nyegetett leányka nevetve, aggodalom nélkül himbál
ván magát a széken.

Fölkacagott a másik leány is, s bizonyosan eszé
be se jutott, hogy a nevetés nem támaszt mindig jó 
kedvet, ügy tettek, mint azok a gyermekek, a kiknek 
apjuk régen meghalt, anyjuk meg régóta ágyban fekvő. 
Nincs mit félni — gondolták — és bele gyakorolták 
magukat a bátor feleselgetésekbe.

— Mi az, mi az ? mit fecsegsz, mit locsogsz ? — 
szólt hörgő hangon a beteg, fél fülét a zaj felé tart
ván. — Mi, mi? mondjad csak — s a hervadt arc a 
hirtelen való indulattól kipirult.

A kis leányoknak nem volt kedvük megmondani 
az igazat, s hallgattak.

— Gyere csak ide Emmi, hm, hm, — csóválga- 
tá fejét a beteg.

Emmi egy-két lépést tett anyja felé. Megállott, 
s szép csinos ruhájában szinte illegette magát.

— Micsoda ruha van te rajtad? — Kérdé előre 
nyújtott nyakkal a beteg.

— A szőr.
— A szőr ? üm ! de jó dolgotok van, ki adta rád?
— Éva néni.
— Hívd be csak.
S a beteg egy mozdulattal kiszabadította magát 

a vánkosok közül, kezeit kinyitotta, s egyenesen tar
tott fejjel nézett az ajtó felé.

— Nem jöhet — szólt Emmi, egészen kitárva 
az ajtót.

— Nem ? s miért ? ki mondja ? hát én ki vagyok ?
— Az ebédet készítteti a munkásoknak, hiszen
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tíz munkásunk van. Orvosság kell anyám ? ott van a 
kis asztalon. Jó, hogy nem látja attól a nagy papirostól.

— Micsoda papirostól ? — kiáltá a beteg, kezébe 
vevén a papirost.

— Attól ami a kezében van. Hiába szorongatja, 
mert ahhoz a vén emberhez Éva néni, ne féljen, úgy se
megy.

— Azt mondom, behivod nekem mindjárt azt a
nagy gonosztevőt.

A parancs úgy volt mondva, hogy a kis leány most 
az egyszer nem gondolkozhatott sokáig a felett: tegye, 
ne tegye. A beteg anya magasan fölemelve tartotta 
kezében a vastag metszett poharat.

— Jó, hát hívom, aztán főzzön anyám ebédet.
S a kis vásott leány becsapta az ajtót.
— Megálljatok! — kiáltott az anya a távozó 

gyermek után — majd megbecsülnétek még, majd ki
ásnátok még, tudom, a tiz körmötökkel is. Kiásna még 
az a nagy is , a ki úgy tart mint egy gyereket, úgy 
bánik velem, mint egy kölökkel.

S a fal felé fordult. Kezeit összekulcsolta, ron
csolt szivén mély keserű érzés vett erőt, görcsösen zo
kogott , átkot átokra szórva, mint haragúkban a meg
bántott jó édes anyák, s bizonyosan szeretett volna 
néhány órára halott lenni, ott feküdni engeszteletlenül 
a hideg ágyon, s lelke mélyéből gyönyörködni a meg
büntetett árvák nagy sirásában és szivszaggató jajga
tásában.

A beteg anya fuldokló zokogására sírva fakadt 
az ablakban ülő egyik kis leány. Sirt, azzal a sajátsá
gos gyermek kétségbeesett ordítással, mely a legérzé
ketlenebb kebelt is meghatja.

Azonban a beteg anyának e nyögő orditás most 
jól esett. Egy fél tekintettel — melyben egész szive 
ott volt — a gyermek felé fordult.

— Te vagy Marika ?
— Én.
S e fuldokló zokogás kezdte kiengesztelni az

anyát.
— Mit sírsz?
A leányka nem felelt, hanem sirt még jobban.
— Majd sirhat még az a nagy is!
— Sir is eleget — fuldoklá a kis leány.
~  Sir? és miért? — mormogá az anya épülő

érzéssel.
— Mert anyám mindig őt szidja.
—• S ki parancsol nekem , hogy ne szidjam ? Ha 

már a kulcsokat magához ragadta, azt hiszi a nyel
vemre meg lakatot üthet ? Olló ? Azért, ha az isten ide 
szegezett is ehhez az ágyhoz: ennél a háznál a gazda 
én vagyok. A parancsolás az enyém, az engedelmesség 
— az a tie tek ! Ni! még utoljára talán szólnom se 
lesz szabad. Engedelmet kérjek rá ugy-e? Mert tudom: 
az a nagy kisasszony ezt szeretné. E redj! mondd meg 
neki, hozzám be ne jöjjön; mondd meg: Írattam annak

az özvegy embernek, a ki megkérette. Neki adom. Itt 
többet nem válogat. Válogatott eddig úgyis eleget. 
Menjen! engem ne kormányozgasson, kormányozzon 
mást, ha tud. Meguntam már testemből lelkemből ezt 
a nagy komor képét. Egyet se szól, ha szólok hozzá, 
még nektek is megtiltotta, hogy beszéljetek velem. A 
mai nap az utósó, tovább nem tűröm. Maholnap úgyis 
a nyakamra nőttök ti is, elég bajom lesz veletek is, 
csak bírjam'. Meggyógyulok, fölemel az isten. Egyszer 
csak utána nézhetek már magam is a dolgaimnak.

A beteg a hosszas beszédben, és indulatban tel
jesen kifáradt; lerogyott a vánkosok közé, bár egyre 
erőlködött felülni, és sebesen zihált, mint a ki igen 
nagy lázban van. Szemeit lehunyta, kezeit eleresztette, 
s majd úgy feküdt, mint a halott.

Ezalatt csöndesen, nesztelenül egy magas nyúlánk 
termetű leány lépett be. Feltűnően szép arcú volt, de 
kemény, hideg, parancsoló tekintetű; magas, emelke
dett tiszta homlokát az akkori divat nem takarta e l; 
szépségét növelte a sürü szemöldök, a tömött gesztenye 
szinü haj, hosszú egyenes orr, kicsinyes, vékony met
szetű ajk, s a bár nem nagy, de szikrázó fekete szem. 
Egyszerű ruházata jól állott soványos arcához s karcsú 
termetéhez. Kötény volt elő tte , s derekán egy kis 
keskeny fekete szijjöv, melyről egy csomó kulcs ló
gott alá.

Szétnézett a szobában, s oda ment a beteg ágyá
hoz. Az orvosságos kanalat megtörülgette, az üvegeket 
alkalmas helyre rakta, s nagy gyöngédséggel igazgatni 
kezdte anyja vánkosait.

— E red j! — szólt a beteg ijedve, mintha álmá
ból ébredt volna föl — elmehetsz.

S ellökte a leány kezét.
— Az én vánkosaimmal ne bajlódjál.
— Miért ne én? — kérdé a lehető szelíden Éva.
— Miért? hm, hm, csak azért virágom. Tudod

most.
S az anya nagy erőlködéssel föltámaszkodott. 

Csontos fejét oda erősité a vánkosok közé, s kezeivel 
megkapaszkodott az ágy szélébe, hogy a kitörendő egye
netlen harcban valaminek vethesse magát.

— Bántottam talán anyámat ? — kérdé szomorú 
tekintettel a leány. — Nem jöheték be m indjárt; 
mindenütt meglopnak, ha magam ott nem vagyok.

—• ü g y ! én rám a sor kerülhet utoljára is ; én 
úgyis csak tehernek vagyok itt, a kire nem kell hall
gatni senkinek.

Éva hallgatott, hogy anyját megkímélje a sok 
beszéd- és fölhevüléstől.

— Ki mondta ezeknek itt, — mutatott a beteg 
az ablak mellett ülő kis leányra — hogy azt a drága 
ruhát szaggassák ? Tán én ?

Senki se válaszolt.
— Ki akartok pusztítani, hogy mire fölkelhetek 

semmim se maradjon ?
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Éva tudta, hogy nála senki sem takarékosabb. 
Nem tartotta jónak erre a kérdésre is felelni.

A beteg anya hosszasan nézte leányát mély meg
vetéssel és gyűlölettel; minden tagjában reszketett, s 
várta a szót, melyre a lehető nyersen válaszolhasson.

— Tizenegy óra, — szólt a leány halkan.
— Engem nem kormányzasz. Elég volt eddig. 

Gyógyulok vagy halok, arra kinek mi gondja ? Tudod. 
Vagy talán abban is parancsolni akarnál.

Éva hidegen, de tisztelettel nézett anyjára.
— Nos ? mit bámulsz rajtam ? Ezt a levelet né

zed tán ?
S a beteg asszony a levéllel Éva felé csapott, 

mintha a szeme közé akarta volna vágni.
— Férjhez mégy. Tudod.
A leány, ki alkalmasint sokszor hallhatta már e 

szavakat, oda se figyelt. Vagy legalább mutatta, mintha 
nem figyelne.

— Férjhez mégy. Tudod — ismétlé az anya előb
bi szavait, s oly élesen, oly gúnyos tekintettel, hogy a 
leány megdöbbenve nézett anyjára.

— Terhére vagyok ? — szólt végre kifakadva.
—• Meguntalak, mint ezt az ágyat!
(Meg vagyok győződve, hogy sok leány erre a 

kemény szóra átölelte volna anyját, s igen helyesen, s 
csókjaival bontotta volna el a fenyegető anyai kezeket. 
Éva, mivel azt hitte, hogy elég, ha valaki kötelességét 
lelkiismeretesen teljesiti, s magát semmiféle hanyag
sággal is nem vádolhatja: még egy beteg, elaszott 
anyával szemközt is elég, ha mit sem válaszol, és hideg 
gúnyos mosolylyal fejezte k i : az isten lát engemet és 
tudja, hogy bűnös nem vagyok. Vigyázok mindenre, 
testvéreimnek anyja vagyok, anyám körül sem mulasz
tok el semmit. Teher nem lehetek !

Édes jó Éva nem elég, még kell valami, amit ha 
meg nem adsz: elpusztulsz!)

— Jó, — nyögött mintegy válaszképen Éva. — 
Megyek mihelyt Lina átveheti a gazdaságot. Addig egy 
tapodtat sem.

—• Nem? — válaszolt az anya, félig leszökve az 
ágyból.

— Nem, édes anyám, lelkem anyám.
— És miért ? — s a beteg szemekből tűz csa

pott ki.
— Mert az isten nem engedi.
— Nem, mert engedetlen vagy, és szemtelen!
Éva oda szökött anyjához, s vacogó fogakkal

mormogd:
— Mikor voltam szemtelen ?
— Most is az vagy. Meg akarsz ölni.
— Hogyan ? mivel ?

— Éva néni, ne beszéljen — szólt kérőleg a kis 
leány az ablak mellett.

— Nem tudlak kikergetni a házból, — nyögött 
az anya. —■ Azért nem mégy senkihez, hogy megölj.

— Jól van anyám, hát ne féljen, megyek.
— Oh virágom az isten szólott belőled ! eredj.
S a beteg asszony rémitő arckifejezéssel kacagott.
Éva mintha jól meg akarta volna mérni, hogy 

anyja menyire beteg, oda szögezte merev szemeit az 
elaszott arcra.

— Rósz, kevély lélek te — hörgé kimondhatlan 
fájdalommal a beteg.

— Rósz nem vagyok — kiáltott a leány magán- 
kivül, s egyet dobbantott lábával.

— Ki toporzékol itt énelőttem ? Megállj, meg
hajlik még az a feszes derekad — folytatá az anya 
villogó szemekkel, s megszélesedett, szintelen ajakkal.

— Ha meghajlik is, a roszban nem.
— Éva néni — hangzott az ablak mellől az döb

beni szelid, kérő hang.
— Meg, majd a nyomorúságban virágom.
— A jót nem érheti nyomorúság édes anyám.
— Nem ? szegény dölyíös bolond te ! hát én mért 

gyűlöllek ha jó vagy ?
—• Mert nem tudok hazudni.
—• Mert gonosz s z ív  szorult beléd. Jaj is lesz an

nak, akit az isten hozzád köt.
— Rósz nem leszek, meg nem csalom.
— Mari te — szólt az anya a kis leányhoz — 

hivd be a szolgálót.
S a beteg szemei a megcsorrant könyeken ke

resztül öldöklő tűzzel tekintettek a leányra.
— Elmégysz a paphoz — fordult a beteg a belé

pő szolgálóhoz — mondd : kéretem.
— Éva elsápadt, ereiben meghűlt a vér.
— Megmutatom, hogy férjhez mégy virágom.
— Férjhez anyám, akárkihez — s végig pereg

tek a könyek a szép hideg arcon.
Mintha a szomorú küzdelemben mind a ketten 

kifáradtak volna: néma szünet állott be mind a két 
részről.

ügy látszott, az anya maga is megijedt kimon
dott határozatától, mert nem szólott többet. Keble li
hegett az erős érzéstől, lélekzete akadozott, mint aki 
elfojtva s i r ; vékony , hosszú ajkai rángatóztak ; kezeit 
térdein egybe kulcsolta, — s oh istenem, a szegény 
Éva abban a hitben, hogy ő most, mivel egy szót se 
szól, a legjobbat cselekszi: a legszebben eldobott ma
gától mindent, amibe az élet viharos napjaiban cgy- 
szer-egyszer meg lehetett volna kapaszkodnia !

(Folytatjuk.)
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DŰL (MÓZSES) ELEMÉR.
SZINIIÁZI ÉLETŰÉI’, 

í r t a;  SZIGLIGETI ,

Már szinte hinni kezdem, hogy nem a nagy férfiak al
kotják a nagy korszakokat, hanem megfordítva: a nagy 
korszakok oroszlánok, s csak oroszlánokat szülnek. A 
költészet, s lelkesültség néha a levegőben van: szeren
csés halandó, ki ekkor küldetik e világba lélekzeni.

A természettudósok még nem jöttek rá, de ilyen
kor több az éleny benne; a ki beszivja, lelkesült em
ber lesz, s költészete vagy fönséges gondolatokban, vagy 
gyönyörű phrasisokban, vagy nagy tettekben nyil
vánul.

Most nincs a levegőben ; én szaglálom, de nem 
érzem. Innen van, hogy nem születnek nagy költők, 
hogy a phrasisok kora lejár, s a nagy férfiak mind a 
régiek. A természettudósok ennek sem tudják okát, de 
én tudom: a kőszén az, a kőszén- fojtó gőze, mely vas
úti gyorsasággal mindenfelé mindjobban terjed; meg
mételyezi a levegőt, elnyomja az élenyt, el a költésze
tet és lelkesülést. Azóta lett ily prózai a világ. Vannak 
füstölgő vasutaink, füstölgő gyáraink, gőzhajóink, gőz
siklónk: de nincs füzünk. Vannak hitelintézeteink: de 
nem hiszünk a költőknek, bár költeményeiket kivülök 
még mint váltókat a kiadó, s elfogadó szerkesztő is 
aláírja. De hogy is hinnénk ; hisz még a szaporodó ta 
karékpénztárak is ellenségeink ; a takarékosság elvénél 
fogva még ezek is arra intenek : hogy ne költsünk!

Beli máskép volt mind ez negyvennyolc e lő tt! A 
többi nagyságot mellőzve, csak azt kérdem, nyájas ol
vasó: vannak-e most oly kiváló színpadi nevezetessé
geink, mint az előtt ? — Van-e most oly nagyhírű 
színészünk, milyen Bajuszi ur volt ? Mikor ő Debrecen
ben a csizmadia színben játszott, Pesten a nagy néniét 
színházban is kihívták az őt feledni nem tudó alföldi 
diákok, s a német rendező kénytelen volt kijönni, s en- 
gedelinet kérve , töredelmesen bevallani, hogy nekik 
nincs Bajusziok.

Elhiszem, hogy nem volt, mert oly lelkes korti- 
nahuzót a Napóleon korában vajúdó század csak egyet 
szülhetett, ki egyszersmind a legnagyobb vígjáték-al
kotó vo lt; mert nem volt oly szomorujáték, melyből ő 
vígjátékot ne csinált volna, ha benne föllépett.

De Simonfink sincs; oly erős és kitartó fantáziá
jú szinfestőnk, ki, miután hét boldog házas évet élt 
primadonna feleségével, a nyolcadikban rágalmi perbe 
akarta fogni azokat, kik azt merték előtte állítani, 
hogy feleségének csak egy szeme van.

Van-e oly igazgatónk, ki a közönség igényeit úgy 
ismerné, mint hajdan Édor ? — Jutalom játékául abon- 
nement-suspendu: „Vandát, a krakkói hercegasszonyt" 
hirdette fényes uj díszítményekkel; mikor aztán az 
előadás után kérdezték tőle: mi volt uj és fényes ? —

azt felelte: Hát nem látták a hercegasszony papiros 
lován az aranypapirossal szegett uj veres nagy kendőt ? 
s az interpelláló közönség tudomásul vette s napirend
re tért.

Hol van most ez a színpadi illusió, s a közön
ségben ennyi képzelődés és csalódási képesség ? ! Ki 
hinné most, hogy a szobaleány kölcsönkért fekete se
lyem köténye, spanyol köpenyeg, melyben épen úgy el 
lehet játszani Don Carlost, mint Moor Károlyt ? vagy 
hogy a lelkek és templariusok egyiránt lepedőben jár
tak ? vagy ki merte volna akkor hinni, hogy a hős ró
mai tunikája nem egyéb, mint a feleségének inge ? — 
Vége a színpadi illusiónak, mióta gukkerek vannak; vé
ge a költészetnek, mióta az oly darabokat sem adják, 
melynek egyik halhatatlan phrasisa ez : „Minden em
ber térdig ember, azon alul láb !“

Pedig, nyájas olvasó, ez csak annyiban phrázis, 
amennyiben nem minden emberre alkalmazható; de 
én ismertem egy színpadi nevezetességet, ki csak azért 
nem lett nagyság, mert nagyon kurta emberke volt, 
kire e mondat tökéletesen illett. A halhatatlan költő 
alkalmasint ismerte őt, s ez ideál lebegett szeme előtt, 
mert hiszen mindketten erdélyiek voltak. Tán nem is 
kellene mondanom, hogy Dúl Mózsira célzok.

Dúl Mózsinak oly hajlithatlan kurta lába volt, 
mintha térde nem is lett volna, vagy tán nem is volt ; 
mi legalább soha sem vettük észre, hogy lett volna 
még akkor sem, midőn ingadozó állapotban volt, pedig 
fájdalom, — gyakran volt! Oh, mert az ő dúlt kedé
lyében is nagy szenvedélyek, ki nem elégített vágyak 
dulongtak, s e dulongások a mi Dúlunknál gyakori dü
höngésben végződtejí. Nem ő volt az oka, hanem az a 
prometheusi láng s az a féreg....

„De hát ki volt ez a Dúl Mózsi?“ — kérded, 
nyájas olvasó. — Szinte kedvem volna boszankodni e 
tudatlanságodért, hogy e kurta nagyférfiút nem ismer
ted, ha nem sejteném, hogy a „Mózsi" név hozott téve
désbe. E néven ne keresd őt a színi krónikákban, sem 
a kerepesúti Valhallában ; meg nem találod. Ő a Mózsi 
nevet annyira gyűlölte, utálta, megvetette, mintha 
nem is az övé lett volna. Ha valaki Mózsi néven szó
lította, nem esett jól az ebédje, pedig a requisitum enni
valót mindig ő ette m eg; nem esett jól az itala, pedig 
a Norma oltárán el nem égett spiritust mindig ő itta 
meg. Ha valaki Mózsi néven küldte valahová, lett lé
gyen bár rendező, s nem az ügyelő, biztos lehetett, 
hogy kurta lábai csigaként másznak: de ha igy szólí
totta : Elemér ! — rögtön szárnyas Merkúrrá lett. Egy
szer a színházi takarékpénztárból busz forintot akart 
fölvenni, s úgy irta alá a váltót, hogy: Elemér; nem
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adtak neki, ka úgy nem Írja alá, hogy : Mózsi. Össze
tépte a váltót, de nem irta alá ! — Elemér ! — ez volt 
az ő büszkesége, mert ezt nem apjától örökölte, ezt ő 
maga adta magának.

S ez eléggé jellemzi regényes kajlamait, s azon 
kettős nagy szenvedélyt, melyeknek áldozata lön. Szí
nésznek született, s csak házi statista lön. Ok, ő e pá
lyán valódi nagyság lesz, ka el nem felejtett volna 
megnőni.

Ő méltóbban panaszkodhatott a mostoha termé
szet ellen, mint harmadik Richárd. De láttam őt is 
nem egyszer gyönyörködni meghosszabbodott árnyékán: 
Ah, ha akkora lett volna, mily nagy lett volna! Mert 
az erő és akarat meg volt benne; mert még mint sta
tista is hatalmasabb volt ő a leghatalmasabb hősnél: 
mikor ő előlépett és elfogta, a hős lehajtott fővel ment 
a börtönbe és halálra; nem volt eset, hogy neki ellen
állni mert volna. Csak ki ne nevették volna ilyenkor; 
mert volt benne valami Bajusziból. Azért nem is akar
ták már ily minőségben használni; de ő úgy intézte a 
dolgot, hogy többnyire ö lépett elő, mikor ily hős kel
lett ; rettenthetlen bátorsággal és szétvetett lábakkal, 
mi által még kisebb lett. Ha ilyenkor kardos kezét is 
kinyújtotta, nagyon hasonlított azon bátor huszárokhoz, 
melyeket a gyermekek veres krétával rajzolnak a falra, 
mert mindig veresbe szeretett öltözni.

De mig ennyire jutott, a szenvedélyek és szenve
dések nagy és hosszú előkészítő iskoláján ment keresz
tül ; s ez az ő élettörténete, — költői és szomorú!

Nem Kolozsvár szülte, mert ő valódi lófejü szé
kely v o lt; de Kolozsvárott látta a valódi hőst, Lend- 
vayt, az apát, s életének egyik talányát rögtön kitalál
t a : ő is olyan hős kívánt lenni! — de ő lemeritette 
ezt a hallgatás mély tengerébe, s ez lön szivének egyik 
titka. Mikor aztán látott egy más valakit — már csak 
kimondom — egy kisasszonyt, életének másik talányát is 
kitalálta; de azt is a hallgatás mély köpenyébe burkolta, s 
az lön szivének másik titka, melyet az idő csak később, s 
lassanként hozott napfényre. Mert hallgatni tudott, s 
ez tette őt megbecsülhetlenné Lendvay előtt. Azontúl 
elválhatlanok lettek. Aki Lendvayt Mózsi nélkül — 
bocsáss meg, dicső árnyék, mert még akkor igy hív
tak! — s Mózsit Lendvay nélkül képzelni tudja, annak 
én kénytelen vagyok azt mondani, hogy vagy nincs lo
gikája, vagy rendkívüli vakmerő fantáziája van. Előbb 
lehetett az égen Castort Pollux nélkül látni, mint őket; 
előbb lehetett Don Quixottet Sancho Pansa nélkül ol
vasni, mint valamelyik újdonságban azt, hogy Lendvay 
Mózsi nélkül utazott vendégszerepelni. Némely köznapi 
gondolkozásnak azzal gyanúsították ugyan, hogy — 
nem is merem kimondani! — hogy mikor Lendvay 

Játszott, nemcsak a ruháit vitte fel a kosárban, hanem 
— én, ha láttam volna, se hinném! •— hanem hogy 
előbb ki is kefélte azokat otthon!! Különben vessünk 
erre is fá tyo lt; az ilyes rangalatti szolgálattevés ama

régi, jobb, szebb, költőibb kornak egyetlen hibája, 
mondhatni traditiója volt, melyben mint a régi kor is
merője tudja — a patvarista is tartozott a principális 
csizmáit kisuvixolni.

Mózsi is legfelebb ilyen szinész-patvarista v o lt; 
mert mi nagyravágyó szivének színpadra törekvési t i t
kát be fogjuk, még pedig hitelesen bizonyitni.

Ennek hitelessége mellett tények, tagadhatlan 
bizonyítékok szólnak.

Ugyanis a mostani újabb nemzedék legelső szí
nészeit, kik vele egy vivásuak voltak, ő mind tegezte. 
Kálmán te ! Miklós te ! — sőt Marci te ! Az igaz, hogy 
ezek is visszategezték ő t ; de épen ez bizonyítja, hogy 
benne nem szolgalelkü kicsinységet, hanem nőni elfe
lejtett nagyságot ismertek fel. S ez a bizalmas viszony 
még akkor sem szűnt meg, mikor a két első már ren
dező lön, s ő csak házi statista maradt; pedig e két 
charge közt oly nagy a különbség, mint a tábornok és 
közvitéz közt. De ők jól tudták, miért olyan contiden- 
sek vele, mert ők jól ismerték az ő titkait, — én is 
tőlök tudom. De ők is csak lassanként jöttek rá ; mert 
a mi Dúlunk tudott hallgatni.

L. Marci mint diák még az apjánál lakott Mó- 
zsival. Egy szép reggel mire ébredt fel ? — senki sem 
hinné, ha igaz nem volna.

— Mózsi te, hozz vizet!
— Nem vagyok én Mózsi.
—■ Nem! hát mi vagy ?
— Én Elemér vagyok.
— Elemér te ? — megbolondultál ?
— Bolond vagy magad, én Elemér vagyok!
Marci felugrik az ágyból, roszat gyanítva, de a

másik szobában apja is ébred, s szokása szerint — 
mert nélküle fölkelni sem tudott —- kiáltja : Mózsi!

Mózsi egyet dörmög, s bemegy ; Marci utána, 
hogy apját védje, ha gonosz sejtelmei tán valósul
nának.

— Kérem alássan, ne mondjon engem többé Mó- 
zsinak, mert én Elemér vagyok.

Márton, t. i. az apa, bámulva néz Marcira, t. i. 
fiára, s azt mondja:

— Hát ezt mi lelte ?
— Nem tudom; azt mondja, hogy ő Elemér.
— Az vagyok; s inkább elmegyek a háztól, ha 

nem lehetek Elemér.
— Jó, légy hát Elemér, Elemérke — hanem 

kedves Elemér, hozz friss vizet.
Mózsi a hetedik égben v o lt, hanem lefutott a 

kúthoz, s hozott egy korsó vizet. Márton pedig vette 
azt, s nyakon öntötte Mózsit, mondván :

— Megkeresztellek, ezentúl Elemér vagy !
De sem Márton, sem Marci nem tudta, nem is 

gyanította annak mélyen elásott titkát, miért lett ő 
Elemér!

Elemér mindig a színfalak mellett álldogált, mi
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kor ura —- akarám mondani: Márton já tszo tt; de most 
már nem őt bámulta, hanem — de csitt! ez még 
titok !

Hanem jött egy kegyetlen igazgatósági rendelet, 
hogy a színfalak mellett senki sem türetik, legyen 
bármi közeli viszonyban a játszókkal, ba még oly kö
zeliben is, mint a mi Elemérünk Mártonnal.

A mi Elemérünknek vége volt. Mély sobajok da
gasztották keblét, rózsás arcain liliomok halványultak, 
szemei gyakran harmatoztak, s lenyomva a nagy bánat 
terhe által még kisebb lett. Mindegy volt már neki, 
akár Mózsi, akár Elemér!

Egyszer csak beállít az irodába, s töredezett szív
vel és szavakkal — mintha most is látnám arcán a 
szégyenkedő lealázkodás és nemes, de büszke résig- 
natió színeit váltakozni! — ezt a kérdést intézte 
hozzám^

— Nem vennének be házi statistának; azt mond
ják, a Gyuri elmegy ?

— De hát mit mond hozzá Marci ? t. i. az apa, 
mert akkor őt neveztük igy — mondám én.

— Ő már beleegyezett; nála lakom, de itt 
leszek.

— Jól van, Mózsi.
Arca sötét felhőkbe borult, szeme villámlott, s 

mély mennydörgő hangon csak azt mondta: Nem va
gyok én Mózsi, hanem Elemér.

— Jól van, kedves Elemér, mindjárt bejelentem 
az igazgatónak.

így lett ő titkos szenvedélyből házi statista, aki
nek nemcsak joga, de sőt kötelessége volt mindig a 
színfalak mellett álldogálni, s próbán, előadáson min
dig láthatta, sőt látnia kellett őt, a kit oly mélyen — 
de csitt! ez még titok! — mert senki sem tud ta , nem 
gyanította, miért lett ő Elemér , s Elemér miért lett 
házi statista, a ki színpadi nagyság lehetett volna, ha 
nagyobbra nőtt volna.

De kitudódott. Bármennyire tudott hallgatni Ele
mér, nagy szenvedélye néma jelekben is elárulta ma
gát. Az egyik színésznő öltöző-asztalán, mikor játszott, 
minden estve virágbokrétát találtak. Senki sem tudta, 
nem is gyanította, ki teszi oda. A szoba nappal zárva

volt, de midőn az öltöztetőnő kinyitotta, a virágbokréta, 
már ott volte A színésznőnek eleinte hizelgett ez, az
tán nevetett rajta , de végre boszantotta, s mindannyi
szor kidobatta. De e titokszerüség nem maradhatott ti
tokban : rá lestek. Látták, délután Elemér mint lopja 
ki a szoba kulcsát a házmestertől, mint nyitja fel az 
öltöző-szoba ajtaját, s mint lopózik be. — U tána! — 
megfogják mint tolvajt; — kénytelen bevallani, hogy 
ő nem el-, hanem belopott valamit.

Nem volt maradása. De egy nagy szándékot ér
lelt m eg: megmondta mind a két Marcinak, hogy el
megy vidéki színésznek, s vagy felküzdi magát a legel
sők közé, s méltó lesz imádott eszményéhez, vagy------
nem mondta ki, hogy m i; mert azt m egtette, mert ő 
nem a nagy szavak, hanem a nagy tettek embere volt.

Marci, t. i. az apa kiequipirozta, utolsó előtti 
divatos kaputjait, frakkjait és kimondhatlanjait mind 
neki ajándékozta. Igaz, hogy Elemér kétszeresen is be- 
léjök fért volna; de ez esetben mégis jobb vala, hogy 
nem Marci volt Elemér, mert akkor nagyon is szükek 
és kurták lettek volna. Azonkívül, minthogy Zampáról 
és Fra-Diavolóról már úgyis lemondott — neki adta 
ezek jelmezeit is, s útnak eresztette. Mind a két Marci 
nevetett ugyan, mikor készülődött; de mikor elváltak, 
mindketten megkönyezték, mert nagyon kedves volt 
nekik, mint mindenkinek — kivéve a kőszívűt!

Elemér elment s „Az őrültet“ legkedvesebb köl
teményét, mindenütt elszavalta próbául; de féltek, hogy 
nyakukra talál nőni: sehol sem vették be, még csak 
föl sem engedték lépni!! Miután igy megtette e művé
szi k ö ru ta t, mely inkább hasonlított diadalmenethez, 
mint hadjárathoz;mert mint Caesar annyira félelmessé 
tette m agát, hogy senki sem akart vele megmérkőzni: 
visszatért mint Caesar egy tunikára vetkőzve, s beál
lott újra házi statistának. Kiolthatlan kettős szenve
délytől tizenöt évnél tovább gyötörtetve m eghalt; — 
de lelke visszajár; mert vele is az történt meg, a mi 
Nagy Ignáccal. Nagy Ignác szenvedélyes barátja volt 
a c-nek, s esküdt ellensége a cz-nek; mégis koporsó
jára azt írták, hogy: Nagy Ignácz és nem: Nagy Ig
nác. A mi hősünk koporsójára is azt Írták, hogy: Dúl 

I Mózses, s nem : Dúl Elemér.

MUMU.
— TURGENEW IVÁN BESZÉLYE. -

I.

Moszkva egyik távolabb fekvő utcájában, fehér 
oszlopos, rozzant erkélyü szürke házban, nagyszámú 
szolgaszemélyzet környezetében, egy nemes özvegy 
lakott. Eiai Pétervárt szolgáltak, leányai férjnél voltak. 
Ritkán tett látogatást és elvonultságban élte le fukar, 
terhes életének utósó éveit. Életének örömtelen és

ködös hajnala már régen le tűn t; de alkonya is zordo- 
nabb volt az éjszakánál.

Az udvarház személyzetében mindenekfölött Ga- 
rassim, a házi szolga tüntette ki magát. Óriási termetű 
és már születésétől fogva süketnéma volt. Az úrnő bir
tokáról hozta el magával, a hol íitestvéreitől különvál-
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tan lakott kis falusi viskójában, s majdnem a legköte- 
lességhivebb jobbágynak tartották. Rendkívüli erővel 
leven megáldva, négy ember helyett is dolgozott; 
ügyesen használta kezeit és öröm volt nézni, a mikor 
például szántott és széles kezeivel az ekevasnak fekve 
mintegy magában, az igavonó ló segítsége nélkül hasí
totta a kemény föld ölét, vagy midőn Péter-Pál körül 
annyira pusztitólag hadonázott a kaszával, hogy egy 
nyirfaligetet is könnyen lekaszálhatott volna; vagy ha 
három arsin hosszú cséplőjével úgy belemerült a csép- 
lésbe, hogy vállainak feszes és ruganyos izmai emeltyű
ként dagadtak és apadtak. Örökös némasága ünnepi 
komolysággal vette körül szakadatlan munkálkodását. 
Hatalmas fickó volt, s e természeti hiba nélkül bár
mely leányka is férjéül kívánhatta volna... Egy napon 
azonban elvitték G-arassimot úrnője parancsára Moszk
vába ; ott vettek neki csizmát, nyári kaftánt és téli 
juhujjast szabtak rá, seprűt és lapátot adtak kezébe és 
kinevezték házi-szolgának.

Az uj élet kezdetben sehogysem volt Ínyére. 
Gyermekkorától kezdve a mezei munkához, ífalusi élet
hez volt szokva. Az emberi társadalomtól szerencsétlen
sége miatt elidegenűlve, hasonlón a termékeny talajon 
álló fához, némán és erőteljesen növekedett föl. Midőn 
átültették a városba, nem tudta mi történik vele; szo
morú lett és bamba, mint a fiatal, hatalmas tulok, 
melyet elhajtva a legelőről, hol térdig turkált a buja 
fűben, vasúti vaggonba helyeznek és füstön, sziporka
esőn keresztül, fütyülés és dübörgés közt ragadnak el, 
mindig tovább, az ég tudja hová! Garassim előtt a 
súlyos mezei munka után csak játéknak tetszett uj 
állásának foglalatossága; félóra alatt elvégzett mindent, 
s azután vagy megállt az udvar közepén és tátott száj
jal nézte a járó-kelőket, mintha talányos helyzetének 
magyarázatát várná tő lük , vagy pedig hirtelen egy 
sarokba húzódott, eldobott magától seprüt, lapátot, 
arccal a földre vetette magát, s órahosszant mozdulat
lanul maradt mellén fekve, tőrbe ejtett vadállathoz 
hasonlóan. De az ember mindenhez hozzá törődik, Ga
rassim is utoljára hozzá simult a városi élethez. Nem 
sok dolga v o lt; egész munkája abból állt, hogy az ud
vart tisztán tartá, naponkint kétszer a tonnában vizet 
vitt, a konyha és ház számára fát vágott, a csavargókat 
a háztól elriasztgatá és éjjel őrködött. S meg kell val
lani, hogy buzgalommal felelt meg kötelességének: 
egy szalmaszálat, egy piszokfoltot sem tűrt meg az 
udvaron ; ha a gondjára bízott szánandó vizhordó ló az 
évnek rósz szakán az utca-sárban a tonnával elakadt, ő 
csak neki feküdt vállával, s nem csak a taligát, hanem 
a lovat is odább to lta ; ha fát hasított, fejszéje mint 
üveg oly tisztán hangzott és csak úgy szórta mindenfelé 
a forgács- és fadarabokat Ami pedig őrködését illeti, e 
téren nagy tiszteletet sz rzett magának; egy éjjel 
megcsípett két tolvajt, s fejeiknél fogva úgy verte őket 
egymáshoz, hogy a rendőrség további föllépése nem is

volt szükséges. És nemcsak a csavargók, hanem a nappal 
járó-kelő idegenek is megijedtekaz óriási szolga látására. 
Garassim az egész udvarnéppel ha nem is barátságos 
közlekedésben — miután kissé féltek tőle — de bizal
mas lábon á llo tt; családjának tekintette az embereket. 
Ők jelek által iparkodtak magukat megértetni, és Ga
rassim meg is értette őket, s pontosan teljesített min
den parancsot ; de azért jogaira is adott valamit, úgy 
hogy pl. az asztalnál senkinek sem volt szabad helyére 
leülni. Átalán véve Garassim szigorú és komor jellemű 
volt, s mindenben kedvelője a rendnek; még a kaka
soknak sem volt szabad az ő jelenlétében viadalra 
kelni. Ha ő észrevette, iziben megfogta, lábaiknál 
fogva a légben néhányszor körbe penderítette, azután 
elvetette őket jobbra-balra. Az úrnő ludakat is tartott 
udvarában; tudvalevő dolog, hogy a lúd komoly, gon
dolkozó madár ; Garassim bizonyos tisztelettel viselte
tett irántuk, ápolta és hizlalta őket; hisz ő benne is volt 
valami a pusztai lúd természetéből. Lakásul egy kis 
szobát adtak neki a konyha m ellett; ő saját Ízlése 
szerint rendezte azt be, s négy facölöpre ágyat készített 
magának tölgy-deszkákból, valóságos óriásnak való ágy at, 
száz pudot is rá lehetett volna tenni, még sem szakad 
l e ; az ágy alatt állt egy massiv szekrény, a sarokban 
egy hasonlókép erős kis asztal és mellette háromlábú 
szék, de oly szilárd és súlyos, hogy néha Garassim 
maga is leejtette a magasból, mihez aztán elégülten 
mosolygott. Az ajtón függő-lakat lógott, melynek alakja 
a kalácsra emlékeztetett, csakhogy fekete v o lt; kulcsát 
mindig magánál hordta Garassim. Nem szerette, ha 
szobájába mentek.

így folyt le egy év. Ekkor következő fordulat állt 
be Garassim életében.

Az elöregedett úrnő, kinél ő szolgai kötelességét 
végezte, mindenben az ódon szokásokhoz tartva magát, 
mint már említve is volt, nagyszámú szolgaszemélyze
tet ta rto tt: nem csat: mosónők, varrónők, asztalosok, 
szabók és szabónök voltak házában, hanem volt ott még 
szíjgyártó is, ki a barmokat és az udvarnépet gyógyí
totta, az uraság házi orvosa és végül cipőfoltozó is volt. 
Kapiton Khmownak hitták és szörnyűségesen ivott. 
Klimow megalázott és érdemei szerint nem méltányolt 
lénynek, képzett és a fővárosi életre termett férfinak 
tartotta magát, kinek nem kellett volna Moszkva zu
gában észrevétlenül elzüllenie; és ha ivott, úgy,— mint 
magát fontos képpel és mellét verve kifejezni szokta — 
csak kétségbeesésből ivott. így lett ő egyszer beszélge
tés tárgya az úrnő és ennek udvarmestere Gawrilo között, 
kit, sárga kis szemei és kacsa-orra után Ítélve, már a 
sors is e hivatalra teremtett.

Az úrnő sajnálatát fejezte ki Kapiton erkölcsi ha- 
í nyatlása felett, kit csak egy nappal azelőtt emeltek fel 

ittas állapotban az utcán.
— Mit gondolsz Gawrilo, szólt hirtelen az úrnő, váj

jon ne házasítsuk meg ? Tán akkor jobban viselné magát ?
2
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— Miért ne házasitnók meg? Az lehetséges, vi-
szonzá Gawrilo, és ez nem volna rósz.

— Igen ; de ki menne hozzá ?
— Persze. Egyébiránt ez méltóságod határozatá

tól függ. Kapitont mindig lehet valamire használni.
— En azt hiszem, hogy Tatjana tetszik neki.
Gawrilo akart valamit válaszolni, de ajkába ha

rapott és hallgatott.
— Jó!... kérje meg hát Tatjánát, dönté el a dol

got a méltóságos asszony, élvezettel tevén egy szippan
tást : halottad ?

— A mint parancsolva van, mondá Gawrilo és
eltávozott.

Szobájába lépve (egy mellékházban volt ez, majd
nem megtömve vasalt ládákkal) Gawrilo azonnal ki
küldte feleségét, az ablakhoz ült és gondolatokba me
rült. Úrnőjének váratlan határozata szembeötlő módon 
zavarba hozta. Végre felkelt és hivatta Kapitont. Ka
piton belépett... De mielőtt e két ember beszélgetését 
az olvasóval közölnénk, szükségesnek tartjuk nehány 
szóval elmondani, ki volt ama Tatjana, kit Kapitonnak 
nőül kell vala venni, és mi okból nyugtalanította any- 
nyira az illető parancs az udvarmestert.

Tatjana, a házi mosónők egyike, ki, mint a leg
ügyesebb és legserényebb, csupán a finom fehérneműre 
viselt gondot, körülbelül huszonnyolc éves volt, terme
tére kicsiny, sovány és szőke hajú, bal arcán pedig 
anyajegyet viselt. Az arc bal felén levő anyajegyet az 
orosz nép gonosz jelnek, az életre nézve baljóslatúnak 
tekinti... Tatjana igazolta e babonát, mert minden oka 
meg volt, hogy sorsával elégedetlen legyen. Gyermek
korától fogva alig hagyták valamire menni; kettő he
lyett dolgozott, de senkitől sem hallott barátságos szót; 
roszul ruházták, csekély dijt kapott és majd semmi 
rokona sem vo lt: egy vén szolga, ki mint kasznavehet- 
len a faluban maradt, volt a nagy-bátyja, aztán még a 
parasztok közt élt nehány rokona, s ebből állott összes 
rokonsága. Egy időben szépnek tartották, de e szépség 
idejekorán elhervadt. Jelleménél fogva vad, vagy job
ban mondva elvadult, önmaga iránt közönyös, mások 
iránt félénk v o lt; minden törekvése abból állt, hogy 
munkáját a meghatározott időre bevégezze. Senkivel 
sem ereszkedett beszélgetésbe és úrnőjének már csak 
nevétől is remegett, habár alig látta. Midőn Garassi- 
mot a faluból a városba vitték, Tatjana majdnem el
ájult, látván annak óriási a lak já t; minden módon ke
rülte a vele való találkozást, s még szemeit is behunyta, 
ka a lakháztól a mosóházig való útjában előtte el kel
lett haladnia. Kezdetben Garassim nem sokat figyelt 
rá, később azonban jóságosán mosolygott, ha valahol 
szemközt találkozott vele; azután gyakrabban tekintett 
rá és végül soha sem vette le róla szemét. Tatjana 
hatással volt r á ; hogy arcának szelid kifejezése vagy 
magaviseletének elfogultsága által-e, azt csak az Isten 
mondhatná m eg! Midőn egyszer Tatjana, gondosan

tartván kiterjesztett ujjain úrnőjének keményített alsó
szoknyáját, átment az udvaron , hirtelen érintést érzett 
könyökén; visszatekintett és felsikoltott: Garassim állt 
háta mögött. Ez minden fogát vicsorítva és barátságo
san dörmögve egy tésztasültből formált és farkán, szár
nyain megaranyozott kakast nyújtott feléje. Tatjana 
kezdetben nem akarta elfogadni, de Garassim erővel a 
kezébe nyomta, fejét rázta, elment és visszafordulva, 
még egyszer barátságosan mormogott. E naptól kezdve 
nem hagyta el T atjánát; bárhová ment ez, ő mindenütt 
ott volt, mosolygott, dörmögött, kezeivel legyezett, sőt 
olykor kaftánjából szalagot is vont elő, melyet aztán 
ráerőszakolt; előtte járt a seprűvel és tisztogatta az 
utat, melyre Tatjánának lépnie kellett. A szegény 
leány már azt sem tudta, hova legyen, mihez fogjon. 
Csakhamar az egész ház neszét vette a néma házi 
szolga tréfáinak; csak úgy szórták Tatjánára a gúnyt, 
élcet és szúrós szavakat. De Garassimmal nem igen 
mertek mulatságot űzni; ő nem értette a tré fá t; ha ő 
jelen volt, Tatjánát is békén hagyták. Lett legyen neki 
már most Ínyére vagy nem, elég az hozzá, hogy a 
leány Garassim protectiója alá jutott. Mint minden 
siketnéma, hamar észrevett mindent és igen jól tudta, ha 
rajta vagy Tatjánán nevettek. Az udvarmesterné az asztal 
fölött egy alkalommal kötekedni kezdett Tatjánával és 
annyira ment, hogy a szegény leány nem is mert fölte
kinteni és keserűségében majd könyekben tört ki. Garas
sim hirtelen felkelt, kinyújtotta hatalmas kezét,leeresztő 
az asszony kezére és oly vészjóslólag tekintett szemébe, 
hogy az önkénytelenül összeguggolt. Mindnyájan elné
multak. Garassim ismét kezébe vette kanalát és tovább 
ette a káposztalevest. Ah, a néma szörny, a medve ! mor- 
molák mindnyájan félig susogva, az udvarmesterné pedig 
fölkelt és a cselédszobába vonult. Más alkalommal, mi
dőn Garassim észrevette, hogy Kapiton, ugyanazon 
Kapiton kiről épen szó volt, nagyon is barátságosan 
üdvözölte Tatjánát', ujjával magához intette, azután a 
kocsifészerbe vitte és a sarokban álló kocsirudat föl
kapva érthetőleg megfenyegette. Ez időtől fogva senki 
sem szólt Tatjánához. És Garassimnak ez tetszett. 
Persze az udvarmesterné az elbeszélt esemény után, 
megérkezve az asztaltól a cselédszobába, azonnal elájult 
és átalánvéve oly ügyesen viselte magát, hogy Garas
sim durva kitörése még az nap úrnőjének fülébe 
jutott. A csodálatos matróna azonban csak nevetett és 
többször ismételteté a szegény nővel, ennek ször
nyű megbotránkozására, mikép nyomta őt le Garas
sim otromba „kacsójával“, és rákövetkező nap egy ezüst 
rubelt ajándékozott Garassimnak. Szerette, mint hű és 
erős őrét. — Garassim nem kevésbé tisztelte öt, 
reményét helyezte annak jóságába, s azt a gondolatot 
forgatta agyában, miszerint engedélyt kér tőle, hogy 
Tatjánát nőül vehesse. — Már csak az uj kaftánt 
várta, melyet az udvarmester neki megígért, hogy tisz- 

I tességes ruhában közeledhessék kegyes úrnőjéhez, mi-
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dőn ennek hirtelen eszébe ju to tt: Tatjánát Kapiton- 
hoz adni.

Az olvasó most könnyen megfoghatja az okot, mely 
Gáwrilo udvarmestert az úrnőjével való beszélgetés 
után annyira zavarba hozta. „A nagyasszony — gon- 
dolá, az ablaknál ülve — persze, hogy szereti Garassi- 
mot (ezt jól tudta Gawrilo, s azért egyet-mást el is 
nézett neki), de ő mégis néma lény, s én csak nem

mondhatom meg a nagyasszonynak, hogy Garassim 
Tatjana után futkos. Azután meg, milyen férj is lenne 
belőle ? De másfelől ennek az ördögnek, bocsásson meg 
az isten, csak neszét kell venni, hogy Tatjánát Kapiton- 
boz adják, szétzúz mindent a házban; igazán, azt te
szi. Hogy adjon az ember neki magyarázatot; ilyen ör
dögöt, isten bizony, észre sem lehet téríteni...“

(Folytatjuk.)

T Á R C A .
TÁKCA-LAPOK

(Beköszöntő. — Az első nap. — ítéletek. — Honfoglalás.
— Első séta. — A jövő Pestje.)

Gondolkozom, tehát létezem, mondja a német böl
cselő. Megjelenünk, tehát vagyunk, mondjuk mi.

És magyar lapnak születni nem oly könnyű „gon
dolat“, — mint Garay véleménye szerint — magyar 
hölgynek. Szépirodalmi lapnak pedig épenséggel nem 
az, midőn a politikai hírlapirodalom harsonái a nagy 
napi kérdések jerikó-falait minden oldalon döntögetik.

A magyar napiirodalom orchestruma csupa lármás 
j ö v ő  z e n  e-darabokat harsogtat, alig egy-kettő húz 
néha ábrándokat a m ú l t  felett; „furioso“ vezércikkek, 
„allegro“ interpellátiók, „heroikus“ szónoklatok káp
ráztatják a közönséget a termetes hasábokon, s az ol
vasót oly erős izgalmakhoz szoktatják, hogy ami lyrai 
pianóink, novellistikus andantéink, tárca-allegrettóink 
csak félénken köszöntenek be e nagy hangzavarba, mint 
az ibolya, kit az anya-tavasz először mutat be a ter
mészet báljában.

Meg fogják-e a pásztorfurulyát hallani ?
Mit is mond az öreg lantos:

— Ó hon ! meghallasz-e engem.
S nagyratörő t e h e t ő s b  fiaid hallgatnak-e szómra?

A. „tehetősb“ melléknevet igen helyesen választá 
a költő s kár, hogy eommentatora még nem akadt, ki 
megmagyarázta volna, miszerint e szó alatt —• előfize
tőt kelle értenie.

Ilyen s hasonló eszmék dagálya habzott fejemben 
a megjelenés előtti estén.

Az első n ap !
Mint mikor a képviselő előestéjén a gyűlésnek, 

melyen szűz ajkairól első Ízben fog a „t. ház“ elhang
zani, még egyszer átfutja a végzetes beszédet. Innen 
kihúz egy mondást, oda bele tesz kettő t; ezt a szót ke
ménynek találva, enyhébbet választ vagy másutt meg 
beletold pár szerénykedő szót: „gyönge erőm“, „igény
telen véleményem“ „nálam bizonyosan jártasabb 
férfiak.“ Hosszúnak hívén szónoklatát, minden oldalon 
belefüzi az ismeretes biztatási arkanumot: „rövid le
szek“, „még csak ez egy észrevételem volna.“ (Ó! hány
szor van c s a k  e g y  észrevétele!) Aztán lefeküdnék,

aludnék, de nem tud. Az álmatlanság kínja ül sivár éj
szakáján.

Mint mikor a lányka pipere-asztala elé ül, hogy 
első báljára készülődjék. Anyai, komornai, fodrászi sze
mek chórusa ügyel felette. Hogy viselje haját? Fürtök
ben-e vagy tornyosán? Ne tüzzön-e egy rózsát hajába, 
előre vagy hátra ? Minden csokor helyén van-e ? Mi
lyen arckifejezéssel lépjen a terembe, lesütött szemér
messel vagy ártatlan gondtalansággal? Hány tánca 
van már lefoglalva? A cotillon-táncosra vigyázzon, 
gondolja meg feleleteit, ha okos válasz nem jut eszébe, 
inkább hallgasson. Lesz-e elég táncosa ?

Leszre elég táncosa ?
Ezt gondolja az uj hírlap is a nagy nap előesté

jén, mikor egy, megannyi kérdőjelben feléje ködlő pá
lyára lép. S e gondolatokban még egyszer végignézi 
piperéjét: a vers nem döcög-e? (mert a lyra nem sze
ret magyar országúton utazni!) a beszély elég érdekfe- 
szitő-e, a betűk kellemesen, hivólag mosolyognak-e, a 
papirkelmét jól választá-e ?

Kérdések kérdései.
Milyen suttogásnak vau a fiatal lány kitéve, mi

kor még bátortalan léptekkel vonul be a báli terembe.
A vén álomkerülők, kiknek lelkét 20 évi bálozás 

nyomja, hetyke üveggel szemükön prózailag végig kal
kulálják az uj, fejlődő jelenséget.

Ismert bálkirálynők telegraf-szemmel siklanak 
végig öltözékén. „Hiszen a dereka kurta.“

Aggályos anyák az uj vetély elé redős homlokkal 
tekintnek, s ezt azzal mutatják ki, hogy az uj mamá
nak, mikor helyet akar mellettök foglalni — hátat for
dítanak.

Mi is halijuk a zwikkeres álomkerülő kritizá-
lását.

„Nem tölt be hézagot.“
Az a pacsirta vagy erdei rigó nem tölt-e be hé

zagot ? Egy dallal többet is meghallgatunk, csak derék 
dal legyen ez az egy.

A bálkirálynők : „Versenyezni akar velünk.“
Nem versenyezünk, mert elférünk egymás mellett.

Raum ist in dem kleinsten Lande 
Für ein gut redigirtes Blatt,

mondanám Schiller kegyes engedelmével.
2*
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A jó barátok: „Még korán jött, egy évig még vár
hatott volna.“

Sajnálom — szeretnénk már táncolni.
Azonban félre a házi bajokkal és gondokkal. 

Nem állhatom azt, ki mindig csak saját énjének unal
mas élményeit hajtogatja.

Tért kell foglalnunk. Mint Columbus, mikor 
Amerika partjain kiszállt — a szűz földbe Ferdinand 
ő felsége lobogóját tűzve, azt spanyol birtoknak elfog
lalta, én ezennel Pestnek társadalmi földjébe szúrom a 
tárca zászlaját s kijelentem, hogy ez mind az én birto
kom. Kottaéhes dalárdák, szinházak, hol ópiumot be
szélnek, hangversenyek, melyek bársonyán a műér tő
nek felcsapott arszlán feszengve eteti az unalmat, (ha 
az unalom valakit megehet, mért ne etethessük e ször
nyet?) társulatok, melyeknél hosszú szónoklatok ta 
karják a sovány osztalékot, bálok, melyek már nincse
nek, de lesznek, amit remélhetőleg megérünk s. a. t.

A város minden nevezetessége mienk. Mindezt, 
amit lábaidnál látsz neked adom, ha engem követsz és 
velem tartasz, csábitom ördögileg az olvasót.

Elvezetem mindenhova, a liget árnyékatlan porá
ban beporozom, — a várba — ha van miért — fel- s 
lesiklunk, —- az omnibuszoknak nevezett bárkákon Pes
ten tanulmányozhatjuk a bécsi kövezet jóságát — a 
Margitszigeten megcsipetem szúnyogokkal, hogy a ter
mészet bájait élvezni tamilja —- a zugligeti utón kívá
nalmakat ébresztek lelkében a viz •— sok viz — a ten
ger után, a hol egyszersmind az esőzések csodálatosan 
homokkötő hatásával s egyéb légtünetek hasznaival 
megismerkedhetik — a múzeumi képtárban együtt fog
juk méltányolni az Eszterházy-képtárt — a képzőmű
vészeti kiállításon eszünkbe juthat a „sálon des réfu- 
sés“ — a lánchid mellett, a népszínház hült helyén 
hymnusokat zengünk a budai műveltség dicsőítésére s 
kijelöljük a helyet is, a hová a mostani városházi urak 
szobrait fogják állitani.

Nem csábitó e panoráma?
Azt hiszem, mindenki annak találja. Az Ízlés 

egyébiránt különféle, az australiaiak — ha a tenger 
egy, az urban elszenderült cethalat partra dob — bu- 
csuj ár atban jönnek lakmározni, ajtókat vágnak a ten
geri óriáson, belemásznak és elfogyasztandó ételük kellő 
közepében dőzsölnek — Jónás próféta egészségére.

Ha meggondolom — még ez az australiai is igen, 
igen jól érezné magát — Pestben.

Miért korholja ön az ország szivét annyira? Ez 
majdnem hazafiatlanság.

Meglehet, hogy a hazaíiság próbaköve a vakság, 
egyetlen képzelhető nyilvánulása a tömjénzés, hanem 
én azt tudom, hogy az emberi természet legszigorúbb 
mértékkel ott mér, hol igazán szeret.

Egyébiránt nem is illik mindez sokáig ami Pes
tünkre, hiszen kiszépitik annyira, hogy rá sem isme
rünk. Ezt a keleti rendetlenségü lánykát felöltöztetik

dámának — párisi divat után. Nem is tudom hány 
millióba kerül ruhája. Kapunk egy boulevardocskát is, 
hogy a bécsiek „Ring“-je, a berlini „unter den Linden“, 
az angol squarek, az olasz corsok ne boszantsanak minket.

Ez a Pest akkor már ránk se néz — szegény ma
gyarokra. Cifra nyugati divathölgy lesz, német, fran
cia szóra hallgató.

A sötét pessimismus beszéli ezt, nem mi. Csak 
hadd szépüljön, de egyelőre megelégedném pár ezer 
tisztességes kőlappal az utcákra, okosabban szerkesztett 
bérkocsis-árjegyzékkel, olyan vízvezetékkel, mely 
nincs örökké f o l y  a m a t b a n ,  több rendőrrel (rend s 
nem csendőrrel!), kétemeletes házakkal a főutcák sok 
viskója helyett s egyéb ilyes apróságokkal.

Domino.

IRODALOM.

A kőszívű ember fiai. Regény hat kötetben. Irta 
J ó k a i  Mór .  Pest, az Athenaeum kiadása, 1869.

Az úgynevezett „ragyogó“ fantázia szőheti a tün
dérregék meséjét, de a való élet alapján nyugvó re
gényben nem szabad neki több szerepet engednünk, *  
mint a részletek festését. Mert ha itt is meseszövésbe 
kap, úgy a regénynek leggyöngébb oldala kétségkívül 
meséje lesz. Ez az aesthetikai elv ily ridegen idevetve 
első tekintetre visszásnak látszhatik; de ha közelebbről 
vesszük szemügyre a dolgot, elméletileg ép úgy igazol
ható, mint példákkal. A kérdés bővebb fejtegetését más 
alkalomra hagyva, tárgyunkhoz sietünk. Jókai Mór leg
újabb regényéhez, mely kompozíciójának hibáit hason
lóképen népszerű szerzője gazdag képzelő-tehetségének 
köszönheti; de ugyanannak részletei megragadó szépsé
geit is. Mert a mi az egészben hiba az egység rovására: 
a változékony tarkaság, ugyanaz kicsinyben, a részle
tekben olykor ínegbecsülbetleu előny. „A kőszívű em
ber fiai“ meséjében- Jókait fantáziája szétfolyóvá, egye
netlenné; egyes jeleneteiben, képeiben, leírásaiban lele
ményessé tette. Különben ez majd valamennyi regényé
ben (talán csak az egy „Uj földesur“-at véve ki) 
ugyanígy van.

A mesét egész terjedelmében ismertetnünk, nem 
engedi meg kiszabott terünk szűk volta. Alapeszméje, 
melyet a regénynek kezdetben tervezett cime („Anya 
örökké“) erősebben fejezett ki, mint a mostani, az 
hogy az anya befolyása a gyermekre az élet minden 
viszonya között legmélyebb és határozó. Szemközt van 
állítva egy anya szive és szeretete egy „kőszívű“ atya 
akaratával és parancsával, ki holta után is rendelkezni 
akar gyermekei sorsa fölött. Egy harcnak rajza a re
gény férj és nő között, .melyben az a kérdés, kié 
legyenek a gyermekek ? és a melyben az egyik fél a 
sírból átkaival harcol. Az anya győz; de győzelmét 
drágán fizeti meg, legkedvesebb gyermekével. Azonban 
a küzdelem nem elég erős. Meglepő szép lélektani raj-
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zokra nyújtott volna alkalmat az eszme, ka szerző ká
rom fiú kelyett egy olyat szerepeltet, ki atyja lelküle- 
tét, természetét örökölte, s ennek dacára is anyja dia
dalmaskodik fölötte. De a károm fin közül itt egyik 
sem „atyja fia.“ Az egyik katona. Ezzel igen könnyen 
boldogul Baradlayná, kinek ezúttal szövetségese a ka- 
zaszeretet. A másik diplomata. Tán ez számitó és sem
min nem kevülő ? Ellenkezőleg ; ezzel semmi nekézsége 
nincs anyjának, ki szerelmese karjai közé kivja kaza. A 
karmadik kivatalnok, kiről azt kinnők, kogy kideg ér
zéketlen. Pedig a szerelmesek leggyávábbika és tétle- 
nebbike, kivel szemközt azonban mégis nyilik egy kis 
tere Baradlaynénak a szereplésre, miután a fin szerelmé
vel kell megküzdenie. Valóban eszünkbe jutott az az 
adoma, kogy egy katona azzal bizonyítgatta vitézségét, 
kogy elfogott egy ellenséget, ki már liusz lépésnyi 
távolban eldobálta minden fegyverét.

Ez alapeszme és fantáziájának kalauzolása mel
lett nem egyszer viszi Jókai meséjét a psyckologiai 
tévedések örvényeibe, melyekből nagyobb vakmerőség
gel szabadítja ki hőseit, mint Ramiroff Leonin Barad- 
lay Ödönt a jég alól. Események indulnak, melyek 
szétoszolnak, mint a homokba vesző patak. Alakok lép
nek elénk, melyekkel nem tudjuk, hogy miért ismer
kedtünk meg. Pedig az aestketika nem ismeri a vélet
len ismeretségeket. Egységet a mesében hiába kere
sünk. Van itt egy hosszú bécsi történet, melynek meg 
vannak a maga alkősei, kiknek a regény tulajdonké- 
peni meséjéhez semmi közük. Találkozunk a magyar 
forradalomnak lazán összefüggesztett képeivel, melyek 
magukban igen szépek. Végighallgatunk egy történetet, 
melynek hőse egy falusi pap, kit Bécsbe visznek, hogy 
kaza küldjenek, s kogy hosszú utazása egy lépéssel se 
vigye odább a mesét, A legvégén is megismerkedünk 
egy külön mesével s eszünkbe jut, kogy azt is figyelem
mel kellett volna kisérnünk. Alig lehetünk tisztában 
vele, kogy ki a regénynek voltaképeni hőse. A - regény 
alapgondolata Baradlaynét jelölné ki hősül; de ő csak 
megindítja a történetet. Eleinte Ödönt mutatja be a 
szerző legtöbb kaland kíséretében, mintha az olvasó 
érdekeltségét itt akarná concentrálni. Végül pedig Jenő 
hal meg, mintha ő lett volna a hős. A szál, mely a 
történeten áthúzódik, oly cikcak-vonalt rajzol, kogy 
könnyen eltévedünk rajta ; utoljára pedig annyira össze- 
csombókosodik, kogy a képtelenségnek egy, a költőre 
nézve elkerülhetetlen, de semmi tekintetben nem iga
zolható vágásával kell kettémetszeni. Jenőnek, ki sem
mit se tesz és semmit se vét, meg kell halnia, kogy 
apja szellemét anyja és testvérei iránt kiengesztelje. 
Ha elemezzük, úgy maga a hamleti vég, mint annak 
indokolása, szelíden szólva igen gyermekes.

Dióhéjban, süni egymásutánban mondtuk el a 
regény főbb hibáit. Fogyatkozó terünk figyelmeztet, 
kogy fényes oldalaira térjünk. Van egynéhány jelenete, 
melyekben Jókai oly mélyen igaz és emberi húrokat

penget, melyeket csak a legnagyobb regényírók alkotá
saiban találunk. így a végjelenet, midőn Rickardot 
menyasszonyától meg akarják fosztani, bámulatosan 
szép. Jókai emberismerete, jellemfestési képessége és 
mindenekfölött gazdag költői ere adtak e jelenetben 
találkozót egymásnak. Az isaszeghi harc képe is oly 
erős és biztos ecsettel van festve, hogy alig olvastunk 

I egy-egy szebb csataképet. Vannak alakjai, melyek raj
zában Jókai tiszta, magyarosizü humora legragyogóbb 

j színeiben játszik, mint a kü. öreg Pál ur, a menekülő 
Zebuion, a vig Mausmann, az elkeseredett betyár és a 
többiek. Mikor egy-egy ily mesteri tollal irt jelenet 
után leteszszük a könyvet kezünkből, mindig fájdalom
mal emlékezünk rá, hogy ismertetéseinket mért nem 
kezdhetjük ép úgy magasztaló dicsérettel, mint a hogy 
végezni szoktuk; mért nem fordít Jókai annyi gondot 
az alkotásra, mint a festésre ; mért vágyik más téren 
középszerű sikerekre, mikor a világirodalom legjelesebb 
regényírói között foglalhatna helyet ? Mert nem hisz- 
szük, hogy ő már elérte volna azt a pontot, melyen túl 
(mint egy angol kritikus Dickensről Írja) hiába vár
juk akár tehetsége izmosulását, akár hibái levetkezé- 
sét. Mi még sokat várunk tőle, csak a kritika teljesítse 
irányában is szigorúan kötelességét, mert a hibák 
legyezgeté&e a mint embert jóvá, úgy írót nagygyá még
nem tett SOha. Beöthy Zsolt.

*

Egy magyar tanár Mussetről. („Alfred de Müs
set.“ Eine Studie von Karl Eugen von U j f a l v y .  

i Leipzig, F. A. Brockhaus. 1870.) A magyar születésű 
U j f a l v y  Károly, ki jelenleg a versaillesi cs. lyceum 
tanára, tanulmányt irt Musset Alfrédről német nyelven. 
A francia költő, kit hazájában rendesen Lamartine és 
Hugo Viktor mellett emlegetnek, a külföld részéről 
mindenesetre több figyelmet és méltatást érdemel, 
mint a mennyiben eddig részesült. Ő szellem, s z ív , ke
dély, sőt még tévedések tekintetében is valóságos typu- 
sa nemzetének, s átalában oly költő, ki magának a 
világirodalomban helyet követelhet. E helyet igyekszik 
kijelölni Ujfalvy könyve, de kevés szerencsével. A 
184 lapra terjedő kötet alig egyéb tapintatosan rende
zett szemelvénynél s a széptani fejtegetés többnyire 
csak a hosszabb költemények tartalmának prózai kivo
natából áll. Egy-egy odavetett vonás, vagy magasztaló 
megjegyzés semmivel sem több az egyszerű olvasó 
örömfölkiáltásánál, ki egyes szépségekben anélkül gyö
nyörködik, hogy gyönyörködésének okát adhatná. Az 
iró ily kezdetleges állásponton sohasem m aradhat; s 
nem főleg akkor, ha oly költőt akar bemutatni, mint 
Musset Alfréd, ki nem tartozik a közönséges lantpen- 
getők sorába; kinek uj eszmeköre, saját világnézlete 
van. Ma már nem elégszünk meg azzal, hogy a költő 
c-inos alakba öntse gondolatait, s méltán felületesnek 
tartjuk a bírálót, ha nem a béltartalom, s a mélyebben 
rejlő eszme felé fordítja figyelmét. Ujfalvy szeme ren-
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desen a tárgy felületén siklik el, s oly előnyöket dicsér 
Musset-ben, melyek minden valódi költővel közösek. 
Tesz ugyan összehasonlítást Musset, Byron és Heine 
között, kik egyaránt a világfájdalom költői képviselői, 
de csak apró vonásokat használ, melyekből az olvasó 
nem tud összefüggő képet alkotni. Musset a legsubjek- 
tivebb költők egyike. Magát feste valamennyi alakjá
ban, Hassanban ép úgy, mint a bölcselkedő Mardoche- 
ban, kinek inkább személyisége vonzó, mint szerelmi 
kalandjai. így  tett Byron is, kinél csak a háttér válto
zik, de mégis mennyi különbség van a két költő között! 
Byron őrült szenvedéllyel dől az élvezetek mámorába, 
s leplezetlen kedvtöltéssel veti m eg a társadalom sza
bályait ; Musset lelkesedik minden szépért, hisz az ide
álban, de szerelmi csalódásai meghasonlásba hozzák 
önmagával, s többé az életnek csak kínját ismeri. Érze
lem és éle szintén szövetkeznek nála, miként Heinenál, 
de Musset hivő szivét az ifju német iskola fejénél hiá
ba keressük. A hideg cynismus, mely Heine müveiben oly 
nagy szerepet játszik, az ő költeményeiben csak elvonuló 
felhő gyanánt szerepel. E párhuzam továbbvitele érde
kes tárgyát képezhetné egy hosszabb széptani tanul
mánynak, s ily jellemzésre Musset Alfrédnél nem is 
hiányzanék az alkalom. Ujfalvy olvasóira bizza e bú
várkodást, sőt a dolgot még azzal sem igyekszik köny- 
nyiteni, hogy a költő borús világnézetére életviszonyai
nak részletesebb festése által vessen világot. Nála nincs 
háttér, melyből a költő alakja kiemelkedhetnék, s a 
hosszabb „tanulmány“ csupán vázlat marad, melyen 
még a legjellemzőbb vonásokat is nélkülöznünk kell. 
Ez a kötet Musset költői alakját nem vitte közelebb a 
német közönséghez, s jegyzeteivel legfölebb azoknak 
munkáját könnyité meg, kik a francia nyelv fordulatai
val nem ismerősek. Ily mü használhat a nyelvismeret
nek, de a tanulmányok számát nem gazdagítja.

Szana Tamás.
*

A „ C o rv in a “ könyvkiadó-társulat uj igazgatósága 
alatt újult erővel folytatja muukásságát. Kiadványai máris 
egész kis gyűjteményt képeznek, melyben a mulattató és 
hasznos olvasmány tapintattal kiszemelve váltja föl egy
mást. Vonzó modorban, népies nyelven irt elbeszéléseket 
közölt eddig J ó k a i  Mórtól, G y ő r y  Vilmostól, M i l e s z  
Bélától, ismeretterjesztő füzeteket K e n e s s e y  Kálmántól 
és G r e g u s s  Gyulától. György deák, ki ismeri a nép 
nyelvét s a tárgyat mindenkor jól szokta megválasztani 
verses krónikákat, történeti rajzokat nyújtott Attiláról, 
Toronyi Tamásról, Hedvig királynőről, Zrínyi Miklósról, 
közelébb pedig az anuyivéri (anniviersi) magyarokat ismer- 
teté Svájc statisztikai és történeti viszonyainak leírásával. 
Szintén e társulat újabb kiadváuyai között jelentek meg 
V aj d a János érdekes rajzai: „ Eg y  h o n v é d  n a p i  ó- 
j á b ó T‘, s a „ D a l o s  k ö n y  v“, mely hazafiui s nép
dalköltészetünk legszebb gyöngyeit tartalmazza Ízléssel és 
gondosan kiválogatva. S z á s z  Károly „ Á l m o s “-a szin

tén megjelent, s ha a társulat folyvást hasonló erélylyel 
működik, olcsó árai mellett az alsóbb néposztályoknál is 
nélkülözhetőkké teszi a ponyvairodalom erkölcs- és izlés- 
rontó termékeit.

*
Kovács Ferenc „ E g y e t e m e s  é s  r é s z s z e r ű  

e g y h á  z j o  g “-áuak második, teljesen átdolgozott kiadá
sa most jelent meg Debrecenben ifj. Csáthy Károlynál. E 
mű, mely célszerű beosztással és világos előadással tár
gyalja az egyházjog alaptanait, kiváló gondot fordít a ma
gyar és osztrák törvényhozásnak az egyházat érdeklő in
tézkedéseire, s minden intézményt a mai álláspont szerint 
igyekszik megvilágítani. Az egész munka két vastag füzet
ből fog állam', s legnagyobb ajánlatára szolgál az a körül
mény, hogy már eddig is több tanintézetben használják.

*
Tennyson legújabb kötete. A „poeta, laureatus“ 

sokat emlegetett költeményfüzére is megjelent „t he  Ho l y  
Gr a i l  a nd  o t h e r  P o e m s “ cím alatt. A Holy Grail-t 
a „Corning of Arthur“ előzi meg, mely a már előbb 
közlött „Idylls of the king“ bevezetéséül tekintendő. The 
Passing of Arthur képezi a mostan már egészen befeje
zett éposz végét, melyet a költő igénytelen szerénységgel% 
idyll-elc címmel nyújtott a közönségnek. Jelentékeny ha
ladás Tennyson uj kötetében sincs, de ez is, valamint min
den müve, a gyakran tuljózan, mondhatni prózai sorok 
mellett kitűnő szépségű verseket tartalmaz. Tehetségének 
ereje a költői festésekben á ll; mesteri tapintattal ad visz- 
sza egyes mozzanatokat s vannak megkapó sorai, melyek 
mindjárt emlékezetünkhez tapadnak. Apróbb müvei közül 
„ Lucretius“-a klassikai szellemben van tartva, s a „Northern 
Farmer, New Style“ pezsgő humoráért érdemel figyelmet.

*

Bulwer fiát, ki Owen Meredith név alatt ir, az an
gol közönség eddig kevéssé méltatta. Közelébb szemelvényt 
adott ki eddig megjelent müveiből, mely több hosszabb és 
rövidebb darab között, „Clytemnestrá“-ját, e görög minta 
után készült nagyobb szabású tragoediát is tartalmazza. A 
gyűjtemény Tauchuitz kiadásában „Poems by Owen Mere
dith (R. Lytton“) címmel két kötetre terjed, s biztos tájé
kozást nyújthat a fiatal költő tehetsége felől, kiben bírálói 
eddig csak utánzót kerestek. Meglátszik ugyan még rajta 
Heine hatalmas befolyása, de újabb müveiben minden jel 
arra mutat, hogy lassankint megszabadul az utánzás nyű
geitől. Föltűnő, hogy sem „Lucile“-t sem „The Novel“- 
jét nem vette föl a gyűjteménybe. „Lucile“-je, e romanti
kus elbeszélés Amerikában több kiadást ért. Angliában ke
vesebb tetszéssel fogadták. A „Westminster Review“ fity
málva bírálta, mig „The Novel“-jéről azt Írták, hogy 
Tennyson-nak kevés költeménye van, mely azzal versenyezhet.

*
Mai számunk szép költeményét Dalmady Győző a 

Kisfaludy-Társaság nagygyűlésén olvasta föl. A társaság 
több tagjának bírjuk ígéretét, miszerint fölolvasásaikkal 
lapunkat fogják gazdagítani.
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KÉPZŐMŰVÉSZET.
A képzőművészeti társulat vegyes kiállítása

március elsejéről azért maradt el, mert a külföldi fes
tők a mindenfelé most rendezett kiállítások által na
gyon igénybe vannak véve, s müveiket csak most kül
dik még. Másrészt a boldogult „müegylet“ sokat ártott 
rendetlen kezelése által a külföldi festészettel való vi
szonynak, úgy bogy most sokan idegenkednek Pestre 
küldeni műveiket. Mindazáltal a tavaszi tárlaton lá
tunk érdekes festményeket Münchenből, Düsseldorfból, 
Velencéből, Bécsből stb. Föl kell itt említenünk 
H a n s c h  Antalt, ki a bécsi festészeti körökben nagy 
buzgalmat fejtett ki e kiállítás érdekében, s habár né
met művész, szereti a magyar festészeti ügyet. Szép 
tájkép érkezett tőle, mely a tárlat egyik legérdekesb 
darabja. Alkonyati tájt ábrázol, a nyugvó nappal, mely 
igen szépen van festve, kellemes ligettel, szép alakú 
fákkal. A velencei képzőművészeti társulat 15 müvet 
ígért. E társulattal képzőművészeti társulatunk jó vi
szonyban van, s kiállításából 12 müvet küldött Velen
cébe. Hogy többet nem küldött, annak oka mert a tá r
sulattól 12,000 fit értékű festményt vásároltak meg 
Kis-Ázsiába, s ekkép nem volt bő választéka. Velen
céből magános festészektől is több jeles mü érkezett; 
Squercinától két női arckép, Carlinitől öt különféle fest
mény ; Cechini Ödön és Gyulától, s tőlük még többet 
is várnak; Dela Liberától kettő ; Trombettitől pedig 
két szobormű. Münchenből eddig Wöscher és Gleim 
küldtek. Ezen kívül a francia kormány mind Pestre 
küldi azon festményeket, melyek a müncheni nagy ki
állításon voltak, s tulajdonait képezik. A düsseldorfi 
társulat is részt vesz a tárlatban, de müvei csak april 
közepén érkezhetnek meg. A langensalzai történelmi 
festészeti társulat is küldött már egy csataképet.

A magyar festészek tömegesen vesznek részt a 
kiállításon. Than Mór azon kartonjait állítja ki, melye
ket a muzeum falfestményei számára készített. A ma
gyar művészektől még nem érkezett meg sok mü, mi
után ők az utósó napokban is beadhatják. A régibb 
festők közül Ma r k ó  Ferenc küldött egy száraz-malmot 
ábrázoló szép festményt, S c h a f f e r  Béla pedig (ki 
most Düsseldorfban van) két csendéleti képet. A fiata
labb festők közül a következőktől látunk festményeket: 
Böhm Páltól egy sikerült életképet, mely a „három ki
rály“ napjára készülődő gyermekeket tüntet föl, a mint 
papír koronáikat s palástjaikat készítik ; és egy tájké
pet: „a Detonata alkonyatkor“ ; Révész Györgytől két 
alkonyati tájkép, egy „zivatar“, s egy genre-festmény, 
(kis leány zöldséges kosárral;) — Pál Lászlótól erdő
részlet juhokkal; Mészöly Gézától két tájkép és két 
karton (szintén tájképek.)

A kiállítás érdekes lesz. Legjobb festészeink mind
nyájan részt vesznek benne, s a külföldről is nagy párt
fogásban részesül.

Munkácsy Mihály genialis fiatal festészünk már 
hosszabb idő óta Düsseldorfban tartózkodik. Legújabb 
festménye a „Siralomház“,serrő l a düsseldorfi művészi 
körökben nagy elismeréssel szólallak. Homályos börtön
ben, fekete posztóval borított asztal mellett, a melyen 
feszület és égő gyertyák állanak, ül az elitéit. Az ima
könyvet eldobá magától, s boszus pillantást vet láto
gatóira. Külsőjén látszik, hogy erőszakos, de egy
szersmind erős természet, mely érdekeltséget k e lt ; 
tettei közajkon forognak. Ezért van körülte a nagy 
tolonság, de láncai dacára tőle mindenki illő tá
volban marad. Látogatóit különféle indok vezérelte: 
kíváncsiság, szánalom, részvét s azok között, kik 
megvetőleg nézik, talán van olyan is, ki roszabb, 
mint maga az elitéit. Megkapó részlet e képen a 
a bűnös neje, ki fájdalmától összetörve a falnak tá
masztja fejét, s kicsiny gyermeke, ki még azt sem tudja, 
hogy nemsokára meggyalázott és árva leend. — A 
„Düsseldorfer Anzeiger“ Munkácsy képéről nagy el- 
isnaeréssel nyilatkozik, s azt fontos művészeti tüne
ménynek nevezi. Mint Írja: „a képen minden oly meg- 
kapólag van ábrázolva s az egyes alakok oly életteljesen 
egyénitvék, hogy azt gondoljuk, miszerint minden arc 
régi ismerősünk. Nem hisszük el, hogy kezdő müve 
előtt állunk; a sziliek komoly, minden hatásvadászás 
nélküli kezelése, s a festészi segédeszközök fölötti ural
kodás érett művészre utalnak. A fiatal festész idősebb 
pályatársai, kik a képet látták, egyaránt meg vannak 
lepetve a művész ritka tehetsége és a festmény mély 
benyomása által.“

S Z Í N H Á Z .

A magyar színészet ügye figyelmünknek mindig 
kiváló tárgya lesz. Első sorban itt, természetesen, a 
nemzeti színház működése veszi igénybe érdekeltségün
ket, mint a melynek hivatása, hogy a vidéki színpadok 
előtt irányadó vezér gyanánt szerepeljen. Irodalmi és 
művészeti tekintetben egyaránt fontos hivatás ez, s az 
időszaki sajtónak egyik kötelessége, hogy jó törekvései
ben támogatni, s ha netalán hibás útra térne, tanácsai
val más, helyesebb irányba vezetni igyekezzék. Hisz- 
sziik, hogy az uj igazgatóság alatt, mely eléggé okul
hatott az előbbi rendszer hiányain és hibáin, minél 
kevesebbszer lesz szükség a sajtó ily föllépésére, de 
vannak mégis kérdések, melyeknek nyilvános szellőzte
tése házias természetük dacára sem fölösleges, sőt gyak
ran épen óhajtandó. Ilyeneknek tartjuk mindenekelőtt 
az újabb szerződtetéseket és a heti játékrend megszilár
dítását. Mindkettő miatt elég kellemetlensége és baja 
lehetett már az intézetnek. Nemzeti színházunk erők 
tekintetében gyönge lábon á l l ; a régiek egyenkint ki
dőltek, s az újabb nemzedék vajmi kevés reménynyel 
kecsegtet. Több jelentékeny szakma máris személyesítő 
nélkül áll, s a színpad leghatásosb darabjait, a költé-
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szét mestermüveit száműzte az idők mostohasága. A 
hézagok betöltése az uj igazgatóság első kötelességei 
közé tartozik. Z i c h y  Antal ur tett is már ez ügyben 
lépéseket s az intézet tagjait, és azokat, kik a tagok 
sorába fölvétetni óhajtanak, szerepkörüknek kijelölésére 
folszólitá. Mi hiszszük, hogy e lépés sikere, bár sok té
ves ambíció nyilvánulására nyújt alkalmat, nem marad 
el. A vidék nagyobb színpadai még mindig szolgáltat
nak oly erőket, melyek az uj és táplálóbb légkörben, 
jobb példányok tanulmányozásával s a lelkiismeretes 
bírálat vezérlése mellett megizmosodhatnak : sőt az in
tézet jelenlegi másodrendű tagjai között is vannak 
olyanok, kik eddig nem találtak kellő és alkalmas tért 
működésüknek. Obernyik „Br an k  o vi cs“-a , hogy 
csak egy példát idézzünk, hosszabb ideig hevert a könyv
tár polcain, míg S z i g e t i  Imre meg nem mérkőzött 
a nehéz föladattal, s hiányait leszámítva is uj életet 
nem adott szinirodalmunk e hatalmas alakjának. 
— így lesz ez több szereppel is, ha törekvőbb fiatal 
színészeink becsvágyát nem igyekszik lehangolni köz
vetlen környezetük s kellő méltánylással támogatja a 
jóakaró kritika, Nem kívánjuk mi, hogy a színpad erő- 
telen kísérletek fövenye legyen, de másrészt azt sem 
szeretnők, ha oly korlátokkal vennék körül, melyeket 
átlépni csak a kiválasztottak seregének lehet. Csak egy
két törekvő tehetség kell, s mindjárt biztosabb lesz a 
repertoir is, mert az indokolatlan szeszélyt ellensúlyozni 
fogja a munkás igyekezet. E tárgyra még visszatérünk, 
mivel lapunk hü képviselője óhajt lenni a színművészet 
érdekeinek. A színház ügyeivel tüzetesebben foglalko
zunk. A hiányt és hibát mindenkor leplezetlenül fölfe
dezzük, elismeréssel szólunk arról, a mi dicséretet érde
mel, de jó barátaink meleg kézszoritása és toliunk 
percegése között soha sem fog uralkodni titkos rokon- 
szenv. Szana Tamás.

Z E N E .

„Ábrándvilág.“ H a t  e r e d e t i  m a g y a r  mü -  
d a 1, zongora -kísérettel szerzé : id. Á b r á n y i  Kornél. 
— A magyar zeneirodalom terén egy idő óta csak elvét
ve találkozunk figyelemreméltóbb termékekkel, s a 
pongyola müvek annyira meghonosodtak zenekedvelő 
közönségünknél, hogy a hivatott tehetségek sikert nem 
várva és remélve vagy elnémulnak, vagy csupán a mű
vészi és magán körök számára írják szerzeményeiket. 
A kiadók rendesen csak anyagi haszonra tekintve, a 
nagy tömeg Ízlésének tömjéneznek, s ekkép zeneiróink 
a legprimitívebb fölfogással gyakorolják művészetüket. 
Minden súlyt a külsőségekre fektetnek, s mivel kép
zettségük csak ritkán emelkedik fölül a középszerűségen, 
a hatásvadászás pedig valóságos betegséggé v á lt : mi 
sem természetesebb, minthogy a magasztos, szép és jó 
háttérbe szorul, s csupán a szemfényvesztésből élő felü

letesség juthat érvényre. — E mindennapi termékek 
között örvendetes kivételt képeznek id. Á b r á n y i  
Kornél legújabb szerzeményei. E dalok nemzeti zene- 
irodalmunkban uj irány előharcosai, s méltán megér
demlik, hogy a közönség részéről, mint valóban mag
vasabb müvek, nagy pártfogásban részesüljenek. Szerző 
dalait nagyobb formákba igyekszik önteni, s azért ne
vezi azokat a címlapon müdaloknak. A dalok szépségét 
illetőleg, nehéz lenne meghatározni: melyiké az elsőség. 
De egy percig'sem kell haboznunk, hogy alakítási tö
kélyt illetőleg a harmadikat („Elmerült már életha
jóm“ lágy H. hangnem) a többi fölé állítsuk. Ábrányi 
Kornél „Ábrándvilág“-ában megmutatta, miként kell 
nemzeti alapon tovább fejleszteni zeneművészetünket, 
s az általa kijelölt ösvényen az újabb nemzedék már 
könnyebben haladhat, mint e dalok szerzője, kinek az 
úttörők nehéz és legtöbbnyire hálátlan munkája jutott 
osztályrészül. A dalokat részletezni nem föladatunk; 
mi csak figyelmeztetni kívántuk rájok a zenekedvelő 
közönséget, főleg pedig előadó művészeinket, kiknek 
legtöbb alkalmuk van az ily, értékesebb zeneköltemé
nyek megismertetésére és szélesebb körben való Erjesz
tésére.

*

Párásban már hónapok óta mesés kiállítással adják 
Weber „ B ű v ö s  v a d á s z k á t .  A francia Ízlés azonban 
nem elégedett meg magával a dalművel, s beleszőtték a 
szerző „táncra-hivás“ című zongoradarabját is, melyet 
Berlioz irt át zenekarra, s mel yen mostan balletet 
táncolnak.

*

Uj hangjegyek R ó z s a v ö l g y i  és társa kiadásá
ból érdekes hangjegyeket kapott szerkesztőségünk. Ezek 
között van derék zongoraművészünk: S z é k e l y  Imre 
19-ik magyar ábrándja, a „Farkas szemet néztem te ve
led“ dallamai felett. A több színben nyomott és gazdagon, 
de nem túlterhelve aranyozott címlap a kőnyomdászat 
előhaladásáról s a kiadók jó Ízléséről tanúskodik. Ára 1 
frt. 20 kr. — Hasonló csínnal van kiállítva N é m e t h  
Jánostól a „ S á r g a  l i l i o m “ (60 kr.) — L ö w  Jó
zseftől a „Genf i  t ó n “ és „ T a v a s z i  r é g g é  1“ cimü 
zeneszerzeméuyek jelentek meg szintén díszes kiállításban. 
Ára miudeniknek 80 kr. — T h e m  Károly „Honvéd
dal“-ához (ára 50 kr) Barsi József irta a szöveget. Ez 
utóbbi szerzemény énekkisérettel jelent meg.

TARTALOM: A költészet hatásairól. S z á s z  Ká
roly. — Találkozás kis fiammal. D al mad y Győző. - A 
szegény szép Éva. T o l n a i  Lajos. — Dúl (Mózses) Ele
mér. S z i g 1 i g et i. -  liumu. Tu r g e n e w Iv á n .— Tárca
lapok. — Irodalom. — Képzőművészet. — Sziuház. — Zene.

Felelős szerkesztő : Kiadó :
S/ana Tamás. Feitet« Bernát.

Pest, lb7U. Nyomatott Kertész Józsefnél, (városháztér 3. sz. Il-ik udvar.)
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SZÉPIRODALMI KÖZLÖNY.
IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

A KÖLTÉSZET HATÁSAIBÓL.
II.

A költészet hatása az akaratra s átalában er
kölcsi valónkra való hatásban mutatkozik legna
gyobb mértékben. Hogy a költészet lelkesedést éb
reszt s indulatainkat egész az elszántságig képes 
fokozni: ismeretes tény. A hős-korban a költők 
hatása nem egyszer volt eldöntő a harci cselekvé- 
nyekre. Tyrtaeus, a görög Petőfi s Petőfi a magyar 
Tyrtaeus seregeket lelkesítettek és vezéreltek da
laikkal. Egy francia tábornok azt irta a forradalmi 
kormánynak: küldjön haladéktalanul tízezer kato
nát, vagy százezer példányt a Marseillaiseből s azt 
hiszszük igaza volt: egy hadsereg lelkesedése je
lentékeny segélyhadakkal ér föl.

A költészet e nemű hatása a drámai költé
szetnél a legátalánosabb s legszembeötlőbb. A dráma 
nem csak cselekvénye által hat legerősebben, hanem 
az előadás, e jelenités által a legközvetlenebbül is. 
A dráma hatása az erkölcsökre, nem az eszmélke- 
dés, hanem az érzelmek felköltése és az akarat 
megmozditása utján lesz oly nagy, mint a példa, 
sokkal hathatósb a prédikációnál. A gyermeki há- 
1 adatlanságot, a fösvénységet, a gyilkosságra vete- 
mitő nagyravágyást undorítóbb színekkel festheti a 
vallás és a bölcsészet, mint azokat „Learben“, „A 
fösvényben“, „Macbethben“ látjuk, de hatása köz
vetlenebb, elhatározóbb nem lehet soha. Aristote
les szabálya, hogy a tragédiának részvétet és ije
delmet kell ébreszteni, eléggé kifejezi e hatást, 
melyet oly mértékben csak a költészet képes gya
korolni, mert sem a történelmi elbeszélés, sem az 
elvont erkölcsi tanítás oly közvetlen hatást nem 
szülhet. Bizonyos tekintetben a drámai költészet 
hatása még erősebb mint magáé az életé. Az élet 
ezer esetlegességgel, mellékes aprósággal, az ese
ménynek rendesen hosszabra nyúló lefolyásával 
gyöngíti az események hatását. A költészetben e 
hatás, mint gyúpontba a sugarak, teljesen concen- 
trálva van; s kit egy tragédia pár órai lefolyásá

nak s a szűk keretbe egész erejével beszorított nagy 
eseménynek (mint a szűk mederbe összeszoritott 
nagy folyamnak) árja nem bir mély részvétre s fé
lelmes megdöbbenésre indítani, kit a vígjátékban 
az emberi gyarlóságok és ferdeségek h ű , bár szin
tén összevont képe erkölcsi gyógyulásra nem vezé
rel , — arra nézve, mondhatjuk, az élet példái s. 
tapasztalásai is el volnának veszve.

Az emberi szellem egy sajátlagos tehetségére, 
a képzelődésre, mint hat a költészet: elég röviden 
érintenünk. A költészet valóvá teszi a képzeltet s a 
képzelet színeivel öltözteti a valót is. Nem képei
vel és hasonlataival, melyek csak virág- s arabeszk- 
szerü díszítményei, nem az allegoria kifestéseivel, 
hanem a költészet benső lényegét képező alakítá
saival hat képzeletünkre. A történelem múltjából, a 
régi századok besüppedt s egyenesre tiport sírjából 
fölidézi s élve állítja elénk a nagyokat és a törpé
ket, a diadalmasokat és az elbukottakat; az életből 
kiragadja s előttünk lépteti el az egyéneket; a kép
zelet világából teremt soha nem létezett egyéneket 
s létezőkké teszi a valószínűség (a benső valóság) 
által a nem létezőt; a papírról, a szavakból kidoni - 
borulnak az alakok s élnek, mozognak, beszélnek, 
örülnek, szenvednek, küzdenek előttünk. Az illusio, 
melyet előidéz, tökéletesen egyenlő értékű magá
val a látással. S mig ez illusio tart, erősebben 
hiszszük a mesés Hamlet s az óriás Rustan létezé
sét , mint ismerőseinket a történelemből, sőt tán 
magából az életből.

Szellemünk összes tehetségei közt talán egy 
sincs hatalmasabb, mint a képzelet; bizonyosan egy 
sincs, mely elevenebbé fejlődhetnék ki a gyakorlás és 
táplálás által, mint ez. Egy sincs, melynek fejlő
dése életünk korábbi szakára esnék. A gyermek és 
ifjú képzelete a legélénkebb s a benyomások, me
lyeket akkor magába vesz, a legtartósabbak. Az ér
telem és szív emlékezete sokkal gyengébb mint a

3
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képzeleté. A mit tanultunk és a mit éreztünk , ha
mar és könnyen elmosódnak ; gyermekkorunkból 
alig emlékszünk valamire, mint a dajkamesékre, me
lyek képzeletünkhez szólották, a ragyogó tündé
rekre s a rémitő kísértetekre, melyeket képzelődé
sünk teremtett s megnépesité velők az üres és néma 
levegőt. Itt van a veszély i s , mely a képzelet túl
ságos és korai kifejtéséből s táplálásából ered, ha 
egyéb tehetségeink fölött túlsúlyra emelkedik. An- 
nálfogva a költészet, melynek a képzeletet táplálnia 
kell, ha c s a k  azt táplálja: édes méreggé válik, 
mely minél édesebb, annál veszélyesebb is.

Mint az érzésre gyakorolt erős hatás az aka
ratra , úgy származik át a képzeletre tett hatás az 
érzékekre. A túlságosan felizgatott képzelet az ér
zékeket hozza rezgésbe. Ez érintkezési pontot elég 
futólag jelzenünk. A költészet hatásának veszélyei 
e ponton legfenyegetőbbek.

De nem válhatunk meg egyszerű s elemi fej
tegetéseinktől a nélkül, hogy épen e pontnál még 
egy hatását ne említsük a költészetnek, melyet az 
nem tartalma, hanem alakja által gyakorol: ez az

összhang (harmonia) érzése, melyet a költészet kö
tött formája: mértéke és rímei által tesz reánk. S 
nem egyedül a fül á lta l, hangjaival, hanem átalá- 
ban a benne rejlő összhangzat által is , mely belső 
és külső. E hatása rokon a zenéével, de tisztább s 
kevésbbé érzéki; mert mig a zene csak hallva bir e 
hatással, a költészet olvasva is. E hatást nehéz 
megmagyarázni, pedig kétségtelen. Kisértse meg 
akárki, Byron, Moore, Göthe, Heine, Tasso, Vörös
marty , Arany legszebb helyeit feloldani a költői 
alakokból s prózába Írni át, bár eszméik, sőt a sza
vak s kifejezések ereje és szépsége csoukitatlan ma
radjon i s : hatásuk végetlenül csökken. Ez a költői 
müvek prózai, sőt átalában nem alakhü fordításai 
jogosulatlanságának oka, A tény elvitathat]an s ma
gyarázatát egyedül abban leli, hogy mindnyájunk 
lelkében, ha öntudatlanul is, megvan az összhang 
érzete, mindnyájunkban egész raja lakik a dalla
moknak, melyeket csak fel kell költeni s életre 
hívni, hadd zengjenek. A költészet felkölti azokat; 
s ezen hatalma nem utolsó forrása a gyönyörnek, 
melyet okoz. . ,

J SZÁSZ KÁROLY.

Könnyű volt beszélnem,
Magamat biztatnom,
Nem bivém: most érzem,
Hogy mily nagy bánat nyom.

Mi haszna tudom, hogy 
Foly érettem könyed?
Aval az én terhein 
Egy csöppet sem könnyebb!

Mi haszna tudom, hogy 
Ajkad is csókolna —■ ?
Égető csókodat 
Az ki nem pótolja!

Mint a ki tömérdek kincset veszitett el, 
Keresi mindenütt vizsga tekintettel,
Erre jön, arra megy járkál tétovázva 
S éjjeli nyugtát is gondja elodázza:
Úgy vagyok én is most, mióta elhagytál — 
Pedig több sem telt el egyetlen egy napnál! 
Egyszer tollat fogok, tízszer neki kezdek,
■S azon kapom magam, hogy ottülök veszteg;

S mi haszna tudom, hogy 
Szived csak rám gondol ?
Az se von le semmit 
A nagy fájdalomból.

Azért'még se látlak 
Sem meg nem ölellek,
Szivem nem doboghat 
Forró szived mellett;

Csókjaim csókodért 
Hasztalan epednek,
Szived, szemed, ajkad 
Nem súgja: szeretlek. . .

Majd, hogy elmélkedjék : biztatom elmémet 
S hát csak elbámulok, egyszer hogy mivé le t t; 
Képirónak állott, képét festi, festi 
S képzelmem ködéből, imé, te fénylesz ki, 
Egyszerű fönségben, szűz fehér ruhában —•
S mintha integetnél : csak megindul lábam 
S mint ama három bölcs, keletnek követje,
Ama házhoz éré, csillagát követve:

VÁLÁS UTÁN.
I.
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Magamat egyszer csak azon veszem észre, 
Lakodnál vagyok, az ablakon benézve.
Nem látok, de semmit, csupán azt a helyet, 
Hol kettecskén annyit ültünk egymás mellett, 
Hol gyügyögő szóval édes epedéssel,
Hol ezernyi csókkal, forró öleléssel 
Pihegő kebleden, bársony karjaidban 
A szerelem tiszta forrás-vizét it ta m -------

És most senki, semmi! A csillag hazug volt!
—  Szeretnék találni egy magányos zugolyt,
Hol neved kiáltsam, téged hívogatva,
De a gúnyos viszhang szómat visszaadja 
És lábam tovább visz, azt se’ tudom merre,
Csak visz nyughatatlan, viszen, mig egyszerre 
Magam ott találom megint ablakodnál —
—  Én teremtöm! hogyha rajtam szánakoznál! . .

SZÁSZ BÉLA.

A SZEGÉNY SZÉP ÉVA.
— ELBESZÉLÉS. —

Irta: TOLNAI LAJOS.

(Folytatás.)

A beteg anya —• azt gondolom nem annyira ha
ragból, de inkább azért, hogy legalább saját itélőszéke 
előtt igazolja magát eljárásában — felvette a harcot. 
Nem tudott pihenni. Nézett merően, sovány arca a 
szörnyű indulattól itt-ott egészen kipirosodott; ajkai 
az erős lélekzés miatt egyre mozogtak. Nagy erőfeszi- 
téssel felült, s megkapaszkodott az ágy szélébe. Bizo
nyosan nem vette észre — de a kínos kapálózkodásban 
bal vállán félig lecsúszott az ing —■ s az elaszott hosszú 
nyak a vastag kék erekkel s a csurdén maradt váll az 
éles keresztcsontokkal megdöbbentő látványt nyújtott.

Éva oda szökött anyjához s hirtelen betakarta a 
beteg nyakát és vállát.

— Le akarsz taszitni ? . .. kiáltott iszonyú hör- 
géssel a beteg, fölemelve kezeit, s eltaszitván magától 
leányát.

A két küzdő fél csodálatos érzéssel nézett egy
más szeme közé, s mig az anya remegve leste, hogy 
mi történik, Éva fuldokló sírással tördelé:

— Én anyám ? én ?
— Te. Mert te rólad azt is fölteszem, hogy meg 

tudnál verni. Mindig kemény voltál hozzám. Az. Azt 
gondoltad én is gyerek vagyok, a kivel szigorúan kell 
bánni, a kit szidni kell, hogy csöndesen maradjon ? 
Előtted nem volt elég, hogy az isten ide szegezett eh
hez a nyoszolyához, egy-egy szeget te is döftél min
dennap a szivembe. Várj, várj te kulcsos! Parancsol
jon neked a más szennye, rongyja. Tanuld meg azok
tól, a mire te tanítottál szívtelen hidegségeddel en- 
gemet.

— Anyám, én nem voltam szívtelen.
— így kell azt kiáltani ? Tele torokkal ? Ki

vagy te ? ^
—• Édes anyám ! — szólt Éva egybefogott ke

zekkel s könyörgő szemekkel.
—' Az isten előtt fogd össze a kezeidet, félj at

tól. Tőlem ne tarts. Éva, Éva — nyögé egy pár perc
nyi szünet után a szegény asszony — szeretnéd ha ott

künn állanái már előttem a koporsóm mellett, az ud
varon ? Oh fiam, lehettek még árvák eleget. Keres
hettek még, hogy rám boruljatok !

Mind az anyán, kinek örökös izgatottságát csak 
a gyógyithatlan betegség okozta, mind a leányon, ki 
egyenes, bár kissé hideg szive mellett nem tudta 
megérteni a szakadatlan feddés, dorgálás valódi okát
— erőt vett az ellágyulás.

Az anya leeresztette kezeit a takaró szélére, sze
meit félig lehunyta s kipanaszolt szivében némi nyu
galmat érzett. Éva oda borult az ágy fejéhez, zoko
gott, görcsösen szorítva ujjaival az ágy fáját, mintha 
szeretett anyja elszáradt karjait szorítaná. S kimond- 
hatlan jól esett szivének, hogy homloka odaért anyja 
fejéhez, s im az most nem taszítja el. N em ! mert a 
teljesen kimerült beteg bizonyos álomszerű zsibbadás
ba merült, s lehetett látni az arc mozdulatlan voná
sairól, hogy a birkózásban kifáradt lélek aluszik.

Az ajtó ezalatt föltárult s csöndesen belépett a 
lelkész, utána kisebb-nagyobb robajjal a leányok.

A zajra a beteg fölkapta a fejét s a kinyílt sze
mek ismét a régi indulattól villogtak.

—• Csakhogy itt van —• szólt a beteg a paphoz
— köszönöm.

A lelkész, ki egy közönséges arcú, érzéketlen te
kintetű ember volt, hivatalos ridegséggel közeledett a 
beteghez s ünnepélyes állásba helyezte magát. Kövér, 
vastag képére világos betűkkel ki volt nyomva ama 
kevély, buta hit, hogy ő a Krisztus szolgája, s amaz 
istenember örökkévaló kincseinek bizományosa.

Várta, hogy mit közölnek vele.
— Ez a leány férjhez megy — szólalt meg a be

teg, kemény határozott hangon.
— Értem — válaszolt a pap. — A házasság is

ten rendelése.
E szavakat a pap teljes orrhangon mondá, kévé" 

lyen; s ugyan olyan kézlejtéssel, a minőt a szószéken
3*
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szokott használni — oda fordult a leányokhoz, hogy 
azok Éván kívül — rögtön vonuljanak ki.

A leányok ki is vonultak, de megállották az ajtó 
mellett. Hallani és tadni akartak mindent.

Néhány perc múlva hallhatták és tudhatták, 
hogy Éva ahhoz az úrhoz megy, aki vasárnap a pa
páknál volt szállva, s aki a pap által Évát akkor meg 
is kérette.

Midőn a lelkész hozzá illő komolysággal — mely
ben igen sok volt olyan, ami hitvány — kilépett: a 
leányok közül már egyet sem talált az ajtóban. Azok a 
hir vétele után azonnal pártokra szakadtak. A nagyob
bak örvendtek, hogy a szigorú parancsolótói végre 
megszabadulnak s ezután egy kissé jobb világot fognak 
élni, a kisebbek pedig búsultak és sírva fakadtak. Ok, 
elhiszem nem voltak még lakodalomban, s igy igazá
ban el sem képzelhették, hogy az mennyi minden szép 
dologgal szokott járni.

Összefogóztak tehát s kimentek a kertbe, onnan 
sírva fölmásztak egy magas helyre a szénapadlásra, s 
ott nyögtek, búgtak mindaddig, mig a ripacsos öreg bé
res nagy hangosan le nem kergette őket.

Ekkor átmentek a szomszédokba s elmondták 
mindenütt sírva, hogy Éva néni férjhez megy egy 
öreg úrhoz.

A szomorú hirt kellemes érzéssel fogadta a falu, 
mert a dolog újság volt, s annak lehet örvendeni. 
Volt azonban a faluban egy kis cserepes ház, jobbra, 
amint az utas a hegyek felöl érkezik: ott egy szegé
nyes árendás ur máskép vélekedett.

11.

Éva kis testvérei tévedtek, mikor azt mondták, 
hogy a kihez a néni megy: öreges ember. Nem volt 
az, inkább csak annak látszott. így a mint most útra 
készül, tisztességesen felöltözve, legjobban ki lehet 
venni, hogy körülbelül mennyi idős. Negyven lehet, 
tán negyvenkettő is, de több nem. Köpcös termetű, 
széles vállu, vastag karú, kicsi fehér kezű. Kezei iga
zán szépek, finomak ; szép, nagy, világos szürkés sze
me is. Ajkai vastagok és pirosak, arc-szine szőke, bő
re pedig élénk veres szeplős, orra vastagos, s mintha a 
végén kissé metszett volna. Álla igen kellemes formá
jú, azok közé tartozik, a melyek középen valamennyire 
kétfelé vannak osztva. Az ilyen áll ritka és legtöbb
ször szép. Szépnek, kifejezőnek tartom homlokát is, 
mely széles és emelkedett; a kopaszság nem nagyítja, 
csak komolyabbá teszi. Az erős szabású gömbölyű fe
jet gyér göndör, sötét szőke haj veszi körül. A tömött 
sürü szakáll már veresebb, az ajktól messze elálló sá
toros bajusz pedig már egészen veres. Nem hagyha
tom említés nélkül a szemöldököt sem, mely igen 
hosszú, úgy annyira, hogy a végén lekunkorodik a 
szemhez.

Ilyen az az ur, aki Évát fogja elvenni; pénztár

nok a megyén s igen pontos, rendszerető hivatalnok. 
Mutatja ezt valamennyire díszes, fekete ruhája is, me- 
len egy porszemet sem lehetne fölfedezni. Keféli most 
is erősen, s beszél mély, dörgő hangon egy csomó gyer
mekhez, kik lehetnek négyen öten. Kettő ezek közül 
leány, mintegy nyolc-tiz év körül. A fiuk kisebbek. 
Hogy röviden végezzek velük ez úttal, kimondom, 
hogy szőkék mind, és többé kevésbé szeplősek. Épen 
oly piszkosak a milyen tiszta apjuk (különben kopott 
az ő ruhája is, csakhogy tiszta) a min egyébiránt nem 
is lehet csodálkozni, ha az ember tudja, hogy erre a 
sok apró gyerekre, hol egy, hol más cseléd asszony 
ügyel föl. Most egy öreges vén asszony kezeli, (sok
szor markolássza) őket.

A kocsis jelenti, hogy a szekér itt van a jegyző 
úrral. A pénztárnok zsebéből néhány krajcárt vett elő, 
minden gyermeknek nyújt egyet egyet , megtoldva 
egy arcán- vagy fülön-csipéssel, rendelést ad a cselé
deknek s megindul sok bizalommal arra az útra, mely 
nem mindenkire nézve örvendetes. Rá azonban igen, 
mert ő anyát hoz.

A levél zsebében: „jöjjön uram, mert adom, 
meggondolkoztam.“ Nincs mitől tehát félni és kétsé- 
geskedni.

„Oh Éva, szegény dacos Éva !“
Ezt különben nem én mondom, hanem egy igen 

tisztességes ‘özvegy asszony, aki egyébkint áldotta az 
istent, hogy megszabadította attól a kártyás, verekedő 
(falusi) férfiútól, akit valamikor egész imádással sze
retett. Ilyen asszony különben sok van a világon, s 
örül mindenik, ha magához hasonló szerencsétlent 
talál.

Éva az özvegy asszonynyal ott ül a diófa alatt a 
hegyen, az örömhegyi szőlőben. Az idő fölötte szép, a 
levegő átlátszó, a szem egy tekintettel beláthatja az 
egész vidéket. Ott foly — nem, nem nevezlek meg 
szép folyam, hiszen akkor rögtön megtudná minden
ki, hogy kit irok le, hogy a Szilvás nem Szilvás, ha
nem a mi falunk, s hogy Éva senki más nem, mint a 
szegény, mostoha anya, s hogy a történet amit leírok 
nagyon is nem mese, hanem igaz valóság.

Csak fussad pályádat szabad utadon fölséges fo
lyam, hintázd habjaidban a partjaidon zöldelő erdők 
lebegő árnyékát; ha találkozol a melletted vonuló szé
les töltésen vagy itt-ott a kis falukban egy-egy szép 
leánynyal a ki szomorkodik, kesereg, s nem örömest 
hallgatja az édes anya sűrű pörlekedését, s szeretne sza
badulni onnan hazulról — oh mondd meg neki, ha meg 
tudod mondani valamikép, hogy: szegény jó leány te ! 
sohse gondold ám, hogy otthon szenved az ember leg
többet.

— Nem édes Éva — szólt jóakarólag az öröm
hegyi szőlőben a diófa alatt a tisztes özvegyasszony, a 
ki épen nem volt még sem öreg, sem rút, a milyennek 
gondolja az ember legtöbbször a szerencsétlen, szegé
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nyebb sorsú özvegyasszonyt - te nem gondoltad meg 
jól a dolgot.

— Meg Klári néni — válaszolt tompáu Éva, — 
egy szép fehér szőlőfürtöt helyezvén az előtte levő kis 
kosárba.

— No jó, hát szereted-e azt, a kihez Ígérkez
tél ?

— Nem. Még nem is láttam.
— Látod, én szerettem azt, a kihez mentem, 

mégis szerencsétlen voltam vele. Azt akartam olyan 
természetű legyen mint én, szeresse az otthont, éljen 
családjának.

— Nem tette? — kérdé a leány önkénytelenül.
— Nem bizony. Meg nem teszi egy mostani férfi

sem.
— Örvendek, ha nem lesz otthon.
— Hát magadra mit csinálsz ? Sírsz ?
— Meglehet Klári néni.
— Hm, s ha haza jön férjed jól megszid, hogy 

mért sírtál, talán nem vagy vele megelégedve ? Föl
ébreszted benne a féltékenységet.

— Én tudom, hogy meg nem csalom soha.
— De elidegenited magadtól, s ez épen annyi.
— Meg nem kötöm.
— De megkösd lelkem, én mondom, hogy meg

kösd. Ha szereted kösd meg százszor, ha nem szereted : 
akkor kösd meg ezerszer.

— Miért ?
— Azért, hogy ne rágalmazzon, ne kicsinyítsen.
— Engem nem rágalmazhat.
— Nem ? hátha mást szeret ? hátha egy rongyot 

előbbvalóvá tesz náladnál.
Éva hallgatott, s szép ragyogó szemeivel a völgy

ben elterülő falvak között járt. Szivét valami olyan 
égette, mint a szégyen, s e belső tűz lángja kipiroslott 
az arcokon.

— Akkor verje meg az isten — mormogott a
leány.

— De előbb téged ver meg vele. ügy tudd meg 
lelkem. Annak az a törvénye. Akaratos vagy Éva, bele 
ütöttél a Cserey famíliába. Akaratos vagy és okos, meg 
is adod az árát.

— Hát mit csináljak ?
— Megkéred anyádat, kijelentesz előtte mindent, 

hogy te már mást szeretsz.
— Nem, inkább meghalok.
—• Nem szereted ?
— Szeretem.
— S ő?
A harmadik pinceház eresze alatt egy magas, 

szikár, barna ember pipázgatott, figyelemmel kisérve a 
két nőnek minden mozdulatát, s lesve minden szavát, a 
mennyire olyan távolságból ki lehetett venni a szót.

Éva átallotta bevallani, hogy ők még egymásnak

világos szavakkal sem nyilatkoztak. Lesütötte szemeit, 
s nem felelt.

— Hát akkor természetes, hogy megkell tudnod.
— Semmit Klári néni, egy szót sem. Legyen az, 

a mit az isten akar. Én az istentől nem félek, a kinek 
szive igaz.

— Igaz lelkem — egészité ki az özvegy a leány 
gondolatát, — te jó vagy, az is légy, hanem akkor so
kat fogsz sírni. Én tudom. Hamar megöregszel, én tu
dom, s minél szebb voltál: annál előbb, azt is tudom.

Az özvegy — ki rég túl volt már az ifjúkori 
szenvedélyeken — sebesen elköltötte a kezében levő 
szőlőfürtöt, szemeivel másikat keresett s lelkében foly- 
tatá a leánynak tartandó tanácsokat. Sovány, fehér ar
cán, nagy vizes szemeiben, s magas redős homlokán, 
és színtelen vékony ajkain világosan ki volt fejezve a 
múlt, az a múlt, mely annyi erős érzésű lélekkel 
közös.

— Okos vagy Éva — szólalt meg újra az asz- 
szony, — igazabb, okosabb vagy, mint sok leány, bár 
ne volnál, hanem jól van no, legyen úgy a hogy van. 
Minél okosabb vagy, vigyázz, hogy annál több bolondot 
ne tégy. A nagyon okosaknál megszokott ám az tör
ténni, s többször mint az együgyüeknél. Lehetnél bol
dog, nem akarsz, mert a más tanácsát nem látod jónak. 
Tudom Éva. Teszed a magad akaratát s lesz-e majd 
elég erőd el nem árulni, hogy nagyon szerencsétlen 
vagy?

— Az isten velem lesz.
— Az mindig velünk van, de mi nem vagyunk 

magunknál.
Mintha a hegyek felől hűvös szél kezdett volna 

támadni, a fák ágai meglóbbálódtak, s egy-egy levél 
elszakadt erősebb társaitól.

— Klári néni mit csinálna az én helyemben ? — 
szólt szelíd hangnyomattal a leány.

— Engem ne végy fel Éva, s ha elmondanám is 
mit csinálnék, te úgy se tennéd azt. Te azt hiszed: anyád 
gyűlöl ?

— Gyűlöl — mondá a leány, — s felemelke
dett.

— De okát nem kutatod ?
— Nem tudom.
— Kutasd, nem ver meg azéft az isten. Fogj 

hozzá minél előbb, még ma, ha eddig nem tetted. Ta
lálj módot, meg szabad neked anyádat csókolni.

— Ő azt hízelgésnek venné.
— Hát eddig minek vette ?
Éva újra pirult, érezte, hogy ő nem volt nyájas 

anyja iránt.
— Ha szégyenled megcsókolni nappal, mivel azt 

hiszed, hogy ő gyűlöl, kelj fel lelkem a legjobb álmod
ból, lesd meg anyád alszik-e ? s ha alszik : csókold meg 
ott a hol éred. Anyád ő. Majd meglátod, hogy ha a 
legmélyebben aludnék is : fölérez, s ha különben még
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úgy haragudnék is reád — még a kezét se fogja meg
mozdítani. Tedd ezt, a hányszor csak szivednek igazán 
jól esik, s a jó isten a többit eligazítja. Az én nagyob
bik fiam is fejes, mert ő is Cserey vér, ha mi szegé
nyebbek vagyunk is, mint anyád, az én fiam, az én Jó
zsefem is igy tesz, s nem bánom ha nappal, szemtől- 
szembe nem nyájas is.

Éva ez őszinte szavakra úgy elmerült gondolatai
ba, terveibe, annyira átadta magát a szelidebb, engesz- 
telékenyebb érzéseknek, hogy teljességgel észre sem

vette, mikor egy kis keskeny csapáson a harmadik 
szomszéd csöndesen a hátuk mögé került.

Az özvegyasszony nyájasan üdvözölte a vendéget, 
s mivel jól tudta, hogy az kicsoda, a leány kedvéért 
szinte ő maga is elpirult.

— Herényi ur — szólt az özvegy is, Éva is.
Herényi ur, a mennyire ezt komor, sovány, fekete ar

ca engedte, mosolygott és dadogott, hebegett is valamit.
Éva nem igen hallotta, hogy mit, előtte elég volt 

az, hogy Berényi ur itt van. (Folytatjuk.)

MEYERBEER ANYJA.
— AZ „EURÓPÁDBÓL. —

A „Hugenották“ hires szerzőjét eddig csak nagy
szabású müvei s egyes életrajzi adomák után ismerte 
a közönség. Tüzetesebb méltatóra, ki életét és működé ■ 
sét, valamint szerzeményeit hosszabb, önálló tanulmány 
tárgyává tette volna, egészen a legutóbbi időkig nem 
talált. Ily művet nyújtott közelébb Schucht a nagy ze
neköltő tisztelőinek. Az iró érdekes adatainak legna
gyobb részét magának Meyerbeernek köszönheti, kivel 
bizalmas lábon állott s ki már régen elfeledett s nyom
tatásban meg sem jelent ifjúkori müveit is rendelke
zése alá bocsátá. Az életiró eképen több ismeretlen 
adatot közöl olvasóival, melyek kötetének különös ér
deket kölcsönöznek. Mi ez adatok után gyermekkorá
ról fogunk szólani s először is a szülői házba tekintünk, 
hol magas műveltségű anyjának gondjai alatt először 
nyert ösztönt és buzdítást későbbi fényes pályájához.

Meyerbeer atyját Beernek hívták, s gazdag ber
lini bankár volt; fia azonban később, midőn Olaszor
szágba ment Meyerbeer Jakabnak nevezte magát anyjá
nak és atyjának nevét összeolvasztva. Zsidó származású 
szülői koruk miveltségének színvonalán állottak. Beer 
bankár házában nemcsak gazdagságot és pénzt, hanem 
gazdag könyvtárt, zeneszerzeményeket, s tudományos 
képzettség utáni törekvést is lehetett találni. Az öreg 
Beer Jakab 1769-ben Frankfurtban született s ama 
fölvilágosult fők közé tartozott, kik magok nem ter
melnek ugyan, de a művészetekben és tudományokban 
minden nagy és szép iránt rajongó szeretettel viseltet
nek. Nagy vagyonának s bankárüzletének kezelése 
igénybe vette ugyan idejének nagy részét, de mégis ma
radtak szünórái, melyekben a művészetekkel és tudomá 
nyokkal foglalkozhatott. A költők és szabadszellemti 
gondolkozók müvei valának legkedvencebb olvasmányai; 
szorgalmas látogatója volt a színházaknak és hangverse
nyeknek.

Meyerbeer anyját angyali jóságú nőnek rajzolják. 
Berlinben nála sűrűbben senki sem gyakorlá a jóté
konyság tényeit s azért nem csupán hitsorsosai között 
részesült tiszteletben. Amáliának hívták s leánya volt 
ama Meyernek, ki „berlini Croesus“ név alatt volt is

meretes. Heine Henrik Írja Meyerbeer anyjáról: A jóté
konyságvalóságos erény a Meyerbeer-családnál, de Mey
erbeer anyja legjobban kitűnik a családtagjai között, s 
e tekintetben vigaszt és segélyt nyújtó istennőnek lehet 
tartani. Nem múlik el nap a nélkül, hogy valakin ne 
segítene, sőt, talán, nyugodtan le sem feküdnék, ha va
lami jó és nemes tényt nem vitt volna véghez. Kifárad- 
hatlan a jótékonyságban, melyet főéletcéljának tekint.“ 
Meyerbeer anyja e nemes tulajdonsággal képzettséget 
és ízlést egyesitett. Házát tekintélyes irók és művészek 
látogatták. Nem volt sem Rachel, sem Armin Bettina, 
nem tündökölt szellemdús levelek Írásában, de szerette 
a zenét, költészetet s tiszteié mivelőit. Egy szép müda- 
rab képes volt rajongó lelkesedésre indítani. Klopstock 
mellett Schiller volt kedvenc költője, kinek oly gyak
ran olvasá müveit, hogy könyv nélkül is képes volt előadni 
egyes jeleneteket. E derék nő adott életet, 1791 szept. 
5-kén, a „Hugenották“ szerzőjének, ki mint első szü
lött Jakab nevet nyert. Még bárom figyermek követte : 
Henrik, Vilmos és a tehetséges költő gyanánt ismert 
Beer Mihály. Ez utóbbi ifjúságának virágában balt meg 
egy szép drámát („Struensee“), s nagy reményeket 
hagyván maga után.

A szülők kitűnő nevelést óhajtottak adui gyerme
keiknek. de a kor irányát követve, e részben nagy hi
bát követtek el. Minden gondot csak a szellem kiképe- 
zésére fordítottak, mig a test erősítését egészen el
hanyagolták. A tornászat akkortájon még nem volt 
divatban, s más testgyakorlatokat nem ismertek. A 
gyermekeknek, a megerőltető szellemi munka után 
minden szórakozásuk egyórai sétából állott. Rósz időbeni 
vagy ha sok dolog volt, még ez is elmaradt. Beer Mihály 
korai halála lehet betegség eredménye, de e betegséget 
bizonyára testi gyöngeség idézte elő. A gyönge organismus- 
nak korán meg kelle törni a terhes szellemi munka alatt.

Meyerbeer Jakab gyermekkorában szintén igen 
gyönge s ingerlékeny volt. Minden kicsinység annyira 
lehangold, hogy gyakran játéktársait is kerülni kellett. 
Ez az ingerlékeny érzékenység egész életén át megma
radt s fő jellemvonását képezte vérmérsékletének. Sze
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rencsére e tulajdonságokhoz még gyöngédség is járult, 
s ez volt ama vonzerő, mely feledhetlenné tette társaságát. 
Schucht életrajza Beer második fiáról: Henrikről csak 
annyit mond, hogy kevésbé tünteté ki magát. Meyer
beer másik testvére : Vilmos inkább a tudományok, mint 
a művészetek iránt érzett vonzalmat. Az 1813 -1815- 
diki szabadságharcokban az önkénytes csapatok sorá
ban küzdött, később kereskedő lett. Szabad óráit a tudo
mányoknak szentelte s különösen vonzalommal tanul
mányozta a csillagászatot. Kiváló figyelmet Marsra és a 
holdra forditott. Az elsőről 1830-ban értekezést irt, 
melyet átalános érdekeltséggel fogadtak. A hold abro
szán hat évig dolgozott s müvéért a francia akadémia 
a Lalandeféle dijjal jutalmazá. 1837-ben hosszabb ta 
nulmányt bocsátott közre az abrosz magyarázatául. Meg
halt 1850. márc. havában.

A legifjabb testvér : Beer Mihály 1800 aug. 19- 
kén Berlinben született s már korán kitűnt költői tehet
ségével. A berlini, bonni egyetemeken tett természet- 
tudományi, bölcseleti és történelmi tanulmányokat, 
beutazta Olasz-, Franciaországot s fölváltva élt Mün
chenben, Párisbau s a Rajna vidékén. A berlini levegő, 
valamint a zeneszerzőre, úgy reá nézve is kedvezőtlen volt. 
A fiatal költő „Klytamestra“ cimü szomorujátékát 
már 1819-ben szinrehozatta Berlinben, de sikert nem 
aratott. Irt több szomorujátékot is, melyek egyikéről 
Goethe szépen nyilatkozott. „Elégiái“ olasz ég alatt 
születtek. 1827-ben Münchenbe ment, s ott irta meg 
híressé vált szomorujátékát a „Struensee-“t, melyet 
nagy tetszés mellett játszottak. Utósó m üvét: „Schwert 
und Hand“ kevesebb elismeréssel fogadták. Mihály 
Münchenben halt meg 1832. márc. 22-kén.

Mint már említők, a Beer-családnak gazdag 
szellemi élete volt. A bankár házát tudósok, művészek 
látogaták s gyakran volt szó a tudományok és művé
szetek újabb jelenségeiről. Az atya bölcseleti müveket 
olvas, az anya a zene és költészetért lelkesedik, a leg- 
idősb fiú a hangok birodalmában mereng, a harmadik a 
csillagok pályáját kutatja, és a negyedik a költészet 
egében él. Ily légkörben kezdé „Róbert“ költője első 
tevékenységét kifejteni. A gyermek bölcsőjénél meg
szólalt olykor-olykor Mozart zenéje is, sa varázshan
gok felkelték Jakab keblében a művészetek szeretetét. 
Már négy éves korában zenekart alakított játéktársai
ból ; órákig folytaták a próbákat s volt kinjok a ze
nezaj miatt a ház lakóinak. Játéktársai néha vonakodtak 
zenélni s ekkor igen boldogtalan v o lt; néha még össze 
is kapott apró barátjaival. De ha kedvet látott nálok, 
megosztá velük kevés zsebpénzét és számukra minden
féle nyalánkságot zsarolt anyjától. Jakab volt az igaz
gató, klarinétot fútt s hegedűn játszott. Már három éves 
korában ny ikorgatta gyermekhegedüjét, melynek dallam
talan hangjai csakhamar a zongorához üzék őt. Boldog 
volt, ha e Langszeren pár hangot adhatott.. Négy éves 
korában már sürgetve kérte szülőit, hogy zongorázni ta

níttassák. Megkisérlék a tanítást s a kis Jakab a hang
jegyeket előbb ismeré az a. b. c.-nél. A hosszadalmas 
alapletétel azonban elvette tanulási vágyát, s abba kel
lett hagyni az oktatást. Újra gyermek-hangszereihez 
fordult, mig öt éves korában más tanár vezérlete alatt 
nem kezdé újból tanulmány ait. Első rendszeres tanára 
Lauska volt, s a gyermek csakhamar nagy haladást tett. 
Hét éves korában előbb házi körben, később nyilváno
san is föllépett, s a kilenc éves gyermeket már Berlin 
egyik nevezettessége gyanánt emlegették. A zeneszer
zés titkaival szintén korán megismerkedett. Tanára 
előbb Zelter, később Weber Anselm volt. Mindketten 
iskolai gyakorlatokkal s egyházi szerzeményekkel fog- 
lalkoztaták.

Zene-tanulmányai mellett az idegen nyelvekkel 
is korán megismerkedett. Folyékonyan beszélte az 
olasz és francia nyelveket. Kedvenc olvasmánya a vi
lág- és irodalom-történet volt. A kultur-népek nagy 
költőit mind olvasá, csodálá a hőstetteket s szivét a 
dicsőség és halhatatlanság gondolatai tölték be. Ha tudjuk, 
hogy e munka mellett a nap felét rendesen zongorájá
nál tölté, vagy a zeneköltés titkait buvárlá, elgondol
hatjuk, hogy a gyermek naponkint legalább tizennégy 
óráig dolgozott. Rendesen éjeli tizenkét óráig virrasz
tóit, s többnyire erőszakkal kellett elűzni zongorája 
mellől.

Ezek valának tanulmányai a szülői házban, me
lyet 1810-ben hagyott el, hogy Darmstadtban, Vogler 
vezetése alatt, tovább képezze magát. Első müvét, egy 
oratóriumot — „Isten a természetben“ — itten készité. 
Nem jelent meg nyomtatásban, sőt kéziratban sem terjedt 
el. A partitura, mely Schucht kezei közé került, a mű 
kezdetét és végét tartalmazza. Karok, recitativák és 
áriák egymást váltják föl a fiatal zeneszerző müvében. 
Az egész mű 13 számból áll s abban az alakban van 
írva, melyben Händel készité oratóriumait. E szerzemény 
a zenészeti alakok fölötti uralkodásban nagy jártas
ságot árul el, de aesthetikai szempontból tekintve je 
lentékeny hiányai vannak. Az oratóriumot Stuttgart
ban s Berlinben adták elő szép sikerrel; kevesebb 
szerencséje volt első operette-jének a „Halász és tej- 
árusleány“-nak, mely száraz dallamaival nem tudta el
ragadni a közönséget.

A jó anya részvevő szemekkel kisérte fiának első 
drámai kísérletét, s bizonyára mélyen meghatotta e 
gyönge kudarc. Meyerbeer első dalmüvét „Jeftha 
fogadásáét 1812-ben Münchenben adták elő; tovább 
nem terjedt. Később magának a szerzőnek is csak zon
gorakivonata maradt müvéből. Második dalmüve. „Ven
dég és vendéglős“ szintén az első sorsában részesült. 
Meyerbeer humora száraz volt. Nem aratott sikert a 
„Két k a lifá iva l sem, melyet 1814-ben hoztak színre 
a bécsi udvari színpadon. Ily vereségek után kedvét ve
szítve búcsút vett anyjától s 1815-ben Párisba, 18 Új
ban Olaszországba ment. Dicsőség után szomjazott; le
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mondott a komoly német stylről, melynek előbb kü 
követője volt, s az olaszban kereste üdvösségét. Olasz
ország színpadain ez időtájban Rossini uralkodott. 
181o-ban „Tankréd“-jával kóditá meg a sziveket, ezt 
követé a „Sevillai borbély“, s midőn Meyerbeer 1816- 
ban Olaszországba érkezett, minden színpadon, min
den hangversenyben, és magán-házban csak Rossini dal
lamait lehetett hallani. A fiatal költőt bűvös erővel 
vonta a rohanó ár, s „Romild e Constanza“-ja már az 
olasz behatás fölismerhető bélyegét viseli magán. Gyor
san követé ezt a „Semiramide Riconosciuta“ az előbbi
nél is fényesebb szerencsével. „Emma di Resburgó“-já- 
val Velencében aratott babért és tapsokat. Meyerbeer 
ez időtől fogva majd minden évben irt egy dalmüvet, 
habár többnyire az elhirtelenkedés nyomaival. „Mar
garita d’ Angin“, „1’ Esule di Granada“, „Almanzor“, 
„La Porte de Brandebourg“ és „II Crociato in Egytto“ 
e korszak figyelemreméltóbb termékei.

A költő anyja növekvő önérzettel kisérte fiának 
gyors diadalát; utána utazott Olaszországba, s épen 
olyan időben érkezett meg, midőn részt vehetett győ
zelmeiben. Meyerbeert ekkor „II Crociato in Egytto “- 
jáért a társadalom minden osztályában ünnepelték. 
Útja Olaszország nagyobb városain át, diadalmenet

hez hasonlított. Anyját szintén elhalmozák virágokkal 
1 s a költemények „legboldogabb nő“ gyanánt dicsőí

tették.
Meyerbeer 1825-ben Berlint látogatá meg, de 

két évvel később Párisba költözött kedves fiatal nőt 
(Mosson k. a.) s több uj szerzeményt vivén magával. 
Itt irta „Ördög Róbert“-jét s a „Hugenották“-at. Mind
két dalmű diadallal járta be a világot. Az anya, ki fiá
nál lakott, tulboldog volt; célját elérte: Jakabját a 
világhírű zeneszerzők közé sorozták.

Heine irta Párisból: „Csak egy boldog anyát is
merek a földön, a legboldogabb a boldogok között — 
Meyerbeer anyja. A boldogság tengerében úszik, mert 
a föld előtte éggé, paradicsommá változott. Kunyhó
ban és palotákban, minden utca szögletén minden kép
zelhető hangszeren fiának zenéjét hallja. S ez tulboldoggá 
teszi őt.“

Meyerbeer anyja megérte fiának legszebb diada
lait; hallá a szép zenét, melyet a költő testvérének drá
májához irt s jelen volt a „P r ó f é t a “ első előadatá- 
sán. Késő vénségében: 1854 jun. 27-kén halt meg Ber
linben. Koporsóját minden valláskülönbség nélkül ezrek 
követték. Meyerbeer benne a legjobb anyát s legnagyobb.

; legboldogabb tisztelőjét veszté el.

MUMU.
— TURGEiNEW IVÁN BESZÉLYE. -  

(Folytatás.)

Kapiton megjelenése megszakította Gawrilo tűnő
déseinek fonalát, a  könnyelmű cipőfoltozó belépett, 
összecsapta kezeit, hanyagul az ajtó mellől előszökő 
falhoz támaszkodott, jobb lábát a balra keresztbe tette 
és fejét rázta. „No, itt vagyok hát. Mit parancsolsz ?“ 
látszott mondani. Gawrilo egy tekintetet vetett Kapi- 
tonra és ujjaival az ablakpárkányon dörömbölt. Kapiton 
csak hunyorgatta ólomszinü szemeit, tekintete azonban 
nem járt a földön s még mosolygott i s , kezével simo
gatva borzas lenhaját. „No, hiszen én vagyok. Mit bá
mészkodói?“ látszék gondolni.

— Derék gyerek vagy, mondhatom, — szólt 
Gavrilo. Mondhatom, derék gyerek!]

Kapiton vállait vonogatta. „Hát te talán jobb 
vagy?“ gondolá magában.

— No, csak nézd meg magadat, csak nézd meg, 
folytatá szemrevetéseit: — hogy nézesz ki ?

Kapiton nyugodt tekintetet vetett elviselt és 
szakadozott kabátjára és foltozott nadrágjára; különös 
figyelemmel szemügyre vette lyukas csizmáit, kiválóan 
azt, a melyen jobb lába festőién pihent, s aztán megint ! 
az udvarmesterre nézett,

— No hát mi baj ?
— No hát mi baj ? ismétlé Gawrilo. — Mi

baj ? S még te kérded: mi a baj ? úgy nézesz ki, mint 
egy ördög, az a baj.

Kapiton gyorsat hunyorított szemével.
— Csak piszkolj, csak piszkolj, Gawrilo Audrejits, 

— gondolá magában.
— Már megint ittas voltál, — kezdé Gawrilo — 

már m egint! Mi ? felelj hát.
— Gyöngélkedő egészségem folytán valóban sze

szes italok hatásának voltam kitéve, válaszolt Kapiton.
— Gyöngélkedő egészséged folytán !. .. Kevés üt- 

leget kapsz — ez a baj. És hozzá még Pétervárott 
inaskodtál. . . Sokat tanultál az inaskodás alatt! In
gyen eszed a kenyeret!

— Ami ezt illeti, Gawrilo Andrejits, csak egy 
birám lesz. Maga az úristen és senki más. Egyedül 
csak az tudja, hogy milyen ember vagyok én e földön 
s vájjon ingyen eszem-e kenyeremet. Ami pedig az ivást 
illeti, e részben nem én vagyok a hibás; sokkal hibásabb 
a cimborám ; ő vett rá, azután elsompolygott, én pe
dig . . .

— Te pedig, ostoba, fekve maradtál az utcán. 
Te akasztófa virága. De most nem erről van szó,—■ foly
tatá az udvarmester: — figyelj- Kegyelmes asszo
nyunk — egy percig elhallgatott; — kegyelmes asszo
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nyunk jónak találja, hogy megnősülj. Hallottad ? Azt hi
szi, hogy jobban fogod magad viselni ha megnősülsz. 
Értetted ?

— Értettem.
— Na. Az én véleményem szerint jobb volna 

nyakravalódat jól meghúzni. De ez úrnőnk dolga. Mit 
szólsz hozzá ? Akarod ?

Kapiton hunyorgatva mosolygott.
— Megnősülni, Gawrilo Andrejits, kellemes dolog; 

s én részemről kész vagyok rá a legnagyobb örömmel.
— Jó, felelt Gawrilo, gondolván magában: „meg 

kell vallani, a fickó jól beszél." — De itt a következő 
körülményt kell szem előtt tartani: — a választott 
menyasszony... nem illik egészen hozzád.

— Ki az, ha kérdeznem szabad ? . . .
— Tatjana.
— Tatjana?
Es Kapiton kinyitá szemét s előre jött a faltól.
— Mi ijesztett igy meg ? . . .  tán nincs ínyedre ?

-  Ez kellett még, Gawrilo Andrejits. A leány
kedvemre volna, dolgos és csendes leány ... de ön tud
ja, Gawrilo Andrejits, az a kobold, az a pusztai ördög 
mindig körülte forog. . .

Tudom kedvesem, tudom az egészet, szakitá 
félbe az udvarmester mérgesen: — de . . .

— Gondolja meg, Gawrilo Andrejits! ő bizonyo
san agyonüt; az egy élő Istenre, agyonüt; mint egy 
legyet, úgy üt agyon; milyen a keze! nézze meg ön 
maga, milyen a keze; igazán, olyan mint a Mininé és 
Posharszkvé. *) Hisz ő néma, üt és nem hallja, hogy mi
kép ü t ! Úgy tetszik neki, mintha álmában ütne szét 
ökleivel. E sőt észre hozni nincs mód; miért?

Azért, mert ön maga is tudja, Gawrilo Andrejits, 
ő néma és hozzá buta mint a tuskó. Valóságos állat, 
Gawrilo Andrejits — roszabb az állatnál is: — mi 
oknál fogva szenvedjek én most általa? Persze, hogy 
nekem most már mindegy: minden lehetőn keresztül
mentem, megsuroltak mint egy tálat — de azért 
mégis csak ember maradtam és nem tekintem maga
mat puszta tálnak, a melyet súrolni szokás!

— Jó, jó, nem szükség itt magyarázgatásokba 
bocs . . .

— En uram Istenem! — folytatá hévvel a cipész 
mikor lesz már vége ? mikor ? Én uram teremtőm !

Hát ez a nyomorúság már örökké fog tartani ? Oh én 
sorsom, én sorsom, ha meggondolom! Virító ifjúságom
ban német mesterem vers-bottal, legszebb férfikorom
ban a magamhoz hasonlók ütöttek, végül, érett állapo
tomban még ezt is meg kell érnem . . .

— Oh te drágalátos, — szóla Gawrilo. — Mire 
való ez a szószátyárság !

— Mire való, Gawrilo Andrejits! Büntessen meg 
az én uram négy szem közt, de mutasson mások előtt

*) Óriási kettős szobor Moszkvában.

jó indulatot, úgy még mindig ember maradok ; de most 
majd kitől kell nekem tűrni . . .

— Na, hordd el magad, — szakitá félbe türel
metlenül Gawriló.

Klimow megfordult és lassan elindult.
— Feltéve azonban, hogy Garassim nem volna 

itt, — kiáltott utána az udvarmester: — te magad 
akaratából beleegyeznél ?

— Akkor biz én beleegyezésemet adnám! — fe
lelt Kapiton és kiment.

A szólás mestersége még kétségbeesett helyze
tében sem hagyta el.

Az udvarmester fel-alá járt néhányszor szobájá
ban, aztán Tatjánát hivatta.

Nehány perc múlva ez alig hallhatókig belépett 
és megállt a küszöbön.

— Mit parancsol, Gawrilo Andrejits? kérdé halk 
hangon.

Az udvarmester mereven tekintett reá.
— Figyelj, —• szóla barátságosan, — akarsz férj

hez menni ? Kegyelmes asszonyunk keresett számodra 
vőlegényt.

— A mint parancsolja, Gawrilo Andrejits. És kit 
rendelt ki nekem a kegyelmes asszony vőlegényül ? — 
tévé hozzá habozva.

— Klimowot, a cipészt.
— A mint parancsolja.
— Igaz, hogy könnyelmű ember. De, úrnőnk ez 

esetben rád számit.
— A mint parancsolja.
— De a bökkenő itt az, hogy ez a néma, ez a 

Garassim, a szépet teszi neked. Micsoda btibáj által 
bolondítottád el ezt a medvét? Ez a mackó még utó
jára agyonver tégedet.

— Agyonver, Gawrilo Andrejits, mindenesetre 
agyonver.

— Agyonver . . .  no majd meglátjuk. Hogyan 
beszélhetsz igy: agyonver? Joga van neki, hogy agyon
verjen? Szólj magad!

—• Azt nem tudom, Gawrilo Andrejits, van ejoga 
vagy nincs.

— Ah te! Csak nem Ígértél neki valamit . . .
— Mit gondol?
Az udvarmester elhallgatott és gondolatokba 

m erült:
— Ártatlan jó lélek! — mormogá: — no hát 

jól van, tévé hozzá: — még beszélünk erről, most pe
dig menj, Tatjana; látom, hogy csakugyan engedelmes 
leányzó vagy.

Tatjana megfordult, percig az ajtó-kilincsre tá
maszkodott és kiment.

„Holnapig talán elfelejti a nagyasszony ezt az 
egész házassági históriát — gondolá az udvarmester 
— minek nyugtalanitnám magamat annyira ? Ezzel aj 

i verekedő fráterrel majd végzünk, ha előfordúl valam
4
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— följelentjük a rendőrségnek“ . . . Ustinja Feodo- 
rowna ! — kiáltott hangosan feleségének : — kérem a 
samowart, tisztelt asszonyom . . .

Tatjana egész nap ki nem jött a mosó-házból. 
Kezdetben sirt, de azután felszántotta könyeit és megint 
munkájához fogott. Kapiton késő éjszakáig a korcsmá
ban ült egy sötét kinézésű pajtással, kinek körülmé
nyesen elbeszélte, hogy mint szolgált ő Pétervárott egy 
urnák, a ki mindenben hasonlithatlan ember volt, de 
sokat tartott a rendre és azonkívül még abban a kis 
hibában szenvedett, hogy gyakran kelletén túl is fel
öntött a garatra, a mi pedig a nőnemet illeti, át
ment minden „qualitáson“ . . .  A zordon cimbora 
meglehetős közönynyel hallgatta a történetet, de mi
dőn Kapiton végül úgy nyilatkozott, hogy bizonyos kö
rülmény miatt kényszerülve van: fordítni egyet a vi
torlán, — azt a megjegyzést tévé, hogy már ideje volna 
aludni menni, mire gorombán és némán elváltak egy
mástól.

Az udvarmester azonban csalódott várakozásában. 
Kapiton házasságának eszméje annyira foglalkoztatá a 
nagyasszonyt, hogy az éjen át is csak erről beszélge
tett társalgónőjével, kit csupán álmatlan éjek elűzése 
végett tartott házában, és a ki, mint az éji hordár, csak 
nappal alhatott. Midőn Gawrilo a reggeli után jelen
téstétel végett nála megjelent, első kérdése volt: nos, 
hogyan állunk a házassággal ? Az udvarmester termé
szetesen azt felelte, hogy minden jól megy és Kapiton 
még ma teszi tisztelgését leánykérőben. A nagyasszony 
nem érezte magát egészen jól, s nem sokáig foglalko
zott gazdasági ügyeivel. Az udvarmester visszatért szo
bájába és tanácsot hivott össze. Az eset meg is érde
melte a bővebb megfontolást. Tatjana, természetesen, 
nem ellenkezett, de Kapiton határozottan kijelentette, 
hogy az ő vállai közt csak egy fej van; nem pedig kettő 
vagy három . . . Garassim sötét pillantást vetett lopva 
rájuk, a cseléd-szobához vezető lépcsőzet közelében ma
radt, és neszét látszott venni, hogy nem jóban törik 
fejüket.

A gyülekezet, — melyben a vén asztal-teritő, 
melléknevén Tönk bátya is részt vett, a ki iránt a többi 
nagy tisztelettel viseltetett, habár soha senki sem hal
lott tőle ennél egyebet: „igy van biz az: ja, ja “, — az
zal kezdődött, hogy Kapitont elővigyázatból, minden 
eshetőségre számítva, egy kis kamrába zárták, melyben 
a vizszürő-gép állt, hol azután eszmélődésbe mélyedt. 
Természetes, hogy könnyű lett volna erőszakhoz nyúlni; 
de Isten mentsen! akkor zaj támadna, a kegyelmes 
asszony nyugalmát megháboritanák — s akkor jaj vol
na ! De mitevők legyenek ? Hosszasabb tanácskozás után 
végre a következő határozatban állapodtak meg: Ész
revették többször, hogy Garassim nagy utálatot érzett 
az iszákosok iránt . . . Valahányszor a kapunál ülve, 
tántorgó ittas embert látott dülöngeni, sipkáját egyik 
fülére csapva, mindig boszankodással forditá el arcát. I

Elhatározták tehát, hogy Tatjana szinlelje magát ittas
nak s menjen el tántorogva Garassim mellett. A sze
gény leány sokáig ellenszegült, de mégis rávették, s az
után ő maga is belátta, hogy más módon nem szaba
dulhat udvarlójától. Neki fogott tehát. Kapitont ki
eresztették a zugból: hiszen a dolog őt is illette. Ga
rassim a kapunál ült egy cölöpön s a földet túrta egy 
lapáttal . . . Minden sarokból, az ablakfüggönyök megöl 
leselkedtek rá . . .

A csel sikerült. Midőn észrevette Tatjánát, szo
kása szerint barátságos röfögéssel intett feléje, azután 
rámeresztette szemét, elejtette a lapátot, felugrott, 
hozzá közelgett, és erősen szemébe nézett . . . Ijedté
ben Tatjana még jobban ingadozott, lecsukta szemeit... 
Garassim karján fogta, áthurcolta az egész udvaron, 
belépett vele a szobába, hol a tanácsülést tartották s 
minden töprengés nélkül Kapiton felé lökte. Tatjana 
inkább halott volt, mint élő . . . Garassim darab ideig 
megállt, rátekintett, egyet csóvált kezével, azután meg
vetően mosolygott és nehéz léptekkel ment kamrájába. 
Más napig elő sem jött. Antipka a fullajtár később el
beszélte, hogy ő egy hasadékon keresztül látta Garas- 
simot, a mint ágyán ülve és arcát kezére támasztva, 
halkan, tempóra s csak néha-néha törve ki röfögésbe 
— dalolt, azaz ide-oda hintálta magát, szemeit le
hunyta és fejét rázta, a hogy a fuvarosok és révészek 
szokták, ha szomorú dalaikat dúdolják. Antipkát féle
lem szállotta meg és odahagyta a hasadékot. Midőn 
Garassim következő nap kamrájából előjött, nem lehe
tett rajta feltűnőbb változást észrevenni. Csak valami
vel zordonabb lett látszólag, ellenben Tatjánára ésKa- 
pitonra nem is figyelt. Ezek pedig ugyanazon este a 
nagyasszony elé álltak, hónuk alatt libákkal*), egy hét 
múlva pedig végbement az esküvő. Ezen a napon is 
csak a szokott módon viselte magát Garassim, kivéve, 
hogy viz nélkül tért vissza a folyótól: valahol eltörte a 
tonnát; este pedig az istállóban tisztogatván gebéjét, 
úgy megdöngette a szegény párát, hogy azjobbra-balra 
tántorgott, mint a széltől himbált buzaszál, s a vasök
lök csapása alatt alig tudott lábain megállani.

Ez tavaszszal történt. Ezután még egy év m últéi; 
ezalatt Kapiton teljesen tönkre itta magát, és igy mint 
valami semmirevaló mihasznát, feleségével együtt, egy 
távoli faluba küldték. Az indulás napján kezdetben na
gyon szájaskodott és esküdözött: küldjék bárhova, a ta
tárokhoz is, ő megél; de azután mégis elment a bá
torsága, elkezdett jajveszékelni, hogy miveletlen em
berek közé viszik és utoljára olyan gyönge lett, hogy 
még sapkáját sem tudta fejére tenni; egy irgalmas lé
lek nyomta homlokára, igazította meg az ellenzőt és 
lapogatta fején simára. (Folytatjuk.)

*) Népszokás. Még ma is kapnak a fiatal házas
társak üdvözletképen libákat és tyúkokat.
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T ÁR C A.
TÁRCA-LAPOK.

(In spe. — K i van meglövet — Egy titkos alak. — An- 

drássy-ut. — In memoriam 1867. — A titánok. —
Kliónál.)

Megint egy kölcsön —• csak 24 millió, — igy kiált 
fel az elégedetlen.

S miért ne, hiszen az egész élet mostanság — 
kölcsönből áll, önkénytesből és önkénytelenből. Az ifjú 
öregsége rovására költekezik, az asszony (vagy férfi) a 
családi boldogság kontójára, egyik-másik könyv az iró 
eddigi jó nevének bitelére jelenik meg, tavalyi ruhákat 
az idei termések reményében szaggattak szét. Az egész 
élet jelen öröme mindig csak andalgás a várandó na
gyobb örömökön s minden pillanatunk in spekkel van 
— spékelve. A képzelet a holnapi túzokot rendesen fá
cánnak festi s mi sietünk még ma elpuffogatni azt a 
puskaport, melylyel holnap ama madarat meg kellene 
lőnünk. Aztán rendesen nem is azt lőjjük meg, hanem 
magunk leszünk — meglőve. Az alkalom hátultöltő 
fegyverét oly ügyetlenül kezeljük, hogy hátulsülővé vá
lik s csak a valóság túlvilágában ébredünk fel, nevetve 
vagy boszankodva azon álmakon, melyeket penelope- 
szorgalommal szőttünk.

Nem is tudom, minek ez a hosszú bevezetés. Igaz, 
kölcsönt akartam kérni én is a jövőtől.

A min. elnöki palota egyik ablakmélyedésében 
elmerülve állok. Amint elgondolkozom, az e s t é l y z ő k  
mormoló társalgása, — mint távoli tenger zúgása — 
elhal és szemem a holdvilág fényében elterülő Pest né
zésében elsüpped. A gázlámpák silány versenyre hijják 
ki az égbólt töndöklő solitairejeit, a Duna hullámai a 
jövő szabályozástól és Reitter főmérnök úrtól való fél
tőkben — remegve osonnak tova a partok alatt. A de
rengésben álmodó láthatárra a város körrajzai simul
nak, karcsú tornyok, büszke tetők és kupolák.

A budai hegyoldalon, épen alattam a sikló indó- 
háza pihen az éji ködben. Egy alakot látok környékén 
bolyongani. Nem az ifjú gróf az, ki a néma éjben müve 
fölött borong? Nem az, ö is itt mulat az estélyzőkkel.

Vigyázz, ne nézz arra a szép nőre, még kigyu-
ladsz.

„Hiszen itt van Széchenyi Ödön, a tűzoltók nagy 
mestere, nem félek.“

E párbeszéd csak pillanatra zavart meg. A szem 
tova siet. Anticipálva annak kisajátitását, jegyet sem 
vált a hídon és tova mélyed a háztömegekben.

— Milyen szép ez a Pest sötétben! — kiáltok 
fel sóhajtva.

„Csak akkor?“ — szólal meg valaki hátam mö
gött s az ellenzék egyik tagja éles mosolylyal folytat
ja : „jobboldali álmákban zavartam?“

— Milyen szép várost csinálunk mi ebből, — vi- 
szonzom a kihívásra nyomatékkai.

„Látta már a tervet?“
— Nem én.
„Majd lerajzolom szavakkal azt, amit festékkel 

pingálva láttam. Andrássy codificálni fogja Pestet — 
érti ? Ma mindent codificálnak Magyarországon, para
grafusok glédájába állítanak. Pestet is rendszeresíteni 
fogják - -  ad majorem delegatiouis gloriam. Nézzen 
csak át a Dunán, látja-e azon fákkal beültetett utat, 
mely a prózai sóháztól a várost félkörben lágyan kö
rülöleli és széles karjával a bel- és Lipótvárost mint
egy keblére szorítja? Az a jövő Pest Andrássy-utja.“

— Ön a jövő titkos Írásából már az utca nevét 
is kisyllabizálta ? — feleltem nevetve.

„Remélem, hogy a közmunka-tanács, melyet önök 
teremtettek az autonom városi rendelkezés helyébe...“

— Felében városi emberekből állami, ezt ne fe
ledje.

„S fele részben a kormányéiból. Ez a fél a mási
kat aztán kapacitál andj a arról, hogy a nagy mü létesí
tőjének nevét meg kell örökiteni. A boulevardból apró 
utcák nyílnak jobbra-balra, azok keresztlevelét is ol
vastam már. Az egyik táblabiróilag homályos, az ok
vetlenül a Kerkápolyi-utca . . .

— Meglehet, hogy az, de akkor a szomszéd kis 
utca, mely kinézése szerint diplomatice tekerődzik végig 
a házsorokon, bizonyára a Tisza-sikátor.

„Hiába vetélkednék a boulevard jobboldalának 
apró mameluk-utcáival, melyek borzongva és szent 
áhítattal halnak el torkolataikkal a nagy Andrássy-ut- 
ban. Ezek a Hrabár, Rimanóczy, Krajcsik-utcák.“

— Melyekkel a pici Tisza-utcába nyíló baloldali 
zsák-utcák tömkelegé farkasszemet néz. A zsák-utca 
illenék önökhöz.

„Mi nem ott leszünk megörökitve. A tervben más 
helyet jelöltek ki nekünk. Az Andrássy-ut kellő köze
pén külön vizijátékot szentelnek máneseinknek. Olyan 
„chateau d’eaü“ lesz az. A titánok harcát ábrázolandja. 
E titánok ismert Deák-pártiak arcát viselik s a régi 
istenek (Kossuth, Tisza, Ghyczy) fejjel bukdácsolnak a 
vízmedence habjaiba. A medence alján pedig olvasható 
lesz: „In memoriam 1867.“

— Már ez nem áll. Mi önöket Kosuthtal egy 
medencébe nem dobáljuk. A felirat is más lesz: „re
quiescant in — aqua.“ Többet nem tűdön a jövő Pest
jének tervéből?

„Még nem szóltam a másik kőrútról, mely az An
drássy-ut háta mögött kígyózik végig a város külsőbb 
részein, a Lónyai-körutról. Az ut két végén egy-egy 
obeliszk áll; az egyik egvptomi hieroglif Írásban elmond
ja a vasúti kölcsön történetét, a másik szanszkrit je
lekben a temesvári fáét.“

4*
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— Megint téved. Egyik sem lesz obeliszk, hanem | 
diadalkapu, nem is érthetlen jelekben fogja azt a két 
történetet tolmácsolni, hanem minden pénzügyér tanul- 
ságaul világos magyarsággal azt, miképen kell az erdő
ket jól hasznosítani az államra nézve és hogy nem kell 
magát idegen bankárok által rászedetni.

„A városligeti avenue végeit pedig egy disztem- 
plom képezi e felírással: „az ismeretlen istennek, ki 
Magyarországot a jobboldali politika dacára is fentar- 
totta.“

— Csalódik, a felírás ez lesz: „a nemzet józan
eszének, mely a Deák-párt politikáját elfogadta.“

„Már most ki van kettőnk között jobban érte
sülve?“ — kérdé nevetve az ellenfél.

— Azt Klio kisasszony fogja eldönteni.
„Viszontlátásig!“
— Klio nagysám előszobájában.

A kölcsön terve megszavazva, szentesítve van. 
Ez az országház utósó tette. Most a vonatok mandá
tum-terhelten sietnek a honi tájak felé. A politika pi
hen. A „paszsziók“ szenderegnek, mig a passiót ünne
pelik.

Domino.

IRODALOM.

Suezig és vissza. (Útirajzok. Irta B. P o n g r á t z 
E m i 1, két kötet. Pest, kiadja Petrik Géza, 1870.)

B. Pongrátz Emil csak dilettáns az irodalom te
rén, a mi valószínűleg ép oly nagy szerencse önmagára, 
mint az irodalomra nézve, melynek a diletantismus 
seholsem vált valami reudkivüli hasznára. A divat
lapok közönsége elég gyakran találkozik ugyan Pon
grátz nevével költemények és beszélyek alatt, de vonz
erőt aligha gyakorolt e név az olvasóra, ki belbecs
csel bíró müvek iránt legtöbb esetben még akkor sem 
fogékony tálán ha különben gyarló aesthetikai fogalmak
kal bir. Annál értéktelenebb tehát e név a kritikus 
előtt, ki itészi bonckését nem örömest járatja végig 
az oly irodalmi termékeken, melyeknek minőségéről 
mindjárt eleve kimondhatja Ítéletét. így vagyunk b. 
Pongrátz Emillel is. Irodalmi termékeit pongyola irály, 
hanyag compositio, kevés olvasottság — tehát még ke
vesebb tanulmány — jellemzik. Ezek sarkalatos hi
bák, melyek ellen azonban — mint látszik — nem 
akar vagy nem bir orvosságot keresni. E föltevésre 
nagyobb szabású, legújabb müve jogosít, melynek min
den lapján kidomborodnak az említett hibák, elnyomva 
még az itt-ott sikerült leírások szépségét is. Hogy 
szerző tehetséggel bir a látott dolgok leírására, azt ha- 
nyagul odavetett vázlatai kétségtelenné teszik, bár képzel
nének helytelen előtérbenyomulása lépten-nyomon meg
zavarja azok olvasását.

Útirajzot írni nem oly könnyű föladat, mint

tán sokan hiszik és ha b. Pongrátz Emil bízva „cseve
gési“ tehetségében, bátorkodott is megírni a suezi út 
tarka látványossággal telt történetét nagy szolgálatot 
bizony nem te tt vele irodalmunknak, mely e genre-ban 
alig tud fölmutatni egy-egy sikerültebb müvet. Sze 
me r e  Bertalan útirajzaival még ma sem mérkőzhe- 
tik hasonló irányú hazai mü, dacára annak, hogy meg
jelenésük óta három hosszú évtized múlt már el. Igaz, 
hogy a suezi útirajzok szerzőjének sokkal közelébb eső 
célja volt, mint a szerencsétlen véget ért államférfiéi
nak, ki útleírásai által tükröt tartott a nemzet elé, 
hogy meglássa benne káros és szégyenitő hátramaradá
sát a közmivelődés és közjóiét terén. Pongrátz Emil 
csak mulattatni akar. Jeligéje, melyet a mű címlap
jára i r t : Valeat quantum valere potest.“ Csevegni akar 
élményeiről -  könnyeden és mulattatón. Szóval fölüle- 
tes tárcaírói modorban ir az emlékezetes suezi út vál
tozatos eseményeiről, és müvében majdnem több az 
üres reflexió, mint a tulajdouképeni leírás. Útirajzai
nak első kötetét az előszó szerint két hét alatt irta meg, 
ugyanott gyanús szerénységgel „irodalmi bűnnek“ ne
vezvén munkáját.

Ily fölületes tárcacsevegéssel szemben természe
tesen nem alkalmazhatja a kritikus azon szigorú mér
téket, mely alá a komolyabb és magvasabb útirajz-iro
dalom termékei esnek. Pongrátz Emiltől bizonyára 
senki sem várt tudós képpel irt fejtegetéseket; de ha a 
kritika mindazáltal sem szólhat elismeréssel útirajzairól, 
úgy ez csak azt jelenti, hogy azon sokkal csekélyebb 
igényeknek sem volt képes megfelelni, melyeket az útirajz- 
irodalom könnyebb faja: a tárcamodorban irt utiváz- 
latokhoz szoktunk kötni.

Hogy Pongrátz p é l  e-mé 1 e mindenről cseveg, a 
mi ép eszébe jut — még hagyján. Szellemdússágot af- 
fektáló irók rendszerint bőbeszédűséggel hiszik pótol
hatni az esprit hiányát, nem gondolva meg, mily visz- 
szatetszést kelt az értelmes olvasóban ez üres fecsegés. 
Nagyobb baj az, hogy szerző örökösen magáról beszél. 
Mindjárt az előszóban „divatbajött embernek“ ne
vezi magát, s e hiú öntetszelgés végig kiséri minden fe
jezeten. Szerelemről ábrándozik mint egy pelvhesedő di
ákgyerek. Lehet azonban, hogy e hiba kedélyének ki
folyása, mely, mint müvében számtalan hely tanúsítja, 
— élénken hajlik az ábrándozás felé. Ha van valami 
dicséretreméltó Pongrátz útirajzaiban, úgy azt kétség
kívül meleg költői kedélyének kinyomatában kell ke
resnünk, melyben sok érzelem tükröződik vissza. Így a 
VI-dik fejezet vége, hol szerző elmereng a tengeren, a 
sikerültebb vázlatok közé tartozik. Annál esetlenebbé 
lesz azonban a suezi útirajzok Írója, ha humorizálni 
akar. Ilyenkor rendszerint unalmassá, gyakran Ízetlenné 
válik. Hogy csak egy példát hozzunk föl: személyeske
déseit említjük, melyeknek bizonyára semmi közük sincs 
a suezi úthoz. De Pongrátz úr még a földközi tengeren 
is pártember marad, s a déli ég alatt sem feledkezik



meg a magyar oppositióról. A humoros leírások közül 
csak az utitársaság jellemzése sikerült némileg a szer
zőnek, hol pár alakot ügyesen mutat he nehány vonás
sal. Azon „Willersdorf“ neve, kiről szerző beszél, tu 
lajdonképen W ü l l e r s t o r f f .  Ugyanazon Wüllerstoríf 
ez, ki valaha a Novara-expeditiónak volt parancsnoka, 
miről azonban Pongrátz Emil mit sem tud.

A második kötetben foglalt egyiptomi vázlatok 
közül sok elég ügyesen van Írva, miután Pongrátznak 
elvitázhatlanul van tehetsége leírni a látottakat. E kö
tet tán azért is többet ér az elsőnél, miután szerzője, 
mint látszik, gyakrabban használta Wachenhusen és 
Hackländer Egyiptomról irt müveit, mit azonban in
kább elismerés mint megrováskép említünk föl. Ha b. 
Pongrátz Emil suezi élményeinek megörökítése he
lyett magyarra fordított volna egy Egyiptomról irt ki- 
tünőbb francia, német vagy angol müvet bizonyára na
gyobb szolgálatot tesz vele mind az irodalomnak, mind 
a közönségnek. Az előbbi semmit sem nyert e heve
nyében, pongyolán és tanulmány nélkül irt mű által, — i 
az utóbbi csak hiányos és fölületes fogalmakat fog sze
rezni magának Egyiptomról, ha elolvassa Pongrátz úti
rajzait. E a u t e  de  mi e ux  azonban hézagpótló mü 
utirajz-irodalmunkban.

Borostyám Nándor.
*

Agai Adolf a Csicseri Bors, Nádai Ezüstös, Porzó 
és Borsszem Jankó álnevek alatt egyaránt ismert elmés 
tollú iró, közelebb sajtó alá rendezi elszórva megjelent 
jobb tárcacikkeit. „S z i v a r f e 11 e g e k<£ címet fog vi
selni az érdekes kötet, melynek kiadására R á t h  Mór 
vállalkozott. Bizonyára sok olvasója lesz e szellemdús 
rajzoknak, mert Agai azon Írók közé tartozik, kiket párt- 
szenvedélyből ócsárolhatnak, de bizonyára mindig érde
keltséggel olvasnak. Legközelebb lapunk is ad tőle egy ér
dekes közleményt.

*

Magyar könyvpiac. T o l d y  Ferenctől megjelent az 
„ I r o d a l o m t ö r t é n e t i  o l v a s ó k ö n y v “ 2-dik kötete. 
(Kiadta az „Athenaeum“, ára 1 ft 60 kr.) A tartalmas kö
tet a legújabb kort foglalja magában : Kazinczy Ferenctől 
Arany Jánosig, hetvennégy magyar iró életrajzi vázlatá
val, s müveikből mutat> ányokkal. Költemény és próza, 
műfordítás és drámatöredék, szónoklatok, levelek , politi
kai és kritikai dolgozatok képezik e mutatványokat. A na
gyobb müvek mutatványait az egészről készített vázlatok 
előzik meg. — A i g n e r  Lajostól uj röpiratot kaptunk 
„A z e g y h á z  é s  a h á z a s s á g “ cim alatt. Egyház
történelmi tanulmány ez, tekintettel a polgári házasságra. 
Szerzőül a röpirat címlapján „egy pap“ van megjegyez
ve. Ára 60 kr. — D e b r e c e n b e n  ifj. C s á t h y  Ká
rolynál közelébb került ki a sajtó alól Nagy Sándor főis
kolai francia nyelvtanár „Francia nyelvtanának“ (ára 1 ft 
60 kr.) második kiadása. A vastag kötethez szótár vau 
mellékelve, s a könyv célszerűsége felől legjobban tanús

kodik az a körülmény, hogy a francia nyelvtanok nagy 
özönében második kiadást ért.

*

Rövid hírek. L a m a r t i n e  levelezéseit ki akarja 
adni unokahuga: Cessiat Valentina s már felhívást is iu-

iratait használat végett neki átengedni szíveskedjenek. — 
G o e t h e  hires életirója: Lewes s neje, ki E l l i o t  György 
név alatt ir, jelenleg Németországban utaznak. — Di s -  
r a e l i t ő l  (angol lapok hire szerint) közelébb uj regény 
fog megjelenni. — L ü b k e „A plasztika története“ cimü 
hires müvének második kiadása Lipcsében Seemannál kö
zelebb jelenik meg második, átdolgozott kiadásban, G r i in in 
Herman pedig Rafáel életiratán dolgozik.

KÉPZŐMŰVÉSZET.

A képzőművészeti társulat kiállításának francia 
művei igen érdekessé teszik e tárlatot. Hatás tekiute-

müvekmiud kiálltak már egy kritériumot, vagy a párisi 
tárlaton, vagy a müncheni mükiállitáson, s nem egy van 
köztük, mely érmet és kitüntetést nyert. A festészet 
minden fajából találunk a 42 darab közt; életképek, 
arcképek, táj- és csataképek, és drámai kompoziciójú 
müvek tarka vegyülete ez, s érdekelhetnek minden 
mübarátot. A mű-kritika éles lehet e müvek némelyi
kével szemközt; technikáját és a felfogást jogosan meg
támadhatja nem csak egynél, de a hatást egyiktől sem 
lehet megtagadni. A könnyed modor, mely a festmé
nyek technikáját jellemzi, a sziliekkel űzött hatáskere
sés, nem is lehet példányszerii, de nem is lehet elriasztó 
senki előtt, ki a modern francia festészet hatását érezte. 
Gondos, szorgalmas átdolgozást hiába keresünk, tiszta 
rajzokat is alig találunk. Mindig a tárgyak tömeges fel
fogása, nagy vonásokkal, pathosz-szerű előállítás, és 
hatásra-törekvő számítás van előttünk. Néhol a termé
szet utánzását látjuk a legnagyobb mértékben. A kép
zőművészet pedig eszményiteni szokta a természetet, 
színeiben úgy, mint vonásaiban. A természet nem min
denben nyilatkozik teljes pompájában vagy fenségében, 
s a művésznek mindig tökéletesre kell törekedni. Keve
sebbet, vagy többet kell hozzá adni a művészetnek. Co cq 
Ce s a r  „Erdőrészlete“ hü másolat a természet után, 
de nincs benne compositió. Neki sikerült hangulattel
jes képet festeni, pompás távlattal átlátszó lomboza
tokkal, kellemes árnynyal; de a természet hü után
zása D u b o i s t  és G a u t i e r  t köznapiságbaragadtas az 
előbbi „Dianája“ és az utóbbi „Sebestyéné“ lehetnek bár
mily jó alakok az anatómia szempontjából, de igen kö
zönséges alakok maradtak, mint istennő és az elveiért 
kinszenvedett vértanú.

A tájképek közt hatás tekintetében legelső he
lyen áll Cocq „Erdőrészlete“, mely élénk és kelle-
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mes. De composite tekintetében szebb a H a n n o t e a u  
„Nádasa“, és W y ld  „Szent-Mihály hegye“. Az előbbi 
ritkás lombjai, művészileg festett nádasa, az előtérben 
levő fák változatos rajzások szépséget rejtenek, s megbo
csátjuk, hogy a háttérben látszó fatömeg színeiben és 
rajzában nem sok a változatosság, a lombok közt látszó 
ég pedig nincs kellő távolságban. Wyld tájképének 
előtere bravonrral van festve és szépen rajzolva; 
hátterének távlata tiszta és természetes; levegője át
látszó, s csupán fényesebb nap kellett volna, hogy e mű je
lessége bevégzett legyen. Lansyer tájképén az előtér, s az 
oldalt látszó őszi természet művészi, mig a háttért el
foglaló Pirrefond vára mintha csak színes papírból 
volna kivágva. B e r n i e r  „Bretagnei kút“-ja ép oly 
könnyedén van kezelve, mint Cocq festménye. Az erdő
boltozat itt is szép, de nincs meg benne az a hangu
latteljesség, mely amabban.

Ezek a legjelesb tájképek, melyek sajátságos mo
dorát kissé meg kell szoknunk. Nagyon különbözik ez 
a mi és a német tájfestők modorától. Az ecsetkezelés 
durva, darabos, s némileg a színpadi festészetre emlé
keztet. Nagyon feltűnő azok előtt, kik szeretnek a 
tájképeken — botanizálni. De a nagy tömegekben és 
vastag vonásokban alkalmazott sziliek sok apró részlet 
távlatszerü foglalatját nyújtják, s igy a müitész 
kibékül vele.

Francia festészeink nem igen törekednek a gon
dos kidolgozásra, még oly képeknél sem, melyekhez 
ambitió van kötve. Azt lehet mondani: keveset rajzol
nak és nagyjából festenek. Hanem figyelnek arra, hogy 
fölvett tárgyaikhoz illő hangulatot költsenek a nézőben. Ez 
senkinek sem sikerült annyira, mint Delaunay-nek,kia 
„római pestis“-bői festett egy jelenetet, s e komor tárgy
hoz sötét színekkel szerzi meg a hangulatot. A levegő 
kékes barna, az épületek sötétek, az alakok sárga arcu- 
ak és szintén sötétek. Egyetlen éles szin nincs a képen, 
csak a halál angyala, mely az előtéren lebeg van fehér 
lepelben. A képnek van is hatása, s ki boncolgatná: 
vájjon e sötét lég, és fekete felhők természetesek-é ? A 
művész a monda nyomán festette a dögvészt. A halál
angyala száll az égben, s megjelöli a házakat, melyek
ből áldozatnak kell elhullnia. Az előtéren lebeg, jól raj
zolt mozdulattal mutatva egy palota ajtajára. De bizo
nyos naivság van azon felfogásban, melylyel a művész 
azt akarta előtüntetni, hogy a pestis ezrenkint szedi ál
dozatát. Ennek tolmácsolására egy alvilági alakot fes
tett az angyal mellé, mely a vész angyalának segít meg
jelölni a házakat, minthogy amaz egymaga alig bírná. 
Ezen alvilági lény (egy vézna banya személyében) épen 
dárdáját döfi a palota kapujába, melyre az angyal mu
tat. Az előtérben egy pár sovány , sárga arcú 
alak huzza meg magát, hátrább halványan rajzolt sötét 
alakok látszanak, kik közül egy ép akkor omlik össze a 
járvány folytán; a kövezeten még egy pár halott van, 
ezentúl egészen puszta, kihalt az utca, melybe jó tá

volra lehet nézni. Baloldalt a háttérben egy templom 
lépcsőzete látszik, melyen papok lépdelnek le kopor
sót kisérve. A templom mellett emelkedik Konstan
tin lovagszobra, sötéten rajzolódva a szürke le- 
vtgőbe.

Az egész előállítás és kezelés hatásos. A szürke
ségből nagy számítással vannak kiemelve az alakok. A 
halálangyala és társa könnyedén rajzolvák, rajz-szépség 
nélkül is kifejezőn, épen mint a többi alakok. Az elő
térben levő palota oszlopai és vaskos lépcsőzete azonban 
üres és rajztalan szürke tömeget nyújtanak, melyek 
mint valami mérnöki négyszögek, inkább ábrák, mint 
rajzolatok avagy festmények.

Az ellentét kedvéért említjük Delaunay müve 
után a B e r t r a n d é t ,  mely nagy szorgalommal, de 
compositio nélkül festettt kép, s egész életnagyságban 
ábrázolja Virginiát („Pál és Virginia“ történetéből) a 
mint holttestét a tenger a partra dobta. Igen szépen van 
egyetlen alakja rajzolva az arccal szemközt és oldalt 
fekvő holt leány. Az egyes tagok, és a szelíd arc egyenlőn 
kifejezik a fiatalságot. A vizes ruha redőzete, sőt még az 
ázott harisnyán átlátszó lábujjak is nagy bravourral van
nak festve. A kép rámájáig tornyosuló hullámnak nincs 
semmi értelme és indoka, miután a tenger szélén fekvő 
hullában már meg van az indok, hogy a hullámok 
dobták ki.

B e a u  m o n t  festménye minden néző figyelmét 
megragadja. Nem igen lehet könnyen megérteni, hogy 
mit akar kifejezni a festő ama félmeztelen hölgygyei, 
kinek pamlaga körül ocsmány törpék csoportját látjuk, 
s kik kezökben ékszereket és pénzt tartva, mind a fia
tal, szivarozó hölgy felé nyújtják. A hölgy közönyösen 
tekint rájuk, s hihetőleg azt mondja, mit a festő e kép 
aláírásául te tt: „Miért ne?“ E kép allegorikus. A nő köny- 
nyelmű lény, ki pénzért adja szerelmét. Pipere-asztalá
nál a pamlagon ül, s gondolkozik. Az ocsmány törpék 
gondolatainak illustrációi. Eszébe jut, hogy szerelmét 
pazarolja s előtte mindegy, bármily nyomorék, vén és 
rut legyen is, ha pénzzel közeledik hozzá. — Nem tu
dunk azon hatás körébe jutni, melyben a festő volt, mi
dőn e müvét kigondolta, azért nem is tudnék megmon
dani, hogyan kellett volna gondolatát kifejezni, de azt 
érezzük, hogy igy, a hogy van, reális és nyers. Undort, 
megvetést érzünk a kép szemlélésekor. Ezt ébreszteni soha 
sem szabad. Több homály, több elpalástoltság kellett 
volna itt. Ez irtózatos, állatias törpék durva magyará
zók ; a padlatra kiszórt aranyok, a csillogó ékszerek bru
tális eszközök a tolmácslásra.

A kép technikája jó; színei elevenek. Egészben 
véve szintén érdekes mü.

D unó is gróf is allegóriában festette le a mú
landó és állandó szerelmet. Egy ifjútól az amorettek 
által ragadva elszáll kedvese, az ifjú pedig anyja keb
lére menekül, hol szeretetet talál. Antique alakok ezek, 
a mennyiben — meztelenek. A tova röpített nő azon-
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ban nagyon is modern módon csiptet szemeivel a légből 
alá, elhagyott kedvesére. Semmi szépség sincs e művön. 
Színe bágyadt, alakjai laposok.

Megemlítjük még F ic h e l- tő l  „Szent Bertalan 
éjét“, mely kisebb kép, s azon jelenetet ábrázolja, mi
dőn a hugonották lakásainak ajtaját megjelölik, hogy 
aztán legyilkolják őket. Holdas éj van, s a megjelölést 
vad harcosok teszik. Inkább technikájának jósága, mint 
a felfogás magvassága által érdemel figyelmet. — 
M o n t c h a b l o n  „Mózese“ oltárkép, s Mózes holttestét 
látjuk rajta, angyaloktól ég felé emelve. Némely rajz
hibát, s a redőzeteknek itt-ott nagyon is össze-visszás- 
ságát leszámítva, szép és művészi értékű kép. Különö
sen szépek az angyalok arca.

Az életképek közül legjelesbek: G i r a u d  E.-től 
egy bikaviadali jelenet, melyen typikus és kifejező ar
cokat látunk; G i r a u d  K. „tekéző parasztjai“, Gui l -  
1 a u m e n t :  „szántó-vető beduinok;“ (kár, hogy e kép 
háttere olyan, mintha nem olajfestmény, hanem aqua- 
rell volna) H e u i l l a n t :  „Iskola a bokorban,“ (egy 
fiatal pár csókolózik.) Kellemes idylli kép W éb er-tő i 
„Echo és Narciss.“ Narciss meglátja árnyékát a vízben, 
és szerelmesen nézi. Echo pedig remegve és féltéke
nyen tekint rá.

Van egypár csatakép is. Ezek közt B r o w n é a 
jeles. „I. Napoleon 1815. jun. 17-én este.“ A nagy 
hadvezér az ütközet után széttekint a csatatéren, me
lyen halottak és tábor látszik. Van bizonyos heroikus 
e festményen, s a császár alakja igazán szép. A felhős 
levegő, a síkság, a lovas kiséret, mind nem mindennapi 
tehetségről tanúskodnak. Kazár Emil.

S Z Í N H Á Z .

A nemzeti színház régibb tagjaival újra megköté 
a szerződéseket. Hogy mily föltételek alatt s kellő mél- 
tányossággal-é, — azt fejtegetni nem e lap föladata. De 
szólanunk kell arról, hogy az uj igazgatóság e szerző
déseket illetőleg mennyire járt el tapintatosan. A dal
műnél mindjárt sajnálattal kell tapasztalnunk, hogy 
mig a gyöngébb tagok is, kivétel nélkül mind megma
radtak, Hollósné K e n d e l é n y i  Fanni asszonyt, ki 
drámai játék tekintetében Pauliné asszony kivételével 
társait mind fölülmúlta, s egyes szerepeiben — igy 
Elzában is — vonzó jelenség volt, a szerződött tagok kö
zött nem találjuk. Nem tudjuk: helyét kivel szándé
koznak betölteni, de annyi bizonyos, hogy nála buz
góbb tagot egyhamarjában nem találnak. — A drámánál 
nem tartjuk igazoltnak B o é r Emma k. a. elbocsáttatá- 
sát. Még értenők ez eljárást, ha helyére a vi
dék elsőrendű tagjai közül hoztak volna valakit, de 
az újabban szerződtetett kezdők, kiknél, legalább szín
padi routint illetőleg jóval magasabban állt, pótolni 
mostanában aligha fogják. Átalában a kezdők előtérbe-

tolását nem tartjuk sem célszerűnek, sem az intézet 
méltóságával megegyezőnek. A nemzeti színháznak 
figyelemmel kellene lenni a közönség igényeire, mely 
máris unni kezdi e gyakori kísérleteket. Véleményünk 
szerint, a képezde fiatal növendékeit csak akkor lehetne si
kerrel alkalmazni, ha már vidéken, hol több tér nyí
lik erejök kifejtésére, pár év alatt kissé megerősödtek, 
s némi gyakorlottságot szereztek. így az igazgatóság 
szerepeltetésük által vagy a közönség jogos igényeit 
hagyja figyelmen kívül, vagy tétlenségre kell őket kár
hoztatni, melyben tehetségük nem fejlődhetik, sőt jö
vőjük is kockáztatva van. Vagy mit bizonyít Bogdano- 
vics Krisztina, Dulka Sarolta, Helvey Ilka, Human 
Alexandra és Várföldi sorsa, kiket csak elvétve látunk 
a színpadon. —• Szinházimknak jelenleg több tagja 
van, mint Rádnótfáy idejében, de valódi erők tekin
tetében még sem gyarapodott.

Nem tartjuk célszerűnek végül több uj vendég 
— köztük: S i n g e r  k. a., Vahot Mari k. a., és Kovács 
fölléptetését, kik épen semmi sikert nem arattak. Az 
ily szárnypróbálgatások kockára teszik a közönség tü
relmét, s bizton látható bukásukat az előleges szigorú 
próbával könnyen meg lehetne akadályozni. A nemzeti 
színház nem iskola, s csakis úgy lehet azzá, ha a kez
dők nem a színpadon, hanem a közönség között, jele
sebb példányok látása után nemesítik Ízlésüket, s nyer
nek oktatást.

*
Hlimann Olga hétfőn d. u. 6'/f órakor, hosz- 

szas szenvedés után a tüdővész áldozata lett. Benne igen 
kitűnő tehetség veszett el. Atyja, ki Oroszországban la
kott s maga is zenész, már gyermekkorában nagy utazá
sokat tett vele. Voltak Sibériában, Khiuában, Törökor
szágban, míg végre hazánkba jöttek. Hollósy Kornélia Lo- 
novicsné asszony is meghallgatá Aradon, s mindenkinek 
melegen ajánlotta pártfogásába, mint- ritka tehetséget. Ek
koriban nyilt meg nálunk a szini tanoda, melybe ösztön
díjjal vették be. Föllépett nehány hangversenyben s min
denki igazoltnak találta a hirt, mely tehetségéről beszólt. 
A nemzeti színház operájában három évig működött. Hu
szonegy évvel, szép jövő küszöbén kellett megválnia a szín
padtól, melynek egyik jeles tagja s nagy reménye volt.

*

Salví társulatáról egy idő óta magasztaló bírála
tok jelennek meg a milánói színházi lapban. Oly „bámu
latos,“ „roppant sikerről“ szól minden egyes jelentés, hogy 
társulatát, melyben tagadhatlauul van egy-két kiváló erő, 
már maga Salvi ur sem dicsérhetné meg jobban. Mi elis
merjük Pandolfini és Medini előnyeit, s mindenkor gyö
nyörködünk szép drámai előadásaikban, de Guidottival s 
Morro k. a.-al szemben nem osztjuk a tudósitó lángoló 
lelkesedését. Ugyancsak ez a lap Írja, hogy Pando  I f i n  it,  
a stagione kitűnő baritonistáját, az 1870—7 1-diki farsangi 
idényre a római Apolló-szinházhoz szerződtették, s hogy
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A n a s t a s i ,  ki tavaly a fővárosban kedves emléket ha
gyott maga utón, jelenleg nejével: P o z z o n i  Antónia 
asszonynyal együtt Messinában énekel.

*

Sand György Párisban jelenleg a Cluny- és 
Odeon-szinházakba gyűjt közönséget drámáival. Ez utób
binak a „L’ Autre“ első tiz előadásából 42,500 franc 
jövedelme volt. Oly nagy bevétel, melyhez hasonlót a szín
ház évek óta nem mutatott föl. A Cluny-szinházbau 
„Klaudiáját“ nézik, mely a közönség nagy része előtt újdon
ság, amennyiben ezelőtt tizennyolc évvel adták először a 
Porte St. Martin-színházban. — Klaudia ama népdrámák 
közül való, melyeknek sorát „Francois le Champi“-val 
nyitá meg.

Z E N E .

Wagner Rikhárd uj röpirata a „zenekar vezeté
séről“ megjelent. Ama cikkek gyűjteménye ez, melyek 
nem rég a lipcsei „uj zenészeti folyóiratában láttak 
először napvilágot. Mint a genialis zeneszerzőnek min
den müve, úgy e röpirat is nagy zajt ü tö tt, s az éles 
megtámadások egész záporát vonta magára, A zene 
történetének hires búvára dr. Ambros, — ki eddig, noha 
nem föltétlenül, de mégis hive volt Wagner Rikhárd- 
nak és szépen nyilatkozott müvei felől, — most egyszerre 
köpenyt fordít, s azt állítja, hogy a „Lohengrin“ köl
tője csak azért irta cikksorozatát, mert a bonni Bee- 
thoven-ünnepélyen a zenekart szeretné vezetni, s el 
akarja a közvéleménynyel hitetni, hogy nála jobb kar
mester nem létezik. Ambros állításait még ama naiv- 
sággal koronázza meg, hogy Wagnerrel szemben L a c h 
t e r  t  és H i 11 e r t jelöli ki a zenekar vezetőiül. Igaz 
ugyan, hogy Wagner vékony füzetében nagy zenészek
— köztük Mendelssohn. Meyerbeer, Brahms és Joachim
— ellen intéz támadást, kiket azzal vádol, hogy nem 
feleltek meg ama szerepnek, melyet tehetségük és ál
lásuk számokra kijelölt, de müvében mégis sok olyan 
dolog van, melyért a zenészektől nem ócsárlást, hanem 
ellenkezőleg elismerést érdemelne.

Wagner röpiratában először is arról panaszkodik, 
hogy a színházak többnyire nagy. könnyelműséggel já r
nak el a zenészeti állomások betöltésénél, s igen helye
sen róvja meg azt, hogy a második és mély hegedűk 
kezelőiül rendesen kivénült és rokkant zenészeket alkal
maznak. Megrójja a színházi protectiót, mely minden ! 
tehetséget elnyom, s csupán a „csuszó-mászó állatokat 
veszi melengető szárnyai alá.“ A zenekarokban ural
kodó restségnek tulajdonítja, hogy úgy a színházakban, 
mint a hangversenyekben csak ritkán hallhatunk kor
rekt előadásokat. Fölhozza a kegyelet hiányát is, mely 
rendesen tapasztalható ama karmestereknél, kik nem lel
kesedésből, hanem csupán üzérkedésből veszik kezökbe a 
karnagyi pálcát. Eseteket sorol elő, melyekben szemé

lyesen győződött meg arról, hogy gyakran a leghíresebb 
karnagyok is mily könnyelmüleg látnak föladatuk tel
jesítése után. E röpiratban sok érdekes adat van elő
sorolva s oly tanuságos dolgokat tartalmaz, melyeknek 
zenészeink nagy hasznát vehetik. Langer Viktor.

*

Soupper Jenő pénteki hangversenyének az „Europa“ 
termében díszes közönsége volt. Hat dalt énekelt; leg- 
költőibb volt ezek közt Bubinstein „Es blinkt der 
Thau“-jas leghatásosabb Gounod „Serenade“-ja. Schubert 
„Erlkönig“-je erősebb hangszinezést kívánt volna. Éne
kelte niég Schumann „Belsazár“-ját s Pauliné asszony
nyal a „Figaro lakodalmának“ kecses duettjét. Az utósó 
számot Ábrányi Kornél „Ábrándvilág“-jának két ma
gyar müdala képezte. Souppernek kis terjedelmű hangja 
van, de értelemmel és Ízléssel énekel. Mint hangver
senyző nem felel meg a közönség igényeinek, de mint 
énektanár tanulmányait sikerrel érvényesítheti. Jövőre 
igen helyesen cselekszik, ha e két különböző pályát 
össze nem téveszti. Közreműködött hangversenyében 
Deutsch Vilmos és Lendvainé asszony is, ki Bulcsu Ká- 
rolynak „A fonó leány“ cimü költeményét szavalta 
játszi színezéssel.

*

Volkmann Róbert nyitányt irt Shakespeare „III. 
Rikhárd“-jához. E nagyobb szabású zenekölteinényt elő
ször az idei pesti daláríinnepélyen fogjuk hallani.

* X

Uj zenemüvek. T á b o r s z k y  és P a r s e  b kia
dásában megjelentek: „ N é g y  d a r a b  b a r á t a i m  
e m l é n y é b e . “ Zongorára és hegedűre szerzó: G o b b i  
Henrik. 2 füzet, mindenik ára külön: 1 ft 50 kr. — 
„Hat  m a g y a r  mo d o r ú  k i s  j e l l e m r a j z “, zongorára 
szerzé s Wenkbeim Teréz bárónőnek ajáulá: G o b b i  Hen
rik. 2 füzet, ára füzetenkint 1 ft. — Szintén e tevékeny 
és tehetséges zeneszerzőtől kapunk még bárom „valse“-t 

I (áruk egyeukint 80 kr), s egy magyar irályu „nagy soná- 
tá“-t, mely Liszt Ferencnek van ajánlva. Ez utóbbi zene
szerzemény ára 2 ft. - -  R ó z s a v ö l g y i  és társától 
„T a v a s z v i r ág o k“' cim alatt kedvelt népdalok átiratát 
kaptuk. Ára 1 ft. Szintén Rózsavölgyi kiadása: S z é k e l y  
Imre ábrándja Thomas Ambruzs „ H a m l e t “-je felett s 
ugyané dalmű könnyű kivonata D o p p l e r  Károlytól. Ára 
mindeniknek 1 frt.

TARTALOM: A költészet hatásairól (vége). S z á s z  Károly- 
— Válás után. S z á s z  Béla. — A szegény szép Éva. 
(Folytatás.) T o l n a i  Lajos. — Meyerbeer anyja. — Mu- 
mu. T úr g e n e  w Iván beszélye. (Folytatás.) — Tárca-la
pok. — Irodalom. — Képzőművészet. — Színház. — Zene.

Felelős szerkesztő : Kiadó :
§zana Tamás. Fekete Bernát.

Peat, 1870. Nyomatott Kertész Józsefnél, (városháztér 3. sz. U-ik udvar.)
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SZÉPIRODALMI KÖZLÖNY.
IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

VIDÉKI SZÍNÉSZETÜNK RENDEZÉSÉRŐL.

A Kisfaludy-társaság egyik ülésében vidéki 
színészetünk rendezéséről értekezvén, egy erre vo
natkozó hírlapi jelentés azon ellenvetéssel állt elő, 
hogy ideális az általam javaslatba hozott rendezési 
mód. — Szívesen alávetem magamat ez Ítéletnek, 
a mennyiben az idealismus a megtisztított, neme
sített természetet jelenti, s a valódiság minden lé
nyeges tulajdonságát összefoglalni törekszik; — 
sőt annyiban is kész vagyok aláírni a javaslatomra 
mért Ítéletet, a mennyiben az indítványom kivite
lének nehézségei felett aggódik. De amaz idealis
mus mellett, mely a valódiságot veszi alapjául, s 
azt az eszmének megfelelővé tenni igyekszik, van 
egy más idealismus is, mely megelégszik valamely 
eszme létezésével, de nem törekszik egyszersmind 
azt kellőképen érvényesíteni. — E száraz idealis
mus elég, sőt szükséges a művészeti élet megindí
tására : mint elég és szükséges a nap fénye, 
hogy tavaszszal a növényzet felviruljon, de lehet
séges-e ama felvirulás a talajnélküli meddő sziklán, 
vagy egyéb kártékony körülmény között ? A hazafias
ság eszméje elegendő volt nemzeti színészetünk élet- 
beléptetésére, de korántsem elég arra, hogy az kellő
képen táplálódjék, fejlődhessék, és képes legyen na
gyobb bódításokat tenni a hazai közönség különféle 
rétegeiben.

Az az eszme, melyből nemzeti színészetünk 
kiindult, annál kevésbé elég annak művészeti fej
lesztésére és anyagi gyarapítására, minél nagyobbak 
a művészetet általában, a nemzeti művészetet 
pedig különösen hátráltató körülmények. Eltekintve 
attól, hogy hazánk soknyelvüsége a nemzeti színész 
m ükörét megszorítja, — vidéki színészetünk rósz 
anyagi helyzetének is számításba kell jönni, mely 
miatt nem képes biztosítani magának a hazai iro
dalom közreműködését, s mindinkább rászorul az 
idegen népszínmű-irodalomra. A ki vidéki lapjain
kat olvassa s a vidéki színtársulatokat némi figye-

I.

lemmel kiséri, nem egy magyar várost könnyen 
Bécs külvárosának hajlandó tekinteni; vidéki színé
szeink annyiszor adnak elő Bergféle darabokat. Pe
dig, ha még oly sikerültek volnának is e laza és 
sentimentalis bohózatok — a mit legtöbbnyire ta
gadni kell, — mégis csak saját közönségük, vagy 
ahhoz közelálló közönség előtt lehetnek azok jók. 
Minden művészetnek saját nemzetiségében kell gyö
kerezni, hogy a művészet magaslatáig emelkedhes- 
sék; s arra, hogy a nemzetiség saját kerékvá
gásában maradjon, s vidéki színészetünk művészeti 
tekintetben is fejlődhessék, nem csekély biztosíté
kul szolgálhatna az, ha mindegyik magyar színpad 
nem nyerészkedni vágyó igazgató, hanem kielégitő- 
leg képesített, és az illető város által díjazott dra
maturg vezetése alatt állana, ki képes volna, az ide
gen müveket a nemzeti és helyi viszonyokhoz ké
pest átdolgozni, s a színészek tanulmányait előmoz
dítói ag vezetni. Hogy pedig ez s több egyéb nélkü- 
lözhetlen kellék meg legyen: arra nem szükséges 
az állam-subventio, hanem korunk valódi pana- 
ce-ája: az önsegélyzés. bilihez pedig nem törvény
hozási, hanem csak kormányzati intézkedés kell, 
melynek célja legyen, az 1848-ki színházi törvényt 
kellőképen értelmezve, önsegélyzésre utalni a ma
gyar színházi közönséget. Mily ut vezethetne e cél
hoz, azt fentebb érintett értekezésem tartalmazza, 
melynek lényege itt következik.

Mindenekelőtt szükséges, hogy a színészet oly 
alapra legyen fektetve, melynek segélyével a szín
háznak kedvező minden szellemi és anyagi erő sza
bad fejlődésre juthasson és buzgó működésre ser
kentethessék.

A mi ismét azt kívánja, lmgy a kormány a 
színháznak ne csak célját, hanem természetét, az 
az tulajdonképeni életföltételeit is szem előtt 
tartsa.

Ez életföltételek felől azonban eddigelé még
5
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nem igen voltak tisztában. A színészet eredetileg 
közvetlenül a nép életéből keletkezett, maga a nép 
kezelte a színpadot, tartotta fenn, játszott rajta, s 
rendelkezett felőle. Később a fejedelmek vették a 
színpadot birtokukba, s azok ruházták fel a váro
sokat a színház-nyitásnak jogával, s még most is 
annyira uralkodnak a szülészet absolutistikus remi- 
niscentiái az illető intézmény felett, hogy a városok 
még ma is egyes igazgatóknak engedik át a szín
házi jog gyakorlását, kik valódi absolutistikus mó
don , minden más illetékes befolyás kizárásával ma
guk kezelnek oly intézeteket, melyektől annyi mű
vészeti, erkölcsi és anyagi érdek függ.

Ez már amaz alkotmányos elvvel ellenkezik, 
mely szerint a nép minden tehetsége föl van jogo
sítva arra, hogy állami és mivelődési életének min
den nyilatkozásánál közreműködjék. Hogy ez abso- 
lutisticus szokás mennyire ellenkezik a színészet ér
dekeivel, azt a tapasztalás eléggé kimutatta. A szín
házak ugyanis főképen azért téveszték el céljukat és 
hivatásukat, mert oly egyének kezére voltak bízva, 
kik — kevés kivétellel, — erkölcsi és széptani te
kintetek helyett csak tehetetlenségök vagy nyerész
kedési vágyuk után indultak. A színészet legna
gyobb hanyatlása alatt is voltak ugyan költők, ki
tűnő zeneszerzők, műismerők s a nép javának ba- 
rátjai, de ezek nagyobbára elfordultak a színházak
tól, mert azok megszűntek nemes irányú és a köz
érdeknek szolgáló intézetek lenni; a gazdag sub
ventio és műveltebb közönség segélyével csupán

némely udvari s nagyobb városi színházaknál ma
radtak meg a valódi művészet gyér hagyományai.

A mi különösebben saját vidéki színészetün
ket illeti, az eszközeinek hiányában nem juthatott 
ugyan ama fényes romlottságra, melyet a színi vi
lágban általában tapasztalunk, — de e romlottság 
még elijesztőbbnek mutatkozik a szegénység tépett 
köntösében. Operetteket, énekkarokkal ellátott nem
zeti és idegen népszínműveket adnak elő, de hogyan 
énekelnek e népszínművekben! A falusi bűcsújárók 
is jobb összhangzattal énekelhetnek, mint azok a 
kardalnokok, kiket nemrég egy nem épen jelenték
telen vidéki városunkban előadott népszínműben 
hallottam. Oly iszonyú unisono volt az, mely nem 
csak a fővárosi hallgató, hanem az odavaló, keve
sebb igényű kézművesek hallérzékét is méltán sért
hette ; mert felteszem róluk, hogy valamely dalárda 
tagjai, és igy összhangzatosabb énekléshez vannak 
szoktatva. A szóban forgó vidéki színház fölemlité- 
sénél nem hallgathatok el egy esetet, mely szomorú 
világításba helyezi vidéki színészetünk állapotját. 
Egy tekintélyes polgártól haliám ugyanis, miszerint 
a társulat egyik tagja fölkérte: háziszolga gyanánt 
venné magához. Már most nein tudom: mi elszo
morítóbb, a vidéki színész anyagi helyzete-é, mely 
arra kényszeríti, hogy művészi hivatásán kívül, 
még szolgálatot is keressen, vagy müveletlensége, 
melynélfogva megszorult helyzetében a háziszolgáén 
kívül más alkalmaztatásra nem lehet kilátása.

DUX ADOLF.

AZ ALVAJÁBÓ.
— BALLADA. -

Zugszobában, rozzant ágyon, 
Elgyötörtén, haloványon, 
Boldogtalan menyecskének 
Beb szomorú lett az é le t!

Panaszol a süket falnak:
,Oh, hogy az ég meg nem hallgat! 
Hogy ez ártatlan jószágot 
Nem veszi előbb magához!
Kire marad ? Ki szereti ?
Anyja . . . apja ? Jaj, jaj neki!'

Le-lecsuklik gyönge karja,
De öleli, de takarja!
Lehe, csókja, könyje, forr, hull, 
Mig a forró fájdalomtúl

Elalél, s a bús hajlékban 
Temetői csendesség van . . . 
Csend és éjfél. lm az árnyak! 
—  Ide vájjon miért járnak? — 
Ni amott egy sápadt, tépett, 
Csodálatos egy kisértet!
Beesett két szeme párja 
Rámered a hideg ágyra;
Keble dagad, ajka rendül,
Hebeg, ing a gyötrelemtűi;
Keze keblén egybetörve,
Ráborul a nyirkos földre.
Oh nem árnyék, nem kisértet —  
Szegény asszony —  ez a férjed! 
Dacos hangja törve immár, 
Nyöszörög, sir lábaidnál:
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„Ne hasadj meg szivem addig, 
Szava, hangja mig nem hallik. 
Mig kis fia gyügyögése 
Nem merit az őrülésbe.
Atkozott a láz, a mámor,
Mely kiszakított karjából! 
Mennyországom ! Oh bocsánat! 
Nem, nem ! El, ki a világnak!!

Álmodik a hű menyecske:
,Ha még egyszer felkeresne!
Ha szerelmünk szép világa,
Az a régi . . . visszaszállna!
Ha szeretne! De nem bánom. — 
Én pihenek csendes ágyon;
Csak a fiát, azt ne hagyja,
Hisz’ az övé, édes atyja! . . .‘

Oh betölt vágy! Áldott álom!
Úgy megzokog mindahárom! . . .
Megkerült a régi éden. —
Csak egy árnyék jár az éjben.
Csak egy árny, egy alvajáró,
A töredelmes bűnbánó;
Leborulva szempillája,
Keze keblén egybezárva:
Felesége ágya mellett 
Órahosszat eltérdelget.
Sokat suttog, sokat mormol 
Csodatevő irgalomról,
Szerelemről, kegyelemről,
Szerető nő — s az istenről,
S egy-egy feltört könyje mondja:
Valami még mindig nyomja! . . .

E. KOVÁCS GYULA.
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A SZEGÉNY SZÉP ÉVA.
— ELBESZÉLÉS. —

Irta: TOLNAI LAJOS.
(Folytatás.)

Már sokszor tapasztaltam, hogy nagyon okos és 
szép leányok egyszerű, teljességgel nem szép, és hozzá 
szótalan embert szerettek. Ebből az látszik, hogy nem 
pusztán az arc az, a mit meglehet szeretni, talán a szív, 
vagy a léleknek némely tulajdonai is méltók erre. Be- 
rényi ur igazán nem volt szép; az egész arc messze ál
lott a szabályosságtól. Egy nem szép, fekete sovány 
arcú, apró szemű, egyenes hosszú orrú, ritkás bajuszu és 
szakállu embert mi szükség volna leírni?

Nem foglalkozom vele sokat, úgy is legfölebb ha 
még egy párszor látod édes olvasóm.

Úgy alkonyat felé lehetett az idő, midőn Éva, a 
rokon özvegyasszonynyal, kivel azonban valami ősi per 
miatt az öreg Csereyné haragban állott, — s Berényi 
úrral haza érkezett. A jó özvegyasszony szükségesnek 
tartotta Évát még egy kissé félre hívni, s ellátni a leg
helyesebb tanácsokkal. Ezalatt oda futott hozzájuk Em
ma, Évának egyik kis testvére, lehúzta nénje nyakát, 
súgott valamit a fülébe, s a dolgok rögtön más fordu
latot vettek.

Éva elpirult, majd elsápadt, s minden terv, el
fogadott jó tanács kiesett a fejéből. Akaratlanul is oda 
tekintett Berényi urra, megfeledkezett arról, hogy né
zik, s szemeivel ott függött az ifjú sötét arcán sokáig, 
a s z ív  titkos néma szavaival kérdve, kérve, könyörögve. 
Az ifjú kétségkívül felelt is, de hasonló szavakkal: 
hogy m it: azt még a szegény leány sem értette meg. 
Most nem, talán máskor, egy nyugodtabb pillanatban 
minden szót felfogott volna biztosan. Elkéstek. A sors j 
haladt, nem állott meg a kedvekért, s nekik menni kel- | 
lett ama kérlelhetlen hatalommal.

Elváltak. Az ifjú, a mit eddig minden igaz ér
zelme dacára is a hideg arcú leánynyal szemközt nem 
mert tenni soha — kezét nyujtá. Éva nem fogadta el 
az oda nyújtott kezet, nem akarta azt észrevenni test
vére s az özvegyasszony előtt. De a mint haladt az öreg, 
vastáblás ház felé, többször visszatekintett, s látta, 
hogy Berényi ur mint halad el egyik ház után a másik 
előtt — a nélkül, hogy ő csak egyszer is visszafordulna 
tekintetével.

— Jól van — mormogá magában Éva, — s egy 
pár égő köny gördült alá arcán. Ha te hideg, érzéket
len tudsz maradni: miért kötném én magamat te hoz
zád. Ha három év nem volt elég, hogy szólj: akkor 
nem rendelt minket egymásnak az isten. Emma sies
sünk — szólt hangosan — még ott vannak ?

— Kétszer is voltak már nálunk.
— Anyám?
— Haragszik, mindenfelé kerestette.
A hivatalnok társával ott üldögélt a vastáblás 

hajlék széles folyosójában, élénk beszélgetést folytatva Li- 
nával, Éva legöregebbik testvérével. Éva hidegen ment 
el mellettük, alig fogadta köszöntésüket is, s szó nél
kül lépett be anyjához. A beteg, mivel nem hitt leányá
nak régebben tett nyilatkozatáben, mely szerint kész 
férjhez menni: erős ellenállásra várt, s a kései kima
radást is erre magyarázta.

Durván szólította meg.
— Hol kóboroltál? nekem, az én házamnál nem 

csavarogsz többet.
S a beteg egyet dobott magán.

5*
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— Oh de teher vagyok édes anyám — válaszolt 
a leány mosolyogva.

— Mit nevetsz ? kire nevetsz ? Én rám ? no ne 
félj virágom vége lesz már egyszer annak is. Aztán 
magadat nevetheted. Mert ide többé be nem jösz. Ele
get gyilkoltál, miattad, a te dacos kevélységed miatt 
nem gyógyulhattam meg eddig is.

— Oh akkor megyek édes anyám akárkihez csak 
meggyógyuljon. S a leány hangos zokogásban tört ki. 
Jajgatott, sirt, szivszaggató nyögéssel.

A beteg asszony könyökére támaszkodott. Porolt, 
morgott egy darabig, de a szokatlan heves jajgatás 
megindította; kezdett bizonyos elpalástolhatlanrészvét
tel nézni a szegény leányra, s várta, hogy az szól-e 
valamit. Vájjon megkéri-e?

Soha inkább készebb nem volt a megbocsátásra, 
mint most. Eszébe jutott, hogy az a komor leány nem 
volt hozzá mindig oly rósz: hogy az az ő leánya, a leg- 
nagyobbik, a legszebbik, az a ki ő reá ütött arcban, ta
lán,— indulatban.

Lina belépett, s gúnyosan fordult testvéréhez.
— Mit ingerled mamát? úgy sirsz, hogy kihal- 

lik. Ha magad ígérkeztél — most ne akard mamát vá
dolni. Azok az urak nem ülhetnek ott a folyósóban éj
félig. Behívom őket. Behívjam őket mama?

A mama nem felelt, s most nem esett neki jól a 
pártfogás. A jó isten tudja mire gondolt. Mire? a mire 
az erős indulata, de igazszivü édes anyák: egy-két 
szóra, s megbocsátásra,

— Mondd, azok az urak bejöhetnek, készen va
gyok — szólt zokogó nyögéssel Éva. — Ha eddig nem 
mentem volna is: most megyek. Ti megszabadultok 
tőlem, édes anyám meg legalább egyszer meggyó
gyul.

— Meg Éva, meg, gyógyuljon meg az a te rósz 
nyelved is.

S a beteg teljes elkeseredéssel fordult a fal
felé.

Néhány perc múlva elvégeztetett minden. Éva 
oda ígérte kezét a hivatalnoknak; keményen, hidegen 
tartotta magát, csak akkor fakadt sírva ismét, midőn 
az öregebbik vendég igy szólott:

— A kisasszonyra igen szép hivatás vár, anyja 
fog lenni nehány neveletlen árvának.

— Az isten előtt Ígérem, hogy jobb mostoha 
anya leszek, mint némely édes anya — válaszolt szo
morú ünnepélyességgel a leány.

A beteg asszony elértette a célzást, s szólt:
— Adjon hozzá virágom az isten azt, a mid ed

dig nem volt: szivet.
— Én tudom, hogy volt, megtudja azt még édes 

anyám.
A vendégek oda künn, hazafelé mentőkben meg

jegyzéseket tettek.

— Te — szólt a jegyző a vőlegényhez — ebből 
jó asszony lesz.

— Jó?
— ügy látom nem volt békességben anyjával. Az 

ilyen leány hamar megszokik férjével.
A pénztárnok ur igen édes érzéssel gondolt a szép 

termetű leányra.
A következő napokban sok minden más alakot 

öltött az öreges háznál; a cselédek daloltak, bizodal- 
maskodtak, s mindjárt átszaladtak a szomszédba; a ki
sebb leányok is felhagytak búsulásukkal, suttogtak, fe
csegtek, csacsogtak, s s z í v ecskéjükét csordultig betöl
tötte a minden percben emlegetett lakodalom. A sze
gény beteg anyán is tetemes változás tö rtén t; nem 
igen porolt többé senkivel, többször mély hallgatásba 
merült. Néha-néha megszólította Évát, s miudenkép 
azon volt, hogy egy kis szükséges anyai beszélgetésre 
fogja; magyarázzon ki előtte némely dolgokat, azonban 
ez óhajtása sehogyse sikerülhetett.

Mindenki el volt foglalva valami kedves munká
val. Éva is dolgozott szakadatlanul. Eltépett, eldo
bott minden csekély apróságot, viráglevelet, képet, köny
vet, a mi csak Berényi urra emlékeztette volna. Légy 
boldog édesem — sóhajtá olykor magában alig fékez
hető kétségbeeséssel .— találj hozzád hűbbet, mint én 
voltam, segítsen meg az isten egy igaz szívvel; bár 
örökre eltitkolhattam volna, hogy szerettelek.

Ilyenkor a különben elég nyugodt, hideg leány, 
mint valamely tébolyodott kipirult arccal, meredt sze
mekkel hányt-vetett össze-vissza mindent a mi csak 
kezébe akadt. Majd, midőn lecsöndesedett: rendbeszedte 
anyjának minden ruháját, a roszakat megigazgatta, 
hogy ha felgyógyul igazán: viselhesse. Az újabbakat, 
szebbeket, melyekben egy-egy ünnepély alkalmával 
látta: hosszú kötélre agatta kiszellőztetni. S oda ült 
maga melléjük, hogy a finom ruhákban kár ne essék.

Hasonlót cselekedett kisebb testvéreinek ruháival 
is. Számozta, rendezte; igazgatta fehérneműiket; a 
meglevő vásznakból újakat szabott, s mindenkép azon 
volt, hogy a házat a legjobb rendben hagyhassa el. 
Tudta, hogy ő neki ide többé nem szabad belépni: 
mindamellett is nem sirt, nem alkalmatlankodott pana
szával senkinek, hanem annál többet dolgozott. Még az 
özvegyasszonyt is kerülte, a kit pedig szeretett; — 
nem akarta észrevétetni, hogy mily boldogtalan.

Szorgalmas iparkodása által a szegény jó Éva las
sanként annyira meggyülöltette magát még kisebb 
testvérei által is, hogy azok alig várták a tőle való szaba
dulási időt. Hol egyik, hol másik többször oda szaladt 
anyjához, s csípős megjegyzések között nevetve beszélte 
el, hogy oda bent Éva néni milyen bolondokat csinál. 
A beteg asszony nem nevetett, csak a fejét csóválta, 
holott a kis leányok egészen más hatást vártak.

Mivel meg volt határozva — s idő közben egyik 
fél sem változtatta meg szándékát — eljött az eskü vés
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napja is. Kegyetlen decemberi havas idő volt, fútt a 
szél, hol szembe, hol hátba, mindegy: azért a lakodal
mas nép eljött mind, egy szálig. Jó kedv harsogott föl 
az udvarban. A vénebb rokonok derekasan felöltözköd
tek jó meleg ruhába, bundába, bekecsbe, s nagyokat ne
vettek a didergő, fehérruhás kisasszonyokon. Egyszer 
csak suttogtak itt is, ott is: jön a pap, a hollósi pap, az 
esperes. Ő esket, nem a szilvási. Igv tisztességesebb, 
illőbb. Az öreg Csereyné akarata.

Jött is a pap.
A beteg anya, kire nagy prémes bundafélét akasz

tottak: sírva fakadt, a menyasszony elfordult, hogy 
könyeit észre ne vegyék; a kisebb testvérek — kik 
mégis csak szerették Éva nénit — komoran tek inget
tek, hol anyjukra, hol a menyasszonyra, sírva, szepegve 
igazgatták hajukat, vagy a kezükben szinte átmelege
dett papiros-bokrétát; a vőlegényen, s talán egy percre 
mindenkin valami szomorú sejtelem, érzés vett erőt. Az 
öregebb atyafiak felszólították az esperes urat, hogy 
immár kezdheti.

— Hol? — kérdé az esperes — itt?  Itt nem. Az 
ilyen szertartásnak templomban a helye; a ki jöhet jön, 
a beteg marad.

Nem lehetett ellentmondani, a vén pap istenes 
ősz fejével egy csöppet sem engedett. Át kellett menni 
a templomba. A szentegyház természetes, hogy azonnal 
megtelt. Urakat eskettek. Eljött az özvegyasszony is, 
és sietett beülni, mint rokon az első padba.

Egy kis imádság után következett a szertartás.
A vénebb, tolakodóbb rokonok oda súgtak a pap

nak, hogy csak röviden, hideg az idő, majd otthon ki
pótoljuk.

A magas, testes ősz férfiú nem igy gondolkozott, 
fele más munkához nem volt szokva, ugyanazért oda se 
tekintett feléjük.

Kezdte ünnepélyesen, a mint azt a körülmény és 
alkalom magával hozta.

— Nem lehet a vallás szolgáinak — szólt erős, 
megnyomott hangon — félelem és rettegés nélkül ál
lami az ilyen szent helyen, és kezdeni az ilyen szent 
foglalatossághoz.Nem, mert nem tudják előre: ha váj
jon áldást nyujtanak-e avagy átkot, és kínlódást a 
megesketendő jegyeseknek akkor: midőn azokkal kezet 
fogatnak a hit elmondása előtt. Nem: mert nem lát
hatván be sem az összeadandóknak sziveikbe, séma jö
vendő történetek homályába: nem tudhatják, ha vájjon 
nem hamis esküvést tétettek-e a mindenható előtt — 
akaratjuk ellenére. Elmondani az igéket, a nehéz, szivet 
vesét megmarkoló igéket: én esküszöm az élő istenre, 
hogy mindenkor jó leszek, hiv és igaz, társamat sem 
egészségben, sem betegségben, sem semmi terhes körül
mények között hitetlenül soha el nem hagyom — oh 
édes atyámfiai ez nagy szó!

Szépséges ifjú leányzó te, kinek a tiszta lélek fé
nyes szemeidből kitündöklik — nagy esküt kell mon
danod: el vagy-e reá készülve? Nagy esküt: Én uram 
istenem, atyám előtted teszek vallást, hogy viselem az 
önkényt vállalt terhet híven, minden zúgolódás nélkül 
a s ír ig .------ Nos ifjú leányzó! ---------

Éva e szavak iszonyú súlya alatt erőtelenül ro
gyott a templom kövezetére, eszméletét elveszté, s az 
egész közönség nagy megbotránkozására elájult.

A legelső, a ki oda futott hozzá a szegény rokon 
özvegyasszony volt. Átkarolta, siratta, simogatta —- 
zokogva tördelvén: szegény jó Éva, tudtam, látod, 
nézd. — —

Azonban Éva nem sokára magához tért, az eskü
vés végrehajtatott — s a vőlegény menyasszonyát 
még aznap este hazaszállította.

(F o ly ta tju k .)

ZSIDÓ ISKOLA FALUN.
ÉLETKÉP.

Irta: ÁGAI ADOLF.

Életkép ? Reményiem nem az többé. A „chéder“ 
— falusi zsidó iskola — mindössze is tán csak nehány 
példányban tengődhetik még valahol az országban, hír
mondója, gyanánt egy „legyőzött álláspontnak“, mint 
inai napság szokta magát kifejezni a müveit ember. 
Nyugodjék békén és soha fel ne támadjon többé. A kö- 
zépsorsu zsidó, a szegény házaló, a kevély „oiser“1) 
előtt a falusi zsidó tanító m m volt egyéb szolgánál, kit 
ö fizet s ki neki ezért alázattal tartozik. Ha szellemileg 
mindig nem is állt fölötte a tanító községe tagjainak, 
de olyaktól vizsgáltatni, kik a héber nyelvben csak oly 
járatlanok, mint a falu kisbirája, kissé lealázó lehetett

I oly tanítóra nézve, ki egy kis öntudattal birt. Csakhogy 
nem birt, ez volt az ő kétes szerencséje.

A rabbi, k i n em  f i z e t  k ö z s é g i  a d ó t ,  illeté
kes votummal e kérdésben nem bírhat és igy az úrhat
nám árendás a „lamden“ viselt2), tudákosságot szenvel
gő „gäbe“3) s még nehány tedd-ide-tedd-oda ember 
azon forum, mely elé a tanitó járul.

Ha készültsége nem felelne is meg a tudós areo- 
pag igényeinek, ez szemet huny, ha a tanitó arra köte
lezi magát, hogy naponta vagy 12 óra hosszáig eltanit, 
a gyerekekért elküld, azokat haza szállítja, sáros idő-

J) Gazdag ember.
2) Oly ember, ki a thalmudban jártas.
3) Imaházi gondnok.
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ben maga viszi a hátán, szombaton, ünnepnap ott 
strázsálja a templomban és a sátoros ünnepek és uj év 
után csak két napig tart „nagy vacátiót“, ezenkivül 
meg sűrűn eljár a házhoz is, megnézi, hogy „Aizigl“ 
meg „Dóvedl“ hogyan viselik magukat otthon, mert az 
apának kiviil van dolga, a máminak is mása baja,sem
mint az iskolásokkal bajlódjék, mikor ott van a szopós 
meg a bólt. — Fizetik mindezért hetenkint egy „nap
pal“ (már mint ebéddel) s évenkint fél „sájn“ forinttal; 
s ha az árendás fiáról azt mondják, hogy címeres mar
ha, semmit sem tud, még a tátinak áll följebb, maga 
elé parancsolja azt a haszontalan léhütőt, kit ö hizlal, 
lehordja, és a csemetéjére rászármazott elmebeli fo
gyatkozásokért őt teszi felelőssé, hogy hát az ő „vasfejü 
fia“ miért szamár? Nemkülönben az anya, ki tanító 
úrtól a sihederről lehámlott ruhát kéri számon.

Azon időben, melyben jó magam jártam a „ché- 
dert“, ilyenek, s még „ilyenebbek“ voltak ez állapotok. 
Tisztán emlékszem rá, hogy a negyvenes években egy 
ágról szakadt „snorrert“4) fogtak Gy . . . on tanítónak, 
s vagy száz gyermek járt „elejébe“, mig vigasztaló el
lentétül a szomszéd D . . .  on egy tanítót csaptak el, 
ki aztán nyakába szedvén a megyét con amore járt el 
egyik „meziizé“-tő l5) a másikhoz koldulni. Hogy aztán 
ismét tanítónak csöppent valamely más faluba, nagyon 
valószínű.

A velem egykorásuak jóformán az utósó nemze
dék, mely a „chéder“ áldásaiban, „reb Smelke“ vagy 
„reb Jékef“ ütlegeiben, a „misle“ bölcseségében, a 
„pérek“ épületes mondásaiban s azon dohos, nyirkos helyi
ség légkörében részesült, — ha ugyan volt benne levegő, 
— mely mindamellett oly kedvesnek tűn fel lelkemben, 
mert az emlékezet arany sugaraival hinti el gyermek
ségem e sötét tanyáját. Még akkor a boldogság szövé 
tarka selyemszálait szivemben, melyeken apró vágyaim 
szálltak fel s ragyogó édes örömök lebegtek alá hoz
zám. Megesett néhányszor, hogy prózai madzaggá sodo- 
ritóttá azokat „reb Smelke“, és lekötött vele az asztal 
lábához. Aztán a porban ülve elpityeredtem. Ha az én 
édes jó anyám tudná, hogy engem az asztal lábához ko
vácsoltak kócbilincscsel, — felszabadítana, magával vin
ne, szemeimből kicsókolná a könyüketés egy nagy, nagy 
piros almával megvigasztalna, — Ez a csúnya „reb 
Smelke!“ El nem felejtem azon napot, melyen először 
vittek „chéderbe.“ Ragyogó tisztára felöltöztettek, s 
rám parancsolták, hogy mindenben szavát fogadjam a 
tanító bácsinak. Beléptem és kimondhatatlanul elfogul
tam, midőn a szobából elém csapott az a nagy meleg 
és zaj. Mint afféle neveltebb gyermek, szép illedelmesen 
levettem sipkámat.

— Te „ségec“6)! Nem teszed föl mindjárt?

4) Koldus,
;>) Vallásbeli jelvény a zsidó lakásának ajtaján.
6) Pogány.

Amúgy is megszeppentem már, de erre a fogadásra, 
mely egy előttem ismeretlen epithetonnal kezdődött, 
elhalványultam és száz szemmel kerestem az ajtót.

— Nem addig a ! Ide ide, te lókötő és halljuk az 
„alefbészt.“7) Tudsz-e már valamit, ki tanított, hol 
tanultál, meddig tanultál, miért nem hozzám küldtek 
mindjárt? Mit bámulsz rám, miért nem szólsz? Látod 
ezt a pipaszárt? Ez nem csak arra való, hogy dohá
nyozzanak vele!

Marcsa, ki ide hozott, idején talált segíteni szo
rongásomon és a fehér abroszba csavaritott fehér lud- 
májat, fehér cipót és fehér tallért oda tartva a haragos 
mester elé, megmondta neki bátran, hogy ez a kis fiú 
— már mint én — a mi „ifrunk“ a kivel lágyan kell 
elbánni, mert ez nincs úgy szoktatva, mint a többi. En
nek szép szó, sima kéz kell.

— Selyem gyerek ám ez „Smelki“ uram, úgy 
nézze kigyelmed. Hozzá ne érjen a pipaszárral, mert 
úgy megyünk vissza, mintha itt sem lettünk volna! 
ijesztett rá a kálamista leány.

ügy látszik, a „rebére“8) hatott Marcsa erélye és 
az, mit az abroszban hozott. „Smelki“ uram ábrázatja 
barátságos mosolyra fanyarait, megsimitá bodor feje
met, megcsípte kerek arcomat, térdére ültetett és azt 
ígérte, hogy emberré nevel.

Úgy a hogy lecsillapultam. Nem gyerekség, ha 
emberré akarják nevelni az embert.

Uj pajtásaim kíváncsian nézegettek és suttogtak 
egymás között. Tiszteletemre vagy tán a ludmájéra, 
„reb Smelke“ szabadon eresztette az osztályt, mely 
mint a csűrbe visítva tolta egymást az ajtóból ki a tá
gas udvarra. Velők cikáztam én is; imént lenyomott 
kedélyem szárnyra kapott, játsztam, boldog voltam.

Különösen egy fiú volt ott, kinek látszólag fősze
repe jutott társai között. Ez, amint mondák, a „Gümpl“ 
húsvágónak „Simi“ fia.

Hogy édes anyja iskolába „csapta ki“ : vedlett 
sipkájának szálavesztett bojtja a meggyérült zsinórról 
fityegett le háta közepére. A félig lehasitott ernyő de
rékszögben szegi mosdatlan ábrázatát. Mózes öt könyve, 
melyeket világfáradt húzentrágerrel szőrit össze, me
rész ivekben kereng feje fölött.

Nincs ugyan messze a „chéderig“, de azért „Simi“ 
már teljes egy órája, hogy útban van. Ráriaszt a macs
kára, röggel üti bordába az ebeket és a disznóknak — 
ezeket halálban gyűlöli — a rög mellé még bogács is 
jut, sokszor oly adagban, hogy merő gubanccá lesz tőle 
a „tréfli“ állat.

Kipirult arccal, nekimelegedve a hancúrozástól 
végre idején valónak találja a collégiumba menni.

A Faraók udvarán tanított Írástudók földhözra
gadt, dicsőségtelen paródiája, „reb Smelke“ lakásához

7) Ábécé.
8) Tanító.
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csak mezítláb lehetett eljutni; a cserzett bőrtalppal j 
vértezett gyakorlatlan láb nem bírt a kellő ügyesség
gel, hogy a ház előtt elterjedő síkos, híg pépben meg
állja a s a r a t .

Mind csizmátlanok ők. Még a gazdag ember gyer
mekei is otthon hagyták a lábbelit nyár idején.

A ház végén, szalma-petrence tövében a kis lá
nyok játszanak. Akácfa-leveleket csipkéznek ki, miket 
tövissel tűzdelnek össze szoknyafélévé, melylyel valami 
kukorica-csutka karcsú derekát övezik s ennek hegyébe 
aztán piros pipacsfőkötőt nyomnak, s kész, a — bábu. 
Főznek aztán neki szemnemlátott, szájnemizlelt ételt, 
melyet — maguk esznek meg.

A mesterné konyhájába vigyázattal kell lépni, 
mert könnyen felboríthatjuk a kast, melynek vesszői 
közül sásnvakravalóval díszített lúd lihegve nyújtja ki 
száraz nyakát, öntudatlan nagylelkűséggel szórva ki 
magából nehány szemet, miket egy tipegő, „kepóre- 
ságra“9) candidált meddő tyuk nagyhirtelen bekap.

A ketrecet épen most boritá le J i t t l  Tr acs ,  a 
„rebe“ szebb fele. Etymologiája e névnek vagy elnevezés
nek, ha nem dérit is világot a szógyökre és szóképzőre, 
de phonisticus tekintetben tökéletesen igazolva van.

Merő „tracs“ volt a jámbor asszony; tracs a mit 
beszélt, tracs a mit tett, tracs mindig és mindenben 
s mint ilyen, legszerencsésebb közvetítő a férje által 
gyakorolt gyermeknevelés és a bájos maga által culti- 
vált baromiinevelés között, azon csekély különbséggel, 
hogy a „rebe“ tanítványai távol sem szórták úgy ma
gukból a „chumis“ 10) arany szemeit, mint a hizó lúd a 
kukoricaszemeket. Napestig csetlett-botlott ki s be, ál

talunk nem igen áhított pensum gyanánt sokszor egy- 
egy csomó tollat rakva elénk, hogy — fosszuk.

Férjének valamennyi növendékét sűrűn küldöz
gette szanaszét s ezt már szívesebben vettük. Hoztuk is 
a mozsarat a szomszédból, loptuk a kőport a pék házának 
aljából, vittük vágni a libát, gyúrtuk a sarat a tapasz- 
tásoknak, hordtuk szakajtószámra a malomport és nu- 
mismaticus szenvedélylyel gyűjtöttük a szarvasmarhák 
hátrahagyott gyúlékony müveit.

Iieb Smelkének voltak apró szenvedélyei és gyön
géi. Feleségét például nagyon szerette elverni, ezt ter
mészetesen nem szemünk láttára, a mire különben sem
mi szükség nem volt. Hallottuk azt a másik házból, de 
meghallottuk volna még hazulról is, tekintve egyrészt, 
„reb Smelke“ erélyes ütéseit és másrészt nemesebb ki
törésekre érdemes , messzeszóló hangját hitve
sének.

A mi mesterünk hébe-korba kedélyes, családias 
ember volt s ilyenkor egyikünket-másikunkat maga 
mellé intett, s oly pontjára utalva hátának hova karjai 
el nem érhettek, ránk bízta, hogy folytatólag mi mun
kálkodjunk ott. S mindezt antik, diogenesi elfogulat
lansággal követé és követteté el magán.

Sírni még mindig nem volt a szobában ; ennek 
könnyen érthető oka az, hogy „ügyeit“ hozta kívül 
tisztába. A társulás előnyeit már korán fogtuk fel s a 
„chaverimus“ 11) köztünk csak ugyan dúsan hajtá virá
gait, vonatkozólag gyümölcseit. E coutrat social egye
dül csak az ozsonnafélére szorítkozott, bár néhányszor en
nek a törvénynek is kinyújtóztatták természetes ha
tárait. (Vége kör.)

MUMU.
— TURGEJNEW IVÁN BESZÉLYE. -  

(Folytatás.)

Midőn már minden készen állott és a szekeresek 
a gyeplőt fogták, s még csak az „Isten áldására“ vára
koztak, hogy elindulhassanak, lépett ki kamrájából Ga- 
rassim; Tatjánához közeledett s emlékül egy piros gyap- 
jukendőt adott neki, melyet már egy éve, hogy számára 
megvett; Tatjana, ki egész e pillanatig nagy egyked
vűséggel tűrte élte minden baját, most mégis megin
dult, könyek tolultak szemébe, és midőn már a kocsira 
ülni készült, keresztyén szokás szerint, háromszor meg
csókolta Garassimot. Ez egész a sorompóig akarta ki
sérni és darabig a kocsi mellett ment, de a Krimhidon 
egyszerre csak megállt, kezével búcsúra intett s a part 
hosszában eltávozott.

Már alkonvodott, Garassim lassan ödöngött odább 
s letekintett a vízre. Egyszerre csak úgy tetszék neki,

mintha szorosan a part mellett, a süppedékben valami 
vergődnék. Lehajlott és meglátott egy fehéren és feke
tén pettyezett kutyát, mely dacára minden erőködésé- 
nek nem tudott a vízből kivánszorogni, feltápászkodott, 
megint lecsúszott s egészen átázott és elsoványult tes
tében remegett. Garassim megnézte a szerencsétlen ál
latot, fölvette, mellénye alá rejtette és gyorsan haza
sietett. Megérkezve kamrájába, ágyára tette a meg
mentett ebecskét, betakarta nehéz kabátjával, az istál
lóba szaladt szalmáért, azután pedig a konyhába egy 
csésze theáért. A szegény állat még alig lehetett há
romhetes, csak nemrég nyíltak ki szemei; egyik szeme 
épen nagyobbnak látszott, mint a másik; nem tudott 
még csészéből inni és reszketve húzta össze szemeit. 
Garassim vigyázva két ujjal megfogta fejénél, a tej felé 
tolta száját, és az eb mohón ivott, sápogott, rázta ma-

9) Engesztelő napi jelvényes áldozat.
10) Mózes öt könyve. n ) Pajtáskodás, vagyonközönség.
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gát és fulladozott. Garassim soká nézte, azután hirte
len nevetésben tört ki . . . Egész éjjel a kutyával fog
lalkozott, elhelyezte fekvésén, megszáritotta és e mel
lett maga is nyugodt, békés álomba merült.

Az anya sem bánhatik gyöngédebben gyermeké
vel, mint Garassim növendékével. Az eb nőstény volt. 
Eleinte nagyon gyönge, sovány és csúnya volt, azonban 
lassan-lassan fejlődésnek indultak formái, és nyolc hó
nap múlva, bála megmentője fáradhatlan gondviselésé
nek, csinos spanyol fajtájú kutyává nőtte ki magát, 
bosszú fülekkel, bozontos, kikunkorodó farkkal és nagy, 
kifejezésteli szemekkel. Nagyon szerette Garassimot, 
percig sem hagyta el és mindenüvé követte, miközben 
farkát csóválta. Garassim nevet is adott neki —- a né
mák tudják, hogy mormogásuk figyelmet kelt mások
nál — Mumunak nevezte tehát. A házban is minden 
ember szerette a kutyát és basonlókép Mumukának ne
vezték. Nagyon értelmes és barátságos volt mindenki 
iránt, de csak Garassimot szerette; ez nagyon kegyelte, 
és nem vette jó névén, ha mások simogatták: féltette 
a kutyát vagy aggódott valamiért — ki tudta volna 
megmondani. Reggel azzal költötte fel Garassimot, hogy 
kabátja végénél fogva megcibálta, a vén vizi-gebét, 
melylyel benső baráti viszonyban élt, gyeplőjénél fogva 
gazdájához vezette, a folyóhoz, fontos képpel őrt állott 
lapátjánál és seprűjénél, és senkit sem engedett kamrá
jába belépni. Garassim különös nyílást vert ajtaján a 
kutya számára és az fel látszott fogni, hogy csak Ga
rassim kamrájában volt a maga ura, és alig lépett abba, 
azonnal a megelégedés kifejezésével ugrott az ágyra. 
Éjjel nem aludt, de nem is ugatott minden tekintet 
nélkül más ostoba udvari kuvaszok módjára, melyek 
hátsó lábaikon ülve, magasra tartott szájjal és behunyt 
szemekkel, csupa unalomból a csillagokra ugatnak és 
pedig rendesen háromszor, — nem ! Murira finom hangja 
sohasem szólalt meg ok nélkül: vagy idegen ment el a 
kerítésnél, vagy valami gyanús zaj hangzott valahol. . .  
Szóval, kitűnő őr volt. Élt ugyan még az udvaron egy 
vénbedt, sárgaszinü és szenyesbarnán foltozott Wolt- 
schok nevű kuvasz, de ezt még éjjel sem bocsátották 
el a láncról, és aggsága gyöngeségének tudatában nem 
is áhítozott szabadság után; — fekhelyén pihent össze
kuporodva és csak ritkán hallatta rekedt, majdnem 
hangtalan ugatását, melylyel azonban azonnal felha
gyott, mintha maga is belátta volna annak hasztalan 
voltát. Az urasági házba nem jött Mumu és ha Garas
sim fát hordott be, mindig visszamaradt és türelmetle
nül várta a lépcsőnél, mialatt füleit hegyezte és a leg
csekélyebb zajra az ajtó mögött majd jobbra majd 
balra fordította fejét . . .

így telt le még egy év. Garassim még mindig 
báziszolgai tisztét végezte és egészen megvolt elégedve 
sorsával, midőn egyszerre váratlan esemény jött köz
be . .  . Ugyanis egy szép nyári napon a nagyasszony tár
salgónőivel fel-alá járkált a vendég-szobában. Jó ked

vében volt, nevetett és tréfált. A társalgónők hasonló
kép nevettek és tréfáltak, azonban semmi különös örö
met sem éreztek: nem igen örömest látták a házban, 
ha a nagyasszonyt jókedv lepte meg, mert ilyen ese
tekben nemcsak hogy hasonló kedélyállapotot várt ha
ladéktalanul és feltétlenül mindenkitől és méregbejött, 
ha nem ragyogott örömtől minden arc, hanem e roha
mai nem soká tartottak és rendesen zord kedélyálla
pot következett ezek után. A mondott napon jó sze
rencse jelzé felkelését; a kártyavetésnél mind a négy 
alsó k ijö tt: a mi a vágy teljesülését jelenté (mert reg
gel mindig kártyát vetett); — a thea is nagyon jólesett 
neki, miért a komorna nyomatékos dicséretben és tiz 
kopek ajándékban részesült. Tehát, ráncos ajkain édes
kés mosolynál járkált a vendég-szobában fel s alá a nagy
asszony és épen az ablakhoz lépett. Ez kertre nyílt, 
melynek kellő közepében, virág-ágyon, rózsabokor alatt 
a Mumu feküdt, jóízűen rágván egy darab csontot. A 
nagyasszony észrevette a kutyát.

— Istenem! — kiálta fel hirtelen: — miféleku
tya ez?

A szegény társalgónőt, kihez a kérdést intézte, 
páni félelem lepte m eg; azon aggályos nyugtalanság 
szállotta meg, melybe rendesen az alárendeltek szok
tak esni, a mig nem tudják, miképen értsék uraságaik 
szavait.

— É . . .  é . . .  én nem tudom, — dadogott: — 
azt hiszem, a némáé . . .

— Istenem ! — szakitá félbe a nagyasszony: — 
hiszen az nagyon kedves ebecske! Hozassa be. Már régóta 
a némánál van? Miért nem láttam mindeddig? Hozas
sa be.

A társalgónő az előszobába rohant és rendeletet 
adott az ott állomásozó inasnak: Hozzátok be hamar 
Mumut! A kertben van.

— Ab, tehát Mumu, — szólt a nagyasszony 
— csinos, nagyon csinos név.

— Nagyon csinos! — válaszolt a társalgónő. — 
Gyorsan István!

István, egy erőteljes fickó, ki a szolga tisztét tel
jesítette, nyakra-főre a kertbe rohant és meg akarta ra
gadni Mumut; ez azonban kiugrott a kezéből és felkun- 
korodó farkkal gyorsan Garassimhoz szaladt, ki épen egy 
bordót tisztogatott a kunyhóban és úgy megforgatta, 
mintha csak gyermek-dob lett volna. István az eb után 
nyargalt és gazdájának lábai közt utána kapott; de az 
ügyes ebecske nem engedte magát idegen által meg
fogatni, ide-oda hentergett és mindig kicsúszott. Garas
sim mosolyogva nézte ezt a játékot; végre felkelt Ist
ván és hamarjában jelek által megmagyarázta Garas- 
simnak, hogy a nagyasszony látni kívánja a kutyát. 
Garassim kissé meg volt lepetve, magához szólította 
mégis Mumut, felemelte és átadta Istvánnak. Ez a ven
dég-szobába vitte a kutyát s letette a kifényesített pa
dozatra. A nagyasszony hízelgő hangon hitta magához
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Mumut. Mumu, mely sohasem volt még olyan fényes 
teremben, nagyon megijedt és az ajtónak szaladt; de a 
szolgálatkész István által visszaüzetve, reszketve si
mult a falhoz.

— Mumu, Mumu, jer hozzám, jer urnődhöz, —  
moudá a kegyelmes asszony; — jer ide, ostoba állat. . .  
ne félj . . .

— Jöjj, Mumu, jer a nagyságos asszonyhoz, — 
ismétlék a társalgónők, — jöjj, Mumu.

De Mumu szomorúan nézett körül és nem moz
dult.

— Hozzatok neki enni, — szóla a nagyságos asz- 
szony. —  Milyen ostoba á lla t! nem akar az urasághoz 
menni. Miért fél?

— Még idegennek érzi magát, — mondá a tár
salgónők egyike félénken és édeskés hangon.

István egy csésze tejet hozott és Mumu elé he
lyezte. De ez rá sem nézett, egész testében reszketett 
és folyvást félénken tekintett körül.

— Ah, mi bajod van . . . mondá a nagyságos asz- 
szony, s az ehhez közeledve, lehajlott és meg akarta 
simogatni; de Mumu görcsösen vonogatta fejét és fogait 
vicsorította. — A nagyasszony hamar visszakapta ke
zeit . . .

Egyszerre elhallgattak mindnyájan. Mumu gyön
gén nyöszörgött, mintha panaszkodni és mentegetőzni 
akart volna . . .  A nagyasszony fölkelt és összehúzta 
szemöldeit. Az eb hirteleni mozdulata megijesztette.

— Ah? — kiáltott föl egyszerre valamennyi tár
salgónő — talán csak nem harapta meg ? mentse isten ? 
(Mumu még soha senkit sem harapott m eg): ah, ah !

— Vigyétek ki, — mondá változott hangon a vén 
dáma. —  A csúnya állat! milyen gonosz!

Azzal lassan megfordult, hogy szobájába távoz
zék. A társalgónők megrémülve egymásra tekintettek 
és utána akartak menni; de a nagyságos asszony meg
állt, hidegen végignézte őket és igy szólván: „minek ? 
én nem hívtalak titeket,“ eltávozott.

A társalgónök kétségbeesésükben jelt adtak Ist
vánnak ; ez fölkapta Mumut és gyorsan kidobta az aj
tón, épen Garassim lábai elé. Egy félóra múlva mély 
csend uralgott az egész házban és a vén nagyasszony, 
mint a borús felhő, ismét divánján ült.

Ha az ember meggondolja, néha milyen csekély 
dolgok kihozzák az embert sodrából!

A nagyasszony estig roszkedvü volt; senkivel sem 
állt szóba, nem nyúlt a kártyához, és roszul töltötte az 
éjt. Azt mondá, hogy nem adtak neki ugyanazon kölni 
vízből, melyet rendesen használni szokott; hogy a ván
kosnak szappanszaga van, miért is kényszeritette az ud
varmesternél, hogy az egész fehér-ruháról szagleletet 
vegyen, szóval, nagyon ingerlékeny és izgatott volt. 
Másnap reggel egy órával hamarabb hivatta a szokott
nál Gawrilót.

— Mondd csalrkérlek, — kezdé, — midőn Gaw-

rilo nem minden nyugtalanság nélkül átlépte kabinet
jének küszöbét: — miféle eb ugatott egész éjszaka az 
udvaron ? nem alhattam !

— Eb . . . hogy miféle eb . . . talán a némáé, —• 
dadogott ez, bizonytalan hangon.

— Mit tudom én, hogy a némáé volt-e, vagy a 
másé, elég, hogy nem alhattam miatta. Aztán szeret
ném tudni, minek az a sok kutya! Csodálatos. Hiszen 
van udvari kutyánk?

— Van egy, a Woltschok.
— Hát minek több, minek még egy? Csak ren

detlenséget csinál. Nem parancsol férfi a háznál — az 
az oka. És miért tart a néma kutyát? Ki engedte meg

1 neki, hogy az én udvaromban kutyát tartson ? Tegnap 
1 az ablakhoz léptem és az eb ott feküdt a kertben, va

lami csúnyát cepelt oda és ott rágicsált rajta, — és én 
rózsát ültettem oda . . .

A kegyelmes asszony megállt.
— A kutyának még ma el kell pusztulni a ház

tól . .  . hallod ?
— A mint parancsolja.
— Még ma. Most menj. A gazdasági ügyek vé

gett később foglak hivatni.
Gawrilo kiment.
Keresztülmenve a vendég-szobán, az udvarmester 

a rend megóvása végett a szoba-csengettyűt az asztal
ról, melyen állott, áttette egy másikra, zajtalanul ki
fútta kacsaorrát és az előszobába lépett. Ott egy pá
don aludt István, mint elesett harcos a csata-téren, és 
meztelen lábait a kabát alól, melylyel takarózott, me
reven kinyujtá. Az udvarmester fölrázta és félig su
sogva parancsot adott neki, melyet István félig ásítva 
és félig nevetve fogadott. Gawrilo eltávozott, István 
fölugrott, fölhúzta kaftánját és csizmáját, kiment és a 
bemenet előtt megállt. Nem múlt el öt perc, s megje
lent Garassim, hátán nagy köteg fával, elmaradhatlan 
Mumuja kíséretében. (A nagyasszony még nyáron is 
fütteté háló-szobáját és kabinetjét.) Garassim oldalával 
az ajtónak támaszkodott és terhével bement a házba, 
mialatt Mumu szokásához képest, künn várakozott rá. 
Fölhasználva ez alkalmat, István hirtelen az ebre ve
tette magát, mint a héja a csibére, szügyénél fogva a 
földhöz nyomta, hóna alá fogta, a nélkül, hogy sipká
ját fejére nyomta volna, keresztülszaladt az udvaron, 
beleugrott a legközelebbi droskéba és hamar a zsibvá
sárra hajtatott. Ott csakhamar vevőre talált, kinek a 
kutyát fél rubelért eladta, de csak ama föltétel alatt, 
hogy legalább is egy hétig kötélen tartsa. Ezután visz- 
szatért; azonban még mielőtt a házba ért volna, el
hagyta a droskét, megkerülte az udvart és egy mel
lékutcából ugrott be a kerítésen; félt bemenni az első 
ajtón, találkozhatott volna Garassimmal.

Kár volt pedig félnie: Garassim már elhagyta az 
udvart. Kilépve a házból, azonnal észrevette Mumu tá
vollétét ; nem emlékezett olyan esetre, hogy az eb el-

6
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feledett volna rá várakozni, ide-oda szaladt, kereste 
mindenütt, liivta a hogy tudta . . . rohant kamrájába, 
a széna-padlásra, ki az utcára, — ide is oda is . . . Se
hol! Az udvarnéphez fordult, kétségbeesett mozdula
tokkal kérdezősködött a kutya után, kiterjesztvén ke
zeit a földtől kevés távolságra és úgy tévén kísérletet ' 
annak leírására. Némelyek tényleg nem tudták, mi lett 
Mumubó'l és egyszerűen csak fejüket rázták, mások tud
ták és feleletül szemébe nevettek, az udvarmester pe
dig fölötte fontos arcot öltött és a kocsisokat szidta. 
Erre Garassim kiszaladt az udvarból . . .

Már sötétedni kezdett, midőn visszatért. K ifáradt; 
külseje, ingadozó járása, és porfödte ruhája után Ítélve 
azt lehetett volna következtetni, hogy átfutkosta fél 
Moszkvát. Megállt az uraságház ablakai előtt, egy te
kintetet vetett a kimeneti lépcsőre, melyen néhány em
ber álldogált az udvarnépből, megfordult és még egy
szer ezt röfögte: „Mumu!“ — Mumu nem felelt a hí
vásra. Garassim elment. Mindnyájan ránéztek, de senki 
sem mosolygott, senki sem szólt egy szót sem . . .  a 
kiváncsi fullajtár: Antipka elbeszélte másnap reggel a 
konyhában, hogy a néma egész éjen át nyöszörgött.

Garassim másnap nem is mutatta magát, úgy, 
hogy Potap kocsisnak kellett vizért hajtatni, a mivel 
Potap kocsis épen nem volt megelégedve. A nagyasszony 
megkérdezte Gawrilot, parancsa végre van-e hajtva? 
Gawrilo jelenté, hogy végre van hajtva, s Garassim 
másnap elhagyta kamráját s munkájához látott. Az 
ebédnél megjelent, evett és ismét eltávozott a nélkül, 
hogy valakit üdvözölt volna. Arca, mely a nélkül is 
élettelen volt, mint minden süketnémáé, most mintegy 
megkövültnek látszott. Ebéd után megint kiment az 
udvarból, de nem sok időre: újból söpört és azonnal a 
széna-padlásra ment. Beköszöntött az éj, a holdvilágos 
éj. Nagyokat sóhajtva és szüntelenül ide-oda hengeredve 
feküdt Garassim, midőn kabátját hirtelen megrántot
ták ; összerázkódott egész testében, nem emelte föl fe
jét, sőt inkább lehunyta szemét; ekkor ismét érzé a 
ráncigálást, de még erősebben; Garassim fölkelt . . . 
előtte ugrált Mumu nyakán egy darab madzaggal. Ga
rassim hangtalan melléből hosszas örömkiáltás tört ki; 
megragadta Mumut és karjaiba szorította; az perc alatt 
megnyalogatta orrát, szemét és szakálát . . . Garassim 
elmélkedve megállt nehány percre, azután óvatosan le
szállt a szénapadlásról, körül nézett és mihelyt látta, 
hogy senkisem veszi észre, kamrájába lopózott. Garas
sim már előbb is gyanította, hogy az eb nem szaladt 
el, hanem hogy a nagyasszony rendeletéből adtak túl 
rajta; az emberek jelek által tették előtte érthetővé, 
mikép lett az ő Mumuja a kegyelmes asszonyra hara
gos — és Garassim elhatározta, hogy ehhez képest fog 
intézkedni. Legelőször is enni adott Mumunak, gédel- 
gette, lefektette és egész reggelig azon gondolkozott 
mi módon rejthetné el legjobban. Végre arra a gondo
latra jutott, hogy nappal kamrájában hagyja a kutyát,

csak néha-néha néz utána, és csak éjjel fogja kivezetni 
Az ajtón lévő nyílást szorgalmasan betömte egy avult 
kabáttal, és alig szürkült, már az udvaron volt, mintha 
mi sem történt volna, sőt — ártatlan csel — szinlelé 
az eddigi levertséget. A szegény némának eszébe sem 
juthatott, hogy Mumu nyöszörgése által elárulhatná 
magát: csakhamar megtudták az egész házban, hogy a 
néma kutyája visszatért és be van zárva kamrájába, de 
részint részvétből iránta és az eb iránt, részint félelem
ből, senki sem árulta el, hogy föl van fedezve a titok. 
Az udvarmester megvakarta füle tövét és igy vigasz
tald magát: „Maradjon hát úgy, a mint van! a kegyel
mes asszony talán nem fogja észrevenni! Ezért aztán a 
néma másnap olyan szolgálatkész volt, mint soha az
előtt: tisztára söpörte az udvart, kitépett az utósó szá
lig minden füvet, maga kezével húzott ki a kerti sö
vényből minden vesszőt, hogy szilárd voltukról meggyő
ződjék, s aztán ismét visszadugta azokat, — szóval, ki
jött a sodrából és olyan buzgaimas lett, hogy még a 
nagyasszonynak is föltűnt. Nappal kétszer látogatta 
meg Garassim foglyát titkon; mihelyt beköszöntött az 
éj, melléje feküdt a kamrában, nem pedig a széna-pad
láson és csak két óra felé vitte ki a szabad levegőre. 
Miután jó soká járkált az udvaron a kutyával és már 
készülőben volt visszatérni, egy mellékutca felől, a sö- 
vényzetből hirtelen valami zaj keletkezett. Mumu fület 
hegyezett, mormogva közeledett a sövényhez, ide-oda 

t szaglászott és elkezdett hangosan, élesen ugatni. Ugyanis 
egy részeg embernek kedve szottyant ott lekeverészni. 
A nagyasszony épen e pillanatban szunnyadt el hosz- 
szabb „ideges izgatottság“ után: az izgalmak rendesen 
a nagyon is dús vacsora után szoktak bekövetkezni. A 
váratlan ugatás föiébresztette; szivgörcsöt kapott és 
nyöszörögve kiáltott a társalgónők után. A megrémült 
leányok a háló-szobába rohantak „ah, ah, meghalok!“ 
— sikoltozott a nagyasszony nyugtalanul hányván ide- 
oda karjait. — „Megint, megint; ez a kutya! . . . Ah, 
orvost, orvost. Meg akarnak ölni . . .  a kutya, megint 
a kutya! ak!u És fejét vissza kagyá hanyatlani, a mi
nek ájulást kelle jelentenie. Orvosért szaladtak, azaz 
Charitont a házi-orvost hívták. Ez orvos, kinek egész 
érdeme abból állt, hogy vékonytalpu csizmát viselt, 
gyöngéden tudott az ütérre tapintani, a napnak tizen
négy óráját elaludta, a többi időn át pedig szünet nél
kül sohajtozott és a nagyasszonyt szakadatlanul cseres- 
nyelevélcseppekkel traktálta, — ez az orvos rögtön a 
szobába sietett, megfüstölte azt égetett tollal, és mi
helyt a nagyasszony fölnyitotta szemeit, ezüst tálcán, 
borivó-pohárból odanyujtotta neki a csodahatásu csöp- 
peket. A kegyelmes asszony bevette, de azonnal sirán
kozó hangon panaszokba tört ki az eb, Gawrilo és az ő 
sorsa fölött, hogy öt, a szegény öreg asszonyt mindenki 
mellőzi, senki sem érez iránta részvétet és mindenki 
csak az ő halálát kívánja. (Vége köv.)
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T ÁR C A.
TÁRCA-LEVELEK.

(A pesti Becsben. Magyar német. A Grabenen. Zsemle-harc.
A mükiállitás.)

Nem Pestről írok, hanem Pécsről és Becsből.
30%-es egyéniségem megkívánt egy kis 70%-es 

levegőt, látni ohajték lajtántuli „testvéreket“ és hallani 
— magyar szót. Ez nem henye elménckedés. A pesti 
ember otthon sokat gagyog németül, de mihelyt a po
zsonyi várrom szeme elől eltűnik s a láthatár többé 
nem magyar földet ölel — minden patriotismusa nyel
vébe száll. A lágymeleg pesti idegenek földén véres- 
szájú, mérges magyarrá változik, ki ostentátióval han
goztatja Arany János nyelvét.Vaué tüneményben lélek
tani momentum. Mikor a pesti ember Bécsnek rendes, 
tiszta palotákkal és palotábbnál palotább bérházakkal 
heszegett utcáin végig jár és szeme a ragyogó kiraka
tokról az elrobogó, vadászszal, inassal és kocsissal meg
rakott úri fogatokra, az utcákat végigsöprő emberhul
lámokra esik — önkénytelenül elszorulni érzi szivét. 
Pestre gondol és holmi könyfélét érez pillája táján ned
vesülni. Ez a hazafis ág árvize.

Az a köny keblében keserűséget éleszt, a keserű
ség boszankodást a város és annak népe felett. Nem 
akarok e város népéhez tartozni! gondolja magában. 
Drágább nekem az én kis Pestem, rendetlen, girbe-gur- 
ba utcáival, paloták mellett szemérmeskedő kalyibái
val, porával és egyéb ásiai attribútumával — mert az 
az enyém és ez itt — nem az enyém. Megkülönbözte
tem tehát magamat e népben, hadd lássák, hogy nem 
Pécsből való bécsi és nem Austriából való osztrák, ha
nem Pestről való magyar vagyok.

És ez az oka annak, hogy a pesti ember igazándi 
magyarrá akkor lesz, mikor nincs Pesten.

A pest-bécsi regényes ut programmját ki ne is
merné? Vác 5 perc, Esztergám 5 perc, Szob 1 perc, 
Tornóc 1 p re, Érsekújvár 15 perc és borjuszelet, sat.

Szemben ültem két berlini úrral. Az egyik gyá
ros, ki sokat fordul meg Magyarországon. A Spree mel
letti Athén ismert szójárását nyütték, amely lingvisz- 
tikus habarékból a pesti fül csak annyit ért, hogy nem 
ért belőle semmit. Egyszerre a gyáros hozzám fordul és 
tiszta magyarsággal kérdi: „Uraságod — ha szabad 
kérdenem — Bécsbe utazik ?“

Könnyű volt annak a római poétának packázni 
azzal, hogy: nil admirari, de tetszett volna neki ma
gyar lenni, méltóztatott volna Pesten lakni és kegyes
kedett volna egy sült burkusnak ajkairól hallani hazája 
nyelvét.

A berlini Nr. 2. is álmélkodó tekintettel járta 
be szomszédját, ki ily nem sejtett tulajdonság dicsfé
nyében kezde a waggon személyzete előtt debütirozni.

„Ön magyarul is tud?“ kérdők unisono.

Megtanultam, mert nem szeretek a magyarok 
terhére lenni, kik az idegen iránti szívességből német 
szóra erőtetik nyelvüket. Aztán sok tréfát szerzett már 
ez az én magyar tudományom, mikor olyanok, kik ró
lam effajtát föl sem tehettek — néha igen cifrán di- 
csérgettek maguk közt. Én egyideig csak hallgatám a 
hymnusokat miket rólam zengettek, de mikor föltet
tem, hogy fortissimobb már nem követkézhetik, egy 
magyar szó bombáját röpitém közibök. Ök ámultak, én 
nevettem.

„De hisz az a nyelv igen nehéz“, mond a berlini 
Nro. 2.

Semmi sem nehéz a világon. Én 16 tallérral kezd
tem pályámat s abból 13 kölcsönpénz volt, ma hál’ 
isten gyáros vagyok. A magyar nyelvet megtanulni 
sem nehezebb ennél.

A gyárossal azután beszédbe ereszkedtem s azt 
tapasztalául, hogy a nyelven kívül — hazai viszonyain
kat jobban ismeri sok benszülöttnél, statistikai, ipar, 
kereskedelmi ügyeinket körömpróbáig kiürité.

Én mindig dolgoztam és mikor nagyon jól mulat
tam, akkor dolgoztam legtöbbet, végzé szavait.

Ahol meg dolgom van, ott én akklimatizálom 
magamat — szellemileg.

Bécs napi kérdései: „Frou-frou“, „Les Brigands“ 
a pegazusok levétele az uj operáról, Hossz marsall 
temetése a kifli-, zsemle-harc és a furcsa kabinet, mely
re szert tettek.

„Milyen lakásszükség ez a bécsi! egy álló hétig 
keresgéltek, mig egy kabinetet találhattunk s az is mi
nő !“ beszéli az utcai elmésség.

Hanem a politika itt kevés vizet zavar és mulat
ságát senki sem rontja meg azért, hogy Potocki van 
Giskra nincs. A Grabent, mint divatos sétányt — a 
büszke „Ring“ nem volt képes kiszorítani. Verőfényes 
tavaszi vasárnapokon ezer pikkelyes kígyóként húzódik 
a cicomás népség az uj operától a Stadtparkig, de a 
Graben a nap minden részében változatlanul központ 
Ezt persze a boltoknak is köszöni.

A bécsi corso ilyenkor — ünnepeken érdekes.
A gazdag bankár karján egy selyemruhával, me

lyet feleségének nevez; a miniszter, ki még tegnap 
Austria asszony bevallott kedvese volt s ma már az 
excellentiásból csak az első két betűt kapván örökül el
bocsáttatott ép úgy, mint a félvilág ünnepelt entrete- 
nue-i, kik azonban gyalog sétálni nem szoktak; aztán a 
dandy számtalan fokozatában, kezdve a külvárosi fesch 
„kölykön“ iszonyú vatermörderrel, hetykén csiptetve 
szemébe az üveget, az illegő boltsegédig vagy az unott 
követségi hivatalnokig ; a hadi akadémiák növendékei, 
kik a szünnapokra feljöttek és szabadságukat használva 
— minden fegyelem ellenére füstfelhőket eregetnek,

6*
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mig — tisztet nem lát szemök, hogy akkor azt a ve
szedelmes csutkát boskói ügyességgel markuk üregé
nek vékája alá rejtsék. Ezek és mások néznek és nézet
nek ott tarka csoportokban.

De hisz ezt mindenki ösmeri és tudja, most fon
tosabb tárgyról kell szólanom. A kifli-zsemleharcot 
előbb csak röptiben említettem, holott a nap főkérdé
sét ez képezi.

Arma virumque cano!
A strike — a XIX. század e bolygó zsidója, ki 

rejtélyes útját ellenállhatlanul folytatja valamerre ipar 
és munka vagyon Kamcsatkától Párisig, Uj-Yorktól a 
Megellhan-szorosig, Pesttől-Bécsig, ide most újra be
köszöntött.

Alig rakták le a szedők fegyvereiket, megtöltvén 
a béke pipáját az engesztelés kapadohányával, már 
a pékmühelyekben hordják körül a véres kardot. A 
zsemle keblében forradalmi eszmék fogamzanak és a 
szarvacs — a genfi strike-comité aegise alatt, fejére 
tette a frigiai sapkát.

Zsemlénkre, bélesünkre esküszünk 
Rabok többé nem leszünk!

Már a napokban tör ki a harc, mely egyelőre 
csak a sütőkemencétől való passiv tartózkodásban ál- 
land. Ok nem sütnek többé, süssék meg a mesterek a 
bérüket, ők nem bánják, velők roszul bántak eddig, a 
század minden konventionalis szabálya ellenére tegezték, 
holott ők a péktől önöztetni kívánnak, ellátásuk pedig 
szint oly silány, mint bérök csekély.

Ezek képezik a gravameneket.
A nuntiumok egyre mennek a legénytestülettől 

a céhhez, de vájjon sikerülend-e megoldani e nagy kér
dések legnagyobbikát ? Nem értem, hogy Beust gróf, 
ki annyira szeret békiteni és egyengetni, nem ragadja 
meg az alkalmat diplomáciáját itt tüntetni ki. Mily 
hálára kötelezné a „büszke Bécs“ kávénénikéit, hisz 
ezek — szegények! szarvacs és zsemlye nélkül lakatot 
akaszthatnak szájukra és kárhozatos némaságban töl- 
tendik délutánjaikat

E gondolatok foglalkoztattak, mialatt a „ Künst
lerhaus“-ba siettem a nemzetközi szobor- és képkiálli-
tásra.

A gyönyörű termékekben gazdag kiállítás már a 
bemutatott tárgyak számánál fogva is tekintélyes, mert 
közel 800 mü van e díszes termekben kitéve. Pest a 
kiállítók közt nincs képviselve, Düsseldorf, Drezda, Pá- 
ris, Berlin és Bécs szolgáltatta a művészek legnagyobb 
részét. Magyar festőt is csak kettőt találtam, Molnár 
Józsefet, ki jelenleg Münchenben tartózkodik és Kocsis 
Sándor, Bécsben élő művészt.

Molnár képei közül — bár ez sincs előnyös he
lyen felfüggesztve -  „Támadás a pusztában“ cimü 
munkája szép festmény. Egy kis karaván megrohaná- 
sát ábrázolja a sivatag tigrise által. Kocsis Sándor egy 
nagyobb képet állított k i : „Ein polnisches Transport

haus.“ Galíciai ujjoncok a szállitóházból indulnak ki. 
Életteljes és jól componált festmény, melyben az oldalt 
álló és az ujjoncokon nevető púpos szabó, ki e hibája 
miatt be nem vált — sikerült humoristikus vonás.

Közelébb talán bővebben szólok a kiállítás né
mely jeles munkájáról.

Domino.

IRODALOM.

A „Székelyföld.“ (A s z é k e l y f ö l d  leírása 
történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szem
pontból. Irta : O r b á n  Balázs. IV. kötet. Marosszék. 
Pest, 1870. R á t h Mór.) B. O r b á n  Balázs nagyér- 
tékü művének, a székelyföld leírásának, negyedik kö
tete fekszik előttünk. Marosszék leírását tárgyazza e 
kötet, s a szorgalmas szerző a történelem, régészet, 
népisme, politikai és társadalmi élet, vallás és mivelt- 
ség köréből ismét oly gazdag adatgyűjteményt tár ol
vasói elé, hogy müvét lehetetlen haszon és gyönyör 
nélkül olvasnunk. Orbán Balázs müvére, egyes pontokat 
illetőleg, tehetnek alapos észrevételeket a szakértők ; 
a gazdag és sokoldalú tárgy egyik vagy másik ágában 
a specialis búvárok mutathatnak föl alaposabb ered
ményeket, de a polgári szabadság és jogegyenlőség e 
szép kis földéről változatosabb, érdekesebb képet szé
kely iró még nem nyújtott olvasóinak. Szerző — el
mondták már többször, de azért nem fölösleges ismé
telnünk — hat évig utazott hazájában, faluról falura, 
gyakran házról házra járva, s úgy az előkelőket, mint 
a nép legalsóbb osztályait fölkeresve, hogy anyagi si
kerrel nem biztató terhes munkájához méh-szorgalom- 
mal gyűjtse adatait, s úttörő legyen azon a téren, me
lyet elődei, ha mivelni kezdettek is, de később csüg- 
getegeu elhanyagoltak. E könyv Írója önfeláldozó 
szorgalommal tanulmányozta a székely ős földrajzot, 
vámrendszert és történelmet, hazájának hajdani intéz
ményeit, s megmenté az utókor számára mindazt, mit 
a régibb müvekben és levéltárakban találhatott. Szá
mos történeti tényt uj világításban vezetett a közönség 
elé, a hagyományok már-már feledésnek indult emlé
keit a nép ajkáról elleste s följegyzé erkölcseiket és 
szokásaikat, melyekről hallani sokat, de olvasni csak 
keveset lehetett. És ez mind nem a tudós ridegségé
vel van előadva. Nála a történelem, népisme és archaeo- 
logia összeolvadva szerepelnek, s az egyik szárazságát 
mindig fűszerezni igyekszik a másiknak tarka változa
tosságával. Nincs müvében szigorú rendszeresség, mely 
minden tárgynak elkülönzött helyet jelölne ki, néhol 
ismétlésekbe esik, de épen előadási modorának kö
szönhetjük, hogy a legkomolyabb tárgyak leírása sem 
lesz hosszadalmassá vagy épen untatóvá. Élénk, gyak
ran költői elbeszélő modora kidomborítva állítja elénk 
a székely földet falvaival és havasaival, ezredévet á t
élt intézményeivel és romlatlan tiszta erkölcseivel.
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Orbán Balázs „Székelyföld '-e komoly figyelemre méltó 
vállalat, s nagyon megérdemelné, hogy főleg azok, ki
ket közelebbről érdekel, tevékeny pártfogásukban 
részesítsék. Mégis sajnálattal kell olvasnunk, hogy e 
kötet is csak szerzőjének tetemes anyagi áldozata mel
lett jelenhetett meg. Pártfogás tekintetében a válla
latnak még mindig oly szomorú sorsa van, hogy a to
vábbi kötetek megjelenése is egyes emelkedettebb 
gondolkozásu hazafiak részvététől, vagy magának a 
szerzőnek áldozatkészségétől függ. A székelység érde
keltségéről igen kedvezőtlenül tanúskodik e körülmény 
s igen sajnos lenne, ha a székely értelmiség, legalább a 
még hátralevő 5. és 6-ik kötetnél számba nem venné 
ama felelősséget, mely reá szellemi érdekeinek ily el
hanyagolása miatt nehezedik. Az ily komolyabb iro
dalmi vállalatok pártfogása és terjesztése kazafiui kö
telesség, melynek elmulasztását mindig az utódok 
fogják megérezni. — A „Székelyföld“ 5-dik kötete 
Aranyosszék leírását fogja tartalmazni. Óhajtjuk, hogy 
szerző ennek közrebocsátásánál a közönség nagyobb 
pártfogásával találkozzék.

*

Sand György legújabb regénye Az ősz költőnő, 
ki évek hosszú során át, annyi becses müvei gazda- 
gitá a francia irodalmat, teremtő erejének még mindig 
teljes birtokában van. Drámáival két színházba gyűjt 
közönséget s közelébb újra két regénye jelent meg a 
francia könyvpiacon. E két regény : „Pierre qui roule“ 
és „Le beau Laurence“ azonban csak két részét képezi 
egy műnek. Az évek Sandot is higgadtabbá tették, s a 
csöndes szemlélődés ma már jóval nagyobb szerepet 
játszik müveiben, mint ama korban, midőn „Indianá“- 
jával oly gyorsan meghóditá a sziveket. Az erkölcsi és 
társadalmi összeütközések rajzolásával még ma is leg- 
örömestebb foglalkozik, de nem találjuk fel a szenve
délyesen viharos katastrófákat, melyekben egykor vir
tuozitását annyira csillogtatá. Az ellenmondások kie
gyenlítése, s az ellentétek kiengesztelése, mitől ko
rábbi müveiben, mintegy öntudatos célzatossággal 
tartózkodott, mostan jelentékeny helyet foglal el költői 
gazdálkodásában; a „költői igazságszolgáltatást“ több
nyire visszahelyezi régi jogaiba; a szerencse különös 
kegye vezérli hőseit és hősnőit, s történetei többnyire 
egy vagy több házassággal végződnek. De Sand, ki 
mindig előharcosa volt a női emancipatiónak, Lafon
taine családi regényeinek ösvényére ezért sohasem té
ved. Polgári idylleket és szelíd szivtörténeteket ép úgy 
nem dolgoz föl, mint harminc év e lő tt; mindig mé
lyebben rejlő iránya és célzata van regényeinek. E té
ren ritka tapmtattal tudja kikerülni a szélsőségeket. 
Nem száraz és tudákos, mint Flaubert, ki „Education 
sentimentale“ cimü müvében a régész vasszorgalmával 
tanulmányozá a karthagói régiségeket, de ama regény
gyártók sorába sem áll, kik tőkét csinálnak a társadalom

sebeiből, s minden utón kiakarják zsákmányolni a má
sodik császárság botrányszomját. Sand György mind
két iránytól távol tartja magát s az ideális regény tu
laj donképeni képviselőjének Franciaországban még 
mindig őt tekinthetjük.

Legújabb .regénye, melynek központja a szép Lau
rence a vándor színészek rehabilitálását tűzte ki föladatául. 
Tárgyának kezelése sok tekintetben Goethe „Wilhelm 
Meister“-ére emlékeztet, csakhogy Sand alakjai eré
nyesebbek, talán nagyon is erényesek. Hőse pórfiu Au- 
vergne-ből, egy falusi Antinous. Mariannája nemes 
származású leány, ki színpadra lépett, hogy öreg atyját 
táplálhassa. Laurence-ot, kiből atyja mindenáron ki
váló embert akar csinálni, mivel nagybátyja után, ki 
báró és követ, örökségre van' kilátása, a jogot hall
gatni Párisba küldik. De meglátja az Odeon-ban re
gényünk hősnőjét, Nancin de Valclos-t, ki Imperia név 
alatt klassikus darabokban másodrendű szerepeket já t
szik, halálosan beleszeret s hü látogatója lesz a szin- 
háziiak csakhogy közelében lehessen. De eszményképe 
hideg irányában, sőt jelenlétében azt is elbeszéli, hogy 
„mást szeret, aki tőle távol van.“ Laurence hiszi is nem 
is az elbeszélést; ráerőszakolja magára, hogy barátsá
gával is megelégszik. Az Odeon két havi szünete alatt 
Imperiát, a regény másik alakja Bellamare, egy rút, 
de szellemdus és nemesszivü ember szerződteti vándor 
színtársulatához. Laurence követi őt, s vándorszinészszé 
lesz, ahelyett, hogy — atyja akarata szerint — szün
időit tudományos kiképezésére fordítaná. Hősünknek a 
színpadon ép oly kevés szerencséje van, mint kedvesé
nél, kiért egy alkalommal párbajt is vív. Eközben egy 
gazdag és előkelő özvegy szeret Laurence-ba, ki kezét 
Bellamare utján neki föl is ajánlja; de ő nem tudja el
hagyni Imperiát s tovább követi Triesztbe, Velencébe 
és Anconába. Konstantinápolyi utjokban hajótörést 
szenvednek, s alig tudnak a középtenger egyik puszta 
szirtjére menekülni, hol bizonyára éhen halnának meg, 
ha a társaság factotuma segélyökre nem sietne. Alig 
szabadultak meg a haláltól, máris újabb tarka kaland 
várakozik reájuk. Hercegowina és Montenegro határ
szélén egy fél-barbár herceghez vetődnek; várában Ba- 
cine és Corneille darabjait játszák a vendégek nagy 
gyönyörűségére, kik az előadásból mit sem értenek. A 
hercegtől gazdagon megjutalmazva már egészen jól 
éreznék magukat a civilisatio és barbárság határvona
lán, midőn a háziúr távollétében a társulat legifjabb 
tagját, ki a herceg groom-jával a fürdő odaliszkeket 
meglesi, a kormányzó hadnagy egészen keletiesen le
fejezteti. A haragra lobbant franciák a gyilkos ellen 
boszut esküsznek, hatalmukba kerítik, s az egész erős
ség népségét sakkbantartják. A hercegnek csak nagy 
nehezen sikerül őket kiengesztelni, s még visszatértek
ben is szerencsétlenek, mert rablók kezei közé jutnak, 
s mindenükből kifosztva mennek vissza Olaszországba.

Útközben Laurence is megvál tőlük, kit atyja ha
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lálos ágyához szólítanak. Az öreg betegségét egy utazó 
ügynök vigyázatlansága idézte elő, ki elbeszélő, hogy 
fiát játszani látta Marseille-ban. Laurence elhatározza 
magában, hogy fölhagy a vándor élettel s atyja mel
lett marad, segítvén őt egyszerű, de hasznos munkás
ságában. Nagybátyja azonban csakhamar meghal s 
Laurence minden vagyonának örököse lesz. Föltalálja 
s elveszi a gazdag özvegyet, Imperia pedig, ki iránt 
már csak barátságot érez, kedves tanítójához, Bella- 
mare-hoz megy férjhez.

Ez a vázlata Sand legújabb regényének. A com
positio nem gazdag ugyan újabb motívumokban, de 
a jellemek rajza csaknem kivétel nélkül mesterinek 
mondható. Imperia, Bellamare, s Moranbois, a társu
lat factotuma, Herculesnek és Calibannak e csodásve- 
gyüléke, gondosan és plasztikailag kidomborított ala
kok. Alakjai, le egész Clementi herceg öreg szakácsáig 
mind élő, húsból és vérből álló emberek; az események, 
melyeket rajzol, költőileg valószinüek, bár — miként 
e rövid vázlatból is látható —• meglehetős mértékben 
romantikusok. A regény alapeszméje, hogy e vándor 
élet is mutathat föl nemes jellemeket, szépen van ke- 
resztülvive, bár Sand itt sem egyoldalú, s épen úgy 
fölmutatja a rajz fényes, mint sötét oldalait. A. Z.

*

Vajda Viktor könyve: a „ M ű v é s z e t  é s  p o l i 
t i k a “ (Pest, 1870. kiadta: F e k e te  Bernát.) társadalmi 
és művészeti hiányaink fejtegetését tűzte ki föladatául. 
Miként az előszó is megjegyzi: a könyv nem áll elő köve
teléssel ; művelődéstörténeti jelleggel dicsekedni nem 
akar, műtörtónelmi törekvést nem árul el, de birja mind
kettő sziuezetét, s amennyiben az elsőt határozott vonat
kozással tünteti föl, — a tulajdonképeni történettel is 
érintkezésbe jut. A műtörténelemre vonatkozólag, először 
általános fejtegetésekbe bocsátkozik, de mindenütt áttér a 
kiválólag magyar, nemzeti jellemzésére, s itten oly égető 
kérdéseket hoz fölszinre, melyek nemcsak megérdemlik, de 
meg is kivánják, hogy tüzetesebb fejtegetés tárgyai legye
nek. Leplezetlenül tárja föl társadalmi és művészeti életünk 
hiányait, sőt épen nagy buzgalma okozza, hogy gyakran 
a pessimismus sötét töprengésein át bocsátja a világ elé 
eszméit. Könyvének érdekes fejezetei: Tudomány és mű' é- 
szet. — Művészet és politika. — Árny és féuy. — Az 
aristokratiáról. — Társadalmi viszonyaink. — A zsidó
ság. — A cigányokról. — A sajtóról. — Művelődési vi
szonyok. — Műtörtónelmi tanulmányok. —  Élet és tudo
mány. — Künn és itthon. — Gyakorlati eredmények. — 
Magyar szinvilág. — Magyar zenevilág. —  Jövőnk záloga.

*

„Szcptani levelek.“ E címen egy nagyobb széptaui 
müvet szándékozik sajtó alá adni Z s i l i n s z k y  Mihály a 
szarvasi főiskola egyik buzgó tanára. A könyv könnyed, 
élénk modorban lesz Írva, s a levelek egy hölgyhöz intéz-

vék. Ha tekintetbe veszszük, mennyire el van hanyagolva 
nálunk az aesthetika tanítása, s mily szegény e tekin
tetben irodalmunk : Zsilinszky művét előre is örömmel üd
vözölhetjük. Teszszük ezt annyival inkább, mert a mű egy 
részének átolvasása után arról győződtünk meg, hogy e 
„Széptani levelekében vonzó és értékes olvasminynyal 
gazdagodik irodalmunk. E könyv az időszaki irodalom 
jobb részének is hasznos szolgálatokat tehet, mert lassau- 
kint a közönség amaz osztályát is meghódítja a nemesebb 
iránynak és magvasabb termékeknek, mely eddig gondta
lanul összetákolt divatlapjaink holdsugárban fürdő sze
relmi ömlengéseiben s vizenyős novelláiban kereste szellemi 
táplálékát.

*

„A nagy magyar“ cim alatt gr. S z é c h e n y i  
István élet- és jellemrajzát közli Boz Dickens hires he
tilapja : az „All the year round.“ A cikk szerzője Reue 
Taillandiérnek a „Revue des deux moudes“-ban kiadott 
jóakaratu, de felületes közleményeit s Kecskeméthy Aurél
nak önálló s német fordításban is megjelent kötetét hasz
nálta forrásokul. A cikk párhuzamot von Széchenyi és 
Kossuth között —  az első előnyére.

*

A szentirásból , dr. R i e d l  Szende és H á
t a i  a Péter fordításában két füzet forog a közönség kö
zött. — E kiadást a lángelméjü D ó r é  Gusztáv ama rajzai 
ékesítik, melyek — egy német bíráló megjegyzése szerint 
— magok is elegendők volnának arra, hogy egy egész élet 
munkálkodásának dicső eredményeit képezzék. A két első 
füzet nyolc képet hoz a teremtéstől a vizözön lezajlásáig. 
E kiadás díszére válik irodalmunknak, s óhajtandó a kö
zönség jó hírének érdekében is, hogy ne járjon áldozatok
kal Német- és Franciaországban a szentirás e rajzokkal 
öt kiadást ért, s a művészeti dolgokban sokszor szemünkre 
lobbantott közönyösség legszomorúbb bizonyítéka lenne, ha 
nem akadna elég pártfogója e szép vállalatnak.

KÉPZŐMÉ YÉSZET.

A képzőművészeti társulat jelenlegi kiállítása 
még mindig gazdagodik. A magyar festészek közül 
újabban S z é k e l y  Bertalan és K e l e t i  Gusztáv állí
tottak ki müveket. Székely festménye az „Apáca“ cí
met viseli. Az előtérben szerzetes-nő áll, kisdedet tart
va karjaiban. A kisded az apáca kebléhez nyúl, ez 
azonban szomorú arccal tekint reá s baljával a tejes 
üveget keresi. A háttérben az anya látszik beteg ágyá
ban, s mellette a térdelő férj hatásteljes magyarázatul. 
Az ágy körül másik apáca alakja látszik. K e l e t i  
Gusztáv a „Száműzött parkját“ festé le igen hatáso
san. Elhagyottságlátszik mindenen: a fák gályái letör- 
delvék, moha lepte be a szobrokat s gaz verte föl a kő
talapzatot. A háttér ősi kastélyt tüntet fel, s az elő
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téren egy kondás legeltet sertéseket. — Munkácsy 
„Ha j n a 1 p i r u-ja, mely egy suhancot ábrázol, ki 
ásitva ül ágya szélén, csak három napig volt kiál
lítva. Festője visszakérte, mivel többé nem tulajdona. 
Nem látható többé L’Allemand bécsi művész képe: az 
„Översei csata“ sem, mely a holsteini hadjárat egyik 
episódját ábrázolta. E nagy kép téli tájképen tünteté 
föl a csata gomolvába vonuló csapatokat. Az előtérben 
a tábori törzskar áll. A csatát nem láthatni, csak a 
távolból emelkedő füstfelleg jelöli. Élénkség és mozgás 
terül el a kép minden részén. A tovavonuló katonák 
hosszú sora ép oly jól van festve és rajzolva, mint az 
egyes alakok, melyek az előtéren csoportosulnak. Lá
tunk szép harci paripákat, jellegzetes arcokat és a sok 
egyenruha dacára sem válik a festmény egyhangúvá. 
Vau azonban egy lényeges hibája. A csatatéren álló 
csoportok és lovasok a légben látszanak lenni, miután 
a fehér hóra nem vetnek semmi árnyékot.

Uj művész neve merült föl közelébb Párisban. 
Goupil mükereskedésében jelenleg mindenki F o r t u n y  
festményeit csodálja. A fiatal művész Toledóban szüle
tett, Earcellonában kezdé s Kómában folytatta tanul
mányait, hol első nagyobb müvéért egyszerű vadász
puskát kapott cserében. E rajza került Goupil kezébe, 
ki rögtön Párisba hivta. Utósó olajfestménye egy fiatal 
spanyol házaspárt ábrázol a házassági szerződés aláirá- 
sánál. E kép megalapitotta művészi hírnevét. A rajzo
lás élessége s a művészi kezelés Meissonier jobb fest
ményeire emlékeztet, de élénkség és szingazdagság tekin
tetében, — minek a tarka spanyol népviselet is szerfelett 
kedvez — már is felülmúlja a francia mestert. A nők 
arcán szintén több üdeség és kellem ömlik el, mint 
Meissonier-nél, kinek előnye a kidomboritás erőteljes
ségében áll. Fortuny-t igen szeretik, s egyszerű ember 
gyanánt tüntetik elő; közönyös minden dicséret iránt 
s még azt sem eugedé meg, hogy festményét a legkő- 
zelébbi Salon-ban kiállítsák.

Amsterdamban müakademia fölállításán fáradoz
nak. Berendezése olyan lesz, mint más hasonló célú in
tézeteké, csakhogy az építészetnek nem leend külön 
tanszéke. Pályadijakat szintén fognak kitűzni, s a ki- 
tiinőbb müveket éremmel jutalmazzák. Ez ideig mti- 
akadémia nem volt Hollandiában.

S Z Í N H Á Z .

A budai várszínházban vasárnap kezdte meg elő
adásait A r a d i  Gerő jónevü vidéki színigazgató társu
lata. A ház egészen tömve volt, s az arcokon örömet 
láttunk, mi Budán ily alkalmakkor soha sem hiányzik.

A himnuszt és Paulai szépen előadott prológját tapssal 
fogadták s átalában e megnyitásnak nemcsak ünnepé
lyes, de lelkesült színezete is volt. Hogy azonban e lel
kesedés nem újra szalmatüz-e, mely gyorsan föllobog, 
hogy annál hamarabb kialudjék, a következés fogja 
megmutatni. Aradi Gerő előtt szomorú példák állanak. 
A népszínház hosszas tengődése, Budaváros hideg közö
nye mind elszomorító intő-jelek. Igaz ugyan, hogv 
Molnárnak, mint igazgatónak voltak hibái, mert hatá
rozatlan programmjával s nagy ambitiójával ártott az 
intézetnek, de más részről a budai közönség sem muta
tott soha annyi érdekeltséget a népszínház iránt, a 
mennyit méltán és jogosan megvártak volna tőle a 
nemzeti irodalom és művészet érdekei. Csak látvá
nyosságok után kapkodott, holott épen jelesebb szín
müveink mozdíthatták volna elő leginkább idegen- 
ajkú lakosságának magyarosodását. A sajtó és Mol
nár felszólításai a pusztában kiáltó szó gyanánt hang
zottak szét; a színház padjai üresen maradtak s az 
igazgató ily körülmények között nem tehetett mást, 
minthogy egyenkint bocsátá el társulatának jobb tag
jait. A népszínház kétszeri bezárása után Miklósi pró
bált szerencsét. Csak rövid ideig működhetett, s nagy 
deficitekkel. Most Aradi Gerő tesz kísérletet jó szán
dékkal s oly ügybuzgalommal, mely nemcsak elisme
rést, de sikert is érdemel. Fölszólitása a főváros közön
ségéhez, méltó arra, hogy viszhangra találjon, de si
kert neki sem jósolhatunk, hacsak maga a város nem 
karolja föl színházának, s vele együtt az újra gyökeret 
verni készülő magyar szinmüvészetnek érdekeit. Mi 
csak városi segély által látjuk biztosítva a színház fönu- 
állhatását, s a segély megadása Budavárosának köte
lességében is áll, mert a lerombolandó népszínház alap
tőkéjének egy részét az ország adakozásai alkoták. Szük
séges ezenkívül a közönség tevékeny pártfogása, mert a 
a buzgó igazgató csakis ezáltal nyerhet alapot, melyre 
biztosan építhessen. Hogy az igazgató mily erőkkel 
kezdi meg működését, arról szólanunk még időelőtti 
volna, bár mondják, hogy a vidék jobb tehetségei
ből szervezte társulatát. Szólanunk kell azonban 
előleges jelentésének egy pontjáról, mely igen köny- 
nyen veszélybe sodorhatja. Működésének irányát 
— szól előleges jelentésében — a közönség igényei 
és ízlése határozandják meg. Ez, szerintünk, nem he
lyes elv, mert programra hiányára mutat , mitől 
óvakoduia kell. Molnár szintén annak tulajdonithatá 
minden balszerencséjét. Adjon jó népszínműveket, köny- 
nyebb vígjátékokat, élénk operetteket s bizonyára be 
fogja tölteni a közönség jogos igényeit. Többet, még 
ha kívánnák sem volna képes nyújtani. Elődjei szintén 
akkor szenvedtek hajótörést, midőn gyönge csolnaku- 
kon a könnyebb genre csöndes folyója helyett a na
gyobb szabású drámák és tragoediák viharos tengerére 
tévedtek. E sok erőt kívánó műfajok ápolását sohasem 
tekintheti föladatául, mivel e téren a nemzeti színház-
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zal nem versenyezhet; vagy ha igen : hutása előre lát
ható. E megjegyzést csak mellékesen kockáztattuk, 
mivel fölteszszük Aradi Gerő tapintatáról, hogy kerülni 
tudja az ily veszélyes szirteket. De tennünk kellett, 
mivel fölhívásának említett pontja már keltett a saj
tóban ily sejtelmeket.

Magáról az első előadásról kevés mondanivalónk 
van. Fredró gróf eleven vigjátékát: az „ E g y e  t i e n 
l e á n y t “ a nemzeti színház tagjai játszották. A 
budai társulat egy része a „Szép Galatheá“-ban mu- 
tatá be magát. A címszerepet M e g y a s z a y  Ilka éne
kelte eléggé szabatosan, sőt több helyim az érzés igazi 
kifejezésével. Megnyerő színpadi jelenség, könnyen mo
zog, s hisszük, hogy rövid idő alatt kedvence lesz a 
közönségnek. Nyilasi Ida Ganymedese és Szép Mydasa 
szintén kapott tapsokat, de Halmi tere, véleményünk 
szerint, inkább a dráma lesz, mint az operette, mivel 
hangja gyönge és fejletlen. A társulat karmestere 
Gócs ,  kinek a karok betanítására jó lesz jövőre több 
gondot fordítani.

*

Csillag Róza asszony, a nemzeti színház egykori 
tagja, ki pár év előtt a külföldön aratott babérokat, fővá
rosunkba érkezett, s a Varietés-szinházban, Salvi társula
tánál fog vendégszerepelni.

*

Kovács Gyula Kolozsváron tegnap lépett föl először 
a „Fé ny  á r n y a i “-ban. A nemzeti színház vesztesége ez
úttal Kolozsvárra nézve nyereménynyé vált, mert Kovács
ban igen buzgó és tehetséges tagot nyert a társulat. Ő 
régóta kedvence az odavaló közönségnek, s Fehérváry meg
tisztelő föltételek mellett, sőt áldozatokkal szerződteté.

*

Carina Anna k. a. kedden lépett föl először a nem
zeti színpadon Gounod „Faust“-jában. Fogadtatása szívé
lyes volt, mit a derék énekesnő meg is érdemelt. E hó vé
géig fog nálunk maradni s két hét alatt minden másodnap 
föllép, kivéve a mai opera-napot, melyen „Hamlet“-et akar
ták szinrehozni.

Z E N E .

A pesti országos daláriinnep iránt a városköz
ség kevés érdekeltséget tanúsít. Mig a külföld nagy 
városai vetélkednek az ily dalár-összejövetelek rende
zésében, s örömmel tesznek nagy anyagi áldozatokat : 
Pest gazdasági bizottsága a kért ötezer frt előlegezését 
sem vélte megadhatónak, s csak a városligetet Ígérke
zett díjtalanul átadni az ünnepély céljaira. Debrecen, 
a legutóbbi dalárünnepély alkalmával, jobban fölfogta 
ez összejövetelek fontosságát, m nt az ország fővárosa, 
melynek inkább hivatása volna a szép példaadás. A 
nagy bizottság azonban e szükkeblüség dacára is, éré- |

lyesen folytatja működését s egész buzgalommal fára
dozik az ünnep érdekessétételén. Ez ideig Mo s o -  
n y i és V o l k m a n n  Ígértek egészen uj müveket, 
sőt remélhető, hogy L i s z t  is átengedi uj szerzeményét, 
melyet közelébb Weimarban fog előadatni. A pénteki 
gyűlésen már az egyes bizottmányok is megválaszták 
tisztviselőiket. A műrendezési bizottmány elnöke: Ki
r á l y i  Pál, másodelnökei: gr. Széchenyi Ödön és Szent- 
királyi Albert, jegyzői pedig: Hollós László és Zappel. 
Az elszállásolási bizottmány elnökévé: Tavaszi Endre, 
másodelnökévé : Follmann, jegyzőjévé : Noseda Gyula 
lett. A pénzügyi bizottmány elnökévé Bogdán Lajost, 
másodelnökké Bartay Edét, jegyzőjévé Piufoics Lajost 
választották. — A dalcsarnok tervét — a műrendezési 
b zottmány vasárnapi ülésének megállapodása szerint 
— díszes páholysorral s 12,000 nézőre számítva K e- 
r es z t sz e gh  y Antal, debreceni mérnök fogja elkészí
teni. Gondoskodtak az ülésen arról is, hogy az országos 
dalár-szövetség ez ünnepélyen már saját zászlója alatt 
csoportosulhasson.

*

Míhálovich Ödön zenekari hangversenyéről a lapok 
nagy elismeréssel nyilatkoztak s benne oly költőt ismer- 

I tek fel, ki máris nagybecsű szerzeményekkel gazdagította 
zeneirodalmunkat. Óhajtandó, hogy e kiváló hazai tehetsé
get az országos dalár-ünnepély rendezői se hagyják figyel
men kívül. Alkalmilag azt is felemlítjük, hogy Mihálovich 
jelenleg „ H a g b a r t h  és S i g n e“ cimü nagy dalmű
vének második fölvonásán dolgozik.

*

Beriot hires hegedűművész halálhírét hozzák a kül
földi lapok, Szülővárosában, Louvain-ban ehó 9-kén hunyt 
el. Ősrégi belga család sarja volt, 1803 febr. 20-kán szü
letett s 9 éves korában irta első zeneszerzeményét. 1852- 
ben elveszté szemevilágát, s többé nem élhetett szenvedé
lyének. Többnyire Párisban lakott, melynek utcáin ren
desen egy öreg cseléd karjába fogózva látták hallgatagon 
le- s följárkálni. Beriot uj hegedű-iskolát alapított: Vi- 
euxtemps, Leonard, Ghys, Prame és Kontsky mind tanít
ványai voltak. A belga királytól 1836 óta 5000 frank 
nyugdijat húzott, s férje volt a hires Malibrannak.

TAKTALOM: Vidéki színészetünk rendezéséről D u x  Adolf. 
— Alvajáró E. K o v á c s  Gyula. — A szegény szép Éva. 
(Folytatás.) T o l n a i  Lajos. — Mumu. T u r g e n e w  Iván 

beszélye. (Folytatás.) — Tárca-levelek. — Irodalom. — 

Képzőművészet. — Színház. — Zene.

Felelős szerkesztő : Kiadó :
Szann Tamás. Fekete Bernát.

Pest, 1870. Nyomatott Kertész Józsefnél, (városháztér 3. sz. U-ik udvar.)
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SZÉPIRODALMI KÖZLÖNY.
IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

VIDÉKI SZÍNÉSZETÜNK RENDEZÉSÉRŐL.

De nem folytatom tovább ama helyzet sajnos 
következményeinek elősorolását, melyre a színészet
nek jutnia kellett, midőn természetes alapjairól le- 
szorulván, egyes, még pedig leginkább tehetségte
len egyének kezébe került. A mondottak elegendők 
annak bebizonyítására, hogy a színészetnek nemesak 
az alkotmányos elv követelményeinél, hanem szel
lemi és anyagi érdekeinél fogva is vissza kell he
lyeztetnie első széles hasisára, t. i. a nép kezelé
se alá.

Hogy mily módon történjék ez, — azt a ta
pasztalás mutatja ki hazánkban. Nemzeti színhá
zunkon kívül vannak ugyanis vidéki színházak, me
lyek, bár nem szervezvék mintaszerüleg, de — a 
mi kezdetnek mindenesetre jó — nem függenek 
egyesek önkényétől, a lakosság értelmisége által 
nyertek életet, közfelügyelet s ellenőrzés alatt álla
nak, s még némi városi segélyben is részesülnek, 
mely megóvja azokat a magán színházak nyomorú
ságaitól. Ekkép nemzetünk, melynek alig száz év 
óta vannak drámai intézetei, nemcsak hogy haladott 
a művészetben, de gyakorlati szellemével ki is 
találta a színészet életföltételeinek törvényeit és si
kerrel tudta alkalmazni azokat, mi annál föltünőbb, 
mivel a színészet nálunk nem évszázadok előtt fej
lődött ki a népéletből, mint más nemzeteknél, ha
nem azt hozzánk teljesen szervezve ültetők át. Te
hát nem szükséges, hogy a kormány más nemzetek 
példáját kövesse, vagy uj elveket állítson föl e te
kintetben ; elég, ha a nemzet geniusa által kijelölt 
utón halad, mert akkor oly rendszabályt alkothat, 
mely bizonyára sikeres eredményre fog vezetni.

A mondottaknál fogva követeli az alkotmá
nyos elv, teszi szükségessé a színészet romlott ál
lapota és kívánja meg a nemzet szelleme, hogy 
színházak nyitása ne egyeseknek, hanem csupán 
nagyobb egyesületeknek, és főkép városoknak en
gedtessék meg. De ez a jog mit sem ér, ha az azzal

II.

járó kötelességeket nem kielégítő biztosítékok mel
lett gyakorolják. Szükséges, hogy a város ne csak 
fölállítsa színházát, hanem azt egyúttal a színház 
művészeti céljainak megfelelőleg, a rendelkezésére 
álló legjobb administratio és szakértő erők által ve
zettesse. Minden város, mely színházat akar léte
síteni, adjon ingyen telket; az építési és beruházási 
költségeket vagy a községi pénztár vagy az e célra 
alakulandó részvénytársulat előlegezze, s a költsé
gek a színház bevételéből törlesztessenek. E bir
tok-viszony képezné a vidéki színészet legszélesebb 
hasisát, a mennyiben a színházak a közönség bir
tokában volnának.

E birtokjognak megfelelőleg, joga és köteles
sége a birtokosnak, t. i. az illető közönségnek, hogy 
maga kezelje színházát. De e kezelést nem teljesít
heti a közönség rendes képviselője: a hatóság,mert 
arra részint más teendők várnak, részint nem is bir 
ama szakavatottsággal, a mely a színház művészeti 
vezetésére szükséges. E végből, — mint Debrecen
ben is történt — legcélszerűbb a több vagy keve
sebb szakavatottsággal biró, értelmes, független, 
műkedvelő egyénekből álló gzinügy-egylet alakítása, 
mely a közönség érdekeit képviselve, hatósági föl
ügyelet alatt működik.

Miután kijelöltem az alapot, a melyen, úgy a 
jog, mint a dolog természete szerint állania kell a 
színháznak, még különösebben is hangsúlyoznom 
kell, hogy a színház müintézet, s csak akkor tölt
heti be hivatását, ha élén oly művészeti igazgató 
áll, kinek a rendes műkedvelőkénél több elméleti 
szakavatottsága és tapasztalata van, s legalább any- 
nyi zenészeti tudománynyal bir, hogy a zenekar- 
vezető és a karmester működését ellenőrizheti.

A mondottak szerint tehát célszerűen rende
zett színháznak csak olyan mű-intézet nevezhető, 
mely az illető közönségnek birtokában s kezelése 
alatt van, s melyet szakavatott művészeti igazgató
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kormányoz. Csak ezen az alapon és csak oly váro
sok által gyakorolható sikeresen a színházi jog, me
lyek az elősorolt föltételeknek megfelelni képesek.

Ez volna válaszom ama három kérdésre: mi 
a színház, mely föltételek alatt engedtessék meg 
létesítése és ki leginkább képes a föltételeknek 
megfelelni. De az 1848-diki törvény e magyaráza
tából korolláriumként még nehány szabály von
ható le.

Mindenekelőtt a dolog természetéből követke
zik, hogy több kisebb szomszédos helynek, ha min- 
denik bir megfelelő színi épülettel , vagy ma
guk között, vagy — a mi mindenesetre sokkal jobb 
lenne — egy, rendes színházzal ellátott nagyobb 
várossal kellene színházi szövetséget kötni avégből, 
hogy egy, közösen díjazott szakvezető alatt álló szín
társulat fölváltva tartson előadásokat a szövetség
hez tartozó helyeken. Az ily színházi szövetségek 
nagyon fontosak lehetnek, mert csak ezek képesek 
a művészetet meggyalázó, s folytonos nyomorral 
küzdő vándorszínészet létezését megszüntetni.

A színház értelmezésénél a szakavatott műve
zetőt conditio sine qua non-nak állítottam. Ha az 
itt kifejtett elvek diadalra jutnának a fönálló szín- 
társulatok száma egyelőre tetemesen alászállana 
ugyan, de mégis több színház lenne, mint a meny
nyit valóban hivatott szakvezetőkkel lehetne ellátni. 
Már most az a kérdés merül föl, miként volna le
hetséges e hiány pótlása? Nézetem szerint úgy, ha 
azon kellő készültséggel biró egyéneknek, kik iro
dalmi vagy más téren kellő hivatottságot és orga
nizáló tehetséget mutattak, az illető városok költ
ségén s a kormány ajánlata mellett, a kiválóbb szín

padok tanulmányozására s a kellő szakavatottság 
elsajátítására alkalom nyujtatnék.

Az ily módon erős és biztos alapra fektetett 
és tapintatosan vezetett színészet megfelelne a kö
zönség és a művészet igényeinek. De magában véve 
még igy sem elégíthetné ki mindazon érdekeket, 
melyek itt szóba jöhetnek, és a melyeket megóvni 
az állam kötelessége. Ezek részben az irodalom, 
részben a társadalom érdekei. Az előbbiek azt kö
vetelik, hogy a szerzők szellemi tulajdonjoga kellő 
oltalom alatt álljon, s ezáltal munkálkodásuk gyü
mölcsözőbbé legyen. Arról is kell tehát gondos
kodni az illető kormányzati rendszabályban, hogy 
a szerzők jogait bárhol előadott műveik után, ne 
lehessen megcsorbitani. — A mi a társadalom ér
dekeit illek azokat némileg már maga az biztosítja 
ugyan, hegy a társulatok nem lebegnek többé a le
vegőben, hanem biztos talajban gyökereznek, de en
nek még csak az a jótékony következménye van, 
hogy bizonyos működési időre vannak biztosítva a 
színészek. Szükséges még, hogy az öregség, beteg
ség, vagy különféle balesetek következtében munka- 
képtelenekké lett színészekről , vagy általános 
vidéki színházi nyugdíjegyesület, vagy minden egyes 

' színházi intézménynyel egybekötött nyugdíjalap 
által gondoskodva legyen.

Lehet, hogy nincs módjában a kormánynak 
az önsegélyzés ez útjára terelni városainkat, de nem 
kételkedünk, hogy azok önkényt is a mondottak sze
rint kezelendik színházaikat, mihelyt nem mellékes 
administrativ, — hanem magasabb mivelődési szem
pontból fogják föl a színészetet s annak horderejét.

DUX ADOLF.

A SZEGÉNY SZÉP ÉVA.
— ELBESZÉLÉS. —

Irta: TOLNAI LAJOS. 

(Folytatás.)

III.

I tt olyan házasság történt, a milyen sok derék 
családban szokott történni; házasság dacból, félreértés
ből, bizonyos édes boszuállásból. A ki igy vélekedik: 
annak vélekedését én teljes lelkemből osztom. Hanem 
az a kérdés: ennek a folyamata is olyan-é, mint a többi 
ilynemű házasságoké? Talán nem. Éva erős lelkű,igaz 
szivii, s  kész arra, hogy igen jó mostoha anya legyen. 
Éva meg akarja mutatni anyjának, hogy ő nem kemény

szivű, nem dacos; őt az isten nem fogja elhagyni soha. 
Az igaz szivek nem lehetnek boldogtalanok; a boldog
talanság csak a rósz lelkek osztályrésze.

— Jól van Éva, jól van, — nyögé keserű gondo
latok között a beteg anya, leánya távozása után — 
eredj az isten nevében. Adjon szerencsét, ha ad. Bol
dogtalan te, ne félj, én ha tudnám se fognám meg a ke
zét. Nagy igazságodban senkit se szerettél csak maga-
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dat; magadnak hittél, egyedül magadat tartottad tö
kéletesnek. Jól van, csak te is ezt mondhasd mindig: 
jól van. Elhagytad anyádat, csakhogy megmutasd, hogy 
neked volt igazad. Mutasd meg fiam, mutasd meg; tel
jék benne kedve annak a kevély lelkednek. Elhagytad 
szeretődet — tudom, tudom, csakhogy megmutasd ne
kem, hogy te sz ív  nélkül is boldog tudsz lenni. A mit 
te föltéssz a te eszedben: az úgy helyes, úgy igaz. Jó, 
jó virágom, eljönnél te még én hozzám sírva is, — ha
nem az én küszöbömet — úgy tudd meg — át nem lé
ped soha. H m ! hogy te jobb mostoha lész, mint én édes 
anyátok voltam. Bolond t e ! Légy no, légy no. Adott 
az isten hozzá módot, azt hallom négy-öt gyereked is 
van egyszerre. Mi ? te nevetsz ? — kiáltott a beteg föl
emelkedvén.

— Én nem nevetek — válaszolt fojtott hangon 
Emmi, — az ablak felé fordult arccal.

Emmi csakugyan nevetett, még pedig azért, mi
vel anyja egyre úgy cselekedett a szájával, mint a ki 
folyvást beszél. A kis leány, ki sokáig nézte a szótala- 
nul mozgó ajkakat, rángatózó homlokot, hol egészen 
kinyílt, hol teljesen lezárult szemeket, — meg nem áll
hatta, hogy ne nevessen. Nevetett, s minthogy érezte, 
hogy ez nem szabad: annál jobban. Egyszer-egyszer 
szinte kitört, s erős csattanó hangon hahotázott.

A beteget elhagyta türelme, hirtelen fölült, s fe
nyegető kezekkel fordult a leányka felé.

— Azt nevetem édes anyám, mikor Éva nénit a 
kocsin mindenképen meg akarta csókolni az ura, s Éva 
néni azt mondta r á : hagyjon békét, mert mindjárt le
szokom.

A kis leány akkor, meg lehet, ezen is tudott ne
vetni, s nem annyira a szavakon, mint az arc és kéz moz
dulatain : de most mégis nem ezen kacagott, hanem édes 
anyján.

A beteg anya megelégedett e hirtelen kapott 
mentséggel, s szomorúan csóválgatta a fejét. Nem szólt 
többet, Évára gondolt, hogy vájjon mit csinál ?

Éva alig várta, hogy férje elalugyék: nesztelenül 
fölkelt, s oda ült az ablakba, betakarta magát a füg
gönynyel és sirt, azzal a kínos, szepegő sírással, mely- 
uek minden elfojtott hangja oda bent a szivet feszíti. 
A sok bortól, ételtől, göröngyös decemberi úttól elfá
radt, eltörődött öt gyermekes vőlegény aludt mélyen, 
és régi szabados szokása szerint — szégyen csak kimon
dani is — ordítással határos erővel horkolt. Épen sem
mit se törődött azzal, hogy a házban egy szép meny
asszony van, a ki iránt való tekintetből — legalább az 
első éjszakán türtőztethetné magát az erős lélekzésben. 
Az alvó mit törődnék az ébrenlevővel ? Igen termé
szetes. Ezenkívül a pénztárnok ur is volt a maga haj
lékában mindig, a ki —• kivéve fölebbvalóit — nem is 
fogadott volna el utasítást senkitől.

Vannak áldott lelkű asszonyok, a kiknek eszökbe 
se jut, hogy magukat roszul érezzék egy durva, akara

tos, erőszakoskodó — de ép, egészséges férj mellett. 
Ilyen volt a pénztárnok ur első felesége is ; türelmes, 
engedékeny, gyermek gyermekei között, s engedelmes, 
szelíd valóság férje ura előtt. Önmagának használt vele 
azt hiszem, hogy önkényt ilyen volt, mert a férj majd 
kitalálta volna annak a módját, hogy ilyen legyen ön
kénytelenül is.

Éva tehát sirt, de nem azért kelt föl, hogy sírjon, 
ezt veszély nélkül tehette volna ágyában is, hanem hogy 
igen korán ébren lehessen, s a gyermekeket ő maga öl
töztethesse föl. Meg akarta mutatni férjének, hogy föl
fogta hivatását, tudja, hogy mostoha anyának jött, a 
kinek egy s z ív  helyett kettővel kell szeretni az idegen 
gyermekeket.

Mig azonban az idő eljött, hogy a szegény meny
asszony e tiszta szándékát érvényesítse: addig akarata 
ellenére is sirt, nyögött, zokogott.

Ki győzhetné le a természet erős törvényeit? 
Senki, még egy szerencsétlen menyasszony sem. Éva 
addig sirdogált, mig végre az ablak mellett derekasan 
átfázott, s reggelre a legédesebben elaludt.

— Micsoda ? hát te itt voltál ? — szólt a férj el 
nem palástolt indulattal, — midőn reggel a függönyö
ket szétvoná, s a zörgésre az alvó menyasszony föl
ébredt.

— Itt! — válaszolt Éva határozottan.
(Mindenki látja, hogy itt jobb lett volna egy ki

csit hazudni, mint egyenesen kimondani az igazat. Azon
ban Éva nem szokott a hazugsághoz. Majd hozzá szo
kik még!)

— S mi okból ? — kérdé nyersen a férj nagy, 
meztelen, szép férfias nyakkal, s igen szép idomú fehér 
vállakkal, de egyszersmind vérben forgó, villogó sze
mekkel.

Éva mondott valamit, de már az nem volt igaz. 
Az igazat, hogy mondhatta volna meg ? Rá lépett a ha
zugság ösvényére, látta hogy egy fenyegető idegen em
berrel áll szemközt, a kinek tekintetében sokkal több 
indulat és keménység van, semhogy ő azt őszinteséggel 
lefegyverezhesse. Kimondhatom: az első lépés a leg
jobb, legnemesebb szándék mellett is el volt hibázva, s 
ezt Éva is érezte, s pedig sokkal jobban, semhogy za
varát el bírta volna titkolni.

A férj nem türtőztette magát s világos, éles sza
vakban fejezte ki elégedetlenségét. Ezt hallották a gyer
mekek is, kik akkorra mind oda érkeztek. Látták, hogy 
apjuk egy szépen fölöltözködött asszonyt vagy leányt 
szid, épen úgy, mint Bábit szokta a szakácsnőt, vagy az 
öreg Dorka nénit.

Különben Éva erős lelkű, igaz szivü, kész arra, 
hogy jó mostoha legyen: ugyanazért el fogja talán ta
lálni a helyes utat, s uralkodni fog a körülményeken.

A reggelizés csöndesen, szótalanul folyt, tudniil
lik a férj és nő részéről, mert a gyermekek hangosan
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kiabáltak, taszigálóztak, s pedig mintha apjuk ott se 
lett volna.

E nyers, indulatos ember gyermekei iránt a leg- 
eluézőbb volt. Azt gondolom: erre sok meggondolatlan 
apában lehetne példát találni. A pénztárnok ur dísze
sen fölöltözködött, bajuszát jól kipödörte, s nagy szür
kés szemeivel egyre több-több szivbeli meleg gerjede- 
zéssel nézett a gyönyörű szép asszonyra. Tetszett neki a 
szép deli termet, kevély, hideg magatartás, a tündöklő 
szem s a gazdag fonadékos haj.

Ennyi bájra meglágyult, félve, szemérmesen, épen 
nem követelőleg oda nyúlt felesége kezéhez, azt meg
fogta, s ujjaival finoman megsimogatta. Éva nem húzta 
vissza kezét, engedett talán egy kissé az ő szive is? 
Nem, hanem félt. Szemeit lesütötte, s azzal a kezével, 
a melyik szabadon volt, még egyszer megtöltötte a 
mellette ülő kis leány csészéjét.

Az apa mosolygott, s tőle telhető nyájas szavak
kal fölfejtette a kicsinyek előtt, hogy ez a néni az ő 
mamájuk.

Éva készséggel válaszolta, hogy igen, s a csúnya 
kis tömpe orrú (anyjukra üthettek) gyermekeket sorra 
csókolta mind egytől-egyig.

Ilyen jelenet után a kiengesztelt férj a legnagyobb 
megelégedéssel indulhatott a hivatalba. Magasan föl
emelt fejjel haladt végig az utcákon, eltagadhatlanul 
büszke volt a szép szerzeményre. Meg nem állhatta, hogy 
egy kis futólagos összehasonlítást ne tegyen első és má
sodik felesége között; igenis, meghúzta köztük a pár
huzamot, s határozottan az utóbbi részére. Ő már ér
zett valamit a boldogságból, azt az édes önteltséget, 
melyet a birtok nemes értéke ád. Társai szívélyesen kö
zeledtek felé, különösen a nőtlenek, s nyíltan kijelen
tették, hogy az uj asszonyt látni akarják minél előbb.

— Ohó — morgott magában a pénztárnak ur ko
moran —- nem úgy lesz az barátim.

Ilyenkor a feleségét szerető ember, ha titkon is, 
de azonnal körülnéz, és szemlét tart minden vele ösz- 
szeköttetésben levő ember fölött. Először is kicsinyli a 
csinosabb« kát, azokat léháknak, hitvány legényeknek 
tartja, megrójja bennük a szemtelenséget, a lelkiisme
retlenséget, s fölbont velük minden létezett és létezhető 
viszonyt; másodszor kinézi azokat a közönséges (mehet 
a rútig) arcú feleséges embereket, a kiknek magukhoz 
hasonló feleségeikkel nejét meg fogja minél előbb ba- 
rátkoztatni. E szorongó kínos állapotában még arra is 
gondol — ha eddig épen nem gondolt volna talán soha 
is, —1 hogy nincs-e valahol valami öreges leány vagy 
asszony rokon; jó volna a házhoz, hogy az uj asszony 
ne unja magát (s egy kis tisztes fölügyelet alatt is le
gyen); harmadszor, negyedszer és akárhányadszor ilyen 
állapotban minden jóravaló nehéz fejű, vérmes szivü 
ember esze a felesége körül mozog.

A pénztárnok ur egyszer csak kapta magát — 
irományait a fiókba taszította, s nagy hivatalos sietség

gel haza lódult, mintha valami otthon felejtett fontos 
okmányért kellett volna haza szaladni. Tulajdonkép 

: égette vérét a kíváncsiság, hogy valamelyik hivatal- 
társanem tekintett-e be hívatlanul is a feleségéhez. O tt
hon mogorván tekintett széjjel, bepillantott minden 
szobába, hogy nincs-e baj s miután meggyőződött, hogy 
eddig nincs hiba: visszasietett iró-asztala mellé. Ez a 

i csekélység is megtörtént mindennap, s pedig többször 
különböző időben, a mikor is a gyerekek, hol titkon, hol 

I nyilván mindig tudtak egy kis apróságot a mamára. A 
férj eleinte — mivel kisebb gondja is nagyobb volt a 
panaszok eligazításánál — nem tett a gyerekek ügyé
ben semmit, hanem később, midőn felesége a helyett, 
hogy szelídült volna, egyre hidegebb lön : ezek a ki- 

j csinyes apróságok mind a legalkalmasabb okok lettek 
a keményebb kitörésekre és villongásokra.

Megkezdődtek a látogatások, a barátságos ember
szóló kisvárosi vacsorák. Mivel a pénztárnok feleségét 
eleinte mind a legunalmasabb, legrútabb férjes nőkhöz 
vitte, természetes, hogy Éva annyi izetlen ember és 
mendemondázó asszony között roszul érezte magát. 
Hallgatott és a tegezésre való bizodalmas fölszólitá- 
sokra mit se figyelt; élettörténetét, birtokállását, ru
háit, régibb viszonyait nem mondta el, (holott a hamari 
barátságoknak ez egyik főföltétele) férjét nem kisebbí
tette, (ez is szükséges, főleg a hitvány asszonyoknál) s 
általában mit se látszott azzal törődni, hogy minél előbb 
lelki barátnékat szerezzen.

Mi volt elmaradhatlanabb, minthogy a megsér
tett nők az uj asszonyt kevélynek, műveletlennek tar
tották, s férjeik elölt kétes értelemben nyilatkoztak 
róla. A dolog aztán igen hamar tudomására jutott a 
pénztárnok urnák. A férj, kinek önző, gyöngédtelen szi
ve tele volt neje iránt való elégedetlenséggel — ka
pott az alkalmon, s elhatározta, hogy tesz valamit. 
Érezte, hogy e pontnál tovább nem késhetik, itt tennie 
kell rögtön, erélyesen. Mielőtt azonban megindult vol
na a cselekvés terén: ismét elővette első feleségét és 
párhuzamba tette a másodikkal, s most határozottan a 
boldogult első előnyére.

A sok gyerekii család együtt volt a nagy nappali 
szobában a kemence körül; az uj asszony varrt valamit, 
azt hiszem egyik kis fiú kopott szürke nadrágját; a 
dajka a kis leányokkal foglalkozott, csititgatván, hol 
egyiket, hol másikat, miközben élénk figyelemmel vizs
gálta majd az asszony arcát, majd az űrét, ki mellén 
összefogott kezekkel egy szekrénynek támaszkodott.

A férjben minden durvaság dacára is volt egy 
csomó gyávaság, a mint ez a nyers, elbizakodott embe
reknél szokott lenni elhatározó esetekben. Szólni akart, 
úgy, a mint ő szokott ha haragszik: gorombán, kímélet 
nélkül, s nem találta meg a szót. Gondolta: behívja az 
asszonyt, s ott feddi meg érdeme szerint; majd ismét 
oda tért, hogy maradjon az asszony ott, a hol ül, oda 
tud ő szólani hozzá innen is. Eközben nagy mogorva
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homloka a belső, vad indulattól csupa vörös lett. Egy 
futó tekintettel, — vagy talán többel is — végig haladt 
múltján, különösen az első feleségével töltött mézes he
teken. Micsoda más élet volt az! — mondogatá magá
ban, — hogy szerették őt az asszonyok, pedig csak szo
baleány volt a főispánnál, nem is épen szép, (sőt épen 
nem szép, de ez érdem asszonyok előtt asszonyi társa
ságban; igenis jó ember!) közönséges, polgári családból 
való, de alázatos, szelid, nem követelő! Megadta min
denkinek az illő tiszteletet, öregebbeknek, a mint illik 
— még kezet is csókolt — ez! s a szomorú ember 
nagy elkeseredéssel tekintett az uj asszonyra — ez itt 
lenéz mindenkit. Ehol most is külön ül a gyerekektől, 
a helyett, hogy beszélgetne velük, vagy én velem. Nem, 
ez nem maradhat igy, s lábával nagyot dobbantott.

Éva nyájasan vitte oda a megvarrt nadrágot a daj
kához, s más varrnivalót keresett; talált is egy csomó 
elnyűtt köntöst, mind a fiuk, mind a leányok részéről, 
sőt az apa részéről is, és itt főkép ingeket, melyeken a 
nyak, kézelő, váll csupa rongy volt.

Ez a haragos, követelő férj előtt mind nem ért 
semmit. Ő ahhoz gzokott, hogy hizelegjenek neki, di
csérjék, s a feleség mutassa ki mindenképeu, hogy őt 
az urat igen nagyon becsüli, s szivéből él-hal értté. Ugy! 
s most, mivel — hm, hm ! tehát indulata mit sem csil
lapodott. Ellenkezőleg szerette volna kikapni Éva kezé
ből azt a sok rongyot------- s igen bizony.

Meg is indult, hanem megállott az ajtóban, s oda 
vetette vállát az ajtófélfának. Innen nézett akevélyasz- 
szonyra.

(Éva ha okos vagy, most tégy valamit, mert ne
ked is tenni kell. Éva semmit sem tesz, csak varr.)

— Miféle asszonyokkal vagy leányokkal barátkoz
tál te otthon ? — szólalt meg végre a férj zavaros, re
kedt hangon.

— Miért ? — kérdé egy kis szünet után Éva — 
föl sem tekintve varrójáról.

— Mert én el nem gondolhatom.
A férj elmozdult helyéről, belépett a nagy szo

bába, a gyerekekre szögezve tekintetét — és sétált.

Éva nem felelt, ilyen megszólítás után nem tudta 
mit feleljen.

— Szörnyűség! — mormogott az ember, — ha
nem majd teszünk róla. Nos — fordult feleségéhez — 
azt kérdeztem, hogy Szilváson talán csak merő bárók 
és grófok laknak?

— Nincs rá gondom, nem is volt soha.
S Éva fölemelkedett s magas, nyúlánk termeté

vel, egyenes büszke tartásával szinte magasabbnak lát
szott, mint férje.

A középtermetű, vaskos, vöröses szőke ember vas
tag ajkain elakadt a szó, oda bámult nejére, — ki me
rőn, félelem nélkül nézett ő reá — s nem tudta, hol 
folytassa a dolgot. Ilyen hatalommal asszony ő rá még 
nem nézett.

— Azt gondolom elég tisztességes úri családokhoz 
vezettem be önt — kezdé valamivel csöndesebben a férj 
— hivatalnoknék. Férjeik régi jó barátaim.

— Semmi kifogásom ellenük — válaszolt Éva 
némi gúnyos mosolylyal.

— Azok épen az ellenkezőt mondják. Szelídség, 
nyájasság — tördelé egyre zavartabban a férj.

— És bántottam valamelyiket? mivel? ha igen: 
megkérem őket. Akarom, hogy jó házaitól miattam el 
ne maradjon.

—■ Mert nem is maradnék el. Azok becsületes né
pek, müveit asszonyok. Boldogult nőmmel a legjobb vi
szonyban voltak. Örökké együtt éltünk.

— Semmit sem fogok megakadályozni. Igyekszem, 
hogy boldogult nejének jó barátnői nekem is jó barát
nőim legyenek.

— Igenis. De az idevalók barátsághoz, nyájas
sághoz vannak szokva. Ahhoz vagyok szokva én is — 
szólt a férj némi elérzékenyedéssel, — s kalapja után 
nyúlt és távozott.

A magát kipanaszkodott ember oda künn meg
rázta fejét, jól megmarkolta botját, s egy-egy kemény 
szót hörgött, morgott, nagy hihetőséggel olyat, amilyet 
ott benn akart mondani, de most még nem mert, ha
nem valamikor meg lehet, hogy mer. (F o ly ta tju k .)

ZSIDÓ ISKOLA. FALUN.
ÉLETKÉP.

Irta: ÁGAI ADOLF.

(Vége.)

Télen pattogatott kukorica, sült tök s máié já r ta ; 
minden saisonban az, mit az magával hozott. Még el 
sem virágzott jóformán, az én zsebeim már duzzadoz- 
tak a piszkétől, mit azon zölden, savanyun ettünk meg, 
kifejletlen gusztusunk folytán az egreshez hajolván in
kább — ha édeshez nem juthattunk. Ki is fogja be
várni, hogy megérjen — mikor úgyis más szedi le 
majd mire megpirul.

Az idő őszre járt és a mi Simi barátunk izes, 
hamvas szőlőgerezddel locsolta épen szomját; „cha- 
verje“ 1) a kis „Szórele“ volt s ez híven meg is osztozko
dott vele, legalább Simi fogalmai szerint híven, ki ma
gának vindikálta az édes fürtöt, ritka rábeszélő tehet
séggel igyekezvén leánypajtását arról meggyőzni, hogy

J) Társa.
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egy nagy fürtnek épen két szem szilva a fele. Simi a 
magáéból felezett most, egy, zsebébe homályos nton 
került, éretlen kemény téli körtét vágva ketté és meg- 
toldá azt 25 pirított tökmaggal s egy féltányérrózsával. 
Ilyen csemegéink is voltak, ha a jobbakból kifogytunk. 
Tény, hogy az atropának virágjából szivogattuk ki az 
édességet s meg nem ártott. Bürköt szórtunk petre
zselyem gyanánt kutvizből főzött levesünk közé és soha 
tudtommal mérgezési eset nem fordult elé közöt
tünk. Reb Smelke botanikus ismeretei kétségkívül csak 
a konyhai umbelliferákra szorítkoztak, különben pipa
szárral verte volna belénk mikép kell distinguálni. Nya
lánkságainak repertoirját Simi mindig újabbakkal bő
vitette s igy történt, hogy az akácvirágot, a pipacsot, 
mályvát úgy megettük, mintha érdemesek lettek vol
na rá.

Simi et comp. élelmes gyerek volt. Még ma is 
csodálkozom ra jta : a barackmagot hogyan tudta forga
lomba hozni köztünk, még pedig oly módon, hogy maga 
a barack alig állt vele al pari s csak azért ettük, hogy 
magját vegyük. Ennyire vitt minket a fantásia, miután 
lényeges hasznát annak a tenger barackmagnak csak az
zal vettük, hogy zsebeink rongyollottak ki bele. Később 
tudtuk meg, hogy azokat Simele, használt acélpennán 
véve meg tőlünk százát, a patikába hordta, hol minden 
ötven szemért egy vastag krajcárt kapott. Annak a fiú
nak volt pénze. Keresett, vágott ő mindenből. Tollké- 
sét árendába adta, a „trenderlit“2) ő öntötte; sátoros 
ünnep „chalemoidjakor“3) a „passolás“ alá adott bőr
sipkáért minden ötödik dió után szedte a tisztelet-pél
dányt.

Pajtásaival ezenkívül, azóta különösen, hogy egy
szer Pesten volt, sujtólag éreztette felsőbbségét, kik, 
mint Schiller mondaná: „semmiségük átfúró érzetében“ 
szájtátva álltak előtte s néma csodálattal hallgaták azon 
szép és bámulatos dolgokat, miket a szalma tetejéiől 
debitirozott nekik Aenas-Simele. Milyen is egy olyan 
pesti vásár, milyen az oly ház, mely fölött másod.k, 
sőt harmadik is épült s mindegyikben ember lakik, ki 
mentői nagyobb ur annál magasabban. A gazdag Dia
mantenstein plane toronyban éli édes világát, egész nap 
csak pénzt olvas, a papucsai babás bankóval vanaak be
húzva, mindegyik zsebében arany óra, minden u, ján há
rom pecsét-gyűrű, gyémántja pedig nagyobb va 1 neki, 
mint barack és több, mint a mennyi barackmagja a 
hallgatóságnak.

Most is perorált — azaz perorált volna, ha e 
percben maga reb Smelke nem jelen meg az ajtóban.

Mily alak.
Fején taplósipka, melybe fülének hegye van be

erőszakolva, mig oldalt a fővegből két szál, csimbók- 
ban végződő ősz hajfürt mered k i; mered mondom és

2) Karácsonyi játékszer.
3) Félünnep.

nem „omlik“ merta folytonoscsavaritás megmeresztette 
a tanítónak amúgy is akaratos haját. Ezek a fürtök az 
úgynevezett „pájecek“, mik nélkül istenfélő zsidó nem 
is képzelhető.

Összekuszált szakái keretezi be barázdás ábráza
tát, melyből a jól megtermett orr, miután ambitióval 
iramodott neki a nagy világnak, megszégyenült kam
póban hajlott ismét fogatlan szájára; ennek öblében vé
kony pipaszár lődörög. Hajlott alakján végigsir a bo
káig érő köntös, melyet nagylelkű madzag gátol meg 
abban, hogy kétségbeesve le ne hulljon róla. Hüvelyé
nek szétigyekező szélei megengedik, hogy a sárga fla- 
nell alatt kifejlő, mancseszterbe bujtatott térdek felől 
nyerhessünk kellő fogalmat, mely térdekbe a harisnyás 
ikrák vannak beleojtva, mig a lábfej kajla orrú cipők
ben kóvályog. S e cipők egyikét e percben úgy lódította 
a háttal előrehaladó Simi legépebb részének, mintha 
célba akart volna lőni vele.

— Fekete esztendő jöjjön fejedre Simele „ga- 
nef“4 5) : Megint azt várod, hogy édes szóval csaljalak 
be ? Repedj szét, fiam! Sü! . . . egy hangodat ne hall
jam, nérhulj el és fűlj meg. „Tékef“?) a házba, akasz
tani való! Te rontod a többit! Még eszik is azorcátlan! 
Mit eszel? . . . ide add, váljék benned köszörűkővé! 
Lángost megint, ugy-e telhetetlen s még négy rétre 
najtja az „Eszef“6), hogy nagynak ne lássék. Csitt, 
„azeszpónim“7) a ki vagy! Lángos! lángos! Mintha föl
nevelték volna a lángos mellett. A csontjaidat olva
som meg ezzel a pipa—pipa—pipaszarral.

Minden „pipánál“ egyet vágott a fiúra, ki egy 
merész manége-ugrással a házban ter mett s vállait dör
gölve kegyetlen discantban hirdeté Mózes ötödik köny
vének első három „pószikját“8). A többiek okulva a 
példán, behunyt szemmel, s élénk tagiejtéssel, zsongva 
hadarták a „toldoszt, nígennel“9) a mislét, mig a leg
apróbbak félve kucorodtak a rebei harag elől a nagy 
padkára, melyen az örökké álmos házi kandúr huruk
kolt, s melyen mindaddig kénytelenek voltak veszteg 
ülni, mig a tanítótól alájuk rakott dohánykolbászokat 
tölök telhetőkép, az az testi súlyuknak megfelelően, 
vékonyra nem lapitották. — Egyik-másik neki fog az 
iráshcz s rajzolja jobbról-balra a kacskaringós betűket. 
A lánykák az egyszeregy melódiáját hajtják, reb Pes
talozzi közbe-közbe mordul, oda kiviil J ittl Tracs va
karja a tepsit s kész ama specificus zaj, mely nélkül 
chédert nem is lehet képzelni. Ez a mi chéderünk sa
játkép már modernizálva volt, a mennyiben az egyszer
egyet is tanultuk benne; csak hallomás után ismerem

4) Zsivány.
5) Azonnal.
6) Ezsau (képmutató.)
7) Szemtelen.
8) Vers.
9) Melódia.
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azon fanaticus zsidó tanítókat, kik „gojnak“10) szidták 
a németül olvasót, „posénak“11) ka pantallóban já r t.— 
Csizmába gyűrte akkor miuden zsidólegény a nadrágját, 
(az öregek persze afféle „ójtott“ lábúak voltak). Ki 
francia szabású, vulgó német ruhát viselt, ki volt ta 
gadva. Gondolná-é ezt valaki keresztény olvasóim kö
zül, hogy a hazai viseletnek akkor is hódoltak már a 
zsidók ? Történetileg tehát a zsidóknak is van jussa a 
magyar ruhához, csakhogy már most egyikünk sem 
él vele.

— Hát te „gallech“12) még sem tudod szaporáb
ban mondani az „ivrét“13)?

Ez nekem szólt. „Gallech“-nek mondottrebSmel- 
ke azért, mert kissé portamentóval s cikkelyezetten ej- 
tém ki azt, a mit olvasók. Erre pedig még a syllabizá- 
lók közt sem akadt példa. A zsidó nyelvet már eleve 
hadarva tanulják meg mikor még a betűkkel birkóz
nak ; szinte azt mondhatnám, hogy az olvasnitudás kész 
Minervaként ugrik ki minden zsidó gyerekből, mely tü
nemény, — mert ennek mondható — csak azon tani- 
tásmódból magyarázható, melyet a rebe használt, s 
melyben, mint egyéb más őrültségeiben a világnak szin
tén meg volt a rendszer. Lassan egy szótagot sem sza
bad volt kiejteni s azt a mit dadogott a gyermek, ha
darva kellett dadognia. A tanító szünetlen nógatása, 
püfölése, érthetővé teszi azon gyakorlottságot, melyet 
már az oly kis fiuknál is látunk, kik alig érnek ki a 
földből. Ezenkívül természetesen a vér teszi meg a töb
bit. Az ily szópergés még ma is nagyravágyása minden 
közönséges zsidónak s nem csekély megelégedéssel pil
lant körül, midőn — elvégezvén a „semoneeszrét“ 14) 
— a többi míg valahol a közepetáját morzsolgatja, pe

dig azok is haladnak ám, mert hiába, sok  m ég az 
i m á d k o z n i  való.

— Hát te „gallech“, még sem tudod szapo
rábban ?

E hangból is észrevehetik önök, hogy a tallér,

ludmáj s cipó engesztelő áldozata rég el volt feledve. 
Váltig erőlködtem, de a kereplést nem vette be ter
mészetem; ezen fölül azt sem tűrtem, hogy mint a töb
binek, nekem is hátrarántsák a „simléderemet“, mely 
gátolta az olvasást.

Este, este van már. A szabadulás óráját épen 
most véré el kolompjával a csorda hegyén nagy porfel
hők közt hazatérő falu bikája.

Reb Smelke is belefáradt már a maga és a más 
lármájába s a „mispótim“ magyarázásába. Előbb azon
ban „mairevre“15) fogják még a fiukat. Ennek befeje
zésével az öreg tanító előtt, ki az ajtóban áll, egyen
ként eldefilirozunk mint számadáskor a birka.

— Jó éjszakát rebe.
— Jó éjszakát. Senki el ne feledje, holnap min

denki itt  legyen. Sime, annyit mondok neked is, hogy 
becsüld meg magad. No, no — „besiszchem“19). Az 
árokba ne essetek!

Hogy haza iramlottak a gyermekek, szép csendes
ség állt be nála. A nap leszálló sugarai uem játszottak 
kéménye füstjével, mert abból csak nagy ritkán gomoly- 
gott, de annál inkább azon bodrokkal, melyeket a ház 
előtt ülve, egymásután eregetett föl az alkonyatba. 
Taplós.pkáját kissé hátra billenté, a feleségére is pró
bál mosolyogni, ki most hoz eléje egy rengeteg nagy 
„pénecet“ 16 17), melynek illata ha nem salonképes is, de 
reb Smelke környezetében nem rontott semmit. Sapi
enti pauca!

Philosophiája e kevéssel kénytelen beérni s inig 
Jittl Tracs a hízót és meddő tyúkot zárja el, reb Smel
ke a ki gyűlt csillagokat nézi s elgondolkozik a nagy 
Rambamról18), Aristotelesről s a magas reb Lébről19), 
ki ha élne, a mily csodatévő ember volt, még „dájin- 
ná“20) varázsolhatná őt a községben, mely állásra való 
titkos vágyai csak az ily észrevétlen esti órákban félve 
bújtak ki öreg szivének mélységes redőiből.

MUMU.
— TURGENEW IVÁN BESZÉLYE. -  

(Vége.)

Ezalatt Murnu folytatá az ugatást és Garassim 
hasztalanul iparkolottaz ebet a sövénytől elcsalni. „Már 
megint... megint... kezdi“ rikácsolt a nagyasszony és 
elforgatta szemeit. Az orvos súgott valamit aa egyik

10) Pogány. 
n ) Hitetlen.
12) Pap.
1S) Héber nyomtatott irás.
14) A mindennapi imák egyike.

leány fülébe; a leány az előszobába szaladt és Istvánt 
felköltötte, ki azonnal elszaladt, hogy felköltse Gaw-

16) Esteli ima. 
ltí) Isten hozzád.
17) Piritós.
18) Maimonides.
19) Rabbiuatusi ülnök.
20) Hires prágai rabbi, ki automatákat tudott csi

nálni.
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rilot, és Gawrilo első fölzajdulásában talpra álli- 1 
tóttá az egész házat.

Garassim megfordult, világosságot és árnyékot 
vett észre az ablakokban, roszat sejtett, Mumut hóna 
alá fogta, kamrájába szaladt és elzárta magát. Kevés 
idővel ezután öt fickó kísérletté meg a betörést, de érez
ték a retesz ellenállását és abbahagyták. Gawrilo 
szaladva jött, lélekzetet sem tudott venni, megparan
csolta az embereknek, hogy maradjanak és őrködjenek 
reggelig, azután maga rohant a cselédszobába és a leg
öregebb társalgónőt Ljübow Llübimownát, kivel tá r
saságban szokott theát, cukrot és más egyebet elcsenni 
és elrejteni, megbízta, tegyen jelentést úrnőjének, mi
szerint a kutya szerencsétlenségképen visszajött, de már 
reggel nem lesz életben; a kegyelmes asszony kegye
lemképen ne gerjedjen haragra és nyugtassa meg ma
gát. De a nagyasszony valószínűleg nem hamar nyug
tatta volna meg magát, ha az orvos siettében tizenkét 
csepp helyett negyvenet nem töltött volna; a cseresznye- 
cseppek megtették hatásukat — negyedóra alatt mé
lyen és nyugodtan aludt a nagyasszony. Garassim pe
dig halványan feküdt — nyoszolyáján és Mumunak erő
sen befogta a száját.

Másnap reggel a nagyasszony meglehetősen későn 
kelt. Gawrilo már várakozott ébredésére, hogy forma- 
szerinti parancsot vegyen Garassim buvhelyének ostroma 
iránt; ő maga erős viharra készült. De a vihar elma
radt. A nagyasszony ágyban fekve, hivatta legöregebb 
társalgónőjét.

— Ljübow Llübimowna, — szólt halk és gyönge 
hangon, mert koronkint szerette a porba tiprott, el
árvult vértanút játszani, mikor is, mint gondolni lehet, 
rósz dolguk volt a háziaknak — Ljübow Llübimowna, 
ön látja, milyen állapotban vagyok; menjen, édesem, 
Gawrilo Endrejitshez beszéljen vele: vájjon csakugyan j 
kedvesebb előtte egy nyomorult kutya, mint úrnőjének 
nyugalma sőt élete? Nem hinném, — tévé hozzá mély 
érzelem kifejezésével: — menjen kedvesem, legyen 
oly jó, menjen Gawrilo Andrejitshez.

Ljübow Ljübimowna Gawrilo szobájába ment. 
Hogy mi volt értekezletük tárgya, nem tudni, de ke
véssel ezután egy egész had ment át az udvaron Ga
rassim kamrájához; elől ment Gawrilo, kezével erősen 
fogva a sipkát, habár szellő sem fujdogált; mellette 
lépdeltek a szolgák és szakácsok ; egy ablakból pedig 
Tönk bátya nézett ki és vezette az egészet, azaz ke
zeivel a légbe hadonászott; a menet záradékát képez
ték a különböző állást foglalt lármás gyerkőcök, kik
nek fele az utcáról szaladt össze. A szűk lépcsőzeten, 
mely a kamrához vezetett, ült egy felvigyázó; az ajtó
nál két másik ember állt botokkal. Felmentek a lép
csőre és egész hosszában elfoglalták. Gawrilo az ajtó
hoz lépett, öklével ráütött és bekiáltott:

Nyisd ki.

Elfojtott ugatás hallatszott; de felelet nem ér
kezett.

— Nyisd k i ! ismétlé.
— De Gawrilo Andrejits; — jegyzé meg alulról 

István — néma, semmit se hall.
Mindnyájan felkacagtak.
— Mihez fogjunk hát? felelt felülről Gawrilo.
— Egy lyuk van az ajtóban, — felelt István — 

kotorásszon benne a bottal.
Gawrilo lehajlott.
— Betömte egy kabáttal.
— Taszitsa be a kabátot.
Ismét elfojtott ugatást hallottak.
— Halljátok, halljátok, maga árulta el magát, 

jegyzé meg valaki a tömegből és megint nevettek.
Gawrilo megvakarta fültövét.
— No testvér, folytatá: —• taszitsd be magad a 

kabátot, ha kedved van hozzá.
— Miért ne ? Megteszem én.
És azzal István felmászott, megkapta a botot, 

betaszitotta a kabátot és ide-oda kotorászott a nyílás
ban, kiabálván: „jer ki, jer k i!“ Még mindig ezzel volt 
elfoglalva, midőn a kamra ajtaja hirtelen felnyílt — az 
egész csapat hanyathomlok rohant le a lépcsőn, leg
elöl Gawrilo. Tönk bátya bezárta az ablakot.

— Na na, na na, kiálta Gawrilo fel az udvarról: 
— szedd magad ráncba, majd én!

Garassim mozdulatlanul állt a küszöbön. Lent a 
lépcsőn egész néptömeg gyűlt össze. Garassim „német“ 
ruházatban nézett az emberekre; kezeit hanyagul tá
masztotta csípőjére; veres paraszt ingében óriásnak 
látszott a többiekhez mérve. Gawrilo egy lépéssel 
előbbre jött.

— Hallod — mondá — ne izélj!
És jelek által kezdé neki tudtul adni, hogy a ke

gyelmes asszony minden áron a kutyát akarja: hamar 
add ki, különben roszul jársz.

Garassim ránézett, a kutyára mutatott, kezével 
egy mozdulatot tett nyaka körül, mintha hurkot szo- 
ritna össze és azzal kérdőleg tekintett az udvarmes
terre.

— Az, az, válaszolt ez fejével bicentve: — meg 
kell lennie.

Garassim lesütötte szemét, azután hirtelen meg
rázkódott, megint Mumura mutatott, mely ez idő alatt 
ártatlanul, farkcsóválva és füleit kíváncsian mozgatva 
állt ott ; ismétlé nyakán a megfojtás mozdulatát és 
sokatjelentőleg ütött mellére, mintha erősitni akarta 
volna, hogy maga veszi át Mumu megsemmisítését.

— Te megcsalsz, — felelt jelekkel Gawrilo.
Garassin megvető mosolylyal tekintett rá, még

egyszer mellére ütött és betette az ajtót.
Mindnyájan némán tekintettek egymásra..
— Mit jelentsen ez? — kérdé Gawrilo. — Be

zárta magát ?
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— Hagyja, Gawrilo Andrejits — mondá István 
— ő meg fogja tartani, amit Ígért. Ő olyan... Ha meg
ígér valamit, az bizonyos. Ebben már nem olyan, mint 
mi. Ami igaz, az igaz. Az ám, úgy bizony.

Tönk bátya megint kinyitotta az ablakot és ha- 
sonlékép igy szólt: „ügy, úgy.“

— No nem bánom, majd meglátjuk, válaszolt 
Gawrilo, de az őrség maradjon... Hé te, Jeroska! tévé 
hozzá, miközben egy rövid sárga nankinkabátos, bál
vány kamaszhoz, az úgynevezett kertészhez fordult; — 
hiszen semmi tennivalód sincs! vedd a botot és ülj 
oda; mihelyt észreveszosz bármi csekélységet, azonnal 
hozzám szaladsz.

Jeroska vette a botot és leült a lépcső legalsó 
fokára. A tömeg eloszlott, kivéve nehány kiváncsit és 
a gyerkőcöket, Gawrilo pedig hazament és Llübow 
Ljübimowna által jelentető a nagyasszonynak, hogy 
minden el van intézve, maga pedig — minden eshető
séget megfontolva — rendőrszolga után küldött. A 
nagyasszony egy csomót kötött zsebkendőjére, kölni 
vizet öntött reá, nehány csésze theát ivott és még min
dig a cseresnye-cseppek hatása alatt lévén, újra elaludt.

Ez esemény után egy órával felnyílt Garassim 
kamrájának ajtaja és ő kilépett. A vasárnapi kaftán 
volt rajta és zsinóron vezette Mumut. Jeroska odább 
csúszott és menni engedé. Garassim a kapunak tartott. 
Az udvaron álldogáló gyerkőcök némán követték pil
lantásaikkal. Garassim meg se fordult és csak az u t
cán tette fel sapkáját. Gawrilo Jeroskát küldte utána 
mint kémet. Ez távolról látta, amint Garassim egy 
korcsmába ment az ebbel, s onnan újra kijött.

A korcsmában ismerték Garassimot és megértet
ték mozdulatait. Káposztalevest kért hússal, és kar
jaival az asztalra támaszkodva, leült, Mumu a szék 
mellett állott és rátekintett okos szemeivel. Szőre na
gyon fénylett, jeléül, hogy csak most fésülték meg. 
Meghozták Garassimnak a levest. Ez kenyeret aprított 
belé, kis darabokra vágta a húst és a földre tette a tá
nyért. Mumu evéshez látott, sajátságos kedves modo
rával, alig érintve orrával az étket. Garassim sokáig 
nézte; két nehéz köny gördült ki egyszerre szeméből : 
az egyik az eb homlokára; a másik a levesbe. Kezeivel 
elfödte arcát. Mumu elköltötte az étel felét és magát 
megnyalogatva, félrelépett. Garassim felkelt, megfi
zette az ételt és kiment. A kissé meghökkent szolga 
követte szemeivel. Midőn Jeroska látta, hogy Garas
sim jön, egy szeglet mellé ugrott és megint követte.

Garassim minden sietés nélkül tovább ment, Mu
rant madzagon tartva. Az utcaszöglethez érve, mintegy 
határozatlanul megállt, és aztán gyors léptekkel egye
nesen a krimi hídnak tartott. Útközben bement egy 
épülőfélben levő házhoz és elhozott magával két tég
ladarabot, miket hóna alá dugott. A krimi hídról hosz- 
szant a partra tért egy olyan helyig, ahol két csónak 
az evezőkkel együtt cölöpökhöz volt kötve és Mumu-

val beleugrott az egyikbe. Egy vén, sánta kamasz elő- 
feujt a deszkaviskóból, mely egy zöldséges kert sarkán 
volt felállítva és rákiáltott Garassimra. De ez csak fe
jével bicentett feléje és oly erősen vágta evezőit a víz
be, hogy egy pillanat alatt, bár folyam ellen evezett, 
száz öl távolságban volt. Az öreg állott és utána nézett, 
megdörzsölte hátát először jobb, azután balkezével és 
sántítva visszatért viskójába.

Garassim tovább evezett. Már kívül volt Moszk
ván, már a mezők, veteménykertek, rétek, erdőségek 
és pórházak mutatkoztak. Falusi léget érzett köröskö
rül. Bevette az evezőket, fejével Mumuhoz. hajlott, 
mely előtte, egy száraz deszkaülésen ült — a csónak 
talapja viz alatt volt - - é s  mozdulatlan maradt, ha
talmas karjait hátán keresztbe kulcsolta, mialatt a fo
lyam lassankint visszavitte a csónakot a város felé. 
Végre föl egyenesedett Garassim, arcán mély elkesere
dés kifejezésével a zsinórhoz kötötte a magával hozott 
köveket, hurkot csinált. Mumu nyaka köré alkal
mazta, az ebet a folyam habjai fölé tartotta és utol
jára szemeibe tekintett... Mumu bizalmasan és félelem 
nélkül nézett Garassimra és könnyedén farkát csóválta. 
Garassim elfordult, lecsukta szemeit és szétbocsátá ke
zeit... Semmit sem hallott, sem a leeső Mumu rövid 
feljaj dulását, sem a viz súlyos locscsanását; rá nézve a 
legzajosabb nap néma és hangtalan volt, amilyen ránk 
nézve még a legcsöndesebb éj sem, és midőn ismét 
felnyitotta szeme't, a vizszinen kisded hullámok gyű
rűztek tova egymásután, mint azelőtt, meglocsolgatták 
a csónak oldalát és csak háta mögött, a távolban, ve
rődtek szokatlan nagy vizgyürük a partokhoz.

Mihelyt Jeroska szem elől tévesztette Garassi
mot, visszatért és hirt adott mindenről, amit látott.

— Na persze, jegyzé meg István: —• vízbe foj
totta. Az ember nyugodt lehet, ha ő megígér valamit...

Garassimot egész nap senkisem látta. Nem ebé
delt otthon. Sötétedett; mindenki beál litott a vacso
rához, csak ő hiányzott.

— Furcsa ember ez a Garassim! szólt krákogó 
hangon egy vastag mosónő: — ilyen sok teketória egy 
kutyáért! Igazán furcsa!

— Hiszen Garassim itt volt, — szólt közbe 
hirtelen István összekapargatván kalánával a rizst.

— Hogyan ? mikor ?
— Körülbelül két óra előtt. A kapunál találkoz

tam vele ; épen az udvarból jött. Kérdezősködni akar
tam a kutyáról, de úgy látszott, hogy rósz kedvében 
volt. Meglökött; valószínűleg csak félre akart tolni : 
azaz ez annyit jelentett, hagyjam békében — de az üt- 
leg, mit oldalbordáimba kaptam, becsületes ütleg volt 
ám, ej, h a ! — és István önkénytelen arcfintoritással 
dörzsölte meg nyakát.

— Már azt meg kell adni, -  teve hozzá — hogy 
áldott keze van.

8
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Mindnyájan nevettek rajta és nyugalomra men
tek vacsora után.

Ezalatt, épen ebben az órában, batyuval hátán 
és hosszú bottal kezében, egy szálas növésű pór hatal
masan és feltartózhatlanul haladt a t...i országúton. 
Garassim volt. Anélkül, hogy visszanézett volna, sietett 
haza, falujába. Miután vízbe fojtotta Mumut, egy pil
lanatra kamrájába ment, hamarjába egy ócska lótaka
róba göngyölgette minden holmiját, a batyut vállára 
vetette és azután eltűnt. Az utat megjegyezte magá
nak már akkor, midőn Moszkvába hozták; a helység, 
melyből a nagyasszony a városba viteté, alig feküdt 
huszonöt verstnyire az országuttól. Bizonyos elutasit- 
hatlan merészséggel, kétségbeesett és egyszersmind 
örömteli elhatározással haladt ez utón tovább.

Hatalmasan kifeszitett mellel m en t; tekintetében 
a remény sugárzott és merően nézett a távolba.

Sietett, mintha otthon anyja várakozott volna rá, 
mintha magához hívta volna az idegen országban, ide
gen emberek között elzüllöttet.

A már beköszöntött éj csendes és meleg volt, az 
egyik oldalon, ott, hol a nap lealkonyult, még világos 
volt az ég széle és a hanyatló nap utolsó fényében 
könnyed, vörös köpenynyel takará m agát; a másik ol
dalon már határozatlanul kékes félhomály szállt föl. 
Onnan jö tt az éj. Száz és száz fürj pitypalatyolt körös
körül versenyt... Garassim nem hallhatta őket, még a 
fák éji susogását sem, melyek mellett elhaladt, de 
érezte az érő rozs ismeretes illatát, mely a sötét me
zők felől feléje szállt; érezte a szellőt, mely otthoni- 
asan hízelegve legyezgeté arcát és hajával, szakállá- 
val játszadozott; látta az ösvényt — a falujába vezető 
ösvényt, amint nyilegyenességgel, mint fehéres vo
nal húzódott el előtte; látta a számtalan csillagokat, 
melyek útjára levilágítottak — és erőteljesen és bát
ran mint oroszlán haladt tovább, úgyhogy a felkelő 
nap első üdítő sugaraival Moszkva már harmincöt 
verstnyire maradt a termetes vándor mögött...

Két nap múlva már házában volt, az Ő viskójá

ban, nagy meghökkenésére egy katona feleségének, ki
nek ez lakásul volt rendelve. Miután Garassim elvé
gezte imádságát a szent képek előtt, elment a falu bí
rójához. Ez eleinte elbámult, de a szénaaratás már 
kezdetét vette. Garassim tehát mint jó munkás azon
nal kaszát kapott, — és most megkezdődött a kaszálás 
a régi mód szerint, olyan kaszálás, hogy a parasztok 
elrémültek kaszájának lendületét nézni.

Eközben Moszkvában nyilvánvaló lön Garassim 
hiánya. Kamrájába mentek, felturkálták azt és jelen
tést tettek Gawrilonak. Ez is a helyszínére ment, kö
rülnézett, vállat vont és azt mondá, hogy a néma vagy 
elszökött, vagy ostoba kutyájával együtt vízbe fojtotta 
magát. Jelentést tettek a rendőrségnek és tudtul ad
ták a nagyasszonynak. Ez haragra lobbant, lamentált, 
parancsot adott, hogy minden áron elő kell hozni Ga- 
rassimot; erősité, hogy sohasem adott rendeletet a ku
tya megöletésére és végül oly szigorúan megfedte 
Gawrilot, hogy ennek egész nap zúgott a feje belé és 
csak annyit tudott mondani: „hm! hm !“ mig aztán 
Tönk bátya egy jelentőségteljes „no“-val ismét eszére 
hozta. Végre megérkezett a tudósítás Garassimnak el
vándorlásáról a faluba, mi a nagyasszonyt némileg 
megnyugtatta; eleinte parancsot akart adni, hogy azon
nal hozzák Moszkvába, később azonban kijelenté, hogy 
nem használhat többé oly hálátlan embert. Egyébiránt 
ő maga is meghalt nemsokára; örökösei pedig a többi 
cselédséggel együtt Garassimot is elbocsátották.

Garassim még ma is él magányos kunyhójában ; 
most is erős és egészséges, mint előbb, most is négy 
ember helyett dolgozik, s komoly, magábazárkozott 
mint régebben. Szomszédjai beszélik, hogy Moszkvából 
visszatérte után a női nemmel minden közlekedést fél
beszakított, reá sem néz többé a leányokra és nincsen 
kutyája. „Szerencséje — mondák a parasztok — hogy nin
csen szüksége nőre, és kutyát miért tartana! tolvajt 
még hajánál fogva sem lehetne lakására vinni. Ennyire 
félnek a némának óriási erejétől.

Forditá: 1RME1.

T Á R C A . .
TÁRCA-LEVELEK.

(Pesti ismerősök. —  Andrássy— Pécsben. — Szerencsés utat f

A boszú a becsületért.. Kép ara.. M i az emigrans ?)

A bécsi „KünstlerhausM-ban maradtunk.
Szemem legelőbb egy ismerős női arcon akad meg, 

mely kedves mosolylyal tekint alá széles aranykere
téből. Ezt az arcot, ezt a két tengerszemet láttam va
lahol, valamikor. A képjegyzék nem vállalta el Ari
adne fonalának szerepét, mert ciceronei szárazsággal 
csak azt jegyzi m eg: Lafitte: Tanulmányfő. (Magán- 
tulajdon.) Az egész kiállításban legszebb tanulmány

főt sokáig nézem s e nézésben megelevenül a vászon 
és olaj, a vonások elvesztik élettelenségüket s egy pesti 
ismerős arc áll előttem. Hol is láttam ? Igaz, az idei 
farsang táncvigalmain pihent meg szemem sok másé
val távolról e ritka szépségen. De ő nem az egyetlen 
hazai arc ez idegenek közt. — Andrássy gróf is itt van 
— de nem diplomatiai küldetésben, hanem csak in ef
figie. Andrássy gróf és grófné arcképei ki vannak ál
lítva s mi a színezés mélységét illeti, kétségkívül eze
ket illeti meg az elsőség Lafitte különben igen sikerült 
képe fölött.

A kiállítás oroszlánrészét a történeti festmé-



59

nyék és genre-képek követelik, mert ez irányban jeles 
mesterek küldék lelkes órák méltó s z ü l ö t t e i t  e ter
mekbe. Már az első szobában leköti figyelmünket W á t 
t é r  József, müncheni festő képe: Eine kurzweilige 
Fahrt. El nem mehetsz mellette, vagy ha elmentél, 
okvetlenül vissza kell hozzá térned. Napos erdő lomb
jai alatt egy diligence siet felénk; a kocsiban két apáca 
ül, kik imádságos könyveik felett elbóbiskoltak, mig 
a 3-ik u tas: egy posgás parasztleány a bajor postako
csissal csókolózik. A táj, az emberek és állatok egy
aránt sikerültek. Véghetlen kedélyesség beszél e kép
ben a hallgatag erdőből, a kackiás kocsis vig arcából, 
a lány mosolyából.

Adam Ferenc, müncheni festő, egy beresinai je
lenetet állított ki. Elnyúló hósivatagokon látjuk a büsz
ke francia császár seregét nyomorogni, haldokolni. 
Kinos, halálos vánszorgás a sereg haladása; utón, útfé
len dőlnek el: ember, ló, katona, markotányosnő. Be
resinai képet nem egyet láttunk már, a Versailles! 
képtár különféle változatokban birja e borzalmas tra
goedia képét s azért újat teremteni ily sokszor felhasz
nált tárgyból nem könnyű feladat. Adam nem részle
teket akart nyújtani, hanem egy egészet. Az összbe
nyomás által kiván hóditani. Pongyolán dobta oda az 
alakokat, részletekkel nem bajlódott, nagy vonásokkal 
egész tömegeket teremtett a sötét háttérre. Részletei
ben túlságos hanyagsággal festett, de egészben véve 
hatásos mü.

H e n n e b e r g  „Wilder Jäger“-je régi hires mü, me
lyet alapos kidolgozás és jó compositio jellemez. Schön 
Alajos, bécsi festő a zsidó üldözésekből vett egyes je
leneteket, melyek közül legsikerültebb a zsidók mene
külése egy pincéből. Már innen is kiűzi a közelgő ellen, 
kit sejtenünk enged a düledező ajtó hasadékain bepirosló 
tüzfény. A benlevők csoportozatai jeles tervelő tehet
ségre mutatnak. Egyik kincsét, másik — mit annál is 
kedvesebbnek tart — őseit hurcolja, a harmadik bete
gen dől el, a negyedik öumegadással néz a közeledő 
vész elé. Az arcok rajza szorgalomra is mutat.

Elfáradva a hosszú képsorokon, melyek közt ked
ves eszméje és francia finomságú kivitele által Grün 
Gyula „gyerekfürdője“ kötött le annyira, hogy a pici, 
rikácsoló „uj polgáron“, kit a kellemetlen elemmel 
mamája ismertet meg — jóízűen nevettem, végre le
telepedtem egy székre és magam elé tekinték célta
lanul.

Elmerültem gondolatokban.
Lelkem előtt feltárult egy pompás szoba XIV. 

Lajos modorában. A terem közepén asztal áll dús éte
lekkel megrakva, körülte vig társaság ül, szép asszo
nyok, vitéz férfiak selyemben, bársonyban. Elvakúl a 
szem, ha rájuk tekint, de nem az arany vagy a gyé
mánt csillogása vakítja el, hanem azok a szép szemek, 
melyek a szerelem pajkos játékát űzik szomszédaikkal. 
Az asztalfején ülő hölgy — valami udvari dáma le

het — olyan arccal, minő csak a délszak buja ege 
alatt található, élves pillákkal, lángzó szemmel — 
olyannal, amely baljós szenvedély viharját költi a szív
ben, perzseli az elmét s elveszti azt, ki rája néz. Nem 
lehet az szerencsés, kit ez a sötét tündér szeret, nem 
lehet az boldog, ki ezt szereti. Pedig az a sugár, dél
ceg ifjú — a nő oldalán — az szereti és mámorosán kap
ja fel a pezsgő billikomot, hogy elveszszen egészen a 
szenvedély mámorában.

E percben felpattan az ajtó.
Egy rőtszakállu férfi rohan be vészes elhatározás

sal szemében. A ragyogó kardtőrt az ifjú szivébe döfi, 
a nőt magával hurcolja — a vig társaság tagjai két
ségbeesve, elhatározatlanul ugrálnak fel székeikről... 
Borzasztó jelenet! borzasztó szép, mint Eötvös mon
daná.

El —el e jelenettől, ijedve ébredek föl álmomból, 
székemről rémülten szököm fel. Mit láttam , miféle 
gonosz lidérc legyezett körül e képekkel ?

Nem álmodtam — csak Angeli festményén me
rengtem el, melynek cinre: „Der Rächer seiner Ehre.“ 
Mesteri compositio, ritka gazdag színezés az alakok ru
házataiban, szőnyegekben, bntorzatban s oly finom 
részletezés, mintha nem is ecsettel festette, hanem az
zal véste volna a vonásokat.

Meneküljünk a regényes képtől szomszédjához, a 
hires Vautier képéhez: „Der Toast auf die Braut.“ 
Vautier a rokoko korba vezet egy német kis városba. 
Menyegzői lakomán vagyunk. Az asztal fején az ifjú 
ara ül, ki bájoló zavarral gyömöckölve az abroszt, 
hallgatja a felköszöntést, melynek tárgyát ő képezi. A 
vőlegény azon boldog nyugalommal ül oldalán, mely ak
kor tükrözik valaki arcán, mikor célját elérte. Az első 
vendég — (háttal a nézőnek) poharát tölti, nem látjuk 
sem a poharat, sem az üveget, de mozdulata oly ter
mészetesen van hátulról felfogva, hogy jobban elölről 
látva sem értenők, mit cselekszik. Egy néni két kis 
gyereket küld pohárral az arához, hogy koccintsanak 
vele, a kisebbik 3 —4 éves fiú, ostoba pofácskát csap; 
ő még nem érti mit s miért tesz, de az idősebb már o- 
6 éves lányka, kezénél huzza maga után s okos arcából 
olvassuk, hogy ő már tisztában vau helyzetével. Amott 
egy fiatal menyecske ül, szomszédja valami hamisat 
súg fülébe s az asszonyka bár discrete — de jóízűen 
nevet rajta. Ilyen pár minden társaságban található, a 
legélethübb csoportok egyike. A komoly inas, az érzé
keny mama, ki könyez, a komoly felköszöntő, ki 
fontossággal olvassa toasztját, mindezek a világ legkitű
nőbb genre-festőjéiiek mély kedélyességéről, észlelő 
tehetségéről és kifogyhatlan humoráról tanúskodnak. 
Úgy szeretnénk ebben a kicsiny, de kedélyesen meleg, 
ártatlanul derült világban sokáig mulatni, úgy sze
retnénk a szőkefürtü, szemérmes gyereklány vőlegénye 
lenni. (Meghiszem!)

Elég volt ennyi — Ízelítőnek.
8*
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Ki győzné e sok mestermunkát elemezni ?
Sóhajtva hagytam el a termet. Bár elérkeznék 

azon idő, mikor már Pesten is rendezhetnének ily gazdag 
kiállítást, midőn a mübarátok száma nálunk szapo
rodván, Pest müpiaccá válnék és a külföld festői szíve
sen küldenék ide is müveiket.

Végül egy adoma. Pulszky beszélte el kedélyes 
társaságban.

Egy Toleky grófnak sokat alkalmatlankodott bi
zonyos emigrans, ki a száműzetés keserű kenyerét nem 
munkával, hanem a koldulás könnyebb utján óhajtja 
megkeresni. Az emigratio nem egy tagja panaszkodott, 
hogy ez az ipse mennyit alkalmatlankodik neki. Te- 
leky többször tudakozódott utána, hogy ki s mi volt 
tulajdonképen ez az ember itthon. De felvilágosítást 
senkitől sem nyerhetett. Végre inasához fordult, az 
ismerte őt Magyarországon.

— Te János, ismerted ezt az urat otthon ?
„Ismertem hát méltóságos uram.“
— Mi volt ő odahaza ?
János nagyot gondol, hogy miképen Írná körül 

itthoni állapotát legméltóbban, végre mégis kisüti : 
„Hát bizony móltsás uram/ az csak Magyarországon is 
afféle — e m i g r a n s  volt.“ János azt hihette, hogy 
ez a szó koldust jelent deákul.

Domino.

IRODALOM.

A jövő regénye. (1872. Ein Roman der Zukunft 
von Daniel von Ká s z o  ny.  Leipzig. 8. 4. Thlr.) A 
magyar születésű német regényíró müvéről különös
sége miatt kell megemlékeznünk. Mi nem olvastuk e 
regényt, de előttünk fekszik Gottschall lipcsei kritikai 
lapjának legutóbbi száma, mely a torzszülöttel részle
tesebben foglalkozik A magyar-német regényiió — 
olvassuk e lapban — kérdést intézett a sorshoz, ameny- 
nyiben a népek jövőjét igyekszik profétailag lefesteni. 
Mercier „L’an 2440“ cimü müvében tett már ily kí
sérletet és szerző maga is idéz „Három évszázad“ cim- 
mel egy vígjátékot, mely — miként állítja — több 
éven keresztül csinált telt házakat. E vígjátékot nem is
merjük, hihetőleg szatirikus természetű. Az ily jövő
ben tévedező költészet ugyanis csak a szatirikus genre- 
hez tartozhatik: a regénynek, mely az élet különböző 
helyzeteinek költői tárgyalását tekinti föladatául, az 
ily phantastikus festésektől lehetőleg tartózkodnia kell. 
A jövő regénye széptani képtelenség: vagy utopisticus 
mű lesz belőle, mely ideális személyekkel építtet lég
várakat, vagy a jelen egyéniségeit és helyzeteit helyezi 
át a jövőbe, melyek ily romantikus jóslatoFnem tűrnek 
meg. Ily kísérletekkel szemben a jó Ízlés nevében vétó
já t kell hangoztatni a kritikának. A mű legkevésbbé

sem felel meg Bolingbrokeból vett mottójának; a jelen 
viszonyai Kászonynál durván el vannak ferdítve, s a 
jövőről csak annyit tudhat, mint mi. De Rafael min
dent tud. Rafael? Ki ez a Rafael? „Olyan jellem, 
mint Kossuth és Bismarck“ magyar és kozmopolita, 
modern arkangyal Chassepot, Dreyse pallosával s a 
genfi béke-kongressus olajágával. Rafael magyar szü
letésű, Kossuth színét vallja, s 20 millió font sterling 
birtokosa; tehát vagyona annyi, mint Anglia államjö
vedelmeinek fele része. De ő nem csupán milliomos. 
Anyja egy helyen igy jellemzi: „Oly kitűnő tulajdon
ságokkal biró embernek, aminőkkel te föl vagy ruház
va, ki Adonis szépségét Plátó bölcsességével, Alkibia- 
des erejével, Achill vitézségével, s Eros kellemével 
egyesíted, mitsem ér Angliában első embernek lenned; 
jövőddel a világtörténelemhez tartozol, népeket kell te
remtened (!) vagy a kihaltakat uj életre keltened.“ 
A tanítás fog Rafaelen: rögtön munkához lát. Magyar- 
országban kell kezdeni: csak ott ismerik a szabadság 
és Patriotismus szavait. Az uj Messiást Schön úr (Bis
marck) pártfogolja; ez alkalommal ismejkedik meg 
atyjával: Schwarz Gáspárral, ki sokkal inkább el van 
foglalva Európa boldogitásával, hogysem félisten fiá
nak örülhetne. Magyarországba érkezve Rafael pénzé
vel és szeretetreméltóságával tesz hódításokat; de előbb 
Turinban Kossuthot, az exdictatort is megismertette 
terveivel. „Örömest alkalmazkodom rendeletéihez,“ 
mondja Kossuth s megcsókolja a Messiás kezét. A la 
Cassanova kalandok után Turint elhagyja s Magyar- 
országon megismerkedik Szennyei grófnéval, kinek leá
nyába szerelmes lesz. De a szerelem nem zavarja; 
1872-re virradunk s a magyar forradalommal korán 
készen kell lenni. Gödöllőn Beustot s a királyi családot 
találja; Beust mindkét kezét megcsókolja, a császári 
pár bizalmas viszonyba lép Rafaellel, sőt a szép csá
szárné gyöngéd vonzalmat is mutat az arkangyal 
iránt. Rafael vonzalmát Szennyei Klorinda viszonozza ; 
az anya, a hős ellensége, két cselszövő nővel köt szövet
séget Rafael ellen; e nők egyike Rafael anyja. Klo- 
rindát fivére megtámadja a fürdőben, de bebörtönözik 
s mindaddig ott marad, mig Rafael ki nem szabadítja. 
Mert Magyarország Messiásának fontos hivatása van : 
az oroszok betörtek s verik a magyar hadsereget. Ra
faelről azt hiszik, hogy elesett, pedig él s rejtekéből 
kezeli a kormányzat gyeplőit. Európa helyzete e kor
ban siralmas; Kászony a jelenkor diplomatáinak és ál- 
lamférfiainak okulására müve második kötetének 50- 
60 lapjain részletesen leírja: Európa közepén hatalmas 
állam képződött; az egységes Németország végre létre
jött, a bajor és szász királyok s a badeni nagy-herceg 
a porosz király javára önkényt lemondtak fejedelmi jo
gaikról, s a würtembergi királyt is kényszeritették ha
sonló lépés tételére; Poroszország megszűnt királyság 
lenni s újra csak egy német császár uralkodik, ki VI. 

I  Frigyes néven Frankfurtban koronáztatta meg magát.
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Beustot hercegi rangra emelik, s tiszteletből „az egy
ség megalkotója“ nevet nyeri.

Gottschall lapja e hóbortos könyből még nehány 
adatot sorol fö l: 1872. nov. 18-án Komáromnál csata 
lesz, az oroszokat legyőzik, s azok a hazaáruló Deák, 
Perczel és Horváth boszuságára visszavonulnak. Dec. 
19-én Lipcsénél a franciákat a német hadsereg meg
veri sat. sat. A bíráló sajnálja, hogy olvasónői szá
mára a szép népboldogitó Rafael adresse-ét nem mel
lékelheti : Kászonyban 1846-ban született; tehát most 
épen olyan korban van, midőn minden reményteljes 
ifjú csodálkozik, hogy a halhatatlanságért még mit 
sem tehetett.

Ha Kászony könyve komoly hangon nem volna 
tartva, nagy szatirának lehetne nevezni; de mivel a 
gúnynak és élcnek legkisebb nyomát sem viseli magán, 
alig lehet más, mint egy bomlott elme szüleménye, 
melynek közrebocsátásánál a kiadót nem irodalmi ér
dek, hanem megrovást érdemlő üzérkedési vágy ve
zérelte.

*

A Dante-irodalom Olaszországban pár évótaujra 
nagy lendületet kapott. Sokan ezért a nemzeti irodalom
ban uj és derűsebb korszak ébredését várják, mivel 
elvitázhatlan tény, hogy az olasz költészet a Dante-ta- 
nulmányok virágzásakor mindig jelentékeny magas
ságra emelkedett, mig ellenkező esetben rendesen a 
hanyatlás nyomai mutatkoztak. A múlt év folytán is
mét több érdekes kötet jelent meg s az olasz költészet 
atyjáról még mindig kapunk újabb életrajzi adatokat, 
vagy fölvilágositó jegyzeteket. A „Divina Commedia“-t, 
bár eddig már 350 különböző kiadása forog a közönség 
között, évenkint újra nyomják s újabb kimerítő jegy
zetekkel bővítik. L u i g i B e n n a s s u t i  kiadása há
rom izmos kötetre terjed s kizárólag az ultramontanis- 
mus érdekeit képviseli. Már maga a cim elárulja a 
magyarázó szándékát: La Divina Commedia di Dante 
Alighieri, c o l com  m e n to  c a t t ó l  i co di L. Ben- 
nasuti (Verona, Civelli.) E könyvnek, bár egy bizonyos 
párt magasztalva dicséri, semmi érteke nincs. A „szent 
költemény“ szövegét nem tisztázza s magyarázatai esz
meszegények, felületesek. Uj csupán a műnek iránya, 
melyről elismeréssel nem szólhatunk. A költő legvilá
gosabb szavai lelkiismeretlenül el vaunak ferdítve s a 
magyarázó Dantét ismételve hazugnak, rágalmazónak 
nevezi. Ez az irány, szerencsére, csupán Bennassuti 
könyvében van képviselve. Érdekesek ellenben F a n -  
f ani  flór énei és C a m e r i n i  Jenő milánói kiadásai. 
Az elsőhöz egy 14. századbeli flórenci ismeretlen 
szolgáltatott magyarázó jegyzeteket, az utóbbit pedig 
Dóré szép rajzai ékesítik. Fanfani kiadásából eddig két 
vastag kötet jelent meg az Infernumot Purgatoriu- 
mot tartalmazva, a harmadik már szintén sajtó alatt 
van. Camerini nem ad uj jegyzeteket, de ügyesen és 
kritikusi szemmel tudja kiválogatni, összehasonlítani a

régibb kommentátorok magyarázatait. Érdeme az is, 
hogy nem elégszik meg honfitársai müveivel, hanem a 
külföld kutatásait is figyelemmel kiséri. Nem ily te r 
jedelmes, de szintén becses kommentár a G r e g o r e  t- 
ti-é  is, mely Velencében közelébb jelent meg második 
kiadásban. — Domenico J a c c a r i n o  a költemény 
népszerűsítésén fáradozik s nápolyi szólásmód szerint 
dolgozta át. A „Divina Commedia“ azonban ezáltal so
kat veszített magasztos szépségeiből, s óhajtandó, hogy 
az olaszok más módot találjanak legnagyobb köl
tőjük népszerüvétételére. — Dr. F o r m a g g i n i Dan- 
tet az ó-szövetség költői mellé helyezi, s héber fordí
tásban mutatja be Orosz- és Lengyelországban lakó 
nyelvrokonainak. — E nagyobb kiadások mellett számos 
kisebb füzet és röpirat érdekes közleményeket nyújt 
Dantéról és költeményéről. Az egyik életének valame
lyik kiválóbb mozzanatáról, a másik müvének kétesebb 
helyéről ad fölvilágositást. A Dante-kommentatorok 
Nestora: Filippo S c o l a r i  a Pokol II. 2 2 —24 és a 
Purgatorium VI. 118— 123 versszakait magyarázza, 
Giambattista Giuliani pedig a „Pokol“ XI. XII. és 
XIII. énekeihez szolgáltat érdekes jegyzeteket. M a- 
s c h i o  „Uj gondolatok Dante pokla fölött“ cimü ta 
nulmányával lépett föl, melyben kimutatni igyekszik, 
hogy azok, kik a hires „Lasciate ogni speranza“ föl
iratot viselő kapu küszöbét átlépték, nem eshetnek 
kétségbe a megváltás müve felől. — Francesco P a- 
1 e r mo acquinói Tamásról, Aristotelesről és Danteről 
ir tanulmányt, melyben a „Div. Com.“ költőjének az 
olasz bölcseletre gyakorlott befolyását mutogatja. — 
Della V a l l e  az Isteni színjáték földirati és csillagá
szati helyeinek értelmét és jelentőségét helyezi — és 
többnyire szerencsével — uj világításba. — De Sanctis 
a „Nuova Antológia“ első és utolsó füzetében szellem- 
dus megjegyzéseket tesz Francesca da Rimini és Ugo- 
lino ismert episódjaira. Ugyanebben a folyóiratban 
Villari a flórenci köztársaság arcát mutatja be Dante 
korában. — Dante száműzetésének még mindig homá
lyos korszakára vet világot Giovanni Sforza kicsiny fü
zete: „Dante e i Pisani.“

A „Div. Com.“ szövegkritikája közelébb Luciano 
S c a r a b e l l i  müvével gazdagodik. Az eposz egyik tö
redékes kéziratának hü lenyomata lesz ez a bolognai 
egyetem könyvtárából s bizonyára szívesen látják a 
költő magyarázói. Ugyancsak Scarabelli egy nagyobb, 
háromkötetes mü kiadásával is foglalkozik, melynek 
érdekes bevezetésében a régibb kéziratokat fogja ösz- 
szehasonlitó bírálat alá venni.

*

Országos dalár-albumot fog szerkeszteni V a j d a  
\ictor és id. Á b r á n y i  Kornél az augusztusi daláriin- 
nepre. A díszes kiállítású könyvnek nem csupán zenészeti, 
hanem irodalmi érdeke is leend, mivel a vállalat érdekében 
máris több jeles iró ígérte meg közreműködését. Lesznek
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benne költemények, széptani cikkek, műtörténelmi rajzok, 
s egy hosszabb cikk a magyarorszgi dalárdák történelméről, 
melyhez Vajda Victor már régebb idő óta gyűjti adatait. 
Az album munkatársai mind ismert nevű irók lesznek s a 
szerkesztők neve elég biztositék, hogy a közönség, mely 
utóbbi időkben annyit csalódott, ezúttal nem kétes sikerű 
szárnypróbálgatások előmozdítására áldozza pénzét és 
idejét. ♦

Talvj asszony a szláv irodalmak alapos ismerte
tője e hó közepén meghalt Hamburgban. Az elhunyt 1797. 
jau. 26-kán Halléban született s egy odavaló tanár, később 
orosz birodalmi tanácsos: Jacob G. F. leánya volt. Korán 
kezdett foglalkozni az irodalommal s első beszélyfüzére 
1825-ben jelent meg „Psyche“ cim alatt. Álnevét egész 
nevének kezdőbetűiből alkotá. Grimm ösztönzésére először 
a „ S z e r b e k  né p d a l a i “t adta ki (1825 -2 6  ; 3. ki
adás 1853); majd, miután e közben Robinson tanárhoz 
ment nőül s azt Amerikába követé, az indus nyelvekről 
irt (1834) tanulmányokat. De folyvást foglalkozott a szláv 
irodalmakkal s 1840-ben a „Germán nemzetek népdalainak 
történelmi jellem zéséit bocsátá közre. Irt Ossián dalairól 
s 1847-ben adta sajtó alá „Ujanglia gyarmatositásá-“ról 
szóló történelmi értekezését. Történelmi tanulmányai köz
ben a szépirodalomhoz sem lett hűtelen, s 1851— 1852 
több csinos beszélyt olvasott tőle a német közönség. Fér
jét 1864-ben veszité el s ez időtől kezdve egészen halálá
ig állandó lakása Hamburg volt.

*

Pest történetének megírására Sa l amon Feren
cet jelölte ki a város által e célból meghatalmazott bizott
ság. Salamon — az „Ung. L l o y d szerint — a fővárosi, 
kassai, kecskeméti, nürnbergi és augsburgi levéltárakat 
fogja kibuvárolni e munkájához, mely három vastag kö
tetből fog állani.

KÉPZŐMŰVÉSZET.

A bécsi nemzetközi műkiállitás, melyről lapunk 
mai tárcája bővebben szól, egy fiatal német festész 
nevét hozta fölszinre. K u r z b a u  e r r ő l  eddig még a 
művészi körökben is keveset beszéltek, de első müve 
után nemcsak a könnyebben lelkesülő mübarátok, ha
nem a komolyabb müitészek is szép jövőt jósolnak e 
fiatal tehetségnek. Festményévelnem keltett ugyan oly 
roppant sensatiót, mint Matejko és Makart, kik mind
járt a legismertebb művészek között foglaltak helyet, 
de kivivott annyit, hogy Bécsben most mindenütt róla 
beszélnek. Festményének cim e: „Az elért szökevé
nyek.“ Megszökötl szerelmes párt ábrázol, melyet a 
leány anyja egy xalusi korcsmában ér utói. Az éltes 
anya esszékul s lt kezekkel lép a korcsma ajtajába, és 
komolyan, s mrehányólag néz az ebéd mellől fölriasz

tott párra. A hajadon eltakarja arcát s reszketve tá 
maszkodik szeretőjére, ki bár meglepetve, de méltó
ságteljesen, büszkén pillant a haragvó nő felé. A fes
tész kitűnő tapintattal választá meg az alkalmas pil
lanatot s villámszerű hatása különféle, változó benyo
másaival mesterileg van visszaadva. Az arcok jellem - 
zetesek nemcsak a három fő-alaknál, de a mellék
személyeknél is, melyek különböző érzelmek befolyása 
alatt a kép hátterét foglalják el. Az ivogató paraszt, a 
korcsmárosné, a kocsis s végül a nagyasszonyt kisérő 
komornyik mind meglepetést mutatnak s igen találó 
illustrálásaul szolgálnak az érdekes helyzetnek. A kép 
hatása egyaránt vonzó és érdekfeszitő. — Az érdekes 
kiállításba a bécsi mesterek közül még Schams, L’Alle- 
mand, Emele, Haanen és d’ Angely küldtek jelesebb 
müveket. Ez utóbbinak nagy dimensiókban festett képe 
„Becsületének orvosa“ cimet visel s komoly hatású 
festmény. A színek melegsége, a kivitel eleganciája, s 
a technika tökélye a legjobb müvek sorába emelik. A 
külföld élénk részt vett e müversenyben: München 
100, Franciaország 98, Düsseldorf 88, Berlin, 33, 
Karslruhe 22, Hollandia 13, Stuttgart 19, Velence 9 
szám által van képviselve.

*

A magyar képzőművészeti társulat csarnokában 
közelébb érdekes kiállítást rendeznek japáni tárgyakból. 
E tárgyakat Bernáth Géza, a keleti expeditio tagja hozta 
magával. Érdekes fegyverek, öltönyök s egyéb néprajzi 
tárgyak vannak köztük. — A tárlatba még mindig érkez
nek jeles műdarabok ; igy Boro velencei szobrásztól 
két szobor: „Bice“ és az „Ártatlanság“, Richter düssel
dorfi festésztől pedig egy arckép érkezett. A társulat pár
tolói számára adni szokott albumlapok egyike: a „Nőrab
lás“ Wa g n e r  Sándortól már elkészült s festésze maga 
rajzolta kőre.

*

A római kiállításban kizárólag a keresztyén mű
vészet termékeire szorítkoztak s ezért minden olyan mü
vet fölvettek, a melynek egyházi és vallásos jellege van. 
Még a gyárilag készült párisi, toursi és müncheni szent 
képeket sem utasiták vissza, melyeknek minden érdemük 
olcsóságukban áll. Láthatni hímzéseket, ékítményeket, pa
pi öltönyöket, tiarákat, püspöki botokat, kelyheket, gyer
tyákat s mindenféle egyházi edényeket, melyeknek értékét 
egyedül az azokon tündöklő gyémántok, rubinok és sma
ragdok képezik. A régészet kedvelői szép edényeket, mo
zaikokat, elefántcsontból készített metszvényeket s pompás 
miniatűr-rajzokkal ékített vallásos könyveket találnak. A 
keresztyén festészet uj korszaka, melyben Cornelius és 
Overbeck, Ingres és Flandrin szerepelnek, csak harmadren
dű festményekkel van képviselve. Jobbak a régibb képek, 
bár kitűnő ezek közt is csak egy van. Ez Rafael „Madon
na di Loretto“-jának eredetije, melyről Párisban és Lon
donban láthatók másolatok. E képről azt hitték, hogy el-
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veszett s most e kiállítás alkalmával sokan kétségbevon
ták valódiságát. A kép rajzolása és színezése azonban Ra
fael ecsete mellett tanúskodik.

*

Franciaország két történelmi festészét: Langlois-tés 
Monvoisiu-t veszté el közelébb. L a n g l o i s  1789-ben 
Calvados-ban született s Girodet, Gros és Horae Vernet 
voltak tanárai. 1822-ben, midőn első csataképét kiállitá, 
Giuvion St. Cyr tábornagy kíséretében a spanyol hadjá
ratban is részt vett. 1833-tól fogva csaknem kizárólag 
algíri és krimi távlatok készítésével foglalkozott, s csu
pán egy-két csataképet festett a versaillesi történelmi csar
nok részére. — Monvoi s i n ,  1793-ban Bordeaux-ban 
született s Guerin Pétertől tanult. Páris városának s az 
állam különböző templomainak és gyűjteményeinek számos 
történelmi és vallásos képet festett. Legismertebb festmé
nye : „A szent szűz születése“, s legjobb képének tartják 
„Az őrült Johanná“-t.

*

Rubens születési napja. A nagy festészről irt mü
vekben születési éve gyanánt mindenütt 1577 van felje
gyezve; de ez adat, sirirata után ítélve, helytelen. E sze
rint 1640 marc. 30-kán halt meg, 64 éves korában. Ha 
1577-ben volna születési éve, úgy halálának napján 62 éves
nek kellett volna lennie. Hogy 1640 marc. 30-kán 64 éves
nek mondhassák, vagy 1575 april 1-jén, vagy 1576 marc. 
30-kán kellett születnie; az első esetben 1640 marc. 30- 
kán 64 éves 11 hónapos és 30 napos, a másodikban épen 
64 éves volt. E tény mellett még azt sem lehet figyelmen 
kívül hagyni, hogy abban a korban a gyermeket rendesen 
ama szent nevére keresztelték, kinek emléke a naptárban 
arra a napra volt följegyezve. Művészünk atyját is János
nak keresztelték, mivel Johannes Abbas napján született. 
Ha tehát Rubens P. P. Péter és Pál-napján (jun. 29.) szü
letett, e nap csak 1575 jun. 29-ke lehetett.

SZÍNHÁZ.
A nemzeti színház holt idénye korán beállott. A 

dalmű még nyert némi vonzerőt Carina k. a. vendég
játékai által, de a drámai előadások annál egyhangu- 
abbak. Az igazgatóság folyvást elcsépelt darabokkal 
áll elő, s játékrendje oly sivár, hogy változatosabbat 
akárhány vidéki színtársulatnál találunk. Ez az álmos
ság nem valami kedves előjele a bekövetkezendő 
jobb időknek. Nem kívánunk mi az igazgatóságtól le
hetetlenségeket, — eredeti drámairodalmat a legna
gyobb buzgalom mellett sem teremthet, — de hogy
ha már a hazai drámai múzsa meddővé vált, jogosan 
megvárhatjuk, hogy a játékrendbe legalább a külföldi 
jelesebb termékek átültetése által igyekezzék önteni 
némi élénkséget. De e téren sem találunk mozgalmat. 
Sardou „Patrie“ -ja már hónapok óta hever a színház

nál, s hihetőleg ódonsággá válik, mikorra meglátja az 
első lámpafényt. Több uj francia és német dráma, me
lyekben ha nem is remekműveket, de mindenesetre ha
tásos darabokat nyernénk, bevándorolja Európa minden 
színpadát, sőt Amerikába is elébb eljut, mint hozzánk. 
E tekintetben még a vidéki színpadok is éberebbek. A 
„Frou-Frout“ Debrecenben és Aradon már hónapok 
előtt szinrehozták, nekünk meg kellett elégedni az egy
szerű hírlapi közléssel, hogy a nemzeti színház számá
ra is fordítják. Hallottuk valakitől, hogy az igazgató
ság e hatásos darabot nem tartja a szinház keretébe 
illőnek. Ha Pestnek több színpada, vagy csupán csak 
egy népszínháza U volna, helyesnek tartanók e kifo
gást. De amig a népszínművek számára külön hajlékot 
nem építenek, s a „Csikós“ -t és „Bánk-Bán“-t egy 
födél alatt adják, nem tarthatjuk indokoltnak e fity- 
málást. Mi nem követhetjük e részben a bécsi vár
színházát, vagy ha azt tesszük: a majmolás a játékrend 
örökös unalmasságát vonja maga után. Nem kívánhat
juk, hogy a szinház folyvást újdonságokat adjon, de 
más részről azt sem lehet elvitatnunk, hogy a gyakori 
szükségnélküli ismétlések mindig az igazgatóság gyá
moltalansága mellett tanúskodnak. A dalműveket ille
tőleg több buzgalmat találunk, Az opera tagjai a „Wind- 
sori vig nők“-ön kívül már M e h ű l  „Józsefiére és 
Cherubini egyik jobb müvére is készülnek. E dalmüvek 
által élénkülni fog a repertoir, bár be kell vallanunk azt 
is, hogy mi örömestebb láttuk volna Gounod régen hir
detett , Rom eoiját vagy W a g n e r  ,.Tannháuser“-ét, 
melyekről egy idő óta újra hallgat a krónika.

Z E N E .

Salvi olasz-operatársulatának jelen és múlt évi 
működése között párhuzamot vonni annál érdekesebb 
volna, mert a jelen idényben sokkal kedvezőbb fogad
tatásban részesültek az olasz énekesek, mint a múltban, 
legalább a hírlapirodalom részéről. Fölösleges monda
nunk, hogy találó összehasonlításba ereszkedni már csak 
azért is nehéz, mert a két különböző idény zenekarai 
nagyon különböznek egymástól. Az olaszok a múlt év
ben a nemzeti színházban énekeltek, melynek zenekara 
elérhetlen magasságban áll az ál-német múzsának szen
telt Y a r i e  t  é s - s z í n  h á z é  fölött, hol az olaszok je
lenben működnek. E különbség mindjárt lehetetlenné 
teszi a szigorú párhuzamot. Azonban vannak még jelen
ségek, melyekből a fennemlitettekre nézve mégis von
hatni következtetést. Az idén hat, s még csak a köze
lebbi napokban jelenkező C s i l l a g  Rózával hét tag 
tartja fenn az olasz stagionét, mig a múlt évben rende
sen csak négy tag képezte annak zömét. Az ismertek
ből jelenleg P a n d o l f i n i t  és M e d i n i t  találjuk itt, 
kikhez most a világhírű G r a z i  a ni  is csatlakozott. A 
tavalyi énekesekről azelőtt nagyon keveset hallottunk.
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Ők nagyobbára név nélkül jöttek hozzánk. És mégis 
határozottan állíthatni, hogy sem G r a z i a n i  semGui-  
d o t t i  nem állják ki az összehasonlítást A n a s t a s i- 
val ,  ki ismeretlenül érkezve hozzánk, előbb ellenszenvre 
talált, mely azonban később jogosult rokonszenvvé vál
tozott. S a l v i  a közvéleménynek engedve, az idén két 
ismert nevű tenoristát hozott. Azonban minő nagy kü
lönbség! Graziani folyvást a szépészeti érzéket sértő 
megerőltetéssel énekel és csak régi nagyságának emlé
ke miatt részesül elnézésben; Gu i d o  t t i  ritkán van 
hangnál s ilyenkor is lehetőleg röviditni igyekszik sze
repét. A n a s t a s i  ellenben énekelte a nálunk rende
sen mellőzött nagy regedalt a „Faust“ harmadik fölvo
násában; hetenkint kétszer-háromszor vett részt az elő
adásban és több kitűnő szerepének eredményén kivül 
Fernandóval (a „Kegyencnőben“) oly benyomást ha
gyott közöttünk, mely az előadás művészetének szem
pontjából feledhetlen. A jelenlegi társulat legsikerdú- 
sabb előadása gyanánt „ L i n d á t “ hozhatjuk föl, mely
ben a közreműködők mind a részletekre, mindaz egész
re nézve figyelemreméltó eredményt tudtak fölmutatni. 
Azonban, hol marad ez eredmény „ K i g o l e t t o “, az 
„ Á l a r c o s  b á l “, avagy épen a „ K e g y e n c n ő “ múlt 
évi sikere mellett a nemzeti színházban ? Mert itt a ze
nekar finom közreműködése is emelte a hatást. M o r o 
k. a., ki most „ L i n d á “-ban a címszerepet énekli 
sok részben előnyös tulajdonokkal rendelkezik; de meny
nyire mögötte áll V a n e r i  asszonynak fölfogást és já 
tékot illetőleg és főleg az énekművészet szempontjából- 
Az igaz, hogy az utóbbi drámai énekesnő volt és igy ha
sonló tulajdonokra kell hivatkoznunk, hogy hasonló követ
keztetésekhez jussunk. Az eddigi eredmények erre vo
natkozólag B i a n c h i - M o n t a l d o  asszonyhoz utalnak. 
E művésznő N o r m á b a n  méltó tetszést tudott kivívni 
és fölvillanyozta a közönséget némely mozzanatokban, 
de az egyöntetűség és bevégzettségre nézve nagyon sok 
kívánnivalót hagyott hátra. B i a n c h i - M o n t a l d o  
előnyös, mondhatni, merész drámai tulajdonaival jut 
előtérbe, nagy terjedelmű és fényes hanganyaggal bir, 
de nélkülözi a mélységet, a valódi bensőséget; szerepét 
fölületes körvonalozottságban mutatja be és részletezni, 
árnyalni nem tud. A múlt évben P o z z o n i  A n t ó n i a  
a fölhozott szép tulajdonokat mind egyesité, s valóban 
kitörülhetlen benyomást gyakorolt hallgatóira.A „Ke
g y e n c n ő “, az „ Á l a r c o s b á l “ és „ K i g o l e t t o “ 
múlt évi előadásai az idén még nem találtak méltó 
visszhangra; nem: mert az idén a stagione hasonerők 
mellett sem tudna oly sikert elérni, mint a múlt évi, 
leginkább a Varietés-szinházbeli zenekar gyarló volta 
miatt. I tt is bebizonyul az egyöntetűség nagy jelentő
sége. A társulat múlt évi kedvencei P a n d o l f i n i  és 
M e d i n i  még jelenleg is főtámaszai az olasz társulat
nak; de a Varietés-szinház müsorozata nélkülözvén az 
„ A f r i k a i  n ő t “ és „ F a u s t “-ot, e két művész a leg

jobb siker mellett sem fog ezúttal oly kedvező emléket 
maga után hagyni, mint a múlt évben. Csillag Róza 
asszony fölléptéről közelebb szólunk.

*
Vajda Viktor.

Aradi Gerő budai színtársulata buzgalommal mű
ködik, s nagyon érdemes a közönség pártfogására. A víg
játéki erőket még nem ismerjük tökéletesen, de operettjé
ben több figyelmetérdemlő tehetség van. így Vizváriue 
K r e c s á n y i  Sarolta, kiben a népszínművekhez kevés ke
dély és egyszerűség mutatkozott, ezen a téren erőteljes, 
szépterjedelmü hangjával mindig sikerrel működik, sőt 
kissé több köunyedség mellett igen használható tag le- 
end. Me g y a s z a y  Ilkák. a. kisebb terjedelmű, de igen 
rokonszenves hangja mintegy teremve látszik lenni aköny- 
i.yed, játszi operettekre. Ok ketten a budai közönség ked
vencei s közelebb a „Boissvi boszorkányában arattak 
tapsokat, melyet — gyönge solo szereplőkkel, még gyön
gébb karokkal és kevés hatással — Molnár társulata is szin- 
rehozott pár év előtt. A férfi tagok közül Szépnek csengő 
és Gondának nem eléggé sima, de erős haugja érdemel 
figyelmet.

*

SipOS Antal derék zongoraművészünk — mint 
halljuk — közelébb Kecskeméten fog játszani, az odavaló 
dalárda zászlószentelési ünnepélyén. Több klasszikus mű 
között előadja Liszt Ferenc Joachimnak ajánlott „Magyar 
ábránd“-ját is, melyet nagy bravourral szokott játszani.

I *I
Beethoven-iinnepéiyt rendeznek ez őszszel Bécs- 

ben a nagy zeneköltő százados emlékünnepére. Dingelstedt 
az operaház igazgatója, Mosenthal és Herbeck buzgólkod
nak különösebben mellette. A várszínházban „Egmont“-ot 
adják elő Beethoven zenéjével, a dalszínházban , Fide- 
lió“-t, a téli lovardában pedig njűtányokat és sympho- 

! niákat. — Bécsi zenészeti hir ' az is, hogy a párisi „Ope- 
I ra comique1-’ társulata a jövő év ápril és május havában 

a bécsi udv. dalszínházban rendez előadásokat.

*

Rubinstein ez ideig három hangversenyt rendezett 
Párisban s a jövő hó közepéig még szintén hármat szán
dékozik rendezni. Ekkor vidéki magányába vonul s na
gyobb dalműveket írva, kizárólag a zeneköltészetnek ól.

TARTALOM: Vidéki színészetünk rendezéséről. (Vége.) D u x 
Adolf. — A szegény szép Éva. (Folytatás.) To l na i  La
jos. — A zsidó iskola falun. (Vége ) Ága i  Adolf. — Mu- 
mu. Turgenew Iván beszélye. (Vége.) — Tárca-lapok. 

— Irodalom. — Képzőművészet. — Színház. — Zene.

Felelős szerkesztő Kiadó:
gzana Tamás. Fekete Beruát.

Pest, 1870. Nyomatott Kertész Józsefnél, (városháztér 3. sz. Il-ik udvar.)
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SZÉPIRODALMI KÖZLÖNY.
IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

AZ UJ ZENEIRÁNYRÓL
TEKINTETTEL A MAGYAR ZENÉRE.

Két zeneszerző vált ki egyéni tulajdonai kö
vetkeztében és működésének hatása folytán a mű
vészet terén újabb időkben és igyekezett befolyást 
gyakorolni pályatársaira, mely befolyás akár mily 
különböző volt légyen , végeredményében hasonli- 
tott. Mindkettő buzgó tanítványokat és híveket szer
zett az illető zeneszerzőnek és fokozta az utóbbiak 
által előmutatott sikert, akár valódi érdemében akár 
fölületességében és ledérségében keressük ezt. 0 f- 
f e n b a c h  és W a g n e r  között szembeötlő és min
den legcsekélyebb magyarázatot is nélkülözni tudó 
különbség létezik; de senki sem fogja tagadni, hogy 
O f f e n b a c h  barátjai még mesterkéletlenebb, még 
fölületesebb, még könnyebb és rövidebb módon bán
nak el a zenével mesterüknél, mig W a g n e r  hívei 
az utóbbi által elért hatást minden áron és minden 
kitelhető eszközzel fokozni kívánják. E fokozat, me
lyet az eredmény hasonlatossága gyanánt mutatunk 
ki, azonban ismét két külön eredményt vont maga 
után: O f f e n b a c h  barátjaitól elvonta a nemesebb 
zene iránti érzéket, W a g u e  r követőiben meggyő
ződéssé érlelte ama nézetet, hogy az uj zeneirány 
termékein kívül más zenéről még csak szólni sem 
érdemes. E szélsőség ott a hanyatlás bizonyítéka, 
itt buzgalomból ered és természetes következménye 
az uj által gyakorolt varázs befolyásának.

Azonban, akármily természetesnek is lássék a 
szélsőség, a W a g n e r -  k ö v e t ő k  egyoldalúságá
ból származik és azt mutatja, hogy könnyebb az uj 
tan kőeszközeivel megbarátkozni, mint titkába és 
költőiségébe hatolva szellemét is — fölfogni. Min
denki elégségesnek véli a külhatást és elsajátítván 
az erre szükségelt készleteket, valódi apostol
nak tartja magát és kész szembeszállni minden elő
ítélettel. De e körülmény nem igen alkalmas az uj 
zeneirány népszerűsítésére. A zenekart folytonos 
működésben tartani, a különféle hangszer-csoportú - 
latok váltakozását szüntelen ismételni, az egyes

hangszereket fölváltva külön és minél sajátságo
sabb rythmikával szólamhoz vezetni, kellő fokozás
ról gondoskodni,—habár kizárólagosan a rézhangsze
rek fölzajlása idézi elő,—folytonos hullámzásban tar
tani a zenekart s e nagy hangtestet valódi á r 
a p á l y k é n t  fejleszteni vagy fogyasztani: főéi ve 
ez apostoloknak. Holott Wagner ezenkívül s főleg 
egy egységes gondolat s ebben egy dallamot kép
viselő vezérfonal indokolt keresztülvitelére helyezi 
a fősulyt. Innen ama hatás, melyet Wagner dal
művei mindenkire gyakorolnak; innen ama nagy be
folyás, mely alól e zenével szemközt csak ritka ze
neszerző menekülhet, és innen végre ama jogo
sultság, melynélfogva az uj irány főképviselőjéül 
kiválólag W a g n e r t tekintjük.

Mert a d a l m ű  terén Gr 1 u c k o t illeti a di
csőség a szöveg és zene olynemű egyesitósében, 
mely egy bizonyos kifejezésnek megfelelve kellő 
drámaisággal nyilvánuljon; mig a szöveg nélküli 
zenében B e r l i o z  törte meg a merészebb és min
den színezetre alkalmas hangszerelés ösvényét. És 
elfogultság vagy legjobb esetben tudatlanság volna 
hinni, hogy itt is valami C o l u m b u s - t o j á s h o a  
hasonló műveletet vitt volna véghez Gluck a dal
műi igazság megalapítása által. A múlt s z á z a d  
f r a n c i a  Í rói  és n e v e z e t e s e n  egy La  Har -  
pe,  egy B e a u m a r c h a i s ,  egy D’A l a m b  é r t  
nem egyszer fakadtak ki a dalmű nevetséges volta 
ellen és különösen B e a u m a r c h a i s  a „ Se v i l 
l a i  b o r b é 1 y “ -hoz irt élőbeszédében részletesen 
is kimutatja ama visszásságot, mely a szavak örö
kös ismétléséből, a versszakok természetellenes föl
forgatásából származik. Gluck tehát csak a kor ki- 
vánatának tett eleget, midőn a szöveg és zene élethű 
összepárositásával a dalműben eddig uralgott ellen
mondásokat megszünteté. Hogy végkép ki nem irt- 
hatá, és hogy kezdeményezése dacára a dalmű régi 
ziláltsága szöveg és zene között megmaradt, az,

9
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részben az előítéletek és megrögzöttségek nehézle- 
vetkezésének bizonyítéka; másfelől azonban arról 
tanúskodik, hogy Gfluck még nélkülözvén a hang- 
szerelés behatóbb készleteit föladatának magasla
tára nem emelkedhetett. Egy Gluck és Mozartféle 
dalmű összehasonlítása okvetlenül meggyőzi a 
vizsgálót arról, hogy erő és kifejezésben, egy szó
val drámaiságban Mozart, Gluckot messze túlha
ladta.

Wagnernek nagy előnyére volt oly úttörőre 
támaszkodhatni, mint Berlioz, ki merész hangsze
relésével a zenének uj pályát biztosított. Csoda-e 
tehát, hogy a Gluck által kijelölt utat követve, más
részt pedig Berlioz kifejezésteljes és szingazdag 
hangszerelését igénybe véve a dalműnek uj irányt, 
uj lendületet adott? Valóban hasztalan volna ta
gadni ez irány életrevalóságát és kétségbe vonni 
azt, hogy a régi dalművet tovább folytathatni. Ez 
be van fejezve; nemesebb termékeiben akármelyik 
iskola befoglalásával szép marad mindörökké, de 
fokozatra kilátást nem nyújt. íme Olaszország ki
válóbb mesterei is az uj iránynak hódolnak; a fran
cia zeneszerzők önkénytelen is a hangszerelésben 
igyekeznek kitűnni és oly nemű francia zenéről, 
melynek kiválóbb képviselői a genialis Boyeldieu és 
Huber voltak, ma már nincs szó; mig Németor
szágban minden dalköltő a véghetlen melódiával 
kívánja bebizonyítani az uj zene iránti hódolatát és 
szükség-e mondanunk mindezek után, hogy a ma
gyar zenészeti törekvések élén álló férfiak is hoz
zájárultak az uj tanhoz.

A „Hunyadi László" szerzője, ki e dalművé
vel, a külhangulatot, hogy ne mondjuk a harmoni
zálást illetőleg, az olasz és részben a francia Ízlést 
s ennek egyik kiváló képviselője gyanánt Halevyt 
követte; ki „Bánk Bán “-ja hangszerelésével Meyer- 
beerhez hajolt, de eredetiségre nézve némely hatá
sokban ezt is fölülmulá; ki eddigi működésében egy 
árva hangjegygyei sem árulta el, hogy az uj irány
nak hive, sőt azzal szemben mindig a tartózkodás 
egy nemével viseltetett: „Dózsa György "-ben egy
szerre az uj tan legbuzgóbb híveként mutatta be 
magát, a leghatározottabb tulajdonokkal előnyei tel
jes kiaknázkatására valamint érvényreemelhetésére; 
kész önmegtagadással szakitni múltjával, de elég- 
erővel egyszersmind megőrzeni tudni saját eredeti
ségét és a magyar zene föltételeit, mi nélkül valódi

haladást zeneirodalmunkban nem is jelzett volna. 
Erkel Ferenc itt bebizonyitá, hogy az uj zeneirány 
mintegy hivatva van előre tolni a magyar művé
szetet.

Valóban, a magyar zene természeti jellege leg
kevésbé sem ellenkezik az uj zeneirány nyal. Har
móniai és rythmikai gazdagsága csak előnyöket biz
tosit számára és ama körülmény, hogy bevett for
mákhoz nem köti magát és mindenütt valódi kife
jezéssel hatva következetességre törekszik, kimond
hatatlan előnyökkel kecsegtet. Hisz ama hirtelen 
fölzajló és ismét ép oly gyorsan lecsillapuló saját
sága ragy a pajkosságig eleven és a csüggedésig 
lassú hangzata a magyar zenének, — a valódi nem
zeti jelleg, — eddig még nem is volt kellőleg ecse
telve és még kevésbé művészileg visszaadva; mert 
a bevett alakhoz való ragaszkodás minden meré
szebb szárnyalást, minden haladást jelző mozzana
tot lehetetlenné tőn. Az emberek megelégedtek a 
„hallgató nótával" vagy legjobb esetben „Palotás"-t 
Írtak, melynek első része a „lassú" a csüggedést a 
második vagy a „friss" az eleven pajkosságot akarta 
kifejezni; de e két sajátság minden formai nyűg
től menten, természetes összefüggésben és indokolt 
következetességben egyesítve még nem volt, holott 
az uj zeneirány ép erre nyújt biztos kilátást, mi
után időméret-változatosságára valamint hullámzó, 
hogy ne mondjuk, hömpölygő voltára nézve a zene
szerzőnek tágas tért nyit legkülönösebb igényei ér
vényesítésére is. Itt azonkívül a harmóniai talapzat 
és ebben a különféle hangszerek rythmikai változa
tossága foglalják magukban a kellékeket a magyar 
zenesajátságok teljes visszaadására: itt fogja az 
ügyes zeneszerző a magyar zene bélyegét minden 

I legcsekélyebb árnyalatával együtt a zenekarra és 
ennek nyilvánulására nyomni, a nélkül, hogy az ed
dig dívott szokásos sallangokat és frázisokat is 
megtartaná, mert ép az utóbbi ok gátolta folyvást 
a magyar zene kifejlődését és emelte uralkodóvá 
ama nézetet, hogy a magyar zene dalműre vagy 
symphoniára nem alkalmas. A magyar dalmű tel
jes fölvirágzásában most már nem kételkedhetünk 
többé és csak az időtől van föltételezve, hogy zene
költészetünk a magyar szóköltészet magaslatára 
emelkedjék, ha főleg a zene számára tudományos és 
minden kellékkel fölszerelt tanszékeket alapítunk az 
uj nemzedéknek az eddigieknél alaposabb kiképzésére.
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Eg'yik figyelemreméltó sajátsága még a ma
gyar zenének a borongó hangulat, a bú, a szomo
rúság, egy szóval a moll vagy is lágy hangnemnek 
túlnyomósága a kemények fölött a lassú vagy gyors 
részekben egyaránt, elannyira, hogy zeneszerzőink 
ezt soha sem tévesztve szem elől mintegy szabá
lyul tűzték ki a lágy hangulat uralmát. A közmon
dás is azt tartja, hogy: „három száz esztendő óta, 
szomorú a magyar nóta.“

De most már az a kérdés, hogy milyen lehe
tett a magyar nóta alaphangulata három száz esz
tendő, tehát a mohácsi vész előtt és valódi sajátsá
ga-e a magyarnak a busongás ? A komolyság még 
nem utal erre és nem is hihető, hogy a mohácsi 
vész előtti dicső magyar hasonlóan a mohácsi vész 
utáni bujdosó magyarhoz csak szomorkodott volna; 
sőt föltehető miszerint ha férfias foglalkozása kö
zött és folytonos szerencséjében dalra fakadt, gon
doktól ment érzelmének örömben adott kifejezést. 
A sentimentalismus bizonyára későbbi időben fej
lett ki a nemzetben s a balszerencse befolyása és

nem őseredeti sajátság. És itt tudósaink volnának 
hivatva földeritni e homályokat. Azonban a büféié 
hajlik az ember kedélyének alaphangulata és igen 
jellemzőleg fejezte ki Chateaubriand, hogy Amerika 
őserdőiben csak panaszos dalt hallott a benszülöt- 
tek ajkáról, s hogy általán a dal egy kielégítetlen 
és elérhetlen vágynak kifejezése. Ha egy ősi nép 
kezdetleges állapotába visszaképzeljük magunkat, 
úgy e nézetet teljes értelmében elfogadhatjuk; de a 
müveit népeknél a dal a művészettel is kezet fo
gott, hogy valódi zenévé fejlődve a költészettel együtt 
a derültség országába ragadja a hallgatót, hol bú 
és panasz nem léteznek. A magyar dal, a magyar 
zene sem annyira korlátolt, hogy feltétlenül és kizá
rólagosan csak bú és panaszban emészsze föl ma
gát, ha csak az egyes zeneszerzők egyéni hangulata 
nem kívánja ezt; sőt ideje, hogy életerős anyaggá 
szilárdulva, jövőben nem annyira a bujdosó, mint 
inkább a dicső magyar érzelmeinek legyen tol
mácsa.

VAJDA VIKTOR

AZ ÍTÉLET.
— LINGO KÖLTEMÉNYE. —

Hol az arató nép, a szüreti lárma? 
Elfonnyad a kőben a mező kalásza,
El a kerti szőlő meg a lomb gyümölcse, 
Lehull miud a porba, nincs a ki leszedje.

Hol az a sok ember? Hegyen völgyön által 
Csatangol az állat; nincs pásztor a nyájjal! 
Kesely a falukon; szelíd őz a réten; 
Szakadoz a háló; a csónak ül régen.

De a városokban őrült lárma támad,
Rohan, keresi a nép a szentegyházat;
Kezei kulcsolva, szemei beesve, —
Tisztán lehet látni mostan a szivekbe.

A fösvény rászórja pénzét az oltárra;
„Jaj, a szegényeknek átka ragadt rája! 
Elűztem ajtómból a koldust — oh egek 
Megmenthettem volna rajta a lelkemet.“

Sápadt Örömleány szép haját kitépi:
„Oh, ha e fürtöket föl tudnám cserélni! 
Hószin volt a nyakam, fényes az ékszerem, 
Fehér ruhát adj oh én uram, istenem!“

Véres későket a rablók is ledobják,
Őrzött kincseiket sírásóknak osztják:

„Gúnyt űztünk az égből, a kínt csak nevettük, 
ítéljen az isten irgalma fölöttünk.“

Sokan a tornyokból a mélybe ugrálnak,
De azért nincs vége leikök fájdalmának; 
Sokan a szenvedés tüzétől átjárva 
Ostyáért rohannak föl a szent oltárra.

Harangok kondulnak, szól bűnbánó ének: 
„Készülj te agg világ, itt van temetésed! 
Minden könyv megírta, minden bűn beszéli, 
Hogy a föld immár a végső évet éli.

Izzó tűz szétdobja, elsöpöri szélvész:
Jelet lát a hajós, ha a vizen szétnéz;
Erőszak agyarog, kifárad a fegyver,
A n é p  bírót —  a  szív  fé le lm e t nem  is m e r.

Villám cikázza át a felhők sötétjét,
Jön az antikrisztus, mondja a sötétség.
Megejt minden szemet, megér minden szájat 
S örül a pokol, hogy végre koronázhat.“

Harangok kondulnak, szól bűnbánó ének: 
„Készülj te agg világ, itt van temetésed!“ 
Királyok, császárok oltárokra rogynak:
Rósz ideje jár most a fénynek, bíbornak.

9*
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Oh, inig ott fenn fény van: lesz kikelet itt lenn,* 
Kizöldül a vetés, kivirágzik minden;
Bizva jár az ember napfényen, homályon 
S lesz még s z ív , mely téged szeressen, imádjon.“

Oda lenn a völgyben virág közt szendereg 
Két kicsiny, ártatlau, angyalarcu gyerek,
Szemökre az égnek tiszta fénye téved —
S véget ér a dörgés, véget az Ítélet.

ENDRŐDI SÁNDOR.

A SZEGÉNY SZÉP ÉVA.
— ELBESZÉLÉS. —

Irta: TOLNAI LAJOS.

Kelet felé, át a zivataros éjen,
Bátor lovag nyargal kereszttel kezében 
S szói: nem félek mig a szent sir meg nem rendül; 
Lám enged a homály a távol keletről.

Magas oromról egy vén bölcs néz az égre 
A csillagok útját figyelve, szemlélve:
„Kék eged, oh uram, szememnek nyitott lap,
Örök törvényeid róla rám ragyognak.

(Folytatás éa vége.)

Betért egy kis szűk utcába, s ment céltalanul a 
merre indulatja vitte. Szemei megkönyesedtek, s 
gyermekeire gondolt. — Ne ne, ne féljetek — szólt 
hadonázva — én édes apátok vagyok.

A jó isten tudná miféle kapocsnál fogva — ha
nem az elégedetlen férj boszankodását, keservét, csaló
dását átvitte rögtön gyermekeire. Eddig sohasem tette 
— most siratta őket. Azt gondolta, azok a szegény ár
vák épen oly kevély, szívtelen, fönlátó mostohát kaptak 
az nj asszonyban, a milyen gőgös feleséget kapott benne 
ő, (holott a valóság a gyermekekre nézve egészen más
kép állott.) Ugyanazért úgy vélekedett, hogy azokat a 
szerencsétleneket ezentúl egy percre sem hagyhatja 
magukra.

Elhozatja valamelyik rokonát, ezt vagy az t; van 
elég, eljő akármelyik szívesen.

A gondos apa el nem hitte volna a széles világ
ért sem, hogy az ő igen nagy fájdalma a legcsufabb 
önzés; hogy nem gyermekeiért sir, hanem sir önma
gáért, gyávaságból, mint a tehetetlen durva emberek 
szoktak, mikor egy náluknál erősebb ellenség kicsa
varja kezükből a fegyvert. Az se fordult meg eszében, 
hogy a rokont (egyik rokonát sem állhatta ki soha) 
nem felvigyázónak hozza, hanem őrizőnek az asszony 
mellé, akit máris féltett. Föltette hiú szivében, hogy 
szeretett gyermekeiéi t (eddig elég keveset gondolt ve
lők) mindent elkövet, s most az a magasztos hit, hogy 
ő drága kicsinyeiért fut, fárad, szenved, aggódik : hatal
masan megnövelte dühét. Nagyokat csavart bajuszán, 
vastag, vereses szakállát öklével meg- megdörzsölte, s 
miután annyi üdvös dolgot kitervezett, majd szinte 
győzelemittasan tekintett végig a havas szántóföldeken 
s csak alkalomra várt, hogy a hideg, gőgös asszony el
len minél előbb keblének egész vadon nyerseségével ki
törjön.

Nos tehát látni való, hogy a szegény Éva, minden 
jósága, gondossága dacára is — itt is ugyanazon kel
lemetlen helyzetben volt, amelyben otthon anyjával, s

az egész házzal szemközt. Ó azonban — nagy szeren
cséjére — nem látta még, legalább nem a maga merő 
valóságában a közeledő veszélyt. Amint nem hitte, 
hogy anyjával szemközt ő a hibás ; amint csak meg 
se gondolta, hogy őt szigorú, hajthatlan jóságáért min
den testvére kerüli vagy épen gyűlöli, úgy nem is ál
modta, hogy férjét már egészen elidegenítette magától, 
s az neki többé nem társa, hanem kész ellensége.

Oda ült a gyermekek közé, s míg azokkal beszél
getett, nyájaskodott: talán akaratlanul is — oda gon
dolt azokra az együgyü, műveletlen, csekély értékű 
asszonyságokra, akik mellett férje oly heves védelemre 
kelt. Nevetett alacsonyságukon, hogy egyik mint gya- 
lázza a másikat, mennyi roszat, hűtlenséget elmondott 
ez amarról, s mégis szemben mily nyájasak egymás 
iránt. Megvetette, meg kellett bennök vetnie amaköny- 
nyelmüséget, melynél fogva férjeikről oly kicsinylőleg 
nyilatkoztak. S most az ő barátai ezek lesznek, neki eze
ket mind becsülnie kell, ha férjét szántszándékkal meg 
nem akarja sérteni.

Elszomorkodott, smély keserűséggel gondolt elha
gyott kedves otthonjára, melynél egykor siralmasabb 
helyet nem is képzelhetett magának a világon. Hanem 
azért nem esett kétségbe. Hitte, hogy ő sok dolgot 
meg fog változtatni; megmutatja anyjának is, hogy 
tévedt, mikor azt állította, hogy ő az első napon ellen
ségévé teszi férjé t; meg férjének is, hogy ő azokról 
az asszonyokról helyesen Ítélt, s őneki (Évának) van 
igaza.

Arra nem gondolt, hogy neki ahelyett, hogy most 
is az igazságot keresi: jobb lenne szemet hunyni. Hinné 
inkább azt, hogy azok az asszonyok igen jók, müveitek, 
s lenne irántok nyájas, előzékeny, alázatos; ne keresse 
azt, hogy mi bennök a hiba, csak azt nézze, hogy asszo
nyok, feleségek mint ő. Férjére nézve gondolkozzék igy : 
ez a legszebb, legderekabb, legműveltebb ember a vi
lágon ; vagy ha ezt nem tudná elhinni, a minthogy 
nem is t udt a : hát akkor igy gondolkozzék: ostoba, hit-



váii} ember vagy, nem jöttem hozzád szeretetből csak 
kényszerűségből, hogy anyámtól szabadulhassak; meg
vetlek. Szemben nyájas leszek, s hátad mögött mint 
azok a másik asszonyok minél előbb megcsallak.

így bele jött volna a legszebbeii a rendes kerék
vágásba, megnyerte volna a közkedvességet, az általá
nos becsültetést, t még boldog is lett volna vala
mikor.

Fájdalom (igazam van-e?) mindezekről a szegény 
szép Éva tudni sem akart semmit. Megm radt régi 
veszedelmes álláspontján.

Férje későre érkezett haza. Alig köszönt, mogor
ván tekintett feleségére, gyermekeire pedig sehogyan. 
Az utón estélyre hivták, kártyatársaságba, s hogy kel
lemesebb kört találjon az otthoninál: örömest engedett 
a felhívásnak. Bement szobájába, s öltözködéshez fogott. 
Valamennyire szép embernek tartották, s ő is annak 
hitte magát. Elvigyem-e ezt az asszonyt? — gondol
kozók magában, öltözés közben. Egy két fiatal tiszt
társára gondolt, a kik látogatásukat Ígérték, s nehogy 
egyedül találják az asszonyt — elhatározta, hogy ma
gával viszi. Kiszólott kevélyen, parancsolólag.

— Farkasékhoz megyünk estélyre, öltözködjék.
— Itthon maradok a gyermekekkel — válaszolt 

Éva harag nélkül.
— Nem szükség azokat őrizni. Ott a dajka. 

Csak öltözködjünk. Várnak.
Éva fölkelt s engedelmeskedett férjének.
A legjobb szándékkal rendezte öltözékét; föltette 

magában, hogy a mennyire csak ereje engedi, nyájas 
lesz mindenki iránt, az asszonyokat dicsérni fogja, a 
férfiak közül pedig mindegyikkel beszél. Ne tartsák őt 
többé kevélynek, s ez által is ne haragítsák ellene fér
jét. Mosolygott, a kis gyermekekkel egész anyailag be
szélgetett, mindegyiknek Ígért valamit és szives, szerető 
csókokkal vált el tölök.

Isten tudja, mintha érzett volna valamit abból, 
amit a tiszta, erős szív  önteremtette boldogságnak ne
vez. Bizonyos gyöngédséggel fogadta el férje karját, s 
teljességgel nem érezte magát roszul, midőn a durva 
ember (im egy kicsinyke olvadásra) erős karjaival át
ölelte s igen igen hevesen többször megcsókolta.

A szegény Éva hitte, hogy ő ezt az embert nem 
sokára boldoggá fogja tenui. E hit vagy gondolat né
mileg kiengesztelte a világgal, s szive a jövőt nem 
látta többé oly végtelenül szomorú alakban.

IV.

Úgy éjfél körül járhatott az idő, midőn a férj, kit 
az ital, s a sok kártyaveszteség szörnyen fölizgatott, de 
ki azért örökös figyelemmel leste, hogy neje mit csi
nál, kivel beszél, hogy beszél, mit mond, egyszer csak 
lecsapta maga elé a kártyát, s fölorditott: nem já t

szom — s kirúgta maga alól a széket, s oda szökött fe
leségéhez.

Évát épen egy csomó fiatal ember vette körül, 
kik nagyon hamar észrevették, hogy a pénztárnok ur 
kitünően választott.

— Megyünk — kiáltott a férj haragos tekintet
tel, s fékezhetlen indulattal. Elég volt.

Éva azt gondolta a veszteség, mert a fiatal em
berektől hallotta, hogy férje gonoszul veszt és iszik. 
Szeliditeni akart tehát a dolgon s nyájasan mondá:

— Nem olyan nagy baj, helyre hozzuk.
A férj azonban másra mondta, hogy elég, a ka- 

cérságra (ő annak nevezte Éva derültségét) s egyet dob
bantott lábával.

— H m ! dehogy ? Tudtam! Ohó, ahhoz én is 
szólok.

Mikor valaki sokat ivott, szokat vesztett, felesé
gét nagyon szereti és szörnyű féltékeny: az — úgy gon
dolom — fölötte keveset törődhetik azzal, hogy mit 
mond.

Morog, üvölt, ordít, toporzékol — hanem ez még 
mind szelíd játék ahhoz mérve a mi oda bent a vérben 
dolgozik.

Lehetett sejteni, hogy a pénztárnok nem fogja 
magát visszatartóztatni az illetlen kifejezésektől. Az 
asszonyok — (jól lehet szives roszalást s érzékeny meg
döbbenést mutattak) előre örvendtek a botránynak, s 
csak azt szerették volna már tudni, hogy mikép folyt 
le a dolog. Oda mentek Évához, suttogtak neki egyet 
is mást i s : ne féljen, olyan nyers komisz kutya ám az 
ő férjük is. Meg minden férj olyan a világon.

Éva összeszoritott ajkakkal mosolygott, oda se 
ügyelt a beszélőkre, férje felé fordult, s hideg, kemény 
tekintettel mérte végig a bortól és indulattól tántorgó 
embert.

Valami fiatal Írnok tartotta nagy elegantiával s 
elbizakodott mosolylyal föladásra készen a téli köpenyt, 
s láthatólag örvendett, hogy udvariassága mennyire 
előnybe fogja helyezni társai fölött.

Hol ide hol oda billegett mintha táncolna.
— Menjen fráter — ordított reá a pénztárnok, — 

mi dolga van magának azzal a köpönyeggel ? — s a 
köpeny kicseppent a gavallér ujjai közül.

Mi ám? hanem akkorra már a férjes ós(szeretős) 
nők kicsinálták, hogy az az Írnok a pénztárnokné sze
retője lesz. Éva tehát immár egy rangú velők. Nevet
tek és egy kissé irigykedtek. Hogy ne? a legénykenem 
volt csúf és előkelő család tagja.

— Nézze meg az ember — szólt a férj az utcán, 
— szinte ügetve vonszolván magával feleségét — hát 
maga még sem olyan szemérmes a milyennek látszik! 
No lám azt hittem : szólni se tud. Csak gyorsan, gyor
san, ne botorkázzunk, nekem gyermekeim vannak, látni 
akarom őket. Szegény gyermekek t i !

S a férj ismét gyermekeivel takarózott.
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A bold tiszta világot vetett az utcákra; ragyogott 
ajtó, kapu, ablak, kázfedél, mintha e szomorú alkalomra 
ki lett volna világitva minden. A pénztárnok vörös, kö
vér arca is tündöklött, tündöklött a szegény Éváé is, 
mert a vakitó fényű hónak s holdnak ő sem állhatott 
ellent.

— H m ! — mormogott egy-egy fordulónál a férj
— tudtam ón ezt, meg is mondhattam volna még azon 
a komédiás esküvésen, hogy engem ugyan fölültettek, 
de ne higyjék, hogy mindent nem látok. Ohó! nekem 
hiába ájuldozik akárki fia is. Nevetem és megvetem. 
Mit, mit? hogy mondtad, mondjad c sak .-------

Éva lehet, hogy csak zokogott.
—• Sir? — kiáltott a férj, — egészen oda nézve 

neje szeme közé. Csak rajta, sírjon. Ni, szép!
— Nem sírok — válaszolt a szegény asszony égő 

szégyennel (pedig sirt) s kirántotta karját a durva em
ber karjából.

- -  Nos? — szökött a pénztárnok akaratlanul is 
neje felé — el akar szaladni ?

— Nem akarok.
— No mert azt ugyan meg ne is próbálja. Én 

becsületes ember vagyok, reám szégyent senki ne hoz
zon. Ha megunlak, vagy nem tudlak megregulázni, úgy 
is haza küldelek: addig pedig nem egy tapodtat sem a 
házamból. Ni, mondták ezt nekem -  - csóválgatá a férj 
fejét, melyről a nagy téli melegség miatt többször le
vette a kalapot •— ohó, gondoltam akkor is, hadd el 
csak, jó kézbe kerülsz.

S az uj pár ment egymás mellett hangos, kopogós 
léptekkel.

A férj szüntelen nejét vigyázta, mint valamely 
rábízott szökevényt, a nő pedig folyvást azon küzkö- 
dött, hogy mikép szakíthasson véget minél előbb min
dennek. Szegény jó Éva egészen megfeledkezett min
den szép szándékáról, valamint azon erősen föltett aka
ratáról is, mely szerint ő meg fogja mutatni anyjának, 
sőt az egész világnak, hogy boldog fog lenni, és már 
az is!

Szemei a megtorlódott, de kicsordulni nem tudó 
könyek miatt elhomályosodtak, lábai a sebes menés és 
belső láz miatt reszkettek; mire haza ért, s férje egy 
lökéssel besegítette a szobába, nem is igen sokat tudott 
magáról még sötét, elpusztító terveiről sem. Lerogyott 
egy asztalra s mikor kínos szivgörcsei valamennyire 
megszűntek, lassú, enyhületes zokogásban tört ki.

A férj nem szólt egyet is, csak járt-kelt fölebb- 
alább. Gyermekeire a kikért úgy szaladt — egy csöp
pet se gondolt: nézte az asszonyt, s gondolkozott a re- 
gulázó eszközökről. Oh egy férfi sokkal erősebb, hogy 
sem rögtön fölhagyjon a reménységgel.

A pénztárnok feleségét szerette, ki lehet mondani: 
nagyon szerette, ennél fogva válás vagy ilyesmi neki 
esze ágában se volt.

— Éva — szólalt meg egyszer egész megszeli-

dülten — a gyertyát tegye odább, mert a ruhája meg- 
gyuladhat.

Mivel Éva ezt nem tette, oda ment maga, s a 
gyertyát egy más helyre tette.

— Az a nagy keserűség nem ér semmit — szó
lalt meg ismét egy kis szünet után, miközben vetkőzni 
kezdett — én nem haragszom, csak föl voltam indulva, 
erősen föl voltam indulva, tudom, hogy még a guta
ütéstől is féltem. Nem lesz-é jó, ha a fejemre,s anya
kamra vizes borogatásokat rendelek?

Mivel Éva erre se válaszolt, a férj elhagyta a vi
zes borogatásokat, s beszélt tovább békéltető hangon.

— Megmondjam mi bántott, miért haragud
tam?

Csönd és zokogás.
— Schneider dicsekedett vele, hogy tégedet két 

hét alatt meghódít. S te épen ezzel beszéltél legtöbbet 
(igen, mert a legényke örökké körülötte forgott) ez bo- 
szantott. Hanem no nincs baj, látom nem igaz. Szem
telen kölök! — Nincs olyan sirás, a mibe a lélek bele ne 
fáradjon, s nincs olyan erős fal, melyet ha folyvást ü t
nek be ne szakadjon. E hétköznapi, alantjáró igazsá
got a szegény, elbúsult, kétségbeesett Éva is kénytelen 
volt tapasztalni. Férje addig kérlelte, előbb távolról 
szóval, majd közelebb-közelebb simogatással, végre erő
szakos heves csókokkal, hogy valami kicsit engedett. 
Ezalatt a folytonos hangos beszédre a másik szobában 
valamelyik kis gyerek fölébredt, s erős sírásra fakadt. 
Éva rögtön fölszökött, oda ment a gyerekekhez, a sirót 
fölvette, elaltatta, a többiek ágyát is megnézegette

! rendre, s mintha édes szeretett gyermekei lettek volna, 
megsimogatta, betakargatta őket gyöngéden.

Ott járt körülötte a férj is, és készséggel szolgált 
pohárral, vízzel, a mire csak látta, hogy a gyermekek
nek szüksége van.

Mikor a reggel tiszta, sugarait belövelte azuj-asz- 
szonyhozta fehér függönyökön, az álmodó férj arcán 
egyetlen egy vonást se látott volna abból, a mi a bol
dogtalanságot mutatja. Éva már fönn járt-kelt, hogy a 
gyermekeket gondozza. Tudta, hol állanak az éles ké
sek, látta a kemence szélén a kénes gyufát, oda künn 
az udvarban egy mély kutat is találhatott volna: ha
nem ezúttal mindezekre nem volt szüksége. Nem érezte 
magát boldognak, még csak gondolatban se, de mun
kához szokott keze és lelke, s a kötelesség, mely e sok 
gyermekű családban reá várt: egyenes, igaz szivéből 
minden keserű vágyat vagy gyilkoló szándékot kiűzött 
vagy legalább elnémitott.

Nehány napra e fönt leirt jelenet után egy szil- 
vási ember levelet hozott az ősi házból. Éva sikoltva 
bontotta föl a fekete pecsétet, s fuldokló nyögéssel tör
delő: oh édes anyám, lelkem jó édes anyám!

A férj fölvette a zokogó asszony kezéből kihullott 
levelet, s olvasta:
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— H m ! meghalt! persze, hisz látszott, hogy nem 
él sokáig. Mérges egy öreg asszony volt, jól járt.

S az ember minden megdöbbenés nélkül, nyugod
tan dörzsölte fehér gömbölyű ujjaival szakállát. Nézte 
nejét, s várta, hogy az sírja ki egy kissé szivét, hogy 
aztán a teendő intézkedésekről szóljanak. Arról a fáj
dalomról fogalma se volt, mely a szegény asszony ke
belét marcangolta, még kevésbé azokról a vágyakról és 
szándékokról, melyeket Éva még anyja életében szere
tett volna kivinni, (hogy a szegény beteget meggyőzze 
keménységéről és igazságtalanságáról), s melyeket most 
ime nyugodni hagyhat akár örökkön örökké.

Éva most mit csinálsz?
Uradat nem szereted, erőnek erejével vertek hozzá

— most ott hagyhatod; mi szükség volna egy hosszú 
gyötrelmes életen át örökös kínok között folyvást csak 
azt bizonyítgatni, hogy te nem voltál szívtelen, dacos, 
dölyfös; hogy te boldoggá tudsz tenni egy férjet, még 
akkor is, midőn az durva embertelenségénél fogva arra 
teljességgel nem méltó. Szegény Éva! lásd a szabadság 
órája megérkezett, eredj haza, a világtól ne félj az csak 
egy darabig bíbelődik veled, aztán békében hagy. Menj, 
ott vannak kis testvéreid, (igaz vannak nagyok is) — 
vedd át a kormányt, a melyet erővel, talán ármányko
dással vettek ki kezedből, s élj a tieidnek, s éveken ke
resztül híven rejtegetett ápolt vágyaidnak. Ragadd meg 
azt, a mi a tied, úgy is — a költők éneklik:

------- Egész világ nem a mi birtokunk:
Csak a mit a s z ív  befogad magába,
Sajátunknak csak annyit mondhatunk.

Élj annak, a mit szived régóta befogadott magába, 
élj szerelmednek. Berényi ur bizonyosan v á r; — ezekre 
a rongyos kis gyermekekre — a kiknek anyjokul ajánl
koztál egykoron — mi szükség volna elpazarolni egy 
szép fiatal életet!

Éva még aznap haza ment, de elkísérte férje is, 
s vagy kettő a kicsinyek közül.

A boldogult — ha a halottak látják mi történik 
itt alant teljes szivéből örvendhetett, és gyönyörködhe
tett a nagy szivszaggató sírásban, jajgatásban. Óh a 
szegény dacos Éva hányszor össze-vissza csókolta most 
azokat az egykor annyiszor perelő — most örökre le
zárult ajkakat, azokat az oly sokat fenyegető, de soha 
sem bántó összekulcsolt kezeket! A szegény fiatal asz- 
szony kétségbeesett zokogással borult anyja tetemére, 
nem ölelte, most az ágy fejét, nem kapaszkodott most
— hogy hizelgésnek ne tessék: az ágy szélébe — ölelte, 
csókolta, kényeivel áztatta a sokat megbántott, de gyer
mekeit örökké szerető, keményszívű édes anyát, egy
re kiáltozván, nyögvén: lelkem anyám, oh lelkem jó édes 
anyám!

V.

Mert a hir, ha bizodalmas leveleket nem Íroga
tunk is a régi bizodalmas barátoknak és barátnéknak

nagyon hamar elviszi-, hogy boldogok vagyunk-e 
vagy boldogtalanok: a fiatal özvegy Csereiné is idején 
megtudta, hogy Éva milyen boldogtalan. Fölkereste 
tehát a jószivü asszony a szerencsétlen pénztárnoknét, 
s mindenkép meg akarta nyerni a jövendő boldogság
nak. Felhozott minden létező adatot, csakhogy a durva 
férjet minél gyűlöletesebb színben tüntethesse föl Éva 
előtt.

— Oh lelkem, azt mondják férjed igen durva — 
szólt vigasztaló hangon a jó özvegy.

— Elég durva — válaszolt nyugodtan a fiatal 
asszony.

— Azt mondják — négy mostoha van a háznál.
— Öt.
— Óh Jézus! kiáltott az özvegy, tenyereit a leg

jobb indulattal csapván össze. Képzelem: mily roszak 
lehetnek. El fognak azok téged emészteni.

— Nem.
— Jól is teszed galambom — válaszolt hirtelen 

az özvegy, azt értvén a „nem“-bői, hogy Éva ott hagyja a 
gyermekeket. Ád még neked az Isten jó szerencsét. 
Ilyen neveletlen emberrel, mint az urad egy napig sem 
ülnék, nem egy óráig sem, nem én. Az enyém különb 
volt, mégis ott hagytam, de a gyermekeimet nem ad
tam neki. Most már meghalt, bizony nincs is miért 
megsiratnom. Durva volt ő is, mint a te féljed, részeges 
volt, a te férjed is az.

— Nem részeges.
— No ha nem: kártyás.
— Annak se mondhatom.
— No csak rósz, égetni való.
Nem lehetett a beszédet sokáig folytatni, mert 

jöttek mentek, sőt egyszer tán maga a műveletlen férj 
is betekintett a beszélőkhöz.

A. rokonok, atyafiak a temetés után való nap el
igazították az eligazítani valókat; a leányokat szét
hordták kit ide kit oda jó nyereség fejében a lelkes 
nagynénik és nagybácsik, a pénztárnok is kocsira ült, 
oda ült mellé Éva is, szemben vele a két mostoha, s a 
kocsis mellett az édes testvér, a legkisebb a kis 
Mari.

Éva úgy vélekedett szemben a világgal, hogy ő 
azokat a kis árva, neveletlen gyermekeket nem hagy
hatja, azoknak anya kell. Ment tehát nem a nyers, 
durva férj iránt való tisztelettel és szeretettel, (arra 
a pénztárnok soha se lett érdemes) hanem mint édes 
anya az anyátlanokhoz , Istenben való bizodalom- 
mal.

Az öreg Csereiné temetése óta sok esztendő telt 
el — sok viharos, békétlen esztendő a pénztárnok ur 
családjában, hanem azért Éva még mindig neveli a 
mostoha gyermekeket és leányokat (a fiuk között egy 

I van már édes  is). Éva most is karcsú, de nem azért
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mert vékony, hanem mert sovány. A sok sirás, bú, pör- 1 tem azonban szép igy i s : redős homlokkal, őszülő für- 
lekedés nem sok időt hagy az erősödésre. Éva most is tökkel, beesett sárgás szemhéjakkal. Előttem, bár rég 
jó (oh az a jóságos Isten tudja, hogy nagyon, nagyon elporladtál, oh legjobb mostoha anja szép vagy, s az 
jó), de férje és a világ nem tartja többé szépnek. Élőt- maradsz örökkön örökké még a koporsódban is.

VAGY EGYIKET, VAGY MÁSIKAT.
— ROQUETTE OTTÓ BESZÉLYE. —

Bár tudta az ifju, mily büszke bölgygyel van ügye, 
nem akarta kény télén-kelletlen látogatását nála el
mulasztani. A még téliesen üde, verőfényes márciusi 
nap, a tiszta, átlátszó lég s az utcákon mutatkozó vidor 
élénkség bátorságra hangolta őt. Még egyszer ismételte 
magában, amit neki mondandó volt, eleve elkészült a 
beszédre s kiválogatta a szavakat, mitsem sajnálva, ami 
csak elősegítheti tervében. Es midőn eképen a városon 
kívül eső díszes lakhoz érkezett, bátran meghúzta a 
csengettyűt és belépett.

De ez önbizalom csakhamar cserben hagyta őt, 
amint a szőnyegekkel bevontmárványlépcsőzetenfölfelé 
haladt; s a méltóságteljes csönd, a pompa, s jólétet 
sejtető kényelem, szándékának kalandszerüségével ellen
tétet látszott képezni. Pillanatig habozott. Vájjon re
mélheti-e azt, hogy a hölgy tervébe beleegyezik ? De 
lelkének sugallatától, s szivétől ösztönöztetve, megma
radt határzata mellett s nem akart visszafordulni, bár
mily kevés eredményt Ígért ise látogatása.

Zene hangzott föl. A zongora mellett sopran-hang 
zendiilt meg. A hölgy otthon volt. Az ifjú csöngetett s 
az ajtónyitó szolgának azzal a kérdéssel nyujtá névje
gyét át, vájjon a kisasszony elfogadja-e látogatását? 
A dal elnémult: szünet állott be. Majd visszatért az 
inas még pedig azzal az izenettel, hogy beléphet. Az 
alkalom soha kedvezőbb nem lehetett. Luitgart, a ház 
kisasszonya egyedül volt. A zongora mellől ép akkor 
állva föl, az ismeretlen névjegyét még kezében tartva, 
tekintett a belépőre. Bizonyosan anyjának ismerőse, — 
gondolá — s valószínűleg ő hívta meg s a társas élet 
szokásaiban eléggé jártas fiatal hölgy, nyugodt kimért
séggel fogadta a látogatót, kinek névjegyére futólagos 
pillantást vetve kérdezte:

— Wolfram orvos?
Az ifju meghajtotta magát s a hölgygyei szem

közt letelepedett. Szive hevesebben dobogott, midőn a 
hölgy szép, kifejezésdus szemét kíváncsian és fürkészőleg 
szegezte rá. A beszédet meg kellett nekie kezdeni és 
remegve érezte, hogy jól elgondolt beszédterve, meg 
van bontva s összefüggés nélkül valóvá vált. így azu
tán nem minden zavar nélkül szólalt m eg:

■— Tisztelt kisasszony! Ismeretlen egyén köze
ledik kegyedhez, oly kérelemmel, mely első pillanatra 
talán különösnek tűnik föl. Előre is bocsánatot kérek 
merészségemért, de a kötelességérzet tulnyomóbb ná
lam, mint az ehez társul szegődött habozás.

Luitgart most már valóban idegenkedve tekintett a 
beszélőre, Habár megjelenésén és viseletén semmi bot- 
ránykoztatót nem lehetett észlelni, mindamellett e be
vezetés annyiféle gyanitásokra adott okot a fiatal hölgy
nek, hogy ama kedvező külbenyomás, melyet a ven
dég előidézett, már már osztani kezdett a fokozatosan 
támadó gyanakodás miatt.

A hölgy halgatott és keményen szegzé az ifjúra 
tekintetét.

— Amit én mondani akarok, — folytatá az ifju 
— oly valami szokatlan, hogy minden bevezetés fölös
leges lenne; azonban legyen elnéző irányomban, ha 
idegenségem érzetében szándékomnak rögtön elő
terjesztése által félreértetni nem akartam. Hogy rövi
den szóljak — kegyed talán emlékezni fog bizonyos 
Burgwart Arno nevű fiatal zenészre?

Az ifju hölgy szeméből azt lehetett következtetni, 
hogy e név őt élénken érdekli. Vonásainak gyönge 
mozdulata által elárulta, hogy a vendég irányában ke
letkezett minden gyanitgatása rögtön eloszlott s egé
szen más szemmel tekintett rá. Azonban kimért maga
tartását nem változtatta.

— Kétségkivüí emlékezem, — szólt a hölgy. 
Ő ezelőtt olykor meg-meglátogatott minket.

— De tudja-e Nagysád az okát, miért kezdte ő 
az önök házát kerülni ?

— Nem! — válaszolt Luitgart hidegen. — Ö 
neki teljes szabadságában’állott házunkat kerülni, ha 
azzal megelégedve nem volt. Mindamellett is, — foly
tatá a szemrehányás némi célzatával — ő szívesen lá
tott vendég volt nálunk és tudtunkkal nem adtunk rá 
okot, hogy tőlünk elidegenüljön. Én örömest zongoráz
tam vele s első dalait gyakran énekelgettem. A múlt 
télen egy kis társaságot hívtunk össze, melyből néhá- 
nyan szerzeményeit begyakorolván, azokat az ő vezetése 
mellett akarták előadni, mit ő meg is Ígért. Meglepe
tésünkre azonban nemcsak hogy azon este cserben ha
gyott minket, hanem azóta átalában küszöbünket sem 
lépte többé át.

— Úgy látszik, soha sem is lépi azt többé át, — 
szólt Wolfram szomorúan.

— Az teljesen tetszésétől függ! — válaszolt Luit
gart gyorsan, de hidegen.

— Épen nem, kedves kisasszony, — viszonzá 
Wolfram, — Burgwart nagyon beteg és hogy mindent 
megmondjak: a következő éjszakát sem éli át.
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Luitgart nem palástolta, hogy e hír öt megha
totta.

— És mi mitsem tudtunk! — kiáltott föl. — 
Miért nem értesitettő minket korábban betegsége felől ? 
És oly rég óta beteg már ?

A fiatal hölgy tekintete feszült részvéttel csüg- 
gött a vendég ajkain.

— Betegsége csak néhány hóval ezelőtt kezdődött, 
— válaszolt Wolfram. Azonban hogy miért kerülte ke
gyeteknek lakát, hová minden gondolata irányul, mely 
táj felé szive oly nagyon eped, annak oka, — hogy ke
gyednek kisasszony kinyilatkoztassam — ama mély és 
kiolthatlan szenvedély, melyet nagysád iránt érez. Ő 
szerette kegyedet, de sejteni vélte, hogy őt csak mű
vészétéért fogadja kegyed szívesen s hogy semmi igényt 
nem támaszthat, mivel másokat nagyobb kegyben lá
tott lenni s végre, hogy a még csaknem ismeretlen fia
tal, vagyontalan zenésznek egy ünnepelt hölgy iránt 
való szerelme viszont-érzelemre nem találhat.

Szive legyőzése végett visszavonult, mert kegyed
nek közelében, úgy érezte, hiába küzdene szenvedélyé
vel. Nehogy mellőztetését lássa, önkényt visszavonult. 
Ámde nem sikerült szivén diadalt aratni. Még művé
szete és törekvései elé is mindenütt akadályt látott 
gördülni. Emésztő betegség rohanta meg abban a perc
ben, midőn anyagi nélkülözések helyzetét kétségbeej
tővé tették. így találtam őt egy hóval előbb, — is
meretségem vele csak ez időből ered. Meghallottam, 
hogy ama házban, ahol lakom egy ifjú, minden segély 
nélkül, elhagyatottságban betegen fekszik; fölkeresém 
s kinyertem vonzalmát. Mint ki jóformán ismeretlen 
ez idegen városban, sehonnan sem nyervén támaszt, reám, 
orvosára bízta magát. Hogy betegségének fő indoka a 
roncsolt kedély, mely szerencsétlen szenvedélyéből szár
mazott, nem maradt előttem titok.

Eleinte e nyilatkozatra égő pir árasztotta el a fia
tal hölgy arcát, azonban gyorsan oszlott az el s annak 
helyét a belső ijedtség sápadt színe váltotta föl s vo
násai aggályt árultak el. Anélkül hogy szavakat talált 
volna válaszra, némán maga elé bámulva, ült a vendég 
előtt.

— Most pedig legyen kegyes kisasszony, kérése
met meghallgatni, — folytatta az ifjú. — Bir-e elég 
bátorsággal egy haldokló ágya elé lépni, hogy ezáltal 
életének utósó pillanatait megédesítse ? Ő engem 
ezzel ugyan nem bízott meg, de jól tudom mi tölti el 
lelkét utósó óráiban s én az ő óhajának adok hangot, 
kifejezést. Kegyed szerfelett boldoggá teheti a szeren
csétlent , ha kíséretemet elfogadva, látogatása által 
tudatja vele, hogy legalább sorsa iránt részvét
tel vau.

Luitgart megrázkódott e váratlan fordulatnál. 
Pillanatra kémlőleg nyugtatta szemét Wolfram arcán 
és miután ennek férfias vonásain a legkomolyabb őszin
teséget vélte fölismerhetni, gyorsan fölemelkedett, já r

kálni kezdett a szobában végre a vendégtől elfordulva 
megállt az ablaknál, hogy a télies, zuzmarás kertbe ki
tekintsen. Wolfram észrevette, hogy ez csak azért tör
ténik, hogy magát eltökélve az ifjú hölgy, határozhas
son. 0  is fölkelt s egy haugjegyfüzetet nyitott ki, de 
azért ő abból ép oly keveset olvasott, mint amily ke
veset ügyelt a hóval bevont utszegélyzetre és fenyő
fákra. Percig tartó mély csönd állott be.

A hölgy kemény harcot vívott önmagával, habár 
erős, határozott jellem volt, korán önállóságra szoktatva, 
hasontermészetü anyja által. Huszonötödik évét töltötte 
be, s műveltsége, világban való jártassága és zenemű
vészeti törekvése által, maga jelölte ki magának az 
utat, melyen haladni szándékozott. Senki sem gátolta 
őt ebben. És mégis habozott, mielőtt eltökélte magát 
egy ismeretlen férfi kíséretében oly szokatlan lépést 
tenni. Kevésbbé tüuődött a felől, vájjon eme lépése fe
lett mikép ítél a világ, mint inkább a miatt volt két
ségben, vájjon saját lelkiismerete előtt talál-e arra 
mentséget? Amellett oly annyira váratlan, meglepő és 
aggasztó volt az orvos nyilatkozata, hogy minden idege 
föl volt izgatva. A kényén nevelt, jólétben, fényben élő, 
ünnepelt és bálványozott hölgy a nélkülözés és szükség
ről mitsem tudott; ő előtte az élet mindenkor mosolygó 
színben tűnt fel. És most egy ifjú szánandó állapotáról 
értesült, kinek tehetségét ő nagyon becsülte, és akit ő 
egykor oly örömmel fogadott, boldog derült környeze
tében, anélkül, hogy anyagi körülményeire csak 
gondolt is volna. És most ez ifjúnak nyomorban, elha
gyatottságban, iránta táplált boldogtalan szerelmével 
kell kimúlnia! E szenvedély uj és ijesztő sziliben tűnt 
föl előtte s úgy érzette, mintha valami veszély három- 
lanékreáa haldoklónak kimultával. Egykor jóindulatot, 
részvétet, talán mégélénkebbhajlamot is érzett iránta; 
majd ez érzeménye megsértése után büszkeségét hozta 
föl ellene, mig végre már csak alig emlékezett reá. 
Mély részvét ragadta most m eg; azonban az oly lépés
től való félelem, melyet Wolfram benne fölidézett, nem 
hamar küzdhető le. Szive hevesen dobogott s lelke az 
akarás és dac között ingadozott.

Wolfram a legnagyobb feszültséggel fürkészte ót. 
Látta őt arcélben s bámulva szemlélte szépségét és 
termetének tökélyét s ama fönséget, mely alakjában, 
lényében egyaránt föltűnt. 0  csak egyszer látta a höl
gyet egy hangversenyben és egy nagy oratorium elő
adásánál zenélni és énekelni. Ő föl-föllépett néha és 
anélkül, hogy a művészetet hivatásául tűzte volna ki, 
gyönyörű hangja és zenészeti képzettsége által nagyon 
keresett és csodált énekesnő volt. Hogy ő személyileg 
is oly'kifejezésteljes, nagyszerű tünemény, csak ma ész
lelte Wolfram.

Végre feléje fordult a hölgy.
— És nem remélhető, hogy önnek barátja ismét 

fölépül? — kérdé mély sajnálkozással.
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— Én kétkedem kisasszony. Szomorú meggyő
ződésem, hogy élete már vége felé közeleg.

— Akkor tehát nem szabad késlekedni!? — szólt 
és gyorsan odahagyta az ablakot.

Az ifjú némán intett nemet fejével. Luitgart 
mélyen sóhajtott. Rövid szünet múlva, mely alatt ide- 
oda tévelygő szeme keljének benső harcát árulta el, 
igy szólt:

— Elképzelheti ön orvos ur, hogy oly meglepő 
nyilatkozatok után és oly szokatlan kérelem folytán 
mennyire kell még mindig tusakodnom.

— Kisasszony, — viszonzá Wolfram, én alig mer
tem remélni, hogy ily szívélyes fogadtatásban részesü
lök, különösen mint idegen, ki mellett szándékom tiszta
sága felől férfiasán adott szavamnál egyéb nem ke
zeskedik.

A hölgy oly tekintetet vetett rá, mely azt lát
szott jelzeni, hogy azáltal megnyugtatva érzi magát.

— Ha oly veszélyes a baj, — kezdé a hölgy — 
talán még ma kellene őt meglátogatni ?

— Minél előbb ! Ha nem akarja kegyed, hogy 
felismerjék, — fél óra múlva sötétedik. Ami barátunk 
mielőtt egy óra elmúlik, a legnagyobb boldogságban 
lélekzik föl.

— Orvos ur! — szólt most szilárd hangon a 
hölgy — én bízom önben és elszántam magamat.

Az ifjú néhány lépést közeledett felé, úgy gon- 
dolá, hogy hálájának érzetében meg kellene ragadni 
kezét és ajkaival érinteni. Nem tette.

— Igyekezem kiérdemelni kegyed bizalmát, — 
szólt elégülten — s méltányolni tudom ez áldozatának 
nagyságát.

— Számoltam magammal, — szólt Luitgart. 
Anyám kikocsizott s egyhamar még nem tér vissza ; 
bátyám pedig elutazott. Én egyiktől sem kérhetek ta
nácsot, csupán saját lelkiismeretemtől. Én védelme alá 
helyezem magamat orvos ur.

Azonban nem akarok önnel egyidőben távozni. 
Vál jon ön rám a legközelebbi kocsiállomásnál, (a helyet 
közelebbről is megjelölte) nem sokáig váratok ma
gamra.

Luitgart meghajtotta magát és Wolfram köny- 
nyebbült szívvel hagyta oda a lakot mint midőn abba 
belépett. Látogatásának ily kedvező eredményére épen 
nem számított.

Volfram még fiatal ember volt. Dacára annak, 
hogy szerencsétlen barátjának állapota szivén feküdt, 
kedélyhangulata vidámságig fokozódott és kellő elég
tételt talált abban, hogy a szép, büszke és ünnepelt 
leányt, ki reá is oly jelentékeny befolyást gyakorolt, 
tervének megnyerhesse.

Luitgart csakugyan nem késlekedett sokáig. Di
vatos elegans öltözetét, egyszerűbb és sötétebbel cse
rélte föl a legnagyobb sietséggel. Sötét fátyolával le- 
leplezetten közeledett a kitűzött helyre s szónélkiil a

kocsiba lépvén, — melynek oldalát Wolfram előre föl- 
nyitotta, — gyorsan robogtak a város felé.

Minthogy Luitgart lakása meglehetős távolságban 
volt a várostól s a parknak túlsó szélén esett, ütjük 
célja pedig ép a város közepén volt, csaknem három
negyed óráig kellett odáig kocsizniok. A téli, korán be
álló sötétség elfödte a látkört, még mielőtt a hallgata
gon egymás mellett ülők megérkeztek volna. Végre 
egy szűk utcán levő házba lépett Luitgart vezetőjével. 
Ódon ház volt ez, széles burkolatú kapualjjal, melyről 
egy műhelyek és raktárakkal bőven ellátott térés ud
varra lehetett kilépni. Hordók, talyigák, s egyéb lo
mok voltak a kapualjban fölhalmazva. Az egész ház 
aljától tetőzetéig csak kereskedelmi nyers anyagok rak
tára látszott lenni s úgy látszott, hogy itt a tisztaság
gal vajmi keveset gondolnak. Luitgart léptei bizonyta
lanokká váltak, midőn vezetőjével a kapu alá érkezett, 
de erőt vett magán és még jobban elfátyolozta 
arcát.

Wolfram gyorsan nyitott föl egy földszint levő 
ajtót, mely az ő szobájába nyílt, ott lámpát gyúj
tott, mivel a lépcsőzet nagyon gyéren volt megvilágítva, 
Az ifjú elől ment, hogy világíthasson a hölgy előtt, 
kit nyájas szavakkal biztatott s őt a lépcsőknek veszé
lyesebb, kikopott helyeire figyelmeztetgette.

A harmadik emeletet is elérték már.  Most egy 
padláshoz vezető recsegő lépcsőzet elő-fokára tevén 
Luitgart lábát, alig bírva lélekzetet venni megállapo
dott. Legyőzhetetlen félelem szállotta meg.

— Hová vezet ön engem ? — kérdezé a hölgy, 
remegő, félig elfojtott hangon.

— Még egy kevés türelmet kérek, — válaszolt 
Wolfram halkan. — A legnehezebben azonnal átesünk.

Luitgart erőt vön magán, s tovább követte az 
ifjút, mígnem a padláshoz érkeztek, melynek kopasz 
cseréptetőzete is látható volt már.

— Csak egy pillanatig! — suttogott az orvos és 
egy ajtót megnyitva, betette azt maga után. Az ifjú 
hölgy egyedül maradt a sötétben az idegen és félelmes 
helyen. Vájjon lehet-e kárhoztatni e hölgyet azért, hogy 
gyanúja pillanatra ismét fölébredt az ismeretlen iránt? 
Térdei remegtek és hasztalan kapaszkodott támasz után. 
Levertségét még inkább tetézte az, midőn apadláslaká- 
sok másik oldaláról veszekedés zaja üté meg fülét. Ri
kácsoló női hang kiabálta túl az ellene förmedt ért- 
hetleu mély férfi hangot. A civakodás élénkebbé vált s 
úgy tetszett, mintha valamit csaptak volna az ajtóhoz. 
Luitgart menekülésről gondolkozott. Lábával a lépcső- 
zetet kereste, a nélkül, hogy azt megtalálhatta volna. 
Szokatlan félelem fogta el. Azonban ép ekkor lépett ki 
Wolfram s intett neki, hogy lépjen be. A hölgy belép- 
tével, az orvos becsukta az ajtót.

(Folytatjuk.)
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T A  R C A.
TÁRCA-LEVELEK.

( Uj naptár. — A kerepest útról. — Szép „czobaíl. —  A 

földben.)

Ha a naptárba nézek, azt kell hinnem, hogy má
jusban élek, mely hónap nevét tudvalevőleg az ekkor 
tartatni szokott majálisoktól vette. Azonban ha e nap
tárnál csalhatlanabb tekintélyhez (nem a pápához) for
dulok, ha a nemzeti színház repertoire-jától kérdem: 
„mondd meg nekem mikor lesz nyár“, az azt feleli, hogy 
a k i k e l e t  már b e t  e l l e t t ,  a nap szélbali hazafias 
hévvel tűz hátunkra, az erdők lombos sátorai alatt hú
séig a népség, a ki fürdőre nem mehet, ki pedig fürdőn j 
van — az nincs otthon.

És mindezt a nemzeti színház fecsegő cédulája a 
múlt héten mondá el, e három szóval: „Az ördög nap
lója.“ Tudniillik, tudni illik mily összeköttetésben áll az 
ördög és az ő naplója a nyári idénynyel.

Vau a nemzeti színháznak néhány régesrégi, ó-con- 
servált darabja, mely kipusztithatlanul fenntartja ma
gát a játékrenden, melynek nem árt „sem az eső, sem 
a hó, sem a revolució.“ Ilyen a jó régi „Farsangi is
kola.“ Ezt húshagyó kedd előtti vasárnapon oly bizto
san szokták előadni, hogy szinte nevetséges. Nincs több 
ehhez hasonló bizonyosság a világon, a halál bizonyos
sága problematikussá válik a „Farsangi iskoláéval.“ 
Mintha meg akarnák mutatni a kerepesi-uton, hogy 
tudnak ők is pontosak lenni, csak akarjanak. De ez a 
rettentő bizonyosság is merő bizonytalanság az ördög 
naplóéhoz képest, mely junius derekán szokta a kere- 
pesi ház "d1l 2 szál hallgatóját kisértetbe vinni. Ezt cse
lekedte volt az ördög az ő ördöngös naplójával, mióta 
a földön a nyár nyaranta nyaralni szokott, mindig — 
de mindig. Könnyebb nyarat virág nélkül képzelni, 
mint az ördög naplója nélkül.

Ah, de mi a bomlás korában élünk. A régi rend 
minden maradványa düledez körülöttünk s a néhai vi
lágról maholnap már a romok sem fognak regélni. Még 
az ördög is változandó, még az ördög se tartja meg sza
vát, ki az ördög fogja hát ezentúl megtartani ?

Már april végén köszöntött be. Megfoghatlan, ért
hetetlen, páratlan, példátlan, ily e s e t  még elő nem 
fordult, ez — ez e s e t l e n !

S van e tüneménynek mély jelentősége is. Az ör
dög naplója a színházi halottbemondó; mikor ez a sziu- 
lapon megjelenik, akkor tudni fogja minden igaz ke
resztyén, hogy a nemzeti színház befejezte ez idény mű
ködését, hogy a nemzeti színház ezentúl szabadságra ' 
szándékozik menni, hogy a nemzeti színház személyzete 
semmit (azaz a rendesnél valamivel kevesebbet) szán
dékozik betanulni, szóval hogy: la saisou est morte, 
vive le dolce far niente!

Ezenkívül a főváros életrendje tökéletesen a régi,

hangversenyek után a ló-versenyek hirdetkeznek a jövő 
hétre, a városliget fasorának kocsi-utját kissé föltöl- 
ték, a mi eléggé hallatlan reform; a parlament összeült 
s a pártok — a törvényhatósági javaslattal — szem
ben, állást foglalnak, a frázis-gyárak túl vaunak ter
helve beszéd-sallangok megrendelésével, a kormányt 
azon remény élteti, hogy az ellenzék puskapora végre 
mégis csak elfogy, a mint valóban nem egyszer fogyott 
e l ; az alföldi zsivány-légiók kellemetlen elszállásolásuk 
miatt emelnek panaszt Ráday elleu s a pesti házbérek 
fellengző vágyaktól dagadozva még fölebb emelkednek. 
Excelsior!

„Egy szép czoba uczárra benyílóval az 2-dik 
emmeleten kiadó minden orrában.“

Ez a „szép czoba“ — ha megnézed — vetekedik 
a kerepesi temető cabinet séparé-ival, sötétsége diadal
masan állaná ki a versenyt Dante poklával, az utca, melyre 
egyetlen ablaka nyílik — megjárná s a l é t r o m  utcá
nak, hanem az ára mégis fővárosi. 400 ft legalább.

Május hó első reggelét a házbér-kérdés minden 
költészetéből kivetkőzteté. Mig Őseink a pázsit fejledező 
virág-generatióján legelteték szemöket és enyhe tava
szi léggel tölték meg tüdeiket, — mi modern utódok, 
áldozatai az örökös „kabinet-kérdésekuek“ (politikában 
úgy, mint lakásban) — a poezisnak szentelt ez ünnepen 
is a házi sarcot beszedő házmesteri közegen kívül ide- 
álisb teremtést nem látunk vagy ha ennek dacára is a 
hetedik égbe akarnánk repülni, a magasságból egy jó
tékony steige rolás által földi létünk siralomházába le- 
rántatunk.

A múlt idők minden költészete igy vész el, nap- 
ról-napra le-lehull annak egy darabja s a prózai élet 
tévkertje, melyet az legalább némileg elfödött, közeli 
perspectivában tárul élénkbe.

Azért nem is irok himnuszokat május hó ezen első 
napjára.

Toliam elrekedt, nem ad hangokat.
A főváros — mint minden nagyobb város — nem

csak a maga kebelében öl meg minden néven nevezendő 
poezist, a legkisebb foktól a legnagyobbig, megöli azt 
még környékén is. Ha a pesti ember a „természet anya
keblére“ akar sietni s a budai lópálya waggonjából még 
keringi állapotban nem került ki, áldhatja sorsát. Az
után a liget hüs árnya alá iparkodik, keresve keresi a 
homályos, titokteljes lombokat, a puha virányt, de hajh! 
ha meg is találja azt, kintornás koldusok zavarják nya- 
valygó zenével csendvágyó füleit s ki a fíilemile danáját 
ohajtá hallani, translajtán lándlerek akkordjaival kény
telen megelégedni, melyeket vajúdva erőszakol ki ma
gából az indigena verklijéből. S ki ez elől is megme
nekült, az a „zöldelui“ kívánó tengerpublikum cka- 
rybdisában vész el, a mesteremberek, nyárspolgárok 
özönében, kik minden jobb helyet a természet nagy szin-
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Lázában lefoglaltak vagy Juda utódai közé kerül, k;k 
az egész zugligetet betelepiték.

A pesti közönségnek „mézes vallása“ része a zug
ligetet csakugyan tökéletesen birtokába ejtette, míg a 
városliget a magyaré és németé.

Domino.

IRODALOM.
A Kisfaludy-Társaság közelebbi ülésén két ér

dekes fölolvasást hallottunk. Először is Vadnai Károly 
mutatta be Lőrinczi Lehr Zsigmond értekezését: „Az 
o l a s z  n é p k ö l t é s z e t r ő l . “ A röviddé érdekes váz
lat jellemző vonásokban tünteti föl az olasz népdal sa- 1 
játságait s oly irodalom felé fordítja az olvasó figyel
mét, melyről C s á s z á r  Ferenc halála óta nálunk ke
veset szoktak Írni és beszélni. A népköltészet irodalmi , 
méltatásának Olaszországban is meg kellett a müveitek j 
előítéletével küzdeni s nagyobb figyelemre csupán ak- i 
kor mél taták, midőn a 17 és 18-dik század elbetegese- 
dett irodalma után a költészet Alfieri, Foscolo és ki- . 
vált Leopardi által az élettel közelebbi érintkezésbe > 
jött s gazdagabban lüktető erőt vett föl magába. Az 
első lépést népdalgyüjteiréuyével Tommaseo tette a 
negyvenes évek elején, s neki még aggályai voltak, 
hogy fáradozásait ki fogják gúnyolni. A külföldet ő is
mertető meg az olasz népköltészet gyöngyeivel. Elődei 
e téren kevés kritikával jártak el, mivel nem a nép 
kunyhóiban kutattak, hanem a város zajában, hol a 
müirodalmi dalok is könnyen átmennek a nép ajkára. | 
Az olasz népköltemények dalainkkal közeli rokon
ságban állanak. Az olasz is minden pillanatban át- I 
alakítja, ujjáteremti dalait s ahol egészséges zenei ér
zéke megkívánja, a hozzá átszármazott irodalmi dalok
ban is könnyen tesz változtatásokat. Az improvisatiót 
előmozdítja náluk, hogy az olaszok éneke többnyire 
verseny-dal s az egyes versszakok többnyire a pillanat 
befolyása alatt teremnek. E lyrai párbeszédek rendesen 
igen rövidek s valamely lélekállapot, vagy helyzet rö
vid festését képezik. Az olasz népköltészet legbővebb 
forrását a szerelemben találja, de vannak gunydalaik 
is. — Az olasz egystrófáju dalok rendesen két főfor
mában jelennek meg. A „rispetto“ sorainak száma 
négytől tizenhatig terjedhet, de legközönségesebb a 
6 - 8  soros, mely sok hasonlatosságot mutat az irodal
mi „ottave rime“-szakhoz. A másik főforma: a „ritor- 
nelle“ többnyire gúnyos tartalmú verseknél van hasz
nálatban, s csaknem kivétel nélkül háromsoros. — Az 
olasz népköltészetben a lyrai elem túlnyomó, mig a 
balladák száma igen csekély.

Lehr Zsigmond értekezése után Dalmady Győző 
és Vadnai Károly fölváltva olvastak néhány költői rész
letet Győry Vilmos műfordításából: Calderonnak „Az 
élet álom“ cimü színmüvéből. A hires spanyol költő 
Győry Vilmosban költői lelkű és gondos fordítóra ta

lált, ki hive: adta vissza a darab szépségeit. E színmű 
által gazdagodni fog irodalmunk.

A társulat jövő kiadványaira nézve az „Athe- 
naeumu-mal kötött szerződést, mi igen előnyös, mert 
remélhető, hogy a társaság könyvei ez intézkedés kö
vetkeztében a jövő évtől kezdve pontosabban fognak 
megjelenni és szétküldetni.

*

Lingg Hermann. Mai szánunk Lingg egyik leg
szebb költeményét az ,.ítélet“-et közli sikerült fordí
tásban, s ez kedvező alkalom arra, hogy a költő irodal
mi arcképét bemutassuk olvasóinknak. Lingg egyike 
az ujabbkori német költői irodalom kiválóbb alakjai
nak; nem korszakot alkotó tehetség, de mindenesetre 
olyan költő, ki az olvasó figyelmét és méltatását hazá
jának határain túl is jogosan megkövetelheti. Midőn né
hány év előtt első költeményfüzérével föllépett, a kö
zönség és kritika egyaránt tapssal fogadta megjelenését. 
0  az újabb nemzedékkel szemben valóságos ellenzéket 
képezett. Nem kapkodott elcsépelt, régi tárgyak után s 
mondhatnék: megveté az elődöktől átszállt örökséget 
Ezerszer ismételt szerelmi ömlengések helyett magvas 
rajzokat nyújtott ; müvei legnagyobb része felett his
tóriai szellem lebegett és széles művelődési látkőre 
inegszabaditá kedélyünket a szükkörü és kicsinyes ér
zelmek nyomásától.

Lingg nem modern anyagokat választ, legörö- 
mestebb időzik a hajdan derűs képei között, de modern 
szellemben dolgozza fel azokat. Ismertetői helyesen 
jegyzék meg, hogy költeményeiben -  - Kaulback fres
kóihoz hasonlókig — történelmi bölcsészeti szellem 
uralkodik. Nála lehullanak az idők korlátái; a komoly 
ó-kor a jelenkornak nyújt kezet, a Cyclopsok falaitól a 
bastille-ba vezet s Nimród után Cartesiust és Gutten- 
berget keresi föl.

A tér, melyen Lingg mozog a lyrai költőre ve
szélyes lehet, mert könnyen a leiró költészet ösvényére 
visz, melynek halálos bűneit mindenki ismeri. Kisebb 
szabású tehetségnek az ily anyagok alakbaöntése 
ritkán sikerül s történelmi tableau helyett csak viasz
alakok csoportozatát kapjuk, melyeknél a képzelődés 
varázsvesszője a ciceró mutogató-botjává változik. 
Nem kell azonban felednünk, hogy minden a tehetség
től függ, s hogy az érzelem nem csupán a szív  és közel
eső élmények szükebb birodalmából szedheti táplálé
kát. A mint nő az ember nagy céljaival, úgy nő a va
lódi költő is anyagával s érzelmei nyernek erő és mély
ség tekintetében, ha saját énjét az egész emberiség- 
énjévé szélesíti. A költő csak akkor boldogulhat, ha 
tárgyát le tudja győzni, ellenkező esetben az győzi le 
öt. Lingg többnyire uralkodik tárgyai felett, s nagy 
vonásokkal hatásos képeket tud elénk állítani, de 
néha átlépi ama határt, mely a költői és prózai 
világnézlet között emelkedik , s költeményeiben a
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nagyszerű olykor groteszk alakot ölt. Ezt különösen 
ama müveiben tapasztaljuk, melyeknek tárgyát az újabb 
korból merité. Minél közelebb jön napjainkhoz, annál 
lanyhább és színtelenebb képzelődése. Musájának — 
írják — tüz-nyelve van, ha a nagyságot és erőt bizo
nyos álomszerű homályban festheti, de az újabb törté
nelem napfényénél varázsából sokat vészit. Oly alakokat 
minők : Gutenberg, Cartesius, Columbus, XII. Károly 
nem tud valóban magas piedestálra állítani s könnyen 
beleesik az életképszerübe.

Leggyöngébbek szerelmi költeményei. Ezekben 
kevés őszinteség van s gyakran még az alakkal is küz
denie kell.

Apróbb történelmi képeivel még epikus költemé
nye: a „Népvándorlás“ sem versenyezhet, mennek há
rom kötetében a világtörténelem egyik legerősebb hul- 
lámvetését dolgozá fel. A közönség, mely azt hitte, 
hogy Lingg a történelem nagy alakjainak maradandó 
pantheont emel — csalódott. Eposza rímes krónika s 
csak itt-ott tűnnek föl abban a nagyobb szabású te
hetség nyomai. Újabb és újabb alakjai a képes köny
vekre emlékeztetnek, s maga az előadás nem ritkán 
lapos, színtelen. A költő pegazusa a nagy steeple-cha- 
se-ben, melyet századok felett visz véghez, kifárad s 
ahelyett, hogy szikrákat hányna, csupán porfelleget 
ver. A történelem lapjain, melyeket Lingg lázas siet- í 
séggel forgat keresztül, más kevésbé tékozló tehetség - 
époszokra és szomorujátékokra találna anyagot. A tör
ténetirónak gyakran épen annyi oldalra volna szüksége 
mint a költőnek, ha a felölelt korszakot összefüggésben 
akarná előadni. Egyes sorai nem egyebek rimbeszedett 
prózánál s minthogy mégis érezi, hogy a történetírótól 
nem csupán a kül-alakbau kell különböznie, költői be
kezdésekben igyekszik nyújtani kárpótlást. De az ily 
versszakok kellemes hatását csakhamar eloszlatja a 
sivár előadási modor s képei az alapból sohasem vál
nak ki egészen, mivel plasztikus kidolgozásukra a köl
tőnek sem ideje, sem türelme nincs. Hősei eltűnnek 
előlünk, anélkül, nogy őket tökéletesen fölismerhet- 
nők. Mennyivel élesebb, kifejezőbb arculatot kölcsön
zött Homer főszereplőinek! — vetik szemére bírálói. 
Hornéinak van érdemes Agamemnonja, beszédes Nes
tora, ravasz Odysseuse, vitéz Achillese, mig a „Nép- 
vándorlás“ hősei mind egyformák, egytől egyig csupán 
vitézek. Vitéz Clodwig, vitézek: Hilderich és Gelimer, To- 
xilas és Tejas, Belizar, Narses és Albion. Már a változatos
ság kedvéért is jól esnék, ha a költő egyszer gyávát is 
rajzolna. Az örökös harci tusa között a benső világában 
örömest keresnénk nyugpontot, de a szenvedélyek ösz- 
szeiitközése után hiába áhítozunk.

Lingg épószában egyenlő fényt használ mindenütt 
s az érdekeltséget nem tudja bizonyos, meghatározott 
pont felé irányozni. Ügyes csoportosítás, fény- és árny
adás által nem igyekszik hatásos képet rajzolni. Köl
teményét művészi beosztás, compositio nélkül bocsátá

ki kezeiből. A „Népvándorlás“ belérték tekintetében 
sokat nyert volna, ha költője a krónika lakonikus elő
adási modora helyett az elbeszélő költészet lassú höm- 
pölygését követi.

E rimes krónika nem szaporította költői babér
jait s méltatói legjobban akkor fogják föl tehetségét, 
ha annak legszebb gyümölcsei gyanánt apró történelmi 
képeire mutatnak. Ezekben erőteljes színezés, élénk 
képzelődés nyilatkozik, s  nem csupán szivünket, de 
elménket is foglalkoztatják Ő mindenesetre kiváló 
költői szellem s müvei a mostani émelygősségig sen ti - 
mentalis lyra termékeivel szemben már csak művelődési 
hátterüknél fogva is örvendetes ellentétet képeznek.

„Hires szerelmi viszonyok“ gyűjteményét állította 
össze H o h e n h a u s e n ,  tizennyolc csinos arckép kíséreté
ben. Az események és idők rajza élénk, találó s egyes öt
leteiben a franciák szellemdússágára emlékeztet. Bővebben 
szól Goethe szerelmi viszonyairól s ezek között különös 
előszeretettel a seseuheimi idyllről; ir továbbá Byronról, a 
szerelmi szenvedély hires dalnokáról és Swiftről, korának 
legünnepeltebb s leginkább rettegett Írójáról. Finomul raj
zolt nő-alakjai közül legvonzóbb Récamier Julia jellemzése, 
melyben az első császárság legszebb és szellemdúsabb nő
jének sziv-viszonyait rajzolja.

KÉPZŐMŰVÉSZET.
Munkácsy Mihályról, e nagytehetségii fiatal fes- 

tészről hosszabb ismertetés jelent meg közelebb a „N. 
fr. P .“ tárcájában Müller v. Königswinter tollából. Őt 
Achenbach figyelmeztette Munkácsyra, különösebben 
pedig legújabb festményére: „Az elitéit utósó n a p ja i
ra, mely Gongén Lipót termében, a művész-segélyegy- 
let által rendezett kiállítás alkalmával általános figyel
met ébresztett. Lapunk már szólott a hires festményről 
s akkor olvasóinkat megismertettük a compositio ap
róbb részleteivel is. Ezúttal tehát mellőzzük a kép lrosz- 
szas leírását s csupán a német bíráló megjegyzéseinek 
közlésére szorítkozunk.

„Hogy a művész tárgyát illetőleg nagyon szeren
csés fogást csinált — szól a bírálat — minden mübarát 
láthatja. Ily anyagokat csak gondolkozó szellem vá
laszt. Emellett a compositio oly tiszta és világos, hogy 
azonnal meg lehet érteni. A csoportok kitünőleg vannak 
összeállítva s a vonalokban tökéletes összhang uralko
dik. Különösen ki kell emelnünk az alakok és arcok ere
deti kivitelét. A legsajátságosabb jellemfőkkel találko
zunk mindenütt. A festészeti kezelés szintén nagy elis
merést érdemel, mert a művész színek és világítás te
kintetében oly hatást fejt ki, melyhez hasonló csak 
Knaus legjobb müvein látható. Mindent összevéve Mun- 
kácsyban oly költővel találkozunk, ki, ha a megkez-
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dett utón halad tovább, a legnagyobb reményekre jo
gosít.“

Az író ezután az „ifjú magyar“ életviszonyairól, 
múltjáról mond el egyet-mást Munkácsy bizalmas köz
lései után. Majd régibb vázlatairól s korábbi műveinek 
fényképezett másolatairól szól. „Mutatá — Írja Müller 
—■ legrégibb kísérleteinek egyikét „András király ha
lálát“ szürke színekkel festve. Ezután jött egy és más 
nemzeti arc kivitelt illetőleg gyönge, de a fölfogást te
kintve ritka közvetlenségii. Most következtek pályázó 
vázlatai. Az első özönvizet ábrázol. I tt már nagy és 
méltó tárgya van, de a kivitel gyermekes s a legkülön
bözőbb befolyásokra mutat. Félig genreszerü, félig tör
ténelmi, Rabl-, Kaulbach és másféle elemekre utal. 
Valóban nagy bátorság kellett ahhoz, hogy ilyen mun
kának adták a jutalmat. De most b. Eötvöst csak üd
vözölhetjük, mert a segély arra érdemesnek jutott.“

Leírja a fiatal festész régibb képeit, melyek kivé
tel nélkül magyar tárgyuak. „De mind e müvek — ki
ált föl — csak gyermekjátékok az „Elitéit utósó nap
jaidhoz képest, melylyel a huszonnégy éves ifjú rögtön 
a legelső művészek között foglalt helyet.“ Ez után még 
Munkácsy ama festményéről tesz említést, melyen 
egy angol mübarát megbízása folytán dolgozik: „E kép. 
a mint eddig kivenni lehet, tökéletesen egyértékü leend 
az előbbenivel. A nagyon komoly tárgy újra a hazai 
életből van véve. A jelenet a magyar szabadságharc 
korában játszik s nőket ábrázol, kik tépés készítésével fog
lalkoznak. A háborút csak az álfalak mögött látjuk, de 
a néző a legközvetlenebb közelben éli át szörnyű jele
neteit. Bal oldalon egy megsebzett fiatal katona ül s á 
padt, összeesett, sok szenvedésen ment át, de szive még 
testénél is jobban fáj. Oldalt jobb felől egy öreg nőt 
látunk, előtte gyászban szép ifjú leánykát, a kettő kö
zött pedig egy lázárt, kinek arcán látszik a fájdalom, 
hogy honáért nem harcolhat. Hátrább egy öreg, szürke 
obsitos figyel, ki előtt a harc semmi esélye nem újság. 
A háttért is női alakok töltik be. Balról a háttérben egy 
haldokló katona ágyát látjuk, kit női kezek ápolnak. 
Az egész mü még csupán vázlat, de már igy is nagyon 
és mélyen át van érezve.“

Szól az ismertetés Munkácsy kisebb műveiről is : 
„A falakon pompás tanulmányfőkkel találkozunk. Lá
tunk továbbá egy-két életteljesen kezdett arcképet segy 
tájképet, mely a melancholikus pusztákat hozza emlé
kezetünkbe. Lenau Miklós és Petőfi dalaira gondolunk. 
A költőileg terveit és kivitt képek a művész nagy elő
meneteléhez nyújtanak reményt.“

*

Dűrer-kiállitás. A nürnbergi mester négyszázados 
születési napja 1871 máj. 21-kére esik. Ez alkalomból a 
festész tisztelői festményeiből, réz- és fametszvényeiből s 
másnemű műveiből, melyek a világ különböző részeiben el
szórva találhatók, Nürnbergben kiállítást akarnak ren

dezni. Az idő elég hosszú arra, hogy a kiállítás minél tel
jesebb legyen, de a netalán mégis hiányzó darabokat jeles 
fényképek beküldésével is lehet helyettesíteni.

*

A berlini müegylet kiállítását H i l d e b r a n d t  ké
pei teszik igen érdekessé. Száznál több aquarell és olajfest
mény látható e gyűjteményben. A képek fele Hildebraudt 
Ede madeirái műutazása alatt, 1848 — 1849-ben, készült. 
26 aquarell portugali utazásainak terméke, 14 olasz táj
képeket tüntet elő, a gyűjtemény többi részét különböző ta
nulmányok, vázlatok, s kisebb olaj- és vizfestmények képe
zik. A képek legnagyobb része a művész legszebb korsza
kából ered s a mostani kiállítás éles pillantást enged vet
nünk Hildebrandt művészi egyéniségébe. E képek fényesen 
megcáfolják ama vádat, hogy Hildebrandt csupán vakító 
színezésre törekedett, s jellemző vonásokat soha sem hasz
nált, vagy azok használását nagyon alárendelt dolognak 
tekinté. Ellenkezőleg minden képen megkapó igazsággal 
van visszatükröztetve a tájkép jellege és hangulata. Üres 
hatásvadászat a színek fölrakásában sehol sem látható, bár 
a levegő kidolgozása nem ritkán aprólékosságig menő mű
gondot mutat. A képek eladás végett vannak kiállítva segy 
műbarát mindjárt az első napokban 15,000 tallér értékű 
festményt vásárolt.

*

A düsseldorfi műakademia szobrászati tanára Wi t -  
t i  g Ágost egy műbarát fölszólitására a hires meiosi Ve- 
nus-szobor hiányzó karjának kiegészítésére vállalkozott. 
Igen eredeti és találó eszme a művésztől, hogy a szépség 
istennőjének kezébe Mars paizsát adá, melyben az gyönyör
ködve szemléli magát. Hogy Wittig eltalálta-é az antik 
műdarab teremtőjének intentióját, természetesen, rejtély 
marad, de fölfogása mindamellett jogosult s bizonyára fel
tűnést fog okozni. A berendezés ízlésre mutat s csak emel
ni fogja a gyönyörű szobormű hatását.

SZÍNHÁZ.
A nemzeti színpadon hétfőn Schiller „ S t u a r t  

M á r i á“-ját játszották a cimszerepbeu N é na e t h y Ir
ma kisasszouynyal, ki ezúttal másodszor lépett föl. El
ső alkalommal, „Béldi Pál -ban a bírálat csaknem ki
vétel nélkül elismeréssel szólott tehetségéről, bár töb
ben megjegyzék, hogy nagyon pazar eszközeinek hasz
nálásában, szeret erősen, csaknem kirivólag színezni, s 
nem anuyira az egész szerep következetes, tiszta ábrá
zolására, mint inkább egyes fénypontok hatásos kieme
lésére fordítja erejét. Ez előnyök és hiányok meg vol
tak „Stuart Máriá“-jában is. Némethy Irma k. a.-nak 
igen szép s az érzelmek fokozatainak kiemelésére alkal
mas hangja van; egy-egy fájdalmasabb fölkiáltása a 
s z ív  mélyéből egész közvetlenséggel tör elő, s olykor
olykor megrázó hatással, de ő előnyös tulajdonságaival



nem tud gazdálkodni, mindent kiemel s ekképen ábrá
zolása egyhangúvá, előadása modorossá és feszessé vá
lik. „Stuart M áriádban a hatásos kerti jelenet szintén 
túlbuzgalmának esett áldozatául. Egész erővel tört ki 
mindjárt a jelenet elején, emelkedés nem volt érzel
meiben s a hatás csakis egyes mozzanataira szoritko- 
zott. Igaz ugyan, hogy e jelenet kellő érvényre emelé
sében Pauliné asszony (Erzsébet) modoros, hidegjátéka 
is akadályozta, a mennyiben nem Erzsébettől kapta, 
hanem önmagából kellett mentenie s tovább élesztve 
lángra gyújtani az érzelmeket, de több önmérséklés mel
lett játéka mégis nyert volna mélyebb hatás tekinteté
ben. Legsikerültebb mozzanata a búcsú-jelenet volt, 
melyben a mély fájdalom és lemondás több igaz és 
őszinte hangját hallottuk. E helyen megérdemlő a tap
sokat. Mortimert L e n d v a y személyesítette férfias erő
vel és jó fölfogással.

*

A budai színtársulatnak néhány nap óta jó estéi 
vannak. Offenbach „Szép Helená“-ját, melyet most lát 
először a főváros közönsége magyar színtársulattól, 
már háromszor nagyszámú közönség nézte végig úgy a 
várszínházban, mint a nyári szilikor mostan még kissé 
szellős helyiségében. A címszerepet M e g y a s z a y  Ilka 
k. a. és Yizváriné K r e c s á n y i  Sarolta asszony föl
váltva játszák szép sikerrel, sok taps mellett. M e g y 
ász a y Ilka k. a. énekében több kelleni van, mig Yiz
váriné asszony inkább a szerep dévaj jellegét igyek
szik kiemelni és érvényre juttatni. A férfi szereplők 
szintén buzgalommal működnek; Gon da  mindig ha
tással ábrázolja a szájas Achilest, E r e z i  a tehetetlen 
Menelaoszt. Szép jó Kalkhász és Halmi bár kissé gyön
ge, de tiszta, csengő, hanggal énekli Páris szerepét. 
Aradi társulata általában véve igyekszik kielégíteni a 
közönség igényeit, s ha a karok kissé megerősbödnek 
jó operette-előadásokat hallhatunk. A társulat B a l l á -  
ban tehetséges sziuészszel gyarapodik s dicsérik Lászit 
és Lászinét is, kiket a kassai színtársulattól szerződte
tett Aradi. Közelébb C s á s z á r  Miklós, a társulat 
buzgó rendezője is föl fog lépni, kit más fél évi bete
geskedés tartott vissza a deszkáktól. Benne a társalgási 
darabok gondolkozó és finom ízlésű színészt nyernek.

*

Csillag Róza asszonyt a Variétés-szinházban sokan 
hallgatják. Hangja, főleg a közép regiszterben, veszített 
ugyan régi erejéből és üdeségéből, do még mindig érdekes 
művészi jelenség, ki nem csak hangjával, de drámai játé
kával is hatni tud. — Csillag Róza asszony az olasz stag- 
gione után a nemzeti színházban is vendégszerepelni fog, 
hová a szünidők bekövetkeztéig még K.-Voggenhuber Vil
ma asszonyt is várják.

*

A londoni színházak száma harmincnyolcra emel
kedett s még mindig többet építenek. Magán a Straud-on,

mely összekötő ut a Westend és City között, nyolc, min
den este tömött színház van. De e színházak, játékrendjü
ket illetőleg nem válnak nagy becsületére az angol drámai 
művészetnek. Az utóbbi időkben még a legnevezetesebb 
színházak is , mint a Gaiety és Haymarket színházak 
régi termékekből táplálkoznak. Az Olympic és St. James 
színházak a húsvéti ünnepek alatt a „Frou-Frou“ fordí
tását adták s e francia életkép a komolyabb véralkatu an
goloknak is igen tetszett. Minthogy e darabot a francia 
társulat is gyakorta színre hozza, a londoniaknak bő al
kalmuk van a francia társadalom uj áradatának tanulmá
nyozására. A „Tom és Jerry“-t három színház játékrend
jébe vették föl s a Viktoria-szinház sikere még más két 
színházat birt e lépésre. A Britannia-szinházban Hazle- 
wood uj darabját adják, melynek tárgya a rabszolga-élet
ből van merítve. —  A színpadi világban föltünést okozott 
N e i l s  on asszony ujraföllépése, ki igen miveit ízlésű 
színésznő s költőileg tudja visszatükröztetni a nagyobb 
szabású drámák szenvedélyeit. A színház miveltebb közön
sége örömmel látta, hogy a hires művésznő szünetelése alatt 
mitsem veszített.

*

Rövid színházi hírek. To p e r  e z e r  Ilka k. a.-t, ki 
eddigi vendégjátékaival a kritikát reményekre jogositá, ren
des tagul szerződtette a nomzeti színház igazgatósága. — 
M o l n á r  György, mint szerződött tag, először „Lear ki
rályiban vagy „III. Rikhárd“-bau szándékozik föllépni a 
nemzeti színpadon. — Ú j h á z i  E d é t ,  ki igen tehetséges 
fiatal színész és szintén szerződött tag, tegnapra várták. — 
Ca r i n a  k. a. szerződtetését, ki „Don Juan“-ban közelebb 
oly fényes sikerrel énekelte donna Anna drámai szerepét, a 
lapok egyhangúlag óhajtják. — S z é p f a l  udy  Ferenc 
Lindau Pál „Marion“ című hatásos drámájának fordításán 
dolgozik.

Z E N E .

Az országos zeneakademia érdekében sok jó 
szándékkal s gyakorlati fölfogással irt cikk jelent meg 
a „Zenészeti Lapok“ utolsó számában. Az országos ze
neakademia eszméjét, melynek létesítése az égető szük
ségek közé tartozik, C s e n g e r y  Antal, ez oly nagy 
tevékenységű, mint tekintélyű hazafi pendité meg a 
színházi enquete-ben és szavai úgy a napi sajtóban, 
mint a művészi körökben lelkes viszhangra találtak. 
Az eszme azonban még nem érte el ama színvonalat, 
melyről azt állami szempontból mérlegelni kell. Sokan 
e zeneakadémiát csupán a színházi tanoda kiszélesítésé
nek tekintik, holott annak rendeltetése művészeti szem
pontból tekintve jóval kiterjedtebb és fontosabb. Életbe
léptetése által a mostani kisszerű és csak hiányos be
rendezésű színi tanoda egészen fölöslegessé válik, s az 
jövőre csak egy külön, széles alapú osztályát képezheti 
az anyamüintézetnek. Ez esetben vezetése nem is tar-
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tozhatik többé a sziliházi igazgatóság hatáskörébe, hanem 
a művészeti erők összpontosítása mellett magának az 
államnak kell azt egy, e célra kinevezett külön igaz
gató-tanács által vezényelni, mely minden egyoldalú 
befolyástól és iránytól függetlenül működhessék. Áb
rányi Kornél az országgyűlés figyelmébe ajánlja e nagy- 
fontosságu ügyet s a művészet képviselőit külön is föl
hívja, hogy gondolkozzanak amaz utakról és módokról, 
melyek egy országos konzervatórium életbeléptetésénél 
mindenek felett szükségesek. Az elhamarkodástól, 
kisszerüsködéstől — írja — óvakodni kell, nehogy a 
nagy füstnek kevés lángja legyen. Egy ily műintézet 
tervezete és gyakorlati szervezéséhez megválogatott 
szakértők kivántatnak. Ugyanazért a kormány annak 
idejében célszerűbb lépést nem követhet, mintha e vég
ből egy szorosan szakértőkből álló enquete-bizottságot 
nevez ki, mely annak tervezetét a legkisebb részletekig 
kidolgozza és fölterjessze. — A külföld példája és ta
pasztalata itt sokat segíthet, de nekünk sajátságos ha
zai viszonyaink vaunak, melyeket tekinteten kívül hág yni 
nem lehelnem  szabad.

♦

Gobbi Henrik első nagy magyar zongora-szonátája. 
(Pest, Táborszky és Parsch kiadása.) Az absolut zenei 
müalakok közt, a symphonia után, kétségen kiviil a szo
náta foglalja el azt első helyet. Beethoven enemü szer
zeményeinek nagyszerűségéről fölösleges szólanunk, s 
hogy utána mily kevés szerzőnek sikerült e téi'en je
lentékeny dolgot előállítani, azt is tudjuk mindnyájan. 
Csak Chopin, Schumann és Liszt gazdagiták oly müvek
kel a zeneirodalmat, melyek a Beethovenéi mellett is 
figyelmet érdemelnek. E körülmény Gobbi Henrik je
len szerzeménye iránt kétszeres érdeklődést kelt. Nem 
legújabb müve szerzőnek, s ez alkalommal csak azért 
emlékezünk meg róla bővebben, mivel e Liszt Ferenc
nek ajánlott szonáta pár nap előtt második kiadás
ban jelent meg. Mindenesetre érdekes termék, már 
csak azért is, mert zeneirodalmunkban e téren első kí
sérlet. Kísérletnek nevezzük, mivel valódi szonátának 
nem ismerhetjük el, s örömestebb látnék, ha más el
nevezést viselne címlapján. Az alakítási szabadság jo
gosultságát, melylyel Beethoven, Chopin, Liszt és Schu
mann oly gyakran élt, nem vitathatjuk el, mivel e ze
neszerzők minden szabadságuk dacára is egyöntetű, ke- 
rekded müveket teremtettek, s hibáznánk, ha azt állí
tanék, hogy szonáta csak olyan költemény lehet, mely 
legalább három-négy vagy még több tételt bir fölmu
tatni, mivel az alakot nem a tételek száma, hanem 
azok művészi alkotása és kidolgozása határozza meg. 
Gobbi szonátája ellen sem azért teszünk kifogást, mert 
abban csupán egy tétellel találkozunk, hanem azért, 
mivel a szonáta legjellemzőbb tulajdonsága: athéniak 
keresztülvitele e műben hiányzik. Gobbi szerzeményé
ben különben szebbnél szebb gondolatok váltják öl

egymást, az egész mű nemesen van átérezve, s mint 
zongora-ábránd bizonyára jelentékeny helyet foglalna 
el zeneirodalmunkban. Hisszük, hogy második enemü 
szerzeménye már jobban megfelel a szonáta igényeinek, 
mivel szerző ama jelesebb hazai tehetségek közé tarto
zik, kiktől méltán kitűnő müveket várhatunk.

*

A zenekedvelők egylete nem veszti el gr.Festetich 
Pált, ki mint elnök folyvást szép jelét adta buzgalmának 
és ügyszeretetének. Családi gyásza folytán, mely édes anyja 
elvesztése által érte, csak egyidőre vonult vissza a tevé
kenység teréről, a hivatalos teendőkkel az egylet alelnökét 
Koltay Jakabot bizván meg. Gr. Festetich az egyletet min
den nagyobb nyilvános alkalommal ezentúl is személyesen 
óhajtja képviselni.

♦

Fáy Gusztáv korán elhunyt zeueköltőnk halálának 
évfordulóját, e hó 18-kán kegyeletesen ünnepeli meg a nem
zeti színház. Az elhunyt emlékére „ C y p r u s i  k i r á l y n ő “ 
cimü dalművének két fölvonását fogják előadni.

*

BülOWOt fényes ajánlat mellett hívták Münchenbe, 
hogy Wagner „Walküru-jeit tanítsa be és vezesse. 0  azon
ban visszautasitá az ajánlatot, miután Bülow ép a miatt 
hagyá el Münchent, hogy neje Wagner Rikhárdhoz ment.

*

Benza Ida k. a. pesti vendégsze -eplését és szerződ
tetését újra emlegetni kezdik a lapok. Bécsi hir szerint, e 
hó folytán az udvari dalműszinházban fog énekelni, s ek
kor néhány napra hihetőleg hozzánk is lerándul, de hogy 
a nemzeti színházhoz szerződjék, — nem tudjuk elhinni.

Rövid zenészeti hírek. W i l l m e r s  Rudolf köze- 
lébb szép sikerrel Pécsett hangversenyezett. — T a u s i g  
Károly keleti műutazásra készül; el iször Konstantiuá- 
polyba megy s ez alkalommal hihetőle t, fővárosunkat is 
meglátogatja, — P á r  is  ban három ij operette merült 
föl: „Le Beau Dunois“ Lecocq-tól, „Ví.lseet menuet“ Def- 
féstől, „Le secret de l ’oncle Vincent'1 Boisseaux-tói. —  
M e n d e l s s o h n  „sz. Pál“ oratóriumau közelébb Düssel
dorfban a színpadon adták elő jelmezekkel. — Bader ,  
egykor hires tenorista 81 éves korában meghalt Berlinben.

TARTALOM: Az uj zeueiráuyról. V a j d a  Viktor. — Az 
ítélet. E n d r ő d i  Sándor. — A szegény szép Éva (Foly
tatás és vége.) T o l n a i  Lajos. — Vagy egyiket, vagy má
sikat. R o q u e t t e  Ottó beszélye. — Tárca-leveiek. —  

Irodalom. — Képzőművészet. — Színház. — Zene.

Felelős aserkcjztő: Kiadó:
S z á m i  T a m á s . Fokot« Beruát.

Pest, 1870. Nyomatott Kertész Józsefnél, (virosháztór 2. sz. Il-ik udvar.)
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ESZMÉNY A MŰVÉSZETBEN.
(H. TAINE

Az eszményről nem lehet úgy szólani, mint 
valamely körvonalozott, meghatározott létező dolog
ról, hanem csak úgy, mint a kedélyben élő és igy 
csak a kedély által érzékelhető valóságról, melyet a 
benyomások, helyzetek által fölköltött érzületek al
kotnak.

Van egy szó, mely szellemünk e félig mámo
ros, félig öntudatos működését kifejezi; az esz
mény lelkűnkben megvillan, a lélek félig látja meg; 
a művész e félig látott, de meg nem értett alakot 
megállítja, a mint átsuhan kedélyünk láthatárán és 
leírja, lefesti, szoborrá alakítja vagy a zene szám
arányos összhangjában és az épület mérarányos ter
jedelmében kifejezi.

A lélektan oly mély ismeretére mutató myt- 
hosban van ez állapot jelzésére egy történet. Psyche, 
egy agg király ifjú, szép leánya oly szép, hogy apja 
a jóslat parancsa következtében kiteszi egy magá
nyos, zord szirttetőre, hogy onnan majd egy griff 
fogja elragadni, mivel sokkal szebb, hogysem ha
landó bírhatná. Psyche némán ül e sziklán, mint 
szobor a talapján; ekkor ragadja el Amor egy rózsa
szín fellegben. Midőn később az isteni kéj, boldog
ság forrását megérteni kívánja, egy fáklya fényénél 
megpillantja alvó kedvesét, ki megtiltá neki, hogy 
képét láthassa. Megpillantja a kihevült, a szerelem 
földi mámorától ittasult istent , ajkán lebeg
vén az istenség halhatatlan, derült mosolya . . . 
Psyche meg akarja ölelni, de egy szurok-csepp foly 
le fáklyájáról, perzselve égeti el a ragyogó isten
képet és . . . Psyche kétségbeesve ül megint a szik
latetőn elhagyatva, némán, szótalanul. Psyche a lé
lek , Amor az eszmény; élvezni, ölelni, érezni sza
bad , de meglátni szinről-szinre nem.

Eképen fogunk az eszményről szólani. Hogy 
azonban megszabott kiindulási pontunk legyen, kö
vetjük a történelmi iskolának nézeteit, mely úgy

NYOMÁN.)
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akarja megérthetővé tenni az eszmény természetét, 
hogy fejlődésében mutatja föl. A művészet célja 
maga az eszmény megörökítése, hogy az mások előtt 
határozott alakban jelenvén meg, maga iránt lel
kesedést keltsen és igy nemesitőleg, emelőleg hasson.

A művészet e célját akkor éri el, ha fölada
tául tekinti „valamely lényeges és szembeötlő jel
lemvonást kiemelni, még pedig teljesebben és job
ban, mint magok a dolgok.“ Ugyanis a dolgok kö
rültünk és bennünk véghetlen változatban forognak, 
folynak, mint valamely örök óceán hullámai. Ez a 
valóság. De ez nem maga a való, az igaz. A való
ság számtalan ellenmondásban nyilatkozik, az eset
leg egymást megcáfoló szeszélye szerint ; erkölcsi 
valónkat szavaink szerint meg nem Ítélhetjük; te
hát mélyebb pillantást vetni a valóság belse
jébe és törvényt látni a dolgok rendjében: ez célja, 
rendeltetése az emberi tudománynak. E jellemvo
nást kiemelni, a röpke valóban föltüntetni, alakká 
idomitani, érzelemmé változtatni: ez célja, rendel
tetése a művészetnek. Tovább megy, mint a való, 
mert az igazat keresi; többet tesz, mint az esetleg, 
mert azt teszi a mi szükséges. És a ki bir e benső 
tehetséggel, a dolgok lényegét a röpke érzelemhul- 
lámzatban megragadni: az a művész. Az erkölcsi 
valót a cselekvések összegéből összealkotni tudni, 
a szavak által sejtetni a benső érzületeket, szenve- 
délyhullámzatokat, egy helyzet által megpillantani 
hagyni valamely belső, mély érzelmet, egy képben ki
ábrázolni egy hangulatot, egy törekvést, egy életet: 
ez a művészet célja. Vagy még jobban fejezem ki 
magamat: e jellemző dolog amaz eszme, mely a 
költő és művész rendelkezésére áll, mint anyag. Ez 
csak az eszme, idejárul a művész működése; ez az 
eszme szempontjából tekinti a dolgokat, változtatja 
kénye szerint, összehozza a helyzeteket, de mindig 
e szempontból és akkor előtte áll az eszmény, ak

i i
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kor készen áll a mü. A nyelv, szili, hang’, styl a 
kornak teremtménye; de a meglevő mintákba ön
teni lényeget, ez a valódi művész és költő hivatása. 
Minél tisztább az eszme, annál világosabb, egysze
rűbb az irály, mert az eszmény fátyolát is annál 
jobban lebbenté föl.

„így a dolgok a valóból az eszménybe mennek 
át, midőn a művész előállítja azokat változtatva sa
ját eszméje szerint." Eszmény, tehát azon alak, 
mely az eszmét leghívebben fejezi ki. Az eszme a 
dolgok fölfogása, az eszmény a dolgok képe lel
kűnkben. Es itt Taine-től eltérőleg pár megjegy
zést akarok kockáztatni. Megjegyzéseim a szépnek 
az igazhoz való viszonyára vonatkoznak. Igaz a dol
gok törvénye, lényege, de ennek visszaadása, hű ki
fejezése még nem szép. És ebben tévednek a rea
listák az irodalomban, költészetben, úgymint a fes
tészetben. A dolgok tárgyilagos festése, előállítása, 
fölfogása és megértése a bölcsészet, az elméleti böl
cselem és nem a művészet célja és rendeltetése. 
Igazat, vagy még jobban mondva, valót irhatok, a 
nélkül, hogy szépet Írnék. A való előállítása, a holt 
természet festése Chinában lehet szép, de nyugoti 
műveltségtől és érzülettől áthatott nemzetnél soha 
sem.

A szép az egyéniség élénk, mély színezetét, 
meleg, lüktető erejét igényeli, hogy szép legyen. A 
szépnek az egyéniség bensejében élő érzetét, hogy 
igy fejezzem ki magamat, az igaz, a valóság im- 
pressiója költi föl; de csakis akkor, ha ez igaz egész 
valóját átható, emelő vagy kétségbeejtő; ha az egyé
niségnek boldogságát, vagy szerencsétlenségét idéz
heti elő. Legalább az egyén ebben a hitben él a be
nyomás pillanatában. Ha egy uj érzelem járul e két 
tényezőhöz a jó érzése: akkor lesz az igaz széppé 
vagy rúttá, mert ei egyre megy. A görög ]iép, mely
nek legnagyobb érzéke volt a szép irán t, a jót és 
szépet elválaszthatlannak tartá és ugyanazon nem
zet lön a bölcsészet megalapítója, mert a szép az 
igazhoz vezet.

Ha egy szép költeményt olvasunk és egy 
festmény ránk nagy hatást tesz: önkénytelenül föl
kiáltunk : ez igaz! Igaz, mert lelkűnkben fölébredő 
benyomások erősitik; szép, mert az egyéniség be
nyomásaiból nyerte alakját. Miért állított elé a gö- 
rög’ utolérhetetlen szép müveket ? Mert nem volt ! 
nemzet, melynél az egyéniség oly közel álljon a

„jelleg"-hez, oly általános érvényt nyerjen bizonyos 
erkölcsi nézet az életről, világról, oly egyöntetű 
legyen a polgárosodás. Épen azért, mert tisztán 
nemzeti volt és derült jellemvonással birt, mint a 
görög nép. Mely népnél az enyéniség fél-istenné 
magaslik és dacol az istenekkel, melynél az élet 
boldog ittassága embernek és istennek egyaránt de
rült színezetet nyújt, melyben nem a tépelődő 
belélet , erkölcsi mély küzdelem , hanem har
cias kedv, dicsőség, az érzékek ittassága ural
kodik, ott inkább a „jelleg" uralkodik, mely az em
beri alakokat megszabott, körülvonalozott ideális 
alakokká emeli, derült mosolylyal, elégült ajakkal, 
szenvedélytelen, nyugodt szemekkel. Ily alakok elő
állítására egyetlen alkalmas művészet a szobrászat 
volt. De azért a keresztyén benső életnézet teremtó 
újjá és hatotta át uj szellemmel a művészet min
den faját. Shakespearenél a kedély mély küzdel
meit, forrongásait látjuk; reszketünk, szenvedünk és 
igy élvezünk.

Élvezni a szenvedést i s : erre a keresztyénség 
emelkedett föl. De épen mivel az egyéniség belvi
lága lön megnyitva, kelle folyamodni ecsethez, szín
padhoz és a hang világához. De egy árnyoldala van 
ez iránynak, ha ugyan ez árnyoldalnak vehető: ne
hezebb ugyanis általánosítani a benyomásokat, han- 
gulathullámzatokat, mert egyén, nemzetiség sze
rint rendkívül eltérnek egymástól; nehéz az esz
mény természetét meghatározni, mert az egyönte
tűség a polgárosodás ágaiban hiányzik, vagy rend
kívül laza. Keresztyén erkölcs, görög gondolkodás, 
sőt általános emberi műveltség oly egységbe olvad
nak össze, hogy alig. lehet az irányt föltalálni.

De Taine oly világos utat, oly határozott irány
iatokat különböztet meg épen történelmi szempont
jából kiindulva, hogy a következő sorokban bátor 
leszek nehányat kiemelni ama vonások közül, me
lyek együtt az eszmény természetét előállítják, mint 
a „sötét kamara" elsuhanó alakját.

Ezek szerint tehát az eszmény az eszmének 
leginkább megfelelő kép; de hogy e kép eszmény 
legyen, szükséges, hogy az egyéniség benyomásai
ból álljon elő, mert csak igy fog felkelteni mások
nál rokon benyomásokat. Az eszmény, mely a költő 
lelkében él, teljesen vissza nem adható; sok elvész 
belőle, a mint Lessing találóan jegyzi meg, mig az 
agyból az ujjak hegyéig jut.
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Életünk ezer meg ezer érzelmet költ fel; lel
kűnknek száz meg száz irányt törekszik adni, de 
el nem veszteni a lényünket megrohanó, egymást 
letörlő benyomások között egy-egy mélyebb benyo
mást, sőt a benyomásokat csoportosítani bizonyos 
hangulat megfejtésére, fölfogására: csak a művész 
és költő képes. Ő bir magasztos emelkedettséggel, 
az esetleg véletlen lmllámhánykódásai között akár 
benső természetünk változhatatlan törvényeit ész
lelni és azoknak kidomboritására és kiemelésére a vé
letlen benyomásait használni, akár magasabb hatal
maknak működését sejteni és a mulandóban az 
örökkévalót megragadni.

A benyomásokat visszaadni úgy, hogy a kép, 
melyben azok visszaadatnak, örökkévaló nyomokat 
mutasson: erre csak az ihletett művész van hivat
va. A vonások történetesek és épen azért különö
sek, végtelen változatot képeznek, de maga a kép örök.

Ennek bebizonyítására csak arra kell hivat
koznom, mit Taine igen helyesen kiemel, hogy tud
niillik ugyanazon érzelem, szenvedély visszaadását 
hány kitűnő lángész próbálta meg és állította elő 
a tökély ugyanazon fokán álló müvet. Például ugyan
azon helyzet: hálátlan gyermekei által bántalma
zott és tönkrejuttatott atya sugalta „Lear ki
rály “-t Shakespearenek és Groriot atyát Balsacnak. 
Plautus írja a szegény fösvényt Euclion és Moliére a 
gazdag fukart Harpagon alakjában. Továbbáaz ártat
lanság, gyermeteg kedély hány kedves alakját teremté 
meg már a teremtő képzelem Shakespearetől Dicken - 
sig és Lafayette asszonytól Sand György asszonyig.

De a festészetben is ugyanaz a jelenet hány 
különböző, egymástól eltérő és mégis csaknem egy
aránt tökélyes alakban van megörökítve ? Jézus vég
vacsorája Rembrandtnak és ugyané jelenetet ábrá
zoló képei Veronésenek teljesen eltérő fölfogás sze
rint festvék és mégis habozni kellene, ha köztök 
választást akarnánk tenni. A Rembrandté sötét, 
igazi feltámadott ember képét tünteti elénk Jézus
ban, halványsárga halottas színnel, túlvilági be
sugárzással megvilágítva; előtte két tarfejü tanít
vány földi, durván odaállított alakja és egy bá- 
mész szolga. Egy más képen Jézus koldusok, nyo
morult, csonka emberek között a túlvilág fénykö
rével küzdő földiség sötét színével van ábrázolva. 
Menjünk Velencébe és a kép legott fényesebb: csar
nok áll előttünk magas oszlopokkal, márvány ékít

ményekkel; szabad olasz stylben épített terem, mely
ben gazdagság pompázik; ott a vacsora: ragyo
góan hímzett shwalokkal borított, de azért el nem 
fedett, sőt kéjre ingerlő keblű nők és délceg, aris- 
tocraticus büszkeségben, csaknem mosolygó derült
séggel bíró férfiak között ül az üdvözítő. A csillár 
ezüst fénye, a ruhák aranysárga, zöld, kék, piros 
egyvelege, mint egy nagy harmónia meg-megpen- 
ditett hangvegyülete: mindez oly élénk képet ■ állít 
elénk, hogy szemünk káprázik a fénytől és e fény
nél fényesebben válik ki a megváltó alakja.

Sőt még a görög művészet megállapítottaknak 
vélt, örökké eszményi alakjait is újra föléleszté és 
teremté a renaissance. Raphael „ Parnassus “-ában 
Apollo égrevetett szemekkel, önfeledten figyel lant
jára, nem ügyelve a körülte félfekvő helyzetben lévő 
múzsák nyugodt, csendes, meztelen alakjaira, mely 
alakoknak megfelelő egyszerű összhangot tüntet föl 
maga a csarnok is. Rubens ugyanezen eszmét örökíti 
meg és ime a szenvedély önfeledtségében csaknem 
ittasult alakok élveznek, tűzben égő szemekkel, s 
a korlátlan érzékiség diadalmaskodó föltárása, a 
szabadság, jólét teljes pezsgése, az észményiség 
el-eltünő színezete lesz uralkodó. Miért, mert Heine 
genialis megjegyzése szerint: „a német-alföldi Ti
tán oly hatalmas szárnyakkal birt, hogy fölrepül
het vala a napba, dacára annak, hogy Holland sajt
jának mázsái függnek lábain." — Szóval Ru- 
benst a realismusból kitörő idealismus jellemzi 
szemben Raphael tiszta idealismusával.

Épen ily ellentétet tüntet föl Leonardo da Vin
ci, Coreggio és Michel Angelo ugyanazon egy jele
netet ábrázoló három „Ledá"-ja, midőn Jupiter 
hattyú-alakban fölkeresi.

Mindezen példákat azért hoztuk föl, hogy ki
tűnjék amaz állítás igazsága, hogy az eszmény az 
eszmének megfelelő kép. Ugyanazon tárgyról al
kotott eszmém lehet eltérő a másétól és igy a kép 
is lehet más, melyben azt visszaadni törekszem. A 
véletlen vonásainak kell az örök eszmét visszaadni, 
a véletlen vonásait pedig szabadon és mindig egyé
nileg választom, mert eszmét egyéni színezet nél
kül visszaadni annyi volna, mint vízbe vagy ho
mokba rajzolni. De akkor, hol a fokozat, mely sze
rint valamely müvet osztályozhatok és annak tökélyes 
vagy tökélytelen voltát megítélhetem, ha eszmény 
az eszmének megfelelő kép ? Ebben a tekintetben a

11*
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történelmi iskola nézetei igen helyes eligazodást 
nyújtanak. Az eszmék száz meg száz hullámzatá- 
ban van bizonyos átalános vonás, melyet a kor 
gondolkozása, érzületiránya alkot meg, mely az egy
mást lemosó, egymást megcáfoló eszmék tusájában, 
az egyéniség megfejthetetlen és teljesen föl nem 
fogható benyomásai között állandó jelleggel bir, ál
landóságot vív ki magának. Sőt többet mondok. Az 
eszmények, melyek egyéniség szerint végtelen vál
tozatot alkotnak, egymásnak ellenmondó tömbjük
ben összeolvadnak, egyesülnek, bizonyos örök ala
kokká, melyek a közérzület eszményképei lesznek. 
Vallás, politika, társadalom, nemzetiség együtt oly 
jelleget kölcsönöznek bizonyos kornak, hogy nem 
ingadozó, nem röpke valóság, hanem történelmi tra
ditio által megszentelt és a jelen küzdelmén is át
tört eszmény teremtődik. Művész és költő közelebb 
jut e szent valósághoz, mely isteni mélységgel és 
megfejthetlenséggel bir, mely „interior est inti
mo “, mely egy összes kultúra kifolyása. A ki 
ez állandóságot nyert eszményt örökíti meg szo
borban, képben, épület-, templom-, költemény vagy 
zenében: azt.a múlt által előkészített és a jelen 
által fölavatott lángész gyanánt fogják tisztelni, 
ki maga egy kort örökít meg. Ilyen egy Phi
dias, egy Rafael, egy Dante, egy Shakespeare,egy 
Moliére, egyGöthe Schillerrel s ilyen Petőfi Arany
nyal karöltve. E lángelméken kívül vannak még a 
kornak ismeretével biró és az örök érzelmek meg
értésében jártas művészek, kik fenséges, ragyogó 
müveket állitnak elő, mert eszményitő erejök rend
kívüli, de ez alakok nem bírnak oly jelentőséggel, 
hogy azok a kor határait túllépjék, azokon túlma
gasodjanak.

Eszmény az egyéniség teremtménye, de esz
mék a kor folyományai és a ki az örök eszméket 
bensejébe olvasztja be: az lesz hivatott művésze 
és költője a kornak. Annak élete a nemzet életére 
is kihat. Van e szerint fokozat, melyet a kor, az 
uralkodó szellem megteremt, a következő kor meg
szentel , megerősít, vagy némileg módosít :

és e fokozat szerint lehet a müveket osztá
lyozni.

Az ítésznek épen a fentebbiekből folyólag 
kötelessége mindig azon kor élménygazdag mély- 

j ségébe hatolni, melynek költőjét vagy művészét meg
ítélni akarja. Köteles saját ellenszenvét vagy hajlamát 
legyőzni , határozott szabályokat körvonalozni 
és még ehhez a költő és művész egyéni életébe is 
behatolni, mert a költőnek és művésznek van legszen
tebb joga belsejét híven kitárni a kor előtt, melyben 
él, mert a mély lelkek fejlődésében van letéve az 
emberiség haladásának szegletköve. A költő és mű
vész teljes hatást enged kedélyére a benyomások
nak, ha szerencsétlenné, ha boldoggáteszikisazok; 
e benyomások gyürüzetén behatol a valóság isme
retébe és e valóságot lelkében eszményíti és így 
ha ir, fest, épit stb. a valóság képét adja vissza, 
de a lélek eszményített alakjában. Valóság ad és 

I költ való érzelmeket, de eszmény élteti, teszi ava- 
j  lót egyénivé.

Az eszmény megértésének, fölfogásának kö- 
; zelébe értünk. Most következik ama kérdés: mi 

az eszmény a művészetben. Itt egyszer minden
korra meg kell jegyeznem, hogy a költészetet is 
mindig oda értem a művészethez; nem mintha kü
lönbség nem léteznék, hanem mivel a költészetben 
megjelenő eszmény épen azon sajátságokkal bir. 
mint a művészeti eszmény és a zenészét és építé
szet sem tesz e tekintetben különbséget. A zene a 
számarányos összhangzatokban épen úgy a benyo
mások által leirt hangulatot, vagyis egyéni esz
mét állítja elénk, mint a költészet.

Ezen előrebocsátott megjegyzés után tovább 
mehetünk. Az eszménynél két mozzanatot kell ki
emelnem követvén híven Taine nyomdokait. Elő
ször a jellem állandóságát és jelentőségét, másod
szor a jellem jóságát, mert e két alapelv teljes 
megértése adja kezünkbe a kulcsot, melynélfogva 
az eszményeket osztályozhatjuk. Fogok szólani vé
gül az eszményt élőnkbe állító eszközről: a hatá
sok össze vágásáról, szóval a kivitelről.

HOGY OLY BÉGÉN HALLGAT LANTOM
Hogy oly régen hallgat lantom ? 
Megöl ez a néma csend, —
Mely szivemben, mely lelkemben 
Mogorván ül odalent . . . ?

Nem halotti csönd ez, kérlek, 
Sötét barlang csöndje ez,
Mely lelkemben, mely szivemben 
Oly sok kincset béfedez! . . .
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Bennem csönd van, de köröttem 
Zajong minden, zakatol;
A sok veréb csiripolva 
Még elhiszi, hogy dalol!

Eu e silány zajba bizony 
Nem vegyülök soha sem!
— Dalold régi dalaimat 
Hogyha dal kell — kedvesem!

KOMÓCáY JÓZSEF.

EGY PAZARLÓ CSALÁD UTÓSÓ TÖRTÉNETE.
— ELBESZÉLÉS. —

Irta: KAZÁR EMIL

I.

A vagyoni tönkrejutás ép oly közönséges valami, 
mint a tüdőgyuladás. Dúsgazdag ember semmivé lesz. 
Izmos, erőteljes embert kórágyhoz szegez a betegség. 
Ha azt mondjuk, hogy a fejedelmi Bükk-Ériek 
(kiknek nagyapja Arzén még háromszázezer aranyat 
költött egy év alatt Becsben) most alig költhetnek éven- 
kint 4 -  5000 ftot, ez csak oly közönséges dolog, mint 
az, hogy idő folytával az embernek kihullnak a fogai. 
Ez sehol sem kevésbbé föltűnő, mint épen nálunk.

A barkályi lankaságon emelkedik a Bükk-Ériek 
ősi kastélya, s köröskörül négy mértföldnyire lehet 
látni négy sarok tornyát, melyek oly kirívón merednek 
a magasba, mintha négy nyelet kínálnának a viharok
nak, hogy forgassa föl a büszke kastélyt. Háromszáz 
év óta áll ott a kastély, komor falakkal, kőhomlokzat
tal, melyen ott pompázik a család kőből faragott cí
mere, ez a kőből faragott bálvány, melynek félelmes 
őrei: egyik oldalon egy sárkány, másikon oroszlán. Az 
idő lekoptatta már mindakettő karmait. Kétszáz ablak 
bámul szerteszét, de elvesztette már világát; csukva 
vannak, s az ereszek alatt fecskék raktak fészket. A fe
délzet gerince meggörnyedt; a zsindely sok helyen le- 
rotliadt, s látni lehet a tető bordáit. A szélvitorlák le
törtek az ormokról. A torony póznái, melyekre zászlókat 
húztak föl, meggörbültek.

Egy erdő fekszik a kastély mellett, százados fák
kal, melyek büszkén emelik koronájukat. Park, ez sok 
száz holdra menő, halastóval, száz meg száz úttal, szik- 
labarlaugokkal és gloriettekkel. De az utak el vannak 
hagyva, a halastó posványos és békák laknak benne; 
a gloriettek a kopók, vizslák és agarak tanyája, mert 
ezek az állatok vesznek ki utójára minden romlásnak 
indult úri lakból. A diszvirágok helyén konyhazöldsé
get termesztenek. Vannak szobrok is, de csonkák s vala
mennyit befutotta a folyoudár és ellepte a moha.

Az udvar pompás lehetett. De a szökőkút meden
céje be vau tömve, a vasrácsok összevissza görbítve, a 
kövezet fölszaggatva. Egyik oldalon fölverte a fü, má
sik oldalon fölvágta egy pár kocsi és barom, melyek 
még megfordulnak az udvaron. Az istálók kocsiszínek 
üresek.

A kastélynak 80 szobája van, és három nagy ter
me. Még húsz év előtt mindenik be volt bútorozva,

Most már csak amaz 25 szobában van meg a királyi 
bútor, melyeket Mária Terézia számára rendeztek be, 
midőn egy éjeit itt töltött. Csak e bútorok 70,000 
ftba kerültek Bükk-Éri Arzénnak. Ezeket még őrzik 
ereklyeképen. A többi szobában csak kopott aranyozást, 
s egypár fali szekrényt lehet látni. Az első emeletet 
nem lakja senki, csak a verebek, melyek a csorba ab
lak-redőnyök közt szállanak ki-be. A kétszáz ablak 
közül csak 10—12 ablakot szoktak nyitogatni vagy még 
egypárral többet, ha vendég van a kastélyban. A cse- 

, lédség és uraság 6 - 7  szobában lakik. A többit se nem 
fűtik, se nem szellőztetik. Az avult diszitménye- 
két sem mutogatják többé senkinek, mióta valaki leírta 
újságokban a hajdani fényt és a mostani pusz- 

! tulást.
Ez a kastély már régen haldoklik. Csak Bükk- 

Éri Arzén életében voltak fényes napjai, s a legfénye
sebb napja akkor, midőn Mária Teréziát fogadta falai 

! közt. Arzén majd minden évben lerándult ide Bécsből 
és nagyszerű vadászatokat rendezett, Más különben 
mindig Bécsben lakott, hogy grófokuak és hercegeknek 
hízelegjen, minthogy ő még báró sem volt. Mindössze 
csak titkos tanácsos és kamarás lett, noha minden igyc- 

j kezete és ostoba pazarlása oda irányult, hogy báró le- 
1 gyen. Azonban ő maga rút, sovány ember volt; neje 
! pedig szép és erényes. Fölötte nagy hátrányok abban 

az időben, midőn nők kormányoztak s nők által a 
férfiak.

Ez az Arzén egy milliónyi adóssággal hagyta 
vagyonát fiára, Bogumilra, ki már nem lakott Bécsben 
hanem Párisban, Londonban és Velencében. Bogumil 
házasság által akarta kiköszörülni a vagyonún ejtett 
csorbát és addig fizette apja adóssága kamatjait. Végre 
is egy szegény katonatiszt leányának kezdett udvarolni 
s miután másfél évig udvarolt neki, s a leány másfél 
év múlva egy 6000 ftos ajándékot visszaküldött Bogu- 
miinak, e derék gentlemann igy kiáltott föl: „Vigyen 
el engem az ördög, tehát megteszem azt a bolondot, 
hogy nőül veszem.“ Valóban nőül is vette, s másfél 
évig éltek családiasán Nápolyban s ott született Rafael. 
Ekkor elvált nejétől, de gazdag évi dijat biztosított 
számára, melyet nagylelkűen akkor is fizetett, midőn a 
nő egy linci kereskedő neje lett Bogumil többször
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nem házasodott meg, s egészen fölhagyott a tervvel, 
hogy vagyonát rendbehozza. Élete utósó éveiben el 
kellett adnia birtoka felét. Ennek dacára nagylelkű 
végrendeletet tett, s tiz vagy tizenöt leánynak tetemes 
összegeket hagyott. Megemlékezett végrendeletében 
hazájáról is, ezeket Írván: „Hazámban kívánok nyu
godni.“ Valóban itt is temették el, s temetésekor a pa
rasztok közt tömérdek gyertyát osztottak ki.

Örököse Rafael lett. Már kezdetben az a hir szár
nyalt felőle, hogy tönkrejntott. Ez mélyen sértette 
Rafaelt, s azzal csúfolta meg a hirt, hogy fényes ház
tartást rendezett be Pesten, majd meg Pozsonyban. 
Tudva, hogy nagyapját és apját Bécs és a külföld tette 
tönkre, természetszerű ellenszenvet érzett minden iránt 
ami Bécsből vagy külföldről való volt. Ekkép igyeke
zett leróni szüleinek a hazafiság rovására elkövetett 
hibáit, s itthon pazarolt. Fiatal éveit ugyan hazájától 
távol töltötte, de többé sohasem hagyta el.

Magyar gentlemann lett. A livrés bérruhákat 
huszár egyenruhákkal cserélte föl, cigánybandát tartott, 
magyarul beszélt, magyar nőt vett feleségül, sőt ami 
több, érdeklődött a közügyek iránt is, és szerepelt a po
zsonyi országgyűlésen.

Mélyen sértette, ha valaki célzást tett rá, hogy 
a Bükk-Ériek fénye fogyatékán van. Büszke volt ősei 
erényeire és szülői pazarlására. Mindig fájdalmasan 
esett, ha valamit meg kellett tagadnia amihez pedig 
még atyja egész bőkezűséggel járult. Ha nagyatyja 
hires vadászatait emlegették, kötelességérzet ébredt 
fel benne, hogy megmutassa, mikép a Bükk-Ériek még 
nem koldusok -  -Az uradalom több templomnak és is
kolának volt kegyura. Rafael nem vont el azoktól sem
mit, s az évi ajándékokat sem szállította alább.

Neje hiú, kacér és fényvágyó nő volt, tele köve
telésekkel, miket Rafael sohasem tagadott meg, mert 
cselédsége közül is mindenki tudta, hogy atyja mily 
ajándékokat tett kedvenc hölgyeinek.

Házasságuk hatodik évében neje meghalt. Egy 
leánykának adott életet. Ez volt a második gyermek. 
Az első Géza, ki három évvel idősebb nőtestvérénél, 
Hedvignél.

A 48-iki eseményekben Rafael kevés részt vett. 
A folytonos küzdelem, mely egyre romló vagyoni viszo
nyai közt emésztette, egészen sivárrá tette, s korán 
megvénitette. Inkább búskomorságból, mint lelkesü
lésből, 49-ben a hadseregbe lépett. Ezért aztán később 
8 évre Ítélték s két évet ki is töltött Pesten.

Midőn visszatért ősei kastélyába, már romlásnak 
indult minden. A meglevő vagyon alig jövedelmezett 
18—20,000 ftot. Most már ki kellett vallania a világ 
előtt is, hogy a Blikk-Ériek régi fénye letűnt.

Egészen kastélyába vonult, hol hosszabb ideig 
egyedül élt. Fiát tanintézetbe adta, leányát pedig 
egyik nő-rokon, egy szegény nagyságos asszony nevelte 
illő évi járandóságért.

A cselédséget szét kellett bocsátani. Ugyan kit 
szolgáltak volna? A lovakat, a hintákat egyenkint eladni, 
Mire valók voltak most már azok ? A vén kastély napról 
napra elhagyatottabb lett. Csak a nagyságos ur lakott 
benne. A zord, elhagyatott épület csak növelte Rafael 
búskomorságát, s három év alatt egészen megvénült.

De mégis ő volt a vidék legelőkelőbb birtokosa, s 
mint ilyennek, meg voltak terhei.

Nagyatyja annak emlékére, hogy a megye tisz
teletbeli táblabirónak választotta, a megye székhelyén 
kórházat alapított, s alapitó levelében ünnepélyesen 
megígérte, hogy örökösei is minden évben tetemes ösz- 
szeget fognak fentartására ajándékozni. Rafael elég 
büszke volt minden évben 5000 ftot fizetni. Ugyancsak 
ennyibe kerültek neki az egyházak és iskolák.

Fiát szerette, s igen sokat költött rá.
Géza külföldön végezte tanulmányait, s 22 éves 

korában tért vissza az ősi házhoz. Pusztulásnak indul
tán talált mindent. Midőn végig tekintett az elhagyott 
lakon, elsápadt. Az urfinak tetemes adósságai voltak, s 
be is vallotta őszintén. Atyja kifizette, s azt mondta : 
„Koldusok vagyunk.“

Apa és fiú együtt lakott az ősi kastélyban. Va
dásztak, a szomszéd birtokosokat látogatták. Ebből 
állt egész foglalkozásuk. Abban az időben magyar em
ber előtt el volt zárva minden nyilvános pálya.

II.

Egy nyári estén apa és fiú együtt ült vacsora 
után. Vén 70 éves cseléd botorkált az asztal körül és 
szedte le a terítékeket.

Bükk-Éri Rafael 60 éves lehetett, magas, kopasz 
homlokkal. Hideg, büszke arca volt, mely alkalmatlan
nak látszott az érzések és szenvedélyek kinyomatára. 
Pia 25 éves nyúlánk, magas fiatal ember, finom szép 
vonásokkal, epés kifejezéssel.

Mindketten hallgatva ültek az asztalnál. Keve
set szoktak együtt beszélni. Kevés mondanivalójuk is 
van egymásnak.

A vén cseléd végre megállt az asztalnál, s visel
tes dolmányán egyet-kettőt rántott.

— Nagyságodnak ma születésnapja van, — szólt
végre.

Bükk-Éri rideg arccal tekintett rá, s kezével in
tett, hogy ne szóljon tovább.

— Tudom, hogy kendnek sok jó kívánsága van 
számomra. Köszönöm.

Ezzel egy papircsomagot nyújtott felé. Az öreg 
cseléd legalább 40 éven át, hasonló alkalomkor mindig 
ilyen papircsomagot kapott és tudta, hogy 10 darab 
arany van abban. Ennyit kapott ilyen alkalomkor min
den cseléd.

Elpirult és zavartan sütötte le szemeit, s kezeit 
í hátra tartotta.
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A fiatal nr szigorun tekintett rá, s a papircsomagra 
mutatott.

— Vegye el kend !
Az öreg ember elvette, de úgy mintha parázshoz 

nyúlt volna. Azután megfordult, s midőn távozófélben 
volt, mélyen felsohajtott.

— Mihály! kiáltott utána Géza — készen vau
nak-e a szobák?

— Igen nagyságos uram. A legszebb bútorokat 
tettem belé.

Ezzel a fiatal ur intett a cselédnek, aki mélyen 
meghajtván magát, eltávozott.

— Szegény Hedvig!
E sóhaj önkénytelenül tört ki Géza kebléből. Atyja 

rátekintett, azután a boltozat kopott aranyozásait nézte. 
Géza fölállt az asztaltól és nagy léptekkel kezdett alá- 
föl sétálni, miközt többször nyugtalanul nézett az 
órára.

— Valóban itt kellene lennie, — szólt az öreg 
Rafael.

— Igen, igen — mormogta a fiatal ur.
Kivül szél süvöltött.
— Nem fázik meg Hedvig? — kérdezte Rafael, 

senkihez sem intézve e kérdést. E pillanatban halvány 
derű látszott arcán. Olyan forma volt ez, mint midőn 
valami szirtre egy eltévedt napsugár esik.

Az apa leányáról, a fiú nővéréről beszélt. Őt vár
ták mindketten már reggel óta. Géza akarata volt, 
hogy a leány közelükben legyen, s ne oly távol. A leány 
eddig igen ritkán látta atyját és bátyját. Egészen nő
rokona társaságában élt távol, Erdélyben. Géza azt 
mondta: „Nekünk együtt kell élni, hogy elkészülhes
sünk arra, ami történni fog.“ Atyja azt felelte arra, 
hogy már jóformán minden megtörtént. Géza büszke 
hidegséggel válaszolta rá : „Én és Hedvig még fiatalok 
vagyunk, s velünk még sok történhetik, a mikre előre 
készen kell lennünk.“ Rafael nem szokott ellene sze
gülni fia akaratának. Tudta, hogy atyai örökséget nem 
hagyhat rá. tehát atyai engedékenységgel ajándé
kozta meg.

Már tizenegy óra volt, midőn kocsizörej hallat
szott a kapu előtt, s a másik pillanatban az öblös 
kapu alja hangosan dübörgött. Atya és fiú felugrottak 
és kisiettek. Rafael alig vonszolta magát, de azért 
sietett.

Csakugyan Hedvig érkezett meg egy társalkodónő 
kíséretében, ki öreg és vézna svájci nő volt, s azonnal 
kijelentette, hogy aludni kíván.

Rafael néhány perc alatt többet beszélt mint 
máskor hetekig. Ezer kérdéssel ostromolta leányát, ki 
szeretetteljesen fűződött a vén emberre. Géza egy szék
hez támaszkodva, hallgatagon bámulta nővérét, kit 
öt éve, hogy nem látott.

— Hedvig, — szólt végre, — te nagyon szép vagy. 
És ekkor megcsókolta nővére homlokát.

A leány elpirult, s még szebb lett. Géza felsohaj
tott, és elfordult.

— Oh atyus — szólt azután a leány, — meny
nyire megőszültél. Arcodon van, hogy ötvenöt éves 
vagy. Ugy-e ma vagy annyi? Mondd mit kívánjak ne
ked ? Ezer évet élj még, és mindig szeress engem. Ma
gamat hoztam el neked ajándékba, a te kedves Hed
vigedet. Be szeretem, hogy köztetek fogok élni. Meg
lássátok mennyit nevettek rajtam, mert én nagyon vi
dám vagyok, soha semmi sem búsit, s mindenkit jó
kedvűvé tudok tenni. Bátya miért nézesz oly komoran 
rám? Meglásd téged is felviditlak. Ülj mellém, beszéld 
el, mit csinálsz e vén kastélyban egész nap ?

Géza mosolygott és leült Hedvig mellé.
— Kedves húgom örülök, hogy jó kedvet hoztál 

közénk.
— Jó kedvet és szeretetet Géza!—kiáltott a leány 

vidáman.
Még sokat beszélt. Kérdezősködött régi ismerő

sökről, cselédekről, házi állatokról. Nem kellett neki 
beszélni, mert mindig ő beszélt.

E szép fiatal leány valóban élénkséget hozott a 
komor kastélyba. Énekelt, fecsegett, zongorázott, tréfál
kozott. Virágokat, és dalos madarakat rakott az ablakba. 
És mindenki szerette.

Bátyja százszor ismételte magában, mily szép és 
mily kedves!

Ilyenkor mindig szomorú lett.
Sokat időzött nővére mellett, s mindig beszélt 

neki családjuk felől, az egykori fényről, ősi származá
sukról. A leány félbeszakítás nélkül hallgatta; de ha 
véget ért a társalgás, nem egyszer kiáltott föl: „De 
már mind ennek vége. Jól tudom, hogy nem vagyunk 
többé gazdagok De ugyan mit tesz, mikor a boldog
sághoz semmi köze a gazdagságnak.“

Géza ilyenkor mindig szigorú arccal tekin
tett rá.

— Megmaradt számunkra még egy! — kiáltott 
egyszer hevesen.

— Igen, igen, — szólt Hedvig, — megmaradt 
számunkra a szeretet. Mi szeretjük egymást.

— Megmaradt nevünk, — mondá ridegen Géza, 
s megmaradt kötelességünk e névvel szemközt.

Hedvig néhány pillanatig gondolkozott, azután 
tréfásan azt mondta:

— ügy tetszik Géza, hogy te nagy arisztok
rata vagy.

Ezzel elfutott, mert egy lepkét látott, s azt meg 
akarta fogni.

III.

Egyik este Géza nővérével a rétekre ment sétálni. 
A leány folytonosan csevegett, mint a madarak, melyek 
esti éneküket végezték. Bátyja komolyan és szótlaniü
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ment mellette. Az est szép és csendes volt. Csillagok j 
ragyogtak s a láthatáron a hold emelkedett fel.

Egy cserjésbe érve Hedvig azt mondta, hogyelfá- | 
radt é * leült. E pillanatban mindkettő komoly és hall
gatag volt. A leány a feljövő holdra szegezte tekinte
tét, bátyja pedig szivarját szitta, s egykedvün tépdeste 
a közel levő bokor lombját.

Hedvig egyszerre mélyen felsohajtott, s fejét 
kezébe nyugtatta. Bátyja visszakapta fejét, s merőn 
nézett a leányra. De nem szólt egyik sem. ügy látszott, 
hogy Hedvig észre sem vette, hogy bátyja mily fürké
sző szemekkel vizsgálja. Ezután Hedvig dalolni kezdett

szöveg nélkül, halkan dúdolva egy dalt mialatt móla- 
búsan tekintett az égre. A fiatal Bükk-Éri összefonta 
karját, s a harkályi vén kastélyra nézett, mely egy ne
gyedórányi távolban sötétlett, ég felé meredő négy tor
nyával.

— Mennyi csillag! — szólt egyszer Hedvig csön
des, mélabus hangon — és valamennyi közt legszebb a 
szerelem csillaga.

Ekkor bátyja leült mellé a fűbe, megfogta kezét 
majd átölelte és megcsókolta ajkát.

— Hedvig, te szeretsz.
(Folytatjuk.)

VAGY EGYIKET, VAGY MÁSIKAT.
— ROQUETTE OTTÓ BESZÉEYE -  

(Folytatás.)

Most azonban a félelem egy még soha nem ér
zett borzalomnak adott helyet ez uj környezetben. Egy 
meredek házhéja alatt levő kamarában találta magát, j 
s csak most eszmélt először arra, hogy még eféle he
lyiség is szolgálhat emberi lakás gyanánt.

A félkerek padlisablaknak kitöredezett üvegtáb
lái részben papírral voltak beragasztva, részben ruha
darabokkal bedugdosva; de azért még a légnek is volt 
hagyva annyi nyílás, hogy az ajtónyitás alkalmával a 
légáramlat csaknem eloltotta a lámpát. E szobát nem 
melegité kályha. Az egész bútorzat egy asztal, három 
lábú megtámasztott szék, néhány láda és egy ágyból 
állott, mely utóbbi a betegnek szolgált fekhelyül, ki 
azon behunyt szemmel pihent. Luitgart egy lépést sem 
bátorkodott bejebb m enni; szive görcsösen szorult ösz- 
sze. Elszörnyedve ismert a betegnek elsoványodott, hal
vány és dúlt arcvonásaiban az egykor oly életteljes csi
nos fiatal arcra, melyen ő egykor oly örömmel legel
tette tekintetét. E helyiség lakója távolról sem látszott 
gyanítani e látogatást, s csupán hangos lélekzetvétele 
tanúskodott még a működésben levő életerőről. Ah, 
mily mély szánalomérzet fogta el e látványnál e hölgynek 
szivét!

Wolfram fölvette a lámpát és intett a hölgynek. 
Ep e pillanatban ütközött szemébe egy tárgy, mely bá
mulatot keltett nála. Az ágy lábánál egy támlány volt 
alkalmazva, melyen pompás aranykeretü olajfestmény 
függött s ebben egy hires festő által nem rég festett 
saját arcképét ismerte föl. Némán, kérdő tekintettel 
nézett az orvosra, felvilágosítást várva.

— Sok utánjárás után — suttogá Wolfram — 
sikerült neki az eredeti képnek másolatát megszerezni 
s utósó pénzét is e kincs megvételére adta ki.

Luitgart szivére tette kezét, mintha azzal keblé
nek heves dobogását akarta volna lecsillapítani. A fia- l 
tál orvos azonban hirtelen egy eszmétől kapatván meg, 1

leakasztotta a képet a támlányról, a fal felé forditá 
azt és suttogva szólt:

— Álljon oda kegyed a kép helyére az ágy lá
bához.

Luitgart mintegy gépileg engedelmeskedett.
Wolfram még egyszer fölvette a lámpát s úgy 

tartotta, hogy annak teljes világa Luitgartra essék s 
a másik kezével a betegnek homlokát érintette. Gyön
ge rángatózás vonult el ennek arcán, aztán felnyitá 
szemét.

— Hogy érzed magadat Arno? — kérdé az
orvos.

Arno meredt tekintettel bámult a váratlan tü
neményre. Arca kiderült s lankadt karjait a hölgy felé 
terjesztette. Luitgart abban a hiedelemben, hogy 
kezet akar neki adni, oda nyujtá kezét. Az ifjú kemé
nyen megragadta azt, s a hölgy egész testében meg
borzadt a betegnek hideg kezétől, melynek fagyát még 
a keztyün át is érezte. Az ifjú karja lankad tan hanyat
lott vissza, de úgy látszott, mintha hosszas szemlélés 
által ez igéző tüneményt meg akarná keblében örö
kíteni.

Ott állt Luitgart előtte bájosan, a legőszintébb 
részvéttel, benső fájdalomtól áthatva, mint áldáshozó 
istenség, életerőt ébresztve és vigaszt nyújtva. Gyönge 
mosoly lebegett az ifjú ajkán, s aztán hangos sóhajjal 
hunyta be szemét. Az orvos most arra kérte a hölgyet, 
hogy kicsit tartsa helyette a lámpát. Luitgart átvette 
azt és világított, mig Wolfram a beteg üterét vizsgálta. 
Ez néháoy pillanatig tartott, mely idő alatt Luitgart 
remegett és feszült figyelemmel kémleié az orvos arcát. 
Majd örömtől áthatott arccal szólalt meg Wolfram :

— Még nincs itt a halál! sőt én remélni is me
rem, hogy barátunk meg van mentve!

Luitgart könnyebben lélekzett s némán, a hála
érzet szótalan kifejezésével tette keblére kezét.

— És most kisasszony távozhatunk! — szólalt
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meg az orvos. Vajha e nemes cselekedete kegyedre is 
áldáshozó lenne! . . .  Én kegyedet most csak a kocsiig 
kisérhetem, mivel itt még a szükségesek felől intézked
nem kell.

Luitgart nem szólott. Hallgatag követte az ifjút 
s elhagyta e szomorú lakást. Annyira föl volt izgatva 
a látottak és tapasztaltak által, hogy észre sem vette, 
midőn a padlásszobák egyikéből egy rút banya lépett ki s 
kiváncsi szemmel tekintett megvilágított arcára. Azt sem 
vette észre, midőn Wolfram a nőnek kezével intett, 
hogy vonuljon vissza, mire ugyan ez nem sokat 
ügyelt. Midőn a lépcsőzet legalsó fokára értek, Luitgart 
kimerültnek érezte erejét. Bárha erős természetű volt 
is, a közelebb átélt percek oly nyomasztó hatást gya
koroltak rá, hogy görcsös zokogásban tört ki, s az 
utósó lépcsőnél le kellett ülnie.

Wolfram gyorsan kinyitotta szobája ajtaját s 
kérte Luitgartot, hogy lépjen be. A hölgy engedelmes
kedett s egy az ajtó mellett levő székre hanyatlott s 
omló könyeit hasztalan igyekezett megszüntetni.

— Nekem még beszélnem kell önnel — szólt 
a hölgy szakgatott hangon. — Térjen vissza ön és gon
doskodjék a beteg felől; én addig maradok s bevá
rom önt.

Wolfram egy gyertyát gyújtott meg, azután vette 
a lámpát s a hölgyet egyedül hagyta. Ezalatt elég időt 
nyert Luitgart, könyeit letöiíeui és ismét magához 
jőni. Habár határozatlan fogalommal hirt arról, mit 
látni és átélni fog s z nem kevéssé nyugtalanná őt, 
mégis többet látott és érzett át, mint egyelőre gondolta, 
de azért szerette, hogy engedett a fölhívásnak. Most, 
midőn magában, habár idegen és kevés kényelemmel 
ellátott szobában volt, összeszedte erejét és gondolatait, 
hogy a dolgok állása felől elmélkedhessék, s a szüksé
ges kellékek felől a beteg számára goudolkodhassék. Az 
orvos lakásának futólagos áttekintése afelől győzte őt 
meg, hogy ez ifjúnak nincs módjában kellőleg barátjá
ról gondoskodni. E szoba szűk és szegényes v o lt; háló-, 
dolgozó- és elfogadó szoba egyszerre. És valóban a va
gyontalan házból származott szegény kezdő orvosnak 
jövedelme alig volt elég arra, hogy a külvilágban or
voshoz illően megjelenhessen. Beteg barátját orvosi 
segélyben részesíteni, akbért és orvosságot fizetni értté 
s ama fásult szivü embereket, hol a beteg szállásolt, 
némi péuzajándékkal á olásra ösztönözni: ez volt 
minden, amit Wolfram tehetett. Rég óhajtotta már 
barátját szobájában szállásolni el de ez ellen szállásadó 
gazdasszonya határozottan tiltakozott. Oly embereket, 
kik padlásszobábau halálos ágyon kínlódnak, és fizetni 
nem tudnak, egy „tisztességes“ szállásadó sem fogad 
be a földszinten szívesen, kivált ha arról is értesült, 
hogy eddigi szállásadójánál sem róvtamég tartozását le. 
Jly körülmények felől Luitgartnak semmi tudomása 
sem volt ugyan, de ama pillantás, melyet ma az életbe 
vetett, gyanítani engedte, hogy a látszatra ügyelés és

kedvezőnek mutatkozó körülmények mellett is vannak 
oly életviszonyok, melyek az illető egyénnek miveltsé- 
gével és állásával ellentétben állanak. Luitgart, habár 
a társadalomnak elkényeztetett gyermeke volt, Ift-mai 
észleleteinek újdonságától visszarettent, de előítélet
től mentt nemes természetű hölgy volt, ki fölülemelke- 
dett az embereknek majdnem átalános sziikkeblüségén, 
kik a tehetséget és belbecsét csak az eredmény és az 
esetleges anyagi helyzet szerint méltányolják. Luitgart 
észlelődései azonban sem Arnóra sem Wolframra nem 
vetettek árnyat.

Vonzalma az előbb nevezett irányában ez órától 
fogva fokozódott, baráta iránti tisztelete pedig annál- 
inkább növekedett, mennél inkább belátni gondolt en
nek helyzetébe. Így üldögélt, miután könyeit fölszá- 
ritá, mozdulatlanul az orvos lakában, anélkül, hogy 
csak pillanatra is elhagyta volna helyét, melyet belép- 
tekor választott. Bármennyire szétkalandoztak is gon
dolatai, mindig egy azon meggyőződésre vezették őt, 
hogy Arrio, az ő iránta táplált szerelem folytán tűnt el 
egykor, és hogy e szenvedély okozta kül baját s idézte 
ínséges helyzetét elő.

— Nem büszke lélek volt-e ez? — kérdé önma
gától. Nem férfiúi jellem volt-e ez, ki habár igazságta
lanul cselekedett meggondolatlanságában, de büszke szi
vétől a méltánylást megtagadni nem lehet. És mily 
nagy lehetett e szerelem! ? Legutósó fillérét adta oda, 
csak azért, hogy arcképét, ez előtte legfőbb kincset bír
hassa. Annyira el volt merülve gondolataiba, hogy föl 
sem tűnt előtte Wolframnak hosszas kimaradása, ki

i több mint fél órát várakoztatta egyedül.
Az orvos hirtelen belépett.
— Hogy érzi a beteg magát? — kérdezte a hölgy 

a belépőt.
— Sokkal jobban! — válaszolt az orvos. Megle- 

pőleg jobban! Mikor beléptem hozzá, fölvető szemét s 
derült nyugalommal mondá nekem, hogy ő valami na
gyon szépet álmodott. Elbeszélte, hogy a kép helyén 
kegyedet látta állani, s hozzá tette, hogy kegyed kezet 
is nyújtott neki. ügy érezte, hogy ez álom őt meggyó
gyítja-

— Adná isten! — sóhajtott Luitgart. — De most 
egyszerre egy gondolat cikázott át agyán, mely csak 
most támadt abban először. Ha Arno meggyógyulna s 
megtudná, hogy ő betegsége alatt ágyánál állott!

— Ne ábrándítsa öli ki; hagyja őt ama hitben, 
hogy az egész csak álom volt! — szólt a hölgy. Mind
addig, mig ő az ellenkező felől fölvilágosítva nem lesz, 
az egész csak álomkép gyanánt merül föl bükében. Igé- 
ri-e nekem orvos ur, becsületszavára, hogy nem fogja 
őt fölvilágosítani e látomány felől ?

Wolfram megígérte ezt s tudatta, hogy a beteg 
üdítő álomba szenderült, s ő mint orvos, teljesen hiszi, 
hogy meggyógyul. Luitgart bármennyit szeretett volna 
s még az orvossal beszélni, most egyszene máskép ha-.
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tározta el magát. Csak arra kérte még az orvost, hogy 
ez utcának és háznak a számát jegyezze föl neki, és 
hogy másnap korán reggel tudósítsa őt pár sorban abe- 
teg mintléte felöl. Midőn az orvos a kocsihoz kisérte s 
ez a hölgynek köszönetét mondott. Luitgart nem akarta 
azt elfogadni, mondván, hogy ő érzi magát a legna
gyobb hálára lekötelezve. Ezzel kezet nyújtva az ifjú
nak, szívélyesen búcsúzott tőle el.

Luitgart még anyjának hazatérte előtt érkezett 
meg. Midőn itt, a kényelmes termeket, a fényt és bő
séget, melylyel azok elárasztva voltak, ismét szemlél
hette, kétszeresen föltűntek neki amaz ellentétes dol
gok, melyeknek előbb szemtanúja volt. De annyival 
inkább megszilárdult lelkében amaz elhatározás, hogy 
a betegnek sorsáról gondoskodni fog és öt segélye
zendő

Azonnal iró-asztalkájához ült, s egy szelet pa
pírra néhány sort Írván, valamit göngyölt abba s a le
velet lepecsételve egy megbízható cselédnek adta át, 
azzal a meghagyással, hogy azt mentül gyorsabban 
kézhez juttassa.

Még elég ideje maradt arra, hogy élményeit még 
egyszer átfussa elméjében, hogy azt anyjának, ha ha
zatér, rendszeresen eléadhassa.

Végre berobogott a kocsi az udvarra s csakhamar 
belépett Luitgart anyja Steinhausenné, vendégével A... 
kisasszonynyal, ki a háziasszonynak régi barátnője volt. 
E nők a nőegyletnek igen élénk gyűléséből tértek visz- 
sza, s még föl voltak izgatva, de azért derült kedély
nek örvendeztek s a tréfálkozásra nem kis hajlamot ta
núsítottak. Mindketten elnöknői lévén a nevezett egy
letnek, el voltak foglalva a gyűlésnek parlamentáris ve
zetésével s most vidámsággal ohajták magukat kárpó
tolni ama nagyon is komoly magaviseletért, melyet a 
gyűlés folyamában tanusitaniok kellett. Bármily őszin
tén szivükön viselték is e nők az egylet ügyeit, meg 
nem állhatták, hogy a gyűlés fölött történt egyes ese
mények fölött, jó kedvüknek szabad folyást ne enged
jenek. Különösen az öreg kisasszony alig fékezhette jó 
kedélyét, ki utánzási ügyességével Luitgartot is meg- 
megnevetteté. Ily körülmények közt, habozott Luitgart, 
vájjon még ma elbeszélje-e önkénytes cselekedetét ? Al
kalmazkodott azonban a körülményekhez, — mint a 
hogy ahhoz gyermekségétől fogva szokva volt — s ha 
derült nem volt is, mindamellett igyekezett nyájas arcot 
ölteni.

Kis idő múlva több vendéget is jelentettek be.
Steinhausenné, okos szellemdús nő volt s szép 

termeit örömmel nyitá meg a pezsgő életnek, annyival 
inkább, mert most, leányával, házának egyedüli lakója 
volt. Egyetlen fia, ki Luitgartnál két évvel volt idősebb 
s hivatása a kormánykörökbe vezette, korán megnő
sült, és a városban lakott. Anya és leány, bár igen szí
vélyes viszonyban élt egymással, mindenik, saját elkü- 
lönzött érdekei folytán, önálló életet folytatott. Stein

hausenné igy kívánta ezt. Kora özvegységre jutván, ön- 
állólag vezette házát s gyermekei neveltetéséről is egye
dül magának kellett gondoskodni. A mily fölvilágosult, 
tiszta és értelmes gondolkozásu nő volt, arra töreke
dett, hogy e tulajdonait gyermekeinél is megörökítse. 
Mint egész megjelenésében nagyvilági nő, szép és ne
mes alakkal s csaknem fiatal arccal megáldva, a toi
lette előnyeit szerette kizsákmányolni a maga részére, 
a nélkül azonban, hogy kilépett volna ama korlátok kö
zül, melyek őt, mint negyvennyolc éves nőt visszatar
tották. 0  legválasztékosabb házat tartott s a legizlé- 
sesebben rendezte azt be. Amellett azonban örökké 
nyughatatlan lelkének több foglalkozásra volt szüksé
ge, mint a mennyit neki a házi ügyek-bajok és családja 
nyújthattak. Innen aztán több jótékonysági és köz
hasznú körnek ő volt a központja s e tekintetben sok 
terhes és kényelmetlen kötelesség alól nem vonta ki 
magát. Nem riadt vissza az emberi nyomornak legszo- 
moritóbb színhelyétől sem, még ha az irtózatosabb alak
ban tűnt is föl, mint az, melyet leányának csak ma 
volt először alkalma látni. 0  igen jól ismerte a világot 
és az életet, a nélkül, hogy az, lelkére és kedélyére mé
lyebb behatással lett volna. Segélynyújtás és jótékony
ság gyakorlása ő nála is a főbb teendők közé volt so
rozva, azonban szigorú is tudott lenni s keményszívűnek 
mutatta magát, hol azt látta, hogy a mélyen meggyö
kerezett rosznak segélyadás által elejét venni nem, ha
nem csupán növelni lehet. 0  teljes érdekeltséggel ha
táskörének élt; ha azonban barátságnak szentelt ter
meibe vonult vissza, akkor amaz életrevaló, vidor nő 
volt, ki a világ múló gyönyöreit nem örömest nélkü
lözte. Annál inkább kedvét lelte abban, hogy Luitgart 
zene iránt való szenvedélye mellett saját kört ala
kított, melyben ő tetszése szerint, önállólag mozgott. Ő 
kényére hagyta leányát, jól találta magát ennek művé
szeti estélyein s annak sem szegült ellene, ha Luitgart 
dallamos szép hangját a hangversenyeken hallatta.

Az ez este egybegyült kis társaság sokáig mula
tott ott, mert fia és neje csak későn lepték meg a csa
ládot látogatásukkal. A fiatal férj csak kevéssel előbb 
érkezvén haza utazásából, sok elbeszélni valója volt. 
Midőn végre a társaság eloszlott, Luitgart elérkezett
nek vélte a pillanatot, melyben anyjával a történteket 
közölheti. Ez azonban rendkívül lankadlnak érezvén 
magát, jónak látta közlendőit Luitgart másnapra ha
lasztani.

Wolfram még azon este levelet kapott nehány 
bankjegygyei, melynek értékétől ő az első pillanatban 
egészen megdöbbent. E levél, melynél az aláírás hiány
zott, következően hangzott:

„Óhajtom, hogy betegünk felöl minden tekintet
ben gondoskodva legyen. Nem szeretném, ha akár ő, 
akár más valaki megtudná, mily utón módon javult 
anyagi helyzete. Remélem hű orvosa intézkedik, hogy
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semmiben se lásson hiányt, s e levél Íróját naponkint 
értesítendő“

Wolfram ennyiből eleget értett, s azonnal intéz
kedett is.

Másnap reggel Luitgart Írásbeli jelentést vett a 
felöl, hogy Arno egészségi állapota szemlátomást javul; 
az azt követő napon pedig még kimerítőbb tudósítást 
kapott. El volt ebben mondva, hogy ugyanabban a ház
ban egy csinos szobát béreltek ki, melybe a szenvedőt 
már be is költöztették s oly család vette ápolása alá, 
melyhez az orvos a legtöbb bizalommal volt. — Csak 
e pillanattól kezdve lélekzett Luitgart könnyebben, 
mert nem kellett többé amaz iszonyodást keltő padlás
szobára gondolnia, valahányszor gondolatai barátjánál 
tévedeztek. Pedig voltaképen éjjel-nappal ott tévedez- 
tek azok. Ismét előkereste Arno első dalait, melyeket 
már rég nem vett elé s megkisérlé azokat újból elda
lolni.

De a hang a benső hevély miatt, elhalt ajkán. 
Csak most él té át igazán ezeknek tartalmát és sejtette, 
hogy ezeknek szavai és dallama kihez intézvék. Anyja 
egyszer ép olyankor lépett be hozzá, midőn Luitgart ép 
ama zeneszerzeményeket játszta a zongorán, a nélkül, 
hogy azokat, dalával kisérte volna. Steinhausenné, ki 
szintén bírt némi zeneismerettel, azonnal ráismert az 
egykor oly sokat hallott müvekre.

— Mégis csak szép dalok ezek, — szólt a nő, — 
és valóban sajnálom, hogy az a fiatal különc, többé fe
lénk sem jő.

Luitgart fölemelkedett s végre el akarta beszélni 
kalandját. De Steinhausenné már föltette kalapját, ma
gára ölté köpenyét s a kocsi is már előrobogott, hogy 
öt az egyleti gyűlésbe szállítsa. Hirtelen megvált leá

nyától s Luitgart ismét elszalasztottá az alkalmat. Ez 
már több Ízben történt igy és még azután is nehány 
napon át soha sem találta arra az időt kedvezőnek.

Később Luitgart épen nem érzé magát hangolva 
az elbeszélésre s az egész ügyet nyugodni hagyta.

Ezalatt, több egymást követő héten át élénk le
vélváltás történt Luitgart és a fiatal orvos közt. Az 
Arnot illető tudósítások hová tovább kedvezőbben hang
zottak; javulása félreismerhetlen volt; nemsokáia föl 
is kelhetett s vágya kelt, óráit ismét a művészetnek 
szentelni.

Luitgart, habár nem gondoskodhatott a lábadozó
ról úgy, a mint ezt ő óhajtotta volna a legkisebb rész
letekig, másfelől arra törekedett, hogy Arnónak, a mű
vészetre vonatkozó titkos vágyait kielégíthesse. Az or
vos nemsokára tudósíthatta őt, hogy egy p i a n i n o  ér
kezett meg, melyet Arno rendkívüli elragadtatással fo
gadott. Egy nappal később Wolfram levelet kapott Lu- 
itgarttól, melyben ez, — miután amaz est óta nem ta
lálkozhattak — személyes találkozásra kérte föl. Föl- 
bátoritá őt, hogy tegyen látogatást anyja házánál, any- 
nyival is inkább, mivel őt már, mint zenekörökből való 
ismerősét , Steinhausennének jelentette is ; azonban 
titkukat híven leplezve tartsa.

Az orvosnak e meghívás különösen két okból volt 
ínyére. Nemcsak azon örvendett ő, hogy e jótékony ba
rátnőt ismét láthatja, hanem hogy barátjára vonatko- 

j zólag egyetmást elmondhasson, mik már nagyon is gyö- 
j törték lelkét. Nem is töprengett sokáig, hanem még 

aznap fölkerekedett s a ház úrnőjének udvarlására 
sietett.

(Folytatjuk.)

T Á R C A .
TÁRCA-LAPOK.

(Xyill országhoz. —  A lovak hete. — Ló és dráma. — 
Aristokraták. — Közszellem )

S a bús csendbe merült országok puszta határit 
Napkelet ifjaiuak dobogó paripái tiporták!

Igv kiállók föl szabadon Vörösmarty után, midőn 
a májusi szelek az utcasarkokat telifútták lóversenyi 
hirdetések temérdek plakátumaival.

Ez a hét a lovaké!
A rákosi mező, melyen a hajdaukor Tiszái és Ma

darászai szóharcokat vittük az ősidők beli jobboldallal, 
ez a nvilt országház, melynek oldala be nem dőlhet, 
mert nincs, ez a szabad ég alatti parlament, melynek 
elnöki csöngetyüje nem volt, de még gyorsírója, sőt 
házszabálya sem, miután a múlt országgyűlésein gyak-

iyek között az aradi l e f e j e z é s e k  a legrikitóbb k i 

f e j e z é s e k  (hja! ilyen volt akkor a parlamenti gya
korlat,) — mondom e szabad tér most nem a szónak, 
hanem a lónak van szentelve.

Ez a lópályázat a drámai pályázatoktól csak any- 
nyiban üt el, hogy a lovaknál — nem az absolut, ha
nem a relativ becs döntő. Ki hamarább ér célhoz, azé 
az arany. Miből önkényt következik, hogy könnyebb ló
nak lenni, mint magyar drámairónak, ami egyébiránt 
magától értetik, mert a ló ha nem nyer — búsulhat, 
hiszen elég nagy a feje, holott a drámairó a búsongás 
ezen legelső és legszükségesb kellékét sajnosán nél
külözi.

A nép bérkocsin, bricskán, gyalog vagy mi roszabb: 
omnibuszon, lóháton , hajón tódul kifelé. Én nem 
megyek ki, éli

Idebeuu a kis szobában 

Kadeuciákat faragok —
12*
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vagy jobbau mondva: elmélkedem a lóról általá
ban s a pesti lóról in specie.

Állattenyésztő és mivelő egyletünk van, de állat
védőnk nincs. Már pedig ha mi tenyésztünk itju lópol
gárokat a hazának, igyekezzünk azokat a törvény ol
talma alá is helyezni s nekik társadalmunkban legalább i 
oly helyet biztosítani, milyet egy nagyravágyást magá
ban nem tápláló ló (vagy röviden táplálló) e siralom
völgyben megkövetelhet. Mi öröme lehet egy lónak 
Pesten? Embernek sincs, hát lónak, ki még a nemzeti 
színházba vagy olasz operába sem járhat el?

Ha a kövezetét a ló kedvéért nem is res
tauráljuk (hisz a kormány a restauratiókat eltil
totta!) szüntessük meg legalább azon inquisitionális 
kínzásokat, melyeknek a pesti ló áldozata, ha Pestről 
Budára kell mennie. Roppant társzekereket, melyeket 
nézni is n e h é z, sziniiltig megrakosgatnak vassal, bú
torral, zsákokkal s aztán belefogván egy termetes stá
jer lovat — Kaiserfeld és Recbbauer e derék földijét
— azon méltánytalan követeléssel járulnak eléje, hogy 
ö ezt az egész súlyt cepelje föl egyesegyedül a várba. 
Azt mondám: méltánytalan követeléssel járulnak eléje, 
de ezen kifejezés csak virágos átírása kíván lenni a ko
csis hosszú ostorának, melylyel a küzködő által sanyarú 
tetemét végigkóstolgatja. Ott bukdácsol szuszogva, 
nyögve a szegény pára, testén a hőség verítéket vert 
ki és igyekszik — a rábízott a n y a g g a l  megküz
deni.

ügy jár, mint sok rósz poéta. Az anyag hatalma
sabb az ő erejénél s ö tehetetlenül összeroskad. A ko
csis ostorával költögeti, az állat fájdalmas szemét kö- 
nyörgve emeli bakójára s nem tud mozdulni.

Ezt a kedves jelenetet mindennap láthatni. A fő
város jellemző rajzához tartozik ez ép úgy, mint a kol
dushad, mely — a hatóság szeme alatt — fogyatkozásait, 
bajait kitárva, a könyöríilet erényét igyekszik a járó
kelő közönség keblében fölkelteni.

Miért sétáltunk volna tehát a Rákosra?
Ott a lovak büszke arisztokratiája, — melyet 

mert sem az ész, sem a pénz rovatába nem sorolhatunk
— a láb arisztokratiájának nevezhetünk, űzi nagyúri 
játékait, szórakozásait. I)e én nem akarok e hősökkel 
foglalkozni, kiknek származási tábláit oly hűséggel 
jegyzik föl, mint a biblia Dávid nemzetségét. Én le
szálltam a ló demokratikus köreibe, a „miser equus 
contribuens“ közé s egyik idegen tagjáról — ki azon
ban öt évi pesti butorcepelés után honosítást nyert 
regélvén, föllebbentém a fátyolt lovaink viszonyairól 
és sorsáról. Ti „Lady of the Lake“-k, „Coriolán“-ok, 
„Prince Consort“-ok perse nevetitek a szegény comfor- 
table-i lovat vagy társaskocsi fogatot, mert titeket már- 
ványos istállókban angol és francia lovászok ápolnak, 
gédelgetnek, cukorral tartanak s a dicsőségért — böj- 
töltetnek is, mig ez az emancipálatlan árva társatok 
éjente jégben, fagyban didereg az állomáson és várja a

pazsazsir-terhet! Ti dicsőséget arattok, nevetek íenma- 
rad, mig ő a taksa mindennapi szénáján kívül magasb 
álmokban nem ringatózhatik.

Titeket ápolnak, nevelnek, müveinek.
Ezeket még nem is védi valami szabály a kegyet

len gazda ostora ellen.
Azon meggyőződésre kezdek jönni, hogy még ló

nak se jó lenni Magyarországon. Talán a 67-es alku 
okozta ezt is. Meglehet.

Egyáltalán a hazai közszellem öntözése folytán 
a jótékonyság mezején még fölötte kevés virág ment 
minálunk magba. Nem hogy az állatokat — az embe
reket sem védjük. Amily keleti bélyeg sül börtönein
ken, oly hiányosak kórodáink, oly szűkében vagyunk 
mindazon jótékonysági intézeteknek és intézkedéseknek, 
melyeket egyebütt a vagyon a nyomornak legalább 
pillanatnyi enyhítésül s búfelejtőiil nyújtani szokott 
Ami uraink esznek ugyan, a Lázárusok is ott állnak 
a küszöbön, de morzsalék alig hull a bő asztalról. A 
magánosok áldozatkészsége azon erény, melyben a ger
man szellem a század emberbaráti irányának áldozni 
tud. A Peabodyk (kisebbek s nagyobbak) nem képez
nek ritkaságot a germán népeknél s legújabban is — 
alig hogy az amerikai nagy emberbarát hamvaira a ko
porsó becsukkant — koszorúja után az elnyerés remé
nyével nyúl a berlini Stronszberg, a vasutak királya. 
A porosz fővárosban a nép alsó rétegei a sanyarnak 
ugyan még nem állnak oly fokán, mint a londoniak, de 
maholnap biztosan versenyezhetnek e szomorú pálya
bérért. És Stronszberg mindenütt siet nevét a jótett 
vésőjével a szegénység hálás szivébe jegyezni. Iskolák 
szegény gyermekek számára, ingyenes lacikonyhák (le
ves-osztók), kórodák stb. keletkeznek az ő jótékonysá
gának varázsvesszeje alatt. Amerika és Anglia vetél
kednek a humanitás terén és bőven látnak a polgárok 
sorában embereket, kik miután éltöket virasztó mun
kákon töltötték, eszök és szorgalmuk eredményével agg 
napjaikat úgy édesítik meg, hogy mások gondjait elri
asztják. A régiek Cháron szárnál a obulust tettek a ko
porsóba. Legjobban elhelyezett — mert legdúsabban 
kamatozó — obulus az, melyet a jótékonyság a nyo
mor eny hítésére testál. Ott van értelme a hatósági ti
lalomnak a koldulás ellen, de nálunk, hol a hatóság 
oly keveset tesz érttök, mint a magános — csakugyan 
érthetetlen.

Domino.

I -
IRODALOM.

Krajna népköltészetéről I. A d a l k ö l t é s z e t .  
Mielőtt a krajnai népdalokról szólnánk, nem lesz feles
leges a krajnai nyelvről egyetmást elmondanunk, me- 

j lyen e költemények eredetiben énekeltetnek. Krajná- 
ban a szláv nyelv egyik szebb és hangzatosabb dialec- 
tusát beszélik. Szlovén, krajnai vagy vend nyelvnek
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nevezik, s a német-nyelvű Gottschee kivételével, mely 
valóságos nyelvszigetet képez, — nemcsak egész Kraj- 
nában, hanem Istriában (azon a részeken, melyek előbb 
Krajnához tartoztak), — a tenger-partvidéken, alsó 
Stájerországban,Karinthia egyik részén,sőt Magyarország 
némely vidékén is (Zala- és Vasmegyében) beszélik. — 
Legtisztább a nyelv Krajnában, mint ahol kevésbé ke
vert az olasz, német s némileg a magyarral. E kevert
ség azonban nem a szavak egyszerű kölcsönzésén 
alapszik; az illető szavak nincsenek eredeti formájuk
ban megtartva, hanem átidomitvabeleoltvák a nyelvbe.

Gyűjteményembe ennélfogva nemcsak oly krajnai 
költeményeket vettem fel, melyek kizárólag Krajna te
rületén énekeltetnek, hanem olyanokat is, melyek a 
nevezett vidékek egyik- vagy másikán honosak, bár 
szintén krajnai nyelven szólnak. Legtöbbet a stájeror
szági vendekéiből vettem föl, mint a kiknél legszebb és 
legbecsesebbek vannak.

Maga a krajnai nép — bár az állam és mi- 
veltség történetében csak igen szerény helyet foglal el 
— figyelemreméltó és nevezetes ága a nagy szláv- 
törzsnek. Jellemére különbözik ép úgy az éjszaki tóttól, 
mint a  cseh-, lengyel-, és szerbtől. Sokkal naivabb, 
mint a cseh, lengyel és szerb, de naivsága nem siilyed 
együgyüséggé, mint a tótnál. Sokkal gyanakodóbb, ma- 
gábazártabb, mint a lengyel nép, mely nagyobb hő
siessége mellett nagyobb bizalommal is bir, mely (a 
történet eléggé bizonyítja) gyakran vesztére van. A len
gyel nép nyílt,őszinte: szeret csatasíkon harcolni; a 
a krajnai bizalmatlan, titkolózó és körülsáncolja ma
gát. Véralkata nem oly élénk, heves mint a szerbé, s 
azért nem is oly kegyetlen, vérengző. A szerb megöli 
legyőzött ellenét, — a krajnai megelégszik azzal, hogy 
megalázta és szabadon bocsátja. — A szerelemben csa- 
pongóbb, mint bármelyik nép, de a hűtlen szeretőnek 
nem irgalmaz soha.

Mind e tulajdonságok nemcsak magát a krajnai 
népet, hanem költészetét is jellemzik. Ha amaz elavulhat- 
lan közmondás: „az irály az ember“, nem minden körül
mény közt igaz is, de az aestheticusok hasonlóan 
régi állítása: „a népköltészet a nép tükre“, sohasem té
vesztett. A nép minden gondolata, érzelme kifejezést lel 
dalaiban. E gondolat lehet magasztos vagy frivol, ez 
érzelem mély vagy felületes, a nép egyaránt kifejezést ad 
neki. Egy mesterséges hanyagsággal kötött tarka bok
rétához lehetne hasonlitani egy válogatlan népdalgyüj- 
tem ényt; megtalálhatja benne mindenki,—amit szeret.

A különféle érzelmek közt, melyekből a népköl
tészet táplálkozik : a szerelem, hazaszeretet és vallás a 
leggyakoribb. E három érzelem képezi d a l a i n a k  (ala
nyi költészetének) alapját.

Minden nemzet népköltészetében—kivéve tán az an
golt- a dal, alyrai ömlengés legtöbb s legelterjedtebb. E 
tekintetben szorosan a müköltészattel tart,melyben a dal

sokkal tulnyomóbb, mint bármely költészeti műfaj. S ez 
igen természetes. A dal az egyes ember érzelmeinek leg
közvetlenebb, legprimitívebb nyilatkozata. Ha bánatot 
érez a szerelmes, a saját bánatának ad kifejezést; ha a 
haza iránt lelkesül, a saját lelkesedését nyilvánítja; ha 
ájtatos buzgósággal viseltetik isten iránt, a saját buz- 
góságát fejezi ki dalban. — A vallásos énekek száma 
minden nemzet népköltészetében a legkevesebb, a ha
zafias énekek gyakoriabbak, mig a szerelmi dalok min
denütt nagy bőséggel találhatók. Mi az oka e jelen
ségnek ? Részemről azt hiszem nem csalódom, ha kö
vetkezőleg fejtem meg. A szerelmi dalok azért vannak 
túlnyomó mennyiségben, miután a szerelem a legembe
ribb, legáltalánosabb érzelem, melyet olyanok is érez
nek, kik kevésbbé vallásosak s kevésbbé jó hazafiak. 
Ez érzelem pedig leginkább abban a korban uralkodik 
rajtunk, amikor ifjúságunk még teljes erőben van, s a 
költészetre leghajlandóbbak vagyunk. Nincs az az ifjú 
vagy leány, ki — bár ne szeresse a költészetet — éle
tének egyik (legszebb) szakában a szerelmi dalokat ne 
kedvelte volna; s kevés az a komoly államférfi, szak
tudós vagy a reális élet bármely egyéne, ki életében 
legalább verset ne „fogalmazott“ volna. — A hazafias 
népdalok keletkezése már nem oly -zükségszerinti, mi
után föltételhez, alkalomhoz vau kötve. A hazafias 
költészet akkor virágzik, ha a hazát veszély fenyegeti 
vagy ha a nemzet szolgaságban sinlik. — A vallásos 
népköltemények pedig —■ véleményem szerint — azért 
legkevesebbek, miután a vallásos érzelem, csak éltünk 
késő szakában kezdi mindazon érzelmek helyét elfog
lalni, melyek ifjú és férfi korunkban az életet élvezni, a 
földi boldogságot keresni és megtalálni útmutatásul 
szolgáltak. E korban pedig, amidőn megunva minden 
földi örömet, istenhez kívánkozik a lélek, már rég el
hagytuk amaz álláspontot, melyen keblünk a költésre 
hivatva van.

Krajna alanyi népköltészetében is a s z e r e l m i  
d a l o k  vannak legbővebben képviselve. Ezek sok tekin
tetben közös vonásokkal bírnak a szerb szerelmi dalok
kal. Mindakét nemzet szerelmi dalai leginkább csöndes, 
nyugalmas panaszhangok által tűnnek ki, mi távolról 
som a sötét, meghasonlott kedély szüleménye, hanem 
a bánatában is vigaszt találó kebel mélabus nyilatko
zata. Sőt a mélyebb, erősebb fájdalom nem is sajátja a 
szerb és krajnai szerelem-daloknak; sokkal tulnyomóbb 
bennük a kedélyes, tréfás, itt-ott dévaj (néha frivol) 
hang. — Gyakran bizonyos naiv, gyermekes okoskodás 
rejlik e szerelmi dalokban , mely sokszor mese alak
jában jelenik meg, s ilyenkor, bár a pajzánságot meg
tartják, — némi oktató színezettel bírnak. — Igen 
gyakran a mese magasabb fokra is emelkedik s 
ilyenkor a legteljesebb allegoria áll elő. — Ez allegó
riái forma, e fátyola mintegy a krajnai daloknak, a 
szerb népköltészetben csak ritkán található s csak eb
ben különböznek e két nemzet szerelmi dalai egymás-
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tol. A krajnaiakban ugyanis a kedves mindig valamely 
madár (rendesen gerle vagy rigó) képében jelenik 
meg, s ez kedves naiv színezetet is kölcsönöz nekik. E 
j!: vság aztán mindent absorbeál s azért hiányzik e da
lokban az erély hangja, nem lüktet bennök az a foly
tonos erő, nincs bennök az a hevitő tűz, mely a magyar 
dalt olyannyira jellemzi. — Azonkívül nincsenek is annyi 
változataik, mintp. o. aszerbvagy székely daloknak, me
lyek száz meg száz változatban éneklik meg a szerelmet.

A szerelmi dalokhoz tartoznak az úgynevezett 
„vize“ vagy t á n c d a l o k  is. Ezek igen rövid,rendesen 
négy sorból álló apró szerelmi dalok, melyeket táncköz
ben vagy a hegyek közt énekelnek. Szülőföldjük nem 
kizárólag Krajua, hanem a szomszéd német tartomá
nyok és különösen az Alpok melletti vidékek. A bajor, 
osztrák és stájer hegyi dalokhoz sokban hasonlítanak. 
Az epigrammi rövidség, az él és, — helybe-közbe, — 
— a sentimentalis kesergés: közös tulajdonságuk. Kü
lönben is a népdal olyan, mint a szabad madár, mely 
nem sokat törődik a politikai határral, s majd itt majd 
ott hallatja hangjait. E tánc- vagy hegyi dalok rövid
sége jellemző, mert misem természetesebb, mint az, 
hogy a magányos hegyvidékeken egyes fölkiáltások, rö
vid dalok, inkább helyén vannak, mint a hosszabb köl
temények, melyeket inkább egész társaság szokott éne
kelni. Őszkor e táncdalok a néppel együtt a völgybe köl
töznek, hol az egész télen át fónokákban, tánchelyeken 
s csapszékekben énekeltetnek.

Krajna h a z a fi a s n é p k ö l t é s z e t e  szintén 
gazdag. A harcias költemények száma majdnem oly 
nagy, mint a szerelmi daloké, ezek azonban csak kivé
telesen alanyiak, s az elbeszélő költészet egyik vagy 
másik neméhez tartoznak, minélfogva az elbeszélő 
költemények ismertetésekor visszatérünk rájok.

Ami a v a l l á s o s  k ö l t e m é n y e k e t  illeti, 
ezek kevés számmal vannak. — Mint minden nemzet 
népköltészete úgy a krajnaié is legrégibb korban veszi 
eredetét. A régi költészeti maradványok még a pogány 
vallást tükrözik vissza. Ezek közül azonban egy sem 
maradt fenn teljesen, csak itt-ott találkozunk egyes 
különvált töredékekkel, melyekben pogány nézetek 
foglaltatnak. — A keresztyén clerus ugyanis a keresz- 
tyénség terjesztése alatt s közvetlen utána szigorú 
hadjáratot indított a még dacolni biró pogányság ellen 
s ezt minden nyilvánulásában elnyomta, minden me
nedékében üldözte. Ez eljárást, úgy hiszem, mindenki 
helyeselni fogja, mert ama küzdelmek alatt szenvedt 
veszteségekért a nép a keresztyénség világossága és ál
dásai által elég kárpótlást nyert. A történész által azon
ban méltán megrovandó, hogy a déli szláv papok, mi
után a keresztyénség dicső győzelme régen megerősítve 
volt , még mindig kikeltek a nép kissé szaba
dabb, világibb vallásos nézetei ellen és zsarnok módon 
megtiltva ilyen dalok éneklését , helyettök as- 
ketikus dalokat erőszakoltak reá, A zágrábi püs

pök, Petretics Péter által 1651-ben, Grácbau nyom
tatott „Sveti Evangeliomi“ (Vasárnapi evangeliomok) 
cimü egyházi énekgyüjteményben ismeretes és közked
velt népdallamok szövegének kezdete ki van téve, s az
tán vizenyős himnuszok alkalmazva rájok. E kísérlet 
— úgy látszik — nem sikerült, miután ama „elitéit“ 
dalok némelyike mégis fönmaradt a nép ajkán. Ha
sonló travestiák egyébiránt máshol is történtek. Skó
ciában a puritán papok ebbeli eljárásáról a legnevet
ségesebb adatok és adomák vannak. Németországban 
maga Luther adott példát erre, csakhogy nemes és si
keres módon.

De nemcsak a költemények, melyekből a régi 
krajnai pogány vallásról tiszta fogalmat tudnánk alkot
ni, hanem majdnem minden emlék a régi szlovén (kö
zös nevezete a krajnai s azzal tőszomszédos népeknek) 
culturára is elveszett. A ránk maradt töredékekből 
több fő- és alistennel ismerkedünk meg, ezeket azon
ban itt, — helyszűke miatt, — nemsorolhajtjuk elő . El
hagyva a mythologiát, a történet folyama alatt azt talál
juk, hogy Krajnában a vallásos népköltészet nem egyedül 
istent dicsőítő himnuszokban, vagy egyéb kenetteljes da
lokban nyilvánul, hanem a reformatio alatt, hol gúny
dallá, — vegyítve gyakran hálahangokkal, — hol 
párténekké válik, melyben egymást ócsárolják a felek 
Csodálatos zűrzavar ily vegyitett költemény. Szitok ve
gyítve imádsággal. Az emberek lealacsonyítják egymást, 
hogy annál magasabbra emeljék az istent. E gúny dalok 
azonban majdnem teljesen kivesztek; gyűjteményben 
egy van, „Szent Ulrik ‘ címmel. — A tisztán vallásos 
énekek, himnuszok többnyire vizenyősek, rajongók. Nincs 
bennök, — távolról sem, — annyi képzelemgazdag- 
ság, mint az olasz madonna-énekekben, s formájuk is 
—hiányozván bennök' a rim — felette pongyola.

Prém, József.
*

Kemény Zsigmond politikai és irodalmi tanulmá
nyaidból közelebb két kötet fog megjelenni Ráth Mór ki
adásában. Az első kötetben Széchenyi István s a két We- 
selényi jellemrajzait, s a Vörösmarty és id. Szász Károly 
fölött tartott emlékbeszédekot fogjuk olvasni; a második 
bau pedig e négy müvet: „Tanulmány Erdély történetéről 
a XVIII. század elejétől kezdve 1848-ig“, „A regény és 
dráma“, „Élet és irodalom* „Arany Toldijáról.“ E kiadást 
b. Kemény arcképe fogja disziteui.

*
Krajna népköltészetéről hosszabb tanulmányt irt 

P r é m  József, ki a nálunk alig ismert irodalom kiválóbb 
termékeiből már több dalt és népballadát ültetett át a ma
gyar irodalomba. Az érdekes kötet, melyet szerzője most 
rendez sajtó alá, Krajna népköltészetének legszebb gyön
gyeit tartalmazza s előszóval lesz ellátva, mely ez iroda 
lom főbb jellemvonásaival és történetével ismerteti meg az 
olvasót. Mai számunk Prém József terjedelmesebb tanul
mányából Krajna dalköltészetét mutatja be, s még két köz-
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leményt adunk ez irodalomról. A Kisfaludy-társnság nép
költészeti gyűjteménye Prém József kötetében érdekes mű
vel gazdagodnék.

*

Beck Károly, a magyar születésű német költő „ S t i l l  
und b e w e g t 11 címmel adta ki (Berlinben, Schindler-nél) 
költeményeinek második kötetét. A tizenegyives kötet 
Horác szavait: Nonum prematur in annum — viseli mottó 
gyanánt. A költemények legnagyobb része régibb időkből 
való s csupán az „Éltem őszén“ című szakasz tartalmazza 
az utóbbi évek ("1861—G9) termékeit. Beck mitsem veszí
tett érzelmeinek szenvedélyességéből és erejéből; képei, 
melyeket a szív harcai, vagy az álmatlan éjek gondjai su- 
galnak most is egyszerűek, de igazak. A borús hang, mely 
előbbi költeményein végigvonult, sokat veszített sivárságá
ból, s a csöndes búskomolyságnak engedett helyet. Az őszi 
nap sugarainak valamint a természetre, úgy az ő kedé
lyére is kiengesztelő s csöndes mélázásba ringató hatá
sa van.

*

Nemzeti színházi képcsarnok. E cim alatt bo- 
csátá közre a Corvina könyvkiadó-társulat S z i g l i g e t i  
Ede színészi élet- és jellemrajzait, melyek pár év előtt 
már elszórva megjelentek, leginkább Arauy János „Ko
szorújának  és „Szépirodalmi figyelő“-jének hasábjain. A 
1 28 lapra terjedő kötet Kántorné, Megyeri Károly, Szent- 
pétery Zsigmond, Fáncsy Lajos, Bartka János, Lendvay 
Márton, és Egressy Gábor vonzó modorban irt jellemraj
zait tartalmazza s nem csak érdekes adatokat, de a közvet
len szemlélődés folytán igen jellemző bírálati megjegyzé
seket is nyújt. Lapunk olvasói, kiknek csak nemrég volt 
alkalmuk Szigligeti basonirányu rajzában gyönyörködni, 
e kötetben is sok élvezetet találhatnak. Ára 5U kr. — 
Szintén a Corvina kiadásában jelent mega „ S á r r é t i  d a l 
k ö n y v e c s k e “ is, melyet igen tapiutatosan K u n s á g i  
állított össze.

KÉPZŐMÉ VESZET.

Történeti festmények vázlatára hirdetett pályá
zatot a közoktatásügyi miniszter. A határidő közeléhh 
lejárván, a beküldött kilenc vázlatot már kiálliták a 
múzeum képtárában. Ezek a következők: Madarász Vik
tortól: „Bethlen Gábor tudósai körében;“ Benczúr Gyu
lá tó l: „István megkeresztelése“ ; Székely Bertalantól: 
„A halálos beteg TökölyiIstván a Heister által ostro
molt Árvavárból megmenteti 13 éves fiát: Imrét, Vay 
és Bercsényi által,“ és „V-dik László király és nagy
bátyja: Cilley Ulrik“ ; Than Mórtól: „Kun László a 
marcbfeldi csata után az elesett Ottokár fiát a többi 
fogolylyal együtt átadja Habsburgi Rudolfnak; Orlai- 
tól „Szent István keresztelése;“ Löscbinger Zsigmond- 
tól: „Szent István fogadalma lovaggá ütésekor;“ Dósa 
Gézától „Bethlen Gábor tudósai közt.“ Egyik képét

Székely nemcsak vázlatban, hanem festvényben is ki
állttá. E vázlatok 40 napig lesznek kiállítva a múzeum
ban, hogy a közönség és sajtó kifejezhesse fölöttük vé
leményét. A jury csak aztán Ítéli oda a legjobbnak a 
száz aranyat s a következő kettőnek 50—50 aranyat, 
egyszersmind kijelölve azokat, melyeket a nagyban leen
dő kivitelre érdemesnek talál.

A magyar képzőművészeti társulat jelenlegi tár
latába P i l o t y  Nándor is küldött kartonokat München
ből. Három kartonának tárgya Shakespeareből vau me
rítve , s „Borneo és Juliá“-ból , „IV Henrik“ és 
rHamlet“-ből ábrázol egy-egy megkapó jelenetet. Az 
elsőn Julia ébredése van előtüntetve amint álmá
ból föleszmélve első pillantása is Rómeójára esik. 
Romeo életnélkiil hever lábainál s mind az alak rajza, 
mind Julia arcán az ijedtség kifejezése igen sikerült. „IV. 
Henrikben Falstaff alakját látjuk, amint a hordó tövében 
félig ülő, félig fekvő helyzetben szunyókál, s társai fölötte 
élcelnek. A kép fölfogásában nincs sok eredetiség, de a 
rajz és csoportosítás ügyes kezekre mutat. A .. H am letiből 
vett jelenet Opheliát a tóparton ülve s magát a fák gá
lyáin ringatva ábrázolja. —■ A tárlat már csak e hó vé
géig lesz nyitva, de ez idő alatt még látni fogjuk Munká
csy Mihály „A siralomházbau ' című festményét is, mely 
külföldön oly nagy figyelmet gerjesztett.

*

Izsó Miklós derék szobrászunk, Zalamegye közgyű
lésének megbízásából, Zrínyi a költő márvány-mellszobrán 
dolgozik. Zrínyi Miklós Zalamegye főispánja volt.

*

Bor done Páris hires festményét: „Bethsabe a für
dőben 1 Köln városa vette meg múzeuma számára. A kép, 
melynek vételi ára 2500 ft. volt, kissé meg van ugyan 
rongálva, de könnyű leend kiigazítani. 1842-ig Fesch tá
bornok tulajdona volt. Bordone Paris (1500—1570) a ve
lencei iskola mesterei közé tartozott s különösen a test színé
nek mesteri kezeléséért becsülték. Legszebb képét a ve
lencei akadémiában őrzik.

*

Meixner egészen bevégezte Miksa császár emlékét. 
A nyolc láb magasságú bronz-szobor disz-öltönyében tüu- 
teti elő Mexikó tragikus sorsú fejedelmét. A szobor karra- 
rai márványon nyugszik, s a hietzingi templom-téren fog
ják fölállítani.

SZÍNHÁZ.
Nemzeti színház. N é m e t h y  Irmák. a. harmadik 

vendégjátékának, pénteken, kevés közönsége volt. Sokan
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az örökös kísérleteket unták meg, másokra pedig „Dra- 
homirá“-ban nem volt vonzerő, melynek összeütközé
seit inkább az elme józan fontolgatásai, mint a szív 
erősen hullámzó szenvedélyei idézik elő. N é m e t h y 
Irma k. a. a címszerepet most már e színpadon másod
szor játszotta, s valljuk be jelenleg kevesebb hatással 
mint első Ízben, midőn még nem vetközteté ki benső- 
ségéből a német szinészeti iskolák egyedül kíilhatásra 
támaszkodó modorossága. E fiatal színésznő sokkal in
kább megnyerné hallgatóit, ha szivéből igyekeznék 
meríteni, s a természetesség egyszerű, de igaz hang
jaival adná vissza érzelmeit, melyek mostan többnyi
re a modorosság fátyolában jelennek meg. A miveltebb kö
zönség ma már nem szomjazik üres szavak s csillogó 
hatás után sem a költészetben, sem különösen a színpa
don, melynek azéletet kell visszatükröztetnie. Némethy 
Irma k. a. szavalata és játékmodora minden mozza
natában oly kimért és keresett, mint amily bensőség- 
nélküli ama költők heve , kik kedvesük oldalán 
a régi mesés kor istennőire visszaemlékezni ráérnek. 
Oly jól esnék, ha néha-néha lerázná magáról a páthosz 
békéit, melyeknek súlya alatt egészen meggörnyed. 
Drahomirája, e vad, fanatikus lelkesedéstől forrongó 
alak szilaj tűz helyett beteges ingerültséget mutatott 
s nem hittünk lelkesedésében. Nem Drahomirát láttuk, 
hanem a színésznőt, ki minden áron biztosítani akarja 
a közönség tapsait. 0  a német művészettől csak árny
oldalait sajátította el, s a külső sallangokért áldoza
tul dobta természettől nyert előnyös tulajdonságait. 
Mi ismerjük Némethy Irma k. a. színésznői pályáját, s 
bátran állíthatjuk, hogy régebben kevesebb affektátió, 
de (habár tisztulatlan állapotban is) több igazi benső- 
ség volt ábrázolásában. Ez este csak egy jelenetében 
gyakorolt reánk közvetlen és mélyebb hatást, azon a he
lyen, hol a szolgától fia után tudakozódik. Szavai itten igaz 
érzelmek tolmácsai voltak. A közönség különben több Ízben 
tapsolta és kihívta buzgalmáért. A vendég szülésznő 
mellett L e n d v a i  (Tumán) és P a u l a  i n é ,  ki eznttal 
sok mérsékletet mutatott, kaptak tapsokat.

*

Lindau Pál sokat emlegetett „M arion ‘ -ját, me
lyet Lipcsében és Königsbergben is nagy tetszéssel játszot
tak, ma hozzák szilire először a pesti Variétés-szinházban. 
Herr l i n g e r  k. a. választotta jutalomjátékául, kinek Ma
rion egyik jobb szerepe leend. Legközelebbi számunkban a 
német irodalom e figyelmetérdemlő termékéről bővebben is 
fogunk szólani.

*

Kolozsvárott a joghallgató ifjúság közül többen 
emléket akarnak emelni az egykor kitűnő magyar szinmű- 
vésznő: S z é k e l y u é  sírja felé, s ÜrmösiMiklóst,Lukácsi! 
Ödönt, V. Nagy Jánost és Harach Józsefet már meg is 
bízták, hogy tanácskozzanak a terv mikénti létesítése fö-

Pest, 1870. Nyomatott Kertész Józs

lőtt. Az eszme szép s magát az ifjúságot is megtiszteli, 
melytől származik.

*
Garibaldi „Clelia“ című regényéből Icilio Polese 

színmüvet készített, melyet zajos tetszés mellett adtak elő 
Milanóban és Genuában.

Z E N E .

A budai zene- és énekakademia pénteken a vigadó 
termében — Knahl A. vezetése mellett — igen szaba
tosan adta elő Mendelssohn „Dicsének'‘-ét, melyben 
a vallásos érzületnek s az emberiség öröm-árjának 
adott kifejezést. E dicsének a könyvnyomtatás föltalá
lásának négyszázados berlini ünnepére készült s két rész
ből áll. Első része symphonia a másik cantate. A bu
dai zeneakademia éreztetni tudta mindkét rész szépsé
geit s Bogisich káplán urat teljes elismerés illeti meg 
szabatos előadásáért. A női szólamokat Stegman Her- 
min k. a. s Locher Albertini Mária asszony igen szé
pen énekelték. A karok összevágólag működtek s Knahl 
urat az akadémia derék igazgatóját nagy elismerés il
leti, hogy e nagyszabású mű betanítása által ünnepi 
élvezetben részesítő a főváros zenekedvelőit.

*
Az esztergomi dalárda, mely művészeti képzettség 

és tevékenység tekintetében méltán nevezhető az ország első 
dal-egyletének, e hó 22-kén nagy ének- és zenekari hang
versenyt rendez -  közben magánelőadásokkal — a ma
gyar daláregyesület javára. B e l l o v i c s  Ferenc, az egylet 
erélyes karmestere ez előadásra már több fővárosi művész, 
köztük: Szuck M. továbbá Feigler, Bellovics Imre és Alt- 
schul közreműködését nyerte meg. Ez alkalommal Moso- 
nyi „szentelt hangok“ című karénekét is előadják vegyes 
énekkar és nagy zenekar mellett, szerzőnek e célra készí
tett átirata szerint.

*
Rövid zenészeti hírek. M ih a ló  v i e s  Ödön, a 

zeneművészi segélyegylet alapitó tagjai közé lépett. — 
L i s z t  Ferenc julius közepén fog Magyarországba érkezni 
s az egész nyarat Szegszárdon b. Augusz Antalnál tül- 
tendi. — B e r g a m o b a n  Donizettinek egy eddig ismeret
len miséjét adták elő közelébb. — R u b i n s t e i n  Antal a 
múlt hó végén Toulouse-ban, Bordeaux-ban és Marseille- 
beu hangversenyzett. — O f f e n b a c h  nPerichol“-ját Ara-  
d i Gerő is színre akarja hozatni.

TARTALOM: Eszmény a művészetben. — Hogy oly régeu 
hallgat lantom . . . K o m ó c s y  József. —  Egy pazarló 
család utósó története. K a z á r  Emil. — Vagy egyiket, 
vagy másikat. R o q u e t t e  Ottó beszélye. (Folytatás.) — 
Tárca-lapok. — Irodalom. — Képzőművészet. — Színház.

— Zene.

Felelős szerkesztő: Kiadó:
S/.aim Tamás. Fekete Bernát.

nól, (városháztér 3. se. Il-ik udvar.)
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SZÉPIRODALMI KÖZLÖNY.
IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

ESZMÉNY A MŰVÉSZETBEN.
(H. TAINE NYOMÁN.)

Taine munkájának első része helyes szempon
tot szolgáltat, melyből kiindulva ama zavart, me
lyet fennebb jeleztem, elkerülhetjük.

Taine párhuzamot von a tudomány és a mű
vészét között. A tudomány egyik legfontosabb vív
mánya az az alapelv, hogy a lényeket ama bennük 
lévő lényeges és tartósabb jelleg szerint kell osz
tályozni, mely azokat egymástól fokozatosan meg
különbözteti. Ismeretes Gröthe nagy fontosságú föl
fedezése a növények átalakulásairól, mely szerint a 
levél átalakulásai észlelhetők egy növény egész fej
lődésében. Ezután jutott a növénytan az egyszikű, 
kétszikű és sziktelen jelleg megkülönböztetésére, 
mi a növény szerkezetének ismeretére következ- 
tetést, biztos jelt ad kezünkbe. A növény ezer meg 
ezer változásai, melyeket földnem, éghajlat, lég- 
inérséklei és mesterség idéznek elő, mind nem lé
nyeges részei a növény természetének. Tehát oly 
maradandó jellemvonásokat fedezni föl, melyekre a 
mellékes változások nem hatnak, képezi a tudo
mány föladatát. Épen Így az állattanban a gerinces 
vagy gerinctelen jelleg különbözteti meg az álla
tokat, gerinces, porcos és hasállatokra; a gerinces 
állat bizonyos elválhatlan és a külső körülmények
től független lényeges alkatrész (tüdő, emlő stb.) 
által különbözik az állatoknak többi osztályától. 
Például az, hogy az emlős állatok nagy része szá
razföldi, nem vonja maga után azon következtetést, 
hogy igazán csak szárazföldi, mert van szárnyas 
(denevér) és vizi emlős állat is (cethal.) De emlő, 
eleven íiak szülése már maradandó jellemvonást 
alkot.

Bocsánat a rövid kitérésért, mely nem volt 
elkerülhető a jellemek maradandóságának és jelen
tőségének fejtegetésénél. Az embervilágban is 
épen úgy vannak bizonyos,az idő, körülmények, di
vat szerint módosuló változások, melyek egy jellem

II.

fejlődésére befolyással lehetnek, de e változtató be
folyásokkal szemben magát megörökítő, e hullárn- 
zatokon áttört és megáll ott jellem vezet minket az 
eszményi jellemhez. Eszményi egy jellemben az, a 
mi bizonyos eszmének hű és a körülmények dacára 
állandó megtestesülése és megvalósulása. Sok 
embert látunk az életben, kik kissé föltörnek 
az áramlat színvonalára, de a hullámok által megint 
lesodortatnak, szóval a kik a divat szerint változ
nak; kikkel az élet kénye szerint bán el, kikben 
nincs maradandóság, kiket nem lehet az ember, 
mint ideális való, kinyomatainak tekinteni. Az ily 
emberek előállítása ama környezet ismerete nélkül, 
melyben élnek, nem lehetséges. Az ily jellem fes
tése, előállítása szükséges azért, hogy kidomborod
jék a valódi jellem, de cél nem lehet. A valóság 
hű ecseteiéi hamar beleesnek a tévedésbe, hogy az 
ilyeneket valódiak gyanánt tekintik; de eszmény 
előállítása a szépművészet föladata, a valóság hű 
testesitőjében pedig nincs eszményi, mert nem kép
visel eszmét, holott eszme nélkül nincs eszmény. 
Eszményiség a maradandóságban van. Proudhon, ki 
szintén irt széptani müvet s a realisticus festészet
ben találja a valódi festészet valósulását, épen ezon 
tévedésben úszik, megcsalván magát e jelige á lta l: 
L’expression c’est l’ideal. — „Principe de Part“ 
című művében, melyet a franciaországi festészeti 
iskolákról irt, mintegy a művészet összes fejlődé
sét úgy vezeti le, hogy a németalföldi iskolát, mint 
„humanitárius“ (ez az ő kifejezése) iskolát tartja 
előkészítő és Courbé iskoláját, mint tetőző és leg
helyesebb irányt követő iskolának, azt adván végre 
is tanácsul, hogy az embert, úgy a mint társadal
mi nyomora, szerencsétlensége, osztályokra szag
gatott állapota, elnyomott helyzetesküzdelmei közt 
jelenkezik, mindezek kinyomatával arcán, környe
zetén, cselekvésében, gondolkozásában kell előálli-

13
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tani. Szóval a valót vonásaihoz híven kell reprodu- 
calni, hogy ne legyen a művészet a pompa, a fény
űzés szolgája, a hatalom emelésére közreműködő 
tényező, hanem legyen a munkás, dolgos, gondol
kozó, vívó, a sorssal kétségbeesett harcot és a sze
rencsével átkos játékot folytató emberiség hű ki
nyomata és nem légies ködképek, ábrándos képze
tek kifejezője. Széptani tanulmányában is a forra
dalmár forró szenvedélye nyilvánul. Nem akarok itt 
bőven kitérni, mert e sorok inkább Taine ismer
tetésére írattak, de lehetetlen rá nem mutatnom 
azon megoldhatatlanság nehézségével biró kérdésre, 
mely a realismus és idealismus közt a szépmü- 
vészetterén is épen úgy, mint a bölcsészeiben és ne
velésben létezik. A szép önmagának célja nem le
het és a társadalom szolgálatára kell állnia és épen 
azért a társadalmat kell reproducalnia híven bűnei 
és híven erényeiben, mondják Proudhonék. A szép 
önmagának célja, mint a jó és igaz, és az eszményt 
kell visszaadnia, hogy emeljen, fölmagasztaljon; 
eszmény alapulhat a való eszményítésén és a ki a 
valót eszmény szempontjából tekinti: a valót isvisz- 
szaadja, de az eszményt is föltünteti. A szép által 
okozott gyönyört nem zavarja meg a valóság túl
ságos színezete, mert azzal megismertetni a társa
dalom tudományának föladata.

Eszménynek szolgálni: ez egy neme a fölma- 
gasztalódásoknak. Épen úgy, a mint a vallás egy 
neme az eszményítésnek. Ebennünk élő,kedélyünk 
fölött uralkodó édes valóságokat, melyek virágot 
szórnak utjokon és a fájdalomban is íölemelő eny
hét adnak, miért száműznék bensőnkből. A nyo
morultat boldogitja-e nyomorának tüköré, nem-e 
inkább boldogítja ifjúságának eszménye, vagy az örök
élet kiapadhatatlan enyhítő forrása: a hit? Az esz
mények tisztelete is csak e hittel rokon. A szépmű
vészet a bennünk élő eszményeknek szolgáltatott 
isteni-tisztelet. Az ember ideális valójába helyezett 
hit épen oly szent és szeplőtelen, mint az örökké
való törvényadóba vetett. Tehát csak az eszményi, 
mi nem fölületes, változó, foglalkozás, rang s élet
mód szerint, hanem az, mely maradandó, mint kor
szellem irányának kinyomata, nemzetiség velünk 
született jelleme — és a mi a legmagasabb — az 
emberi örök természet változhatlan törvényeinek 
nyilvánulása cselekvéseinkben. A ki tehát ily állan
dósággal biró jellemet örökít meg, az eszményített

és eszménye a szerint rangfokozható, minél általá
nosabb eszmét, érzelmet minél hivebben örökített 
meg.

Épen úgy képződnek az emberi lélek mélyé
ben a rétegek, melyek ínulékonyabb és maradan
dóbb jelemmel bírnak, melyek az idő, körülmény, 
élet csapásai alatt többé vagy kevésbé megállnak, 
mint a föld rétegei. A legfelső a legporhanyóbb és 
minél hosszasabb formation ment keresztül vala
mely réteg, annál nagyobb rázkódás, csaknem vul
kanikus erő képes megingatni. Egy-egy gyermek
kori befolyás oly mély réteget képez lelkűnkben, 
hogy alig hiszünk saját tapasztalatainknak, midőn 
egy újabb benyomás megint fölkölti, uralgóváteszi. 
És itten találjuk föl a jellemek egész fokozatát. Mi
nél közönségesebb, percnyi hatások alatt is válto
zik valamely kedély, annál fölületesebb; minél több 
ellenállási erővel bir, annál mélyebben hatolt be az 
emberi lélek fejlődésébe. A ki ily jellemet képes 
teremteni képzeletében és híven ecsetelni, valósí
tani , az az eszményítés magasabb fokára jutott, 
mint az olyan, ki egy divathajhász, léha jellem 
fölfogására és előteremtésére volt hivatva. Az em
beri örök érzelmek nyilvánulásai bizonyos kor össze
ható befolyásának jellegét viselik magukon. Minden 
örök érzelem az emberi hivatásra, rendeltetésre sar
kaló indok, de e hivatás, rendeltetés fölfogása, meg
ítélése, értése, vagy sejtelme mindig a kor, nemzet 
folyománya. És nagyot vét a művészet ellen, ki ál
talános emberi érzelmek- és eszméknél marad. Az 
ember harcol, küzd: de miért ? E cél az élet álla I 
van concret alakban megadva. Az élet a múlt küz
delmei, szenvedései által már megteremtő a célt; 
az ember minden szabad akarata dacára csak e va
lóhoz van kötve és legfölebb azt eszményítheti. 
Mindig a percet kell betölteni, és az örökkévalóság- 
akkora részét hóditá meg valaki, a hány percet 
tudott megérteni és igy betölteni. Ha nem e 
téren áll a költő és művész, akkor árnyakat és nem 
embereket teremt, akkor eszméket rajzolhat, de jel
lemet elő nem állíthat. Hugó Victornak és magé
nak a nagy Göthének is utósó müveit épen e túl
zott általánosítás jellemzi és épen azért e müveik 
nem bírnak oly mély hatást tenni és csak úgy 
vannak a jövő előtt igazolva, mint az említett elv 
lelki fejlődésének megértéséhez szükséges lánc
szemek. Faust második szakában már ailegoncus
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lesz. Allegoria pedig bizonyos erkölcsi igazság meg
értetésére lehet eszköz, de a szép előállítása és cul- 
tusa soha sem. A költő és művész valóságokat 
reproducal eszményített alakban és nem erkölcsi 
célzatot kiván megértetni. Ekkor a művészet át
vág a bölcsészet körébe. Az eszményi előállítása 
épen ngy javitólag hat az emberre, de nem célja az. 
Sőt tovább megyek és azt mondom: sokkal többet 
tesz az ember nemesítésére, emelésére és boldogi- 
tására, mint bármely erkölcsi lecke. Mert nem bi
zonyos, meghatározott igazságot értet meg, hanem 
élő és örökkévaló alakot teremt, mely alak meg
testesítése belső eszményeinknek és igy az folyton 
vonza, emeli magához lelkünket. Hat reánk, mert 
valódi és élő; vonz, emel, mert eszményi, mert 
szép. A szépnek elkerülhetlen hatása a jóhoz visz. 
Oly trinitas az igaz, szép és jó lelkűnkben, hogy 
az eszményített igaz, azaz a szép elvisz okve tét
len a jóhoz.

E kérdés ilyforma eldöntése után tisztában 
lehetünk a jellem állandóságának és jelentőségé
nek természete és fontossága felől. Mindenkor, 
minden irányzat teremt bizonyos eszményt, mely 
eszmény azon korban mindenkit érdekel; ahhoz föl
emelkedni és azt valósítani minden oly jellem tö
rekvése, mely mélyebb rétegébe jutott el a társas 
élet áramlatának. így a lovagkor ideális, hiszékeny, 
önfeláldozó és a hit párnáján megnyugvó, a val
lás révébe törekvő, a jövő élet ábrándjaival eltelt 
és igy a jelent kicsinylő , kalandos lovagja
it, milyeket a nemzeti költészet első fölpezsdü- 
lésében a Niebelungen örökített meg, a skót balla
dák és a mondakörök adák vissza. A magasabb ál
lamélet és reálisabb irány fejlődésével őket helyettesí
tik a XIV. Lajos finom udvarában, a salonokban 
fényelgő, sima, dicsvágyó és becsületszerető leven
ték, selyemruhás , hímzett, csipkésöltönyü höl
gyek, kik fényhez, kimért feszhez szoktak; szerel
met, ábrándot fényűzésből és kevés valódiságból 
űző udvaroncok, kik a természetet durvának tárták 
és kertjeik fáinak lombjait szabályosan lenyirbál
ták : szóval a természet őserejét, pompáját a pol
gárosodás elegantiájával pótolták.

„Sok változáson, módosuláson át e jellemvo
nás fenntartja magát egész addig, midőn a panta- 
lon, a republikánus csizma és a hasznosságjellegét 
viselő komoly fekete öltözet helyettesíti.a Racine, !

Corneille színmüveit, a három egység szigorú el
vén alapuló termékeket, fölváltja az újabb francia 
színművészet, melyben a forradalom által alapjá
ban megváltozott családélet tükröződik vissza. A de- 
mocratia sokkal több elemet hozott forrásba, az em
beri jogok tiszteletét és főleg az egyéniség jogo
sultságát sokkal inkább előtérbe léptető, hogy sem 
oly kimért formák kielégítők lettek volna, milye
nekkel a XVIII-dik században találkozánk. Meg
változott az eszmény. Az egyéniség társadalmi, po
litikai , családi élete, vallásos, skeptikus sokoldalú
sága oly színgazdagságot és az egység oly fölbom
lását idézó elő, hogy a kor általános kinyomatát, 
eszményi alakját ezentúl a kedély utolérhet- 
len mélyében és nem az udvari légkör felületén 
lehet és kell keresnünk. Ezért nyert lendületet a ro- 
manticismus, mely a kedélyélet tiszteletén, sőt túl
ságos nyomósságán alapul. Hugo, Sand, Feuillet, 
Dumas drámái nyernek érdeket. És kifejlődik a re
gényírás, mely a társadalom nagy beléletét ezer 
változatban adja vissza, hol a reális élethez híven, 
hol a régi ábrándok és uj eszmék, irányok egyesí
tése által teremtett eszményitéssel. Szerelem, sze
retet, gyűlölet, nagyravágyás, önzés: mind a nagy 
küzdelem kinyomatát nyeri.

Szerelem az egyenlőség törvényének, szeretet 
a gyöngédség hajlamának, nagyravágyás a társa
dalmi javítás szenvedélyének, önzés, az egyéniség 
imádásának sziliét hordja magán. Hova lön az ide
ális szerelem, mely két életen át volt összefűzve, 
hova a szeretet, mely engedelmességet, fiúi tisztele
tet követelt, a gyűlölet, mely a hitelvek eltérése 
által igazolta magát, a nagyravágyás, mely a loyali- 
tassal járt karöltve, az önzés, mely kendőzte magát 
isteni joggal? Mind, mind a forradalom örvényében 
tűnt el! De ne gondoljuk, hogy a jellem ezen is
mérve a legmélyebb rétege a léleknek. Van még 
ennél mélyebb, mely még a korok egymásutáni for
rongásait is kiállja, mint szírt a tenger hullámcsa
pásait és ez egy nemzet jellemvonása a maga őszin
teségében fölismerve és visszaadva. Ilyen „Robinson 
Crusoé“ a De Főé és „Don Quichotte“ a Cervantes tol
lából. Amaz a valódi angol jellemet adá vissza híven, 
ki heves, rideg elhatározásaiban, protestáns és bib- 
liaszerü szivében, képzelődése tompa forrongásaival 
és a ki türelmes, fáradhatatlan, munkára termett, 
erdőt irtani, gyarmatositni született, az ipar esz-

13*
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közeit teremtő embert ;i természettel szemben nyu
godt arccal, istennel szemben forrongó lélekkel. 
Emez a spanyol jelleget, a milyenné az az arabok 
elleni romantikus harcok, inquisitio, és ősnemzeti 
jellem kifolyásakép lett. A beteg lelket, kit eszte
lenné a keresztes háború álmai, fenséges ábrándok 
tettek, mellette ugyanaz maradván mindig Sancho, 
hogy az ellentét által annál élesebben tűnjön elénk. 
Ilyen nálunk három alak: Etele a „Buda halálá
ban“, Toldy és János vitéz. Es az ily alakok ma
gasabb eszményt adván vissza, tartósabb életre tart
hatnak igényt.

Taine igen helyesen jegyzi meg, hogy másod
rendű iró müve is halhatatlanságra emelkedik, ha 
oly maradandó alakot képes híven adni vissza, mint 
Besage: Gil Bas-ja ésPrevost: Manon Lescaut-ja. 
Abban egy polgár középszerűségében, minden ha
tározott jellem nélküliségében, önzése, nagyravá- 
gyása botorságaiban van előállítva, még pedig oly 
maradandó alakban, hogy több kornak kell letűnni, 
inig egy ily jelleg megváltozik. Emez egy köny- 
nyelmü, erkölcstelen nő, ki fényüzési hajlamáért 
föláldozza kedélyét, szerelmét. Elsőrangú Íróknak 
lehetnek másodrangu jelentőségű alakjaik és meg
fordítva.

De e jellemnél még mélyebb és tartósabb egy 
egész hosszú fejlődési áramlat hű visszaadása, mi
lyen a Divina Commedia és Faust. „Amaz festése 
az embernek, ki e múlandó világon túlragadtatik 
és a természetfölöttit bolyongja által, mely rá
nézve egyedül bir állandósággal. Két hatalom ve
zeti : a szerelem, mely királya volt az emberi élet
nek és a theologia, mely királynője volt a szem
lélő észnek. Álma borzasztó és fenséges, mystikus 
hallucinatio, mely az emberi szellem tökéletes álla
pota volt akkor.“ Göthe művében már a tudás, ta
pasztalás által elérhetetlen régiókba ragadott, két
kedő, forrongó embert látjuk, ki a boldogságot keresi 
és végre is azon lemondásban leli föl, hogy a per
cet kell betölteni.

„Fájdalmas tapasztalatai, elégületlen vágyai 
közt megállapodik ott, hol a legenda fátyolán ke
resztül megpillantja az eszményi alakok és testet
len erők magasabb birodalmát, melynek küszöbé
nél a gondolat megáll, és melyen csak a szív sej
telmei hatolhatnak át.“

De vannak még költői müvek , melyek

örök életet nyertek, a nélkül, hogy egy faj vagy egy 
kor jellegét viselnék magukon. E müvek bizonyos örök 
érzelem örök szép kifejezései, bizonyos jelleget elő- 
tüntetők, mely a fejlődés főbb és csaknem minden 
áramlatán keresztül is ugyanaz maradt.

Ilyenek a héber Zsoltárok, melyek a monotheista 
embert a végtelen, igazságos istennel szemben ál
lítják elő; az Imitatio (Kempis Tamás), mely az em
bert mysticus vágyaiban adja vissza, a mint meg
enyhül a vigasztaló istenség gondolatára; Homer 
költeményei, és különösen Shakespeare alakjai. 
„Skakespeare a lelkek teremtőinek legnagyobbika, az 
ember legmélyebb vizsgálója; a legtisztábban ő lá
tott mindazok közt, kik az emberi szenvedélyek gé
pezetét, a tompa forrongásokat ismerik és a képze- 
lemnek heves kitöréseit és a belegyensúly előre nem 
látott fölbomlásait, a lms és vér zsarnokságait meg
értették és fölfogták.“

Épen ily fokozatot állíthatunk föl a festészet
ben is. Van egy neme a festményeknek, mely tör
ténelmi, erkölcstani becscsel bir ugyan, de mely 
az emberi testet csak azon függelékeivel, járulé
kaival együtt állítja elénk, — milyenek: ruha, foglal
kozás, divat és ezeknek az emberi testen hagyott 
fölismerhető nyomai, — melyek nem tükrözik elénk 
a valódi fizikai embert, kinek hű visszaadása, bel- 
életének a külsőben nyilvánuló egy mozzanatában 
volna a képzőművészetnek egyedüli célja. Ilyenek: 
Hogarth, Wilkie, Mulready és az angol festők igen 
nagy száma. „A fizikai emberben ők csak a mo
ralis embert látják, nálok az élő test szépsége, 
színezése, rajza és valódisága alárendelt dolgok.“

Ilyen a történeti festvények nagy része is, 
a történelmi hűség háttérbe szorítja a művészeti 
célt. „Egy plastikai mű szépsége mindenekelőtt 
plastikai és a művészet sülyed, ha mellőzvén azon 
eszközöket, melyek által érdekelni tud, más térre 
vág.“ „Ez a festészet átcsapása az irodalomba 
vagy inkább az irodalom betörése a festészetbe.“

Taine az olasz festészet fejlődésében mutatja 
föl azon jellemfokokat, melyeken át eljut a művé
szet az eszmények között azon eszményhez, mely
nek valósításában állandó, öröklő jelleget ál
lít elő.

Egy nemzeti vagy faji jelleg föltalálása az 
eszményítés magas fokát igényeli és egész fejlő
désnek kell lejárni, mig egy-egy lángész erre eljut.
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Ez a képzőművészet célja a jellemek állandóság-á
ra és jelentőségére nézve. Lesz célja a jellemek ér
zelmeinek ábrázolása, lm ecsetelése is, de erről 
később. Itt csak az emberi ép, minden külső és 
ferdítő hatásoktól ment öltözet nyűgeiből a szép
tan által vont határok között megszabadított, plas- 
tikailag nyugodt, fesztelen test azon jelleg, a vér- 
mérsék, testszin hű és mély kinyomatával, mely 
egy nemzetet különböztet meg, képezi a képzőmű
vész eszményét.

A festészet gyermekkorában és elvénülésében 
(* test iránti élénk érzék fejletlen vagy eltompult 
és igy e két mozzanatban nem képesek a festők 
azt előállítani. E helyzetben volt a középkori fes
tészet. „Mindenelőtt élő testeket teremteni a 
szobrász és festő egyedüli célja, valamint élő lel
kek teremtése az iró- és költőé. “ Cimabue-től Mas- 
saccioig a festő nem ismeri a perspectivát, a min
taképet és bonctant. A vallásos érzés meglazitá, 
sőt nyügözé a test iránti érzék fejlődését.

Csak Paolo Uccello, Masacceio, Fra Filippo 
Lippi, Messinai Antonio, Donatello, Ghiberti kö
vetői alatt, kik valódi anatómusok voltak fejlődött 
ki élénk érzék a test iránt. Müveik durvák, árnya
lásnélküliek. földiesek, de elegendők arra, hogy An
drea del Sarto, Fra Barthalomeo, Michel Angelo 
eszményi müveit előkészítsék és Raphael meste
reivé váljanak. Egész lelkesedéssel beszélnek a 
testről, annak szép összhangjáról. A tagok és iz
mok összhangja, mint a fizikai emberből kiömlő 
zene bűvölte meg őket.

Nanni Grosso haldoklásában egy feszületet 
visszautasított, mint mondá, mert kontár mű volt. 
Donatello fiát halotti ágyán levetkőztető, hogy a, 
halált megörökítse. Mily jellemző a renaissance 
emelkedettségére nézve! A mesterek után jöttek a 
Carraehe-ok, Dominiquin, Guide, Baroche, kik már 
a hanyatlást idézők elő. Sokat akarnak kifejezni, 
disparat dolgokat egyesítenek, athletai jelleget ve
gyítenek egy udvaronc finom vonásaival: szóval, 
eltérnek a képzőművész céljától és átmennek a 
lyra, opera finomabb árnyalatokat kitüntető köré

be. De minden iskola remekműveiben egy-egy jel
leg meg van örökítve, igy a flórenci-, velencei-, 
németalföldinek, spanyolnak az idő, változásaiban, ál
landó jellege.

Eljutottunk a második, sok tekintetben fonto
sabb szemponthoz: „a jellemek jósága“ szempont
jához.

A jellemek, melyek többé vagy kevésbbé állan
dók valának, csak azon alaperők az emberiség küz
delmében, melyeknek összehatása képezi a haladást. 
Látók a természetet erői halmazával, lássuk a ter
mészetet haladásában.

Mert e jellemek vagy romboló vagy éltető, építő 
hatást gyakorolnak, és mint ilyenek vagy saját meg
semmisülésökre és mások pusztítására élnek, vagy 
saját magok és mások boldogitására. E szempont ro
kon a moral szempontjával. A szeretet lesz a mérték, 
mely szerint fokozat! rendet teremthetünk a jellemek 
között. Az egyensúly saját lelkében, tapintat mások
kal szemben, az ész mérséklő uralnia képezi egy jel
lem jóságát önmagára nézve, de a szeretet, önfelál
dozás egész fokozatát teremti a jóságnak másokra 
nézve. Minél magasabb célért történik az önföláldo- 
zás, annál magasabb a jellem. De nem moralis cél
nak alárendeltje a művészet, mint ahogy előbb bebi- 
zonyitám, hogy nem bölcsészeti célnak szolgája. A 
moral elvet von el az életből, de épen azért elvont el
vet ad; a művészet életet teremt, eszményit és ezál
tal moralizál. Valódi önföláldozás, szeretet, valódi 
érzelem visszaadása a művészet célja és nem elvont 
erkölcsi célok allegorizálása. Az egyptomi szépmü- 
vészet fejlődése és a byzanci iskola története elég- 
indokot szolgáltathat bárkinek is arra, hogy az al
legóriát és művészetet szorosan elkülöníteni tudja.

Cicero : „De officiis“ cimü müve a kötelességek 
egész láncolatát oly szabatosan adja elénk, mondja 
Taine, hogy elegendő mértékét találjuk a cselekvé
sek és jellemük jósága megítélésének. Szerintem a 
keresztyénség is hozott létre a szeretet bensőségének 
és végtelen fontosságánák kifejtése által uj mérvet, 
de azért a jellem megbecslése a két mérv egyesítése 
által eszközölhető.

HEGEDŰS ISTVÁN.



EMLEKEZES.
Elég, elég . . . csakhogy láttam 
Nemzetemet büszkén, bátran, 
Győzedelmes honvédéit,
Lobogóit száz csatában.

Csakhogy éltem akkor, mikor 
Nagy D a m j a n i c h  járt a főidőn . 
Majd e tengő napokat most 
Valahogyan csak eltöltőm.

Elég volt az száz életre 
A mi lefolyt szemem előtt,
Nem kivánnám én magamnak 
Sem a multat, sem a jövőt

Bécsnek fala — Mátyás király 
Midőn egykor rája rontott, —

Nem láthatott szebb rohamot,
Minőt Buda, Sarló, Szolnok.

És a jövő ? . . . hisz jöhet kor,
Midőn virul majd az ország,
Kelet kincsét messze földről 
Dús hajókon ide hozzák;

És gyarapszik majd a magyar 
Tudományban, névben, hírben . .
Koldus jövő! gazdagságod’
Bizony mondom, nem irigylem

Jövő fénye és a múltnak 
Csillogása, mindaz semmi . . .
Mi láttuk csak, mi tudjuk csak:
Hogy mi tud a magyar  l enni !

TÓTH KÁLMÁN

EGY PAZARLÓ CSALÁD UTÓSÓ TÖRTÉNETE.
-  ELBESZÉLÉS —

Irta: KAZÁR EMIL 

(Eolytatá* )

A leány egészen bátyja felé fordult, átölelte nya
kát, s fejét vállára hajtotta.

— Kit szeretsz Hedvig?
— Ha előbb kérdezed, előbb megmondom Na

gyon szeretek Géza, és boldog vagyok.
— Okvetlen is szeretni kell téged Hedvig, mert 

oly szép és oly kedves vagy.
Géza ráhajtotta fejét nővére fejére. Egyik sem 

látta a másik arcát.
— Nos kedvesem, tárdd ki szivedet. Erdélyi tör

ténetet fogok hallani. Nagyon szeretsz?
Hedvig megszorította bátyja kezét. Ez volt a so

katmondó válasz. Azután kedves bőbeszédűséggel, kez
dett szólani, elmondva számtalan apró részletet, melyek 
a világon senkit sem érdekelhetnének, de előtte mind 
emlékezetesek és kedvesek voltak. Elmondta, hogy Ko
lozsvárott ismerkedett meg egy fiatal emberrel, ki 
Erdélyben nagy jószágokat bérelt. Azt mondják, hogy 
igen gazdag, de azt nem tudja bizonyossággal. Amit ő 
tud, az csak aboz tartozik, hogy a fiatal embert érde
mes szeretni.

— Oh Géza mi soha se mondtuk, hogy szeretjük 
egymást, és mégis bizalmasak voltunk, mint két gyer
mek. Soha semmi egyebet nem kérdezett tőlem, csak 
azt, hogy élnek-e szüleim ? Oh istenem de mégis kér
dezett, mégis kérdezett még valamit.

Hedvig ekkor bátyja keblére rejtette arcát. Géza 
megsimitotta fejét. — Mit kérdezett tőled ?

Az utósó nap, mikor eljöttem, azt kérdezte: 
akarok-e neje lenni ?

— Hedvig, és te mit válaszoltál ?
— Nem tudom, hidd el Géza nem tudom. Nagy 

zavarban voltam. Ez épen a szálloda udvarán történt, 
honnan a gyorskocsi kiindult. Beültem a kocsiba, s 
mikor elindult, kihajlottam belőle, s búcsút intettem 
neki kezemmel. Azon a helyen állt akkor is. Meglásd 
Géza, el fog jőni és meglátogat bennünket.

— S ha itt ismételni fogja, amit akkor kérdezett, 
mit válaszolsz neki. — Egy pillanatig késett a felelet

— Az imént mondtam, hogy nagyon szeretek.
— De még nem mondtad meg nevét.
Hedvig csöndesen susogva mondta meg a kedves

nevet.
— Ismerem névről, mert a gazdagokat mindig 

emlegetik. Valóban igen gazdag. Atyja szegedi gabna- 
kupec volt és a birtokosok vagyonát vásárolja össze.

Ismét néma csend állt be, s Hedvig kebléből ismét 
kitört a vágyteli sóhaj.

Géza hátrasimitotta nővére haját, s gyöngéden 
megfogta állát, s fölemelte fejét

— Tekints rám Hedvig.
Összenéztek: egy bájos piruló arc, s egy hideg 

büszke arc.
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— Le kell mondanod.
A leány hátrarántotta fejét s arca elsápadt.

- Oh Géza, ha nem mondtam még, vagy nem 
értetted meg szavaimból, akkor még meg kell monda
nom, hogy nagyon szeretem.

— Gyermek vagy Hedvig. A h ! — kiáltott föl 
egyszerre Géza kitörő fájdalommal, amint látta, hogy 
nővére szemei könybe lábadtak, — és pedig szeren
csétlen gyermek vagy! Nézd ott kastélyunkat. Nem 
hasonlit-e négy tornyával, egy döghöz,mely felfordult? 
Nincs'is abban semmi élet többé, s mi, kiknek családja 
és a fejedelmi Báthoryaké egy volt, mi a dúsgazdag 
Bükk-Ériek földönfutó szegények vagyunk. Egy év 
múlva már e kastélyt sem tudjuk többé megtartani; 
pazarló őseink kiűzték belőle unokáikat, de azért nem 
szabad megfeledkezni róluk, mert mi az ő unokáik 
vagyunk.

A leány felugrott, azzal az ijedséggel, melyet 
ártatlan gyermekek arcán lehet látni, kik a vész zajára 
figyelmessé lesznek a veszedelemre, de nem tudják, 
miben áll a veszély, vagy honnan fenyeget az.

Géza pedig megragadta kezét.
— Oh drága húgom, nem maradt más a mi szá

munkra, mint a lemondás. Lemondani az élet kényel
meiről, le az egész világról, sőt lemondani önmagunk
ról is, mert lehet körülmény, hogy saját boldogsá
gunkat kell megölnünk. Törüld le arcodat kedves 
Hedvigem, ülj le mellém, s hallgasd , amiket 
mondok.

Átölelte nővérét, ki félénken simult hozzá.
Le kell mondanod kedves húgom! — ismételte 

Géza. — Ha nőül mégy ahoz, kiről beszéltél, egész büsz
keségünket piacra viszed, ahol ócsárolni fognak mind
nyájunkat. Azt mondják: Íme egy nagyon gazdag csa
lád elszegényült gyermeke, kinek nincs egy fillér hozo
mánya, nőül ment ehez a dúsgazdag kupechez. Mért 
történt ez ? Nem másért, minthogy gazdag legyen. 
Eladta magát a szó szoros értelmében. Senki sem fogja 
kutatni, szereted-e férjedet, vagy nem, hanem csak azt 
látják, hogy családunk koldus lett. Talán még azt is 
fogják mondani, hogy engem vagy atyádat akarod el
tartani. A hozzád hasonló nők megvetnek; azok, akik 
közé lépsz lenéznek; mert le kellett közéjök ereszked
ned. Mindenki el fogja beszélni történetedet, a szörnyű 
elszegényedést. Mindenki elbeszéli atyáink bűneit, tol
dásokkal, nagyításokkal, s gyalázni fogják őket a 
sirban.

Hedvig zokogott, és nem szólt semmit; bátyja to
vább folytatta:

— Ha szegényhez mégy nőül, akkor is gúnyolni 
fognak. Példaképen mutatnak rád; ime mivé lett a 
gazdag és fejedelmi család. Es újra meg újra becsmé
relni fogják atyáinkat, akik már a sirban uyugosznak. 
Nem fogják kímélni atyánkat sem, aki még él, s any- 
nyira szeret téged.

A leány összekulcsolta kezeit.
— Mit tegyek ?
— Rejtsd el magad a világtól drága húgom. Menj 

zárdába.
Hedvig kínosan felsikoltott.

IV.

Igazat adott-e Hedvig bátyja indokainak: arról 
nem szólt soha egy szót sem, de nem is mondott el
lent. A köztük történt szomorú beszélgetés után elko- 
morodott. Kedélye elborult, arcáról eltűnt a vidámság. 
A jókedv, mely azelőtt mindenütt megjelent ahol ő 
volt, elmaradt most tőle.

Az öreg Bükk-Éri csakhamar észrevette a 
változást, de okát nem kérdezte. Meglehet, hogy fia 
közlőit vele mindent, ami közte és nővére közt 
történt.

Még csak két hétig volt Hedvig az atyai háznál, 
midőn kijelentette atyja előtt, hogy zárdába akar vo
nulni. Atyja semmi meglepetést nem mutatott leánya 
szándékával szemközt, de mégis nagyon meg volt hatva. 
„Szegény gyermek !“ kiáltott és két köuy hullt végig 
ráncos arcán. Hedvig halvány, szomorú arccal csókolt 
kezet , s roskadozó léptekkel ment ki a szo
bából.

A Bükk-Eri kisasszony azután már egy hét 
múlva elhagyta az atyai házat és zárdába ment. A két 
Bükk-Éri ismét egyedül maradt a kastélyban, s éltek 
mint két gép, melyek mozgásra vannak szerkesztve. 
Csak olykor rándultak el a szomszéd birtokosokhoz, 
hogy a barátságot fentartsák; néha pedig vadásztak, 
megmutatni, hogy még élnek. Olykor-olykor lakomát 
is rendeztek, hogy megmutassák, miszerint még vau 
mit enni.

Eközben volt egy látogatója a kastélynak, akit 
már vártak, kinek megjelenése nagyon fájdalmas volt a 
két Bükk-Érire.

Egyik délután elegáns fogat hajtott a kastély ud
varára, s egy fiatal ember ugrott ki belőle. Az öreg 
Mihály azonnal elébe ment. A jövevény megmondta 
nevét, s kérte, hogy jelentse be a nagyságos uraknak 
Midőn a két Bükk-Éri meghallotta a nevet, összenéz
tek, s egy pillanatig hallgattak.

A fiatal ember belépett, s azonnal elmondta, 
hogy Erdélyben megismerkedett Hedvig kisasszony nyal. 
s most nem akarta kikerülni a harkályi kastélyt.

— Nővérem zárdában van, — szólt Géza hideg 
hangon.

A fiatal ember megrendült, és nem tudott szóhoz
jutni.

— Fel fogja venni a fátyolt, — mondá ekkor Ra
fael, szemeit a padozatra függesztve.

A fiatal ember mély, hörgő lélekzetet vett. „Le
hetetlen, lehetetlen!“ — mormogta. Néhány pillanatig
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csak maga elé bámult, azután fájdalmasan felkiáltott: 
„Oh istenem mennyire szeretem!“ Eltakarta szemét 
kezével; pedig nem is sirt csak kínosan nyö- 
szörgött.

— Hedvignek másithatlan akarata, hogy apáca 
legyen, -  szélt ismét Géza, fagyos, hideg arccal.

A fiatal ember fölállt.
— Ha beszélnek önök vele, kérem adják át tisz

teletemet. Én most tovább megyek. Csak keresztül- 
utazom itt.

Meghajtotta magát, és kitántorgott.
A két Bükk-Éri finom udvariassággal elkísérte 

az udvar lépcsőjéig. A jövevény egy pillanat alatt bent 
volt kocsijában, s a lovak gyorsan ragadták ki a kas
tély udvarából.

Ez a fiatal ember azután megszűnt szereplő lenni 
a szerencsétlen család történetében.

Tavaszkor Hedvig fölvette a fátyolt. A szomorú 
és kegyetlen szertartáson jelen volt a két Blikk-Éri is 
a templomban. Szertartás után elbúcsúztak Hedvigtől 
ki már nem volt többé sem családjáé, sem a társada
lomé, hanem mint a kegyesek mondani szokták: az 
istené!

Ezután igen rövid idő alatt nagy változások tör
téntek a Biikk-Éri családban. Beszélték mindenütt, 
hogy a harkályi kastélyt el fogják adni, s a két Bükk- 
Éri elmegy onnan valahova. Csakugyan sok mindenfé
le ügynök járt-kelt darab idő óta a kastélyban, kik 
azután elbeszélték, hogy ha a kastélyt eladják, sálából 
az adósságokat kifizetik, marad még a két Biikk-Eri- 
nek 25 30,000 Irtja.

Eközben — úgy az ősz végén egyszerre elter
jedt. a hir, hogy Hedvig meghalt a zárdában.

A hir igaz volt.
Az öreg Rafael eszméletét vesztette, mikor tud

tára adták a hirt; Géza pedig fölordított, mint egy 
oroszlán, szemeit elfutotta a vér, s a szoba sarkában 
levő fegyvert ragadta föl. Az öreg Mihály azon
ban rávetette magát, s birkózott vele, amint agg csont
jaitól kitelt. Géza beleharapott a vén ember karjába, 
de az el nem bocsátotta. Végre lecsöndesült a dühöngő; 
akkor a földre vetve magát, keservesen sirt. Mindig 
csak Hedvig nevét mondta, elnevezte égbeszállt angyal
nak ; virágnak, mely elhervadt, és áldozatra vitt bá
ránynak. Irtózatosan szenvedett. Attól lehetett félni, 
hogy megőrül, vagy hogy elveszti magát. Öklével hom
lokát ütötte, s azt kiabálta, hogy ő gyilkolta megHed- 
viget. Egy óráig tartott ez iszonyú dühöngés. Mikor 
elcsöndesült és meglátta atyját, egé-z arca vérvörös 
lett. „Vigyetek ki innen!“ — kiáltott, és az öreg 
Mihály kivitte a szobából, mert a maga lábán nem tu
dott menni.

Az öreg Rafaelt pedig egyenesen az ágyba vit
ték, mert nagymérvű szélhiidés érte. Nem tudta moz

gatni sem kezét sem lábát. Beszélni sem tudott többé 
folyékonyan, csak hebegett. Éjjel nappal meredt sze
mekkel nézett a levegőbe. E meredt szemek gyakran 
megteltek könyekkel. Géza két napig nem is látta 
atyját. Ez idő alatt szobájába zárkózott és senkivel 
sem beszélt. Az öreg Mihály egészeu kétségbe volt 
esve, s a küszöbön aludt mind a két éjjel. Végre 
bánnád nap azzal csalta ki Gézát, hogy atyja nagyon 
beteg. A fiú elment atyja beteg ágyához, leült mellette 
egy székre, fejét kezére hajtotta és hallgatott. Az öreg 
Rafael végre megszólalt:

— Bizonynyal el is temették már.
Géza fölkapta fejét. Mily tompa, szakadozott 

hangon voltak e szavak mondva. Szomorúan megrázta 
fejét és megfogta atyja kezét. Magában pedig azt gon
dolta: „Istenem! téged is el fognak temetni nem
sokára.“

A beteg szeme könyben úszott. Géza letörülte a 
lehulló csöppeket, és megcsókolta atyja kezét.

— Nyugodjunk meg, hiszen szegény Hedvig úgyis 
élőhalott volt már a zárdában.

Este volt, Mihály lámpát tett az asztalra, melynek 
lobogó fénye csak homályosan világította meg a mély 
üregü szobát. A falakon a Bükk-Ériek arcképei függ
tek. A lobogó fénynél mozgott mindenik, mintha életet 
nyernének s kilépni készülnének az aranyos keretekből 
Mindenik szeme oda nézett az ágyra Épen az ágy fö
lött függött Arzén és Bogumil arcképe, két pompás fest
mény, melyekért a művész nagy díjakat kapott. Arzén 
és Bogumil összefonták karjaikat, kevélyen tekintettek 
le az ágyra, mint két hóditó császár. A fin és unoka 
gyakran föltekintettek e két képre; néha pedig össze
találkozott tekintetük.

Rafael ott feküdt az ágyban, mint egy darab fa 
Kezét, lábát nem tudta mozdítani. Arcában azonban a 
kínok tusája tükrödzött. Géza egyszer megkérdezte 
tőle, hogy mikor voltottaz orvos, vagy mikor fog eljőni 
ismét. A beteg intett fejével, azt látszott mondani: 
mit tehet itt az orvos.

Éjfél körül a beteg roszabbul lett. Elvesztette 
eszméletét, és hebegő nyelvével lázasan kiáltozott, gyak
ran érthetien, vad hangokat hallatva, mint a némák 

^szoktak. Az orvos ekkor megjelent, s tudtul adta, hogy 
nincs többé remény. Midőn eszmélete ismét visszatért, 
azt kívánta, hogy ültessék föl ágyában. Az örvösekkor 
figyelmeztette, kogy a gondviselés titkai belátbatlanok 
lévén, tegyen végintézkedéseket. Rafael fölkacagott. 
Gúny, fájdalom volt e kacagásban, mely velőkig hatott. 
Ezután mellére csiiggesztette fejét. így fogadta a lel
készt, aki meggyóntatta.

Hajnal felé egész testében megrázkódott, mintha 
villany folyam érte volna. Mint egy halálosan megseb
zett sas, vergődni kezdett. Arca eltorzult, vérbe borult 
szemei a családi képekre vetettek egy cikázó tekintetet
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azután pedig fiára. „Szegény fiam, szegény, szegény — Atyám ! — kiáltott a fiú és eltakarta
Hedvig!“ Megrázkódott ismét, s karjait emelgetni kezdte, arcát.
mint két kitört szárnyat. És végre csakugyan fel tudta Rafael visszaesett a váukosok közé.
emelni bal kezét, s azzal megfenyegette sorba a családi ' Meghalt.
arcképeket, melyek szemei mind rá voltak irányozva. (Folytatjuk.)

VAGY EGYIKET, VAGY MÁSIKAT.
— ROQÜETTE OTTO BESZÉEYE. —

(Folytatás.)

Steinhausenné ama szivélyességgel fogadta őt, 
melylyel mindenkit oly nagyon meg tudott nyerni s mi
vel ő is tetszést aratott, a ház úrnője hangsúlyozta, 
hogy örvendeni fog, ha őt a család rendes vendégei 
közé sorozhatja. Növelte Wolfram becsét az is, hogy 
a hegedűben némi zenészeti gyakorlottsággal birt s 
ekép mi sem hiányzott, hogy látogatása szives fogad
tatásban részesüljön. Egy pillantás a zeneterembe, 
hol a zongora állott, ama kérelemre ösztönözte az orvost, 
hogy éneklésre kérje föl. A hölgy szívesen vállalko
zott s Arnonak első dalait választotta ki s énekét 
önmaga kisérte a zongorán. Mig Luitgart énekelt, anyja 
ama szabadságával élt, hogy a ház körül mutatkozó 
foglalkozásai után látott, mit ő gyakran tett olyankor, 
midőn látogatások a zenéléssel a szokottnál tovább 
nyúltak. Alig hagyta a szobát el, midőn Luitgart 
is bevégezte dalát.

— Nekünk most fontos bészédünkvan egymással 
— szólt a hölgy hirtelen, — dalaimat úgyis untig 
hallhatja még egyszer-máskor. Higyje meg ön édes or
vos ur, hogy már nagyon óhajtottam azt az órát, mely
ben önnel beszélhetek. Ne magyarázza félre, ha nem 
pirulok többé ön előtt. Amit cselekedtem,arról felelek 
és miután ön az, ki engem erre ösztönzött, becsemből 
mit sem veszthetek ön előtt. Egyideig nagyon gyötrött 
engem, hogy ama lépésemet családom előtt eltitkoltam, 1 
most azonban már nem sokat törődöm azzal.. Minden 
előtt, mondja csak kérem, nem gyanitja-e önnek ba
rátja, hogy én az ő ügyébe beavatkozhattam ? — Neki 
ezt ne u szabad megtudnia, semmi szin a la t t!

■—Kisasszony!—viszonzá Wolfram, -  én is bevallom, 
hogy rég vágytam kegyeddel, egy hovátovább meggon
dolandó körülmény fölött értekezni. Kegyednek Arno 
iránt tanúsított jósága engem igen furcsa helyzetbe 
juttatott, ámbár afelől sikerült őt meggyőznöm, hogy 
ama betegségében látott tünemény nem volt egyéb, 
mint álomlátomány

Azonban egészségének javultával körülményeinek 
kedvezőbb fordulata nem kerülte el figyelmét. És ezt 
ő nekem tulajdonítja. . .

—• Helyesen tulajdoníthatja, — vágott közbe 
Luitgart. — Önnek közbenjárására történt minden.

Rósz néven veheti-e kegyed tőlem — foly- 
tatá az orvos — ha az ő határtalan hálája irántam, —

melyet mindennap oly sokszor kell hallanom, — nehe
zemre esik? Egészsége mindinkább helyreállván,végre 
az én anyagi helyzetem felől is bővebb tudomást nye- 
rend ...

— Azon lehet segíteni ! — szólt Luitgart. Fa
lura kell őt küldeni. A tavasz úgy sincs már távol. 
A falusi lég úgyis szükséges, hogy végleg magához 
jőjön.

— Vájjon nem lehetne-e, — k érdezte Wolfram 
— valami ismeretlen barátját szerepeltetni, ki őt jóté
teményeivel.

— Épen nem ! Ah, mily rettenetes szó! . . .  Jóté
temény! — szólt a hölgy. — Ugyan kérem, a barát
ságnak legegyszerűbb és természetesebb kifejezését ily 
szóvalkell megjelölni, mely mindkét részről oly keserűen 
sértő? Amaz önkint érthető szolgálat, mit mi ba
rátunknak tettünk, egyedül önre háromlik vissza, ki 
abban főtényező volt. És én erre szavát kérem!

A hölgy ezzel az ifjú felé nyujtá kezét, melyet ő 
örömmel ragadott meg, habár nem szívesen egyezett 
is Luitgartnak ez akaratába.

— Egyelőre igy is jól van, szólt s akadozva foly- 
tatá: — De még lesz oly idő, midőn Arno ismét átlépi 
e ház küszöbét, s akkor az egész dolog nem marad előtte 
titok . . .

A hölgy nyugodtan tekintett a beszélőre.
— Hiszi-e ön, hogy lesz még oly idő ? Én nem 

hiszem! Ö nem kíván többé házunkba lépni. Én azt hi
szem : benső élete immár egészen más fordulatot vett. 
Vagy talán máskép nyilatkozott ön előtt? Wolfram 
meg volt lepetve. Sehogy sem érté e hölgynek kimért 
nyugalmát. Szelíd tekintete és minden keserűségtől 
ment szavai egészen zavarba hozták őt. Es ő csakugyan 
nem táplált volna szerelmet barátja iránt? És ama 
körülményes gondoskodása csak felületes részvétnek 
lenne tulajdonítható, melyet a jótét ösztöne csak pilla
natra fokozott volna föl ? Oly nyugodtan mondott le e 
hölgy arról, hogy Arnot valaha ismét láthassa! — És 
amig Wolfram agyát ily gondolatok cikázták át, a 
hölgy utósó kérdése őt egészen zavarba ejtette. Hogy 
ama tünemény, melyet ő álmában látni vélt, az első 
napokban olykor foglalkoztatta elméjét, az bizonyos. 
Később elő sem hozta azt többé, sem Luitgartot és 
ennek családját; sőt egyátalában semmi rajok vonat-

14



106

kozó dolgok felöl nem tőn többé legtávolabbról sem 
említést. Eképen Wolframnak be kellett vallania azt, 
ami előtte is különösnek tetszett.

— Látja ön, mennyire nem csal gyanitásom, — 
szólt a hölgy nevetve. És igy lesz a legjobban. Mi ket
ten, ön és én, kik oly sajátságosán lettünk egymásnak 
meghittéi és remélhetőleg barátai, amaz ösvényről, 
melyet az ő érdekében választottunk, azért még nem 
fogunk letérni. Öii adott szavát megtartja és hallgatni 
fog; ez legyen elégtételem, mit öntől kérnem kell.

Az iíju kérdőleg tekintett Luitgartra.
— Nem ön vett-e rá, — folyt atá a hölgy mo

solyogva — hogy átlépjem ama határt, melyet tu
lajdonképen büntetlenül átlépnem alig lehetendett? Az 
éli titkomnak most ön előtt szentnek kell lenni, ha 
kissé bűnhődnie kell is emiatt. Tehát — barátunknak 
falura kell kivonulnia; a jövő tavasz íelüditi őt s uj 
életet önt belé. Csak az a kérdés, hol találunk számára 
alkalmas és kényelmes lakást ?

Wolfram gondolkozni kezdett. Thüringában vol
tak neki távoli rokonai, egy pár agg házastárs. Az öreg 
ember a városban kántorkodott, fia pedig egy más 
helységben mint lelkész volt alkalmazva. Wolfram 
évekkel ezelőtt, koronkint meglátogatta őket s a csa
lád többször meghívta őt magához. Ily körülmények 
közt a kántor házát jelölte ki barátja tartózkodási he
lyéül.

Luitgart egyszerre kémlő tekintettel legeltető az 
ifjún szemét. Úgy látszott, mintha kissé gyanakodnék, 
vagy talán csak elcsodálkozott.

— Oda akarná ön barátját küldeni orvos ur — 
kérdé a hölgy, rövid hallgatás után. Ismeri ön ama vá
roska környékét körülményesebben ?

Wolfram nem érté át e hölgy tekintetét s a kér
désnek hangsúlyozását.

— Kevésbbé szerény igénynyel biró egyének is, 
mint aminő barátom, megelégedhetnének ama lakással 
s igen jól találnák ott magokat. A táj, amennyire én 
ismerem, meglehetősen kies. Az öreg kántor és neje 
szintén igen kedélyes házastársak, kik a vendéget igen 
szívesen látnák s azt a szép szobácskát a kertre, mely 
az erdővel és mezővel határos, magam is jól ismerem. 
Az orvos nagyon lelkesedve volt terve iránt.

— Amellett — folytatá — Arnónak az eg) ház 
orgonája is rendelkezésére állana. Már vagy két Ízben 
hallottam is tőle, hogy ilyesmi iránt nagy vágyat érez. 
Különösen most, midőn egy nagyobbszerü egyházi zene 
szerzésén töri fejét.

Mig Wolfram ez előnyöket fejtegette, Luit
gart gondolatokba merülve tekintett maga elé.

— Majd később értekezünk még e tárgyról, — 
szólt azután és a társalgásnak egészen más irányt 
adott.

Wolfram e naptól kezdve nagyon szívesen látott 
vendég volt a Steinhausen család körében. Miután pe

dig hegedűjét nem kis ügyességgel kezelte, a zenészeti 
estélyeknek kiegészítő részét képező. Nem csekély je
lentőségű volt reá nézve R . . . házi orvos és egész
ségügyi tanácsossal való megismerkedése, ki iránta, 
valószínűleg mivel talán előre is fölhívták rá a figyel
mét, barátságos indulattal viseltetett. A sokoldalú 
öreg ur őt csakhamar különös kegyébe vette s őt se
gédorvosul választotta maga mellé, mi Wolfram jövő
jét teljesen megalapította. Habár ily helyzetben eléggé 
szerencsésnek érezte magát, még boldogabbnak tartá 
magát akkor, ha a kedves, szeretetreméltó hölgy köré
ben időzhetett. Az izgékony kedélyű ifjút uj fényes 
világ környezte, és az, ki e körnek központját képezte 
őt mindenki szeme láttára különösen kitüntette s őt 
titkon barátjának is nevezgette. A közös titok volt köz
tök a kötelék, mely által W olfram csakhamar szilár
dabban érzé magát ama központhoz csatolva. Gyakran 
intette is őt lelkiismerete, hogy vigyázzon magára s a 
mutatott szívélyesség által ne hagyja magát tévútra 
vezettetni, minden előtt pedig, hogy oly reményt ne 
tápláljon, amely által csak barátjának válnék árulójává. 
A h ! pedig már ő rég azzá vált, miért olykor szemre
hányást is tőn magának! Mert Arnónak tudni sem 
volt szabad, hogy Wolfram csak érintkezésben is áll ama 
házzal, melytől ő visszavonult, hogy szenvedélyétől me
neküljön. Majd azáltal igyekezett Wolfram magát 
megnyugtatni, hogy Luitgartnak Arnó iránti vonzalma 
az őszinte részvét határán nem csapott túl. Talán mi
vel szive nem foglalkozhatott e hölgynek az ifjúval, 
azért igyekezett művészeti tehetségét lehetőleg méltá
nyolni. Azért énekelte ő mostanában dalait társas ösz- 
szejövetelek alkalmával; azért gyakorolták be egy ze
neestély alkalmával oly nagy buzgalommal az ő első 
quartetjét. Wolfram is részt vett abban hegedűjével, 
mivel Luitgart kérte erre föl. Hiszen csak egy intésére 
volt szükség, hogy minden szivességet a legnagyobb 
készséggel teljesítsen számára. Igen, mert keblét tel
jesen betölté e hölgy iránti vonzalma és mégis meny
nyire megrettent, valahányszor helyzete eszébe ju 
tott. A barát alakja, mely egyideig korlátot vont köz
tök mindinkább kezdett árnyképkiut tünedezni, elany- 
nyira, hogy nemsokára nem is gondolt már többé arra, 
ha Luitgart közelében lehetett. Saját vágyai és remé
nyei töltötték ki a megürült helyet. De ha olykor leg
boldogabb óráiban Luitgarttal egyedül társaloghatott, 
és a hölgy hirtelenében Arnó nevét ejté ki, megrendült 
egész lelkében s féltékenység és dac lopózott abba. Úgy 
érezte, mintha minden reménye meghiúsulna s olykor 
bűnösnek érzé magát s kedélyének meghasonlásábau, 
nem tudott kivergődni ama tömkelegből, amelybe té
vedt. Volt azonban emelkedettebb hangulata is, mi
dőn úgy vélte, hogy őt a szerencse pártfogásába 
vette.

A vagyontalan fiatal orvos most már a nagyvilág
ban forgott. Előnyös külseje őt mindenütt szívesen Iá
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tóttá tette, ajánlások folytán sorsa biztos alapot nyert, s 
fényes jövőre lehetett kilátása.

Luitgart családja minden tartózkodás nélkül ki
mutatta, mily becsben tartja öt, sőt bizonyos oldalról 
oly célzásokat is hallhatott, melyek lelkét részint el
ragadták részint félelemmel töltékel. Ha azonban Luit- 
gartnak iránta, tanúsított viseletét közelebbről vizsgál- 
gatta, azt be kellett magának vallania, hogy szerfe
lett szívélyes iránta, sőt azt is, hogy őt különösebben 
kitüntette, de mind e kitüntetés inkább a barátot il
lette mintsem a kedvest. Talán nem is értette el, vagy is
merte föl szerelmét a hölgy s talán meghűlne irá
nyában, ha azt fölfedezné, — gondolá az ifjú — s e  
gondolat őt megijeszté. Rágondolt Arnóra és ennek 
visszavonulására. Hasonló sorstól remegett ő. De sok
kal inkább be volt szőve a világba és társaságba, sem
hogy Luitgart családját kerülhette volna, még akkor 
is, ha erre valamely kétségbeesett elhatározás ösztönö- 
zendette. így élt ő most fokonkint növekedő hivatási 
ügyeinek s a vidám társalgó álcája alatt az idők hul
lámainak kényére bizta sorsát. Ez alatt elmúlt a tél. 

 ̂ társaság már kezde gondolkozni afelől, merre 
utazzék el, a tavaszt vidéken élvezni s megszökni a 
vagy város rekkenő melegétől.

Wolfram, ki hivatása folytán ehez volt csatolva, 
bánattal tekintett amaz idő elé, midőn Luitgart is ki
költözik anyjával, és az előtte oly kedvessé vált lak 
üresen álland.

Májusi nap volt. A mező mintha zöld szőnyeggel 
lett volna beterítve; az erdő fáit az első levelek di- 
sziték s a kertek tarka színben virultak. Fönt a légben 
pacsirtadal, alantabb méhzöngés! A táj illatárban, 
aranytisztaságban fürdőit.

A kántoriak nyílt ablakaiból keuetteljes zene ha
tott ki, teljes öszhangban, a kertbe. Magasztos tavaszi 
hangulat lengte át e zenét. Hálaimának lehetett ezt 
tartani, — m ely bensőleg át volt érezve, s a kedélynek 
legmélyebb forrásából buzogott föl.

A kántorné áhítattal járt-kelt a kertben az abla
kok alatt, s egy Ízben belépett a tulipánágyba is, mely
ben férjének kedvenc virágai tarkáivá pompáztak, 
hogy egyes lehajlott virágot fölegyenesitsen, majd pe
dig egyes barackfa-ágat igazgatott el a lúgoson, hogy azt 
a nap jobban érhesse. De ugyanannyiszor tért vissza az 
ablakok alá, hogy a zenének egyetlen hangját se ve
szítse el. Ott bent pedig a tiszta szobácskábán a fiatal 
vendég ült a zongoránál, ki már négy hét óta szállásolt 
nálok s a háta mögött álló kántornak épen most ké
szült o ra  to  r i u r n á n a k  nyitányát játszotta el. Itt 
szerzetté azt a művész s a két öregnek eközben is elég 
alkalma volt azt hallani, s minden hangot ismertek 
már abból. Mindamellett a kántor, bársony házisapká
jával ősz fején, bámulattal és feszü lt figyelemmel pillant- 
gatotta hangjegyekre, segített a leveleket fordítani sko- 
ronkint nagy tetszéssel rázta fejét s midőn a nagy 
futam következett, mindkét karjával hadonázott, mi 
nála a legbensőbb fölindulás jele volt. Azután fejét 
csóválgatta s kezét a művésznek vállára tevén, lelke
sedve szó lt:

— Felségesen sikerült!
A fiatal zenész körültekintett és fölkelt. Arca 

élénk pirt nyert az izgatottságtól, szeme ragyogott a 
teremtés örömétől és a boldog ifjúi vidámságtól.

(Folytatjuk.)

T Á R C A .
TÁRCA-LAPOK.

(Olga et comp. — Laplace. — A természet újabban. — 
Férfi s nö. — Az agy velő. — Nincs pletyka.)

Az égbolt oly őszinte kékkel mosolygott a lába
ink alatt elterülő völgy pázsitjára, mintha egy gyer
meklány bájos szeme nézett volna ránk, kinek lelkében 
még viharok nem dúltak.

„6 milyen szép az ég!“ — sohajta föl szomszé
dom, — a kirándult társaság egy kedves nőtagja — 
— „élvezze velem“, — folvtatá hozzám fordulva, — 
„mi nők még élvezni se tudunk egyedül, még akkor is 
támaszra van szükségünk.“

— Mondja ki nyíltan, ön firmájához compagnont 
keres és arra engem szemelt ki. A cég: A természet. 
Élvezik Olga és — Domino. Bennem rósz társra akadt, 
nem minden órában vagyok képes a természet bájain 
andalogni. S most épen nem.

„Önt e látomány nem ragadja e l?“ — kérdé a 
kedves faggató — „az ég királya, a hatalmas fénycsil
lag, a nap, melyet a teremtő ami kedvünkért ma ün
nepi derültségben keltett föl.“

— Ami kedvünkért! A teremtő! ég királya! ün
nepi! Ezek szép hölgy, szép dolgok. Laplace, kitől I. Na
poleon azt kérdé, mért nem ir csillagászati munkájábau 
sehol az istenről, ezt felelte: Felség, nem szorultam e

1 föltevésre.
Olga ijedve fogta be szemét, hogy szavaimat ne 

h a l l j a .
— ügy látom, ön elrémült attól is, amit ezentúl 

mondtam volna. Még csak Laplace-ról beszéltem, ma
gamról nem. Jobb lesz tehát egyedül élveznie.

„Beszéljen, okait hallani kívánom.“
— Én egészen más szemmel nézem ezt az égbol

tot, melyet ön az emberiség kedvéért teremtettnek gon
dol. Ön azt hiszi, a csillagok azért léteznek, hogy ud-

14*
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varlói az öli szemét hozzájok hasonlítsák s a nap ma 
azon egyszerű okból süt kellemesen, mert önök kirán
dulást terveztek. Ön hálával tartozik a napnak adózni, 
én nem vártam tőle semmit, nem is kaptam, ennél
fogva nem adózom. Ez a magyarnak kedves jel
szava.

„Ön bizonyosan vaskalapos tudósok könyveit bújta 
s most rideg akar maradni ott, hol mindenki fölme
legszik. Szóval Önben nincs költészet.“

— Azt mondja, bennem nincs költészet, mert a 
természetet nem csodálom azon gyermekes áhítattal, 
melyet a katekizmus elénk szabott. A természet való- 1 
ban nem költ bennem költői hajlamokat. A természet 
csak akkor volt költői, mikor a titok fátyola boritá a 
benne rejlő erők működését, mikor az ember még e 
roppant hatalommal harcot vívott, önfentartásaért, mi
kor e titkos szörny lépten-nyomon legyőzhetlennek lát
szó akadályokat tornyositott az ember elé. Akkor félt 
az ember tőle és — bámulta. Minden ártalmas befő- ! 
lyását személyesítve istenné változtatá és imádta, j 
Minden betelt, liget, a tenger, folyam, — hegyek tel
tek voltak istenekkel. Ma már a természet bizonyos fo- j 
kig — nem titok előttünk. Ma már legalább alapelvét 
ismerjük ez összeségnek, mely nem más — mint az 
a n y a g  f o l y t o n o s  m ű k ö d  ése a benne rejlő erő
nél fogva s ennek kulcsával a tudomány óráról-órára 
mélyebben vezet be a természet sötét titkaiba. Amit 
pedig ismerünk, az iránt nincsenek illusióink, s hol ezek 
hiányzanak, ott az ön által költőinek keresztelt fölfo
gás — melyet én annak el nem ismerhetek — nem le
het helyén.

„Vigyázzon, mit fognak önök a költészet helyébe 
állítani, ha a pöfifeszkedő tudomány már annyira megy 
hatásával, hogy hivei még gyönyörködni sem tudnak 
zavartalanul a természetben“, — felel Olga színéből ki- I 
keivé és látható izgalommal.

— Mig a világon nők és gyerekek lesznek, nem i 
vész el az u. n. költészet, súgtam neki nevetve.

„Ön ki akar térni az egyenes válasz elől. Jobbra ! 
nem szabad hajtani — ez városkapitányi rendelet, j 
„balra hajts“, ezt olvashatja mindenütt.. Hajtson tehát 
balra és feleljen.“

— Az u. n. költészet helyébe állítjuk azt, mi a 
nők legnagyobb ellensége — az igazságot, a való- | 
ságot.

„Brr! Láttam egy képen az igazságot lefestve, de ( 
az nagyon illetlen kép volt.“

- -  Sajnálom, de mi nem tűrünk semmiféle lep- j  
let a természeten s haladunk odáig, hol az embert agy- j 
velejének kénkő-tartalma cserben hagyja.

„Irtóztató emberek. Agy velejének kénkő-tar
talma, ki hallott ilyet? A lángész e szerint nem egyéb 
egy embernél, ki véletlenül pár unciával több agyve
lőt kapott. Az isteni szikra nem egyéb, m in t. . .

— Agyvelejében a kénkő munkálkodása. Egy tu 

dós, kit minden nő méltán gyűlölhet,' mondja: Ohne 
Phosphor kein Gedanke.

Olga ijedten kapott fejéhez.
„Ne beszéljen tovább, rosszul kezdeni magamat 

érezni. Figyeljen, nehogy szivara közel érje fejemet és 
a kénkövet meggyujtsa.“

— Megmondom milyen a maga fejecskéjének tar
talma. Az ön agyában van zsir és kénkő. körülbelül 
44 uncia. A férfinak 50 szokott lenni, én 6 unciával 
megelőzöm önt.

„Goromba.“
— Mikor ön szives volt a világot becses jelenlé

tével megtisztelni, akkor a zsir kevesebb volt s kopo- 
nyácskája vízben volt gazdagabb. Ez állapot visszatér, 
ha — mint remélem — nagymama-korában unokáit 
lábainál látandja játszani. Azért lesz ön akkor másod
ízben gyerekké. Az agyvelőnél különben nem csupán a 
mennyiség határoz, hanem inkább a mesterség, mely 
az agyvelő elrendezésében látható. Újabban fedezték 
föl, hogy az agyfelületen levő elágazások, kigyózások 
és bevágások igen nagy szerepet játszanak. Minél el- 
ágazóbb s látszólag rendetlen ez a példátlanul finom 
munka, mely kis fejecskéjébe fér, annál magasabb szín
vonalán áll ön a tehetségnek. Ez az agyvelő, melyet 
különben a tudomány tökéletesen föl nem deríthetett, 
mert a gordiusi csomónál is jobban összebonyolitvák 
csodafinom szálai, idegei, ágai, — 25 éves koráig fej
lődik zsiradékban, 50-ig azon állapotban megmarad s 
azontúl leszáll, összezsugorodik, űrök támadnak a velő
ágazások közt, a velő szívóssá válik, színe szürkül, vér
tartalma fogy.

„Megálljon uram! istenem úgy érzem már most 
magam, mintha velőm összezsugorodnék, fejem vízzel 
telnék meg s én ostobán magam elé bámulnék a vi
lágba. Iszonyú! Félek minden doktortól, természettu
dóstól, kirurgustól és magától. Vak akarok maradni i 
Magamba nem akarok látni. Mikor az ember magát 
végképen megismeri — akkor neki megy a Duná
nak.“

— ügy fél ön magától ? Én nem félnék magát 
egészen megismerni.

„Beszéljen városi pletykát, tudományával tor
kig laktam.“

— Egy király s egy királyné Pesten volt a héten. 
A baloldal a megyei javaslattól fél, a felsőház legyőzte 
az alsóházat, a sport hete eltelt, egy mágnás megcsa
pott egy városi biztost, a lánchíd meg van véve . . .

„Ez engem nem érdekel, én pletykát kérek.“
— Ez egyszer nem hallottam Pesten pletykát.

Domino.

IRODALOM.

Mezei József költeményei. 3. k i adás .  (Szerző 
sajátja. Pest. K e r t é s z  József gyorssajtónyomása-
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1870.) Vannak esetek, mikor a kritikának fátyolba 
kell göngyölni fegyvere begyét, oda kell hagyni állás
pontját s bizonyos tekintetben helyt kell engedni szi
vében a philantropikus érzéseknek, nehogy túlságosan 
kimélytelennek vagy durvának mutatkozzék. Ezzel nem 
azt akarjuk mondani, hogy kelljen ki egészen tárgyi
lagosságából s ne legyen más, mint egy szánakozó phi- 
lantrop, mert a józan kritika ennyire sohasem tagad
hatja meg magát, hanem azt, hogy m o d o r á b a n  le
gyen gyöngédebb és finomabb. L e s s i n g  a németek 
legnagyobb és legszigorúbb kritikusa, aki ahol csak lehe
tett a legkimélytelenebb módon sújtott ostorával maga is 
egészen megszelídült, mikor a szerencsétlen Wallersdorf 
poétái műveleteit bírálta.

E rövid bevezetést azért bocsátottuk előre, hogy 
mintegy jelezzük álláspontunkatM ezey  J ó z s e f  nem
rég megjelent s már három kiadást ért költeményeivel 
szemközt, melyekről nem is annyira bírálatot, mint 
észrevételeket akarunk Írni.

M ez ey József a legszerencsétlenebb emberek 
egyike. Mint tehetséges festő pályája kezdetén, a hala
dás első fokozatában vesztette el s z e me  világát, a ki- 
gyógyulás reménye nélkül.

Örökre le kellett mondani mindarról, ami a kül
világban szép és magasztos látvány ; le kellett mondani 
a természet minden szépségéről, melyeket egykor annyi 
inspirálóval festett le vásznára. Tehetsége, hivatása s 
az a kétségbeejtő tudat, hogy most már ezeket nem 
érvényesítheti többé, oly kínokat okoztak neki. hogy a 
szellem e vergődésében talán megőrült volna, ha nem tűnt 
volna föl a vakság éjeiében egy szelíd vigasztaló, egy 
ideális rábeszélő : a k ö l t é s z e t .

Mezey József költészetét egyenesen szerencsétlen
sége fejtette ki. Miután a külvilág egy csapással be
zárult előtte, lelke belvilágába vonult vissza s átadta 
magát csöndes meditatióinak. Végigtekintett, végig 
ábrándozott múltján, gondolt jövőjére s a kétségbeesés, 
a fájdalom, a lemondás, a reménytelenség súlya alatt 
önkénytelenül költővé alakult át. Érzelmeinek hangot 
adott s egyenkint leírta azokat, úgy a hogy jöttek, 
anélkül,hogy m ü f o r m á k a t  keresett volna számukra,

Me z e y  József tehát nem költő, hanem egy kö l 
t ő i  é r z é k ű  dilletans, ki költészetével szórakozást 
nyújt, magának, ki ezáltal vigasztalja magát, anélkül, 
hogy az emberiségre hatást gyakorolna vele s érzelmei 
leírásával hasonló érzéseket tudna kelteni más egyéni
ségekben. A költőt költővé: az anyag és a forma mű
vészi egybekapcsolása teszi. Ha valakinél vagy az egyik, 
vagy a másik hiányzik, az nem tarthat jogot a költő 
címére. Mezeynél nagyon sok helyen találkozunk költői 
h a n g u l a t t a l ,  egy pár helyen kellemesen lep meg 
az érzelmek költői nyilvánulása, de a m ü f o r m á t 
mindenütt nélkülöznünk kell. Ismételjük: Me z e y  egy 
költői érzékű dilltdans, kiből szerencsésebb viszonyok 
közt talán valódi költő válhatott volna.

Körülbelül száz  kisebb, nagyobb vers van ez 
i előttünk fekvő kötetben.

Száz vers mindenesetre elég arra, hogy valakinek 
! az egyéniségét visszatükrözve lássuk bennük. Mezeynél 

azonban nem igy áll a dolog. Az ő száz verse külön- 
külön annyifelé csapong, annyi oldalt mutat, hogy bi
zonyos, h a tá r  ozo t t  egyéniség nem vehető belőlök 
észre. Nem vonul át rajtuk egy határozott fő jellemvo
nás, melyből a költő lelkületére, individualitására vi
lágosan következtetni lehetne.

Haladásról sem lehet szó e költeményekkel 
szemközt. A mai korban, mikor a poézis oly magas 
színvonalon áll csaknem mindenfelé s oly nagy igénye
ket szab képviselőinek, nagyon hatalmas tehetség kell 
ahhoz, hogy valaki tovább vigyen vagy plane m e g- 

: k e z d j e n  egy irányt. Mezey álláspontja túlhaladt 
j  álláspont , amin azonban nem lehet csodálkoznunk 

ha vesszük, hogy az ő költészete nem egyéb, mint a 
fájdalom egy önkénytelen sóhaja, nem egyéb, mint egy 
költőileg érző, de nem nagyszabású kedély ártatlan 
ömlengése, nem egyéb, mint egy szerencsétlen élet euy- 
hetadó szórakozása.

Nála nem lehet szó sem a nyelv művészi kezelésé
ről (technikája nagyon kezdetleges) sem a gondolatok 
bevégzett előadásáról, sem az eszmék, hangulatok meg- 
kapóságáról. De nem is úgy vettük e könyvet kezünkbe, 
hogy benne valami magasabbat keressünk.

Mi csak azt vártuk, hogy e költemények hű tü
kördarabjai lesznek a sorsüldözött költő tiszta belvi
lágának s nem fognak szeuvelegni többet, mint a mi
nők. E várakozásunkban nem csalódtunk. Mezey József 
költeményei egyszerű és igaz hangon beszéluek s meg
érdemlik, hogy a magyar olvasó-közönség legalább 
egy-két órán át foglalkozzék velük.

Különben a könyv címlapján olvasható „3-ik ki
adás“ élénken rámutat ama részvétre, melylyel Mezey 
vállalata a közönség részéről találkozott.

A meglehetős vastagságú kötet K e r t é s z  József 
gyorssajtónvomásából került ki. a legdíszesebb kiállí
tásban.

Ábrányi Emil.
*

Angol regények. D i s r a e l i  l e g ú j a b b  r e g é 
nye: „Lothair“ nagy zajt ütött az angol irodalomban. 
A lapok egy része már megjelenése előtt pálcát tört 
fölötte, más része pedig föltétien dicséretekkel üdvö
zölte. E nagy érdekeltségnek igazolt alapja van, mert 
az angol közönség nem csupán regényt, hanem egy 
háromkötetes pamfletét kapott az egykori miniszterelnök 
müvében, ki nem a legtárgyilagosabb modorban szedi 
szét alkatrészeire s világosítja meg az igazgatása alatt 
véghezment legfontosabb politikai és egyházi ügyeket. 
A „Lothair“ fele regény, fele história s a Disraeli el
nöksége alatt fölmerült eseményeket oly részletességgel 
öleli föl, mintha az őszbevegyülő államférfi u saját
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őszinte vallomásait akarta volna lerakni a vastag há- ! 
rom kötetben. A regény háttere rendkívül változatos; j 
a köztársasági mozgalmak 1867-ben, Napoleon maga
tartása, Mazzini complotjai, Garibaldi betörése a pá
pai területekre, a IX. Pius érdekében eszközölt vissza- j 
hatás, sőt végül a zsinatra tett előkészületek is, mind | 
belejátszanak a mese lefolyásába, bár tagadhatlan, 
hogy benne legtöbb tért a vallási kérdések foglalnak 
el. Disraeli „Lothair“-ben a szatíra legmérgesebb nyi- ! 
Iáit dobálja a római klérus ellen, de nem kíméli az 
angol aristokratiát sem. melyre utóbbi időkben nagy 
befolyást gyakoroltak a római tanok képviselői. E kö
rülmény magyarázza meg ama csaknem lázasnak mond
ható hatást, mely müvét kisérte. Alakjaiban a kö
zönség élő személyekre ismert, bár be kelle vallani, 
hogy ez alakok nem száraz fotográfiák, hanem művészi 
kézzel kidomborított egyének. Disraeli magvas elméi- j 
kedéseiben — a regény legszebb részeiben — a mélyen 1 
gondolkozó állambölcsre ismerünk, ki ép oly részrehaj- 
latlanul veszi bonckés alá a köztársaságiak törekvését, 
mint a római kúria csökönyös reactióját. E mű ékesenszóló 
vádirat a szabadság és fölvilágosultság érdekében s le- 
fordittatása által bizonyára irodalmunk is gazdagod
nék. A „Coningsby“ és „Tancréd“ szerzője e regényben 
is oly művet nyújtott az angol közönségnek, melyért 
nem csupán honfitársainak, hanem a szabadság és ha
ladás minden barátjának elismerésére érdemes. — Di c 
k e n s  Károly ujregényének „ E d w i n  D r o o d  t i t o k -  
t e l j e s  t ö r t é n e t é “ -nek első füzete néhány nap előtt 
jelent meg. Az angol kritika nagy érdekeltséggel fogad
ta, mint minden újabb müvét a jeles szerzőnek. Az 
első fejezet „Our Mutual Friend“ című regényének egyik ! 
jelenetére emlékeztet. Itt emberekkel ismerkedtünk meg, ! 
kik a Themse áldozatainak kihalászásával foglalkoznak, j 
uj regényének kezdetén pedig az opium-szivók közé : 
vezérel. Onnan Closterhambe, az ó angol városok egyi
kébe visz, melynek érdekét dékánjaival s más egyé
neivel a főegyház rajza képezi. Dickens korán megba
rátkozott e társadalmi osztály életével, törekvéseivel, 
bár sohasem volt valami különösebb tárgya tiszteleté
nek. Ez első fejezetben egy nőnövelde élénk leírását is 
különösen dicsérik.

*

A „Honvéd-menház könyve", melyet Tóth Kálmán I 
igen gondosan állított össze, már kikerült a sajtó alól s 
pár nap múlva megkezdik szétküldését. Ez az album dí
szére fog válni irodalmunknak, mert úgy szépirodalmi, 
mint történelmi részében becses dolgozatokat tartalmaz. 
Tóth Kálmán igazi ambitióval szerkeszté, s bátran állít
hatjuk, hogy ily tartalmas albumot régen nem kapott a 
magyar közönség. Mai számunk költeménye előleges mu
tatvány ez emlékkönyv szépirodalmi részéből.

*

„Fiumei emlékJ cimü művére hirdet előfizetést Ká- ' 
r o l y  Gy. H. kassai főgymnasiumi tanár, üti rajzok lesz

nek a tengervidékről és Velencéről a természetvizsgálók 
tavalyi nagygyűlésének érdekes emlékeivel. A társas élet
tel, művészettel és történeti emlékekkel foglalkozó s 150 
— 160 lapra terjedő kötet előfizetési ára 1 frt. Mint érde
kes emléket előlegesen is ajánlhatjuk.

*

Halálozások. N á r a y  A n t a l  (Benedek Aladár 
atyja) e hó 12-kén meghalt 75 éves korában. Széles mi- 
veltségü iró volt, ki nem csak a klassikai, hanem az újabb 
európai irodalmakat is alaposan ismerte. Már a har
mincas években ritka szabatossággal forditá le Shakes
peare „Romeo és Juliáa-ját, melyet az akadémia 1842- 
ben adott ki. 1830-ban „Máré  v á r a ;1 cimű kétkötetes 
regényt irt s több kisebb füzete jelent meg egyes jogi kér
désekről. Utósó munkája Dickens „Nickleby“-jének fordí
tása volt, melyen nagy türelemmel s gonddal dolgozott. E 
regény kiadóra vár. — V i l l e m a i n t  a uagy miveitségii 
és szépirályú Ítészt szintén nehány nap előtt veszté 
el a francia akadémia, melynek tevékeny titkára volt. 
i 870-ben Párisbau született s miután a Sorbonne-ban 16 
évig tanárkodott, Lajos Fülöp király 1840-ben a közokta
tásügyi miniszter teendőivel bízta meg. Az 1848-diki ese
mények után letűnt a politikai élet színteréről s elvonulva 
kizárólag irodalmi tanulmányainak élt. Öt kötetet bocsá
tott ki „Cours de litterature francaise“ cim alatt, meg
írta Cromwell történetét s utósó müve Chateaubriand jel
lemrajza volt. — B o o k i n g  Ede, hires német jogtanár és 
iró e hó elején hunyt el Bounban. 0  adta ki 1858-ban az 
„Epistolae virorum obscurorum“ cimű hires munkát s a 
német közönség előtt nagy érdemeket szerzett Schlegel ha
gyományainak összegyűjtésével és sajtó alá rendezésével.

KÉPZŐMŰVÉSZET.
Frecskai László, ki kormányi segélylyel a bécsi 

festészeti akadémiában folytatja tanulmányait, közelébb 
„Ovid és Corinna“ cimü sikerült festményét mutatá 
be a közoktatásügyi miniszternek. A kép szép tehetség 
felől tanúskodik, de még ennél is sikerültebb egy alle
gorikus tollrajza, mely a jó győzelmét ábrázolja a go
nosz fölött. E kép egészen Kaulbach modorában készült 
anélkül azonban, hogy akár a csoportosítást, akár alakjait 
tekintve másolatnak lenne mondható. A földgömb felett 
hintát látunk, melynek egyik végét a gonoszság allegorikus 
képei: rideg, dúlt vonásu alakok igyekeznek lenyomni, 
de amennyire sülyed a hinta, másik végén az emberi
ség jobb része, ártatlan gyermekek által képviselve, 
annyival közelébb ju t a fenn székelő istenséghez. E 
gyermek-alakok arcán a bámulat, ijedtség, ártatlanság 
és csodálkozás sok szerencsével van kifejezve s a cso
portosítás, tömöttsége dacára sem túlterhelt vagy zava
ros. E vázlat költői fölfogásról, s nagy rajzolási gyakor
lottságról tanúskodik, s méltán figyelmet keltett a kép-
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zÖmüvészeti társulatnál is, hol a fiatal festész pár nap 
előtt bemutatá. Az ily tehetségek segélyezése által a 
kormány sok hasznot tehet képzőművészetünknek.

*

Ligeti műtermében már nagyobbára elkészült az 
a négy nagy tájkép, mely az akadémia gyüléstermét 
fogja ékíteni. Kettőt „Ricsó-Váralj át" és „Trencsénvá- 
rát" (e két szép vágvölgyi képet) Kubinyi Ferenc ren- 
delé meg, a másik kettőt pedig, a „Balaton“-t Szigli- 
get várával és Szepesváralját a kárpátok látképével 
a kormány. Igen kitűnő nagy tájképek lesznek ezek, 
méltó díszei az akadémia termének. Kivált a Balaton 
tükre — noha még nem kész — máris igen megkapja 
a nézőt, mind színezete, mind hangulatteljessége által. 
Ligeti jelenleg Markó „Krisztus kereszteltetését“ má
solja, sokkal nagyobb arányban az eredetinél, egy egri 
mübarát: Végh József ügyvéd számára, ki magának 
külön termet készíttetett avégett, hogy abba jeles ké
peket gyűjtsön, részint eredetieket részint sikerült má
solatokat. Markó „Naplementét a római Campagnán" 
szintén lemásolá már elébb Ligeti e derék mübarát szá
mára, kihez hasonló vajha minél több támadna hazánk 
különböző vidékein.

S Z Í N H Á Z .

A nemzeti színház lassú egykedvűségével halad 
rendes kerékvágásában. Régi, elcsépelt darabokat látunk 
minden este, s mióta Prielle Kornélia asszony és Szer
dahelyi Kálmán szabadságidejöket használják, még az 
a kárpótlásunk sincs meg, hogy legalább szabatos víg
játéki előadásokat láthatnánk. Nélkülök oly lassú és 
vontatott minden előadás, mintha színészeink töiekvése 
az volna, hogy játékukat a nyári esték tikkasztó me
legével összhangba hozzák. Az utóbbi előadásoknak né
mi érdekét E g r e s s y Ákos vendégjátéka kölcsönzött. 
Kétszer lépett föl: L a u b e  „Essex“-ében s K u g o  Ká
roly genialis tragédiájában, a „Báró és bankár“-ban. 
A közönség mindkét alkalommal szívélyesen fogadta, 
bár tagadhatlan, hogy e fogadtatásban azEgressy-név- 
hez csatolt emlékeknek is jelentékeny része volt. Eg- 
ressy Ákosnak férfias alakja van, mely sok tekintetben 
atyjára emlékeztet; mozdulatai nemesek, bár túlságos 
nyugtalansága néhol inkább rontja, mint emeli játéká
nak hatását. E nyugtalanság érezhető szavalatában is, 
midőn egyes szavakat az érthetlenségig elsiet. E hibá
kat azonban könnyen levetkőzheti, s ha levetkőzte: jó 
színész válhatik belőle. Értelmes fölfogása és a benső 
hév, melynek egyes mozzanatokban szép kifejezést 
adott, mindenkor reményre jogosítanak. Szerződtetése 
által nyerne a játékrend, s mi mostani nyugtalanságát 
is orömestebb elnézzük, mintha a kiszámított páthósz 
árjában lüldoklanék. E g r e s s y  mellett mindkét este

F e l e k i n é  asszony kapott tapsokat. Gondosan alakí
tott s egyes mozzanatainak mély hatása volt. Nála né
hol önkénytelenül is előtör a kedély melegsége, s kü
lönösen egy-egy érzelem erősebb kitörésének megrázó 
kifejezést tud kölcsönözni. Hibája azonban, hogy a ha
tást mellékes utakon igyekszik emelni s nem ritkán a 
nemes egyszerűség rovására. „Essex“-ben még B e n e 
d e k r ő l  kell megemlékeznünk, ki mindig jellemzőleg 
szokta játszani kisebb szerepeit. Cuft'ot ez alkalommal 
is gondosan ábrázolta s legtöbb összhangot az ő játé
kában találtunk. Az igazgatóság igen helyesen tenné, 
ha e szorgalmas tag tehetségének kifejtésére több tért 
és alkalmat nyújtana. 0  és S á n t h a  , kit mostanában 
ritkán látunk, több figyelmet érdemelnének.

Z E N E .

HansliCk uj könyve. (Geschichte des Conceitwe- 
sensin Wien. Von Eduard H a n s l i c k ,  Wien,Braumül- 
ler. 3 Thlr. 10 ngr.) Hanslick, az élénk tollú zenebi- 
ráló, bár panaszkodik, hogy a régibb korból kevés anyag 
állt rendelkezésére, a zene történetéhez igen érdekes 
adalékokkal járul jelen müvében. Dacára annak, hogy 
a bécsi lapok csaknem i820-ig nem közöltek hangver
seny-bírálatokat, könyvében Bécs zenészeti múltját 
eléggé kimeriiőeu ismerteti. Müve négy könyvre van 
fölosztva. Az első könyv „A patriarchalis korszak“ cím
mel 1750 -1800-ig terjed s a Haydn-Mozart korszakot 
foglalja magában. A nyugdíj-intézet (zenészek tár
sulata) volt Bécs legrégibb rendszerezett zenetársulata. 
Alapitója Gaszmann Flórián udvari karnagy. Gaszmann 
tizenhárom éves korában hagyta el a szülői házat; mint 
szegény karlsbadi muzsikus hárfájával utazá be a vilá
got, hideget, éhséget szenvedett, s jobb napjaiban nem 
feledkezett meg nélkülözéseiről. Mint udvari karmester 
az osztrák zenészek özvegyeinek és árváinak számára 
nyugdíjintézetet alapított, melynek fő-bevétele az éven- 
kint tartatni szokott négy hangversenyből állott. E 
társulat tagjai rendszeres zenészek voltak (tömbjét az 
udvari zenekar tagjai képezék), mig Bécs többi hang
verseny- és zenetársulatai leginkább műkedvelőkből 
állottak. Náluk kaszt-szellem uralkodott s Haydn-t is 
csak hosszasabb unszolás után 1797-ben vették föl díj
talanul a tagok sorába Hanslick beszéli, hogy Mozart 
is tagja akart lenni e társulatnak, de nem lehetett. 
Keresztlevelét kellett volna bemutatnia, hogy ünnepé
lyes fölvétele véghez mehessen. Minthogy Mozart ke
resztlevelét nem találta, beigtatása elmaradt. Hogy 
Salieri, a társulat elnöke, Gluck halála után a társu
lat költségére requiemet tartott, a tagok rósz néven 
vették. 1830-ban Launer Józsefet visszautasiták, mert a 
„tánczenét ápolta,“ de ugyanekkor a zenekarok legobs- 
eurusabb tagjai is .szives fogadtatásra találtak. Az
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akadémiák legfontosabb részét az oratóriumok képez
ték. Az egyes részek között néha művészek játszottak. 
Händel oratóriumai közül egészen 1801-ig csupán „Ju
das Makkabeus“-t adták elő s Haydn „Teremtés -e 
és „Évszakai“ voltak amaz oratóriumok, melyeket 
hangverseny - számok közbeszövése nélkül mutat
tak be.

Külön fejezet van szentelve a fejedelmi zeneka
roknak s a zenélő nemességnek, mely Bécs zenészeti életé
nek egyik legfontosabb mozzanatát képezi. A főurak 
e kedvtöltése lealázá ugyan a művészek állását, de 
nagy hatással volt a művészi törekvések fejlesztésére. 
Midőn a 18-dik század végén a fejedelmi zenekarok 
föloszlottak, a zene ápolása a nemességre szállott át. 
Mindenki tudja, mily befolyással volt a nemesség e 
szenvedélye Beethoven működésére. Négyeseit, trió-it 
és szonátáit legnagyobb részben Lichnovszky és Rasu- 
movszky házaiban mutaták be először. A fejedelmi 
zenekarok virágzó-korszakát a tulajdonképeni műked
velő-hangversenyek követék. Az aristokratia megosztá 
előjogát a miveit középosztálylyal, sőt nemsokára egé
szen annak engedte át. Hanslick e helyen a műked
velő-hangversenyek és zeneegyletek történetéről részle
tesen megemlékezik. A zenekari darabokat, rendsze
rint minden próba nélkül játszották. Kivételt jóformán 
csak Stettin képezett, hol minden symphóniát kétszer, 
háromszor végigpróbáltak és csak azután adtak elő nyil
vánosan. A „Berliner Musik-Zeitung“ 1793-ban ezért 
igen megdicséri a stettinieket, s hozzáteszi, hogy Ber
linben még csak egy rendszeres próbát sem tartanak. 
Kisebb városokban a partitúra egészen ismeretlen volt, 
s Beethoven 9-ik symphóniáját 1826 marc. 6-án még 
Lipcsében is partitura nélkül játszották. Ama körül
mény miatt, hogy próbák nélkül kellett játszaniok, nagyon 
féltek az idegenektől s a bécsi „zenekedvelők társulata“ 
még 1825-ben is megkövetelte az előadást végighall
gatni kivánó idegentől, hogy előbb nevét jelentsebe az 
egylet irodájában. A bírálattól mindenekfölött ret
tegtek.

Az első könyv vége a 18-dik század művészei
nek bécsi hangversenyeiről szól. A „W. Ztg.“ egyik 
hirdetése 1783 jan. 15-ről igy hangzik: „Mossart(Mo
zart) karmester ur három uj zongora-hangversenyének 
kiadatását tudatja, melyek 4 arany előfizetés mellett la
kásán kaphatók.“

A második könyv cime: „A műkedvelők társula
ta 1800 — 30. Beethoven - Schubert - korszak.“ 
Az „osztrák zenekedvelők társasága“ volt a legfonto
sabb bécsi műkedvelő-társulat. Hanslick egészen 1827- 
ig leírja a társulat hangversenyeit. A következő feje
zetek a konservatoriumok előadásairól, négyes társula
tokról és a nevezetesebb művészek hangversenyeiről 
szólanak. E könyv végét a „Beethoven és Schubert

Ferenc“ cimü fejezet képezi. Schubert C-dur-sympho- 
niáját 1839-ben mutatták be először; de csak két első 
tételét adták elő, mire Donizetti egyik áriája követke
zett. A bécsi közönség e symphóniát egész terjedelmé
ben 1850-ben hallotta először, midőn a zenekedvelők, 
kiknek ajánlva volt, Schubertnek 100 ftot adtak értté 
tiszteletdijul.

A harmadik könyv „A virtuózok korszaka“ cim 
alatt Liszt és Thalberg korát tárgyalja 1830 — D 48- 
ig. 1815 — 30-ig a zenekedvelők társulatának 100 
hangversenyében Beethoventől 35, Mozarttól 20, Haydn- 

i tói 2 hangversenyben adtak elő symphóniát. Mendels
sohn szerzeményei közül A-moll symphóniáját 1851- 

I ben, a „Nyáréj-álom“-hoz irt zenét pedig 1852-ben 
mutaták be először. Az első philharmoniai hangver
senyt Nicolai Otto udvari dalszinházi karnagy veze
tése mellett — 1842 november havában rendezték. 
Lachner Ferenc tett ugyan előbb is kísérletet e téren, 
de nagyon csekély anyagi sikerrel. A philharmoniai 
hangversenyek 1850-ben szűntek meg. E korra esik a 
férfi-dalegylet s a Schmidt-f'éle zenészeti lap ala
kulása.

Hanslick 1831 — 1849-ig csaknem minden egyes 
hangversenyről megemlékezik. Az első helyet Liszt és 
Thalberg foglalja el: hozzájuk sorakozik a vándor mü- 

I vészek nagy csoportja, mely e korszakban széltében- 
hosszában veszélyesekké tette az országutakat A zene - 
szerzők közül legtöbb elismerésben részesült Berlioz, 
ki 1846-ban a redout nagy termében két hangversenyt 
rendezett.

A negyedik könyv „a politikai renaissance kor
szaka“ címmel 1848-tól korunkig terjed. A zeneked
velők társulata 1854 végén adta először elő Schumann 
Róbert C-dur-symphóniáját s két évvel később a B-dur- 
syinphóniát, melyet az elsőnél jóval nagyobb tetszés
sel fogadtak. Szabályszerű négy társulati hangversenyén 
kívül rendezett e társaság „Concert spirituel“-eket is, 
de ezek csak rövid ideig tarthatták fenn magokat. A 
könyv hátralevő része a legújabb zenészeti események
kel foglalkozik, s nemcsak a tulaj donképeni zenészekre, 
de a nagy közönségre nézve is igen érdekes dolgokat 
tartalmaz.

TARTALOM: Eszmény a művészetben. — Emlékezés. 
T ó t h  Kálmán. — Egy pazarló család utósó története. K a- 
zár Emil. (Folytatás.) — Vagy egyiket,vagy másikat. 
R o q u e t t e  Ottó beszélye. (Folytatás.) — Tárca
lapok. — Irodalom. — Képzőművészet. — Színház. 

— Zene.

Felelős szerkesztő: Kiadó:
Szana Tamás. Fekete Beruát.

Pest, lb7ü. Nyomatott Kertész Józsefnél, (városháztér ö. sz. il-ik udvar.)
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ESZMÉNY A MŰVÉSZETBEN.
(H. TAINE NYOMÁN.)

III.

Legalsó fokon állanak a mindennapi jellemek, 
milyeket a mindennapi élet számtalan példányban 
szolgáltat. A realistikus irodalom, a vígjáték, sőt a 
legjobb regények terén számtalan ily jellem van le
hető híven ecsetelve. Monnier Henrik „Jelenetek a 
polgári életből“ cimü müve egész sorát tünteti 
elénk az ily jellemeknek. Don Quichotteban Sancho 
a lehetőleg legtökélyesebb, kinek egyetlen hibája, 
hogy közönséges, magasabb életcélnak még sejtel
mével sem bir. Ilyenek Fielding gazemberei, papjai, 
szolgálói, Walter Scott gazdái, sovány lelkészei, bá
rói, lordjai s minden alsóbbrendű jellem, mely hem
zseg Balzac: „Comédie humaine“ cimü müvében. 
A regényirodalom és színmű számtalan másodrangu 
alakjai itt foglalnak helyet; de — szól Taine — 
Moliére e jellemek hü visszaadását épen azért tü- 
zé ki célul, hogy azok tökélytelenségének főbün
tetése által ébreszsze föl a tökély utáni vágyat. De 
óvakodni kell a vigjátékirónak, hogy a tökély té
lén jellem festésében positiv rósz szándékot ne 
tüntessen föl, mert mihelyt mélyebb szenvedély 
szerepel, már tragikus lesz az alak. A vigjátékiró 
ez eljárását követi a jó regényíró is.

Ezután jőnek a tragikus jellemek. Taine igy 
jellemzi őket: „Egy szenvedély, egy tehetség, va
lamely lelki vagy akarati irányzat bennök roppant 
mérvben fejlett ki, mint valamely szerv tűlnövek- 
vése a többi hátrányára az őrjöngések és fájdalmak 
egész sora folytán. Ez rendes tárgya a drámai vagy 
bölcselmi müveknek.“

A szenvedély enged bepillantanunk a gondo
latok, érzelmek gépezetébe. A szenvedély tör mé
lyebben az élet belső célja, hivatása felé; az bir 
leginkább az eszmék komoly fölfogásával, mert 
érettük egy életet tesz kockára. Sors és törvény, 
szükségesség és szenvedély összerobbanó áramlata 
tűnik szemünk elé. „A szenvedély föloldja azon

homályos hatalmakat bilincseikből, melyek ben
nünk tudtunkon kívül működnek, és a melyek vak 
souverain-jei életünknek. Taine Shakespeare-t és 
Balzacot emeli ki e tekintetben. De Balsac alakjai
ban nincs meg az a pezsgés, a vér romlottabb.

De ezeknél magasabb körben lebegnek az 
igazi eszményalakok. A női erény, szemérem, gyer- 
metegség, ábránd, önfeláldozás örök szép alakjai, 
milyeket Shakespeare Mirandában, Dickens Ág
nesben, Balsac Grandet Eugéniában állít elő. Vagy 
pedig a férfiúi fenköltség, erő, nyugodtság, értel- 
messég, mély szenvedély, önérzet alakjai, milyeket 
Corneille, Richardson, Sand György, Göthe, Schiller 
állítanak elő. Itt már a jóság légkörében lélekzünk, 
emelkedünk az eszmény felé ellenállhatlan lelkese
déstől ragadtatva. Herman és Dorothea Gröthé- 
től és a „Hercegnő és a király idyllei“ Tennyson- 
től utolérhetlen egyszerű valósításai a legmagasabb 
eszményeknek, kik a jóság és szeretet légkörében 
mozognak. De csak a lángész véletlen ihletése al
kothat ilyeket. Az „idők teljessége“ kell hozzá egy 
költő életében. Általában az előbbi kétnemű jelle
mek a leggyakoribbak. Egy irodalom hanyatló sza
kában a reális alakok előállításában gazdag; gyer
mekkorában, midőn a tapasztalatlanság és tudat
lanság teljes röptét ad az élettől pezsgő lelkeknek, 
állanak elő szerencsés ideális alakok. Az ifjúkor 
képes teljes erejében fenséges, erőteljes alakokat 
előállítani, mint Görögországban az Y-dik, Spa
nyol- és Angolországban a XYI-dik, Franciaország
ban a XVII-dik században volt e fénykor és ra
gyogásával tölté be az utána következő századokat.

De van ez eszményeknél is sokkal fensége
sebb, magasztosabb eszmény, melyben egy nemzet jö
vőről alkotott sejtelme van kifejezve; a jövő vet su- 
gárt a múlt felhőjére és igy állanak elő ez eszmé
nyek. Ilyen Siegfried, Roland, Cid, Ulysses, Achil.
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Ilyenek a próféták, istenek, revelatorok Homér köl
teményeiben; ilyenek azon eszmények, kik a Veda- 
liymnusaiban visszatükröződnek és az ind épószokban 
vannak visszaadva; ilyenek az ó és uj-szövetség 
fényalakjai és ilyen feuköltségében, fenséges ma
gasságában az Isten-ember alakja: a jóság, önfelál
dozás, szeretet, tökély, büntelenség, ihlet, áhitat, 
vallásos megnyugvás, emelkedett alázat eszménye. 
„A hit az ilyennek mindazt átadja, mit a képze- 
lemtől kapott, ő a tetőn van és mellette a szépmű
vészeti müvek tetőpontjai állanak; a müvek, melyek 
elég fenségesek és őszinték tudnak lenni őt úgy 
visszaadni, hogy meg ne hajoljanak súlya alatt.“

A festészetben a jellem jósága egy annak szép
ségével, tökélyével. Tehát itt is egész fokozatot le
het megállapitani. Először a test minden nyűgét, mely 
természetes állapotából elferdíti, el kell gondosan 
távolítani a testtől, hogy valódi testet nyerhessünk. 
Gyári foglalkozás vagy szobai élet, sok gondolko
zás, elfajzás, az eredeti jelleg megváltozása, mind 
oly nyomok az emberi testen, hogy csak azok el
gondolása után juthatunk az egészséges emberi 
testhez. Ezután jön az actio. A tagok összhangza- 
tos mozgása, plastikai nyugalma, athletai képessé
ge, bizonyos erkölcsi szándok sejdittetése, féligmed- 
dig való elárulása, úgy szólva, a belső ember lelké
nek fölleplezése: azok a tulajdonok, melyeknek ösz- 
szege alkotja a jellem nemessége és jósága valósí
tását a festészetben.

Az erkölcsi cél csak sejditendő, mondom, 
mert az emberi szervezetet a fő működésének, a mű
vészeti célt a symbolumnak alárendelni, ez a fes
tészet ellen a legnagyobb vétek. A fő ne szégyelje, 
sőt legyen önérző testére, ne tartsa akadálynak, 
függeléknek, másodrangunak. „Legyen egyensúly 
az emberi tevékenység részei között. “ Ezt csak azon 
korszakban fogják föl teljesen, melyben az élet telje 
nyugodtan foly a múlt elégtelensége sajövőtúlára- 
dása között. Szóval, midőn a gondolkozás nem he
lyezte túlsúlyba a főt a többi tag felé.

A festvények legalsó fokán állanak tehát a 
byzanci styl példányai. A test megvetése, utálata 
jött létre a keresztyén Spiritualismus hatása követ
keztében. — Sovány, merev, bábszerii, elkínozott, 
csaknem vázszerü élettelen Krisztusok, vékony ajak
kal, megnyúlt arccal, idomtalan testtel, de a szen
vedés megrázó kifejezésével, csaknem kísérteties

kinyomatával voltak a keresztyén művészet első 
eszményei. Ezután jön rendre meg a test iránti ér
zék; a classicitas, a görög szobrászat hatása kezd 
látszani. „Az egészség és erő csak rendre szállnak 
az emberi testbe, egy század kell, hogy kigyógyul
jon idült bajaiból.“ Beato Angelicónál sovány tes
tek, melyek csuklyába vagy ragyogó öltönybe van
nak rejtve, csaknem átszellemült alakban tétováz
nak a körültök folyó életre meresztvén értelmes, az 
erkölcsiség fényében ragyogó szemeiket. Dürer Al- 
bertnél vézna lábak és karok, aggódó, redős hom
lokok és csaknem vizkórságos nagyságú fők, idét
len tagok kellemetlen érzést szülnek bennünk. A 
renaissance első mesterei: Antonio Pallaiolo, Ve- 
rocchio, Luca Signorelli, Leonardo da Vinci tanítói, 
még a tagok helyes, arányos, ép kiemelését vona
kodnak megkezdeni. Csak, midőn újabb görög szob
rokat találtak föl, jutott érvényre a test joga tel
jesen. Először a németalföldi és hollandi iskola ké
pezett élénk ellentétet durva realismusával. Az esz
mény változott. Nem a rideg erkölcs, fanatismus, 
asketaság lön a kor bálványa, hanem a fölpezsgett 
jólét száz forrású vize elárasztá e két országot, 
megszeretteté az életet. Innét jólét és megelégedés 
lön kifejezve a festvényeken.

Legelső fölvirágzás képviselője Rembrandt. 
„Nála nagyobb súly van fektetve az igazságra, mint 
a szépségre, fölebb becsüli a jellem állandóságát a 
jellem jóságánál, a lélek életét a testénél, az egyé
niség mélységeit az átalános jelleg szabályszerűsé
génél, a benső érzelem költészetét az érzékek gyö
nyörénél.“ Nála az eszme, az erkölcsi jellemvonás 
kiemelése uralkodik a test szép, plastikai össz- 
hangzata fölött. Az ily festvény túlmegy a festé
szet körén és költészetté lesz. Ha a művész valamely 
vallásos megindulást, bölcselmi sejtelmeket, az élet
ről vont átalános eszmét törekszik visszaadni, a 
képzőművészet tulajdonképeni célja: az emberi test 
föl van áldozva. Rembrandt körül csoportosulnak a 
kisebb tehetséggel biró szellemek: Ostade, Teniers, 
Dow Gerard, Drower Andor, Steen János, Hoogh 
Péter, szóval a kis flamandok. A reális élet hű 
ecsetelői, minden eszményítés nélkül. XIV. Lajos, 
midőn képcsarnokában meglátá e festvényeket, igy 
szólt: „Vigyétek el e majmokat; kövér,hajlékony
ság nélküli testek, szellemtelen arcok a jólét, kor
látoltság, megelégedés vonásaival, kik nem isme
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rik az ábrándot, a végtelen sejtelmét, az erkölcsi 
fenköltség és szabadság rideg küzdelmét.“ Vásárra 
menő polgárok, korcsmárosok, mulatók, kik kéj, 
durva kicsapongás közt tobzódnak. De e festvé- 
nyeknek egy előnyök van: az, hogy ellentétet al
kottak a keresztyén anyagot megvető világnézet
tel. Egészség, megelégedés, boldogság pezseg e 
kövér testek erein á t : és igy a fizikai ember tisz
telete érvényre jut. Az erkölcsi és fizikai egészség 
tükröződik vissza e müvekben.

Egy fokkal magasabb fokon állanak az ant- 
verpeni mesterek: Crayer, Leghers Gerard, Oost 
Jakab, van Timiden, Jansens Abraham, Jordaens 
és legfőkép Rubens. íme már fölszabadul a test 
nyűgeiből, eszményi fenségében jelen meg, az élet 
pezsgő teljében, sőt mondhatni, hogy túlárad a 
reális élet folyása benne annyira, hogy az eszmé
nyi csaknem háttérbe szorul; a ruha festői, a ta
gok egészen látszanak. „Rubensnél a vértanuk tü
zes óriások és ernyedt bajnokok. A szenteknek 
faunnőhöz illő derekok és bachans-nőhöz méltó 
csípőjük van.“ Az élet, a vérbőség túl pezseg any- 
nyira, hogy Taine szellemdus megjegyzése szerint: 
„a Herkulesek itt nem hősök, hanem marcona ve
rekedők.“ Nem engedi a föld buja kövérsége ki
fejlődni az idealismus finom virágát. Hogy ezt föl
találhassuk el kell menni az országba:

Wo die Zitronen blühen.

„Velence festészetében egy lépés van a töké- 
lyes jelleghez: teli hús, de kiszabott határok közt 
tartva; virágzó boldogság, de finom kinyomattal; 
szabad és természetes gyönyör, de válogatott és 
ékes; erőteljes fők a jelen élethez kötött lelkek, de 
értelmes gondolkozó arckifejezések.“

Flórencben találjuk föl az iskolát, melyből 
Michel Angelo, Leonardo, Raphael, Fra Bartholo- 
ineo, Andrea del Sarto állottak elő. Ezek szilárd, 
nyugodt alakokat festőnek, kik az élet foltjaitól, 
szennyei és tökélytelenségeitől mentvék; nem éreznek 
társadalmi szükséget, hiányt, e mellett fejők, arcok 
az akarat fenségét, erejét, a lélek halhatatlan béké
jét, ábrándját, az értelem finomságát tünteti elő. 
„Személyeik tudnak küzdeni, nélkülözni, mint Mi
chel Angelo alakjai, ábrándozni és mosolyogni, mint 
Vinci női, élni és megelégedve lenni, mint Raphael 
Madonnái.“

Az erkölcsi finomság nem képez ellentétet tes-

tök szemérmes meztelenségével; gondolatuk, aka
ratjuk nem jön összeütközésbe testök harmóniájá
val. Szóval az örökszép lepleit rendre lehullni 
véljük szemünk előtt, épen azért, mert az eszmé
nyítés a tökélytelenségek hiányaira rendre boritá 
le láthatlan leplét. Csaknem megfejthetetlen e tö
kély; csaknem a legendák világába ragadtatunk, a 
kezdetleges emberiség első szent, eszményi alak
jaihoz. De ezeken túl van még a görög szob
rok elérhetlen szépsége. Azon fenséges nyugalom, 
derültség, fényteljesség, tragikus harc és küzdelem 
nélküliség, mely ez alakokat átlengi, csak egy ön- 
kénytesebb, kevésbé öntudatos és forrongó, kevesebb 
belharctól nyugtalanított kor, derültebb, az örömöt 
és örökkévaló életet a bőség szarvából osztó vallás 
szülötte és gyümölcse lehetett.

Es igy átmentünk az eszmények fokozatán. 
Minél mélyebb jelentőségű jellemet, minél jobb, 
tisztább lelket állítani elé: az eszmény legmagasabb 
hivatása.

De milyen eszközök által érhető ez el? Ter
mészetes, hogy az eszményt visszaadó műben min
den kis rósz az egészbe egységes összhangban ol
vadjon be, vagyis a hatások legyenek összevágók. 
Erről akarok még nehány befejező szót szólani, előre 
bocsátván, hogy az eszmény fölfogása vagy mint 
ez értekezés elején kifejezém magamat, az eszmény
nek lelkűnkben, illetőleg a költő és művész lelké
ben való megvillanása magával hozza az ihlet per
cében az azt kifejező irályt, versmértéket, prózát, 
szint, vagy hangot is. Az mester nyelvben, irályban, 
kinek sorain lebeg az eszmény odabüvölt alakja, 
kinek ecsetje vászonra veti az eszmény örökkévaló
ságát. Első szempont az, hogy a jellemnek megfe
lelő legyen az irály. Ebben a tekintetben főleg 
Balzacot és Shakespearet emeli ki Taine. A benyo
mások és öröklött hajlamok, élet-viszonyok össze
olvadásából áll elé azon ismeretlen, mély genius, 
mely jellemünket kormányozza. E benyomásokat, haj
lamokat művészileg csoportosítani, a költő és mű
vész föladata. Egy mondatban gyakran egy egész 
belső visszatükröződik. így például Othelo öngyil
kossága percében mondott monológja, midőn egész 
nyugodtan, de a kétségbeesés nyugalmával mondja 
el, hogy gyöngyét , gyémántját (Desdemonát), 
mely többet ér, mint egész törzse, mint egy aláva
ló zsidó dobta el a pusztán, kinek szemei bár kö-
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nyékhez szokva nincsenek, úgy hullatják könycsepp- 
jeiket, mint az arab fa izzadja szurokcseppjeit. Egy 
vonás csak és előttünk áll Othelo forró szenvedé
lyével, erőteljes jellemében.

A regényíró azokat a rétegeket, melyeknek 
egymásra rakodása képezi a jellemet, fejlődésük 
hosszú folyamában mutatja föl, mint Balzac; a 
színműíró annak tetteiből, kitöréseiből, elejtett sza
vaiból árulja el és sejditteti, mint Shakespeare. 
Második szempont a helyzet. A helyzet próbálja 
meg a jellem állandóságát és jóságát. XVI. Lajos 
más körülmények között, ha egy polgár-családból 
származik, lesz nagyon derék családapa, ki gyer
mekeivel bibliát olvas a csendes szombat estén; 
Cromwell, ha nem születik Angolország forra
dalma alatt, egész életét mint puritán, becsületes 
haszonbérlő, megyei hivatalnok tölti el marháival, 
gyermekeivel és lelkiismereti tépelődéseivel elfog
lalva. Sok jellem gyönge csolnak, melyet az első 
erős vihar összetör, holott lágy, kedvező időben 
révbe ér; megfordítva az erős szerkezetű hajó szél
csendben kikötőben vesztegel. E helyzeteket cso
portosítani úgy, hogy crescendo történjék a jellem 
küzdelme, harca ellenök vagy velők, és igy tüntet
ni ki a jellem állandóságát és jóságát a dráma-és re
gényíró föladata. Végre tekintetbe jő az irály. Csak 
a nagy költőket kell olvasni, hogy ennek véghe- 
tetlen fontosságáról meggyőződjünk. Egy rövid 
sor, egy szó, egy hang gyakran egész állapotot 
tüntet elénk. A verssor milyensége a helyzet mél
tósága, lágy ábrándossága, komolysága, szenvedé- 
lyessége szerint változik. Csak Racinet és Shakes- 
pearet hasonlítja össze Taine annak kitüntetésére, 
hogy a nyelv és jellem között mily szoros egység 
van. Racine sima, kimért, tiszta nyelve, mely a 
salonokban való társalgásokra, illemes érzelmek, 
loyalis lelkesedés kifejezésére jó, elragadólag szép; 
Shakespeare korának nyelve ellenben arra képtelen 
lett volna. Shakespeare szaggatott, hol mély, hol 
szeszélyes, gazdag, összefüggésnélküli nyelve a 
szenvedélyek vulkanikus kitöréseinek hangot adni 
volt jó. Tehát a nyelv rendkívül fontos, mert csak 
a nyelv jut érzékeink elé és csak annak fátyola 
mögött pillanthatjuk meg az eszményt.

Ezekből önkényt következik, hogy egy irodalom 
kezdő fejlődése és tűlfejlettsége azon két kor, mely e 
tekintetben tökéletes müveket előállítani nem képes.

A francia troubadourok és trouvérek kora 
költői volt. Egy uj társadalom keletkezett, ezer 
friss érzelem, eszme rajzott a légben; mély, benső 
idealismus és tiszta lelkek légköre és mégis egy
hangú, tökélytelen, nehézkes nyelvben vesznek el az 
eszmény-alakok. A Shakespearet megelőző Marlowe 
tán épen oly tehetségekkel, érzékkel birt a tra
gédia Írásban és mégis a tökélytelen, fejletlen társa
dalmi élet és nyelv miatt nem emelkedhetett azon 
magaslatra. A tűlfejlett korban pedig a nyelvnek 
túlságos sok árnyalata van; a versírás egész rou- 
tine-ná válik, a fordulatok ismertek, nem megle
pők. A múlt eszményei uj kifejezéseket, érzel
meket kapnak. „A régi jelmez nyűgözi a friss ér
zelmeket; az uj érzelmek áttörnek a régi jelmezen. 
A személyek tétováznak két szerep között; Voltaireéi 
az encyclopedia által fölvilágosult fejedelmek , 
az Euripideséi a retori iskola által finommá tett 
hősök.“ Tehát Euripides és Voltaire tűlfejlett és 
már kimivelt téren állván, amaz Sophocles és Eschyl 
tökélyes nyelvét, emez Racine, és Corneille méltó- 
ságos irályát nem éri el. Tehát csak a virágzás kora 
az, midőn az eszmények megfelelő nyelvben jelen
nek meg. Racine és Corneille a monarchikus, pal
lérozott, udvarias, loyalis, erényes, hősies alakok 
nyelvét bírja és Skakespeare az irály minden kon
trasztját, „a női jellemek finomságát, forró érzel
mét, a férfias alakok hozzáférhetlen, visszataszító 
hevességét, erélyes kitöréseit, a népies erkölcsök 
vadságát, a társalgás zagyva jellemét, a végletes 
fölindulások elragadtatását, az udvaroncok színlelő 
finomságát“ tudja visszaadni híven, mert saját tár
sadalmi helyzete őt azok nyelvének teljes birto
kába juttatá. Bossuet, La Fontaine, Byron és min
den nagy író bírja a kifejezések egész tarka vilá
gát, melyek korukban legközelebb vannak mindenki 
szivéhez, leikéhez, aspiratióihoz és ezen kifejezé
sekben adja vissza a lelkében élő valóság benyo
másai fölé magasló eszményt teljesen, igazán, va
lódiam

A plastikai mű mindenek előtt az emberi testet 
tartja maga előtt; azt kell valódi hűséggel visszaadni. 
A test minden egyes részének, tagjának az egészben 
egyesülő öszhangját anatomikus és dynamicus ösz- 
szehatását, alakulását csak akkor lehet teljesen, hí
ven visszaadni, ha a festő annak teljes ismereté
vel bir. Azután fontos a vonalok és idomok cső-
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portositása és azok összehozása, árnyalása. A fő bi
zonyos, meghatározott arányszámilag kisebb a test
nél és ahányszor találtatik meg egy főhossza az egész 
test hosszában, az dönt az egésznek jelleme felett, épen 
úgy, mint egy oszlop átmérője bizonyos arányban 
áll egész hosszával és ez aránytól függ az, hogy 
az dóriai vagy corinthi oszlop. Hosszabb vagy rö- 
videbb fő ábrándosabb, vagy realistikusabb jellem
nek felel meg. Ezután fontos a szin. A sziliek vegyíté
sében, összehozásában rejlik a festészet egyik titka; 
csoportosításban a másik és a perspectivában a har
madik. A vonalok egyszerű beosztása, az alakok 
plastikai kiemelése, az illő háttér fenséges, nyugodt 
festvényt szolgáltat; valamelyik kellék túlságos 
kiszi nézésé már a szép hangzat ellen van és úgy 
hat szemünkre, mint az átmeneti accordok fülünkre: 
sietünk egész, nyugodt öszhangzathoz jutni. Fon
tos még a világítás is. Sötét vagy világos háttér 
egészen más hatást tesz; épen úgy, mint a brács-, 
gordonka- vagy pedig hárfakiséret a zenében. A mes
terek különböző világítást követnek. Guido ezüstös 
fehér, agyagszin szürke és halvány vagy élénkebb 
kék színben fest; teljes fényben domborítja ki 
alakjait, Caravaggio sötét, szénbarna, mély, rémes, 
tömör háttérből emeli kitéveteg alakjait. Correggio 
a fényből emel ki még fényesebb alakot. Rembrandt 
gyászos sötét, nedves és sárgás levegőre hirtelen 
a mű előállása pillanatában, bocsát természetfeletti 
világból lövelő fényt. A színek szerencsés öszhang- 
jára nézve legszerencsésebb Yeronése: „Esther“-je 
és Giorgione „Szent családja.“ íme az eszközök, me
lyek a plastikai szépet elénk állítják; de ez eszközök 
megszerzését a festészet hosszú fejlődése tévé 
lehetővé. Első gyermekkorában nem ismeré az 
emberi test szerkezetét, tagjainak Őszhangját, nem 
birt színekkel azt visszaadni és nyomasztólag hatott 
arra a Spiritualismus testet megvető iránya.

A második korban ismeretes az organismus, 
de a vonalok nem hajlékonyok, a színezet hiányos, 
a perspectiva titka még sejtelmi fokon á ll! Yerroc- 
chio, Pallaiolo, Castagno szegletes, idétlen ala
kokat festenek. „Hasonlítanak fekete zsákokhoz“ 
mondja Michel Angelo. Az alakok mozdulatlanok, 
élettelenek, várnak „hogy életre keljenek még egy 
végső leheletet“. Messinai Antonello hozza be az olaj
festészetet Olaszországba, hogy meleg vért árasz-

szon az élettelen alakokba !“ Leonardo fedezi fel 
fokozatos dagályát és apályát a fénynek, mely a 
színek véghetetlen kifejlését tévé lehetővé.

Ennek ellentétéül a Carrache-ok korában már 
hiányzik a naivitás; tulfejlett az Ízlés, romlott az 
egyszerűség véletlen tapintata. Disparat dolgok 
egyesittetnek; most több iskola előnyét akarják 
egyesíteni és igy elvész az eredetiség; nem a ke
dély benső forrásából meriti a művész az ihletet, 
hanem a mesterek müveiből; természetesen fe
nyők kölcsönzött fény; lelkesedésök mulékony, mű
kedvelői és nem hivatott fenköltségben nyilvánul. 
E két kor közt van a mesterek kora. Tehát az elő
állítási eszközök megszerzésében és használatában 
is egész fejlődésnek kell lefolyni. A velencei iskola 
derült, mosolygó, nyugodt, gazdag, dicsszinü pom
pás, öszhangzatosstylja élő, finoman érző és élettel
jes alakokat domborít ki. Raphael falfestvényében 
„a színek komolysága, mórsékeltsége megfelel alak
jai szobrászati tömörségének, a részletek építészeti 
egyszerűségének. “ Nála a kifejezések erkölcsi fen- 
költsége uralg. Correggio festvényét egy tündér még 
pedig szerelmes tündér bűvölt kertjéhez hasonlítja 
Taine, melyben a fény vakító bája egyesül a hullámos 
és megtört vonalok fényével, szeszélyes és játszi 
bájával; a női testek vakító fehérsége hullámzó 
teltsége, az alakok szeszélyes szabálytalansága, a ki- 

I fejezések elhanyagolt bája oly kinyomatot nyomnak 
müvére, mely ellenállhatlan tündéri kertbe, paradi
csomba ragadja lelkünket. Beato Angeliconál termé
szetfeletti a világítás; mennyei üdv mámoros titok- 
szerűsége a kinyomat; „Rembrandtnál a nedves ho
mályban haldokló fény van meg, kifejezvén valódian 
szivszaggató, fájdalmas érzelmet.“

Épen igy lehet a színek választásában is vég
hetetlen árnyalatot megkülönböztetni. Szóval az esz
közök egyszerre állanak elő az eszmény megsejté
sével. Az eszmény kifejezése épen azért, mert lel
künk legszentebb mélyén alakul az, titokszerü és 
véghetetlen kis részletekben nyilvánul. Tökély azon 
fenséges alak, mely felé mindenki tör sejtelmében, 
vágyában, tépelődésében, fölmagasztaltságában, ih
letében ; de csak a költő és művész az, ki homály- 
bavesző belvilágunk e titokteljes Isis-szobráról 
lelebbenti a titokszerü fátyolt, hogy annak fényében 
ismerjük félistenségünket. h eg edűs ist v á n .
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A KICSINYEK ÓRAJA.
(LONGFELLOW KÖLTEMÉNYE.)

Az est és a nappal közt, palástját 
Mikor az éj még ránk nem veté, 
Megszűnik a napi munka kissé, — 
Ez az óra a kicsinyeké.

S kúsznak fel mind-mind a vártoronyba 
Székem lábán, hátán, karjain, 
Lehetetlen tölök menekülnöm,
Úgy beállták minden utaim.

Hallom, hogy fölöttem a szobában 
Dobog a sok kedves kicsi láb 
S édes hangok zaja közt nyitják és 
Csukják be a szoba ajtaját.

Lámpafénynél látom kis szobámból, 
Hogyan száll le a lépcsó'zeten 
Komoly Alice, vidor Allegrával 
S aranyfürtü Edith gyermekem.

Csókjaikkal majd megesznek és rám 
Kulcsolják mind kicsi kezöket,
S a bingéni püspök egérvára *)
Jut eszembe és jót nevetek. —

Azt hiszitek kékszemü haramják, 
Mert váramba följutottatok, 
Összevéve valamennyiteknek 
Én vén szakái semmi sem vagyok!

Összesúgnak és elcsendesülnek 
S úgy örvend a három kis leány, 
Látom róluk, hogy tervet koholnak, 
Hogy szép lopva törjenek reám.

Itt benn vagyok váram közepében, 
S nem szabadul innen senki sem, 
Kerektornyom fenekére vetlek 
Benneteket szivem mélyiben.

Egy szökemlés a lépcső-szobából — 
Egy szökemlés a kis termen á t !
S védetlenül hagyott három ajtón 
lm bevették váramnak falát.

S ott tartalak mától mindörökké,
Igen ottan —  mignem egykoron 
Romba dőlnek a falak maguktól 
És a porba oszlik fel porom!

DÖMÖTÖR JÁNOS.

EGY PAZARLÓ CSALÁD UTÓSÓ TÖRTÉNETE.
— ELBESZÉLÉS. —

Irta: KAZÁR EMIL.

(Folytatás.)

Y.

Az egyedüli örökös Bükk-Éri Géza lett. Volta- 
képen nem maradt rá semmi, csak szegénység. A hite
lezők azonnal megjelentek, s a fiatal örökös maga is ha
mar meggyőződött, hogy nem maradt rá semmi, s el 
kellett adnia a vén kastélyt, hogy a követelőket kielé
gítse. Azonnal hozzáfogott, hogy a még megmaradt 
birtokrészt eladja. Hogy mit akar tenni azontúl, azt 
senkinek sem árulta el.

Épen a kastély eladása miatt ment a székvárosba 
a család régi ügyvédéhez. Yisszajövet, postakocsin uta
zott. Társa egy öreg 60—65 éves férfi volt, igényte
len külsővel és szelid arccal. Közönyös tárgyakról be
széltek, melyeket azonban az idegen mindig oda 
terelt, hogy a gyár-iparról szólhasson. Géza tehát 
sejtette, hogy üzletemberrel van dolga.

Memsokára az idegen oly mélyen belebonyolitotta 
a társalgást az üzleti dolgokba, hogy már hosszabb idő 
óta csak arról foly a szó. Nagy tájékozottságot árult el 
e téren, s anyagi dolgokról igen otthonosan beszélt.

Ezenkívül kifejezéseiben miveltséget, megjegyzéseiben 
nem mindennapi értelmet árult el.

Amint a karkályi lankasághoz értek, az idegen 
kihajolt a kocsiból.

— Ez nemde a Bükk-Ériek birtoka ? — kér
dezte.

— Volt uram, csak volt.
— Tudom, már több év előtt eladta e család, de 

azért még most is úgy nevezik. Pompás földek uram 
Minden elvetett garas forintot teremhet benne. Szomorú 
története van a családnak.

Géza hallgatott.
— És hány ily tönkrejutott család van nálunk!

— kiáltott föl az öreg ur. — Sok fiatal embert isme

*) A bingeui püspököt annyira üldözték az egerek
— a monda szerint, — hogy tőlök a Rajna másik part
jára menekülve, várat építtetett s oda is utána mentek, s 
megették.
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rek, ki ostoba fény közt nőtt fel, s most alárendelt mun
kát kell végeznie, hogy éhen ne haljon.

— A h! — szólt Géza, lángbaborult arccal, — 
megérdemlik, nagyon is megérdemlik nyomorait sor
sukat. Egy golyó megszabaditná őket a lealázó 
élettől.

Az öreg ur szigorún tekintett a fiatal em
berre.

Azt nevezi ön lealázónak, hogy munkával 
tartják fenn magukat?

— Azt nevezem l ea l ázónakvá l aszol t  Géza 
tompa bangón, — hogy az utósó szatócs is szemükbe 
mondhatja : koldussá lettél.

— Aki munka által tartja fenn életét, nem kol
dus, hanem munkás. És aki dolgozik, mind munkás, 
akár eszével akár szerszámmal dolgozik. Aki elvesztő 
gazdagságát csak szegény lett, de meg nem alázódott. 
Aki szorgalmával meggazdagszik, több becse van, mint 
aki öröklé vagyonát. Amazt saját ereje emelte föl, 
emezt a véletlen szerencse. Uram önnek rósz nézetei 
vannak a munka és gazdagság felöl. Nos tegyük föl, 
hogy ön — akit nincs szerencsém ismerni — gazdag 
volt és semmivé jutott. Mit tenne ön ez esetben ?

— Megválnék az élettől.
— Es hogyan indokolja ezt ?
— Egészen másként, mint ön. Ön a dolog anyagi 

oldalát veszi, pedig másik oldala is van. Tegyük fel 
uram, hogy egy előkelő büszke család tönkrejut. A 
szerencsétlen család koldusára mi vár egyéb a szána
lomnál? Sajnálkozással tekint rá az egész világ. Le
hetnek könyörületes, jószivü munkaadók, kik azért biz- 
zák meg dologgal, vagy azért tartják meg állásán, me
lyet nem tud betölteni, mivel sajnálják. Egy büszke 
szivet mindig sért a szánalom. Egy gazdag család tönk- 
rejutása elég nagy katastropha arra, hogy aki túlélte, 
engedje magát elsodortatni. Ön általános szempontokból 
ítél, pedig itt vannak magán szempontok. A család múlt
ja, a család koldusának jelleme, mind befolyással lehet.

— Szóval ön agyonlőné magát.
— Becsületemre uram!
Az öreg ur vállat vont.
— Nem vitatkozom tovább.
Géza egészen fel volthevülve. E beszélgetés nagy 

fájdalommal töltötte el. A kocsi levegője fojtónak tet
szett. Feje szédült, melle szorongott. Megállította a 
kocsit, s kezébe vette útitáskáját, és fegyverét.

— Ön le akar szállni ?
— Igen, egy tanyára megyek, sinnen közel kapom.
Ezzel leszállt a kocsiról, s a rétek közé ment.

Mintha üldözné valami, oly sebesen haladt a vetések 
közt. Mindig a mellékutakat választotta, s ha embert 
látott, kikerülte.

Még távol volt a kastélytól, mely a lankaság szé
lén emelkedett föl sötéten, s legalább félórányira 
látszott.

Géza nemsokára egy omladványhoz ért. Senki 
sem emlékszik arra, hogy e csonka falak valaha épeb
bek lettek volna, s a falakat szegélyző gyep és bokrok, 
a kar vastagságú repk.'ny-gyökerek arra mutattak, 
hogy az elhagyottság már régen pusztítja. Egy kis hal
mon állt a rom, mely valami kastély maradékának 
látszott. Néhol alig volt már félölnyi magas a fal, 
máshol pedig még egész magasságában dacolt az idők 
viharával s látni lehetett faragott párkányait.

A nép azt beszélte a vidéken a romok felől, hogy 
kolostor volt és apácák lakták. A törökök azonban el
pusztították a zárdát, s nem is épült fel többé.

A kis dombról mezőn és nyárfák közt egy ut vitt 
a közeli faluba, mely kicsiny fürdő gazdag gyógy for
rással, árnyas ligetekkel, de a nép csoportján kívül 
alig látogatja valaki az előbbkelő osztályból.

Géza lepihent a romok közt.
A nap már nyugovóra szállt, s a romok vörhe- 

nyes izzó tűzben ragyogtak.
Ahol Géza helyet foglalt, árnyék volt. A fal lel

fogta a nap fényét, s a repkóny nagy bokorban lom
bosait ki a falból. Egy kőre ült le, s maga mellé tá
masztotta fegyverét. Szemközt vele a legmagasb fal 
emelkedett, s abból két ablak nézett rá, mint egy ko
ponya két üres szeme. Verebek röpdestek és csiripoltak 
körülötte.

Ezenkívül semmi életjel nem mutatkozott.
A faluban harangoztak, s a szél tisztán elhozta 

ide hangját.
Egykor e zárdának is volt harangja s hangja 

imára hívta a komor falak szelíd lakóit, ügy tetszett 
előtte, hogy hallja éneküket. Áhitatteljes himnusz dal
lamai csendültek meg fülében, s hallani vélte az orgona 
mélabús szavát. Csalódás vo lt! E hangok mindig fü
lében zúgtak, mióta jelen volt nővére fölavatásán Nő
vére neve lebbent el ajkairól, s fájdalmasan csukta le 
szemeit, mert látni hitte fehér öltönyében,, halvány 
arcával és patakzó könyeivel. Amint lecsukta szemét, 
számtalan ilyen alak jelent meg előtte. A zárda bol
tozatot nyert, s a viasz-gyertyák fényénél látta azokat.

— Utánad megyek kedves Hedvig, követni foglak! 
— rebegte magában, s fölemelte fegyverét.

Zörej hallatszott, mintha a szemközti falról le 
hullott volna valami. Géza önkénytelenül kinyitotta 
szemeit.

Csak az egyik ablak nézett rá meredt, üres tekin
tettel. A másikban egy fehér alak állt egész glóriában, 
melyet a nap font körülötte. Szőke haj övezte fejét, s 
e hajnak aranyló fénye volt. Néhány mezei virág s le
velek ékesítették haját. Kezében szalmakalapot tartott 
s az is körül volt tűzdelve mezei virágokkal. Szelíd 
szép arcán sugárzott a fiatalság s a nap fénye. Magas 
nyúlánk alakja, fehér öltönyében, felséges szobornak 
tetszett a sötét fülkében. Egyik kezével egy kiálló



gályát fogott meg. ügy látszék, mintha kezében tartaná. | 
Mozdulatlan, s arca a távol felé van fordítva.

Oly szép e jelenség a mogorva romok közt, hogy 
elragad, s váratlan megjelenésében megdöbbentő. Ter
mészetben hasonlít az allegóriái ábrázolathoz. Művészi 
előállítású jelenség, kezében pálmaággal. A hitet vagy 
a békét jelenti-e ez ?

Bükk-Éri Géza a földre eresztette fegyverét.
A fiatal leány figyelmes lett e zajra, alátekintett, 

s aztán gyorsan hátravonult az ablak mélyedésébe. A má
sik pillanatban mind a két üreg ismét oly sötéten né
zett szerteszét.

A fiatal ember keblében lelki zavar támadt. A 
váratlan jelenet sötét és titkos cselekvés gondolatában 
zavarta meg. Ezenkívül az egész mély benyomással 
volt kedélyére, melyből nem hiányzott a fogékonyság 
és gyöngédség.

Néhány pillanatig még ott állt, majd a földre, 
majd az ablakokra tekintve. Aztán vállára vetette 
fegyverét, kezébe vette úti táskáját s elhagyta a romo
kat. Midőn kilépett, csaknem szemközt találkozott 
egy fiatal leánynyal, ki az omladékokon alászállt. 
Egy öreg asszony volt vele, ki fáradtan botorkált 
utána.

Bükk-Éri udvariasan megemelintette kalapját. 
A leány elfogulatlanul és nyájasan viszonozta a kö
szöntést.

— Nemde önt meg háborítottam magá
nyában ?

—• Nem kisasszony, legkevésbbé sem.
Máskor tudott volna egy finom bókkal is válaszolni, 

de most sokkal komorabb volt hangulata.
A leány egy magas kődarabon állt, s pillanatig 

kereste a helyet, hol könnyebben leszállhat. A fiatal 
Bükk-Éri kezét nyújtotta segélyül. Egész közelről látta 
arcát e szép, vidám, ártatlan arcot. A leány utánozhat- 
lan kecsesei ugrott le s hajtotta meg magát. Nagyobb 
baj volt az öreg nő leszállítása, kit Gézának csaknem 
ölében kellett levenni, s akkor amiatt sikoltozott, hogy 
a puska elsülhet.

— Vadászni volt ön! — kérdezte a leány, azon
ban szemei a könnyű útitáskán akadtak meg.

— Kiránduláson voltam kisasszony.
A romoktól csak egyetlen ösvény vezetett le, s 

azon együtt kellett lemenniök. A domb alján azonban 
az öreg asszony kívánatosnak tartotta a megpihenést, 
annál inkább, mert egy lent heverő kődarab igen 
ingerlőén foglalt helyet az ösvény mellett.

— Azt hiszem, önök nem vidékbeliek, — szólt 
Géza, ki alig tudott nyomott kedélyén s bizonyos elfo
gultságon uralkodni.

— Egészen idegenek vagyunk itt — válaszolt a 
fiatal hölgy, szalmakalapját fejére téve. A fürdőben 
leszünk pár napig, mig atyám dolgait végzi, aztán ve
le együtt visszamegyünk Pestre. Én és Iza nénóm igen

szeretünk nagy sétákat tenni, s már reggel elhatároz
tuk, hogy a romokat meglátogatjuk.

— De én nem gondoltam, hogy ilyen messze van, 
mormogott az öreg hölgy.

— Oh kedves Iza néném, pihend ki csak magad. 
Én is melléd ülök és várni fogok.

— N ini! — kiáltott Iza néne, sovány kezével a 
a rét árka szélére mutatva.

— Valóban — szólt a leány, — egy sil
van ott.

Épen az árok szélén emelkedett egy kis hant, s 
testetlen bükkfa kereszt volt mellé tűzve. A nyirkos árok
ban nefelejcs nyílt, de a síron csak csalán s néhány 
nyurga gaz magzott föl.

— Kinek a sírja az? — kérdezte Iza néne föl
emelkedve. Talán megöltek itt valakit ?

— Egy szerencsétlen sírja.
— Ne mondja kérem, megölték?
— Öngyilkos lett, itt a romok közt.
— Isten irgalmazzon neki. Jer Ágnes menjünk.
Ágnes mosolyogva tekintett rá, s kezét megfogva

kényszeritette a leülésre. Tréfás hangon bíztatta, hogy 
ne féljen, s enyelegve mondta, hogy ő a sírhoz megy, 
s beszélni fog a halottal. Azután Gézához fordulva 
kérdezte.

— Fiatal ember volt?
— Úgy mondták.
— Tehát nem ismerte senki ?
— Idegen volt.
— Istentelen volt! — vágott közbe hevesen az 

öreg nő.
— A romok közt ölte meg magát ?
— Épen ott, ahol én álltam.
A leány pillanatra összerezzent. Iza néne meg

borzadva fordult el a romoktól.
— Vájjon mi bánthatta a szerencsétlent?
— A vidékbeliek ráfogták, hogy a szerelem.
— Szegény! És mért nem temették a temetőbe ?
— Hát nem tudod Ágnes, hogy az öngyilkosnak 

nem szabad szentelt földben nyugodni.
— Tehát csak elásták itt?
— ügy van rendjén, Ágnes!
— Ah mily komor lett ön, — szólt a fiatal leány 

És kitűzte sírjára a keresztet ?
— Gondolom a falubeliek. Néha a paraszt leányok 

koszorút is tesznek rá.
— Oh be kétszeresen szomorú sir e z ! — kiáltott 

Ágnes. —■ Koszorút fogok rá tenni, s ha ezen a vidé
ken laknám, körül kerittetném és beültetném vi
rággal.

Ezzel á ré t  virágait kezdte tépdesni. „Bolondság!“ 
—• mormogta az öreg asszony. Géza pedig segített vi
rágokat szedni az öngyilkos sírjára, „Ne hagyjanak itt 
magamban!“ — kiáltott utánok Iza néne. „Azonnal, 
azonnal“. — válaszolt Ágnes. Iza néne keresztet vete
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magára, s nem mert sem a romok, sem a sir felé te
kinteni.

Néhány pillanat alatt együtt volt a virágcsomó; 
Ágnes leült, s koszorúba, kezdte kötni. Bükk-Éri Géza 
mogorván nézett maga elé, mig az öreg asszony foly
tonosan mormogta: „Érdemes is rá !“

A koszorú nemsokára elkészült, s Ágnes földiszi- 
tette vele a szerencsétlen sírját.

A nap már lenyugodott s Géza sietett hazafelé. 
A fiatal leány nyájasan nyújtotta búcsúra kezét, s az 
ifjú Bükk-Éri azzal az utógondolattal vált meg tőle, 
hogy talán soha sem fogja többé látni.

Sokkal nyugodtabb volt, mint az imént. Sötét, sú
lyos gondolatai, melyek oly régen gyötörték, most egy
szerre szétoszlottak. Csakhamar észrevette, hogy az 
előbbi jelenet, s Ágnes alakja, szépsége s a véletlen 
ismeretség hatással vannak rá. De Géza nem örö
mest engedte magát érzelmek és benyomások hatása alá.

— Hogyan! — kiáltott magában, amint észre
vette, hogy gondolatai szokatlan körben mozognak. — 
Hogyan? e leányka, kit nem ismerek, érdekelhet en
gem! Gondoljunk egyébre.

De olyan volt, mint az álmosok, kik hiába küzde- 
] nek az álom ellen. Nemsokára visszafordult s a két 

hölgy után nézett.
— Bizonynyal nem találkozunk többé
Tovább ment. s a felől gondolkozott, hogy mi 

teendője van még azok után, miket ma végzett a vá
rosban. „Semmi, semmi!“ szólt több Ízben. „Még élet
célt sem ismerek m ár.; De Ágnes alakja ismét csak 
megjelent.

— Mért háborított meg? Mért kellett megjelen
nie? Mért nem késett?

E kérdések csak élénkebben figyelmeztették hely
zetére. A körülmény és pillanat, melyben Ágnes meg
jelent előtte, ártatlan szűzi arcával, gyermeteg tekin
tetével, mind csak növelték az érdeket, mely Géza za
vart lelkében támadt a fiatal lány körül.

Lelke megzavart egyensúlya bizonyos rázkódás 
által helyreállt, de e rázkódás egész lelkületét érintette. 
Büszke, rideg szivébe gyöngéd érzés lopózott, moly, 
akármily gyönge is volt, mégis ellentétben állt azon 
köznapi, sivár elfoglaltsággal, melybe családi körülmé
nyei Sodorták. (Folyt, köv.)

VAGY EGYIKET, VAGY MÁSIKAT.
— ROQüETTE OTTO BESZÉLVE. —

(Folytatás.)

— Lesz-e némi hatása? — kérdé az öregtől.
— Lesz! kétségkívül lesz! — viszonzá ez. — A 

záradékot majd holnap eljátszuk az orgonán.
A kántorné benézett az ablakon.
— Bárcsak megérhetném azt az időt, mikor ezt 

teljesen elkészülve előadják! — szólt az aggnő jóságos 
arccal és gyermekies örömmel.

A fiatal zenész kezet nyújtott neki s égő homlo
kát dörzsölgette.

Az agg nő észrevette kimerültségét s anyailag 
figyelmeztette.

— Elég is volt ebből mára ennyi! Nem kell e 
gyönyörű napot csupán zenélgetéssel tölteni! Gyorsan 
ki a mezőre, sétálni! Hiszen a világ most valódi i s t e n  
k e r t j e !  Atyus te is sétáld ki magadat, egyikőtöknek 
sem válik az ártalmára.

A férfiak nem töprengettek sokáig; sétára ké
szültek. A magas sovány és még jó lábbal megáldott 
öreg még a hosszabb sétától sem rettent vissza, ha épen 
fiatal vendége óhajtotta. Eleven léptekben hagyták el 
a házat, beszélgetve az épen eljátszott mü felől. A zene 
hamar megbarátkoztatta őket egymással, mert Arno 
az öregben a szakembert ismerte föl, a régi iskolából 
és jó orgonamüvészt, ki kis egyházi énekkarát helyesen 
igazgatja, szóval a képzett zenészt, ki anélkül, hogy 
szélesebb körre terjeszkedni vágynék, szűk körében igen 
boldognak érzi magát. E városkában volt egy ősrégi,

római építészeti modorban művészileg emelt egyháza, 
oly kincs, melyet évről-évre számtalan utazó látogatott 
és bámult meg. Az orgona is kitűnő hírben állott, és 
nem ritkán jöttek szakértők messziről, csak azért, 
hogy azt hallgathassák s játszhassanak rajta. Ez orgo
nát legnagyobb kincsül tekinté az öreg; harminc év 
óta kezelte ő e hangszert, melyet úgy szeretett, mint 
valamely élő lényt s roszul érezte magát, ha annak va
lamelyik részét javíttatni kellett. És most valódi élve
zete volt Arnóban a fiatal művészt ismerni föl, ki ked
venc orgonáját érdemileg méltányolni tudta, és újabb 
szerzeményében a magasabb zenét tündököltette, melyet 
az öreg oly igen kedvelt.

És Arno nemcsak teljesen visszanyerte előbbi 
egészségét, de még sokkal elevenebbnek, életvidorabb- 
nak s több zeneszerzési tehetséggel megáldottnak érzé 
magát, mint azelőtt. Ama boldogító tudatban, hogy 
itt valami jeles és önálló müvet képes teremteni, egész 
lénye fölmagasztosult és szerencsétlen múltja bármily 
közel volt is még, mint homályos álom vonult tova 
lelke előtt. Gyakran megfoghatlannak látszott előtte, 
hogy ö egykor oly napokat élt át, és hogy ő napok után 
egészen uj emberré alakult át s a művész legnagyobb 
boldogságában részesülhetett zeneszerzési képességének 
teljes visszanyerése által. Ámbár Wolfram iránti há
lája, — kit boldogsága szerzőjének tekintett — határ
talan volt, mindamellett, mig a' városban lakott, lekö-
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telezettségének nyomását nagyon érzette, mert Arnóban
nem csekély büszkeség és függetlenségérzület volt. De 
mihelyt szomorú környezetéből menekülvén ide jutott, 
e nyomást is könnyebben tűrte. Ő említett müvétől na
gyon sokat remélt s hitte, hogy nemsokára önálló hely
zetet víván ki az életben, az áldozatkész barátnak le- 
róhatja tartozását. Ha ő Wolfram felől beszélt, nem 
győzte e barátját eléggé dicsőíteni, elannyira, hogy az 
öregek, távollevő öcscsükben a valódi orvos és ember 
eszményképét bámulhatták. Különösen a kántorné oly
kor könyekig elérzékenyült, és eleimondogatta, hogy 
nem hitte, hogy a világon két ily tökéletes jóság létez
zék, mint aminők e fiatal emberek, és hogy ily szeretet 
és barátság csak az égben, az angyalok közt szövőd
hetik !

Élénk beszélgetés közt haladtak most a férfiak 
az erdő lombjai a la tt , még pedig abban az irányban, 
amerre a kántor még nem járt vendégével. Arno egy
szerre ily kérdéssel szakasztá a társalgást félbe:

— De hát hol is vagyunk mi tulajdonképen?
Csak most vette észre, hogy valamely parknak jó

karban tartott utján sétálgatnak.
— Bizony mi itt most tilosban járunk, — vála

szolt az öreg nevetve. — De mindamellett sem fognak 
innen minket kiűzni. Én itt Riedauban jó ismeretség
ben vagyok az urasággal, kik igen derék és szeretetre
méltó delnők. Ők rendesen m nden tavaszszal itt mu
latnak egy ideig jószágukban.

Különösen a kisasszonynak állok kegyében, ki 
engem gyakran meglátogat s organakiséretem mellett 
énekelget. Mondhatom, gyönyörű hangja is van ám, valódi 
egyházi énekhang. Erről ju t eszembe... ugyan képzelje 
csak: midőn tegnap a sopransolót vettük elé önnek 
szerzeményéből, nekem mindig úgy tetszett, mintha 
Luitgart kisasszony hangját hallottam volna.

Arno rendkívül meg volt lepetve ez utóbbi meg
jegyzés által. Alig volt szükség arra, hogy a kántor 
magát bővebben kimagyarázza, mert úgy is tudta már, 
hogy Steinhausenné birtokán sétálgattak. Azt is elgon
dolta, hogy Luitgarttal az öreggel való ismeretsége 
folytán, ha nem is épen ma, de máskor okvetlenül ta
lálkozni fog. Pillanatig nyugtalanitá is őt e gondolat, de 
nem oly mérvben, hogy ez őt az öröm legmagasabb fo
kára villanyozza föl, sem pedig annyira, hogy őt onnan 
megszöktesse. Inkább bizonyos álomszerű, határozatlan 
érzemény volt ez, mely Arnót oly egyszerre megra
gadta; és habár a múltak emléke visszaszállott leiké
be, a nélkül, hogy ahoz a régi vágyak és remények 
társultak volna, mindamellett sem lehet mondani,hogy 
kedélye az izgatottságtól teljesen ment volt. Amaz erős 
rázkódás, melyen az utóbbi hónapokban átesett, any- 
nyira megedzették őt, hogy azt vélte, miszerint már a 
reménytelenség gyötrelmeitől is megszabadult. így 
Luitgart arcképét sem hozta el magával, holott ez egy
kor legfőbb kincsét képezte, hanem nyugodtan adta azt

barátjának gondviselése alá, s most ez Wolfram szo
bájában függött, a dolgozó-asztal fölött. Ámde ez órá
ban, midőn Arno oly közel érezte magát hozzá, egy
szerre visszaemlékezett a betegsége alatt ágyánál meg
jelent tüneményre s élénken tűnt az ismét szeme elé. 
Majd ama korábbi viszonyokra gondolt, melyek nem az 
álom, hanem a valóság határaiba tartoztak ; eszébe jutott 
házukból való végkép kimaradása, mely az akkori kö
rülmények folytán, társaséleti fogalmak szerint, ment
hető sem volt, s a felett töprengett, vájjon találkozás 
esetében, minő mentséget hozzon föl Azonban e pilla
nat sokkal gyorsabban meglepte őt, mint hitte volna.

Mert még mindig beszélt a kántor a birtokosnő
nek nagylelkűségéről, melyet ez a kis város szegényei 
iránt tanúsít, midőn egyszerre közelükben hangos gyer
mekkacagás hangzott föl. A bokrok közt egy három
éves kis leányka játszott bűvös  k á t  egy fiatal nővel, 
ki a gyermeket épen feltalálta rejtőkénél. Arno azonnal 
ráismert e nőben, Steinhausenné menyére, ki őt szin
tén fölismerte. Köszönésük valami idegen, szertartás- 
szerű volt. Kevésbbé volt elfogulva a kántor, kinek a 
fiatal nő szívélyesen nyujtá kezét s leányát is odave
zette hozzá.

— Ugyan hová lettetek már? — kérdezte egy 
hang közelről, melynek hallása oly csodálatos érzést 
kelte fel az ifjúnak szivében.

— Itt, i t t ! — kiáltott a gyermek s Luitgart elé 
futott, ki a bokrok felé lépdelt. Luitgart is észrevette 
egy pillanat múlva a művészt s e találkozás épen nem 
látszott őt meglepni. Mint két, egymáshoz teljesen ide
gen, hidegen, kimérten állott Arno és Luitgart egy
mással szemközt s engedék, hogy a kántor vendégét 
bemutassa nekik. Luitgart azután „öreg barátijához 
fordult — mint ahogy ő a kántort nevezte — s kérde
zősködött nejéről, orgonájáról s csakhamar élénk tár-

j salgást kezdve, sétált vele előre. Arnonak nem maradt 
; egyéb hátra, mint a fiatal nőhez csatlakozni. Ez emlé

kezett ugyan még amaz általános boszuságra, melyet 
. ama körülmény, hogy a Steinhausenné házánál terve

zett ama zene-estélyt kimaradásával megakadályozta, 
előidézett, de miután ztneszerzeményeit Luitgart ismét 
fölvette a játékíendbe, a régi neheztelésekre nem ügy élt 
s elfogulatlanul csevegett vele, úgy, a hogy a szó aj
kára jött. Az élénken szökdécselő vidám gyermek azon
ban folyvást zavará a társalgást és végre Arno kény
szerítve volt a játékba belevegyülni s c i c á z n i  a le
ánykával. Már bácsinak címezte őt a kis leány s enge
delmeskedni kellett parancsának, mely először is abból 
állott, hogy gesztenyefavirágot kellett számára sza- 
kasztani.

Ezalatt Luitgart kissé előre haladt az öreggel. 
Ez elbeszélte, hogy fiatal vendége mily jeles zenemü
vet teremtett mostanában s nagyon meg volt elégedve, 
hogy Luitgart őt érdekkel látszott hallgatni.

— Tudja mit, kérem ? — szólt a kántor.- Gya-
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koroljunk be ama műből valamit! Az első részében egy 
gyönyörű hely van magán sopranra, mit mi pünköst 
első napján a templomban akarnánk előadni. A ma
gándal, mintha csak kegyed hangjához leendett ké
szítve ; az énekkart pedig úgy betanítottam már, hogy 
fönakadástól épen nem lehet tartanom. Még tizennégy 
napunk van addig. Az ünnepre a legszebb dicsénekkel 
állhatunk elé!

— Igen szívesen működöm közre! — szólt Luit- 
gart. — Tökéletesen rendelkezésére állok, csak küldje 
el kérem a hangjegyeket rögtön! De — vájjon bele
egyezik-e ebbe önnek vendége is ?

— Kétségkívül igen! — nevetett az öreg s meg
állapodott, hogy e tekintetben Arnóval is azonnal érte- 
kezhessék. A hölgy meg akarta őt ebben gátolni, azon
ban midőn visszafordult, el kellett mosolyodnia a dol
gok szembetűnő változása fölött. Mert kis buga szök
décselve szaladt feléje, hogy Arnotól, ki őt játszva 
kergette. Luitgart ruhái közt buhassék el.

Midőn az ifjú most a hölgy előtt állott és ennek 
mosolyát észrevette, egészen zavarba jött és sokkal el
fogultabb volt , mint előbb , midőn ismét talál
koztak.

Luitgart is csak most vizsgálta meg körülménye
sebben az ifjúnak arcát. És mily változáson ment az 
keresztül! Oly üdén, oly viruló fiatal erőteljben még 
soha sem látta őt. Szive élénken dobogott az örömtől.

A kölcsönös hevélyt, melyet e találkozás előidé
zett, a kántor nem is sejtvén, indítványával rögtön elő
állott. Az ifjú művész lelkét boldogító érzemény lepte 
el. Kérdőleg tekintett Luitgartra. ügy látszott a hölgy 
is el volt kissé fogúivá; azonban nyájasan ismételte 
amaz Ígéretét, hogy a zenemű begyakorlásánál kész
séggel működik közre.

A lég hüvösödőtt. A fiatal nő gyermekével a lak 
felé irányzá lépteit, óhajtva azt mihamarabb elérni. 
Most Luitgarton leendőt a sor a férfiakat meghívni, 
s félig-meddig felhivatva érezte magát Arno azon kér
désre, vájjon megengedi-e Luitgart, hogy tiszteletét 
tehesse. Azonban egyikök sem szólt. Ismét némi szer
tartással váltak el.

Másnap reggel már tisztán le voltak másolva 
Luitgart számára a hangjegyek s délután útra is kelt 
a kántor, hogy azokat kézhez adja. Sokáig kimaradt; 
Arno türelmetlenkedni kezdett. Pedig tulajdonkép nem 
is gyanithatta, minő eredményt várhat az öregnek visz- 
szatértétől. Végre azt határozta, hogy elébe megy.

Már távolról integetett felé az öreg, és Arno 
gvorsitni kezdé lépteit.

— Mi azonnal megkisérlettük azt az áriát a zon
gorán eljátszani, — szólt a kántor. — Megengedte a 
kisasszony, hogy énekét én kisérhessem. Gyönyörűen 
sikerült az, s úgy a ház úrnője, mint a fiatal 
menyecske, egész elragadtatással hallgatták e müvet. 
Na, én aztán biztattam őket, hogy még sokkal szebb 
részletek is fordulnak elé önnek e szerzeményében. 
A h! mily kedves, nyájas nők ezek! Ön felől is sokat 
beszélgettünk. De hát hogy nem emlité azt nekem so
ha, hogy e családot már rég ismeri ? A nők szerfelett 
sajnálkoztak, hogy ön oly nehéz és tartós betegségben 
szenvedett, mit csupán tőlem tudtak meg. Különösen 
a mama bánkódott am iatt, hogy ő erről nem értesül
hetett. De nézze csak, mily szép jácint-csokrot ajándé
kozott.

(Folyt, köv )

T ÁRCA.
TÁRCA-LAPOK.

(Augusztus májusban. — Politika. —  Lónyay. — Viták. — 

Színház. —  Uj tagok.)

A tavasz hiába itatja illatával a levegőt, nem azt 
élvezzük, az idő hiába előlegezi a holt idény nyomasztó 
hevét, nem anticipáljuk a k u t y a h ó  májusi e b e c s 
kéj  ét,  a levegőben nem illatot, nem meleget érzünk, 
a levegőben politika van.

Miniszterek őnek, mennek, váltakoznak, cserél
nek, ideigleneskednek, véglegeskednek. Bizalom, bizal
matlanság, szép remények, hit a jövőben vagy kétkedés, | 
párisi és prágai táviratok, ezek képezték azon esemé
nyeket, melyekből az idő a múlt hét mosaikját össze- 
rakosgatá.

Szlávy jön, Kerkápolyi jön, Csengery Imre át
megy vele, Gorové végleg marad, Figaro — azaz, hogy

Potocky itt, Potocky ott, azon thematák, melyek fölött 
a közbeszéd változatait raollban és durban, halkan és 
forte elsusogta, elkiáltotta. Hanem ez csak a háttérhez 
tartozott, az előtér Lónyaié volt.

— Meddig marad Lónyai ?
„Egyedül megy-e vagy visz magával valakit?“
— Mikor tartja utósó beszédét?
„Hallotta már, hogy búcsúbeszédje 20 iv?“
— 40 iv az uram.
„565, 789 szóból áll.“
— Egyszerre három tintatartóból irt.
„Csodálatos ember!“
— Szakmája a legkevésbé kellemes s mégis nép

szerűsége 3 év alatt — ha ingadozott is — de nem 
vesztett.

„Lónyay soha sem volt népszerű ember. Nincs 
egy ize, mely a szivet magához vonzaná, Andrássy
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könnyed kellemessége — mely a grófot már sok aka
dályon keresztül segité, nem jutott osztályrészéül. De 
bölcsőjénél az ész állott, az éles számitó szellem s a 
kisded pólyáiba ajándékul merész törekvést, nagy ter- 
velő tehetséget rakott. A hideg szív megmenti az in
gatagságtól, a percnyi befolyások hatása alól, nyugodt 
vére a mohóságtól gyors siker után. Ha őt látom, azt 
hiszem, hogy ez emberből minden szenvedélyesség ki
halt.“

— E szerint rósz drámahős volna, de annál jobb 
pénzügyér s azt hiszem, ő maga is inkább vágyik az 
utóbbi után. Szombaton beszél, hétfőn megy.

„Hétfőn beszél, kedden megy.“
E beszélgetéseket az utcán lestem el, közhelye

ken, színházakban, zöldben, ligetben, kávéházakban.
A vasárnap véget vetett a conjecturáknak. A la

pok óriás hasábjai törpéknek bizonyultak a beszéd Gó
liátjával szemben. A Great-Eastern csolnak e beszéd
hez képest, a Leviathan féreg, sz. István tornya ké
mény. Olyan hosszú — mint egy regény. A szedők ke- ; 
zei sóhajáriákat énekeltek, a betü-szekrények anyaga : 
majdnem végkimerültségben haldokolt.

Két óráig csend ült az országházon, mikor aztán ; 
a búcsú utósó hangjai elkondultak, kitört a régi harc. 
Eötvös a hajdani országgyűlésekről elegice ezt énekeli: j

Hallgatva áll Rákosnak szent határa,
Ah, régen hallgat immár a magyar 
S az ősök elenyészett nyomdokára 
Az esti szellő uj fövenyt takar. I

Modern nyélbe igy ütném e verset:

Zajongva dong az országnak kis háza,
Hajh! r é g e n  b e s z é l  immár a magyar.
S a sok beszédnek áradó dagálya 
Kónyi tollába férni sem akar.

Mily consumptiója a szónak és hévnek ez öldöklő 
melegben. Lónyay beszéde után 30 vagy 32° mellett 
tudtak honatyáink 60 foknyi dühhel és elkeseredéssel 
dikciózni. Similia similibus. Tán azt hitték, megölik a 
gyilkoló temperaturát, ha magukat nem temperálják. 
Az egész ház olyan piros képet mutatott, hogy főtt rákok 
parlamentjének véltem. Mintha a mandátummal külön 
hévmérséket adna a kerület a küldöttnek. Más halandó 
ebben az izzó kemencében, melyet most Pestnek hív
nak — flegmaborogatással hűsítené égő tetemét. Nem 
is csoda, hogy ily tropikus meleg temérdek exotikus 
szó-virágot, buján zöldelő vadságában fakasztott ki 
azonnal.

De nem csupán az országházban echauffirozza i 
magát a t. c. közönség, a színháznál sem kevesebb hév j 
uralkodik. Vendégszerepeinek, tetszenek, nem tetsze
nek, alkudoznak, szerződnek vagy elmennek.

Zichy Antal igen helyesen érté meg töladatát, 
mely nem egyéb, mint az intézet elhanyagolt művészi

céljának betöltése. Első lépés a hiányos személyzet ki
egészítése uj verbunk által. A régi ezred évek óta azon 
állapotban maradt, melyben Radnótfáy átvette, ő csak 
ritkán szerződtetett uj tagot, mert a vidéki színészet 
iránt kevés bizalommal viseltetvén, a conservatorium 
által nevelendő csemeték gyümölcsözését akarta bevárni.

Célul az intézet pénzviszonyainak rendezését tűz
vén ki maga elé, a budgetet nagy személyzet eltartásá
val is félt terhelni s ezért évekig büszke elzárkozott- 
sággal csukódtak be e „templom“ kapui a pályázni s 
illetőleg szerződni kívánó vidéki színészet elől. E poli
tika kétségkívül helytelen, mert hasonló intézetnek kö
telessége minden szakmát legalább kétszeresen betöltve 
tartani, hogy az elsőrendű szereplő mellett egy tehetsé
ges másodrangu folyton képezhetvén magát, szükség 
esetén a megürült nyomába léphessen. E körülménynek 
tulajdonítható azon zavar, melyben az intézetet jelenleg 
látjuk, midőn a kérlelhetlen halál s a haladó idő több 
— legjelesb tagjától hirtelen megfosztotta.

A támadt űrök sokkal tágabbak semhogy gyor
san be volnának tölthetők. Egy Egressy, Tóth József, 
Jókayné lángelméje sokkal terebélyesb volt s nagyobb 
tért borított el dús tehetsége lombozatával, semhogy 
akár a conservatoriumnak nevezett faiskolának fácskái^ 
akár a vidéki színészet ritkás erdejének oltatlan, nye- 
setlen törzsökéi képesek volnának azt az árnyékot nyúj
tani, melyet elődeik nyújtottak.

Idő kell ehhez és idő és idő.
Egy Tóth József sokoldalúságát 3 sőt T tag pó

tolhatná — az is csupán szükségből.
Zichy törekvése most arra irányul, hogy a vidé

ken meglevő tehetségeket a nemzeti színháznál concen- 
trálja. (Csupa centralisatio!) Eddigi választásai szeren
csések. Molnár, Ujházy, Egressy Ákos, esetleg Némethy 
Irma, Rákosi Szidi, Helvey Laura saját szakmáikat be 
fogják tölteni. Mint hallatszik Vizváry is föllép, kibeu 
jó komikai ér lakik.

A budai színháznak még két más tagja is volt, 
kiknek természeti adományai akkor meglehetősen mu- 
lattaták a közönséget: Tímár és Kassai. Amannak ke
délymelegsége és derültsége Szerdahelyi mellett annál 
szükségesebb volna, mert az utóbbi szerepkörének egy 
részéből már — (mondjuk ki a gyerek nevét) kiörege
dett. Az általa elhagyott szerepeket pedig Náday be 
nem töltheti, mert Náday — ki mellesleg mondva, meg
lepően halad — nem bír komikai tehetséggel. Kassay 
jellemszinész, ki sok szerepét élesen ki tudta domborí
tani, s bár köre még kicsinynek látszik, szívesen fogad
nék öt is Pesten, hol a karakterszínészekre égető szük
ség van.

Ha a személyzet — az anyag — ki lesz egészítve, 
csak azután következik a munka nehezebb része. A 
meglevő anyagot kidolgozni. Nehány év múlva jó kar
ban szemlélhetjük színházunkat. Domino.



125

IRODALOM.
Az o(asz regény. Olaszországban a regényiroda

lom Ugo Foscolóval kezdődött, ki ifjú éveinek egész 
hevét önté „Jacopo Ortis“-ába. Jacopo O rtis, az 
olasz Werther, Göthe emez ifjúkori müvével egyidő- 
ben született, de a censura és rendőrség üldözései által 
előmozdított nagy elterjedése és jelentékeny költői ér
téke dacára sem gyakorolt tartós befolyást az olasz iro
dalomra. Az első tulajdonképeni olasz regény Manzoni 
Sándor „Promessi sposi“-ja , s az olasz regényírók még 
ma is folyvást amaz eszmekörben mozognak, melyet 
számukra a nagy mester e müvében kijelölt. Akadtak 
utánzói az angol és francia irodalomnak is, de e ter
mékek számba is alig jöhetnek.

Manzoni a szó szoros értelmében keresztyén köl
tő ; csaknem minden müvének alapeszméje: D ioel’Ita- 
lia. Az isten és hit vezérelhet csupán az olasz egység 
létesítésére, hirdetik iratai, s hogy különösebben ket
tőt említsünk fel: hires ódája: Marzo 1821 és még hí
resebb töredéke: Sopra il proclama di Rimini 1815. 
Politikai és költői programmját még világosabban 
elénk állítják regényei. A „Promessi sposi“-ban a sze
gény, elnyomott munkás-osztály közé vezet, mely el- 
nvomattatásának lassankint öntudatára jut s az ellen 
protestálni törekszik (Renzo, Lucia). A hatalmas ne
messég (Don Rodrigo, Egidio, Innominato) óriási lép
tekkel közeledik bukása felé, s a nyomorult spanyol 
kormány a legcsekélyebb utcai zűrzavarra is megbor
zad. A valódi olasz klérus (Fra Cristoforo, Federigo 
kardinál) azonban hatalmas pártfogása alá veszi a né
pet a nemesség és idegen uralom ellenében. A „Pro
messi sposi“ egy közeli, szebb jövő reményével kecseg
tet, melyben az olasz nemzet végre önmagának ura 
leend és szabadon fejtheti ki minden erejét. E hitet és 
meggyőződést merité az olasz közönség Manzoni „Pro
messi sposi“-jából s nem volt szüksége arra, hogy 
„Carmagnolá“-jával avassa magát ama nemzeti eszmék 
prófétájává, melyeket utódai tovább fejtegettek.

Manzoni tanítványai közül különösebben hármat 
kell kiemelnünk: Cantu Césárt, kinek „MargheritaPu- 
sterlá“-ja a „Promessi sposi“ által előidézett nagy ha
tás alatt született; Tommaso Grossi-t klassikus regé
nyével „Marco Visconti“-val s különösen Massimo 
d’Azeglio-t az „Ettore Fieramosca“ és „Nicolo de’ 
Lapi“ költőjét. Manzoni iskolájától, melyet nyugodtan 
nemes nyelvéért, tiszta képeiért és gondolataiért klasz- 
szikusnak neveznek , Guerrazzi romantikus iskolájáig, 
ki ékes toskanai nyelvén merész gondolatoknak merész 
képekben ad kifejezést, az alapeszmét illetőleg csak egy 
lépés van. Dio e l’Italia nálunk Italia fara da se lesz. 
Megvetnek minden idegen segélyt, jöjjön az égtől vagy 
a pokoltól, a pápától vagy Franciaországtól — Italiát 
csak fiainak karja szabadíthatja meg. Olaszország 
fiai nem értik Manzoni hivó szózatát. Talán foljajdul-

nak, ha testük az ostor csapása alatt vért izzad?! És
Guerrazzi könyört nem ismerő szeretettel ostorozza hon
fitársait, saskörmökkel markol saját és honfitársai szi
vébe s a legkeserübb szatíra égő savát hinti a be nem 
hegedt sebekre. Nevetése' sértőbb a szidalmaknál. A 
hol Italia zsarnokait festi regényében, ostora pallossá 
lesz s a gúny a leghidegebb megvetéssé változik. Guer
razzi ítél és büntet, szigorúbban, mint a történet, a 
történelem dacára, sőt néha épen ellentétben a törté
nelemmel. ítél s kárhozató szózata szájról szájra jár. 
Végre belátják, hogy a szabadulás lehetséges: ezernyolc
száznegyvennyolc s vele együtt az idegen uralom el
len való reactio s az Italia nevében folytatott harc is 
megérkezik.

Italia újra veszt, de Guerrazzi rendületlenül áll. 
Mint óriás emelkedik föl a toskanai köztársaság rom
jain s a szavak, melyeket fogságából vagy száműzeté
séből hazájához intéz, újabb tápot nyújtanak a honfiúi 
reménynek. Az annyira végzetteljes 1848- és 1849-dik 
év megmutatá Guerrazzinak. hogy célja elérhető, és ő 
többé nem kétkedett. De a kazafiui lelkesedés viharja 
lassankint lecsendesült lelkében s visszavonult a ma
gánéletbe, csupán ama reményt hagyván fenn, hogy 
később, talán épen váratlanul, lepi meg müveivel a kö
zönséget.

E közben a szabadság várva-várt napjai felvirad- 
tak (1859, 1860) s 1866-ban az .olasz királyság esz
méje is megvalósult. Ma már Róma felé irányul min
den tekintet. A múltak emlékeivel kevesen foglalkoz
nak, s csupán Garibaldi elevenité föl nem rég megjelent 
két regényében („Clelia vagy a szerzetes uralma“ és 
„Cantoni az önkénytes“) az 1849-, 1859- és 1860-diki 
heroikus küzdelmeket. E regényeket a külföldi sajtó 
egyhangúlag elitélte, Olaszországban pedig erős párt- 
szempotok szerint mérlegelik. Annyi bizonyos, hogy 
Garibaldi dicsősége e müvekkel nem szaporodott. E 
históriai regények még csak a memoireok becsével sem 
bírnak, mert bennük az iró, ki a küzdelmek központja 
s éltető lelke volt, egészen háttérbe szorul. E tagad- 
hatlanul sok költészettel irt müveknek ártalmukra van 
a költő izgatottsága, miután nem képes részrehajlat- 
lanul megítélni a lefolyt eseményeket.

Garibaldi a legifjabb és utósó tanítványa Guer
razzinak ; de ő nagyon is visszaélt mesterének kivált
ságaival. Guerrazzi följajdulásainak költői emelkedett
ségét nem találjuk fel, mig a papok és jezsuiták ellen 
szórt gyalázó szavak és átkok, az olasz kormány ellen 
intézett igazolatlan megtámadások egész meztelenségük
ben állanak előttünk.

De Garibaldi két regényében e hibák dacára is 
sok jóra találunk. 4z őszinte atyai fájdalom, mely min
dig előtör, ha a sokan átment vezér valamelyik bajtár
sát látja elvérzeni, lehetetlen, hogy mindenkit meg ne 
indítson. A lelkesült öröm, melyet a legegyszerűbben 
elbeszélt nagy tettnél mutat, vagy a fájdalom, ha jo-



gopult várakozásai nem vezetnek kellő sikerre, hason 
érzelmeket- keltenek az olvasóban, ki ezenkivül köl
tői leírásaiban mindig gyönyört és élvezetet találhat.

Ama körön belől, melyet Manzoni a hazafiul és 
történeti regénynek kimutatott, nagyobb tanítványai 
mellett más szintén figyelemreméltó tehetségek is mo
zogtak. Silvio Pellico például .,Le mié prigioni“-jában 
ama bánásmód történelmi képét rajzolja, mely hazájára 
az idegen uralom alatt várakozott; a genialis Ippolito 
Nievo „Le memorie di un ottuagenario“ cimü hátraha
gyott regényében a velencei élet megragadó képét festi 
a dicsőségteljes köztársaság utósó napjától fogva ko
runkig. Fölemlíthetjük még Caccianiga „Dolce far 
uiente“-ját, e bölcseleti színezetű korrajzot s Rovani 
„Cento annr-já t, melyben Olaszország történetének 
egy mesterileg rajzolt darabjára találunk.

A nem-történelmi regény, különösen az utóbbi 
években sok tehetséges mivelőre talált Olaszországban. 
A régiebbek közül a hires Tommaseot („Fede e bellez- 
za“) kell kiemelnünk, de nem feledkezhetünk meg 
Carcanoról. Angiola Maria és Damiano költőjéről sem, 
ki ragyogó tollú festője a lombardiai életnek. A leg
újabb regényírók seregéből legtöbb figyelmet Bersezio 
Viktor a piemonti élet termékeny fényképezője, a nem 
rég elhunyt Mascheroni Károly, Vollo, kinek „Papa 
liberale“ cimü legújabb regénye a savoyai falusi éle
tet pompásan rajzolja, Iginio Ugo Tarchetti, a ..Fosca“, 
„Amore nelF arte“, „Una nobile follia“ nagy remé
nyekre jogosított szerzője és Guiseppe Tigri érdemel
nek. A külföldi bírálatok nagy elismeréssel szólanak 
még Imbriani Viktorról, kinek „La bella blonda“-ja 
gazdag phantasiára s kifejlett müérzékre mutat.

Giulio Antonio B a r r i l l i  a nagyobbszabásu te
hetségek közé tartozik. Pár év előtt még alig ismer
ték, mig ma egyike a legkedveltebb olasz regényírók
nak. Compositiója a lehető legegyszerűbb, de meglepő 
eredetisége mindig kedves meglepetésekben részesíti az 
olvasót. E sajátságos regényíró felől nagyon elágazók a 
vélemények, de azt, hogy valódi tehetség, mindenki el
ismeri. Eddigi müvei: Capitan Dodero (olasz tengeri 
regény), Santa Cecília, L’olmo e l ’edera, II libro nero 
— folytonos haladásról tanúskodnak. „I Rossi e i Bi- 
anchi“ cimü regényét most közli a Corriere di Milano 
tárcája.

Az olasz irodalom terén jelenleg mutatkozó moz
galom biztos jele a bekövetkezendő jobb időknek. „El- 
vitázhatlan tény“ — írja ez irodalom egyik alapos is
mertetője — hogy nemcsak az irók száma növekedik, 
hanem müveik értéke is napról napra jelentékenyebb 
lesz, sőt arra is van kilátás, hogy nemsokára az olasz 
nemzeti regény is megszületik, mely a kor életét ta
nulmányozza, s dolgozza föl, hogy abból a házi és tár
sadalmi morál mindazon tanait levonhassa, melyek 
valamely nép életének főelemeit képezik. A. Z.
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Egy régi magyar Író emlékét elevenité föl a „Főv. 
L.u -  egyik közelebbi számában Eötvös Lajos. Ez az iró, 
ki háromszáz év előtt föl merte emelni szavát a magyar 
„szép nem“ növelésének érdekében P é c s i  Lukács volt. 
Ha fölnyitja valaki irodalmunk történetét — Írja Eötvös 
L. -e nevet nem fogja abban megtaÁlni, vagy ha olvas is 
róla valamit, az nem fogja kielégíteni. Valamint müvei 
nagy részben elvesztek, úgy neve is elmerült az idő folya
mában. Pedig Pécsi a XVI. század azon csekélyszámu 
katholikus magyar iréi közé tartozik, a kik felekezetűk ér
dekeit az ész fegyverével hitték legjobban megvédhetnek, 
s a kik épen ezért tollal állottak szembe az újított hit 
bajnokainak tollával.“ Pécsi — amennyire kideríthető — 
esztergomi érsekségi ügyvéd és az apostoli szék jegyzője 
volt s több alkalmi versen kívül, ismert művei ezek: Kan- 
zan Péter krónikájának pontos kiadása 1597-ből latinul, 
szent Ágoston hét elmélkedése 59ö-ból magyarul, s végre 
,. A keresztyén szüzeknek tisztességes koszoroia (koszorúja), 
avagy lelki virágos kert“ ! 591 -ból hasonlókép magyar 

j nyelven. Utóbbi két műnek e g y e t l e n  ismert példánya, 
azonban mindegyik csonkán, most került elő a nemzeti 
muzeumban Horváth István nagybecsű könyvtárából, me
lyekből kitetszik, hogy már 100 évvel előbb is csak e pél
dányok voltak ismerve, s hogy ezek Horváthot megelőző
leg Révai Miklós és Virág Benedek tulajdonai voltak. — 
A „szüzek koszorúja“, melyet Eötvös ismertet, a IH8 le
vélen túl csonka, de elejéről is hiányzik a cimlevéllel 
együtt négy lap. A könyv erkölcsi intések mezében sok 
helyes nevelési elvet mond el, és ezeket húsz virágnak fa
metszésben is mellékelt alakjával képletileg sorolja elő. 
Koszorút fon ezekből a „szüzek“ számára, a mennyiben 
mindegyikhez egy rjó erkölcsöt“ csatol, föleresztvén azt 
nagyszámú bibliai idézettel. A mű vége felé nehány „esz
közről és útról“ szól, melyek által a szüzek ama jó er
kölcsökhöz eljuthatnak s itten tesz említést a nőtano
dákról.

KÉPZŐMŰVÉSZET.
A „Siralomház“, M u n k á c s y  Mihály e sokat em

legetett festménye a párisi . Salon“-ban is nagy figyelmet 
keltett. A francia lapok — köztük a „Siécle“ has'.bokát 
írnak róla, a hires Gerome nagy dicsérettel halmozta el s 
miként egy Ligetihez intézett magánlevélből értesülünk, a 
jury arany éremmel tüntette ki. Ez elismerés, annál fel
tűnőbb, mivel a jelenlegi „Salon“ kiállított müvek tekiu- 
tetében igen gazdag, s benne Európa legjelesebb festészei 
vannak képviselve. Goupil párisi műárus, személyesen ke
reste föl Munkácsyt Düsseldorfban, hogy nála megrende
lést tegyen. Két képet fest számára 10,000 tallér tiszte- 
letdijért. E képek később rézmetszetben is meg fognak je
lenni. Munkácsy Mihály e nyár folytán Pestre jön s lehet, 
hogy újabb képeit is elhozza magával.

*



SZÍNHÁZ.
Nemzeti színház. Máj. 19. F á y  G u s z t á v  ha

lálának évfordulóján: „ K a m i l l a “ 2-dik fölvonása, s 
a „Cy p r u s  k i r á l y n é j a “ cimű 2 fölvonásos tö
redék.

„A mai dalmű első és fő hibája abban keresendő, 
hogy drámai zenénk nem iparkodik a szív meghatott
ságát előidézni, s nem a szavak értelmének ad kifeje
zést, a mi leglényegesb föladata volna, hanem csupán a 
fülcsiklandozást és piperézést tűzte ki föladatául.“ így 
nyilatkozik A r t e a g a  István, a paduai tudósok és mű
vészek társulatának tagja 1785-ben megjelent „Az 
olasz dalmű története“ cimű müvének ama fejezetében, 
mely az olasz dalmű sülyedésének okairól szól. A pél
dák nagy száma, melyet az olasz dalmű-irodalom föl
mutat, tökéletesen igazolja Arteaga szavait. De Arteaga 
után születtek: „Norma“, „Lucia“ és „Az alvajáró“ 
— fogják mondani az olasz zene csodálói — s e  müvek 
diadalmasan járták be a száraz földet, sőt még mostan 
is hódítanak. Igaz, de e nehány dalmű csupán jellemző 
vonásainál fogva tartá fönn magát, mint az olasz clas- 
sicismus haldokló lángjának utósó föllobbanása. Hogy 
az újabb olasz dalmű korszaka — Bellini és Donizetti 
kora — mennyire kártékony volt az összes dalmű fej
lődésére, főleg ama nagyszámú olasz dalművek bizo
nyítják. melyek kellő életképesség hiányában, rövid idő 
alatt jobblétre szenderültek. A tehetséges Rossini, az 
olasz múzsának hódolva nem birt hírre vergődni; át 
kelle térnie a francia iskolához s igy született „Teli 
Vilmos“-a és a „Sevillai borbély.“ És VerdiV Szintén 
otthagyta a citromok hazáját s elfeledve az örökké mo
solygó kék eget, mely alatt született, a francia múzsá
nak állott szolgálatába.

Csodálatos, hogy a tősgyökeres magyar Fáy-csa- 
lád egyik tagja annyira beleélte magát az olasz dalmű 
e felüietes és kártékony korszakába, hogy abból kibon
takozni, véleményünk szerint, sohasem birt volna. Fáy 
Gusztáv minden müvét ez iskola befolyása alatt teremté. 
A „Cyprus királynője“, melyet 1863-ban irt, csak ott 
áll, hol idősb testvérei. „Kamilla“, „Fiesco“ és e tö
redék fényesen bebizonyítják, mennyire sajátjává teheti 
a költő valamely müformának külsőségeit.

De az alak mindig lényegtelen, s az anyag fődolog a 
művészetben. Fáy csak az alakot sajátította el: müvei
ben nincs meg az égi szikra, mely gyújt és magával ra 
gadja lelkünket.

A »Cyp f us i k i r á l y n ő “ rövid, halk előjáték 
(lágy B.) után karral kezdődik. Fölváltva hallunk reci- 
tativeket, áriákat, kettőseket, melyek, valamint a ka
rok is, örömet, boldogságot jeleznek. Cornaro András 
jegyzi el leányát: Katalint (Pauliné) Gerard francia lo- j 
vaggal, mivel bensőleg szeretik egymást. Az első föl
vonásban legszebb az öreg Cornaro áldása, melyet a 
kar ismétel.

Az áldó ima után tánc következik, melynek 
zenéje azonban „Esmeraldá“-ból van véve, s nem Fáy
G. szerzeménye. A tánc után zűrzavar támad, mivel a ti
zek tanácsa a lányt Cyprus öreg királyának szánta s az 
előbb kötött frigyet föl kell bontani. A zene azonban 
itt is csak oly édeskés, dallamos, kivéve nehány utenyt, 
melyet Loredano, a tizek tanácsának tagja énekel, s 
mely az előjátékra emlékeztet.

Az első fölvonás végkara „Oh hagyjátok“ a dalmű 
jobb számai közé tartozik.

A második fölvonásban Gerard nem akarja tűrni 
a gyalázatot s Katalint meg akarja szöktetni a lagúnán. 
De a senator és két brávó meggátolják. Katalin nem 
meri követni kedvesét s igy a lovag egyedül távozik 
mély fájdalmával. E fölvonás csupán áriákból és kettő
sökből állván, igen monoton. Katalin áriája, melynek 
egy rövid hárfa-solo szolgál bevezetésül (lágy Fis), 
színtelen s ilyen a kemény As-haugnemben irt is: 
„Megtartod-e hűségedet?“

Több kellem van a „Te nélküled élni nem tudok“, 
és „Te vagy éltem, mindenem“ kettősökben, melyeknek 
csupán nagyon is élénk rvthmusok eshetik kifo
gás alá.

A „Cyprusi királynődnek Fáy csak zongora-kivo
natát hagyta hátra, s a hangszerelést egészen E r k e l  
Gyula eszközölte.

Az előadás fénypontját, a bemutatott töredékben, 
P a u l i n é  asszony és 0  d r y éne^e képezte.

Langer Viktor.*
„Marion“, L i n d a uPál drámája, melyet e hó 19-di- 

kén adtak elő a pesti német Yariétés-szinházban, egyik je
lentékenyebb müve a mai német szinirodalomnak. Bár 
vannak szembeszökő hibái, a fiatal költő ez első drámai 
szülöttjét egyes szépségeiért bármely színpadnak őszin
tén ajánlhatjuk. A mi színészek előtt kedvessé teheti e 
müvet, az főként az ép oly egyszerű és természetim, mint 
csábos és finom párbeszéd. Valódi élvezet német írótól 
ilyen, a párisi dísztermekre emlékeztető miveit és íz
léses kifejezéseket hallani. Tudva levő dolog, hogy a 
németek, kik a magasabb társalgás bájait c&ak távolról 
ismerik, drámai nyelvezetükben, Bauernfeldet kivéve, 
ki a franciákat tanulmányozta, nagyon is együgyü'ek. 
— Egyébkint Lindau Pal drámája arról nevezetes, 
hogy uj i r á n y t  látszik kezdeni a vele egykorú drá
maírók között. Ezen irányt a szoros időszerűség drá
májának lehetne nevezni, ellentétben a históriai és esz
ményi irány nyal. Lindau cselekvényét a mai p á r i s i  
v i s z o n y o k b ó l  veszi, azoknak élelhü és ingerlő má
solatát adván. Tudtuukkal Lindau e téren első és a né
met kritika nem egyszer tévesen nevezte őt Dumas 
vagy Feuillet utánzójának, bár mint Páris sok évi la
kója és a francia irodalom munkása, teljesen eredeti 
drámát szerzttt. — A mily friss Lindau tárgyának fes
tésében, a párisi életnek ez eredeti fölfogása ép annyira

127



128

ártott tárgya művészi alakításának. Azt mondhatnék, 
hogy „Marion“ nem egyéb, mint tárca-cikk drámai 
alakban, bár mind a személyek tarka színezése, mind j  
az egyes hatások nagy drámai talentumra mutatnak. A 
hatások közül leginkább a meglepetés hatását bírja, 
mi drámaírói pályájára nézve jó jel. Szellemi bélyegére 
nézve Lindaut Heine nyomán járónak mondhatni, mert 
mindketten szeretik az élcet, nem kerülik a cynismust 
és gyűlölik a képmutatást. „Marion“ nem borit leplet 
az élet nyomorúságaira és könnyelműség nélkül egy 
vétkes asszony fokonkénti hanyatlását festi.

A Variétés-szinház előadása, mint várni lehetett, í 
sem a finom élet hű képmását nem adta, sem a párbe
szédet nem kerekité ki elegendően. Legsikerültebb volt ■ 
a harmadik fölvonás, melyet finom ledérséggel és ele- | 
vénül játszottak. Herrlinger k. a. a címszerepben a 
szenvedélyes helyeken jelesül játszott és monológjában j  
az elragadtatás ábrázolását uj kifejezéssel szaporította. 
— A darab hatása a második fölvonás végén volt leg
nagyobb, melyre háromszoros taps következett. A két 
utósó fölvonás szintén tetszésben részesült. A darabot
22-kén ismételték.

*

Budai színkör. Aradi társulata több pártfogást ér
demelne a budai közönségtől, mint a mennyiben eddig ré
szesült. Az első esték lelkesedése újra csak szalmatüz volt, 
mely gyorsan föllobogott, de gyorsan el is hamvadt. Saj
nos dolog, hogy a budai közönséget e derék társulat elő
adásai sem érdekelik. Sajnos különösen azért, mert Budá
nak a magyarosodásra még mindig szüksége van, s azt 
főként, a szinészet állandósitása által lehetne előmozdítani. 
De a budai közönség e tekintetben igen közönyös, s mig a 
vidéken mindenütt bérletgyüjtések által igyekeznek a szín
társulatok sikeres működését előmozdítani, Aradinak foly
vást csak az egyes esték nagyon is bizonytalan anyagi si
kerére lehet számítani. Budán már magok a felelős ma
gyar kormány hivatalnokai állandó szép közönséget ké
pezhetnének, ha akadna oly buzgó műpártoló, ki szivén 
viselné a magyar szinészet s azzal együtt a magyar mive- 
lődés érdekeit. Legalább a nyári, kevésbbó jövedelmező hó
napok alatt tehetne valamit maga Budavárosa is, miként 
tesznek a vidéki nagyobb városok —  hogy itt csak Debre
cen szép példáját említsük — kivétel nélkül. Aradinak e I 
nagy társulat fönntartása tetemes áldozatába kerül, s ha 
tagjai a nyár folytán eloszlanáuak, aligha lehetne azt a jobb 
téli hónapokra ily jól szervezni. Budának nem nagy meg
erőltetésébe kerülne egy kis anyagi áldozat, s a szinészet 
emelésére fordított tőke a sokat emlegetett „magyaroso
dás terén bizonyára hozna kamatokat. —  Mára O f f e n 
b a c h  „Orpheus -a van kitűzve jó szerepkiosztással s a 
társulat minden jobb tagjának közreműködése mellett.

Z E N E .

Mihalovich Ödön zongora-ábrándja. (Pest, 1870 
Rózsavölgyi és társa kiadása.) A fiatal zeneszerző nem 
akarván adósa maradni sem a kritikának, sem a közön
ségnek, közelebbi hangversenyéből elmaradt zongora
ábrándját a nyilvánosság elé bocsátá. Ez az ábránd 
szintoly érdekes, mint már előadott müveinek bárme
lyike s tehetségének sokoldalúságáról tanúskodik. Ő 
nemcsak a zenekarokban szokásos hangszereket isme
ri, hanem tökéletesen be van avatva a zongorázás tech
nikájának titkaiba is. A legújabb zeneiskola befolyása 
e zongora-ábrándon is fölismerhető, mit örömmeljegy- 
zünk föl, miután jót, szépet és igazat csakis ez iskola 
követőitől várhatunk. Mihalovich a materialisták közé 
tartozik s az7rt nem irt sonatát, rondót. suit-et vagy 
más a külalak által inkább korlátok közé szőri to tt ze
nemüvet, hanem ábrándot, melybe képzelmének és lel
kesedésének egész árját beleöntötte. E mű az inspiratio 
s nem a kombinatiók szüleménye; a fiatal költő nem 
bámulatot, hanem rokon érzelmeket akar kelteni. — 
Néhány ütenyből álló bevezetés (Allegro energico C 
lágy Cis) után egy nyolc ütenyből álló lágy dallam lép 
föl (Menő mosso 2/ i  lágy Cis), mely ellenpontozva rög
tön ismétlődik. Majd erőteljes összhangzatokban enged 
tért képzelmének, melyek a 6-dik oldal első ütenyeiben 
szenvedélyes dallamban törnek ki, s melyek befejezése 
után néhány gyorsan elrobogó üteny egy lassú tételbe 
(Andante molto moto, 6/s kemény G.) visz át. Ez a 
lassú a legsajátságosabb része az egész ábrándnak. 
Noha hangneme kemény, benne mégis a legkomo
lyabb hangulat uralkodik. A lélek nyugodt önmagá- 
bamélyedésének ad kifejezést. A lassú végével, nehány, 
a bevezetésre emlékeztető üteny után, az első lágy dal
lam következik, mostan már lágy Es-hangnemben, 
melyet újra a lassú tétel egy része követ, mire az áb
ránd egy rövid, de annál erőteljesebb „Allegro mar- 
ciale“-ban ér véget.

Ez ábránd, mely Rózsavölgyinél jelent meg a 
tartalomhoz méltó kiadásban, a hangversenyzők mű
sorait igen érdekes számmal gazdagitaudja.

L. V.

TARTALOM: Eszmény a művészetben. — A kicsinyek 

órája. D ö m ö t ö r  János. — Egy pazarló család utósó tör
ténete. K a z á r  Emil. (Folytatás.) — Vagy egyiket, vagy 

másikat. R o q u e t t e  Ottó beszélye. (Folytatás.) — Tár
ca-lapok. — Irodalom. — Képzőművészet. — Színház.

— Zene.

FelelAs szerkesztő:
Számi Tamás.

Kiadó:
Fekete Bernát.

Pest, lö7ü. Nyomatott Kertész Józsefnél, (városháztér 3. sz. 11-ik udvar.)



I. évfolyam, 9. szám. 1870. junius 2.

SZÉPIRODALMI KÖZLÖNY.
IRODALMI. SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

A MODERN KÉPZŐMŰVÉSZETRŐL ÉS MÜPÁRTOLÁSRÓL.
(MÜNCHENI NAPLÓMBÓL.)

I.

A mai München, I. Lajos király műve, két
ségkívül sajátságos város.

Első benyomását a szemlélőre nem lehet más
nak. mint megzavarónak nevezni.

Lajos király Münchent világhírű várossá tette, 
az bizonyos; de meg is látszik rajta, hogy min
dent csak egynek köszönhet.

Ha valami — és legyen az bármi: ember, nö
vény, művészet, mesterség, nép, ország, vagy vá
ros — nem fejlődik önmagából, saját erejének fo
kozatos növekedése által nagygyá, hanem rátuk
málják a nagyságot; ha a lényegnek életrevalót- 
lanságát, ürességét, éretlenségét, vagy durvaságát 
csak amúgy kívülről akarják elfedni bármily nagy
szerű és fényes, sőt valóban értékes cifrasággal: — 
itt is, ott is szemébe fog ötleni a ferdeség annak, 
ki látott önmagából kifejlett hasonnemű valamit.

Öltöztessetek egy bérest nagy urnák, állítsá
tok a high life sima termeibe, adjatok meg neki 
minden kitelhető külső tényezőt, mely megfelel an
nak, a mit belőle csinálni akartok: mégis egyaránt 
kellemetlen helyzetben lesz ő és az egész társaság, 
melyben mozog.

A forró öv növényzete, mely tündérregébe va
rázsol a maga helyén, mindig csak korcs marad 
üvegházainkban, legyenek ezek bármily kitűnők a 
maguk nemében. És azért különbözik München 
minden egyéb világvárostól.

A részletek arányossága, öszhangja hiányzik.
A lényeg az alakkal, az alak a lényeggel, a 

külső a belsővel és fordítva — ellenkezésben van.
Egy költemény majd azért hat kellemet

lenül, mert a szép vagy nagy gondolat kínosan 
küzd, vagy épenséggel többé nem is küzd, hanem 
végkép eltemettetett már a döcögős nyelv által; 
majd pedig azért, mert a legszebb zöngedezéssel 
sem mondhat semmit.

És ez utóbbi — ámbár előfordul mindakettő 
— itten gyakoribb. És ez utóbbi még sajnosabb, 
mint az előbbi.

Tekintsünk körül.
Nézzük Velencét.
Valóban fölismerjük már külsejében is a ten

gerek volt királyát; ime a lagúnák, a jelvények, a 
: tropháák; a nagyság, melynek el kelle buknia a 
í túlnyomó erő előtt; és ama jellemzetesség, ama 
! nyugodt bú és keserv, mely nyilatkozik mindig ott, 

hol a tények kérlelhetlen logikája megértette ve
lünk : hogy immár csak a lemondásban lelhetünk 
üdvöt, — nincs-e oda Írva az üresen álló, roska
dozó, de elhagyottságukban is fenséges tekintetű 
paloták kapujára; nincs-e oda Írva mind ama mély 
kifejezésü arcokra.

Velence tudja jól, hogy a tengerek királya 
nem lesz többé; tudja, hogy sorsa a lemondás; de 
tudja azt is, hogy nagy volt és nagy maradt buká
sában is.

És erről regél minden oszlop, ezt morogja a 
lagúnák hulláma, ezt énekli a gondola evezőse is.

És az ifjú szűzi Pest, nem-e fővárosa a nép
nek, mely — „nem volt, hanem lesz!“

És London, New-York és Paris, meg a feje
delmi Róma!

Nem beszél-e ott mindenütt valamennyi kő 
nagy és furcsa dolgokról, egyaránt tarka vegyü- 
lékben; és nincs-e ott összhang még a széthang- 
zóbaíi is, és minden arc és alak és szokás nem-e 
egyedül csak magyarázója annak, a miről szólnak 
a mozdulatlan kövek.

A müncheni arcok, alakúk, szokások csak azt 
magyarázzák, hogy a világ szép, az élet kellemes, 
az erény jó, az önfeláldozás nagy: de a legszebb, 
legkellemetesebb, legjobb és legnagyobbszerü össz-
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hang teljesen a sörben egyesült és azért a meddig 
a 275 sörház fennáll — a többi egyre megy.

És a kövek nem szólanak egyébről, minthogy 
volt egy jelentéktelen országnak egy jelentéktelen 
fővárosa; hogy jött egy király, s ez a király a leg
jobb akarattal volt egy újkori Hellas megteremté
sére ; hogy azonban mind a város, mind az ország 
jelentéktelen maradt, mert a minek jelentősége 
volna, az csupán csak oda van bigyesztgetve, nem 
tartozik hozzá, s csak arra való, hogy a többinek 
hitványsága annál kirívóbb legyen.

És valóban város-e ez ?
Hisz ez csak építészeti alakok és modorok 

idomgyüjteménye, egy nagyszerű képzőművészeti 
tanoda gazdagon fölszerelt iniiitázó-terme.

Másnak tekinteni lehetetlen.
A ki egyebet keres itt, az csalatkozik; a ki 

ezt akarja találni, az bizonynyal ki lesz elégítve.
Az ifjú művész itt csekély költséggel tanul

mányozhatja a képzőművészeteket egész terjedel
mükben.

És ezt I. Lajos királynak köszönheti. Nem tar
tozik reánk Ítélni a fölött: vájjon ez által jóvá tet
te-e bűneit ? És bűne volt elég.

Ha e fejezet bevezető sorai igazat állítanak, 
akkor bizonyos, hogy egyesek, a mig a küzdtérre 
nem lépnek, a mig csak a pártfogásra szorítkoznak 
_a tudománynak, művészetnek valódi benső len
dületet soha sem adhatnak.

Csak fentartását eszközölhetik annak, mi már 
fennáll. És ezt megtenni bizonynyal kötelessége 
mindenkinek, ki képes reá. Teremteniük nem le
het. Se most, sem ezentúl, sem ezelőtt.

A történelem mutatja , hogy valahányszor 
egy művészeti ág nagyra emelkedett, mindig a nép 
szivében verte gyökerét, mindig nemzeti alapon ál
lott, mindig a kor szellemének volt függvénye, min
dig sajátságos Ízzel, különleges zamattal birt, mely 
ugyanama korszellemnek volt hű tükre; ez a mo
dor. Lángészt csak a nép és a korszellem teremt
het ; modort csak a lángész.

A lehetetlent Lajos király sem tudta véghez 
vinni: és ha arra tört — hibázott. De e hibáját 
nem róhatja föl neki senki sem. Mást akart tenni, 
mint a mit tett. De akaratja szép volt, és tette jó.

A művészetek istennője följegyzendi nevét arany- 
táblájára ; de követi-e őt ebben Clio . . . ?

I. Lajos király alatt a fekete papi köntös és 
fehér alsószoknya szövetsége kormányzott föltétle
nül ; és e részben minden szót legkárhozatosabb ér
telmében kell érteni.

A ki az egyik vagy másik uralkodó tényező
nek el nem adta magát: az az országlási ügyekbe 
bele sem szólhatott.

Ez volt az egyik; hogy rósz verseket irt, volt 
a másik hibája Lajos királynak. „Gedichte von Lud
vig von Bayern“ ott volt a maga idejében minden 
bajor asztalán, ki loyalis honpolgárnak akarta ma
gát tekintetni.

Mindkét bűnéért bűnhődött különben. Az 
egyikért a Lola-Montez-féle botrányokkal, a mási
kért kemény kritikákkal, talán — nevetségesség
gel is.

Hogy azonban az építészeti minták ama gyűj
teménye, melyet Münchennek liínak, a tökély elér
hető fokán áll — az kétségtelen. Nem tekintve a 
huszonhat templom és nyolc zárda által képviselt 
szent építészetet, csak a profán mintákban is meny
nyi változatosság, mennyi különféle ízlés, modor, 
irány van képviselve; itt-ott rendszerezve és ren
dezve, többnyire azonban csak úgy tarkán össze
kockázva — a maga nemében dicső kotyvalék, va
lódi boszorkányleves.

íme itt van megoldása ama föladatnak, mi
kép lehet tömérdek, egyenkint tagadhatlanul meg- 
ragadóan szép részlettel — a rút hatását megkö
zelíteni.

A város közepén fekszik körülbelül a királyi 
palota, és rendeltetése úgy látszik az, hogy az ide
gent rögtön fölvilágosítsa az egész város lényéről. 
Ebben központosított kivonatban megvan Mün
chen minden szépsége, minden badarsága. Építé
szeti szörnyeteg, alakjára ép úgy, mint kivitelére 
nézve. Egymás mellé állítva, kirívó ellentétben, 
egymással föleresztve, telhetőleg sok különböző 
styl, künn ép úgy, mint benn.

Itt együtt látunk mindent; ha kábító hatásá
tól szédülni kezdünk, forduljunk a részletek külön
leges tanulmányozásához.

ASBOTH JÁNOS.
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Szeretlek! Oh nem, nem lehet 
Kimondanom még ezt a szót; 
Habár a szivem megreped, 
Még titkolnom kell a valót.

Előbb te szólj, előbb te tégy 
Őszinte vallomást nekem; 
Mondd el szived történetét, 
Amig kétségbe nem esem.

Szörnyű gyanúnak árnya áll 
Közöttünk, mint egy éjszaka, 
Amelyben rémek hada száll,
S fél a szerelem csillaga.

SZERETLEK!
Oh szólj, mondd hogy hazud e vád.
Oh esküdjél meg, hogy hazud,
S kétkedjék bár egész világ,
Az én szivem csak hinni tud.

Beszélj! én viszhangod vagyok,
Oh föld legbájosb angyala!
Én elhiszem, ha akarod,
Hogy nem szerettél mást soha.

Szeretlek! Oh nem, nem lehet 
Kimondanom még ezt a szót;
Habár a szivem megreped,
Még titkolnom k e ll a valót.

ZALÁR.

EGY PAZARLÓ CSALÁD UTÓSÓ TÖRTÉNETE.
— ELBESZÉLÉS. —

Irta: KAZÁR EMIL.

(Folytatás.)

VI.

A Bükk-Ériek régi szolgája, a vén Mihály, más- 
nap reggel ismeretlen urat jelentett be a fiatal Bükk- 
Érinek. „Jöhet!“ mondá a fiatal ur, ki mogorván állt 
az ablaknál. A másik percben öreg ur lépett be, kit 
Géza meglátván, azonnal a posta-kocsibeli utitársra 
ismert.

— Ő nagyságát, Bükk-Éri Géza urat ke
resem.

a  fiatal ember meghajtotta magát.
— Én Bárdos Kelemen vagyok.
A jövevénjT kissé kellemetlenül lepte meg a ta

lálkozás, visszaemlékezve a beszélgetésre, melyet teg
nap folytattak. E pillanatban értette csak annak titok- 
szerűségét, midőn a tönkrejutott nemes urat ismerte 
meg benne.

— Uram üzleti ügyben jöttem, s megvallom mi
dőn a gyorskocsin jöttünk, önhöz készültem. A székvá
rosban fölkerestem volt ügyvédjét, s megtudtam a föl
tételeket, melyek mellett e kastélyt s a hozzátartozó
kat meg lehet vásárolni. Tekintetbe véve azonban a 
nagy terheket, melyek e birtokot nyomják, a föltétele
ket magasoknak találom.

— Szóval alkudni jött Bárdos ur.
— Ugv van, — mond az öreg ur mosolyogva. — 

De meglehet, hogy rá állok a föltételekre, ha az épüle
tet, parkot s földeket jobban szemügyre veszem.

— Ha úgy tetszik bejárjuk az egészet.
Géza az öreg Mihályt szólította, hogy egyenkint 

fölnyitogassa az ajtókat. Teremről terembe, szobáról 
szobára mentek. Máskor midőn igy mutogatták a kas

télyt, el szokták volt mondani az egyes termek törté
netét. Most szó sem volt erről. A szemle után Bárdos 
Kelemen csak annyit jegyzett meg: „A falak igen szi
lárdak.“ Ezután a Bárdos kocsiján végig hajtottak a 
földeken. Midőn egy patakhoz értek, mely a park alatt 
foh t, Bárdos azt kérdezte: van-e viz mindig a patak
ban ? Géza biztosította, hogy soha sem szárad ki.

— Egykor, igy folytatta, — e patak közvetlen 
a kastély alatt folyt, s ha szükség volt, azt egészen kö
rül lehetett önteni belőle. Bégi medre most is megvan 
és csak egy kis töltés zárja el attól.

— Ez sokat változtat a dolgon.
— Mennyiben uram V
— Az árt illetőleg. Én mint üzlet-ember, 60,000 

ftra becsülöm ezt a patakot.
— Béka feles számmal terem benne.
— Nem tesz semmit. Tekintsen ön körül. Amott 

dús erdőket lát, honnan annyi fát kapunk, amennyit 
akarunk. Még szállításukról sem kell gondoskodni, 
mert ha esőzés után megdagad a patak, elviszi egész a 
kastélyig. Tekintsen amoda, hol most egy pár póznát 
lát a falu szélén, alig 200 lépésnyire a kastélytól. Ott 
egy pár év alatt vasúti állomás lesz. Tekintsen most 
körül mindenütt dús szántóföldek, s arrább messze 
egész mérföldekig ismét szántóföld. Ez a kis patak na
gyon ösztönöz engem, hogy ha a kastélyt megveszem, 
gőzmalommá alakítsam.

Géza összeszoritotta ajkát.
— Ha az öné lett, tegyen vele amit akar.

17*



132

Mikor a kastélyhoz visszaértek, Bárdos Kelemen 
igy szólt:

Én tisztában vagyok a kastély és környéke ér
tékével, s azon föltéteken kívül, melyeket ügyvéde kö
tött velem hajlandó vagyok az egészért többet adni. 
Meggyőződésem szerint ez a becsületes ár.

— Uram ngy tetszik, hogy ön nagylelkű akar 
lenni. S úgy tetszik, hogy nagylelkűségére befolyással 
vannak azon szavak, melyeket tegnap hallott tőlem. 
Ezekre mitse adjon.

— Én üzlet-ember vagyok, s ekép az érdek nem 
lehet utósó előttem. Akik megbecsülték a birtokokat, 
azok nem vettek számításba mindent vagy előttük 
csakugyan nem ért annyit, mint előttem. Különös 
alku lenne, ha a vevő által ajánlott magasb ár nem 
fogadtatnék el. Lelkemre semmi nagylelkűség sincs | 
ajánlatomban. Gondolja meg, hogy midőn ön elád va- 
vamit, szintén az üzlet embere.

Bükk-Éri Géza ajkaiba harapott.
— Ügyvédemre bízom az egész dolgot.
Ezzel visszatértek, s nem beszéltek többé a kas

tély eladásáról.
Egy óra múlva Bárdos Kelemen elutazott a szék

városba, a harkályi uradalom ügyvédéhez.
A tönkrejutott fiatal ur pedig rideg kastélyát 

azzal a gondolattal járta végig még egyszer, hogy ki 
van űzve ősi hajlékából. Az egykori fény maradványai 
fájdalmas érzésekkel töltötték el, s nem egyszer állt 
meg, búsan lecsüggesztve fejét. Midőn nagyatyái arc
képét látta, metsző, keserű gúny ült arcán.

— Az utósó vagyok köztetek. Ti akartátok ez t! — 
kiáltott és egy székbe vetette magát. Fejét kezére haj
totta, s némán, mogorván ült ott, nagy ellentétet ké
pezve a rámákból alátekintő Bükk-Ériek büszke, kevély 
arcával.

Atyja halála óta a legsötétebb eszmék gyötörték. 
Büszke, kevély volt, mint a többiek, s a szegénység 
eszméjében szégyent, megalázást látott, mi elviselhet- 
lennek látszott előtte. Félt az emberek szánakozásától, 
kik reá, a szegényre részvéttel fognak tekinteni. Szü
letési gőgje is rajongásszerü volt, és sértette ha eszébe 
jutott, hogy a tönkrejutás miatt sokan atyját, nagyaty
ját vádolhatják.

Szivébe volt gyökerezve a vágy : fényben , 
zaj közt élni, s e ki nem elégíthető vágy lázas sorva
dásba ejtette beteges lelkét. így alá vetve a külsősé
gek igájának, türhetlen és jövőtlen volt előtte az 
élet.

Voltak percek, midőn arra gondolt, hogy idegen 
emberek közt dolgozni fog és szerényen él. De amint 
legyőzte gőgjét, mind annyiszor egy szemrehányó árny 
jelent meg előtte: Hedvig, kit a szeretet, acsaládiöröm 
tűzhelyétől ragadt el, s az oltárnál feláldozott. Mély j 
és borzasztó jelentőségű volt Hedvig emléke, s ő jól 
értette azt. Hedvig szenvedő arca szüntelenül előtte le

begett, s neki úgy tetszett, mintha mindig mondaná : 
„Nem engedtél szeretni, nem engedted, hogy boldog 

j legyek. Az okok, melyeket felhoztál, midőn zárdába 
küldtél, illenek terád is. Nem lehet számodra sem 
öröm, nem lehet számodra sem másaz élet, mint sivár, 
minő volt az enyém, mely sírba döntött.“

— Dolgozni! dolgozni!— kiáltott sokszor.— 
De mért? Magamért tegyem azt? Csak úgy van 
értékünk, ha cél lebeg előttünk. Lehet-e nekem célom? 
Avagy cél-e. hogy ötven. hatvan évet éljünk, aztán 
meghaljunk? Nem fog-e vágyni szivem a családi élet 
útán, s nem elvetettem-e azt magamtól, midőn nővé
remet is megfosztám tőle.

És a halál eszméjével foglalkozott.
Eltépni erőszakkal az élet nyűgeit! Ez volt előtte 

az egyedüli ut, melyen kétségbeesett lelke szabadulhat 
földi gyötrelmeitől.

E gondolat űzte a romok közé, habozva, bátor
talanul, szándékát egy pillanat bekövetkezhető őrjöngé
sére bizva. S mielőtt bekövetkezhetett volna e pillanat, 
egy fiatal leány jelent meg.

Azért lett előtte Ágnes több, mint közönséges 
lény. Azért gondolt rá sokszor, mert megjelenése nél
kül talán már nem élne.

E lányt néhány nap múlva ismét látta.
A fővárosba utazott, hogy atyja sírjára emlékről 

gondoskodjék. A gőzhajón találta az öreg Izával, s fél
napig utaztak együtt Pestre, s találkoztak még ott is. 
Géza egy kedves, vonzó lényt ismert föl benne. Ha ve
le beszélt, elszálltak emésztő gondolatai; s ha nem látta: 
vágyott, hogy vele lehessen.

Géza sok szép férfias tulajdonnal birt, s minden 
jó és erény olyan, mely önkényt nyilatkozik. Soha 
semmit sem tett, hogy e fiatal lányka rokonszenvét 
csak valamennyire is megnyerje. S mégis úgy tetszett 
neki, hogy szívesen szól vele, s nem egyszer ártatlan 
lelke egész őszinteségével elmondta azt, hogy gyakran 
gondol reá, s óhajtja, hogy lássa,

Soha sem kérdeztek semmit egymástól. Beszéltek 
első találkozásukról, beszéltek arrról, ami körültök volt.

Két hétig volt Géza Pesten, s a budai hegyek közt 
majdnem mindennap találkoztak együtt.

— Mért keresem föl t leányt? — kérdezte egyszer 
önmagától Géza.

Szive válaszolt rá. Szerette,
— Nem fogom többé fölkeresni.
Másnap s azután se ment el a hegyek közé.
Pesten léte alatt értesítette ügyvéde, hogy ügyei 

rendezve vannak. Mindenjobban sikerült, mint várni lehe
tett. Bárdos megvette a kastélyt s 'a hozzátartozó bir
tokot. Az adósságok törlesztése megkezdődött és ha 
törlesztve lesz az egész, Bükk-Éri rendelkezésére még 
80,000 ft marad. Az öreg ügyvéd vigasztaló sorokkal 
zárta be levelét, s reményét fejezte ki, hogy a nem je
lentéktelen összeggel nyugodtan és zavartalanul fog élni.
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-  Tehát még sem vagyok oly szegény, mint ; 
gondoltam, szólt Géza, s kissé nyugodtabbnak lát
szott.

0, ki annyira rabja volt a külsőségeknek, ki annyi
ra szerette a fényt, gazdagságot, most mérlegelni kezdte 
magában, hogy öröksége elégséges volua-e oly életet 
biztosítani, mely hozzá illő.

Amint bizonyos volt, hogy 80,000 forint ura, az 
élet iránti ragaszkodás szikrája lobbant föl benne. Az 
első pillanatban még kevélyen kiáltott föl: „Szülőim 
néhány bét alatt költöttek ennyit!“, de a másik pilla
natban már számított. Semmi sincs az emberre oly 
szembeszökő ellentétes hatással, mint a szegénység és 
pénz. Amaz kétségbeejtő, reményt vesztő. Ez biztató, 
reményteljes. Amaz mindent sötétebbnek mutat ami 
körültünk van, s igaztalanságokra ragad. Ez egyszerre 
kibékit mindennel.

A zsugoriság egy neme szállta meg a pazarló csa
lád utósó sarját. Szerényen fog élni; szigorun kiszabja 
költségeit, s attól el nem tér.

— De ki is hitte volna, hogy ily gazdag vagyok; 
10 -15,000 ftnál nem reméltem többet. Lám, lám. 
nem ismertem helyzetemet.

De mégis nagyobb megnyugvást erőszakolt ma
gára, mint a mennyi természetes volt. Erőszakos kí
sérlet volt ez, hogy távol tartsa magát ama sivár tér
től, melyről most fölemelteték. s melyen eddig ottho
nos és oly elhagyott volt.

Az átalános igazság sejtelemszerün éreztette vele, 
hogy eddigi eszméi, gondolkozása helytelen. Erezte 
gyakran, hogy megsérté ez igazságot. Az átalánosan 
emberi fölzajlott benne, de neki különös tulajdonai is 
voltak: előítéletek, születési kevélység, gazdagsági gőg, 
melyek erősen küzdöttek amaz igazsággal, és átalános 
emberi érzésekkel.

Képtelen volt határozni.
E küzdelemben mit sem nyert, csak megtompult.

VII.

Három hétig volt távol a harkályi birtoktól, mi
dőn ismét visszatért oda, hogy búcsút vegyen, s a kas
télyt átadja nj tulajdonosának.

A székvárosig gőzhajon ment, s onnan posta-ko
csin egész a faluig. Innen pedig gyalog indult keresz
tül a réten, a parkon keresztül vezetvén a rövidebb ut.

A mint a parkba benyitott, vidám, csengő dalt 
hallott. Sokkal sűrűbbek voltak a fák, s a bozót, hogy 
sem csak tiz lépésnél is távolabb láthatott volna. Az 
ének csak nőtől, még pedig fiatal nőtől származhatott, 
oly üde volt az. Annál fóltünőbb e helyen, hol Hedvig 
óta soha sem fordult meg nő.

Géza a kíváncsiságtól késztetve, arra irányozta 
lépteit, honnan a dal hallatszott. A park e része egé
szen elhagyott volt, s a fák és gaz közt csak nehezen 
lehetett tovább haladni. A dal egyre hangzott. A fiatal 
ember csak akkor láthatta meg az énekest, midőn csak
nem közelébe ért.

Ágnes volt.

Gézának eszébe sem jutott a fölött gondolkozni, 
hogy a fiatal leány, mint jött ide. Megállt, hogy gyö
nyörködjék benne. Ágnes egy fa tövében ült s virágo
kat kötött bokrétába. Nagy karamu szalmakalapja 
mellette hevert a fűben, fényes, gyönyörű haja össze
vissza kuszáltan környezte a szép alkotásu fejet, s egy - 
egy falevél, vagy galy-tördelek látszott benne, jeléül, 
hogy a leány a bokrok közt szedte virágait. Ismét egé
szen fehérbe volt öltözve, mint akkor, midőn Géza elő
ször látta. Oldalt ült, kedves arcélét mutatva.

— Ágnes! -  kiáltott a fiatal ember, — midőn 
nehány pillanatig nézte a bájos jelenséget.

A leányka meglepetve ugrott föl. Arca aztán kí
gyóit, szeméből öröm lövelt, s szerteszét szórván virá
gait, a fiatal emberhez futott, elébe nyújtva mindkét 
kezét.

— Hogyan jött ön ide? — kérdezte vidám, cse
vegő modorában. — Ah istenem, mennyi ideig vártam 
önt a hegyek közt, s nem jött. Most is, a mint a virá
gokat kötöztem, önre gondoltain, eszembe jutva, midőn 
az öngyilkos sírját megkoszorúztuk. Mily meglepetés. 
De igaz, hisz alig félórányira innen találkoztunk elő
ször. Ön e vidékre való. Hanem az nem szép. hogy szó 
és búcsú nélkül utazott el Pestről. És mondja csak ba
rátom, ön hallotta e vidéken, hogy egy öreg és fiatal 
hölgy érkeztek, kik most e vén kastélyban laknak. A 
leírásból ránk ismert és fölkeresett. Oh be jól tette. 
Nos, nyújtsa karját, hadd vezessem föl a kastélyba, 
hadd mutassam be atyámnak is, kinek már nem egy
szer beszéltem ön felől. Akármint történt, de nagyon 
örülök, hogy ön itt vau. Várjon csak. fölteszem kala
pomat, aztán induljunk.

így beszélt ártatlan egyszerűségében, s vidoran 
szökött kalapja után, aztán a fiatal ember karjába ka
paszkodva, vonszolta őt ki

— Kegyed Ágnes kisasszony itt lakik.
— Még csak félig-meddig. Atyám megvette e 

kastélyt és birtokot, de még nem költöztünk ide. Teg
napelőtt elhozott bennünket Pestről, hogy tekintsük 
meg a kastélyt, remélve, hogy a kastély régi ura ren
delkezésünkre bocsát egy-két szobát a sok közül, mi
után ő maga úgy is csak háromban lakik. Az igazat 
megvallva, szeretném ismerni a kastély régi urát. 
Atyám több ízben szólt felőle, s azt mondja: különös 
fiatal ember. Ah istenem, borzadok, ha rá gondolok.

— Mért Ágnes kisasszony ?
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— Mert atyám elbeszélte, hogy mily sajátságos 
társalgást folytattak együtt egy Ízben a gyorskocsin. 
Atyám aggódik miatta, mert — úgy mond — sok van 
e fiatal emberben, a mi vonzó. Nem ismeri ön?

— Igen.
Géza elkomorult.
E lányt ismét útjába vezette sorsa, 

(Vége kör.)

L I L I .
-  STAHR ADOLF RAJZA. -

Göthe ifjúkorában feledhetlen epizód az a ked
ves viszony, melyet három éven át folytatott L i l i v e l ,  
a szép frankfurti növel. E viszony már csak azért is ne
vezetes, mert Göthet a házasság révéhez közel jutta- 
tá; a képzelet e viszony emlékét félszázad múlva is 
visszahozá: ez volt a költö első és utósó igazi szerelme. 
Nem kell e kifejezést szó szerint venni, bár Göthe 
többi viszonyához hasonlítva körülbelül ezt lehet gon
dolni.

Hozzá intézi az iíju Göthe legszebb dalait, az 
ősz, hogy ifjúságát festhesse, ez alakhoz röpül az emlé
kezet szárnyain. A nyolcvanéves agg oly tűzzel Írja le 
a multat, hogy kénytelenek vagyunk a sesenheimi sze
relmi kalandokra visszagondolni. Agg napjait is bevi
lágító az emlékezet, de ez már csak a hold hideg világa 
volt.

Hogy a szerelem hevét megérthessük, más forrá
sokat kell keresnünk; az ifjúi szerelem ecsetje foróbb 
jeleneteket fest le előttünk, mint a bölcs ősz, ki min
dennel rendelkezik, csak az akkori érzelemmel nem.

Schönemann Erzsébet Anna 1758 junius 23-kán 
született. Egyetlen gyermeke volt egy frankfurti ban
kárnak, s az atya korai halála után az üzletet, s a fé
nyes háztartást az anya folytató. Schönemanné szel
lemdús francia nő volt, s eképen nem csoda, ha a 16 
éves Lili Göthet egészen elbájolta. Göthe az atyai 
ház szűk köréből a bankámé főrangú vendégei közé 
lépve, szokatlan életmódot kezdett. A polgári szárma
zású ifjút, mint a nap hősét, Frankfurt előkelői tárt 
karokkal fogadók. 1774 egyik hónapjának estéjén Göthet 
a Schönemann-házhoz estélyre hívták. E napon kezdődik 
szerelme. Lili Göthe szivére szőke fürteivel nagy hatást 
gyakorolt; ő minden művészetben birt jártassággal, 
gyermekies örömöktől repeső szive, s a magasztos 
iránt fogékony keble a nagyvilági hölgyé volt. Göthe 
addigi viszonyaiban, kezdve a lipcsei Annától, s a sesen
heimi pap kedves leányától — egészen Münch Sibilláig 
mindig leereszkedett. I tt  szerepet cserélt. Szellemileg, 
rangra, gazdagságra sa világban való jártasságra nézve, 
Lili felülmúlta öt. A huszonhat éves költő ekkor már 
szivében hordá az emberiség problémáit: Faustot és 
Prometheust, Lili valami nagyszerű költői műnek tár
gya nem lehetett, de azért a lánglelkü Göthe dalai
nak megfoghatatlan bájt kölcsönző, s a költő szivét is 
leláncolá.

Göthe minden viszonyát felbontá, s a válás 
után ifjúi fájdalomnál, s megindulásnál egyebet nem 
érezett. Tudá, hogy szelleme minden kötelezettségtől 
mentten lehet nagygyá; megkötni polgári viszonyok ál
tal nem engedé magát, szelleme rovására anyagi részét 
soha le nem láncoló; jegyesével szakított; házasság, csa
ládi kötelesség ne szorítsa meg szellemét. Lili kacér- 
sága szivét újra hálóba ejté.

E viszonynak feláldozó szokásait, kedvtöltéseit, 
szülei megelégedését, emlékeit, tanulmányait, s mindezt 
csak azért, hogy e varázsló közelében lehessen. E vi
szony és belvilága között háború kezdődött, s a viszony 
győzött; elvét mely szerint eddig élt, áldozatul dobá s 
mindez dalaiban nyer kifejezést. Szeretne szabadulni, 
hogy eszményének élhessen:

Liebe, Liebe, lass mich los.

De a varázsháló oly erős, hogy nem bir szabadul
ni; roszul esik a költőnek, hogy Lilit nem mindig 
kedve szerint látja cselekedni, de ezt is feledteti vele 
a szerelem. A viszony mindinkább bensővé lesz. Lili 
szereti Göthet, de másnak is óhajt tetszeni s e körül
mény ad életet az „ E r w i n  és  E l m i r a “ című drá
mának, melyben a tetszvágyat ostorozza. Hasonlólag 
ez a szenvedély nyer kifejezést a „Lili-park“ cimü 
költeményben, hol Lili mint modern Circe szerepel. Ez 
az alkalmi költemény a szó szoros értelmében szellem- 
dus éle, a genie ifjúi szeszélye. De e tréfának komoly 
árnyalata van; Göthe mindinkább iukább sodródik a 
hálóba; szabadulni nem bir, célhoz jutni nem képes, 
Lili uralkodik felette, ki 16 évével még nem igen 
óhajtott férjhez menni. Göthét és Lilit egy véletlen kö
rülmény tette jegyesekké. Élt Heidelbergben a Schö- 
nemaun-családnak egy nőrokona: Delf kisasszony.

Ennek az agg hölgynek természete volt, hogy 
szeretett házasítani. Delf k. a. régóta figyelemmel ki- 
séré már Göthe és Lili szerelmét, lelkében régóta hor- 
dozá azt a vágyat, hogy a két ifjúból egy pár legyen. 
A helyzetből kiismerő a költö és a kacér leányka titkos 
óhajtásait. A szülők engedélyét kinyerve, Göthét és 
Lilit, ama kedves hírrel lepé meg, hogy egymáséi lehetnek.

E viszony azonban, a sors akaratával ellen
kező lévén, boldog soha nem leendett. A szülők 
később gondolkozni kezdének, hogy lehet-e re
mélni boldog családi életet. E gondolatok közé
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férkőzött Schönemanné nagyravágyása és Göthe csa
ládjának hagyományos polgári büszkesége. Az ifjú költő 
előkelő rokonság és biztos állás nélkül nem volt kivá- j 
natos vőlegénye a sokak által imádott s óhajtott gaz
dag leánynak. Göthe az öreg tiszteletbeli tanácsos pol
gári elzárkozottságábau nem ohajtá a gazdag leányt; 
ellenzé ezt az anya, sőt a költő nővére Korné
lia is.

Mindez nem csökkenté a két ifjú szerelmét. Göt
he ha önmagába tért, érezte, hogy Lili természete 
nem mutat állandóságra. Szerété Lilit, költői szive for- j 
rón szeretett, de géniuszát nem akará e házasság által 1 
leláncolui; átlátta, hogy e viszony nem jelleméhez való. 
De a szerelem nem ismer bölcselkedést.

Kedélyállapotának hü képmását látjuk az ifjú 
Stolberg grófnőhöz irt levelében, hol egyrészről boldog
ságát, másrészről a jövőtől való félelmét rajzolja. Göthe 
búcsú nélkül, zaklatott kedélylyel ment Schweitz- 
ba, hogy megtudja: vájjon képes-e Lilitől távol len
ni. Atyja az utazásnak szivéből örvendett., sőt szerette 
volua, ha fia Olaszországban is időzik.

A költő útközben felkereső nővérét Kornéliát Em- 
mendingben. A szerető testvér élénken Írja le a jövőt, 
mely reá vár, ha Lilivel házasságra lép. Kért, könyör- 
gött, hogy Göthet e szerencsétlen házasságról lebe
szélje, s Göthe megigéré nővérének, hogy ha lehet

szívfájdalom nélkül szakítani , eleget tesz kéré
sének.

A zürichi tó mély benyomást gyakorol a költőre 
s midőn a zöld hegyről a gyönyörű tóra letekint, régi 
érzelme ismét visszatér:

Édes Lili! ha nem szeretnélek:
Óh mily gyönyört adna egy ily pillanat!
S mégis Lili ha nem szeretnélek:
Hol lelhetném vájjon boldogságomat ?

Nem ment Olaszországba. Hazatért, mert sötét, 
borús érzelmeit nem akará elvinni Olaszországba.

A viszontlátás örömeit megzavará az a körül
mény, hogy értésére esett Lili elválási vágya, mely 
anyja hosszas rábeszélése következtében Göthe távol
léte alatt ért meg keblében. Néhány nap múlva azon
ban egészen más érzelem költözött Lili szivébe, s anv- 
nyira visszatért régi szerelme, hogy kész lett volna 
Göthét Amerikába kisérni, hogy ott vele a szülei pa
rancs ellenére is összekelhesseu. Lili sentimentalismusa 
még jobban elaltatá, de szivén a géniusz aratott győze- 
delmet, mely szellemét e viszonytól is megsza- 
baditá.

A visszaemlékezés azonban még az ősz Göthet is 
sokszor ringatá azokba az édes érzelmekbe, melyeket 
hajdan Lili keltett keblében. erdélyi g yula .

VAGY EGYIKET, VAGY MÁSIKAT.
— ROQUETTE OTTÓ BESZÉLYE. —

(Folytatás.)

Arno örömmel vette át az illatos virágokat. Ezer 
kérdés lebegett egyszerre ajkán; mindenekelőtt pedig 
az, vájjon nem kapott-e meghívást Steiuhausenné há
zához. De miután ilyesmit az öreg nem említett, Arno 
is elhallgatott kérdezősködésével s gondolataiba me
rülve, egyedül a csokor szemlélésére forditá fi
gyelmét.

Ama kérdés, hogy vájjon a már egy Ízben elva
dult ifjút meghivják-e ismét házukhoz látogatásra csak
ugyan fölmerült még az előtt való este a nők között.

Steiuhausenné a meghívás mellett volt annyival 
inkább, minthogy újabb zenészeti érintkezésük már ki
látásba volt helyezve. Louise a menye is ép abban a 
véleményben volt s a parkban történt újabb bemutatást 
úgy tekinté, mint első látogatást az ifjú részéről. Luit- 
gart azonban határozottan ellene volt. Arno — úgy
mond — aféle különös ember s kár lenne újabb meg
hívás által magokat az ő szeszélyének ismét kitenni, 
— s azért, kell várni mit fog ő tenni sajátmagától. 
Illő, hogy ő igyekezzék ama viszonyt megújítani, ha 
jónak véli, amit egykor ő szakított meg. Mind anyja, 
mind ángya beleegyeztek e szerint, hogy az egész dol
got saját fejlődésére bízzák.

Eközben a kántor szorgalmasan tanitgatta az 
énekkart, mig csak a szép pünköst virágaival ragyogó 
napfényben meg nem érkezett.

Luitgart megjelent az ének-gyakorlatra az orgo
nakarnál, hol Arno vette át müve fölött a karnagysá
got. Már ez alkalommal is számos hallgató jelent meg 
a kisvárosból az egyházban.A kántor egészen elemében 
volt az orgonánál és midőn a mü oly pompásan sikerült, 
meg nem állhatta, hogy oda ne ugorjék a művészhez s 
ennek vállait két kezével meg ne ragadja.

— Éljen! éljen!—kiáltott s Luitgarthoz fordult. 
— Nemde felségesen hangzik?

Luitgart is egészen el volt örömétől ragadtatva. 
Kezét nyújtotta Arno felé, melyet ez sugárzó tekintet
tel ragadott meg. A hölgy azonban pillanat múlva is
mét az öreghez fordult, dicsérte az énekkart s az éne
kes fiukkal jóízűen csevegett.

Nehány nappal később, az ünnepet megelőző dé
lután még egyszer kísérletet tartottak. A remekművet 
hibátlanul adták elő, s az ének bevégeztével Luitgart 
kocsijához sietett, anélkül, hogy ott, mint máskor, 
csak néhány percet is időzött volna.

Arno egészen le volt hangolva e gyors távozás
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miatt. Türelmetlenül várta és remélte már, hogy ma 
csak meghívja a leány házukhoz. Csalatkozott Azon
kívül Luitgarton bizonyos idegenséget. hidegséget ész
lelt, mely őt mélyen boszantotta. Odahagyta ö is a 
templomot. A házak előtt épen nyirfaágakat szórtak le 
a lakosok. Erélyesen készültek az ünnephez. Arno nem 
érezte magát áhitatosságra hangolva, Luitgart hangja 
ismét visszanyerte régi varázsát fölötte, és megint 
fölébreszté benne amaz érzelmeket, melyek öt oly bol
doggá és egyszersmind oly szerencsétlenné tették. Váj
jon visszatérnek-e a régi napok vágyaival múltjának 
gyötrelmei ? Arno ellenállhatlanul vonzódott ismét Luit
gart körébe, dacára annak, hogy a hölgy a találkozás 
alkalmával mindig kimért nyájassággal viseltetett 
iránta.

A kántoriak mellett elhaladt Arno. anélkül, hogy 
szobájába betekintett volna. Csakhamar a park felé ve
zető utón volt ő, hol először láthatták ismét egymást. 
Megkísértette magán erőt venni s gyors határzattal egy 
oldatosra csapott, mely rézsutas irányban vonult az 
erdőnek. Midőn ezen áthaladva tisztásra ért, egy fa
lucska terült el ott szeme előtt. Ezen szándékozott átvo
nulni s az országutra lépett, abban a hitben, hogy azon 
a városkába visszatérhet. Az utósó szálmafedeles háznál 
járván, gyermek-kiáltás vonta magára figyelmét, s pilla
nat múlva a kis lányuyal Luitgart szökdécselt ki egy pór
hajlékból. Arnonak bizonyos titokszerü vonással kel
lett bírnia, mely a gyermekek rokonszenvét fölkelti, 
mert a kis leány egész bizalommal ragadta meg kezét 
s nagymamájához ohajtá vezetni. Ép ekkor lépett ki 
Steinhausenné a szegényes viskóból, hol ő kis unokája 
társaságában megjelent, hogy kegyadományával a nyo
morban levők közt valódi ünnepet idézzen elé.

A derék asszonyság igen kellemesen érezte ma
gát meglepetve az ifjúnak látása által, kinek, mielőtt 
megszólítását bevárta volna, örömét fejezte ki szeren
csés felüdülésén, és egészségének teljes visszanyerésén. 
A kis unoka e közben az ifjúnak kezét erősen tartva, 
minden áron azon volt , hogy Arno őket hazaki- 
sérje.

Steinhausenné jól hallotta a kis leánynak e kö
vetelését és Arno zavarát észrevevén, nevetve 
mondta:

— Nos? Nem hallá ön a meghívást? Akar-e ön 
kísérőnk lenni?

Arnonak égett az arca. Bocsánatot rebegett egy
kori magaviseletéért, azonban a delnő félbeszaki- 
tá őt.

— Hagyjuk azt! -  szólt. Régótafátyolt vetettünk 
már mi arra. Kezdjük el a zenét ott, ahol akkor el
hagytuk ! Ha ön nálunk régi helyét elfoglalni óhajtja, 
minket még ugyanolyanoknak talál, mint régen.

Ezzel kezét nyujtá Aruónak, ki azt hálás érzület
tel emelte ajkához.

Ezzel el volt intézve minden, mintha soha semmi

feszültség nem lett volna köztök. Élénk társalgás közben 
érkeztek meg. Luitgart amint az ifjút belépni látta, 
örömteljes ijedség lepte meg s pillanatra egy mellék
szobában rejté el magát, mig elmúlik arcának lángoló 
pírja és szivének erős dobogása. Csakhamar lecsillapod
ván vére, beléphetett a társalgóterembe, hol a vendé
get, mint előkelő hölgy üdvözölhette. De e feszes sze
rep lassankint kezdett terhessé válni előtte s csakha
mar ő is minden kimértség nélkül kezdett társalogni, 
mint a két másik nő, kik a vendégnek egykori elidege- 
nülését már teljesen megbocsátották. Különösen a 
vidám fiatal szőke menyecske szerfelett örült, ha igy 
faluhelyen élénkebb társas-kör alakulhatott.

Arnonak theára ott kellett maradnia; önkint ért
hető, hogy nem minden zenélés nélkül töltötték az 
időt.

Édes meglepetéssel vette észre az ifjú a zongo
rán dalműszerzeményeit. E müvek tehát a vidékre is 
kivándoroltak ! . . .  Lehetséges leendett-e ez Luitgartnak 
akarata nélkül ? \ pünköst ünnepe kétszerte szebbnek 
tűnt most föl Arno előtt. A kikelet ünnepe volt ez ö 
előtte, teljes viruló pompájában. Ah mily dicső est is 
volt ez! Daloltak, beszélgettek, nevetgéltek, mintha 
örökké ily bizalmas viszonyban leendettek egymással. 
A késő est végre válásra figyelme zteté Arnót.

— A holnapi viszontlátásra! — szólt a háziasz- 
szonvság a búcsúzáskor és Luitgart nyájas fejehajtásá- 
val fejeze ki hasonló óhajt.

Hangosan dalolva lépdelt Arno hazafelé a sötét 
erdőn át, érzelmeinek mintegy ezáltal akarva szabad 
folyást engedni. Az általa most szerzett éneknek ama 
dallama volt az, melyet másnap a templomban Luitgart 
vala éneklendő. Teljes csöngéssel hangzott föl a hűvös, 
illatos májuséjben s mint lágy orgonahang- zúgott a 
szél a fák lombjai közt. Majdnem éjfélre járt az idő, 
midőn Arno hazaérkezett. A kántorné nyitotta föl 
előtte az ajtót.

— Hála istennek! — szólt. Mennyire aggódtunk 
' kimaradása m ia tt! Nem történt-e valami baja?

— Riedauban voltam a delnők társaságában, 
kántorné asszony ! — szólt Arno mosolylyal.

— ü g y ! No az már más ! akkor nem lehet cso
dálni ! — szólt az aggnő teljesen megnyugodva, és 
nem minden gyanitgatás nélkül vonult szobájába aludni 
vissza.

Pünköst reggele gyönyörű tavaszi napfénynyel ér
kezett el. A föld levelekkel és virágokkal volt beborít
va s a kert fái a virágoktól fehérben és rózsaszínben 

í  úsztak. Minden lak és minden ember ünnepi alakot öl
tött. A templom belsejét az orgona és énekkar zengő 
hangja töltötte be, de valamennyi hang közül egy bá- 
joló, csengő hang emelkedett ki, mintha valamennyi 
embernek hálaimája e hangban összpontosult volna, amaz 
áhítattal együtt, melylyel e napon minden s z ív  telve 

I volt. És végre, midőn az orgona és a harangszó kimé-
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nőre még egyszer fölhangzott, és az egyházból a nép 
kifelé tolongott, egészen át volt szellemölve, s lelkét 
még ünnepélyesebb hangulat járta át.

Arnonak a kocsi belsejében a negyedik ülést kel
lett elfoglalnia s a nőket Riedauba kisérnie. Oly nap 
volt ez reá nézve, mely jövő boldogságának reményét 
költé föl és erősité meg lelkében.

Luitgartot mindennap láthatta Arno. Ezalatt min
dig tökélyesbitette szerzeményét, melynek örve alatt 
oly gyakran találkoztak. A hölgy ez időtől fogva több 
Ízben berándult a városkába, hogy az ének egyes ré
szeit az orgona mellett, Arno és a kántor közreműkö
désével, mentői jobban begyakorolhassa.

Egy délután, midőn hazamenendő kocsira ülni 
akart, a kántoráé az ajtóküszöbön állott s üdvözölte 
Luitgartot. Luitgart oda sietett hozzá, nyájasan köszöntő 
őt. Az öreg asszony fölkérte ő t : térne be hozzá a sze
rény lakba, kissé kipihenni magát. Luitgart a szives 
meghívást nem utasíthatta vissza. Pár perccel később a 
férfiak is beléptek s helyet foglaltak az asztal körül, 
gyönyörködvén, hogy Luitgart egy pohár tejet ellenke
zés nélkül elfogadott a háziasszonytól. — A kántor az
után fölnyitotta az ajtót s igy szólt:

— Nézze nagysád, itt az a műhely, honnan az a 
sok szép dallam kikerült, mely minket annyira megör
vendeztetett.

A kántorné, ki gyorsan áttekintett a szobácskába, 
azonnal látta, hogy itt az ő f o g a l m a  szerint még 
nincs minden rendbehozva, mivel könyvek, papírok és 
hangjegyek tarka változatban hevertek szanaszét, s rög
tön fölpattanva rendezni kezdett.

A kántor azonban csak folytatá:
— Mily derék lenne, ha nagysád rábírná bará

tunkat, hogy nekünk az e l ső  k a r  d a l  bevezetését el
játszva, úgy, a mint ezt zongorán tenni lehet!

Luitgart kapott az alkalmon s azonnal fölemel
kedett és mindnyájan bementek Arno szobájába, hol ez, 
helyet foglalt a zongora mellett. A zenélés elkezdő
dött, de nem állapodtak meg az első tételnél. Luitgart 
énekével kisérte a zenét s e példát a kántor is követte 
s közben-közbeu Arno is. Énekeltek kardalokat, k e t 
tő s e k e t, áriákat, t e n o r b a n ,  b a s s u s b a n ,  -alt és 
so p ra n  b an  s annyira belehevültek, hogy észre sem 
vették, hogy telik az idő. A kántorné azonban, ki ele- 
intéu összetett kézzel üldögélt az ajtónál, mint afféle 
zenésznek neje, igen jól tudta, hogy ha egyszer a zenébe 
belemerülnek, azt hamarjában abban nem hagyják, ki
ballagott a szobából s a kocsist hazaküldte azzal az 
üzenettel, hogy tisztelete mellett tudassa Steiuhausen- 
nével, hogy később a férfiak társaságában gyalog fog a 
kisasszony Riedauba hazasétáliii. A kántorué úgy vé
lekedett, hogy ő e felelősséget magára vállalhatja. Az- 
után betért a konyhába, esteli készítéséhez fogott s 
épen a salátacsinálással volt elfoglalva, midőn a nagy 
kardal fölhangzott Mikor azt bevégezték, az öreg asz-

szony elégült arccal lépett be, a zenélőket egyszerű es
telire híva föl. Luitgart csak most vette észre, hogy ki 
van játszva; jóízűen nevetett, és maradt. A kis zenekör 
egészen föl volt izgatva; Arno egészen el volt ragad
tatva s Luilgartot még soha sem látták oly derült jó
kedvében.

Ha Arno ily órákban azzal a reménynyel kecseg
tette magát, hogy boldogságának napja közeledik, s 
hogy csak kezét kell már utána kinyújtania, minda
mellett oly napok is voltak, melyek uj kétséget és ag
gályt idéztek lelkében föl, s úgy tetszett neki, mintha 
Luitgart érzülete a zenésztárs iránti barátság határain 
nem terjedne túl. E kétely azután mindaddig gyötörte, 
mig a következő nap azt a tanulságot nem merité, 
hogy Luitgart kegygyei és meleg érdekeltséggel visel
tetik hozzá. Gr akran elhatározta már magában, hogy 
szivét kitárja e hölgy előtt, mig végre abban állapodott 
meg, hogy előbb zenemüvét fejezi be.

Egy este levelet kapott Arno Luitgarttól. Fivére 
— mint irá — a városban hirtelen rosszul lön, s ők 
sietve csomagoltak össze mindent, hogy visszautaz
zanak. „A viszontlátásra , otthon !“ — végződ
tek sorai. Arno hirtelen fölkerekedett. Talán még 
Riedauban találja őket , s talán a távozó után 
isten hozzád-ot is kiálthat. Oda érkezve , a kas
tély már üres volt, csak az inast találta ott, a hát
rahagyott holmik csomagolásával foglalkozva. A 
boldog szép idők e szerint egy időre elmúltak , 
és Aruo szomorúan ballagott haza ama tudatban, 
hogy azok, kik oly kedvesek előtte, aggodalomban van
nak. Egy hét múlva arról tudósitá Wolfram, hogy 

j Luitgart fivére veszélyen kívül van ugyan, de egészsége 
csak lassankint kezd helyreállani. Darab idő múlva is- 
m 't  irt Wolfram, értesítvén őt, hogy a nők az üdülőt 

i a fürdőbe akarják elkísérni. Mindnyájan üdvözlék őt s 
kitartó kedvet kívántak a zenemű bevégzéséhez. Csak 
is annak szentelte egész idejét egész erélylyel, míg
nem a nyár folytán teljesen bevégezte azt.

A késő ősz a társaságnak szétszéledt vándorma
darait ismét a városba gyüjté össze. A társalgótermek 
ismét megnyíltak a mulatságoknak és zenészeti esté
lyeknek. Mindjárt a téli idény első zeueestélyén egy uj 
mű aratott diadalt s egy uj uevet tett híressé. E mű 
Arno o r a t o r i  um a volt. A Steinhausen ház, Luit
gart közreműködése által, különösen sokat vetett a 
latban arra nézve, hogy ama szerzemény kedvező fo
gadtatásban részesüljön, s ebből folyólag a háziasszony
ság meg nem állhatta, hogy még egy — művészek és 
ismerősekből alakuló— zeneestélyt ne adjon termeiben. 
Luitgart és Aruo voltak ez estélyen a társaság ün- 
nepeltjei.

A meghívott vendégek közt volt Wolfram is. 0  
is örömét fejezte ki barátjának diadala fölött, és még
is erőt kellett magán vennie, hogy ama nyomást, mely 
kedélyére nehezült elpalástolja; mivel Luitgartnak tá-
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volléte koránt sem oszlatta el vonzalmát, sőt ama ked
ves arcképnek minden nap való szemlélése még nö- 
veszté és szilárditá azt, s egészen el volt ragadtatva, 
midőn Luitgart hazaérkezett. Wolfram, midőn a hölgy 
fivérét gyógyitá, csaknem minden nap megjelent a ház
nál s az egész családnak meleg háláját vívta ki. Min
den lépten tanusiták, mennyire benn van barátságuk és 
bizalmukban. Luitgart is éreztette ezt vele, de fájdalom 
ép a bizalom folytán jött rá, hogy magát álomban rin
gatta, mely őt boldogtalanná teszi, ha azt, egész erővel 
el nem űzi. Luitgart beszédeiből, Arno haladása feletti 
öröméből s ennek törekvései iránt való érdekeltsé
géből olvasta ő le, hogy szive érdekelve van, s amaz 
elfogulatlanság, melylyel vele mint barátjával társalgott, 
arról győzte őt meg, hogy iránta való vonzalma felől 
Luitgart mitsem tudott, az ő barátsága csak a hálá
nak kifolyása volt, hogy kedvesét az életnek visszaadta.

Ez volt az ő észlelődése és igy nem maradt egyéb 
hátra, mint az, hogy szenvedélyét elnyomja. Wolfram na
gyon tudott indulatain uralkodni, és sikerült is neki 
Luitgart közelében nyugodt kedélyét megőrizni.

Eközben Arno művészeti hírnevének ragyogó 
magaslatára lépett. Minden törekvését siker koronázta. 
A kiadók kapva-kaptak szerzeményein és sokkal töb
ben óhajtottak tőle énekleckéket venni, mint amennyi 
idővel rendelkezhetett. Anyagi körülményei is kedve
zőbbekké váltak ez előnyök folytán. Első gondja volt, 
barátjának visszafizetni mindazt, mit ez a szerencsétlen
ség napjaiban reáköltött. Wolfram zavarba jött. Mind
amellett is át kellett vennie amaz összeget, mit Arno ! 
neki átadott s közölte azt Luitgarttal is. Luitgartot 
igen kellemetlenül érinté az; azt ohajtá ő, hogy habár 
ez időre gyakorta gondolt is, azt tényleg soha se ju t
tatták volna eszébe. Végre, ámbár nem szívesen, bele
egyezett ,Wolframnak amaz indítványába, hogy ez ösz- 
szeg valamely nyilvános szegényintézet számára adomá- 
nyoztassék.

A fiatal művész pedig, ki boldog volt a siker ér
zetében és elhatározta, hogy nyilatkozni fog a kedves 
hölgy előtt a teljes biztosság reményében, hogy jövő 
boldogsága felett dönt, oly fölfedezést te tt, mely őt 
egészen zavarba hozta.

Nagyon el lévén foglalva s amellett Luitgarttal 
is minden nap találkozván, az arcképet, mely egy idő 
óta Wolfram szobájában függött, nem kérte vissza. Egy 
napon azonban barátját meglátogatván, rátekintve a 
képre s régi emlékeitől áthatva, kinyilvánította, hogy 
másnap azt hazaviteti.

— Engedd át nekem e képet! — esengett Wol
fram, — hiszen te úgyis nélkülözheted ezt oldala mel
lett!

Midőn ezt mondá, egészen lángba borult az arca s 
ezáltal elárulta izgatottságát és boszuságát barátja előtt.

Arno bámulva tekintett rá. Egy pillanat alatt oly

titok tárult előtte föl, melyre soha nem is gondolt. 
Hamarjában nem volt képes válaszolni.

— Egyébiránt nem bánom, ha holnap elviteted 
is, — szólt Wolfram hevesen, indulatján teljességgel 
nem tudva uralkodni, — úgyis csak a helyet foglalja 
itt nálam. Különben is én úgy látom, hogy e kép leg- 
kevésbbé sem hasonlit eredetijéhez!

Wolfram érezte, hogy e fordulat által mitsem 
nyert, fölugrott s papírjai közt kezdett keresgélni. A 
különben oly higgadt vérmérséklettel biró ifjú, midőn 
kissé magához térve észrevette, hogy pillanatra megfe
ledkezett, sehogy sem érezte magát, midőn látta, mily 
benyomást gyakorolt barátjára titkának fölfedezése.

Arno hallgatva ült székén. Különös gondolatok 
cikáztak agyában. Ha csakugyan bebizonyul az, hogy 
Wolfram, kinek ő életét köszönheti szerelmes Luitgart- 
ba, akkor — mit parancsol neki a kötelesség? — tu- 
sakodott magában, elborulva. Megengedje-e őazt, hogy 
Wolfram érette lemondjon ? — De hát mily viszony
ban állhat ő Luitgarttal? Tud-e az valamit Wolfram 
szerelme felől ? Arno, minden körülményt hirtelen át
gondolt s a viszonyok egyszerre egészen uj világításban 
tűntek előtte föl.

Hogy történhetett az, hogy Luitgartnak a városba 
visszatérte után, épen Wolfram irt neki? Hiszen őmég 
akkor mit sem tudott affelől, hogy Wolfram a család
dal bármily viszonyban lett legyen is. Igaz, hogy az 
ifjú házi orvosa volt Luitgart fivérének, mint azt a le
vél soraiból még akkor megtudá, de mégis e pillanat
ban ama körülmény nem tűnt előtte ép oly esetlegesnek 
föl. A mellett Luitgartnak irányában való viseletét oly 
különbözőnek látá, mely a művészet iránti érdekeltség
ben és csak kevés valódi rokonszenvben határozódott. 
A mellett Wolfram viszonya a Stein hausen család irá
nyában, és ama szívélyes kitüntetés, melyben Luitgart 
által részesült! De azt is be kellett magának vallania, 
hogy az utóbbi időkben ő még nagyobb kitüntetésben 
részesült, elannyira hogy a viszontszerelem érzete felől 
sem maradt kétsége fönn. Ám, ha e tekintetben meg 
volt is győződve, s ha barátja fölötti minden előnyét 
latba veté, mégis csak ijesztő jel gyanánt állott lelke 
előtt ama fölfedezés, hogy Wolfram Luitgart iránti ér
zelmét mindeddig elpalástolta.

Az orvos kezdett magához térni, de izgatottságá
nak némi jelét még mindig sejteté a hirtelen mélyebbé 
vált, remegő hang, midőn igy szólott:

— Én holnap a képet elküldöm hozzád. Légy szi
ves ugyanakkor az általad szerzett „kettős u-nek hang
jegyét elküldeni, hogy azt hegedűmön betanulhas
sam.

Ezután a zenészeiről kezdett beszélgetni. Ez órá
ban azonban e tárgyról való társalgást mindkét részről 
érdektelen csevegésnek tartották, melynek tovább fű
zése egyiköknek sem csekély fáradságába került.

Másnap korán reggel elküldte Wolfram az arc-
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képet. Arno egy álmatlanul átvirasztott éj után, nehéz 
szívvel fogadta azt. Most már nem tudott arra oly öröm
mel tekinteni s megfordítva, háttal támasztá azt a fal
nak. Nehány napig azután el nem tudta magát hatá
rozni, hogy Luitgarték küszöbét átlépje, bármennyire 
vonzá is oda szive. Épen e napokban a társaságban oly 
hir terjedt el, mely módosítva és elferdítve gazdag 
anyagot nyújtott a beszélgetésre, mely csakhamar föl
kelté az ifjú művész legnagyobb csodálkozását.

Különfélék és szövevényesek a híreknek utjai, ha 
az valamely eltitkolt tényt akar napfényre hozni. Sok
szor sokáig lappangva kullog az, szerteszét szórva vég- 
zetszerü magvait, mig egyszerre mindenki csak azt ve
szi bálmulva észre, hogy az elvetett dudva már föl is 
magzott. így történt, hogy alárendelt egyének csacska- 
sága folytán, szárnyra kelt a hire annak, hogy Luitgart 
Arnót padlásszobájában meglátogatta. „Ama hölgy, 
kinek arcképe ágya fölött függ, látogatáson is volt ná
la!“ így beszélgették azt, mig végre keriilőutakon el
jutott az a társas körökbe, s a napi beszédek tárgyává 
v á lt; természetesen kibövitve, elferdítve s idő és viszo
nyok tekintetbevétele nélkül. Arno betegsége felől 
hallottak ugyan itt-ott valamit utólagosan, de ak
kori mostoha helyzetéről mitsem tudtak. Luitgart e lé
pését az akkori körülmények közt talán könnyebben 
elnézték volna, mint most, midőn az annyira összebonyo- 
litott tényállás folytán, Luitgart különös kettős világí

tásban tűnt fel, mely mindenkor csak kellemetlen gyanit- 
gatásokra vezetett.

A hölgynek fivére volt az, kihez a család tagjai 
közül e szállongó hírek eljutottak, ki azt, anyjával 
azonnal közölte. Steinhausenné, a nélkül, hogy a plety
kának hitelt adjon, boszankodott amiatt és rögtön leá
nya szobájába sietett. De mennyire megijedt Luitgart, 
ki már régóta nem tartott többé attól, hogy titkát föl
fedezik s nagyon elkeseredett a tények meghamisítása 
miatt, miről anyja utján értesült. Most már előadta ka
landját úgy, a hogy az történt és bár e pillanatban na
gyon föl volt izgatva, elannyira, hogy csak könyek kö
zött végezhette beszédét, — újabb ferditési változatoktól 
remegve, sírva borult anyjának kebelére. Steinhausenné- 
nak, ámbár nem a legkellemesebb meglepetésben része
sült, midőn a tény valódi állását igy elferditék, első gondja 
leányának megnyugtatása volt. Nem- akart ugyan neki 
e kissé merész léptéért szemrehányást tenni, azonban 
annak eltitkolását sem helyeselte. Úgy vélekedett, hogy 
egyenes utón sokkal jobban és kevesebb gyanúsítással 
lehetendett Arno állapotán segíteni. Azonban, mint 
okos nő, ki minden kellemetlenséggel szembe merszál- 
lani, hogy azt elháríthassa, most sem sokat tétovázott, 
hanem azon igyekezett, hogy a további pletykáknak 
tényleg elejét vegye.

(Vége köv.)

T Á R C A .
TÁRCA-LAPOK.

(Orbán napja. — Szüret és haza. — Egy színigazgató. — 

Áldozatkészség. — Palast és palást.)

A reactio dolgozik!
Hányszor hangzik e vészkiáltás végig e két ma

gyar hazában, hányszor öltözteték föl uj meguj egyen
ruhába ezt a régi mumust, holfrakkos bureaukratának, 
hol medvebőr-süvegü muszkának, hol illyr határőrnek, 
hol bécsi generálisnak ? Most nem ez ijesztő alakkal 
kisértjük a közönséget, sokkal szelidebb reaction me
reng eszünk, mely a másikkal csak annyiban áll rokon
ságban, hogy mindkettőtől f á z unk .

Az idő reactiója félemlitett meg bennünket.
A hévmérő minden ősi szokás ellenére, egyszerre 

úgy fölszökkent, hogy háziúrnak vagy sikló-aktiának is 
beillik, p ö r k ö l ő  hatása alatt már ét-lapon szerepelni 
láttuk magunkat s a lombárnyat városiaknak pótolni 
hivatott zöld redőnyök a téli ablakot minden házról 
idő előtt leszoriták. Átmenetet kívánunk mindenben — 
az időjárásban is. Ez átmenet a tavasz.

De mióta a lyrikus költészet pusztulni kezd, a 
tavasz is visszavonult. Ő bizony ilyen rósz poétákért nem 
koptatja bájait.

A gazda aggódva sütkérezett a napban. Ez a ko
rai meleg meghozza a h i d e g  reactiót, gondolá sejtő 
lelkében s „úgy lön, a miként beszéle.“ A reactió hu- 
rutos, náthás vazallusaival megérkezett s Orbán napja 
körül fenyegetve sipíttatá hűvös szellőit a toasztokat 
egykor szülendő szőlőtőke körül.

Istenem! ha a bornak baja esik, — szóltam tű
nődve. — Mivé leszünk mi, mivé a nemzet, a haza? 
Szerencse, hogy az idén nincsenek választások s igy 
legalább a legfontosabb közügyön csorbát nem ejt a 
dugába dőlhető szüret. De lesznek mindenesetre haza
fias lakmározások, lelkes összejövetelek, vasútvonalok 
megnyitásai, bankettek, szoborleleplezések, mily nyo
morúságosán szomoruságos arcot ölthetnek ezek, ha a 
magyar kedve szerint nem dikciózhatik, árkusos pe
riódusokban a hazát meg nem mentheti? Hol van a 
honboldogitó arkanum, ha nem a butellia fenekén ? 
Hol az áldozatkészség és nagyra való lelkesülés, ha a 
quaterkák segédhadai annak idején meg nem érkeznek 
s a közönyösség lusta cohorsait meg nem futamitják? 
Hol marad a nép kellő f ö l v i l á g o s i t á s a ,  ha a ku
lacs nem illuminál?

Ki mindezen kérdések kútmélységére lebocsát
kozni fáradságot vesz magának, az bizonynyal elször-
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nyüködhetik azon következések rémhada előtt, melyek 
egy esetleg roszul kiütő szüret föltételéből önkényt 
vonhatók. S ki ezt átgondold, az nem fogja aggodal
maimat légből kapottaknak, félelmeimet álmok sugal
latainak tekinteni.

De a reactio megkönyörült rajtunk, a hideg — 
meggondolván az Orbán napját megelőző estén rakon- 
cátlanságának consequentiáit, — megijedt, alább szállt 
s a jelen pillanatban minden igaz hazafi lelki örömére 
szolgálhat a vigasztaló hir, hogy a honi borokban kár 
nem esett.

A haza tehát az idén még megél.
S miért ne élne meg, midőn oly lelkes fiai van

nak, mint p. Hubay Gusztáv színigazgató?
Hubay Gusztáv színigazgató még eddig soha sem 

jutott eszembe s kettőt fogadnék egy ellen, most sem 
háborgatná emlékezőtehetségemet, ha egy szinlapja 
előttem nem feküdnék, metynek megható hazafias ál
dozatkészsége a megindulás könyeit facsarta száraz sze
memből.

Hubay Gusztáv szinigazgató jelenleg Szászvárost 
mulattatja az — „Ördög piluláival.“ A  szinlap hang
zatos bevezetéséről hallgatván, csupán a zárszóról aka
rok szólani, mely hangzik következőképen: „Mélyen 
tisztelt n. é. közönség! Miután minden igyekezetem(et) 
oda irányoztam, hogy a n. é. közönség egy Nagyszerű 
látványos operettet, bár erőmegfeszitéssel; — tetemes 
költséggel meghozassak; Ugyan azért, — Az Ördögpi- 
lulái előadására fölemelt helyárak, hiszem, hogy nem 
leendnek föltűnök, miután e világhírű Operette után 
te tt költségeimnek, c s a k i s  egy  c s e k é l y  r é s z é t  
ó h a j t ó m  m e g k a p h a t n i .  A n. é. közönség figyel
mébe ajánlván — e nagyszerű előadást — maradok a 
n. é. közönség! tisztelője H. G. színigazgató.“

Csinos epilog ugy-e bár ?
Hubay Gusztáv szinigazgató ur helyesírása a nagy

szerűt Nagyszerűnek Íratja, mert az Operette oly Nagy
szerű, hogy nagyszerűnél is Nagyszerűbb. Oly Operette, 
hogy operette nem is lehet ez Operette.

Hubay Gusztáv, szinigazgató ur egészen uj inter- 
puuctionális szabályokat állít föl. Ezért válaszszák el 
az akadémiába, nem tartozik ránk.

De Hubay Gusztáv, szinigazgató csodálatos em- 
berszeretete, hazafisága s odaadása a közönség iránt 
teljes ragyogásában az utósó mondatban kulminál. Ez 
a derék, jó, becsületes Hubay Gusztáv szinigazgató nem 
is „óhajtja“ minden költségét bekapni, az ő szükkörü 
óhaja csupán arra szorítkozik, hogy tett kiadásainak 
e8T „csekély“ részét legyen képes fedezni. Hubay Gusz
táv szinigazgató ur el sem fogadná, ha a közönség azon 
vakmerő gondolatra vetemednék, hogy Hubay Gusztáv, 
szinigazgató összes költségeit fedezze. Ki ne találná 
természetes dolognak, hogy akad Magyarországon vég- 
re-valahára oly önzetlen, nagylelkű szinigazgató, ki 
mesterségének üzleti részét nem tekintve, azon geniális

rögeszmében akar szenvedni, hogy a közönség kedv eért 
magát vagyonilag tönkretegye?

Hubay Gusztáv szinigazgató urnák ebben kedve 
telik. Hubay Gusztáv szinigazgató urnák hihetőleg Krö- 
zus ő felségének magánpénztára rendelkezésére állván, 
ő rá sem szorul a közönség filléreire. Ő nem az után 
él. Ő csak propter formam szedet a bemenetnél „ f ö l 
e m e l t  h e l y á r a k a t “ — csak azért, hogy neve le
gyen s a „Nagyszerű Operette“ egészen ingyenbe ne 
menjen.

Találkozhatik vakmerő ember, ki Hubay Gusztáv 
szinigazgató urnák azon tanácsot adná, hogy ha épen- 
séggel „nem óhajtja“ kiadásai fedezését, azt a hely
árak l e s z á l l í t á s a  által könnyebben érheti el, mint 
azok fölemelésével. De a vakmerő bizonyosan nincs be
avatva Hubay Gusztáv számadásaiba, nem ismeri kal
kulusait, melyek szerint ő csupán e szokatlan utón ér
heti el vágyai legforróbbikát — a kridát.

Nemes lélek, áldozatkész honfi, müvészetterjesztő 
jeles! Kevesen fognak megérteni, én megértettelek w 
ha a sors szeszélye e lapokat kezedbe játszaná — tudd 
meg, egyetlen óhajodban én is teljes lélekkel osztozom, 
mert Thália ily kiváló és minden nyegleségnélküli pap
jának óhaját a Músa oly szerény szolgája is, minő én 
vagyok, toljesitendőnek vélem.

Azok után, amiket e jeles férfiról mondottam, 
le kellene toliamat tenni. Kiről írjak, ki méltó volna 
a feláldozás e „Nagyszerű“ ténye után e hasábokon 
helyet foglalni ?

Azért hát rakok ide

* *
*

három csillagot, hogy az együgyű parasztot, ki 
most sorra következik, becses elődjétől különválaszszarn. 
Nem méltó vele egy hasábból betűt enni.

A budai Albrecht-uton jártamban, megállók azon 
rombolás előtt, mely most Lónyay telkén — végbe
megy. Egy budai polgár állt közelemben egy pestmegyei 
derék zekés atyafival.

Falusi ember: Ugyan kéremásan, ha meg nem 
sérteném, mért pusztitják el azt a házat?

Budai polgár: Hát azért, hód Palast leden be
lőle.

F. e. Mi a ménkő? Palást?
B. p. Igen, Palast.
F. e. Ejnye de szeretném tunnyi azt, ki legyen 

az aki egy palástért egy házat rombótat szét.
B. p. Lónyay, a közös financminiszter.
F. e. Lónyay? Vagy úgy! Igaz biz a, hiszen nem 

hordhat ő ott Bécsben palástot, hanem ijen főcske- 
farku gúnyát, mint — már megkövetem alássan — 
Teénsuram.

B. p. Hová gondol barátom, nem olyan sinóros 
rokkot értek én, hanem ed nad ház, Palais lesz az.
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F. e. Vagy úgy! Nádas ház lesz, Pál-é. Mármost 
értem, bizonyosan Nyáry Pál uramé. Csak meglátszik 
az igaz magyar ember, még Budán is — ősi magyar 
szokás szerint, — nádas házat építtet. Isten éltesse.

Domino.

IRODALOM.

,,Attila ősei.'4 (Hősköltemény XII énekben. Irta: 
M a r i k o v s z k y  Gábor .  M. Sziget, 1870.) E mü 
legfőbb hibája a compositio gyengesége. Nem oly ta- 
bleauszerü ugyan e hősköltemény, mint „Zalán futása“, 
mely nem egyéb, mint egyes csata-jelenetek sorozata; 
de mégsem kerek, erősen kapcsolt mese-alkotvány. 
Oka ennek a jellemzés hiányában fekszik. Az indító ok 
sa  cselekvény többi motivumja nagyrészt nem az ala
kok jelleméből, hanem esetleges külsőségekből szár
mazik. Marikovszky, — úgy látszik, — nem ismeri azt 
a titkot, mint kell a cselekvényt az alakokkal, s eze
ket amazzal viszonyba hozni. Ezt tudva érezhette volna 
legalább, hogy mint minden műnek, úgy az épósznak 
is, f ő h ő s s e l  kell bírnia. Marikovszky müvének nincs 
főhőse. K e ve, kit eleinte annak tartunk, már az ötö
dik énekben meghal, a nélkül, hogy (legalább sze
münk előtt) tett volna valamit. Utána B e n d e g ú z  
veszi át a fővezérséget, de ez is csakhamar visszalép, 
szintén a nélkül, hogy valamit tett volna; — követi 
őt fia, A t t i l a ,  ki egyetlen egyszer tünteti ki magát, bár 
hőstettet, mint amilyent egy épósz hősétől vá
runk, ez sem visz véghez.

A mü ennélfogva nem domborodik, hanem egy
re nyúlik. Egész a nyolcadik énekig a cselekvény ér
dekes, noha benső forrongások, lelki küzdelmek, — 
bár ezek magva meg van, — nem igen fordulnak elő, s 
úgynevezett nagyszerű, óriás tettekkel is, mint a melyek 
a hőskölteményt olyanná teszik, a milyennek lennie kell 
t. i. f e n s é g e s n e k  — alig találkozunk; — azontúl pe
dig a cselekvény egyre lapul, s a végső küzdelmek szá
razon, a krónika modorában mondatnak el. Szóval, a 
cselekvény szálai nem csomósodnak össze egy pontban: 
a főhős lelkében.

Ez különben az épósznál nem könnyű föladat, mi
után ennek hőse, mindig valamely magasabb hatalom 
képviselője, s bár mindig a maga és nemzete érdekét 
követi, sőt néha egyéni szenvedélyeit irányadóúl hasz
nálja: mégis mindig a magasabb hatalom akaratát vi
szi véghez. Ennélfogva nehéz oly cselekvényt alkotni, 
mely mind e két követelménynek eleget tegyen, mely a 
hőst a fensőbb hatalmak m egb i zo 11 j a gyanánt tüntesse 
fel, a nélkül, hogy azt érdektelen e s z k ö z z é  változtatná- 
— Marikovszky e nehéz föladatot nem nagy szerencsé
vel oldotta meg. Hogy épószában két ellenséges isten
séget, — mindenik számos alattvalóval, — szerepeltet: 
az magasabb költői fölfogásra mutat, — s azért hős

költeménye valódi épósznak tetszik, de csak t e t s z i k .  
Mert nem elég, hogy az isteneket az emberekkel phy- 
sicailag összeköttetésbe hozzuk, csak azért, mert az 
épósz, a valódi épósz ezt igy kívánja. Az ok az érdek, 
mely miatt az istenség a hős, illetőleg a nemzet m e l 
l e t t  vagy e 11 en feltámad kell, hogy elég nagy és 
rendkívüli legyen; hogy az istenség megjelenése okvet
len szükségesnek tűnjék föl. „Attila ősei“-ben ez ok 
nincs kellő világításba helyezve. Á r m á n y  haragja 
jogosulatlan. Vagy e jogosulatlanság Ármány lényében 
igazolva volna? Nem hiszem, hogy ezt Marikovszky 
igy fogta volna föl. Ármány egyrészt azért haragszik, 
mert H a d ú r  a hún nemzetnek kedvez. E kedvezés 
azonban nincs elég tisztán és érdekesen föltüntetve, sőt 
egy helyt Hadúr kedvezése épen tagadva van, midőn a 
Meotis vidékének terméketlenségéről van szó, honnan a 
hunok e miatt elköltöznek. Másrészt azért haragszik 
Ármány, mert Hadúrnak a hunok nagy, ünnepélyes ál
dozatot hoznak, mig neki, -  engesztelődésül, — csak 
egy tulkot vágnak le. Ez a vonás szerencsésebben van 
föltüntetve. Ellenben Hadúr beavatkozása ismét nélkü
lözi a szükségszerintit. Általában a magasabb hatalmak 
fölhasználása e műben nagyon chablonszerü, idegenes; 
egyrészt a részletezés hiánya, másrészt a kor-, s a han
gulatfestés fogyatkozásai miatt. Az „Attila ősei“-nek 
szerzője nem bir oly hangulatba ringatni, hogy iste
neinek megjelenése természetesnek (ide illő értelmében 
véve e szót) látszanék. A való dolgok, a földi emberek 
s azok viszonyainak festésében annyira nem korhű, — 
annyira elhanyagolta azt a fátyolt, melyet ódon Ság
nak nevezünk, melyen át az alakokat s azok tusáit va
lamennyire naivnak, különösnek, csodásfönségesnek 
szoktuk látni: hogy az istenek beavatkozása erőltetett- 
nek, mondhatnám, anacronisticusnak tetszik, s jobb sze- 
retnők, ha nem is találkoznánk velők. — Különben 
Marikovszky a két ellenséges istenség tusáját elég 
ügyesen rajzolja. Képe nem oly fönséges ugyan, mint 
a „Zrinyiász“ isteni harca, de müvéhez mérve elég fes
tői és emelkedett (A „Zrinyiász“-ban a földi emberek 
harca is nagyszerűbb, mint „Attila ősei“-ben Armány- 
és Hadúré; azért amott a fensőbb hatalmak tusája 
is aránylag fenségesebb). — Különösen Ármányt nagy 
előszeretettel festi szerző. Épószában ennek alattvalóit és 
tanyáját is leírja, kissé hosszadalmasan ugyan, de 
elég imaginatióval.

Maga Ámány azonban nem individuális alak, 
valamint Hadúr sem. Ármány még érdekesebben van 
rajzolva, különösen átváltozásai,— p. mikor D e l i n 
k é t  elaltatja, — sikerültek, s ez annál inkább dicsé
rendő, mert nem könnyű föladat. Egész alakja mind- 
azáltal typicus, pedig az i s t e n s é g n e k  leginkább 
egyéninek kell lennie, miután az az e g y é n i s é g  f o 
g a l m a !  Hadúr alakja mégcsak nem is typicus, mert 
teljes phantasiánk segítségével sem bírunk róla mást, 
mint egy foszlányos ködalakot képzelni. Vagy Mari-
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kovszky Hadúrja ép e ködszerüsége által akar jellem- 
zetes lenni? Meglehet, hogy szerző igy vélekedett, 
de mi véleményét nem hagyjuk helyben.

A jellemfestés általában gyönge oldala szerzőnek. 
Művében egyetlen egy individuális alak nincs.Három hőse: 
Ke ve, Bendegúz, Attila szánandón erőtlenül van festve. 
Keve mitsem tesz, s ha beszél is nem határozott egyé
ni akaratot tüntet föl, hanem neutralis marad, mint p. a 
tanácskozás jelenetében. Bendegúz egy vén harcfi, hal
ványan, szintelenül festve. Csak Attilában van egy, de 
csupán egy életteljes vonás, — mi ez azonban egy 
Attilánál! A többi alak osztozik e három fogyatkozá
saiban. Pedig alkalom, még pedig a költő által terem
tett, érzett és talán ö n t u d a t o s a n  érzett alkalom, 
melyben Marikovszky egyénithetett volna, elég volna e 
műben. Ilyen péld. a Kulpa esete. Mily gyönyörű, mily 
tragikai conflictus ez, mint aknázta volna ki ezt egy 
Vörösmarty! mily egyént teremtett volna Kulpából 
egy Arany! Aztán a D é l i n k é  és B é l a  viszonyában, 
mily pompás szineket lehetett volna találni, hogy e két 
alakot egyénekké fessük! Marikovszky egy elmosódott 
rajzot ad e rokonszenves két alakról, kiknek lelkében 
távolról sincs meg az, mi őket maradásra, a nemzet
től elszakadásra késztette. — Az ellenpárt alakjai még 
halványabban festvék, — csak az egy M a c r i  n u s  van 
nehány találó vonással ecsetelve.

A jellemfestés gyöngesége miatt a cselekvény is 
sokat vészit; nem nagyszerű, nem fönséges. Előfordul
nak ugyan csodás, mondaszerü események, különösen 
az epizódok gyanánt közbeszúrt regékben, de ezek in
kább idylli szinezettel birnak s a mű fönségét nem 
pótolják. Pedig a tárgy (honfoglalás, egy kis nemzet
nek egy másik roppant, számos szövetségessel bíró nem
zettel való harca, melyben istenek, tündérek, garabon- 
cások, manók: ördög-pokol szerepelnek) elég nagyszerű, 
fönséges, sőt borzasztó volna.

Akadályozza sokszor a hatást a mű nyelvezete is. 
Valami provincialis, kemény zamata van Marikovszky 
irályának. Néha nyers, mint a próza, máskor meg édes
kés, mint a divatlapok émelygős versei. E provincialis 
nyelvvel, mely az ódonságot affektálja, ha nem csaló
dom, a kort akarta jellemezni. Részemről szeretem a 
jó, magyaros, ódon nyelvet, mint a milyen Aranyé „Bu
da haláláéban, de az „Attila ősei“-nek, különben fo
lyékony, hangzatos, jólrimelő versei nem a legjobb be
nyomást tették rám. — Különösen visszatetsző, mikor 
a húnok azon gondolkodnak: mint c s i s z o l h a t n á k  
ki  a beborult n a p o t ;  vagy mikor az ezüst h a b o k  
p e n g é s e  hallatszik; a b u t a  köd, buta halál, buta 
zavar-féle kifejezéseket nem is emlitve.

Kissé szigorú bírálatunkat, (mely azonban csak 
azt mutatja, hogy a mű érdemes volt a szigorú kritiká
ra) befejezendők, azt mondhatjuk: hogy Marikovszky oly 
iró, kiben sok a tanulmány, az öntudatos gondolkodás, 
de kevés a kifejezési tehetség. Müve, mely különben

régibb keletű (s tán kísérlet) lépten-nyomon azt mu
tatja, hogy egy gondolkodó fő, egy ambitiosus lélek 
tervezte, — de azt is, hogy egy gyönge kéz vitte ki, 
mely a színkeverés titkát még nem érti. (Hogy mért 
van h á r o m  hőse ez épósznak azt mindazáltal, ez ön
tudatos működés mellett, nem magyarázhatom meg.) 
— Az elősorolt fogyatkozások mellett van a műben 
elég élvezetes és sikerült is. A ki kevésbé szigorú uní- 
izléssel bir, több élvezettel is fogja olvasni. Részemről 
is a D e r e n g ő  dalnok szép regéjét s az első, negyedik 
és ötödik ének nehány igazán szép részletét dicsérettel 
említhetem.

Prém József.
*

Mivelődés-történet. „Az e mbe r i  nem mi v e-
l ő d é s i  t ö r t é n e t é n e k  v á z l a t a “ cimmel egy 151 
lapra terjedő füzet jelent meg közelebb A i g n e r  Lajos 
kiadásában. Szerzője Tor kos  László tanár, kinek pár év 
előtt megjelent „költészettan“-a az alaposabb munkák közé 
tartozik. A kezeink között lévő újabb mű a nőképző-egylet 
tanodája számára készült. Az előszó szerint: nem kíván föl
lépni sem a szoros tudományosság, sem az eredetiség igé
nyeivel, s e szerénység nagyon is igazolva van az egész mű 
tartalma által. Alig tiz kicsiny ivén az egész emberi 
nem mivelődéstörténetét megírni — merész vállalkozás, 
sőt miként e füzet is mutatja, merő képtelenség. Felüle
tesebb, célszerűtlenebb munka ennél mostanában alig jelent 
meg s közrebocsátása sem az írónak, sem a közönségnek 
nem használt. Torkos Lászlót, lehet, hogy egy nagyobb és 
alaposabb mű megírásában akadályozza, a közönség pedig 
semmivel sem kap többet, mint amennyit elszórva bármely 
jobb történelmi kézikönyv mivelődéstörténeti adatai között 
megtalálhat. Az ily nagyon is vázlatos müvek száraz ada
taikkal, csak a felületességet terjesztik s a mivelődéstör- 

i ténet tanulmányozására kevés embert buzdítanak. Egy kö
zépterjedelmű német, vagy angol mivelődéstörténet átül
tetése által többet nyert volna irodalmunk; annyival in
kább, mert Torkos müvében a hazai kultúra fejlődése úgyis 
csak a leghézagosabban, egy-két név említése által van 
föltüntetve. Ha már nem akart fordítást nyújtani, legalább 
hazai viszonyainkat karolta volna föl részletesebben. Ily 
törekvés mellett még azt is elnéztük volna, ha buzgalma 
itt-ott a részek arányának rovására nyilvánul. Hazánk sze
repe a reformatio nagy munkájában csak odavetőleg vau 
érintve, régibb irodalmunkra semmi figyelmet nem fordít, 
sőt a legújabb is csupán Petőfi fényes neve által van kép
viselve.

*

„Költemények“, irta Pap Gábor. E cimmel díszes 
kiállítású kötetet kapott szerkesztőségünk. Veszprémben 
Knauer Andornál nyomták, kinek e kiállítás becsületére 
válik. A kötet hazafias költeményeket, népdalokat, epigram- 
mokat s alkalmi verseket tartalmaz. Ez utóbbiak legna
gyobb számmal vannak képviselve, de 9gy-két darabot ki
véve igen középszerűek. Pap Gábor neve nem tartozik az
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irodalomban szereplő nevek közé, de egy-két költeménye 
meleg érzelemről s a költői formák gyakorlott kezeléséről 
tanúskodik. Eredetiséget nála nem találunk, sőt hangulata 
sem uj, de érzelmeinek olykor találó kifejezést tud kölcsö
nözni s vau érzéke a tartalom és alak viszonya iránt. A 
mesterséges külalakok hajhászása különben gyöngéi közé 
tartozik. ír minden mértékben, rövidebb és hosszabb so
rokban, sőt. B. püspök emlékezete arra ösztönzi, hogy ér
zelmeinek kereszt-alakot nyerő sorokban adjon kifejezést. 
Ez már túlesik a költő hivatásán, s azt egyszerű kézmű
vessé sülyeszti, miben a költészet isteuasszouya nem gyö
nyörködhetik.

*

Fekete Bernét bizományában megjelent: „Az adó.“ 
Értekezés Magyarország adóreformja iránt; tekintettel a 
fogyasztási adó, a dohányegyedáruság, valamint a lotto s 
bélytgjövedék és az illeték-dijak megszüntetésére. Irta: 
Me l l y e s  Belizár, Nagy-Maros mvárosi jegyző. A 20 
lapra terjedő füzet a mostani adórendszer rövid ismerte
tése után a vagyon utáni megadóztatást hozza javaslatba, 
s ez uj rendszert 8 rovatos mintával illustrálja.

KÉPZŐMŰVÉSZET.
A párisi Salon. Corot és Daubigny jelenleg a leg

jelesebb fraucia tájképfestők. Az utóbbi két festmény ál
tal van képviselve. Ezek egyike: Le Pré des Graves, Vil- 
lerville, Normandie tengeröblöt ábrázol szirtekkel. Az elő
térben tölgyek állanak pompásan festett gályákkal, a hát
térben fák vonalai látszanak, a folyón fehér vitorla tündök- 
lik, a sötét égen felhőket hajt a szél. — Corot szintén két 
tájképet állitott ki. „Tájképe alakokkal“ igen szép pásztori 
kép. Az est világa csöndes tón tükröződik vissza, mely kö
rül fák allanak. A fövenyen uymphák és satyrok táncol
nak. Másik képe: „Villa d’Avray ‘ szintén tavat ábrázol 
partján házakkal. — Más stylusban tűnik ki Robinet. 
„Vizesése a vierwaldstátti tónál“ hű és mindamellett köl
tői másolata a természetnek. — A történelmi festmények 
között Róbert-Eleury képe: „Korint utósó napja“ a „régi 
jó stylbau“ van festve s nem csupán hosszas tanulmány
ról, hanem a formák és szinezés iránti nagy érzékről is 
tanúskodik. Mummius tartja bevonulását Korintba. A fér
fiak már elhagyták a várost, a nők Pallas szobra körül 
gyülekeznek, a távolban Mummiusnak és harcosainak vad 
csapatja látható. A főcsoportozatot a nők képezik, kiknek 
arcán az ijedtség és kétségbeesés pompásan van visszatük- 
röztetve. — Puvis de Chavanues „Magdolna a sivatagban“ 
cimű festményével lép föl. A bűnbánó Magdolna izzó nap
fényben egy szirtfokon áll s a vigasznélküli sivatagba te
kint. Barna apáca-öltönybe van öltözve s kezében férfi- 
kapouyát tart. A kép az ó-olasz festészek naiv modorát 
igyekszik utánozni, — kevés szerencsével.

SZÍNHÁZ.

A nemzeti színháznak múlt szerdán élvezetes elő
adása volt. Shakespeare „ C o r i o l a n “-ját játszották Pe
tőfi fordításában s Beethoven hires „Coriolán-nyitány“- 
ával. A közönséget tehát háromszoros érdek vonzá a szín
házba s miként utólagosan meggyőződhettünk, idejárult 
még a tagok buzgalma is, kik mindent elkövettek, hogy 
a brit óriás e rég nem látott müvét mennél élvezete
sebbé tegyék. E részben elismerésünk főkint Paulait 
illeti, ki tehetségét most kizárólag a rendezés sok gondot 
és tapintatot igénylő munkájára fordítja, melyhez nem 
csupán ízlése, de igen szép tanulmánya is van. Korrek
tebb, összevágóbb előadást régóta nem láttunk a nemzeti 
színpadon, mi főleg annak tulajdonítható, hogy ezúttal 
a kisebb szerepek is jó kezekben — Újházinál, Tamá
sinál stb. — voltak. A három volszk szolga tréfás je
lenését Sántha, Réthy, Várföldi ügyesen játszották. — 
A címszerep F e 1 e k i n é 1 volt, ki nem Coriolán ábrázo
lására született. A szenvedély lángja, mely gyűjtés éget, 
hiányzik előadásából; a büszkeség nála szárazság alakjá
ban nyilvánul s gyakran csak pattog, midőn erős, öntu
datos kitörések által kellene imponálnia. Ő, mint gya
korlott színész egyes mozzanatokat mindig szépen elta
lál, de öszhang és kiszámításra nem törekszik, ha erő
sebb szenvedélyek által izgatott, nagyobbszabásu ala
kokat kell ábrázolnia. Tehetsége a vígjátékok vagy a 
csöndesebb családi drámák terén otthonos. — N ém  e t 
il y Irma k. a. — Volumnia szerepében, — mint ven
dég utószor lépett föl s mostan már rendes tagja a 
színtársulatnak. E szerződtetés által nyert a fejlődő 
tehetségekben szegény intézet, de nyert maga a fiatal 
színésznő is, kire itt kisebb félszegségeinek levetkőzése 
és tanulmány mellett szebb jövő vár, mint a harmad- 
és negyedrendű német színházaknál. N é m e t h y  Irma 
k. a. még nem bevégzett színésznő s Németországban, 
hol egy idő óta Ziegler Klárák születnek, bajosabb lett 
volna elismerést szerezni tehetségének. A pozsonyi né
met színház — számba sem igen vehető erőivel — alig
ha elégítette volna ki tartósabban ambitióját, mig ná
lunk használható tag lesz oly szerepkörben, melyre je
lenleg nincsen színésznőnk. Mint Volumnia legalább 
biztosítékot nyújtott e reményünkhez. Egyes jelenetei
ben, igy midőn fia haragját az anyai szív esdekléseivel 
csilapitá s később a fájdalom ékes szólásával igyeke
zett lefegy verzeni, igazi hév volt előadásában s meghatób- 
ban szavalt, mint első vendégjátékai alkalmával. Mellette 
kisebb szerepeikben K o m á r o m i ,  S z i g e t i  József 
é s L e n d v a y  érdemelnek elismerő fölemlitést. Lend-  
v a y n é  asszony Coriolán nejét személyesítette s egy
két fölszólalásában hűn tudta visszatükröztetni a szerény 
és igénytelen házi nő csöndes, erősebb szenvedélyek ál
tal nem zaklatott szivvilágát. — Másnap „Borgia Luc
retia“, Donizetti dalmüve, került színre a címszerepben 
K a i s e r  E r n s t n é  asszonyuyal, kinek fölléptetését
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aligha tudná igazolni az igazgatóság. E szerephez több 
hang és drámai játék kell, mint amennyit Kaiser Ernst- 
né asszonytól várhatunk, ki tiz év előtt is, midőn visz- 
szavonult, csak hangjának romjait menté meg a ma
gán-életnek. — E g r e s s y  Ákos, mint szerződött tag, 
pénteken a „ F ö l o l v a s ó n ő “-ben lépett föl. A sok 
lelki rázkódáson átment atyát személyesité, de gyönge 
volt, miként — Felekiné asszony átgondolt s gyakran 
művészi magaslatra emelkedő játékát leszámítva — az 
egész előadás. Két fölvonáson keresztül csak kínos ver
gődését láttuk a mély érzelem, vagy lelki bánat hatá
rozottabb, megkapó kifejezése nélkül. N á d a y  az uno
kaöcs szerepében szintén igen gyönge volt s nem tud
juk: hibás ábrázolását a fölfogás hiányának, vagy a 
kivitel tehetetlenségének róvjuk-e föl? Szerepének csak 
ledér, könnyelmű oldalát igyekezett kiemelni, de bo- 
szankodást — mi e szerep főcélja — sehol sem tudott 
maga iránt kelteni. így a legszebb mozzanatok mosód
tak el, természetesen a szellemdús tollal irt vígjáték 
rovására, Az ilyen jellem-szerepek még messze túlha
ladják ábrázolási tehetségét. — Sikertelen kísérlet volt 
vasárnap a T ó t h f a l u s y é  is, ki Szigligeti „ Cigány“- 
ában lépett föl, mint népszinmü-énekes. Hangja van 
ugyan, de játéka kezdetleges, alakítani pedig épen nem 
képes. Dalművekben talán inkább helyén lesz. De mi
nek léptették föl akkor népszínműben. Az ily kérdé
sekre ki ad feleletet ? *

Budai szilikor. Itt a drámai újdonság Benedix vig- 
játéka: „A k i c s a p o t t  d i á k o k “ volt, melyet a társu
lat tagjai elismerést érdemlő buzgalommal játszottak. A 
német vigjátékiró, ki évtizedeken át több életrevaló darab
bal — köztük a „Fogház“-zal és „A gyöngéd rokonok '- 
kai — gazdagitá a játékrendet, e müvében a kimerültség 
félreismerhetlen jeleivel, többször ismétli magát. Helyze
teit régibb darabjaiból kölcsönzi, sőt alakjai is, melyeket e 
keretekbe állít, nagyobbára már ismerőseink. A meggazda
godott, kevés miveltséggel biró középosztály komikus 
alakjai, az előbb megvetett, de később önerejéből fölemel
kedő ifjú, s a regényes iránt előszeretettel viseltető nők 
nála oly stereotyp jellemek, melyek csak a szellemdússág 
nagyobb adagja mellett válhatnának érdekesekké. Nála e 
szellemet, bár párbeszédei többnyire nemcsak élénkséggel, 
de éllel is irvák, nem találjuk föl, sőt a kedély melegsé
gét is nélkülöznünk kell, mi különben jól kigondolt hely
zeteinek költői értékét nem ritkán hatásosan emelné. Az 
előadás folyamából, bár buzgalmáért minden egyes szereplő 
külön megérdemelné a fölemlitést, L ász iné asszonyt, 
Lá s z i t ,  Tót h Antalt, C s á s z á r t  és H a l m i t  kell ki
emelnünk.

Z E N E .

Zimay Lászlótól újra egy férfi-négyes jelent meg 
nehány nap előtt R ó z s a v ö l g y i  és Társa kiadásában.

Ez eredeti szerzemény s nem átirat, mint az általa kö- 
zelébb igen érdekesen átdolgozott népdalok. Cime: 
„Dalra magyar“ és szövegét Ábrányi Emil irta. Zimay 
ama kisszámú magyar zeneszerzők közé tartozik, kik 
fáradhatlan kitartással hosszabb idő óta működnek e 
téren, s elmondhatjuk, hogy minden újabb művével 
gazdagította különben igen szegény férfi-négyes-irodal- 
munkat. E négyes szintén komoly figyelmet érdemel, 
bár Ábrányi Emil szövegére a dalár-szövetség által ki
tűzött pályázat alkalmával elég dal született. A pálya- 
birák eljárása és az egész pályázat sajátságos vége szo
rosan nem tartozik ide, de mégis föl kellett említenünk, 
mivel a nyertes és kitüntetett munkák a pályázat cél
jának távolról sem felelnek meg. A dalár-szövetség 
magyar dalt kívánt, s azok között, melyeket eddig is
merünk, a Zimayé a legmagyarosabb, s ekép a dalár-szö
vetség céljának leginkább e szerzemény felelt volna meg.

Zimay helyesen fogta föl, hogy e dal nem annyira 
technikai ügyességet, mint inkább emelkedett komoly
ságot kíván; a szöveg komoly s komolynak kell lennie 
a zene fő-jellemvonásának is. Zimay szaval s ez visz- 
szatartá őt ama tévutról, melyen versenytársai halad
tak. A kar, mint zenedarab, nem nevezhető mestermü- 
nek, de ilyen Írásában maga a költemény is gátolá, 
melynek hangulata gyorsan változik. Ily müvek zené- 
sitésénél némi darabosság mindig érezhető , mert 
a mit a költemény egy versszakában kerekde- 
den, kevés szóval ki lehet mondani, az megzené
sítve sokszor oly színtelen, semmit ki nem fejező gou- 

I dolattá válik, miszerint a zeneköltő a legnagyobb zavarba 
; jő, s nem tudja mit csináljon, hogy a szöveg értelmét 

oknélküli és nevetséges ismétlések által meg ne za
varja. A költemény magában véve lehet szép, de a ze- 
neiró céljaira alkalmatlan. Zimay azonban mindvégig 
megtartja a komoly, ünnepélyes hangulatot, melynek 
hévvel párosulva sokszor gyújtó hatása van, mint pél
dául az „Allegro con fuoco“-tói kezdve egész az első 
fennhang által hozott „Itt a hajnal“-ig. Kár hogy ott 

j (a 4. oldal harmadik íitenyének második részében) né
mi harmónia-szabadság zavarja meg az öszhangot. A 
négyes vége szintén erőteljes, különösen a „Kezd ráfön- 
nen“ sorral kezdődő fokozás megkapó erőt ad Zimay 
szerzeményének. A dalárdák e műben hatásos dara
bot nyernek.

TARTALOM: A modern képzőművészetről és műpírtolás- 
ról. As bót l i  János. — Szeretlek. Zalár.  — Egy pa
zarló család utósó története. Ka z á r  Emil. (Folytatás.) 
— Lili. E r d é l y i  Gyula. — Vagy egyiket, vagy mási
kat. R o q u e t t e  Ottó beszélye. (Folytatás.) — Tárca-la
pok. — Irodalom. — Képzőművészet. — Színház. — 

Zene.
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SZÉPIRODALMI KÖZLÖNY.
IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

A MODERN KÉPZŐMŰVÉSZETRŐL ÉS MÜPÁRTOLÁSRÓL.
.  (MÜNCHENI NAPLÓMBÓL.)

Nagyszerű távlatban áll előttünk a Maximili- 
án-ut. És ez valóban szép ut. Szebb utcája talán 
csak Parisnak van. Nem oly széles, mint váci-utunk, 
de mégis széles, és ez külföldön ritkaság; de a lég
szesz- lámpák, az árnyas fasorok, az itt-ott mosoly
gó virágágyak, a kövezet, a járda — egyaránt esz- 
ményitettnek mondható. Itt sétálgat a beau mon- 
de és — mint mindenütt — ennek nyomában a 
demi-monde. A kinek szorul a keble a sok doktor, 
bureaucrata, mucker és pietista látásán, felüdűlliet 
a sok üde arcon. Szép nőin kívül azonban nincs is 
Münchennek más természeti szépsége.

És ezen az utón mindjárt megkezdhetjük kép
zőművészeti tanulmányainkat.

Vannak benne kivétel nélkül csinos és gyak
ran igen szép épületek; kezdetén mindjárt az ud
vari színház, a Münzgebäude, egyik szárnya osz- 
lopzatokkal, szobrokkal és freskókkal ékítve, aztán 
az óriási Regierungsgebäude, virágok és bokrok 
közepette, átellenében a nemzeti múzeum és elvég
re, mint zárköve az egésznek, miután az Isar dí
szes hidján áthaladtunk — a Maximilianeum, szem
ben az utcával.

Ebben a roppant mérvű diszépületben, mely 
gazdagon van fölszerelve mindennemű ékitmény- 
nyel, csupa „beamtereket“ nevelnek, hogy legyen 
pusztítója — a papírnak, időnek és adónak. Kár 
azoknak ilyen szép ház.

Az épületek tervezésénél az volt a főirány, 
hogy egyik se legyen öszhangzó a másikkal. A fel
adat megoldása azonban nem sikerült tökéletesen, 
és ez az oka annak, hogy a Maximilián-Strasse 
mégis a világ egyik legszebb útja marad, a tiszta 
Ízlés egyetlen menhelye a város téréin és utcáin.

Meglehet különben, hogy azért is viseltetem 
ez ut iránt oly jó indulattal, mert végigsétálva raj
ta, egyszerre csak egy szivarárus boltcégén —

II.

csak képzelje az olvasó örömömet — a sok reál 
havanna segars, echte havannah cigarren stb. kö
zött a „valódi havannai szivar“ felírást is ott találtam.

A müncheni ember második büszkesége a 
Ludvigsstrasse; a királyi laktól balra.

Fiatal építész, akarod-e a Medicieket tanul
mányozni? íme itt van, mint nyitány a „Feldher
renhalle,“ előtte áll ágyukból öntve Tilly és Wre- 
de szobra.

A többi nagy bajor vezért képzeld oda magad.
Menj nehány lépéssel tovább. A kir. könyvtár 

előtt állsz. Itt a tiszta íiorenzi modor már fel van 
eresztve a byzancival. Ez által persze az épület 
nem lett görög-classicus, hanem marad olasz-re
gényes. Mégis ott ül előtte az életnagyságnál na
gyobb alakban: Aristoteles, Homer, Hippocrates és 
Tukydides. Oly classical mozdulatlanságban és me
revségben, mintha azon váltak volna kővé, hogy 
quo jure teszik ide őket és — épen csak egyedül 
őket. Csak Homer arca derültebb; a boldog ember 
— vak! De ő sem látszik hinni, hogy az újkori 
Athénben van.

Önérzetteljesen pillant le eme avult journalis- 
tákra, publicistákra — mindenesetre pedig cimerte- 
len emberekre — I. Lajos és Y. Albert királyok 
szobra. Ezek aztán meg sokkal méltóbban csodál
kozhatnának azon, hogy miként jöttek oda. De fel
sőbb és legfelsőbb körökben az ember nem szokot 
csodálkozni.

Körülöttük mindenféle erre méltatott tudós 
és költő féldombormüvü arcképe, az előteremben 
számos bajor király szobrocskája. Azután minden
féle könyv- és status-archivum.

Következik a Ludwigskirche; de ez szent do
log, és profán fejezetben nem szabad róla szólanunk.

Erre azonban — nehogy az örökös Hóreuci 
stylt megunjunk, habár ez is föl van eresztve elas-
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sicas elemekkel, vagy mivel hogy minta-terembe 
és gyűjteménybe egyféléből sok nem való — kö
vetkezik valami római renaissance modorban épült 
magánpalota.

Azután a Damenstiftsgebäude. — Hosszú 
homlokzata három pavillonból áll. Micsoda modor? 
Nem tudom. Tiszta középkori olasz modorú azonban 
az egyetem épülete — azt tudom, és azt is, hogy 
az egyik oldalszárnya rövidebb, mint a másik, a 
mi mindenesetre eredeti ízlésről tanúskodik. Itt is 
í. Lajos király szobra. Itt van helyén megcáfolni 
azokat, kik tagadják, hogy I. Lajos halhatatlanná 
tette magát. Egyátalában megjegyzendő, hogy 
Münchenben soha se csináltak szobrot a nagy em
berek miatt, hanem csináltak nagy embereket a 
szobrok miatt. Ha volt egy arra való ember és kel
lett tiz szobor, csináltak ez egy embernek tizet. 
És ha egy arravaló ember sem volt: a genialis ki
rály mindig úgy jutott ki a hínárból, hogy emel
tetett maga magának szobrot.

Ebben a nagyszerű utcában még az antikvi- 
lágból is kapunk egy harapást; tessék, ott áll a 
végén a Siegesthor — a római Constantindiadaliv 
lemintázása.

Ha nagyobb harapáshoz akarunk jutni, sies
sünk a brienni útra, ott áll az athenei Propyleák 
utánzása, a dór modorban épült roppant kapu, mely 
a korinth-stylü műkiállitási épület és a jón-izlésü 
Glyptothek között áll.

Mindahárom antik modor szépen egymás mellé 
állítva, mint valami építészeti kézikönyvben a reál
tanodák harmadik osztálya számára.

Akarsz-e látni egy darab egyiptomot ? Ott van 
a Karolina-téri obeliszk. A Napoleon alatt Orosz
ország ellen elesett bajorok emléke. Ott áll: „Auch 
sie starben für des Vaterlandes Befreiung.“ — wie 
so, kérem alásan ?

Akarsz-e látni egy darabot Londonból? Ott 
van az iparkiállitások épülete, a londoni kristály- 
palota.

Folytathatnám ezt a szemlét még nehány ol
dalon át. De félek, hogy elfárasztlak. Különben fe
lesleges is volna. Vagy meggyőződtél arról, mit 
fentebb állítottam vagy egyátalán nem fogsz meg
győződni róla soha sem. A mit itt fölirtam, keverd 
azt föl számos meglehetősen girbe-görbe utcával 
és roskadt épülettel, vityillóval, sőt az Izár men

tében valóságos fa-gunyhóval is, számtalan ki- 
sebb-nagyobb szoborral, szökő-kuttal, freskóképpel, 
templommal, nagyobb épülettel és sorházzal; tégy 
beléje nehány virágágyat és bokrot, melyek egyi
kében (mint különösen exoticus és ékes növényt) 
egymás mellett külön ágyban három szál kukori
cát találtam, mire majdnem úgy jártam, mint ama 
otahaitii király, ki a párisi növényes kertben egy 
pálmát pillantván meg, oda ugrott és átölelte, 
kiáltván: Otahaiti, Otahaiti! — Tedd meg ezt mind, 
vezesd rajta keresztül a piszkos, csuszó-mászó Izárt 
— és előtted áll München, az újkori Athen.

íme mindaz, mit a művészetben létrehozhat
ni, ha azt nem  a n e mz e t i  s a j á t s á g  és a k o r 
s z e l l e m t a l p k ö v é r e  f e k t e t j ü k ,  röviden 
egybevonható egy jeles kritikus — Vischer — kö
vetkező szavaiban:

„Az elágazó tehetség hasonló a felfuvalkodott 
tehetetlenséghez, mert széjjelmorzsolja a kitűnőt 
tömérdek készületlenség, szögletesség és szegény
ség közepette; — végtelen sokaság egybefüző kö
telék nélkül a részletben, egység hiánya a külön
félében; szóval semmi közös, semmi nagy vonás, 
mely az egyesek önállósága mellett egyformán ma
gával ragadna valamennyi nemzetiség és korszel
lem által egybefüzött erőt.

Ezért hiányzik a közösség érzete nemzet és 
művész között — vagy viszont; a mint tetszik.

Ezért van akadályozva a művészet kifejtése 
ott leginkább, hol az avatatlan a legnagyobb pár
tolást véli látni. És igy van ez mindenha, minden
nemű művészettel; korunkban főkép a festészetté), 
építészettel, szobrászattal.

Mit festünk mi? Mindent és ha lehet — még 
valamit! Isteneket, Madonnákat, hősöket és parasz
tokat ép úgy, — mint építünk görög, mór, bizanc, 
gót, Hórenci, renaissance, s rococo modorban, és 
csak olyanban nem — mely a mienk.

Mi festünk, építünk a mit csak lehet; ott va
gyunk mindenütt és sehol sem. Nincs közép, nincs 
főétel a sok főzelék, édesség, nyalánkság között, 
mely alatt leszakad az asztal. A fa mögött nem 
látjuk az erdőt. És ez aggasztó.

Korunkban a képzőművészet nem tud gyöke
ret verni; libeg-lobog mert nem bírja a közös irányt 
a néptudattal.“

ASBÓTH JÁNOS.



147

A TAUBEMEIMI LELKÉSZ LEÁNYA.
(n é m e t  n é p b a l l a d a ;.

Fenn, szép csillag-lakából 
Kis angyalkám talán.

A dombtetőn setéten 
Áll a magas kerék.
Oly jó itt sírni nékem,
Hogy alája ülék.

Ha elhagyott gáládul 
Ki megcsalt engeinet,
Megválók e világtul,
Bevallom lettemet.

Itt ásnak sirt testemnek,
Fejem rúd végin ál l . . .  .
De holló téged eszen meg,
Ki engem elcsábitál!

SZÁSZ KÁROLY.

EGY PAZARLÓ CSALÁD UTÓSÓ TÖRTÉNETE.
— ELBESZÉLÉS. —

Irta: KAZÁR EMIL.

Ott van egy kis helyecske, 
Elrejtve szem elöl.
Patak zúg a kövecsbe’,
De egy szál fű se női.

Nem hajt ott rózsa bokra,
Se rozmarin levele...
Ott csörgött a homokra 
Kis magzatom vére le.

Késem’ szivébe szúrtam . . . .  
— Vérével a patak 
Fut, fut, lélekszakadtan,
Mig a tengerbe nem szakad.

A magas ég boltjáról 
Két kék szem néz le rám,

(Vége.)

Mig a kastélyba értek, alig szóltak valamit. Ág
nes olykor derült, pajkos tekintetet vetett Bükk-Éri 
Gézára, de a fiatal ember komoly, hallgatag volt, s 
észre sem látszott venni e pillantásokat. Géza egész 
idegennek érezte magát itt, e percben. Minden olyan 
volt, mint az előtt, mégis úgy tetszett, hogy sok meg
változott. Az udvarra érve elébe futott a vén eb, és 
ugrált körülette, de már nem találta a vén falak közt 
otthonát. '

— Ön ism erősitt? — kérdezte Ágnes, midőn 
látta, hogy az eb vidáman szökelli körül, s a folyosón 
sütkérező macska dorombolva dörgölte oldalát lábszá
raihoz.

— Igen kisasszony.
A vén Mihály, a Bükk-Eriek egyetlen cseléde, 

alázatosan levette kalapját s üdvözölte urát. Géza ész
re sem látszott venni.

— Kövessen engem, — szólt Ágnes,— most beve
zetem atyámhoz.

Géza ment a leány után. íme — gondolta — 
születéshelyemen, hogy vezetnek engem.

Egy nagy tágas terembe léptek, mely a Géza ál
tal lakott szobáktól ép ellenkező oldalon feküdt. Ott 
ült az ablaknál Bárdos Menyhért és lza néne.

— A mi ismerősünk, kiről gyakran beszéltem, 
— szólt Ágnes atyjához.

— Ah valóban régi ismerős — szólt Bárdos ur>

üdvözölve a fiatalembert, — de legkevésbbé sem sej
tettem, hogy ön az Bükk-Éri ur.

Ágnes megrezzent. Iza néne pedig fölkiáltott : 
„Hogyan! Lám, lám, a véletlen.“ Bárdos ur bocsána
tot kért, hogy erőszakkal betört a kastélyba, s egy 
pár szobát elfoglalt. „Ágnes lesz értté felelős — szólt 
tréfásan, — mert neki volt kedve, hogy nehány napot 
itt töltsünk “

— Uram, ön szabadon rendelkezhetik az egész 
kastély lyal.

— Tartsunk rendet. Én csak vendég vagyok.
Ágnes leült egy székre, s hallgatag, mélázó lett.

Eszébe jutott, miket atyja beszélt a fiatal Bükk-Éri 
felől. Nehány pillanat előtt még örült, hogy a fiatal 
ember fölkereste. Most látta, hogy az csak haza jött. 
Érezte a helyzet sajátszerűségét is, mely a tönkrejutott 
család örököse és közte van.

Géza ezután áttért üzleti dolgokra, s a kastély 
és birtok eladásáról beszélt. Ágnes felszólitotta Izát, 
hogy jöjjön vele a parkba. Bárdos és a fiatal Bükk-Éri 
egyedül maradtak.

— Nekem kevés végezni valóm vau már, — szólt 
Géza. — Fölállittatom atyám síremlékét a mi azt 
hiszem, nem sok időbe fog kerülni. Aztán egészen át
adom a kastélyt.

— Uram, maradhat, a meddig önnek tetszik.
— Nem, nem! — szólt némi hevességgel Géza.

19*
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— Ön felfoghatja, hogy rám nézve előnyösebb, minél 
gyorsabban távozni családom boldogtalan fészkéből.

VIII.

E pillanattól Géza kevesebbet beszélt Ágnessel, 
habár igen gyakran találkoztak. Együtt étkeztek, együtt 
tettek sétákat, de mind Ágnes, mind ő tartózkodók let
tek. A bizalmas, tréfás hang egészen eltűnt. Aki figyelt, 
észrevehette, hogy Géza kerülte a találkozást, s vissza- 
vonnltsága, tartózkodása csakis azért nem volt teljes, 
mert az Hiedelmet szem előtt tartotta, s a vele együtt 
lakóktól föltünés nélkül vissza nem vonhatta magát.

Azonban türelmetlen volt, s alig várta, hogy tá
vozhasson.

Egy este, midőn az estelinek vége volt, s Bárdos 
egy pohár bort kocintott Gézával, a fiatal ember igy 
szólt:

— Minden szerencsét e kastély tulajdonosának, s 
vélem költözzék ki innen a balsors!

—• Nos, ön talán már távozni akar?
— Holnap távozom.
A vén Mihály, ki e szavakat hallotta, letette a 

kezében levő tányérokat, elfordult, és sirni kezdett.
Ágnes akaratlanul kérdezte:
— Hová fog ön menni?
— Azt még nem tudom.
— Ej, — kiáltott föl az öreg Bárdos, — majd 

meglátjuk, hogy távozni fog-e ön. Semmi sem bizonyos 
a világon. Ugyan vén legény, maga megnepityeregjen. 
A patvar vigye el a pénzt, hogy az annyi zenebonát 
okoz. Az ön szerencséjéért és jövőjéért! — mond ez
után az öreg ur, poharat kocintva Gézáért.

Géza még ez este elbúcsúzott a nőktől, mert — 
úgy mond — kora reggel fog távozni. Midőn kezét 
nyújtotta Ágnesnek, a fiatal leány remegett. Nem tu
dott magán uralkodni, mert csöndes, ártatlan életében 
még soha sem volt egyetlen perc sem, mely megrázta 
volna. Szemei könyekkel teltek meg, s a bájos gyermek
arc lángolt. Géza alig érintette a remegő kezet, aztán 
megcsókolta.

— Legyen ön boldog, Ágnes kisasszony!
Ágnes heves zokogásban tört ki, s Iza keblére 

borult. Az öreg nő megsimogatta fejét. „Oh te kis ér
zékeny!“ — szólt hozzá. — „Mintha bizon halni men
ne most valaki.“

Ágnes hirtelen kibontakozott nénje karjai közül 
és kifutott a szobából. Iza utána sietett.

Géza meg volt hatva. A lefolyt jelenethez semmi 
magyarázat nem kellett. Ott állt a terem közepén, föl
indulva, háborgó szivvel és mély fájdalommal. Tekin
tete az ajtóra volt szegezve, hol Ágnes eltűnt. Nagy, 
sötét szemeit köny fátyolozta, és kebléből nehéz sóhaj 
tört ki.

Az atya fölállt az asztaltól és Bükk-Éri Géza ar

cát nézte mereven. Midőn a fiatal ember oly mélyen 
fölsohajtott, hozzá ment, és megfogta kezét.

— Maradjon ön köztünk.
Géza hevesen megrázta fejét.
— Nekem távozni kell.
— Emlékszik, midőn a posta-kocsiban beszélget

tünk ?
Géza arca szigorúvá vált.
— Minden szóra.
— Én is uram. Szavai csak akkor lettek előttem 

jelentékenyekké, midőn megismertem önt és körülmé
nyeit. De azt hiszem, ön nem esztelen. Bocsásson meg 
e kifejezésért, de akkori szavai nem voltak józanok. Oh 
uram, hallgasson most reám. Én nem adhatom önnek 
vissza, mit családja elpazarolt, a roppant gazdagságot. 
Nem is kivánnék önnek anyagi javakat adni, mert ön 
azt visszautasitaná. De óhajtanám önt boldoggá tenni. 
Bármit mond is ön, én e pillanatban meggyőződtem, 
hogy szereti Ágnest. Hogy Ágnes viszont szereti, azt 
már tudtam, mert e gyermek nem volt képes előttem 
eltitkolni. Hitem erős, hogy e leánynyal ön boldog 
lenne. Az élet célja előtt áll ön, és senki mástól nem 
függ, hogy elérje e célt, csak saját magától. Nincs sen
kim e világon, csak Ágnes. Az ő boldogsága fővágyam. 
Tegyen nyugodtíá, boldoggá engem, leányomat és ön
magát. Alkosson körülöttem családot, és áldani fogom. 
Én nem kivánom, hogy rögtön határozzon, mert lehet
nek okok, melyeket önnek le kell küzdeni. De egy kér
désre — a mire ugyan tudom a feleletet — rögtön sze
retnék választ nyerni. Ha e kérdésre őszintén felelt, ( a  

mit kérek öntől) akkor a további történtekből Ítélni 
tudok ön felől. Feleljen nekem, hogy egészen bizonyos 
legyek: szereti-é Ágnest?

Bükk-Éri Géza nem félt senkitől, és nem is érezte 
szükségét, hogy valaha valótlant mondjon.

— Szeretem.
Bárdos kezet nyújtott.
— Köszönöm. Jó éjt!
Ezzel eltávozott, Géza pedig szobájába rohant.
Már éjjel volt, csöndes és nyugodt minden; az ég 

tiszta, a hold fénylő, a levegő enyhe.
Bükk-Éri kitárta az ablakot, s oda támaszkodott, 

bámulva az éjszakába. Az ajtó előtt halk neszt hallott, 
s ki lehetett venni, hogy oda leült valaki, aztán sirni 
kezdett.

— Kend az Mihály?
Feleletképen valami megmozdult az ajtó előtt. 

Lehetett talán egy eb, vagy a vén cseléd.
A fiatal ember tovább nézte az éjszakát.
— Oh istenem! — sóhajtott föl egyszerre, -  - 

milyen boldog vagyok.
Ezután lehajtotta fejét az ablak párkányára. Ne

hány pillanatig volt igy mozdulatlanul, és a szeretett 
lényre gondolt. Nagy gyönyört és nyugalmat érzett.

Gyermekkora rideg volt, szülői csak nagyúri szó-
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kás szerint szerették. Távol növekedett tőlük, ritkán 
látta őket, s akkor sem voltak hozzá szeretetteljesek. 
Gondtalanul, kényelemben, de szeretet nélkül nőtt fel. 
Később a legridegebb viszony volt közte és atyja közt, 
kit gyakran vádolt magában, mert megfosztá őt a 
fénytől. Nővérén, Hedvigen kiviil nem szeretett senkit.

Midőn Hedvig eszébe jutott, felugrott.
— Te is ilyen boldog voltál kedves testvérem! 

midőn szerettél mint én. Téged sem szeretett addig 
senki. Atyánk csak szerencsétlenségében kezdett sze
retni.

Hirtelen összerázkodott.
— Hedvig! és én fosztottalak meg boldogságod

tól, én száműztelek mennyországodból; én mondtam ne
ked, hogy vannak körülmények, midőn saját boldogsá
gunkat kell megölni, én mondtam, hogy ha neje le- 
szesz egy gazdag embernek, egész büszkeségünket 
piacra viszed, mert azt fogják mondani: pénzért tet
ted. És nem gazdag-é Ágnes? De nem mondtam-e ne
ked, hogy szegényhez se menj nőül, mert elszegénye
désünket adod a világ nyelvére ? így öltelek én meg té
ged te szegény, drága lélek! Óh hogy most vissza kell 
erre emlékeznem! Jól érzem, hogy én öltelek meg, jól 
érzem, hogy ezt a kint nem lehet elviselni. Oh mért nem 
szegültél ellenem, mért voltál oly szeretetteljes, oly en
gedelmes irántam? hogy nem tudtad megtagadni csalá
dodat, s mért nem követted szivedet? Megvetettelek 
volna, de kibékülnék veled most. Nem szerettelek vol
na, mert hiszen szenvedő büszkeségedért szerettelek 
oly nagyon, mikor már nem éltél köztünk; nem keres
telek volna föl tűzhelyednél, mint annyiszor fölkeres
tem hamvadó poraidat, de akkor nem jelennél meg 
most előttem, borzasztó szemrehányásoddal, ölő kín
jaiddal, vértanúi nyugalmaddal, és nem állna ellőttem 
emléked, és a körülvevő óceán.

És a gőgös, büszke férfi zokogni kezdett.
— Csak egy szavamba kerül, hogy boldog legyek. 

Oh mért nem mondhatom ki e szót.
Nagy, nehéz léptekkel já rt alá föl a szobában. Hosz- 

szu idő telt igy el. A lámpa egészen leégett, a keleti 
eget a hajnal első derűje festette.

Még nem határozott.
— Nincs-é elég, a mi ellenünk küzd, hanem még 

önmagunkra is kell törni? Ki vádolhat engem, ha vé
deni fogom magam? Én szeretek és boldog akarok 
lenni. Mit gondolok azzal, akármit mondjanak is oly lé
pésre, mely engem boldoggá tesz. Ebben a fogalomban 
van az élet minden ereje: boldogság! Ez ellen meg
semmisül minden tekintély. Yan-é előttem oly kevély 
akadály, mint én voltam Hedvig előtt? Ha lenne,meg
hajolnék, mint e szegény leány, de nincs. Elvetem esz- 
telenségeimet, hogy e súlyok nélkül fölszállhassak. Hed

vig nem is szeretett úgy, mint én. Lehetetlen, hogy úgy 
szeretett volna, mert akkor nem engedelmeskedik. Váj
jon bánat, fájdalom ölte meg? Ki tudja azt, hátha meg
hűlés okozta halálát. Nem, nem! Nem veszek figye
lembe semmi mást, csak saját szivemet. Ágnes, kedves 
Agnes, tied vagyok.

Ekkor leroskadt egy székbe, s a kimerültség el
nyomta Nem álom volt ez, hanem kábultság. Folyvást 
gondolkozott, de zavartan; eszmélt, de semmit sem tu
dott alaposan.

Hajnalodni kezdett. A nap még nem ragyogott 
föl, de a madarak már üdvözölték.

Bükk-Éri Gézát fölverte a madárdal. A mint 
széttekintett, s látta a nyitott ablakon, hogy mint küzd 
a hajnal pírja a hold fényével, összerezzent.

— Én istenem, én istenem!
— Megállt az ablaknál, összekulcsolta kezét és 

imádkozott. Azután az ajtóhoz ment, s fölnyitotta. A 
vén cseléd ott feküdt a küszöbön.

— Menj, menj öreg; láss a készülődés után.
— Csakugyan el fogunk innen menni ?
— Készülj.
A vén szolga elment.
Géza az iró-asztalhoz ült, s nehány pillanatig 

gyorsan irt. Azután az ablakon át kitekintett az utcára. 
Még nem lehetett ott látni senkit.

Kalapját fejére tette, fegyverét vállára kapta, s 
óvatosan, csöndesen elhagyta a kastélyt.

* **

Soha sem tért többé vissza.
Reggel 6 órakor agyonlőve hozták haza. Úgy ta

lálták a közel romok közt.
Az öreg Bárdos szilaj arccal tekintett a véres holt 

testre.
— Megölte kevélysége, — szólt, — nem lehetőt 

sajnálni.
Pedig Hedvig emléke ölte meg.
Bükk-Éri Géza minden vagyonát a környékbeli

eknek hagyta jótékony célokra. Ez volt megírva ama 
levélben, melyet halála előtt irt. Másnak senkinek sem 
irt egy szót sem.

A harkályi nagy kastélyból csakugyan nagy gőz
malom le t t ; hanem Bárdos ur csak ritkán fordul meg 
ott, akkor is alig jött, már megy. ügy át van alakítva 
minden, mintha a régiek emlékét is ki akarnák ir
tani.

Ágnest soha sem látta többé senki e vidéken. De 
azért a távolból gondoskodik két öngyilkos sírjáról.
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VAGY EGYIKET, VAGY MÁSIKAT.
— ROQUETTE OTTÓ BESZÉLYE. —

(Vége.)

— Most nem lehet sokáig haboznod, ingadoznod 
kedves gyermekem! — szólt leányához. Nevedet a 
Wolframéval hozzák összeköttetésbe, ki úgy látszik, tel
jes szivvonzalommal van hozzád, és én megvallom 
szintén erre a meggyőződésre jöttem, s ha hajlandó le- 
endettél neki kezedet nyújtani, én nem ellenzettem 
volna. Ha pedig szived inkább hajlik a művész felé és 
arról győződtél meg, hogy az ifjúnak nemcsak művé
szete az, mi téged elbájolt, hanem az ő személyi 
értéke is, ám válaszszad őt férjedül. Jól tudod, hogy 
én csupán jóvéleménynyel vagyok iránta. Vannak esz
közök, melyek által okkal-móddal ki lehet a férfiakat 
puhatolni. Légy rajta mielőbb, hogy magadnak biztos 
tudomást szerezz. Vagy egyiket vagy másikat férjedül 
kell választanod!

Ezzel fölemelkedett s odahagyta leányát.
— Vagy egyiket, vagy másikat! Milyijesztőlegha

tott e szó Luitgart szivére. Volt is itt már szükség a 
választásra ?! Már azelőtt is érdekkel viseltetett Arno 
iránt s ez érdekeltség a nyár folyamában teljes, boldo
gító szerelemmé növekedett. E vonzalma tisztább 
fényt vet amaz időkre vissza, amikor ő az ifjút sú
lyos betegségében meglátogatta s ez időre annál 
édesdebben emlékezett, mivel ez által nyerte vissza 
ifját. Hogy ő oly tartózkodó volt, ama szempillantástól 
kezdve, melyben a művészt Riedauban viszontlátta, 
annak okát oda kell magyarázni, hogy ő az ifjúnak hi
degségét s közönyét vélte észrevenni s azt hitte, hogy 
Arno kigyógyult régi szenvedélyéből. így aztán nem 
csoda, ha Luitgart nem bízott tökéletesen az ő h irte
len föllobbanó lángjában, mely benne újra fölébredt. 
Időt akart neki engedni, hogy megbírálhassa érzel
meit s ennélfogva még a legutóbbi időkben is tartóz
kodóbb voU, mint azt szive óhajtotta volna. És most 
ijedve vette észre, hogy Wolfram az ő kezének elnyeré
sére törekedik, ki talán némileg föl is lön arra jogo
sítva, ő, akit mint barátját tisztelte, mint akinek ked
vese megmentését köszönhette, de aki iránt a határtalan 
bála és meleg barátság érzetén kívül más nem élt szivében.

Azonban ép azért, mivel mint barátját oly nagy
ra becsülte, fájdalom fogta el lelkét, midőn arra gon
dolt, hogy talán szerencsétlen lesz Wolfram, midőn 
iránta való vonzalmát el kell fojtania, mig ő teljes 
boldogságnak néz elébe, s visszaidézve emlékébe az 
ifjúnak ö iránta tunusitott magaviseletét, úgy érzé, 
hogy keserű szemrehányást kell magának tennie, 
hogy Wolframbam oly reményt élesztett föl, melyet 
betölteni nem lehetett. Nem ama hírektől rettent ő 
vissza, amelyek felőle kerengettek, mert ő ezeken felül
emelkedett; de ama kesei'ü vádtól, mely kebelében tá
madt, amiatt hogy mint bálványozott hölgy csak já t

szani látszott a férfiak szivével és okot szolgáltatott 
arra, hogy őt a legléhább nők közé sorolják, mélyen 
megrázkódott. Aggálylyal gondolt kedvesére, ki előtt 
az oly rég palástolgatott titok most már föl leend lep
lezve. Jól tudta ő, hogy Arno megkérendi és elhatároz
ta magát, hogy nőül megy hozzá, de nem volt tisztá
ban ama gondolattal, hogyan viselje magát majd ba
rátja iránt.

Csaknem ugyanez órában Wolfram szobájában 
megható jelenet fejlődött ki a barátok közt. Arnónak fülé
hez szintén eljutottak a szárnyaló hírek és rögtön fölkeres
te az orvost, kit egyedül vélt képesnek ama talány meg
fejtésére. Wolfram el volt erre készülve, s arról is 
meglevén győződve, hogy most mái nem szükséges to
vább Luitgartnak tett fogadását megőrizni, sőt ellen
kezőleg kötelessége az igazságot bevallani, mitsem tit
kolt el, és egészen megkönnyebbülve érezte magát, 
midőn titkától szabadulhatott. Arno szive erősen do
bogott édes meglepetésében, midőn megtudta, hogy 
Luitgartnak megjelenése egykor nem álom, hanem 
valóság volt. Azt is megtudta, hogy betegsége alatt e 
hölgy gondoskodott felőle, miből azt a következtetést 
vonta, hogy viszontszerettetik- Egészen elragadta az 
öröm, fölugrott, hogy egyenesen Luitgartboz siessen. 
De egyszerre csak megállapodott és fájó érzés cikázott 
át lelkén.

— Wolfram! -  szólt barátjához, — most már 
vallj meg nekem mindent őszintén! Mi lesz belőled, ha 
én boldog leszek? És lebet-e nekem boldognak lennem, 
ha te saját boldogságodat hason reményhez csatolod? 
Szólj — még nem késő. Ugy-e te is szereted Luit- 
gartot ?

Wolfram erre sem maradt készületlenül, és abban 
a meggyőződésben, hogy nekie vissza kell vonulnia, 
megedzé magát.

— Ugyan mi nem ju t még eszedbe? — kérdé 
nevetve.— Te aligha nem arra a pillanatokra gondolsz, 
midőn oly zavarba jöttem, hogy Luitgart arcképét visz- 
szakövetelted. Én akkor meg voltam ijedve, mivel már 
neszét vettem, hogy a titok föl van fedezve s még ha
boztam, azt fölfedezni. Ezért nem óhajtottam, hogy a 
kép régi helyéről elmozduljon, — s ez hozott engem oly 
zavarba.

Arno kémlő tekintetet vetett rá. Wolfram azon
ban zavarodás nélkül folytatta:

— Én nem vagyok Luitgartba szerelmes! Ra
gadd meg a szerencsét! Én szivemből óhajtóm boldog
ságodat !

Arno nem kétkedett barátja szavainak igazságában. 
Hevesen ölelte meg Wolframot és azzal repült Luit- 
garték lakása felé. Szobájában találta kedvesét. Lebo
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rult lábaihoz s kezét csókjaival halmazva el, végre mint ! 
aráját zárta karjai közé.

Azonban az öröm első mámoritó percei után, s I 
miután Luitgart még egyszer ismétlé mindazt, mi az 
iíjat oly boldoggá tette, meg nem állhatta, hogy komo
lyabb hangot ne váltson, őszintén bevallva ami még szi
vét nyomta ama gondolat folyián, hogy Wolframnak 
mily nagy fájdalmat okozand boldogságuk!

Erre azonban vigaszul szolgált Arno, ki saját fü
lével hallá, midőn Wolfram kinyilatkoztatta, hogy ő 
Luitgartot nem szereti! Ezzel azután el is oszlatta az 
árnyékot, a mely édes óráikat elbonthatta volna.

Még ugyanez estén a családi körben meg is tör
tént az eljegyzés. Egészen váratlanul, megérkezett 
Wolfram is, ki, amint ezt derült arccal megjegyzé, 
gyanította, hogy a mai napon, már szerencsekivánatával 
is előléphet. Minden a legjobb rendén volt s még e na
pon azt is elhatározták, hogy a lakodalom mentül ha
marabb végbemenjen.

Két hó múlva csakugyan megünnepeltetett az, 
még pedig oly fénynyel, mint a hogy azt a család ki
fejteni szerette s azt illőnek vélte.

Az egybekelt pár a szigorú téli évszakban öröm
mel vonta vissza magát a szokásos lakodalmi kéj
utazástól, annyival inkább, mivel Arno bizonyos egy
házban karnagyi hivatalra tett szert, melyet elhanya
golni teljességgel nem akart.

Luitgart csaknem egykorú volt Arnóval s ennél
fogva a fiatal menyecske világismeret és érettség te
kintetében jóval előbbre haladt, mint férje. De ez 
épen nem szolgált akadályul arra nézve , hogy 
összébb vont házi körében boldog lehessen. Egé
szen meg volt lepetve ama kör, melyben eddig forgott, 
hogy a zajos társasélet örömeinél többre becsülte azt, 
hogy férjének és kisszámú barátainak társaságában tölt
hette idejét. Különösen szeretett most férje szobájában 
női apró munkával foglalkozni, mintha csak egy percet 
is sajnált volna elszalasztani ama boldogságból, melyet 
férjének művészi szerzeményei hallattára érezett. És 
midőn a művész óráit ekép édesité, egyszersmind a 
fölött is őrködött, hogy őt foglalkozásában semmi kö
rülmény ne zavarhassa. Arno pedig meleg buzgalomtól 
volt áthatva a legjobb müveket teremteni a mennyire 
csak tőle telhetett, mintha csak ezután akarná a nyert 
boldogságot kiérdemelni. Egy újabb nagy müve által 
vélte ő első győzelmét kivívhatni, mely egyátalában 
nem tűnt föl valami nehéznek előtte.

Ama néhány jó barát közül, kiket a fiatal nő 
házi körében mindenkor szivesen látott, Wolfram első 
helyen állott. Csak ritkán jelent meg eleinte, de Ar
no, ki természeténél fogva nem volt féltékeny s barát
jának vallomása még inkább elháritá minden támadha- 
tandott gyanúját, nem akarta őt, ki szivéhez oly közel 
állott, nélkülözni. Luitgart, habár élesebb szemmel birt 
is, mint férje, nem ellenkezett e részben vele, a nélkül

azonban, hogy férjének ismételt meghívásához járult 
volna. Ha jött Wolfram, szívélyesnek mutatta ugyan 
magát irányában, de tartózkodóbb volt mint egykor, 
mert őt percig sem áltatta sem Arnónak erősitgetése, 
sem az orvosnak kimértebb magatartása. Sőt észlelő- 
dései ép az ellenkező meggyőződésre vezették. Mert 
Wolfram,.ak látszólag megerőtetésébe került e kimért
ség s csak akkor jelent meg, ha Arno határozott meg
hívását vette és nem volt többé oly kedélyes, mint az
előtt Ha történt néha, hogy olyankor érkezett, mikor 
a fiatal fél j még nem volt honn, az ifjú nőnek nem 
csekély fáradságába került vele közönyös tárgyak felöl 
társalogni. Férjével észleleteit csak azért nem közölte, 
mert félt, hogy őt ezáltal csak nyugtalanságba ejtené, 
de annyival inkább nőttek aggályai, sőt gyakran kel
lemetlen előérzet reinegtette meg, hogy még borús, 
viszályos pillanatok is következnek be.

Gyakran történt, hogy Arno hivatali foglalkozá
sából kedvetlenül tért haza. Ő csak másodkarnagyi mi
nőségben volt alkalmazva az egyháznál, hol a főigaz
gató egy öreg ur volt, kit szerfölött boszantott ama kö
rülmény, hogy melléje nem kegyeltjeinek egyikét, ha
nem e tehetséges fiatalt alkalmazták, s alapelve az volt, 
hogy a fiatal embereket nem szabad az embernek „nya
kára nőni“ engedni. E szempontból indulva ki, ő min
denütt ellene dolgozott Arnónak és sikerült is neki több 
Ízben zavarokat okozni. Arno önérzetét ez fölötte sérté és 
akadályozta működésében, s bármily jól találta magát házi 
körében, könnyen izgatható kedélyén a boszuság némi 
nyomai mindig észrevehetők voltak. Ha ilyenkor ott 
találta Wolframot, — kit meghívott, — nejénél, újból 
elbeszélte, mi történt vele s ilyenkor boszusága még 
inkább fokozódott. Nem mindig találta el azonban 
Wolfram sem a hangot, melylyel barátjának kedélyét 
rendes sodrába visszaterelhette volna. Ilyenkor azután 
készen lehetett egy-egy nyersebb kifakadásra, s még 
Luitgart is, ki a vendég iránti figyelemből, ennek vé
delmére kelt, gyakran hallhatott élesebb kifejezéseket. 
Ilyenkor a nő elhallgatott. Wolfram azonban arra a 
meggyőződésre kezdett jutni, hogy Luitgart férjének e 
bánásmódja miatt sokat szenved. Midőn ily jelenetek
nek több ízben lön tanúja, világosan állt előtte, hogy e 
nő nem boldog.

Nem csekély fölindulást okozott nála e tapaszta
lás, de szükségét látta ily körülmények közt, hogy Lu
itgart mellett régi helyét, mint bizalmas barátja ismét 
elfoglalja.

De Wolfram nem jól fogta föl a dolgot. Ha Luitgart 
hallgatott, ha férjét nem hangolta jobb kedélyre, 
melyhez oly igen értett, az csupán egy harmadik miatt 
való tartózkodásnak tulajdonítható, ki fürkésző tekin
tettel figyelte arcát, mi reá nézve oly kellemetlenül, oly 
gyötrőleg hatott. Ő méltányolta Arnónak lehangoltsá- 
gát s tudta, hogy négy szem közt eloszlik az; tudta, 
hogy megbánja ő, hogy azt Wolfram jelenlétében ki
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tüntette s végre tudta azt is, miszerint az effélék ren
desen azzal végződnek, hogy közösen jóizüt nevetnek 
az öreg zsarnok karnagy félszegségei fölött.

Másképen gondolkozott Wolfram. Ama naptól 
kezdve, a midőn gyanitásaiból meggyőződésre vélt ju t
ni, hívatlanul is gyakrabban meg-megjelent s majd 
minden este vendége lön Arnónak. Az eddigi viszony 
megváltozott. Luitgart vált most elfogultabbá és szót- 
lanabbá, mig ellenben Wolfram régi társalgási eleven
ségét ismét visszanyerte s mintegy kötelességének tartá 
a szerencsétlen fiatal nőnek szórakoztatás által szerezni 
kárpótlást. Luitgart nem volt képes őt ama bizodalmas 
baráti álláspontról, melyet ismét elfoglalt, teljesen le
szorítani. Ő e közeledést tolakodásnak tekinté és mind
amellett visszariadt a gondolattól, hogy e nézetét férje 
előtt is kinyilatkoztassa. Nagyon lehangolta őt az, hogy 
ama férfi, kit ő oly nagyra becsült és a ki iránt hálás 
érzülettel viseltetett, nem volt kellő tekintettel a meg
változott viszonyokra. Gyakran szinte sértve érezte 
magát általa és mégis kénytelen volt némely korábbi 
időkből fönmaradt szokásait elnézni, bármily nagyon 
ellenére voltak is azok.

Eközben csakhamar ama varázsló sorsára kezdett 
Arno jutni, ki a szellemektől, melyeket önmaga idé
zett elé, nem tudott többé szabadulni. Nyájas rábe
szélés által csalogatta ő Wolframot házához, és most 
úgy viseli magát, mintha csak ő is a házhoz tartozó 
családtag lenne! Arnora nézve elviselhetlenné kezdett 
válni, hogy ő egyetlen egy este sem lehet már nejével 
egyedül. Mert a vén despota karnagygyal hova-tovább 
meggyűlt a baja, és ilyenkor senki sem értett job
ban Arno jókedvének helyreállításához. Fájdalom, 
Wolfram erre egyátalában nem volt képes. 0  az egész 
ügyet, mely őt nagyon keveset érdeklé, könnyen vette, 
s tréfára fordította, sőt néha még a vén karnagynak 
állott pártjára, mentegetve, védelmezve azt, mi aztán 
némi összezördülésre adott alkalmat a barátok közt, 
mi mind hármukra kellemetlenül hatott. Már szinte 
boszankodni kezdett Arno , ha hazatérve , az or
vost már szokott székén látta ülni, s ha hivatali kel
lemetlenségeit feledni látszott, e körülmény újból föl
ingerelte őt, ki különben csöndes, szelíd természetű 
egyén volt, de ama körülmény, mely önállóságát za
varta, nem kevéssé boszantotta. És ez Wolframnak 
még inkább okot szolgáltatott arra, hogy a szegény nőn 
szánakozva, szolgálatkészségét még nagyobb buzgalom
mal tüntesse ki. Nem is gyanitá, mily örömmel elen
gedte volna neki Luitgart e jóakaratot, nem is gyaní
totta, hogy ajkán lebegett már e nőnek ama kérelem, 
hogy egy időre kerülje házukat.

Egy este Arno egy nagyobb zenészeti előadás 
próbájáról érkezett haza. Előadta, hogy ezúttal a vén 
karnagynak magaviseletén annyira fölháborodott, hogy 
az előadás után állomásáról azonnal lemond. Mielőtt 
Luitgart erre nézve észrevételeit megtehette volna,

Wolfram vette át a szót s Arno leköszönését balga
ságnak nevezte és úgy vélekedett, hogy épen kitartás 
által kellene szilárd férfiasságát bebizonyítania. Luit
gart félig boszus, félig esdő tekintettel akarta Wolfra
mot hallgatásra bírni. Arno, ki a szobában föl s alá 
sétált, ép abban a pillanatban fordult meg, midőn neje 
az ifjúnak karját érinté kezével, kérelmének ezáltal is 
hatályt akarva szerezni. Wolfram elhallgatott kérel
mére s félbeszakasztá beszédét.

Vannak helyzetek, melyeket a legszerencsétleneb
beknek lehet nevezni, a mennyiben látszólag többet 
árulnak el, mint a mennyit palástolni szükséges lenne. 
A lehangolt kedély könnyen gyanúra gerjed s miud 
ama régibb észlelődések, melyeknek eddig semmi fon
tosságot sem tulajdonított, vádlólag merülnek fel, s oly 
bűnt állít azokból össze, melynek valósága felől borza
lommal győződik meg. Mások észlelődéseit, legyenek 
azok helyesek vagy helytelenek, kétségbe vonhatjuk, 
de az, mit saját tapasztalás után merítünk, megdönt
hetien szokott lenni. Ily tévedések is végzetszerüekké 
válhatnak és gyakran annyival inkább, mivel azoknak 
legyőzésére a tények teljesen hiányoznak s a talány 
szálainak megoldása a szenvedély által vezérelt kéztől 
épen nem várható. Csupán az ismét visszatérő önbiza
lom menti meg a kedélyt az efféle fölháborodástól.

Arno is azt hitte, hogy oly pillanatot ért meg, 
mely sorsát egész borzasztóságában tüntette föl előtte. 
A függönyt látta szeme előtt föllebbenni s megpillan
tani vélte azt, mi nyugalmát, életboldogságát gyalázat
tá változtatja, mivel neje és Wolfram közelebb állanak 
egymáshoz, mint az megengedhető lenne. Távolról 
sem kétkedett ő Luitgart erényében, sokkal nemesebb 
és magasztosabb sziliben állott neje előtte, de sérté 
önbecsérzetét az, hogy az ő szellemi korlátoltsága foly
tán barátja nélkülözhetlennek látszott s a mellett félt 
attól is, hogy ekép lassankint egészen közönyössé válik 
neje előtt. Wolfram idősebb és érettebb, több képzett
séggel és világtapasztalással bir, kinőtt amaz ifjúi kor
ból és levetkőzte az azzal együttjáró nézleteket s a 
túlérzékenykedést, mig Arno még nem lépte túl eme 
határt. E szerint Wolfram vele szemben fölénynyel bir, 
mint higgadt férfi. A világ tetszését könnyen magára 
vonhatja! Ily gondolatok foglalták el e pillanatban 
Arno lelkét, s fájó érzet fogta azt el.

ügy tetteté azonban, mintha mitsem vett volna 
észre s kiment a szobából annak látszatával, hogy még 
valami elintézendője van. Alig volt pár percig a mel
lékszobában s minden fölmerült agyában, mi gyanúját 
fokozni képes lön. És ekkor már nem tűnt fel Wolfram 
oly nagynak többé előtte. Wolfram megcsalta őt, eb
ben a tekintetben nem maradt kétsége fönn. Ő szerette 
Luitgartot s e vonzalmát mégis eltagadta egykor. Mi 
okból? Áldozatot akart ezzel hozni . . . vagy. . . Arno 
fölugrott székéről, melyre csak ép akkor ereszkedett. 
Hallotta nejét a mellékszobában hangosan beszélni, a
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mint ez a vendégnek szemrehányást tett. Aztán egy 
széknek tovább taszítása hangzott át, melyre Luitgart 
rögtön s elég hangosan imigy szólt:

— Most ön itt fog maradni!
Rögtön ezután a fiatal nő férje keresésére indult. 

Arno erőt vön magán, hogy hevültségét elpalástolja, 
és sikerült is neki érzelmei fölött uralkodni.

Luitgart mitsem gyanítva Arno fölindulása fe
lől, és azt hívén, hogy csupán Wolfram beavatkozása az, 
mi őt még inkább fölingerelte, gyöngéd, nyájas szavak
kal közeledett hozzá, és midőn roszalását fejezte ki a 
vendég magaviseleté fölött, egyszermind helyeselte férjé
nek eljárását. Arno, habár szelídült a nő kedves hangjára 
s e bájos jelenség láttára, ki előtt szivét mindenkor föl
tárta, most nem látszott hajlandónak észlelései közlé
sére.

— Mit sem tesz az, — szólt mosolylyal. — 
Mindenkinek megvan a saját nézete és én kitől sem 
veszem rósz névén, ha azt kimondja.

Ugyanily módon nyilatkozott Wolfram előtt is, 
midőn a szobába lépve, ez bocsánatot kére tőle.

Ezután csakhamar theához ültek. Luitgart egé
szen boldognak érezte magát, midőn látta, hogy a 
jókedély ismét visszatért s azon iparkodott, hogy azt 
szeretetreméltó nyájassága által folytonosan fönntart
sa. Mindamellett azonban csak félig-meddig érte célját, 
mert a férfiak közt észrevehető feszültség uralgott foly
tonosan s valójukon föltűnt, hogy a jó kedvet csak 
erőtetik. Wolfram hallgatagabb volt mint egyébkor, 
sőt bizonyos szórakozottság látszott rajta, mig Arno ; 
különösen bőbeszédű lett, holott ez neki egyátalán nem 
volt sajátsága; amellett szelesen viselte magát, min
dent hányt-vetett, tört s kacagottá boszuságindoka fö
lött, de oly szokatlan módon, hogy neje komolyan ag
gódni kezdett amiatt.

Luitgart lelke egészen megkönnyebbedett, mi
dőn Wolfram végre búcsút vett.

— Remélem, holnap ismét meglátogatsz ? — kérdé 
Arno utána kiáltva a távozónak, oly hangnyomattal, 
mintha a kérdésben gúny lappangna.

— Megengedj, de holnap már másfelé Ígérkeztem 
el, — válaszolt Wolfram.

E fölött kétkedett ugyan Arno, és nem is csa
lódott, midőn ez ürügyet kölcsönös megállapodás ered
ményének tartotta. Mert Luitgart az orvos előtt azt 
az óhaját nyilatkozatta ki, hogy szeretné, ha a követ
te ező napon kimaradna.

A nő, férje mellé telepedve kezét vállára helyezte 
s szeretetteljes aggálylyal tekinte szemébe. De a férj, 
kinek máskor mindig földerült arca, valahányszor Luit
gart rátekintett, vagy kezével érinté, most hallga
tag volt s elhúzódott tőle.

— Te úgy véled, hogy még hosszasabban is kel
lene Wolfram felöl értekeznünk ? — szólt Arno —

Hagyjuk ezt! Egyébiránt meglássuk, hogy jöhetünk 
egymással tisztába!

Luitgartot, habár nem tudta elképzelni e keserű 
kifakadás okát, gyötrötte ama tudat, hogy férje és Wol
fram közt félreértés kezd támadni, sőt megrettent ama 
gondolattól, hogy Arno ily kedélyhangulatában az or
vosnak régi vonzalmát fölfedezheti; annyira nyomasz
tó volt rá nézve e gondolat, hogy attól szabadulni sze
retett volna. Mert Wolframnak nem sikerült szivének 
érzetét eltitkolni s Luitgart a legújabb időben aggály 
és boszankodással vette észre, hogy a barátság álcája 
alatt a szerető furakodott közelébe. Önérzete föllázadt 
ez ellen, de ő azzal a reménynyel kecsegtete magát, 
hogy e férfitól szabadulni fog, és ép e napon szándé
kozott őt eltávolítani.

Azonban a dolog máskép ütött ki, s a körülmé
nyek tekintetbevétele mellett Wolfram csak néhány 
napra száműzetett. Azonban Wolfram átérte ennek je 
lentőségét. Barátságos érzülete hűlni kezdett s a felett 
gondolkozott, vájjon érdemel-e tiszteletet olv férfi, ki 
az ő bizalmával oly alattomos utón-módon visszaélt. 
Eltaszitá őt és elfordult tőle, és semmi hálára nem 
érezte magát irányában többé kötelezve. így vélekedett 
Luitgart immál' ama férfi felől, ki férjében a félté
kenységet fölébreszté, de ama bajt még távol ól sem 
gyanitá, a mely szeme elől elrejtve, s már emészté Arno 
szivét.

Az, hogy Wolfram a második, harmadik s az azt 
követő több napon nem telt nálok látogatást, csak 
megerősítő a szerencsétlen férjet gyanújában. Hova to
vább erősebben kezdett, lelkén az emésztő szenvedély 
erőt venni. Nem találta magát jól egyedül Luitgarttal. 
E férfi, ki nejét még most is oly forrón szerette, mint 
menyegzőjük első napján, és a kinek nyájasságától oly 
igen el volt bájolva, annyira remegett netalán örökre 
elveszthetésétől, hogy egészen magánkívül volt. Mert 
vájjon nem vesztette-e el már akkor örökre, midőn 
ennek szivében csak a második helyet foglalhatja el? 
És habár nejének hűsége felől meg volt is győződve, 
meg lehetett-e elégedve ily körülmények közt? tetsz
hetett-e neki az efféle viszony? Egyikük vagy mási
kuknak, neki vagy Wolframnak vissza kellett lépni. És ha 
a szükség úgy kívánná, hogy ő vonuljon vissza ?...

Ily gondolatok vonultak át lelkén gyorsan egy
másután, a nélkül, hogy azok rögtön határozattá érle
lődtek volna; még az első kínzó gyötrelem rabja volt, 
mely még eddig ismeretlen, irtózatos szenvedélyt tá 
masztott keblében, mely annál hevesebben rohanta 
meg, mivel oly pillanatok is merültek koronkint föl, a 
melyekben lelke ismét remélni kezdett, de csak azért, 
hogy azután a fájdalom annál mélyebben ragadja meg.

Hogy pedig lelkének zilált gondolatait elrejthes
se, esténkint s gyakran nappal is kerülte hajlékát. 
Luitgart soha sem mulasztotta el férjét színházba és 
hangversenyekbe elkísérni. Mindenütt vele szeretett
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lenni és aggódott, ha nappal sokáig kimaradt. Mindig 
attól félt ilyenkor, hogy valami heves összeütközése 
volt Wolframmal. Ekkor azután nyugtalanságtól zak
latva, ő is odahagyta a házat, meglátogatta anyját, 
ángyát, kik előtt nem csekély küzdelmébe került vi
dám arcot mutatni. Férjével nem találkozott ugyan, 
de szerencsétlenségére néhányszor az orvost lelte itt 
ki azóta nem lépte át küszöbüket. — Miután a család 
nagyon összetartott és vasárnap esténkint rendesen 
Steinhausennénél gyűlt össze, Arnónak véletlenül fü
lébe jutott, hogy neje ott Wolframmal több Ízben ta
lálkozott. Mintha tőr merült volna szivébe, mely 
megtorlást kívánt. Oly tényállás volt ez, melyben meg
kapaszkodhatott ! Hogy őt kijátszhassák, kerülték az ő 
házánál való találkozást, hogy idegen területen jöhes
senek öszsze! Mit nem sejt a féltékenységtől marcangolt lé
lek ?! Mit nem kovácsol össze félig öntudatlan helyze
tében, mi fölött a józan ész elpirul, amitől az egészsé
ges gondolkozásu ember, mint valami gyalázattól, meg
vetendőtői, visszahökken! Arno nem találta magát se
hogy sem e vasárnapi társaskörben, midőn amaz ösz- 
szejövetelek felől értesült, melyek ő előtte a vádnak 
alapját képezték.

Wolfram épen az ajtóban állott s Luitgart éne
két hallgatta. Gyorsan vonult el mellette Arno, a 
mellékszobába sietve. I t t  egyedül volt. Két öklét hom
lokához nyomta, mintha túlfeszült képzelmét akarná j 
megzabolázni, nehogy ez a legborzasztóbbat rajzolja elé
je, — mert most már nejét is hibásabbuak látta, mint 
azt ő elviselhetné. Már a boszu lángja is éledezni kez
dett lelkében.

Iszonyú düh lepte meg egyszerre, s rögtön meg- ; 
főgamzott agyában a terv. Gyorsan el akarja hagyni a 
házat s még egy pillantást vet a terembe, pillantást, 
mely végetlen fájdalmát tükrözi vissza. Luitgart ép ek
kor végzetté dalát. Wolfram közeledett hozzá. Pár szót 
váltanak egymással és mosolyognak.

— Ok csak nevetnek, mig én kíuaimtól gyötre- 
tem, megszégyenítve és gyalázva, és nekem még csak 
eszembe sem jut, hogy magamat megboszuljam s elég
tételt vegyek ?

Így kesergett magában a szerencsétlen Arno; 
még egyszer ökölre szoritá kezét és készen volt tervé
vel. A szabadba nyíló ajtó felé rohant. Ekkor egy kéz 
ragadta meg kezét, erősen tartva azt. Neje nem látván ; 
a szobában, keresésére indult.

— Hová, Arno? — kérdezé, egészen elrettenve | 
Arnonak dúlt arcától.

A férfi, fölindulásában nem volt képes válaszolni, 
csupán kezét törekedett kiszabadítani.

— Ott áll az, — szólt végre fuldokló hangon, 
— ott áll az, ki szivedet b írja ! . . . De — nem sokáig 
már !

Ezzel néhány lépést közeledett az ajtó felé, azon
ban Luitgart szorosan átölelte karjaival.

— Te most nem sérthetsz engem meg, — szólt 
Luitgart — mert magadon kívül vagy! . . . Te beteg 
vagy és én nem bocsátlak el.

De Arno kiszabadítja magát, kinyitja az ajtót és 
elrohan.

Eszébe jutott, hogy egyik ismerősénél pár nap 
előtt két töltött pisztolyt látott a falon függeui. Oda 
irányozta lépteit. Ismerősét nem találta ugyan honn, 
de azért behatolt szobájába. A fegyvereket még töltve 
találta s magához vette. Ekkor Wolfram lakására sie
tett, hogy őt ott bevárja.

De Luitgart is útra kelt. Fájdalommal vette ész
re, hogy a veszély, melytől rettegett, bekövetkezett, és 
megborzadt a beállható szerencsétlenség gondolatától. 
A bajnak elejét kell venni! — ez volt minden törek
vése. Az inasnak, ki előbb férjét látta elrohanni és most 
az ő köpenyét segíti föl, azt mondta, hogy férje hirte
len roszul lett és neki annálfogva rögtön haza kell 
menni. Nem is hallotta már, midőn az inas fölajánlá 
kíséretét; esőben, szélben gyalog futott az utcákon át, 
ijedtség, félelem, szerelemtől és fájdalomtól ösztönözve. 
Alig tudott már lélekzetet venni, mikor haza érkezett. 
Arno még nem volt honn. Vájjon hol lehet? — gon- 
dolá — s aggálya mindinkább növekedett, midőn fél
óra óta hasztalanul várakozott. Kétségbeesve futkosta 
be a szobákat s aztán künt szándékozott férjét fölkeresni. 
Csak azt nem tudta, hol fogja föltalálhatni. Félelme 
hova tovább fokozódott, mikor már egy óra óta járt- 
kelt szobáiban, minden zugot fölkutatva.

Egyszerre megránták a csengetyüt.
— Bizonyosan ő lesz! — gondolá Luitgart.
Nem! Wolfram lépett be mint orvos és a család

nak küldöttje, miután az inas előadta az okot, miért 
kellett a fiatal nőnek haza sietni.

— Hol van Arno? — kérdezte Wolfram, meg- 
hökkenve a fiatal nő sápadtságától.

— Kerítse elő őt nekem ! — viszonzá Luitgart. 
— Öntől követelem én őt vissza, mert ön űzte el 
tőlem !

Wolfram, ki csak most kezdte sejteni a dolgok 
állását, pillanatig gondolkozni kezdett, mitevő legyen. 
Luitgart azonban heves ingerültséggel folytató.:

— Igen ! öntől követelem férjemet vissza, mert 
egyedül oka ama boldogtalan képzelgésének, mely öt 
kétségbe ejti! Ön nem volt őszinte irányában s nem 
volt egyeneslelkü irányomban sem ! Ezért kellett neki 
bizalommal lenni ön iránt, hívén a barátság érzületé
ben, mig én, — kit nem oly könnyen lehet ámítani 
mint őt, ki oly teljes szivjósággal b ir— én bíztam ama 
férfi jellemében, kinek oly sok hálával tartoztam. Igen, 
én életemnek boldogságát, férjem életének megtartását 
köszönöm önnek, kit a világon legjobban szeretek. De 
ön, ki barátnak hazudta magát, csak átkos visszavonást 
idézett hajlékunkban elé! Ha ön valaha baráti érzület
nél többet táplált irántam lelkében, akkor ama naptól
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fogva, midőn én Áruéval egybekeltem, tudnia kelleu- 
dett, hogy azt örökre magába kell zárnia. Azt, hogy 
soha sem szerettem önt, most vallom be, e borzasztó 
órában, mely szintoly kétségbeejtő reám, mint szeren
csétlen, forrón szeretett Arnómra nézve! Oh istenem, 
vájjon hol is lehet ő?...

Luitgart kimerülve hanyatlott le egy székre s 
könyei patakkint omoltak arcán alá.

— Borzadva látom a csapást, melyet akaratom el
len okoztam, — szólt Wolfram megrázkodva. — Igen! 
Megvallom, hogy régi vonzalmamat hasztalan igyekez
tem leküzdeni, s baráti érzületemben nyilvánult az, 
de soha sem irányult az azoknak boldogsága és becsü
lete ellen, kik előttem oly becsben állanak. Fájdalom
mal vallom be, hogy én kegyedet nem tartám tökélete
sen boldognak, s ennélfogva mint barát, a hiányt fe
ledtetni akartam. Elfogadom a szemrehányást, melyet 
magamra vontam, és kétszeresen érzem azt, mivel úgy 
tapasztalom, hogy elárultam azt az érzelmet, melyet ma
gamnak sem akartam bevallani. Most azonban sa já t val
lomásom következik: — Az én barátságom, mióta ehájlé- 
kot utósó ízben elhagytam, minden idegen gerjedelemtől 
megtisztult. Igen ! ismét tisztán barátsággá változott 
az. Ha azonban Arno elégtételt követel tőlem, mint 
az, egymással meghasonlott férfiak közt gyakran elke- 
rülhetlennek lá tjuk___

Luitgart megrettenve ugrott föl.
— Ne okozzon ön nekem több félelmet, mert 

szivem szakad meg! - -  kiáltott a nő. Nem szük
séges itt, a tévedés szülte bajt még inkább tetéz
ni s durva fegyverrel dönteni el! Éu megtiltok önnek 
minden erre irányuló szót. — sőt ha ilyesmi történ
hetnék, én magamat vetném az őrjöngök közé s inkább 
meghalnék, mintsem e bűntényt végbemenni engedjem. 
Az itt adaudó elégtétel egyenesen engem illet. Szivein 
tiszta s ha Arno keblének csak egy dobbanására még 
igényt tarthatok, akkor az én véghetlen szerelmem
ben kellő elégtételt lel ő, — és én igyekezni fogok- 
hogy őt teljesen boldoggá tehessem. Ha ön azonban 
nekem és neki sziveséget akar tenni, akkor siessen ön. 
keresse föl s hozza vissza őt nekem! Ha ön az én bo
csánatomat megnyerni akarja, akkor kérje a férjemét és 
csak kölcsönösen kiengeszdelődve térjen ön'hozzám vissza.

Wolfram némán meghajtva magát, a szobából 
épen kifelé indult, de mielőtt még a folyosóra kilépett 
volna, az ajtó-függöny mögött koppanást s utána fegy- 
ver-dördülést hallott. Luitgart sikoltva rohant az ajtó 
felé s félrerántotta a függönyt. Ott állott Arno, reme
gő kézzel bocsátva le a pisztoly sárkányát, mig egy 
másik fegyver a földön hevert.

Mig Wolfram Arno kezéből a pisztolyt minden 
erőlködés nélkül kicsavarta, Luitgart férje keblére bo
rult, ki remegő nejét egy székhez vezette. I tt térdre 
esett előtte Arno s arcát két tenyerébe rejté el.

Arno sokáig várakozott Wolfram lakásán ellensé
gének megérkezésére. Elunván a várakozást, maga sem 
tudta mikép, haza indult s hallá a beszédet a szobá
ban, mely égi szózat gyanánt hatott kebelére. Midőn 
Wolfram az ajtó felé közeledett, ő önkénytelenül meg
rázkódott, s az egyik pisztolyt elejtvén, elsült. A golyó 
az ajtófélben fészkelődött meg.

Darabig mindhárman szótlanul álltak egymás
melleit. Luitgart összecsókolta férjének fürtös fejét. 
Wolfram magához rejté a fegyvereket s távolabbról 
szemlélte e házi jelenetet.

Végre fölemelte Arno a fejét, és boldogsággal 
sugárzó arccal tekintett Luitgartra. Hevesen ölelték át 
egymást. Lelkűk annyira el volt az öröm árjával telve, 
hogy szólni sem voltak képesek. — Majdazablaknálálló 
régi barátra tekintett Arnos kezét nyujtá félé. Wolfram 
sietett az odanyujtott jobbot mindkét kezével megragadni-

— Megbocsáthatsz-e nekem? — kérdezé.
— Mindkettőnknek bocsánatra van szükségünk» 

— válaszolt Arno.
— Mindhármuukuak ! — szólt Luitgart, kezét 

az összeölelkezett férfiak vállára tevén. Mindnyájan újra 
éledtek s boldogok voltak, hogy ez óra az egyetértést 
köztök végkép megszilárditá.

— Akarjátok-e még egyetlen tanácsomat meg
hallgatni? — kérdé Wolfram.

A kibékült pár beegyezőleg inte fejével.
— Akkor a tavasz elérkeztével utazzatok el. Dél 

felé már beállott a kikelet s ide is nemsokára elküldi 
előhirnökeit. Lakodalmi kéjutazás lesz ez, melyet még 
eddig úgyis elhalasztottatok. Mindkettőtökre nézve jöt 
teszen ez utazás és én boldognak érzem magamat, ha 
azt tudom, hogy háboritlanul élhettek szerelmeteknek- 
Beleegyeztek-e tanácsomba ?

A házastársak elfogadták az indítványt.
— Nos, igy tehát nincs egyéb hátra, — szólt az 

orvos, — mint az, hogy a családhoz visszatérjek s a 
tudósítást megvigyem, hogy betegség felől többé szó 
sem lehet. Tehetem-e ezt?

— Igen, igen! — szólt Luitgart és Arno egy
szerre, — s nyájasan üdvözölték a távozó orvost.

Aztán egymásra tekintettek ama boldog tu
datban, hogy az utóbbi idők minden fájdalmától meg
szabadultak és csak most érezték valóban, hogy egy
mással örökre egybekapcsolvák.

UJKÉRl.
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T Á R C A .
TÁRCA-LAPOK.

{Szlávy s a galamb. — Uj levélhordó. — Politika a leve
gőben — Zichy Antal.)

A gőz gyors és a villany sem lassú, de gőznél és 
villanynál gyorsabb a galamb. Kölntől Pestig 8 órai 
Ez egy repülő telegramul. Ez a kedves állat, melyet 
eddig csak a szelídség vagy ősz haj megjelölésére hasz. 
náltunk — mióta a pesti állatkertből a kölni dómig 8 
óra alatt elrepült, anélkül, hogy útközben csak egyszer 
meg is kapatott volna — a sast ki fogja szorítani a 
költői epithetonok sorából.

Repül, mint a sas — zengtük eddig.
Gyors, mint a galamb — fogjuk ezentúl da

lolni.

A galamb tehát magyar kir. államszolgálatba lé
pett és pedig a kereskedelmi minisztériumba, s e mi
nisztériumnak ugyancsak póstaosztályába. A galamb
dúcok közvetve Szlávy, közvetlenül Gervay alá tartoz
nak s ez a prózai szakma kétségkívül örvendeni fog a 
költőiségnek, melyre a galamboknak m. k. levélhor
dókká lett előléptetése által szert tőn. Oh XIX. szá
zad ! eddig szerelmesek sóhajaiban, epedő lyrában sze
repeltél, turbékoló szárnyas lény, de úgy látom a költé
szet sovány kenyerével torkig laktál te is, és kedvet kaptál 
egy, ha nem is zsíros, de mindenesetre existentiádat 
biztosító hivatalra. Már a galamb is hivatalt keres, mi 
marad akkor az embereknek.

Szaporítani kell a hivatalokat. Még nincs elég. 
Hátha a galamb pompás carriérejét megirigylik egyéb 
állatok s ők is hivatalért folyamodnak; a fürge őzike 
gyorslábú hivatalszolgának, a tekintélyes medve taná
csosnak, a szeli unes róka titkárnak kínálkozik ? Quod 
tu ne ?

Ez a galamb pest-kölni kirándulásáról útleírást 
készül, az uralkodó divatnak hódolva, kiadni. Mutat
ványképen egy fejezetet közlünk belőle.

o-ik fejezet.
A Lajthánál.
Alig hagytam el Pozsomt, melyet Lónyay lemon

dása örökös csendjéből felzavart, midőn légi utamban 
társaktól körülvéve látom magamat. Meglepetve tekin
tek jobbra, csodálkozva balra s úgy tapasztalom, hogy 
sokan is vagyunk.

— Jó napot! — turbókul a jobboldali.
— Hová megy ? — kérdi a baloldali.
Sietségünk dacára a beszédbe ereszkedtünk, egy

kis kedélyes trécselés a fellegek szomszédságában kel
lemesen esik.

— Én Lembergből jövök.
— Én Prágából, és Zágrábba repülök.
— Én Szlovéniából szállók Prágába.

— S mily küldetésben vagytok? —• kérdém tár
saimtól.

— Mi diplomaták vagyunk és diplomatiai külde
tésben járunk el, — felelnek unisono.

— Patvarba, miféle küldetés ez a diplomatia.
A lembergi fecsegő természetű lévén, rögtön ki

sütötte a pástétomot. Ő Potockyhoz visz levelet. A len
gyelek elfogadják a bírod, tanácsot és készek is kiegyez
kedni, békét kívánnak Ausztriával kötni.

— Ha t. i. mi megengedjük, — nevetett a prá
gai — én most viszek Mrazovicznak s a határvidéknek 
üzenetet, hogy mi csehek elszántuk magunkat élet-ha
lálra harcolni a magyarság ellen, melynek titkos intri- 
gái buktaták meg kissé felcsigázott követeléseinket. 
Potocky hozzánk jött alkudozni. Mi nem irtuk fel bol
tunkban, hogy: szabott ár s a szegény lengyel gróf — 
meghallván követeléseinket — elrémült, elájult, elfu
tott. Nem gondolta meg, hogy ha alkuszik, mi készsé
gesen engedünk. Ezért megtoruljuk magunkat a ma
gyarokon és zavart okozunk saját tűzhelyükön.

Én megvallom, ezt a logikát galambeszemmel 
fel nem értem, de látván, hogy társam igeu heves ter
mészetű, nem kísérlettem meg a vitatkozás fonalának 
legombolyitását pár ellenmondás csomókötése által 
megnehezíteni.

— Pompásan beszélsz, atyafi, — szólt most a szlo
vén — inkább ne legyen egyetlen szabad nemzet sem 
Ausztriában, semhogy valaki létezzék, ki Szlovéniánk 
megalapítását ellenzi Mi Nagy-Szlovéniát akarunk. E 
kívánságot csak egy sajnos körülmény gátolja, t. i. a 
„nagy“ szónak földrajzilag leendő konkrét kifejezése. A 
mi Nagy-Szlovéniánk is (ezt bevallom) csak igen ki
csiny lehet, de a cim igen tekintélyes s a népnek tet
szetős.

E pillanatban egy negyedik társ szegődött cso
portunkhoz. Már egész kis foltot képeztünk.

— Örömmel ismerem meg kedves elvtársaimat, 
-  - szólal meg az újon érkezett —i már nem egy politi
kai küldetésben találkozánk. Én Bécsből jövök és Szi
szekre repülök. A camarilla zsoldjában állok és billet- 
douxt viszek König ezredestől a „Zatocznik“ szerkesz
tőségéhez. A katonai reactio forradalmat óhajtana. Egy 
kicsi kis 48-at kérünk, egy pici Jellasichot, néhány ár
tatlan vérfürdőt — semmi egyebet.

Csodálkozva tekinték társaimra. Különös és meg
lepő, hogy ti egy célban találkoztatok, bármily ellenté
tesek legyenek is kívánságaitok. Az egyik reactiót, a 
másik szabadságot óhajt s mindkettő reméli, hogy 
egy úton éri el e két célt, melyek épenséggel összefér- 
hetlenek. Magyarország romjain, jámbor cseh és derék 
szlovén, nem épülhet fel a ti szabadságtok Pantheonja 
Romok közt csak kóró, bogáncs, tüske teremhet. Ma
gyarország omladékain csak a reactio nyerhet, s e tró-
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uuson, melyet ti emeltetek neki, ki fog nevetni mind
kettőtöket.

Az egész társaság felkacagott.
Nem akarták elhinni. Nem csoda, a galamb 

igen ostoba kis állat, ezt bevallom én, ki fajomat is
merem.

Ezzel vége szakadt a légben való couspiratióuak, 
társaim, mintán röviden köszöntek volna — ntjokat 
folytatva, csakhamar eltűntek szemem elől. Eli egy pil
lanatig búsan néztem utánok, de eszembe jutott, hogy 
amint e társalgás a légben, az űrben folyt, úgy ez az 
egész összesküvés Magyarország ellen is csak a 1 e- 
v égő  ben  van.

A galamb, mielőtt postaszolgálatra vállalkozott 
\olna, köztudomás szerint, egyéb pályákon is megki- 
sérté szerencséjét. A biblia tanúsága szerint a 12 apos
tolnak nyelvtani leckéket adott a világ minden nyelvé
ből, s még fényesebb eredménynyel, mint Ahn vagy 
Ollendorf, mert — mig ez érdemes urak tanitványaikat 
2 — 3 hónap alatt Ígérik valamely nyelvre megtaní
tani, a pünkösdi galamb néhány perc alatt több nyelv
ben is kiművelte volt apostolainkat.

Kétségkívül csodálatos eredmény. Kár , hogy 
nem nyerhettük meg egyetemünkhöz akánnely nyelv
tani tanszékre.

S azonfölül r á a d á s  ul, még „meg is világositá 
elméiket.“

Ez a galamb bizony most elkelne — Budán is 
hol többek közt nem tudják, kit tegyenek Zichy he
lyébe a nemzeti szinbázboz. A nemzeti színház megint 
elv észté fejét. Nem tud nyugalomra vergődni, mint 
Spanyolország; egyik Montpensiertüzi,amásik Bourbont 
s e boldogtalan intézetnek még sem akad kellő gazdá
ja, királya, intendánsa.

Egy színházzal is mennyi bajunk van, s mi még 
több színházat is kívánunk !

Azt beszélik, hogy most senki sem meri az igaz
gatást elfogadni.

Raduótfáy óta mintha az ő szelleme kisértene e fa
lak közt, hogy megmutassa milyen jó direktor volt ő -  
kit (szegény öreget!) annyira csapdosott a hálátlan 
seribler-sereg.

Pünkösd napja, béke ünnepe, hozz e falak közé is 
békét, nyugalmat.

Domino.

IRODALOM.
A haladás („Le Progrés.“ Par Edmond About. 

Paris.) About Edmondot Voltaire irodalmi unokájának 
nevezik. Valóban méltán vetekszik emez ősével mü
veinek különféleségébeu és változatosságában. Utazási 
könyvek, regények, elbeszélések, színmüvek, politika1 
röpiratok s komoly essayk gyorsan folytak egymás
után e termékeny iró tollából. Ez utolsó terméke

valamennyi közt a legfigyelemreméltóbb. Tárgya a ha
ladás, a társadalom boldogsága, különös tekintettel a 
francia viszonyokra.

Mi hát a haladás eszménye, a boldogság maxi
muma itt alant ? Az, hogy az emberi élet annyira hosz- 
szabbittassék, a mennyire azt a természet korláti meg
engedik; hogy a föld képesittessék annyi ember táplá
lására, a mennyit hátán hord; hogy az ember oly tö
kéletessé és oly boldoggá legyen, a minővé lehetőség 
szerint válhat. A tökély, a melyről ember álmodhat, 
s a melyet talán el is érhet, physicai és erkölcsi 
lényének teljes és öszhangzatos kifejtésében áll. 
Mindaz, a ki saját személyében szükséges egyensúly
ban egyesíteni tudja az értelmi és physicai egészséget, 
erőt és szépséget: tökéletes. Az, a ki a szellemet fel
áldozza a physicai étvágynak, egyenlő színvonalra sü- 
lyed az oktalan á lla tta l; az, aki a testet apránként 
megsemmisíti, hogy kifejtse a szellemet, cselekvésé
ben őrült. Az a valódi bölcs, a ki nem veti el magá
tól a boldogság egy nemét sem, s igyekszik azt növelni 
önmagában és embertársai között.

Mi emberek valamennyien szemei vagyunk egy 
láncnak. Mindazt, amivel dicsekszünk, megelőző nemzedé
kek folytonos munkájának köszönhetjük. Az egészsé
get a megszámlálhatatlan orvosoknak, Hippocrates 
idejétől le máig. Költészet, festmények, nagy nemes 
példák az erény és hősiességben: mindezekért elődeink
nek vagyunk adósai. Nélkülök nem volnánk azok, a 
mik vagyunk. Ha mi is hasonlókép nem cselekszünk, 
nem érdemeljük meg utódaink becsülését. Nem elég 
csak nem rontani; az öröklöttel egyenlő értékű örök
séget kell hagyni unokáinkra. Valóban, a'most élő nem
zedék a gondviselés szerepét játsza azokra nézve, 
a kik utána fognak következni.

Egyik megkülönböztető vonása korunknak a 
gyorsaság, melylyel valamely értékes találmány álta
lános használatba jön, s nagy hirtelen még egy jobb 
és tökéletesebb téteti azt félre. Majdnem 2000 év kel
lett az óra tökéletesedésére a jelen alakig, az első 
napóra fölfedezésétől egyik genfi vagy londoni órás 
legutolsó arany zsebórájáig. Az iránytű 2000 évvel előbb 
volt ismerve, hogy Columbus azt az uj világrész föl
fedezésénél használta; a lőport Chinában késziték elő
ször, nem tudjuk, minő régen; Európába a 4-ikszázad
ban hozták, mégis ágyút csak 7—8 száz évvel később 
töltöttek vele. S ezt folytathatnék igen hosszan. Ma 
fedezzenek fel valami célszerűt, holnap az egész világ 
használja, s holnapután jobb lép helyére.

\z emberek két osztálva érdemli meg különösen 
az utódok háláját, hogy azzá tette a XIX-ik századot, 
a mi: a részvény-kibocsátók és a hirlap-irók. Az egyik 
közösíti és értékben növeli az anyagi tőkét, a másik a 
szellemit Mindakettő szült elég rosszat is, de sokkal 
több jót. A eszmék, mint a kapitális, a keringés ál
tal nyernek értékükben. Egy kitűnő iró ugyanazt teszi
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amit Rotschild , csakhogy öt nem fizetik úgy. — 
A modern tásadalom éltető eleme a munka. Né
melyek szerint a munka kötelesség, mások szerint te
her; 1848-ban azt daloltuk, hogy a munka szabadság 
(s talán akkor igazunk is volt.) Mégis a nagy több
ség azt tartja, hogy a heverés a nemesség jele, a 
melyre az ember büszke lehet. A fiatal nő, ki egy de
rék kereskedő neje, tudtul adja ezt barátnőjének, ki 
valami al-polgármesterné. Ez csupa szeretnivaló szána
kozással mondja amannak: szegény kedvesem t e ! én 
mindig a régi leszek hozzád. Férjemnek sincsenek elő
ítéletei. Igen fogunk örülni, ha a tieiduek bemutatsz, 
mihelyt férjed abbahagyja az üzletet.

Amint valaki megszűnik dolgozni, a francia 
társadalom azonnal tisztelettel tekint rá. E részben 
tanulhatnánk a muzulmánoktól. Szerintük az nem 
kérdés, hogy micsoda valakinek a foglalkozása: az 
embert bölcsesógeért vagy erényiért kell becsülni. Kon
stantinápoly vagy Algír piacain lehet embereket látni, 
a kiktől tanácsot kérnek, s a kik köztiszteletben ré
szesülnek, s az egyik papucs-készítő, a másik ruhafoltozó.

A társadalom haladása nagy, európai társaságok 
alkotása felé irányul, a hol mindenik tag dolgozni fog 
saját javáért és a többiekért. A kezdet a nemzetközi 
kiállítások felállításával meg lön téve. A modern tár
sadalom typusa az omnibusz. Tegyük fel, hogy a Ma- 
deleinetől a Bastillehoz akarunk menni; ha bérkocsiba 
ülünk, fizetünk két frankot. Az omnibusz, ez a kere
keken levő társadalom, megteszi ez utat félóra alatt, 
s űzetsz midössze o soust.

Ha a Franciaországban levő anyák mind össze
gyűlnének St. Denis terén, s megkérdenék őket, hogy 
micsoda pályát szeretnének fiaiknak, nem volna köz
tük három, a ki azt a pályát választaná, a melyiken 
Jaquart vagy Franklin kitünteték magukat; mig a töb
bi vagy az ezredes^vállrojtját, a püspök süvegét, vagy 
a polgármester aranyos egyenruháját fogná óhajtani. 
A kormány, a diplomatiai állások, a hadsereg, a tanácste
rem és az egyház igen tiszteletreméltó és hasznos intéz
mények, azonban főcéljuk az, hogy a dolgokat meg
tartsák abban az állapotban, a melyikben vannak. Ne
velésnek, földmivelésnek, kereskedésnek, művészetnek 
és tudományoknak céljuk az, hogy a világot jobbá te
gyék, mint a milyen. Szükség van rá, hogy a franciák 
értsék meg ezt. Amerikában és Angliában az első kér
dés egy gyermek születésekor: mit fog ez majd tenni? 
Franciaországban: mi lesz belőle ?

Nagyon sok a hiány Franciaországban a földmi- 
velés tekintetében is. A föld csak felényit terem, mint 
a mennyit teremhetne. Az egyik oka annak, hogy a 
földmivelés oly sokkal alantabb Iában áll Franciaor
szágban mint Angliában, az, hogy a miveit franciák 
nagy többsége elébe teszi a városi életet a falusinak, 
mig az angol a vidéket a nagy városnak. Néhány év
vel ezelőtt hallója voltam a következő társalgásnak

egy vidéki francia és egy Laucashireből való angol kö
zött egy ausztriai hajó fódözetén, kik mind a ketten 
kereskedők voltak s üzleti ügyben utaztak.

Mindketten egy dologra törekedtek kézzel-lábbal: 
100 ezer frank évi jövedelemre valamely földbirtok 
után; azonban légváraik csak az alapban hasonlítottak 
egymáshoz. A francia ideálja volt: Párisban élni, a vi
lág legderekabb népe között. Az életet szerinte sehol se 
lehet másutt élvezni. A lancashirei ember eszménye 
volt valami olyan házféle a kastély és kunyhó között, 
Londontól mintegy 25 mértföldnyire, kilátással a ten
gerre, körülvéve park és vén fák által. Ottan élvezné a 
nyájas szomszédok társaságát; elvenné unokatestvérét, 
járatná a Timesot és a Westminster Rewiewt, vadász
na, volna finom borokkal telt pincéje s egy csomó 
egészséges gyermeke, a kiket nevelni fogna a vén Anglia 
tiszteletreméltó hagyományai szerint. Ezek ismét el
mennének világgá, Liverpoolba, Manchesterbe, Lon
donba, a Jóreménység fokához, vagy épen Calcuttába, 
Azután csak visszatérnének szülőföldjükre, vennének ott 
házat s élveznék az életet úgy, a mint apjuktól tanul- 
ták. A városban szerzi az ember a vagyont, de a vidék 
az, a hol azt élvezheti. Sok a baj a létező kormány- 
formában is. A francia központosító rendszer kénysze
ríti a kormányt, hogy beleelegyedjék municipalis, ipar-, 
földmivelési, theologiai, bölcsészeti és művészeti kér
désekbe, a melyek mindegyike magán-természetű do
log. Az igy nyakába vett teher kényszeríti a kormányt 
mintegy félmillió tisztviselő tartására, mely az ország
nak roppant pénzébe kerül, s aránylag igen kevés hasz
not hajt. S a mi még roszabb, a kormány, a mely ily 
sokra vállalkozik, igen sokak nem tetszését vonja ma
gára s kénytelen megnyirbálni mindenki szabadságát, 
hogy ellenségeit még jobban elkeserítse. Sokkal jobb 
volna, ha a művészeteket és tudományt magára hagy
nák, hogy éljen. Richelieu bibornok nem tette volna a 
francia akadémiát nemzeti intézetté, az valószínűleg ép 
oly független, gazdag és hasznos intézmény volna, mint 
az angol Royal-society, egy társaság, a mely igazán 
királyi, mivel nem köszön semmit sem a korona kincs
tárnoka bőkezűségének, sem a fejedelmek pártfogá
sának. (Vége köv.)

*

Magyar könyvpiac. Ifj. C s á t h y  Károlynál Debre
cenben most jelent meg Ko v á c s  Ferenc jogtanár az 
„ E g y h á z j o g t a n  a l a p t a n a i “ cimü müvének máso
dik, teljesen ‘átdolgozott kiadása. A vastag kötetben jogi 
irodalmunk oly művel gazdagodott, mely a szaktudósok és 
jogakademiák figyelmére egyaránt érdemes. Kovács Ferenc 
müve igen célszerű beosztás mellett világos és szabatos 
előadásban ösmerteti meg az egyházjog alaptanait, minde
nütt utalva a jelesebb forrásokra, melyeket szerző nagy 
buzgalommal aknázott ki. A könyv célszerűsége mellett 
gyors elterjedése legjobban tanúskodik. — S r é t e r  Kál
mántól két kis füzetet kapott szerkesztőségünk. Az egyik
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(„Nézetek“,) politikai színezetű, mig a másik a „ H er
v a d o z ó  v i r á g o k “ címmel nagyobbára epigrammákat 
tartalmaz. Mindkét füzet ára 70 kr. — Rá d l Ödöntől 
díszes kiállítású kötet jelent meg „ L e v e l e k  e g y  n é 
me t  f a l u b ó l “ cim alatt. E könyvről részletesebben 
szándékozván megemlékezni, most csak annyit említünk , 
föl, hogy tartalma bölcseleti s Nagy-Váradon Hügel Otto , 
bizományában kapható. Árát a címlap nem említi.

*
Mai számunk szép költeménye ama német népkölte

mények közül való, melyeket S z á s z  Károly a Kisfaludy- 
Társaság legközelebbi ülésében olvasott föl. A jövő évne
gyed elején — szintén Szász Károly szép fordításában — 
közölni fogjuk Brentano hires balladáját a „ L o r e l e y “-t 
is, melyben irodai műnk a régibb német költészet egyik 
legbecsesebb gyöngyével gazdagodott.

KÉPZŐMŰVÉSZET.
A képzőművészeti társulat közelebb tartott vá

lasztmányi ülésében Telepi Károly titkár a hazai és 
külföldi müvekből rendezett kiállítás jövedelméről tett 
jelentést. Dacára, hogy e kiállítás minden eddigieket 
túlhaladt érdekesség szempontjából, a jövedelem mind 
azáltal csupán a külföldi müvek ideszállitási költségeit 
is alig fedezi, mert a kiállítás végéig (május 31-ig) 1 ! 
torint 66 kruyi tiszta jövedelem folyt be, s ekkép a i 
százakba kerülő visszaszállítás költsége a társulatot ter
heli. E kiállítással megszűnvén a kiállítási idény, a tár
sulat részben átengedte termeit magánosoknak, hogy 
ott magántulajdonokat képező festményeket állíthassa
nak k i; részben azokkal egyidejűleg a sorsolásra meg- | 
vásárolt festmények lesznek kiállítva japáni tárgyakkal 
együtt, miket Bernát Géza ur, a kelet-ázsiai expeditió i 
egyik tagja, engedett át a társulatnak kiállítás vé
gett. — Az idei sorsolására 3,440 frt értékű mű van 
megvásárolva, melyek 62 nyereményt képeznek. A tár
sulat folyamodott a kereskedelmi minisztériumhoz, 
hogy a sorsjegyek küldése díjmentes lehessen. Sorso
lásra legújabban a következő művek vásároltattak 
meg: Richter Sándortól „Öreg asszony“; Pál Lászlótól 
nagyobb tájkép; Kern Ármintól tanulmányfő; Valen
tini Jánostól életkép; Bruck Lajostól női tanulmányfő; 
Mészöly Gézától tájkép; Wagner Sándortól „Temető 
bejárata“ és Kugler Páltól Liszt és Pauliné asszony 
mellszobrai. Rendes tagok lettek: Reinitz Adolf, Rich
ter Zsigmond és Riesz Sándor.

*
A párisi salon képei között nagy föltünést okoz 

B o u n a t  „Egy utca Jeruzsálemben ' cimü festménye.
A művész, ki mint az utcai jelenetek festője régen jó 
hírben áll, itten felülmúlta magát. E festménynek kü
lönös hangulatot kölcsönöz a félhomály. A falakra és 
kövezetre eső árnyékban zsidók és arabok láthatók, s a

földön három leányka ül kosara mellett. A képnek igen 
egyszerű tárgya van, de színezete igen hatásos. Bonuat 
másik képe: „Egy Fellah gyermekével“,hatás tekinte
tében ez utcai jeleuettel távolról sem versenyezhet. — 
Szintén a salonban látható „ A nők drágák“ cimü festmény 
is,Beaumont-tól, kit egyik képe utána magyar képzőmű
vészeti társulat látogatói is ismerhetnek. Rabszolga
vásárt ábrázol e kép, előterében cirkassziai nőkkel. Egy 
csoport felett a török kereskedők épen szemlét tartanak. 
A lánykák kellemdússága, vonásaikban a szégyen és 
hiúság kifejezése pompásan van előtüutetve. Leg
jobban sikerült mindamellett a török kereskedők cso
portja.

*
Engelt értesítette a Széchenyi-szoborbizottság, hogy 

szobor mintáját, melyről a sajtóban annyi ellentétes nézet 
nyilvánult, két. külföldi müvészszel megbiráltathatja, a 
végleges megbirálás azonban csak a bizottság jelenlétében 
történhetik. Megbízták Engelt arra is, hogy a drezdai, 
müncheni és berlini öntödékben tudakozódjék: mibe ke
rülne a szobornak bronzba-öntése ?

*
A bécsi nemzetközi műkiállitáson egy tájkép tűnt 

ki, melynek minden részlete költői fölfogásra és gondos ki
dolgozásra mutatott. A kép festője P á l L á s z l ó ,  ki a 
bécsi festészeti akadémia növendéke volt s már mint ilyeu 
általános figyelemben részesült. Pál László legújabban is
mét két regényes tájképen dolgozik, melyek egyike a rad- 
nai halmokat és Sólymos várát ábrázolja.

★
Az osztrák müegyletben, Bécsbeu pár nap előtt 

álliták ki Schwind illustratióit a „Szép Melusiua meséje“- 
hez. A cyclus 11 vizfestméuyből áll s egyik legérdekesebb 
tírgyát képezi a müegyletnek.

*
Halbig bevégezte „Krisztus a kereszten“ cimü szob

rát, melyet a müncheni északi temetőben fognak fölállíta
ni. A szobor 300 mázsa súlyú márványból van vésve s 
magassága 12 láb. Epen a kimúlás pillanatában tünteti 
elő az üdvezitőt. A testi fájdalom helyét kiengesztelődés, 
szelídség és emelkedettség foglalja el a nemesen alkotott, 
homlokon.

SZÍNHÁZ.
A nemzeti színház legfontosabb és érdekesebb 

újdonsága az, hogy fejét vesztette. Zichy Antal, az 
ideiglenes intendáns, lemondott és azonnal vissza is vo
nult a színház ügyeinek vezetésétől. Rögtöni elhatározá
sának indokául azt állítják, hogy többszöri kérelme dacára 
sem kapta volna meg idejében a segélypénzt. Bizonyo
san ehhez járult az is, hogy a végleges kinevezést 
már oly régóta, húzzák, halasztják, mit Zichy bizalmat- 
sági szavazatnak vehetett eddigi működése fölött. Nem 
tartozunk azok közzé, kik Zichy rövid kormányának

í
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árnyoldalait ne látnák. Uj életet nem hozott ő se a 
nemzeti színház deszkáira, csak uj tagokat. A drámai 
repertoire alig volt valaha egyhangúbb és unalmasabb, 
mint e nehány hónap alatt. A külföldön régen volt 
saison, melyben annyi uj darab oly fényes sikereket 
aratott volna, mint az idei; a nemzeti színháznál lefordit- 
tatásukra és szinrehozatalukra nem is gondoltak, mig 
akárhány vidéki közönség vándor társaságoktól már 
látta őket. Ide járult a vendégszerepléseknek minden 
határt áthágó sokasága, közöttük egynéhány olyan fi
asco, (Singer k. a., Tótfalusi stb.) mely csakugyan csór- í 
bát ütött a nemzeti színháznak annyit emlegetett mél
tóságán. Mindezt nem lehetett volna-e elvégezni a nél
kül, hogy a közönség türelme tétessék próbára ? Az 
operában is csak a régi lassúság folyt tovább. Egy em
lékünnep rendeztetett, mely a színháznak valószínűleg sok 
pénzébe került és nem találkozott sem a nagy közönség, 
sem mübirák rokonszenvével. Amaz kis számmal jelent 
meg a „-Cyprusi királyné“ első és utósó előadásán. A 
szerződtetéseknél sem találhattunk ki semmiféle elvet. 
Egy második koloratur-énekesnőt, kinek nincs játéka, 
színházunknál hallatlan magas díjjal szerződtetett Zichy. 
Az Achilles-sark különben a drámai énekesnő szakmá
ja volt. Két énekesnőt is szerződtetett egy harmadikhoz, 
kiknek egyike sem bírj a valami nagy mértékben a közönség 
rokonszenvét, és drámai énekesnőnk még sincs! Mind
ez kétségtelenül sokat tett arra, hogy Zichy népszerüt- 
lenitse magát a színház körül. Azonban tagadhatatlan, 
hogy hibáinak jó része a kezdet nehézségeiből folyt. 
Sajnáljuk, hogy visszalépett a térről, melyen sok jóaka
rattal, ügybuzgalommal, szakismerettel; de tán nem 
elég határozottsággal kezdett a munkához, — sajnáljuk 
hogy visszalépett, mielőtt mukálkodásának eredményét 
bemutathatta volna. Utódja iránt a vélemények nagyon 
szétágaznak!

É h é t  d r á m a i  e l ő a d á s a i  közöl kétségkívül 
legérdekesebb volt Szigeti „Kisértet“-e, melyben Vizváry 
Gyula vidéki sziuész lépett föl Fodrák Miska szerepé
ben. Vizváryban gazdag és természetes komikai ér van, 
milyennek hiányát régen érezzük színházunknál. Min
den túlzás nélkül alakított s mégis folytonos derültség
ben tartotta nemcsak a karzat könnyen hevülő ifjúsá
gát, hanem az egész közönséget. Komikus alakot adott 
és még se volt megfoghatatlan előttünk, hogy mester 
ura leánya szerelmes bele. Pedig elég nehéz feladat, 
hogy itt a mérleg egyik csészéje se billenjen lejebb a 
másik rovására. A halottas ágy melletti jelenet után 
kétszer tapsolták ki. Óhajtjuk, hogy az uj igazgató, ki 
még csak „kísért“ a színfalak mögött, e derék komi
kust állandóan maraszsza itt. Szigetinek egyik legjobb 
alakítása Sas István uram s Lendvainé is jó kedélylyel 
játszott. — Feleky Kotzebue „Legjobb az egyenes u t 
jának Krum Éliásában mutatta be m agát; de erőtetett, 
természetien, túlvitt humorával (ha a szerep csábítja a 
színészt a túlzásra, legalább azt kívánjuk meg, hogy az

alapszín természetes legyen,) csak elszomorított ben
nünket, mert elődjeire, a régi gárda két utolsójára 
gondoltunk. — Az összevágóbb előadások közé tarto
zott a „Koszul őrzött leányok“, melyben Szathmáriné, 
Rákosi Szidi és Nádai arattak tapsokat.

Az. o p e r a i  r e p e r t o i r e o n  a „hazai művészet“ 
volt erősen képviselve. Hallottuk „Hunyadi László“-t 
és „Bánk bán“-t. Az utóbbi egészen megtöltötte a há
zat. Ezeken kívül a „Fekete dominó“-t és „Don Car
los -t, melyet mostanában már harmadszor ismételnek 
félig üres házak előtt. B  — y .

Z E N E .

Sakuntala. G o l d m a r k  Károly „ S a k u n t a -  
l a “ cimü zenekari nyitányának vezérkönyve második 
kiadást ért. E magvas zenemüvet már két alkalommal 
hallottuk a philharmoniai hangversenyekben, s a kö
zönség mindenkor osztatlan tetszéssel fogadta. A máso
dik kiadásban némi változtatásokkal találkozunk. Anyi- 
tány egészen uj s ezen kívül időméreti változtatások is 
történtek. így az E betűnél egy poco piu mosso-t ta
lálunk, mely a régi vezérkönyvben nincsen meg. Ugyanez 
a piu mosso áll a B betűnél is. A mü tizennegyedik ol
dalán a „menő mosso quasi andante“ helyett andante 
assai áll s ugyanez a hely ismétlődik a 47. oldalon is, 
hol szintén meg van változtatva az időméret. E csekély
ségnek látszó változtatásoknak több hatásuk van, mint
sem előre gondolnék. A poco piu mosso fokozza a han
gulat nyugtalanságát egészen az andante assai-ig, mely 
mostan még nyugodtabb színezetet ölt, mint első alak
jában. A gyönyörű szép dallamot sokkal plasztikusak
ban domborítja ki e csekély változtatás. E vezérkönyv 
a R ó z s a v ö l g y i  cégnél jelent meg igen díszes kiállí
tásban. Goldmark „Sakuntala“-ját közelebb Berlinben 
is előadják.

Liszt Ferenc legújabban megjelent „Ave Maria 
Stella“-ját vasárnap adták elő az egyetemi egyházban. Ez 
emelkedett szellemű egyházi zeneszerzeményt nálunk mu
tatták be először s Dunkl ur müszeretetének köszönhetjük 
e vallásos élvezetet. Az énekkarban Dunkl ur és neje, Fe
hér k. a., Glatz és Jánik urak működtek. Az egyetemi 
templomban jövő vasárnap Liszt Ferenc „Pater noster ‘-jót 
fogjuk hallani.

TARTALOM: A modern képzőművészetről és műpártolás
ról. A s b ó th  János. (Vége.) — A taubenheimi lelkész 
leánya. Szász Károly. — Egy pazarló család utósó törté
nete. K a z á r  Emil. (Vége.) — Vagy egyiket, vagy mási
kat. R o q u e t t e  Ottó beszélye. (Vége.) — Tárca-lapok. 
— Irodalom. — Képzőművészet. — Színház. — Zene.

Felelős szerkesztő: Kiadó:
gzana Tamás. Fekete Beruht.

Pest, lö7ü. Nyomatott Kertész Józsefnél, (városháztér 3. sz. Il-ik udvar.)
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SZÉPIRODALMI KÖZLÖNY.
IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

GOETHE „FAUST“-JÁBÓL.
ELŐJÁTÉK A SZÍNPADON.

I gazga t ó .  Köl tő.  Bohóc.

Igazgató.

Ti kettőn, a kik, hü barátok,
Bú-bajban mellettem valátok,
Vállalt ügyünktől hazaszerte,
Ugyan reméltek — s jó sikert-e ?
Tetszeni vágynám a tömeg ínyének —
Jut is, marad is, — nem fösvénykedik; -
A palló kész s a deszkaemelvények 
S ünnepre tart ma számot mindenik. 
Fölvont szeműiddel, lesve, hogy mi lészen, 
Már ülnek feszesen s ámulni készen.
Tudom én, merre hajt a népnek kedve,
De ennyire még sohse’ habozám:
Mert nincsenek bár a javán nevelve,
De szörnyű nagyon olvasottak ám.
Mit is tegyünk, hogy minden uj, erős, 
Jelentős is legyen, meg tetszetős.
Mert hát szeretem ám, ha sűrű árral 
Tódul sátrunk felé a népözön,
S hatalmasan ujiiló vajúdással 
Kínlódik át a keskeny küszöbön;
Ha fényes nappal, négynél is korábban 
Löködve a pénztárhoz küzködik,
S mint éh idején a pék ajtajában,
Egy-egy jegyért egymás nyakát szegik 
Ilyen csodát ily sokfejü sokaságon 
Csak költő tehet: tedd ma, jó barátom !

Költő.

Oh, ne idézd e tarka sokaságot,
Mely ha közéig, jó szellemünk kerül — 

Ne lássam hullámzó néptódulástok’, 
Örvénybe mely dönt menthetetlenül.

Nem ! Vígy inkább az égi szent magányhoz, 
Hol csak a költő élvez, üdvöziil,

Hol szerelem, barátság ég malasztját 
Isteni kézzel szivünkből fakasztják!

Ah, mit itt mélyen költő keble szült,
Mit önmagának félve rebeg ajka,

Mi gyarló majd, majd — talán — sikerült: 
Elnyeli azt a perc mohó hatalma.

Gyakran csak év ha évre összegyűlt,
Tűnik elé tökélyesebb alakja:

A pillanaté minden csillogó,
De fenmarad s utókra száll a jó.

Bohóc.

Csak az utódokat nekem ne emlegetnék! 
Tegyük, hogy én utókort emlegetnék:
Az élő kornak tréfát ki csinál ?
Pedig az kell neki s dukál.
Egy jó fiú, mert él s jelen vau itt,
Azt hinném, szintén ér csak valamit ?
Ki jóízűen tud beszélni,
Nem bántják azt a nép szeszélyi,
Nagy kört kíván magának ő,
Mert jobban megrendíthető.
Tégy hát ki magadért: idézd 
A képzeletet összes udvarával,
Értelmet, érzést, szenvedélyt és észt,
De jól vigyázz: ne bolondság híjával!

Igazgató.

S kivált történjék benne sok.
Hisz nézni jönnek, — látni fődolog.
Ha sok, mi szem láttára lepereg,
Hogy ámulhat belé a nagy tömeg: 
Győzelmed rögtön szerte kész,
Mindjárt közkedvességü lész.
A tömeget tömeggel győzni csak,
Abból kiki magának válogat:
Ki sokat ád, egyet-mást soknak ád,
S jóllakva hagyja ott mindenki asztalát 
Ha már darab, add darabokba’ hát —
Ily aprólék jobban sül, mint akármi —
S tálalni oly könnyű, mint föltalálni 
Mi haszna adnál egészet nekik ?
A nézők végre úgy is szétszedik

21



Költő.

Nem érzitek, mi silány mesterség ez!
Mi roszul illő igazi művészhez!
Mit annyi nyegle kontárul csinál, 
Tiuálatok már, látom, műszabály,

Igazgató.

Az ily vád, hidd meg, elviselhető.
Ki hatni akar igazán,
Annak a legjobb eszköz fő,
S nem üt nagyot a puha fán.
Csak nézd meg, kinek Írsz vajon?
Ezt kergeti az unalom,
Az dús ebédtől túllakott,
S mi legroszabb, a harmadik amott,
Imént tévé le csak a hírlapot.
Elszórtan, mint egy bálba, jönnek ők, 
Kergetve kiváncsi szeszélytől —
Maguk’ s ruhájuk’ nézetik a nők,
S működnek közre — gázsi nélkül .
Mit álmodtok ti, égre szállva fel ?
A tölt házat mért szeretitek ?
A pártfogókat nézd közel:
A fele nyers, a fele hideg.
Ez — színház után kártyát osztogat,
Az — kéjhölgy keblén űzi majd a gondot: 
Mit gyötritek ily célra még sokat 
A szűz múzsákat, ti szegény bolondok? 
Azt mondom, sokat, egyre többet adni!
S a célon innen nem fogtok maradni, 
Bóditni kell az embereket,
Kielégitni alig le h e t! -------
Mi ez? — Öröm vagy fájdalom bánt?

Költő.

Eredj és keress másik szolgát!
A költő — mit ? — legfőbb jogát,
Mit embernek természet ád ,
Miattad odavesse hát?
Mivel indit meg ő minden szivet?
Mi teszi úrrá elemek felett?
Nem-e az öszhang az, a kebléből törő 
S szivébe vissza a világot ölelő ?
Mig orsójára közönynyel sodorja 
A természet a végtelen fonált,
Mig minden lények zűrzavarja 
Egymásba boszantón kiált:
Ez elfolyó örök egyformaságba 
Ki önt dallamra lejtő életet?
Magasztos összehangozásra 
Ki gyűjti mind az elszórt lényeket ?

Ki kelt vihart a szenvedély szavának?
Ki ád alkonynak méla szózatot? 
Ösvényira a szeretett leánynak 
Ki ontja mind, mit a tavasz hozott ?
Ki gyűjt fűzérbe néma myrthust,
Hol érdemről dicsőn regél?
Istenivel ki tartja fenn Olympust? 
Ember-erő, a mint költőben é l!

Bohóc.

Ám használd mind e szép erőket,
S űzd úgy a költő teendőket,
Mint szerelmi kalandokat.
Az ember lát, érez, marad:
És észrevétlen be vau fonva.
Boldog vagy, majd borúba vész a fény,
A gyönyör fordul fájdalomba:
Észre se veszed — és regény, 
így irj nekünk: nyúlj bele hát 
Az emberlétbe, hol javába pezsg, 
Mindenki éli, kevés érti át,
S bárhol fogod meg, a legérdekesb.
Sok tarka képben egy kevés világot,
Sok tévedéssel szikra igazságot:
A jó italt ez adja ki,
Ezen üdül fel mindenki.
így gyűl köréd színe az ifjúságnak,
S szavadra, mint jósló igére várnak, 
így minden hő, epedő szív 
Müvedből méla tápot szív. 
így itt is, ott is mozdul valami,
Szive titkára ismer rá kiki;
Még egyaránt kacajra, köuyre készek, 
Csalódnak örömest, hódolnak a merésznek 
A bevégzettnek semmi sem elég,
A fejlő mindig hálás közönség.

Költő.

Oh add hát vissza nekem azt a kort, 
Midőn még én is fejlőben valék 
S a dal forrása hőén forrt,
És folyton újra születők;
Midőn köd lepte a világot,
S a bimbó még Ígért csodát,
S szakítva minden szép virágot 
Kalandozék a völgyön át.
Semmim se volt, de volt elég:
Valót szomjaztam, külszínt élvezők.
Azt a féketlen vágyat add hát,
A mély, gyötrelmes kéjét add:
Szerelem, gyűlölet hatalmát —
Add vissza ifjúságomat!
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Bohóc.

Ifjúság jó dolog, barátom,
Ha ellenség szorít csatákon,
Ha egy-egy bájoló leányka 
Ugrik az embernek nyakába,
Ha gyors futásnak pályabére 
Kemény munkára messze int,
Vagy őrült táncnak végzetére 
Virrasztni hiv a bor megint.
De a jól ismert, hü kobozba 
Gyengéd erővel nyúlni bé,
S szép kerülőkön kalandozva 
Lebegni biztos cél felé:
Ez a ti dolgotok, öreg urak,
És annál jobban tisztelünk mi csak: 
Az aggkor gyermekessé nem tész, 
Gyermek vagy még,  midőn öreg lész.

Igazgató.

A szóbeszédből elég ennyi :
Lássak történni végre valamit;
Mig ti bókot faragtok itt,
Valami jót lehetne tenni.

A kedvről hiába beszéltek,
Kétlőre nem jó lelkes óra:
Ha költők vagytok, vezessétek 
A költészetet parancs-szóra.
Most már tudod, mi kell miuékünk,
Erős italra van szükségünk,
Most menj és főzd meg sebtiben 
Mit nem teszesz ma, holnap nem leszen,
S egy napnak sem kell kárba veszni,
Az akarat fogja meg hevenyén 
A lehetségest üstökén,
Később már tudom, uem ereszti,
Folytatni kénytelen lévén.
Tudod, honi színpadjainknál 
Mindenki tesz, a hogy tehet:
Azért te most nekem ne sajnálj 
Látványt, gépet, se diszletet.
Használd a holdat s a napot,
A csillagokat szórhatod,
Van tűz és viz, van erdő, szikla,
Madárnak, vadnak sincsen hijja.
A deszkaházban járd be hát 
Az egész teremtés sorát,
És szállj sietve s meggondolva 
Az égből földön át pokolba!

DUX LAJOS.

KARDCSÖRGÉS.
-  BESZÉLT. —

Irta: BEÖTHY ZSOLT.

A postás cigány fütyörészve érkezett meg a 
kastélyba, pedig csak úgy vacogtak a fogai a nagy hi
degben. A kapuban vállain egy kissé megrázta a bun
dát, melyen több volt a lyuk, mint a farkasbőr. A 
kuktától kapta kölcsön, ki gyöngéd üzenetet kül
dött általa a városban szolgáló szeretőjének. Ennek át
adása lett volna a haszonbér azon kis melegért, mely- 
lyel a bunda Gyuri cigányt oly fukaron látta el. Gyu
ri azonban ezt se fizethette le, mivelhogy a ház fölött, 
melyben Jutka szolgált, összecsaptak a Duna hullámai. 
Cigányunk tehát alig tehetett egyebet, mint hogy a 
kukta édes epedő üzenetét a vadul zugó habokra bízza 
s a német postást, kit szerencséjére nem vitt el a je
ges árvíz, fölzaklatván, átvette tőle földesura számára 
az átveendőket. Azután kezeivel együtt tarisznyájába 
dugva a mit kapott, hazafelé indult és kikerülvén 
mindennemű veszedelmet, az esti szürkülettel megér
kezett Szeut-Pálra.

A kackiás huszár egy megvető pillantással vette 
át az újságot és levelet a didergő cigánytól. Könnyű 
volt ő kelmének csufolódni, hisz egész nap a meleg 
konyhában ölelgette a szolgálókat! Az egyik darab újság 
volt: a „Hazai és Külföldi Tudósítások“, melyet a ma

gyar nép szellemi gyarapítására az időtájt Kultsár Ist
ván bocsátott világgá. A másik egy levél, melynek 
széle-hossza egy volt, s bizony idomtalan formájáról 
nem igen hihetnők, hogy női kéz ir benne női szívnek. 
A cime ez volt: „A madame madame Charlotte de Po- 
kry, née de Márton. Szent-Pál-“ Ki irt volna akkor ma
gyar címet, melyről mindenki elolvashatta, kinek szól ? 
Ha egyebet nem tudott is, annyit minden miveit asz- 
szonynak kellett tudni, hogy francia levélcímet Írjon. 
Ez régibb invasiójuk volt a franciáknak, mintáz,mely
re a telhetetlen, félelmes Bonaparte mostanában készült, 
ki utóljára Auszterlitznél nézett szembe az osztrák és 
muszka császárok seregeivel. Sokkal régibb betörés 
volt az, s habár nem is gyászosabb és könynyel s vérrel 
teljesebb; de hiúságban és haszontalanságban minden
esetre gazdagabb. Tovább is tartott s kérlelhetlenebb is 
volt, mert sem fegyverszünetre, sem békére nem le
hetett bírni. Asszony és gavallér ember hogyan irt 
volna egyéb címet levelére, mint franciát, habár egy 
szót sem értett Talleyrand nyelvén és loyalis érzületé
nek egész hevével szidta a korzikai szörnyeteget?! Nem 
kérdezte-e akárhányunktól öreganyánk, mikor félnapi 
vesződség után elkészült egyik-másik levelével, hogy

21*
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ugyan mikép is szoktátok ti mostanában Írni a titulust £ 
Hát hajdan hogy szokták? Lessük csak meg, mikor a 
csont-pápaszemes, fehérhaju, ráncosarcu anyókák ré
gi, régi emlékeik közt kutatnak s előhúznak egy-egy 
régi, régi levelet, pillantsunk oda, mit látunk rajta 
kivül: „A mademoiselle mademoiselle...“ Hanem az 
ugy-e, ugyancsak régen lehetett ?

Az a Pekry Lászlóné, kinek a levél szólt, egy 
szép, fiatal asszony volt. Az ebédlő-szoba nagy diófa
asztala mellett ült egy fa-karszékben és a kicsiny 
ablakon bámult ki az esti szürkületbe. Nem volt fél- 
ölnyi magas frizurája, mivel a városi dámák a német 
hercegasszonyokat utánozták, kiknek akkoriban éppen 
úgy nem volt semmijök, mint ama divatmajmoló városi 
dámáknak Hosszú, szőke haja kontyba volt csavarva 
hátul, szűk kék ruha volt rajta és vállára egy fekete 
selyem-keszkenő dobva. Mindenesetre érdekesebb ké
pet adhatnék hősnőmről, ha halavány arcát a búcsúzó 
nap utósó sugarainak fényében mutathatnám fel; de 
szerencsétlenségemre akkor egészen szürke, homályos , 
volt az ég és a téli este korán bekövetkező sötétségé- j 
vei és későig tartó unalmával sebesen közeledett. Pe- I 
kryné nézelődött ki az ablakon, a nélkül, hogy né
zett volna valamire. Azzal a méla bámulattal nézelő
dött, melylyel ábrándozásra hajlandó embereknél két 
alkalommal szoktunk találkozni: ha a lobogó tüzbe 
vagy egy jól ismert tájképre tekintenek alkonyatkor. 
Azonban az ajtó nyílt, Jóska sarkantyúja csengett és a szép 
asszony az ablak mellett a feltört levélből következő
ket olvasá:

„Kedves Lottim! Én csak nem feledkezem meg 
rólad, mint egy valaki a szent-páli kastélyban rólam! 
Az igaz, hosszú idő folyt le elválásunk óta és nekem 
mégis úgy tetszik, mintha csak tegnap nyugodtunk 
volna egymás karjában. Sokszor gondolkodom felőled és 
sokszor jut eszembe, hogy te bizonyosan nem teszesz 
hasonlót. Azonban ugy-e Lottim, ezentúl nem lesz ok 
a pörlekedésre, mert te még holnap, mindjárt holnap 
neki ülsz és Írsz Jozefádnak egy hosszú, hosszú levelet; de 
olyan hosszút, hogy két napig tartson, mig végigolva
som? Az olvasásban majd Józsim is fog segíteni. 
Igen, Józsim, mert képzeld csak, ő már a betűkhöz is 
ért és minden tiszta falat telefirkál drágalátos nevecs- 
kéjével. óh,milyen nagy bolond ez az én kicsiny kato
nám! Köröskörül veszi magát öldöklő szerszámokkal; 
kard, puska, dob, csákó a legkedvesebb társasága és 
ha kérdezzük tő le: mi leszesz, Józsi ? egész hetykén fe
leli, hogy: Hadik apó. Ha látnád, mily félelmes sze
meket vet rá Juliskám, mikor az én apró Hadikom a 
tyúkól ellen ostromra indul, mintha csak féltené a meg
szállott ellenség golyóitól. Ez a két gyermek...“

— Gyújtsa meg a gyertyát, István, — szólt az 
asszony az ácsorgó huszárhoz, ki sietett a hosszú kén
gyertyát a piros folyadékba mártogatva, tüzet adni.

Az asszony lekönyökölt az asztalra és sokáig ^

nézett a levélre; de nem olvasott belőle egy sort sem. 
Csak nagy sokára folytatta:

„ .. .  minden örömöm. Milyen boldogok az én es
téim, Lotti! Józsi dobol az ablakon, Juliska pöröl ve
le, hogy inkább neki segítsen az ő Juliskáját öltöztet
ni. Férjem megölel és igy szól hozzám : Ülj mellém a 
kandallóhoz. Fel van szítva melege! Igaz, olvastad-e 
már a Kisfaludy major uram regéit ? Óh milyen szép 
történetek ezek; az igaz, hogy szomorú és érzékeny 
történetek; de valósággal megindítják az ember szivét 
és oly szépen folynak bennök egymásután a versek, 
hogy az ember a nélkül, hogy tudná a nótájukat, csak 
dudolgatja őket magában. Sokkal szebbek ám ezek, 
mint a Dugonics tisztelendő uram meséi Jolánkáról és 
Etelkáról, melyeket — emlékezel rá? — lopva olvas
tunk a kertben a nagy barack-fa alatt, mígnem egy
szer rajtunk törtek, menekülnünk kellett, könyvünket 
nem rejthettük el jól, rájött az eső és Jolánka törté
nete szerteszét ázott. No csak ha szerét ejtheted, a 
Kisfaludy regéit ne hagyd olvasatlanul. Nem is tenne 
fel az ember egy katona-emberben annyi poésist! 
Vince nevet is rajta (amúgy keserűen, ahogy szokott) 
és azt bizonyozza, hogy ő nem is hiszi, hogy Kisfaludy 
uram jó katona lehetett. Igaz Vince! Majd elfelejtem, 
a miért tulajdonképen irom levelemet. Az én szomorú 
bátyám elunta Budát és amint az idő egy kissé kien
ged, lemegy Gémesre, a ti szomszédságtokba remetés- 
kedni. Úgy emlékszem, te csak egyetlen egyszer lát
tad Vincét; de te akkor gyermekleány voltál és bá
tyám ifjú ember. Egy pár év atatt nagyon megvénült. 
Karján sebével kínlódik, melyet Ulmnál kapott; de 
azt hiszem, egyebütt is van sebe, mert már ősz haj
szálai mutatkoznak, komor és emberkerülő. Mi min
dent kedvére tettünk; de már elunt bennünket. Gé
mesen vett valami kis birtokot és most oda bujdosik. 
Fel nem fog keresni benneteket; de ha találkoznátok 
vele, legyetek jók hozzá. Ő megérdemli, mert vitéz ka
tona volt s (bár nem mondja, én azt hiszem) szeren
csétlen ember.“

A levélben még volt egy is, más is. Pekriné mi
kor végig olvasta, átnézte újra; de arcán nem igen 
látszott, hogy valami kellemes emlékeket idéztek volna 
föl benne a sorok, melyek szeretettől és boldogságtól 
áradoztak. Rideg és büszke lélek volt ö, kinek amarról 
kevés fogalma s emebből büntetésül kevés osztályrésze 
volt.

Künn kocsi zörgött, a huszár rohant ki, a kutyák 
vinnyogása behallatszott és nemsokára belépett a há
zigazda, Pekry László uram. Biz ő kegyelme túl volt már 
az ötvenen s nagyon is öregesen ölelte meg a fiatal 
menyecskét. Terjengette a karja it; de látszott, hogy 
régen elfáradtak már az ölelkezésben. A bajusza csak 
megvolt, hanem a feje már kopaszos, s ha rövid haját 
hátrafelé fésüli és nem előre, csak úgy nézett volna ki, 
mint most.
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— Jó estét feleség, kedves, egyetlen Lottikám,
— dörmögte és nagyot fújva, belebocsátotta úri testét 
a legelső székbe, mely gazdájáénál kitartóbb karjaival 
kínálkozott neki.

— Hát hol járt kegyelmed ? — kérdé az asszony.
— Hogy jött meg ilyen korán. Összevesztek?

— Össze? Nem, nem vesztünk össze, — dörmö- 
gött az öreg és még egyet fújt, azután a derekát pró
bálgatva, hol fölkelt, hol leült. Miután meggyőződött, 
hogy még úgy a karszékből való kiemelkedésre, mint 
az abba való bebocsátkozásra ötven súlyos éve dacára 
is képes, kezdte magyarázgatni korai megjövetelét. 
Nem zördültünk össze, hanem ott ijedtség van. Borzasztó 
nagy ijedtség.

— Miféle ijedtség? Tán foga jön a kicsinek?
— Mit foga! Dehogy foga! A francia császárnak 

jött foga megint miránk. És a Kálozdyék nagyobbik 
fia most lett tisztté. Akár rögtön háborúba menjen. No 
te, ha azt a sirás-rivást láttad volna, a mi ott volt, 
mikor a Pista levelét olvasták! Ahhoz a béres Jánoséké, 
mikor a minap lehuzattam a Jánoskát, semmi se volt! 
Hehe, hehe. Biztattam őket, hogy nem lövik mindjárt 
agyon az embert, ha háborúba megy. Lám, én hány re- 
stórációt kiállottam Pedig hogy lármáztak ott, kardos 
emberek is voltak, dobáltak, kövekkel dobáltak, hal
lod-e? verekedtek, te, fütykösökkel verekedtek, egy
más fejét zúzták be, emberhalál is volt. Én ott jártam 
közöttük, mégis itt vagyok. Tyü, milyen veszedelem 
volt az! Hehe. Egyszer pláne golyóbisokkal is dolgoz
tak. Akkor benn voltam ugyan a nagy szálában; de 
nem röpülhetett volna-e oda is be a golyóbis? Hehe. 
Azért itt vagyok. Ép kéz-láb, kutya bajom, erőben, 
egészségben, hehe. Mind elmondtam, mind nem hasz
nált. Azt mondták, hogy mi az az igazi háborúhoz? 
Semmi. No hát, mondom, ha a restóráció egy magyar 
embernek semmi az igazi háborúhoz, akkor áldjon meg 
benneteket a teremtő. Kikiáltok Jancsinak, hogy fog
janak, én nem hallgatom tovább a siránkozást. De ha 
te azt hallottad volna! Hehe!

— Hát igazán lesz háború ?
— Én nem tudom, galambom, szentem, hanem a 

mi {»apunk is bizonyozta, hogy a nyáron látott üstökös 
csillagot. Különben azt gondolom, hogy a tiszteletes 
uram csak mostanában főzte ki az ő üstökös csillagát. 
Mert ha igaz és megjelenti ő felségének, hogy idejében 
készülhessen a háborúra, nagy pénzt kap értté! Hehe. 
Különben csak legyen; kirukkolunk. Állunk elibe. Meg
mutatjuk mit tudunk. Álltunk mi már ki különb cse
tepatét is ! Hát vacsorával tán nem is vártok ? No bi
zony.

Este már a külső régiókban is tudva volt, hogy 
háború lesz. A pupos Erzsók asszony, kit mindenki rosz- 
sziviinek is fukarnak tartott, holott ő csak „vallásos
nak“ állította magát, meg volt győződve, hogy az em
beri roszaságot bünteti ő szent felsége, minthogy a bé

res Gyuri, kit tavaly katonának fogtak, az ő ládája fe
nekéről két megkuporgatott tallérját lopta el. A Já 
noska, kinek minapi balesetéről értesülve vagyunk, fé
lelmesen kérdezősködött a kuktától, hogy vájjon az, a 
kit életében az a baleset ért, hogy aszalt körtve-tolvaj- 
ságért lehuzattatott, nem fog-e okvetlenül katonának 
fogattatni ? A huszár sarkanytyuját összeverve jelen
tette, hogy ő csak akkor megy háborúba, ha „iuzur- 
réció“ lesz és a tekintetes urat kell kisérnie. A hány 
ajak a konyhában volt, mind egyszerre kérdezte, hogy 
vájjon mindenkinek háborúba kell-e menni, ha „inzur- 
réció“ lesz? Ez egyhangú kérdésnek alapja nem tudjuk 
abban feküdt-é, hogy köztudomás szerint a huszár a 
legkegyeltebb ember volt a háznál, minélfogva, ha neki 
menni kell, akkor bizonyosan mindenkinek kell; vagy 
abban, hogy a tekintetes ur átalánosan hires gyávasága 
csak akkor fog bizonynyal kardot kötni, mikor még ő 
se (még ő se! -  az ő-n oly iszonyú súlya feküdt a bá
mulásnak, hogy e szót valóban szeretném nagyobb nyo
matékosság kedvéért ritkítva szedetni, ha legalább két 
betűből állana,) még „ő“ se kerülheti ki a katonaságot. 
A kukta, ki azonkívül, hogy szerelmes volt, egyszer
smind rendkívül csámpás lábakkal dicsekedhetett, ör
vendve rikkantott föl egy mentő eszmén, mely nem volt 
egyéb, mint az, hogy Jutka gazdája doktor a városban, 
kire Jutkának mindenesetre lesz annyi befolyása, hogy 
ötét meg fogja szabadítani Napoleon császár győzelmes 
ellenfelének dicsőségétől. Ámde hol van most Jutka és 
Jutkának doktora, kire a csámpás kukta spekulál?Ta
lán a Duna mélységes fenekén, a minthogy a postás 
cigány a föld szilién nem is találta sehol őket. Mig e 
beszélgetések folytak, melyek eredménye az volt, hogy 
mindenki háborúval álmodott, csak a kukta ült álmá
ban terített asztalnál, melyen gombócok voltak föltá
lalva, ámde a gombócok feketék voltak és oly rettentő 
nagyok, mint ogy-egy ágyugolyóbis... mig, mondom, e 
rémálmokat előidézett szóváltás folyt, a cigány, kire a 
zavaros tanácsban senki sem ügyelt, a tűzhelyhez som- 
polyodva, hozzálátott a pecsenyéhez. Mikorra a „val
lásos“ Erzsók, ki minden bűnnek született ellensége és 
boszulója volt, észrevette a gazdálkodást, a cigány már 
régen jóllakva fütyörészett.

A ház szép asszonyának sem volt jó éjszakája. Az 
ő szép fejébe nem ütött szeget az, hogy ha „inzurréció“ 
lesz, akkor még , ö“ is kénytelen menni. Ha nem tudnám, 
hogy Pekry uram réges-rég túl van azon, hogy emez 
árny ék világ hivtelen asszonyaival törődjék, még ha ezek 
a házasság szent köteléke által vannak is hozzá kap
csolva, nem árulnám el, hogy felesége azon az éjszakán 
bizony egyetlenegyszer se gondolt ő reá, Különben ez 
nem is lett volna lehetséges a nélkül, hogy ón és velem 
együtt önök, kik e sorokat olvassák, jóizüt ne nevet
nénk rajta. Egy szép, fiatal asszonyon, a ki az éjszaka 
néma óráiban hófehér karjára hajtva ábrándozó fejét, a 
mécses által homályosan világított falon egy alakot
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lát, egy alakot, a kit szeret ott látni, a kit szive sze
rint, szivesen lát ott és ennek az alaknak hátáig érő 
homloka, tömpe orra, keresztbe álló szemei, szürke ba
jusza van és öt foga, melyeknek születését ezelőtt öt- 
venhét esztendővel Laci urfi hatalmas nyavicskolással 
jelentette édes mamájának, és ez alak épen leüléssel és 
fölkeléssel próbálgatja derekának rugékonyságát, és ez 
alakot . . .  de ugy-e, hogy csakugyan nevetséges lett 
volna Sarolta, ha férjére gondol? Nem, nem. Ki sem 
kivánja tőletek, szegény asszonyok, hogy magános órái
tokon ne arra gondoljatok, kivel ez órákat legsziveseb- 
ben töltenétek. Hisz hányszor nincs úgy se több jó órá
tok ebben az életben, mint az, melyben arról gondol
kodtok, kiről nem kellene gondolkodnotok, s ha kíván

nánk is az ellenkezőt, -  ti úgysem tennétek meg. 
Mi nem akarunk gondolataitok titkos kamrájába lopóz- 
kodni, hogy ott rendet csináljunk. Ki tudja, milyen 
kedves nektek a régi rendetlenség! Hisz az élet nem 
hasonló a szerelmes színjátékokhoz, melyek közül a 
legsilányabban is vau egy jelenet, hol a szerelmes ifjú 
és szerelmes hajadon tanuk nélkül találkoznak a kert 
fái alatt, vagy a salon illatos levegőjében és kibeszél
hetik magukat. Hápyan nem beszélhették ki magukat 
közületek, ti magatokba zárkózott és közlékeny, hideg 
és dévaj, szép és nem szép asszonyaim?! Csak gondol
kodjatok hát, gondolkodjatok, mig elálmosodtok, vagy 
gondolataitok közt meglep a hajnal!

(Folytatjuk.)

P E T R A R C A .
MACAULAY ESSAY-JL.

Et vos, o lauri, carpam, et te, proxima myrte 
Sic positae quoniam tuaves miscetis odores.

Vi rg i 1.

Alig mutathatni föl irót, kinek hirneve, akár ki
terjedését, akár tartósságát tekintve, megközelíthetné a 
Petrarcáét. Halála óta négy és fél század telt le, s a 
nyugati világ minden országának lakói mégis ép oly 
közelről ismerik jellemét és kalandjait, mint tulajdon 
irodalomtörténetük leghíresebb neveit és legújabb ado
máit. Valóban ritka kitüntetés! Ócsárlóinak be kell 
ismerniök, hogy érdem nélkül egy költő sem nyerhette 
volna el e babérokat. Bámulói aligha fogják állitni, 
hogy Petrarcát csupán érdeme emelte ama hírnévre, 
mely sem Shakespearenek, sem Miltonnak, sem Dan- 
tenak nem jutott osztályrészül; arra a hiruévre, melyet 
— kivéve őt és Cervantest — talán egy modern iró 
sem tarthatott meg sokáig, t. i. európai hírnévre.

Nem nehéz kimutatni nehányat azon okok közül, 
melyeknek e nagy férfiú hírét köszönheti; hírét, mely
ről meg kell jegyeznem, hogy nem áll arányban az em
beriség csodálatát kevetelő valódi igényeivel. Petrar
ca először is egoista. Az egoismust a társalgásban 
általán véve gyűlölik. Szerelmesek, s azt hiszem, csak
is a szerelmesek bocsátják meg egymásnak. Nem te
szik azt elviselhetővé sem szolgálatok, sem tehetségek, 
sem hatalom. Hála, csodálat, érdek, félelem alig aka
dályozzák azokat, kik meghallgatására kárhoztatvák, 
hogy ellenszenvüknek és lankadtságuknak kifejezést 
ne adjanak. A gyermektelen nagybátya, a hatalmas 
pártfogó alig vívhatja ki magának a figyelmet. Elhagy
juk esőben a postakocsi coupéját, s inkább a bakra 
ülünk, semhogy utitársunk történetét meghallgassuk. 
A káplán érsekének jelenlétében ajkait haiapdálja. 
A m i d s h i p m a n  orrát fintorítja az admiralitás

első lordjának asztalánál. S ez a p r a x i s ,  mely pes
tise a társalgásnak, mégis semmi más által nem pótol
ható, különös bájt kölcsönöz a költői alkotásoknak 
Rousseau e nemben a legbátrabb kísérletet tévé teljes 
sikerrel, s Byron korunkban hasonló kísérletek egész 
sora által lett az általános érdekeltség és csodá
lat tárgyává. Wordsworth intensivebb, bár nem oly 
kézzelfogható egoismussal irt, s az imádók amaz osz
tálya jutalmazá, mely aránylag kicsiny ugyan számra 
nézve, de annál lelkesültebb a hódolatban. Nem szük
séges több példát fölhoznunk. Az irodalom ösvényei 
még most is a dicsőség ama koldusaival vannak ellep
ve, kik érdekeltségünket az által akarják fölkölteni, 
hogy elénk tárják elméjök minden ferdeségét s ér
zelmeik be nem hegedt sebeiről a leplet levonják. 
Sőt még olyanok is vannak, kik a koldusokhoz ha- 
sonlólag hálásabbuak találják a nézőtől tettetett fica- 
modás és gyöngeség fitogtatásával könyörögni ala
mizsnát, mintsem becsületes munkával, melyre őket 
egészségük és erejök képesítené. A könnyenhivő közön
ség pedig megbocsátja és megszánja az ily csömörletes- 
séget, mely csupán megvetést és ostort érdemelne. Ez a 
művészet, melynek oly gyakran van sikere, ha tökfil- 
kók élnek vele, — ellenállhatlan varázst kölcsönöz oly 
müveknek, melyek belső becs által tűnnek ki. Mindig 
szeretjük, ha tudunk valamit azoknak jelleméről és 
helyzetéről, kiknek iratait gyönyörrel olvastuk. Azo
kat a helyeket, melyekben Milton saját viszonyait 
érintette, talán gyakrabban és több érdekkel olvassák, 
mint költeményeinek egyéb verseit. Vidám hangulatba 
hoz, ha vizsgáljuk, mennyi fáradsággal dolgoztak a
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kritikusok azon, hogy Homer műveiből helyzetére és 
jellemére vonatkozólag nehány vonást kiolvassanak. Egy 
föltevés szerint Demodokus neve alatt önmagát akarta 
rajzolni. Mások azt állitják, hogy azonos volna Phemi- 
ussal, kinek életét Odysseus meghagyta. Az emberi ke
délynek e vonása, nézetem szerint, nagy mérvben ki
magyarázza az oly költő széleskörű kedveltségét, kinek 
munkája alig egyéb személyes érzelmeinek kifejezé
sénél.

Másodszor Petrarca nemcsak egoista, hanem 
egyszersmind szerelmes egoista is volt. A remények és 
félelmek, az örömök és fájdalmak, melyeknek rajzait 
adta, ama szenvedélyből vették eredetöket, melynek 
birodaloma valamennyi szenvedély közt a legnagyobb 
s mely valamennyi szenvedély közül legtöbbet kölcsö
nöz a képzelettől. Még más, igen jelentékeny előnye is 
volt! Ő volt az első nagy szerelmi költő, ki ama ráz
kódás után lépett föl, mely a világnak nemcsak poli
tikai, hanem erkölcsi helyzetét is megváltoztatta. A 
görögök, kik közintézményeikben és irodalmi izlésök- 
ben homlokegyenest ellentétben álltak a keleti népek
kel, a házi szokásokra nézve velők nagy hasonlatosság
ban állottak. Ezekhez hasonlólag ők is megsemmisi- 
ték nőik értelmiségét s elzárták őket; s az még leg
kevesebb ama borzasztó bajok közül, melyeket e go
nosz rendszer előidézett, hogy a szellem mindazon 
képzettségét s az erkölcs mindazon varázsát, mely ma
gas fejlettségű körökben nélkülözbetlen arra, hogy a 
férjet a nőhez láncolja, — egy Phryne és egy Lamia 
monopolizálták. Ez el nem engedhető elemeket, melyek 
a tisztességes és lovagias szerelmet alkotják, együtt 
seholsem látjuk. A matrónák és leányaik, a hárembe 
zárva — unalom közt, képzettség nélkül, a mechanikai 
művészeteken kivül mitsem tanulva, s inig férjhez nem 
mentek, alig láttatva — csak ritkán kelthettek ér
deket ; mig ragyogó vetélytársnőik , félig gráciák 
és félig harpyák , fényelgők és képzettek , pazar
lók és ragadozók , becsülést nem tudtak kelteni 
soha.

E tekintetben Romában a társadalom állapota 
sokkal szerencsésebb volt. A romai költők a szerelmi 
szenvedély festésében határozottan felülmúlták a görö
göket. Egy tárgy sincs, mely körül annyi sikert arattak 
volna. Minden hibájuk dacára is meg kell adnunk 
Ovidnak, Catullusnak, Tibullusnak, Horácnak és Pro- 
percnak, hogy művészetük ez ágában magasan állnak. 
Ezekhez szeretném még kedvencemet Plautustis sorolni, 
kiről, bár a görögöktől vette bonyodalmait, sejtem, hogy 
ingerlő alakjainak eredetiéit Romában találta.

Sok baj mégis állandóan megmarad, s midőn e 
nagy birodalom megbukott, még roszabb színben tűnt 
föl mindaz, mi a házi életben rósz volt. A rómaiak oly 
kormányok befolyása alatt, melyek a midőn függésben 
voltak, ugyanakkor zsarnokoskodtak; melyek ellensé

geik előtt csuszás-mászáz által vásárolták meg a hatal
mat, hogy alattvalóikat lábbal tiporhassák, -  • az elpu- 
hultság és megalázás legmélyére sülyedtek Hazugság, 
gyávaság, tunyaság, öntudatos és gondtalan becstelen
ség képezték a nemzeti jellemet. Ily jellem épen nem 
fér össze az erősebb szenvedélyekkel. Különösen az a 
szerelem, mely a szó modern értelmében egyfelől vé
delmet és önmegadást, másfelől bizalmat, mindkét 
részről becsülést és hűséget föltételez, nem létezhetett 
oly nyomorult és szívtelen rabszolgák közt, kik Hono
rius és Augustulus trónja előtt térdeltek. E korban 
kezdődött a nagy újítás. Észak harcosai, jóllehet tu
datlanok és embertelenek voltak, erdeikből és mocsá- 
raikból oly tulajdonokat hoztak magukkal, melyek nél
kül az emberiség gyöngeség s a tudás átok : tetterőt, 
függetlenséget, a gyalázat iszonyát s a veszély megve
tését. Valóban igen érdekes volna kikutatni azt az utat- 
módot, mely által a vad hódítók és elpuhult rabszol
gák, nagy sötétségben és sok nyugtalanság közt nyüzs
gő nemzedék után, létrehozták e modern európai jelle
met ; kezdve az első összeütközéstől a végleges egye
sülésig nyomon követni e titokteljes alchymia hatását, 
mely az ellenséges és becsnélküli elemekből kiválasz
totta az emberi természet szinarauyát; elemezni a tö
meget s meghatározni az arányokat, melyek szerint az 
alkatrészek egymással vegyültek.

De a tárgyhoz kell szorítkoznom, melyhez fogtam. 
A szerelmi szenvedély lényege egész átváltozáson ment 
keresztül. Megtartotta ugyan phantastikus és kéjes jel
legét, melyet az ó-kor déli nemzeteiben létrehozott, de 
most azzal a babonás tisztelettel színezték ki, mely- 
lyel az északi harcosok már régi időktől kezdve tekiu- 
ték nőiket. Imádás és harc szolgáltatta e szerelemnek 
a legünnepélyesebb és lelkesitőbb érzeteket. Az egyház 
áldásával szentesítette, s a torna-játék koszorúival di- 
szité. Venus — a régi mondaként — ismét kiemelke
dett a sötét és viharos hullámokból, melyek szépségét 
oly soká rejtve tartották. Most azonban nem az ó-kor 
meztelen és érzéki kellemében emelkedett ki. Régi va
rázsának övét viselte ugyan még, de homlokán ragyo
gott Juno diademje s kezében volt Pallas aegise. A 
szerelmet igy uj szenvedélynek tarthatták s nem lehet 
csodálni, ha az első nagyjelentőségű költő, ki géniuszát 
ez iránynak forditá rendkívüli föltünést okozott. Pe
trarcát oly kalandorhoz lehet hasonlitni, ki véletlenség- 
ből ismeretlen és gazdag szigetre vetődik; s a ki, bár 
csak durva alakú keresztet állít föl a parton, mégis 
birtokába veszi a sziget kincseit s nevével ruházza föl 
azt. Petrarca igénye némileg hasonlít Amerigo Ves
pucci jogához a szárazföldet illetőleg, melynek nevét 
Columbustól kell vala kapnia. A provencei költők két
ségen kivül tanítói voltak a flórencinek. De ők oly idő
ben írtak, mely érdemeiket nem tudta méltányolni. 
Utánzójuk pedig ép oly korban élt, midőn a költészet 
a beszélt nyelven közfigyelmet keltett. Petrarca az volt
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az irodalomban, a mi a szerelemben Valentin.*) A kö
zönség magas polcra helyezte, nem mintha érdemei 
rendkívüliek lettek volna, hanem mivel az első volt, 
kit a hosszú álombéli ébredés után megláttak.

Petrarca közvetlen követőivel összehasonlítva ép 
anuyitnyert, mintha azokkal tették volna párhuzamba, kik 
megelőzték. Olaszország még egy évszázaddal halála 
után sem mutathatott föl költőt, kit vele összehason

líthatott volna. A költői szellem e sülyedését kétségen 
kívül nagy részben ama befolyásnak lehet tulajdonitni, 
melyet saját munkái gyakoroltak hazájának irodalmára. 
S mégis emelték dicsőségét. Legtöbbet használ az iró 
hírnevének, ha oly nemzedék lép nyomába, mely mé
lyen alatta áll; s ez könnyen megfogható okokból oly 
előny, melylyel inkább bírnak azok, kik a nép ízlését 
elrontják, mint a kik javítják. (Folytatjuk.)

A HÓVIHAR.
-  Irta: SOLLOGUB. —

A hó stirtt pelyhekben szállongott. A szárátovszky-i 
ország-utou nehézkesen döcögött egy elcsigázott lovak
tól vonszolt kibitka. Köröskörül a hóval födött róna 
nyúlt el, s mindenfelől csak a végtelen fehér pusztaság 
látszott. Ehhez még erős szél süvöltött végig a mezőn. 
Hideg, sötét volt a táj, és rémes . . .

A kibitka belsejében medvebundájába burkulózva 
feküdt egy testőrtiszt, unalmában ábrándozással töltve 
idejét. Pétervárott képzelte magát, hova bátyja menyeg
zőjére sietett; gondolkozott arról az örökké zsibongó, 
zajgó Pétervárról, hol ifjúkorának legszebb napjait tölté, 
s mely viszonzásul nem igen ajándékozá meg őt ezért 
nyugalmas élettel, vagy az emlékezet tarka szivárvány
szalagjával. Ily gondolatok közt fölidézte lelkében múlt
ját, kedvenc kalandjait, szerelmi vágyait, az örökös csa
lódások váralma fölötti boszaukodását. Erre átvonul
tak lelkében a szép leányok, fiatal, deli hölgyek alak
jai, kik elvonulva szokott pillantást, egypár nyájas 
mosolyt, csábitó szavakat veténekfeléje,amiben egyéb
iránt semmi különös nincs, mert ő előkelő, nemes szár
mazású, tekintélyes család sarja. Fiatal, csinos, eléggé 
ügyes, a mellett különös bájjal táncol, mi őt becsültté 
teszi; az anyák magok hívják meg őt ebédre, az apák 
családostul teszik nála látogatásaikat; a leányok tisz
teletteljesen viszik őt a mazurba, szóval mindenben de
rék fin; a delnők páholyai mindig nyitva állnak szá
mára a színházban, számos meghívást kap a szállo
dákba egy-egy barátságos vacsorára, a hol finom illatu 
szivarokat színak s csak köznapi csevegést folytatnak. 
Némelyek hálójukba akarták keríteni, mások sziuleg 
ellenei voltak. Ugyan mire vágyhatott volna még? Hát 
nem irigylendő sors volt-e ez? nem volt-e hiúsága ki
elégítve? Miért nehezül most ez ellenséges érzés ön
súlyként szivére ? Azért, mert e háborgó zajból, e hiú

*) Szokásban vau Angliában, hogy Valentin napján 
(febr. 14.) névtelen leveleket küldözgetnek a hölgyeknek. 
Tartalmuk rendesen szerelmi nyilatkozat. Az első férfi, 
kit a hölgy Valeutin napjának reggelén meglát, közhiede
lem szerint férje lesz. London városában Valentin napján 
mintegy f>0— 60,000 szerelmi levelet hord szét a városi 
posta. Ford.

tömkelegből egyetlen üdítő érzést sem vitt ki magá- 
vtl, m e l y  f é n y t  v e t e t t  volna,  m i n t a  l á m p a ,  
é l e t é n e k  k ö d ö s  v i l á g á r a ;  azért, mert nagyon 
jól tudá, hogy a leányok pillantásai ép úgy, mint a fér
jes nők sóhajai, nem személyének, hanem inkább állá
sának voltak szánva. Találgatá a nagyvilági élet csodás 
különösségeit, a hol bár idejekorán megközelíthetők a 
szenvedélyek, ama mély, határtalan, számítás nélküli, ön
tudatlan szerelem számára nincs s nem lehet menhe- 
lyet találni, mely oly kevesek osztályrésze, mely örök
ké világol, örökké hevít s a sírig hű kísérője a szívnek.

E percben megállt a kibitka. —
— No mi baj? — kiáltott a tiszt; atyafi, ha igy 

haladunk, akkor soh’sem érünk célt. Hajts, mert kü
lönben egy krajcárt sem kapsz pálinkára!

A kocsis leszállt helyéről, megdermedt kezével 
keresztbe hadonázott, s aztán lehajlott a földre, mint
ha valamit keresne.

— No’ isz, köszönöm azt a pálinkát! — dörmö- 
gött a kocsis fogai közt; — kell is uekem a pálinkád; 
uram bocsá’ ! sehol egy nyom az útból!

— Hát mi lelt? vak vagy? — kérdé a tiszt türel
metlenül.

— Vak, — diiunyögé a kocsis, — az vak! Látod 
uram, milyen vak vagyok !.. Nézd, ha vak vagyok-e ? 
Hál’ istennek, még soha sem voltam vak. ’Szcsak látod, 
milyen az idő ! Uram bocsá ! . . . Nesze neked, 
itt a vihar!

— No hát aztán, ha itt van is?
— Mit nem bánod! . . .  Nézd csak uram. Ne ad

ja isten, de ez a vihar... Oh istenem, istenem! Mit tévők 
legyünk? Istenkisértés ez! Nézd, hogy feltámadt...

A tiszt kitekintett a kibitkából és elborzadt.
A ki nem utazott a mi rónánkon télnek idején, 

annak fogalma sincs a sivatag viharáról. Eleinte a 
hó gomolyog, aztán felkapja a szél s úgy hányja, veti 
szerte-szét, mintha semmi gát vagy akadály nem áll
na előtte. A föld, mint a befagyott tenger, egy 

J végtelenig nyúló, törékeny asztalkendővel van bebo- 
J ritva, darabosan kezd elválni a fekete égtől s egyszerre 

a vihar valami uj összecsapzott fekete rónát takar szét 
i rajta. Egy madarat nem .látni répülni, egy nyúl nem
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szökik fel; minden néptclen, kikölt, vad s tele végte
len ijesztő rémülettel. Most a feltámadt zord északi szél 
hangja kezd szabadon orditni a sivatag végtelenén s 
jajgatva sir, szörnyű hangon bömböl, minőt csak a siva
tag hall tőle. Egyszerre megborzad az egész természet. 
A hóförgeteg repülni kezd a vihar szárnyán. Kezdetét 
veszi valami megfoghatlan, csodás, kimagyarázhatlan 
zavar... A föld remegésében az éghez látszik tapadni, 
az ég pedig a földre veti magát; de már a másik pillanat
ban újra összeomlik minden hömpölyögve, aztán egygyé 
olvad egy pokoli chaoszba. — A hógörgetegek, mintha 
egy óriás szaladna fehér lepedőben, fölállnak, megnyer- 
gelik a vihart s azzal tova vágtatnak; majd őrült for
gótáncot járva dulakodnak: egymással, el-elbuknak, 
kavarognak, aztán ismét széthullnak, csak azért, hogy 
még nagyobb erővel, még borzasztóbban támadjanak 
egymás ellen. — Köröskörül sem út, sem ösvény. 
Mindenfelől csak a hóvihar. Ez itt az ő birodalma, sé
tatere, ez itt az ő vad nászünnepe. Jaj annak, a ki ke
zei közé kerü lt: halálra kínozza, össze-vissza forgatja 
a hóban, behányja vele, aztán szemébe kacag s élve 
ki nem ereszti karmai közül.

Valóban a kedélyes, előkelő, fényes pétervári vi
lágból egyszerre a fantastikus, üres élvezetü sivatag 
hidegébe hullni — kissé kirívó ellentét. A tiszt elgon
dolkozott, s nyugtalanul tekintgete szét. — A tánc
mulatság látványai, a szép nők és álmok egyszerre szét- 
foszjottak. Kétségbeejtő helyzete volt.

Nem jó lenne itt maradnunk? — szólt habozva.
Itt maradni, - suttogá a kocsis, — már hogy 

itt maradjunk? Csak aztán igazán itt ne maradjunk. 
Csak roszabb ne legyen belőle.

— Hogyhogy?
- Persze hogy roszabb, hisz mindjárt behord 

itt bennünket a hó; jobb ha szánjuk,bánjuk vétkeinket, 
mert megvesz az isten hidege... Van valami vétked? 
Azon mód itt fagysz meg, uram.

- No akkor csak rajta, hajts tovább, — kiáltott 
a tiszt; — hajts!

-  De hát merre menjek? Látod minő a burán.*) 
A jó isten látott ilyet!

A vihar mind Jobban és jobban kezdett erőlköd
ni. Az utasok helyzete valóban mindig roszabbá kezdett 
válm. A kibitkát szerencsére a hógergetcg tova ra
gadta A lovakat meg a hömpölygő hólavina vitte 
magával, s nehéz prüszkőlés közt alig tudták lábaikat 
emelgetni; mellettük haladt a kocsis önmagával be
szélgetve. A tiszt hallgatott; két teljes kínos óra múlt 
igy el, a vihar nem szűnt A kibitka mindig mélyeb
ben vágott a lezuhant hóomlatagba A tiszt már érzé, 
hogy a metsző hideg tagjait zsibbasztani kezdi, gondo
latai már összefolytak Valami csöndes szunnyadás, 
tele azzal a különös, lenyügző restséggel, kezdéőt hova

tovább magával vonni a nyugalmas álomba, abba az 
örök, ébredésnélküli álomba...

Egyszerre tűz fény csillant meg a távolban. A ko
csis lekapta sapkáját s keresztet hányt magára.

— Na, szerencséd uram; ama ház ott nincsmesz- 
sze; ha ez nincs, könnyen itt hagytuk volna fogainkat.

Megérezvén a lovak a közeli menyhelyet, meg
csóválták farkukat, neki dűltek a hámnak s vígan ira
modtak tova. Az utasok egyenesen a feléjük világitó 
fénynek tartottak. Az útra gondolni sem lehetett. Kis 
idő múlva egy kis házikóhoz értek, mely féloldalra 
volt dőlve, mintha a falut ott hagyva, valaki agyon
ütötte volna itt a pusztán. A félig kopott zsupfödél 

! ledöntött tetejével s hóval roppantul behordva oly ke
serves kinézést kölcsönzött ennek a szegény háznak 
azzal a két kis ablakocskával, a honnan a tüzfény vi
lágított.

-  Állomás! kiáltott a kocsis s rögtön fogta ki a 
lovakat.

A ház ajtajából az állomásfelügyelő rohant elé, 
sietvén a tisztet a kibitkából kiemelni, aztán bevitte a 
szobába s átolvasván útlevelét, azonnal felső kabátja ki- 
gombolásához fogott. A kis, barátságos szobában egy- 
pár oszlop állt, közbül a szamovár fris gőze párolgott, 
mi kétes homályt vetett a környezetre, egypár csinos 
arcra s három szakállas kalmárra, kiket szintén a hó
vihar szorított volt ide.

A legidősb közülök üdvözlé az újon érkezettet.
— Aligha fogunk már szaporodni. Olyan utazás 

után mint a nagyságodé, nem lesz rósz kissé fölmele
gedni. Kérjük szeretettel, ha meg nem veti a szegény 
kalmárok szívességét s leereszkedik hozzánk, szabad 
egy csésze theával megkínálnunk ?

A tiszt örömmel engedett a szives fölhívásnak s 
leült az uj ismerősökhöz.

A beszéd természetesen az időről, különösen a 
hóviharról, de leggyakrabban a halkereskedésről s effé
lékről folyt.

A tiszt tőle telhetőleg iparkodott résztvenni a 
beszélgetésben, de lassankint ezt is megunta s kezdett 
a szobában széttekintgetni. — Az ajtónál mindjárt rop
pant orosz kályha terpeszkedett, oldala mellett hosszú 
lócával, tűin an rajta kettős, alul kihúzó ágy állt, tele 
rakva párnákkal s dunyhákkal, melyeket kopott ágy- 
teritő takart, mely köröskörül dirib-darab rongyokból 
összevarrt csipkés szegélylyel volt ellátva; az ablak- 
közt egy divánka foglalta el, melyen a kalmárok ül
tek. A másik oldalon még amannál is nagyobb ágy 
diszlett, persze csak mutatónak, külső része szépen ki
festve, legkivált a toronyalaku ágyfő, ez bundával volt 
letakarva. Körül a szobában székek álltak. — Egy nagy 
láda, egy örökké ketyegő kakuk-őra egésziték ki az ál
lomás-felügyelő lakának ékességeit. A gerendás falon 
a posta-szabályok voltak kiragasztva. Az ablakot foly
ton zörgette a háborgó vihar. Egyszerre valami robaj

22
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170

hangzott a pitvarban. Az ajtó előtt gyermekhang, női 
beszéd s erőteljes férfihang hallatszott. A felügyelő 
újra kivilágitott. — Az ajtó fölnyilt s egy kapitány lé
pett a szobába neje, éltes nővére, és kis leánya kísére
tében. — A kapitány először is a tisztet üdvözlé.

— Ez aztán az idő! Ön is utazik ?
— Mint látja.
— Messzire?
— Messzire.
— Hova, ha szabad kérdenem?
— Pétervárra.
— Ah! szabad kérdenem becses nevét?
A tiszt megnevezte magát.
— Hogyan vetődött ön közénk ? Bizonyosan a 

szolgálat hozta erre. — Hát önök uraim, — folytatá a 
kapitány alantabb hangon a kalmárok felé fordulva, — 
ua igen, a kereskedés szükséges. Tán a vásárról ? Meg
tömték erszényeiket? Tudom, hogy jól megzsebelték 
önök a mi nemes uraimékat? . . .

E szavak után ugyancsak éles, tele torokkal kez
dett a kapitány kacagni.

— Mi meg anyósom birtokáról jövünk. Nem is
merik őt önök? Itteni birtokos Prochvisznev asszony, 
nagyon jó öreg. — Van vagy hatvan lelke. Képzeljék 
önök, úgy kért ez az asszony engem: „Ne menj most 
Bazil, valami csúnya lergeteg lesz!“ De én tudjátok, 
mint afféle katonacsont, visszafeleltem neki: „Az ör
dögbe is, mamácska! Ha menni kell, hát menni kell!“ 
Mit hallgasson az ember a vén asszonyokra? íme a vén 
asszony . . . hogy az ördög . . .

— Ah Bazil! — szakitá őt félbe a kapitáuyné; 
- az istenért, minő beszédet folytatsz mindig! Selo-

páev hercegnő nagynénénk hányszor mondta már neked, 
hogy az nem szép. Nem tudom, kinek néznek majd 
bennünket ez elhagyott helyen ily öltözetben; egész 
elfeledtem felöltem bársony-zubbony ómat, pedig anyám 
mennyire mondta: ölteném föl. Ah, igaz, tudod-e ma 
soeur, — folytatá a negyvenéves ráncos homloku uti- 
társnőhöz fordulva, ki valami vén leánynak látszott s 
kinek örökös csalódás tette tönkre minden lehető re
ményét: — tudod-e, hogy Eudoxie levelet irt nekem 
Pétervárról, melyben Ígéri, hogy lovagló palástot és ró
zsaszín tollas föveget fog küldeni ? Igen, ma c-hére, 
mindig hí Pétervárra. „Micsoda dolog az, Írja, hogy 
mindig ígérkeztek és soha sem jöttek. Annyira nyugta
lankodunk már, hogy Selopáev hercegnő nagynénénk 
tízszer is kérdezősködik utánatok egy nap.“ A kapitány- 
né ezután a tiszthez fordult:

— Ön bizonyára ismerni fogja nagynénémet, 
Selopáev hercegnőt?

— Nincs szerencsém ismerni.
— Ugyan hogy lehet az? Pedig neki széles is

meretségei vannak. Nyílt házat visz, az előkelő világ 
megfordul nála. De csak hallott felőle ?

— Meglehet.

— Igazán mondom, ő ott nagyon ismert delnő.
A leányka elsirta magát.
— Kását kérek, kérek kását! kását!
— Nem hallgatsz, — kiáltott rá a kapitány, — 

mindjárt összeváglak, ha nem hallgatsz, — össze én, 
aztán kidoblak, tudom hogy ott kinn nem lesz meleged.

— Kását kérek! — rikácsolt a kis leány.
— Hallgass, ha mondom! — ujjongott a kapi

tány.
— K ását! — siránkozék a leányka.
A nők hozzá hajoltak, körülfogták, miközben föl- 

melengeték őt, megigazgatván összegyűrt főkötőjét , 
megegyengetvén ruháját.

A kapitány meg a tiszt mellé ült s tartottaszóval.
— Bemutatom önnek magamat, — szólt, — az

igaz, hogy én még tehettem volna egy kis carriert, de 
hát ha egyszer a sors igy határozta! Láthatja ön, hogy 
nős vagyok, családos, a gyerekek meglepnek . . Biz’ 
a jövedelem pedig nem nagy. Élni, hála istennek, csak 
van miből, persze, hogy nem fővárosiasan, de csak meg
élünk valahogy, mint egy törzstiszthez illik ; a szom
szédok jók; az ülnök igen olvasott férfiú. Hát csak 
megélünk, hála istennek! Sőt mondhatni, elégedetten. 
No hébe-korba akad egy-két olyan ember is, a kivel 
elmulathatok kissé. — Nem egyszer kiáltok föl igy : 
„EhTomics Vaszily barátom, rajta, éljünk!“ Ha ezre- 
demnél lehetnék, bizony jobb szeretném: de hiába, ha 
már igy történt. — Az ördög vitt rá, hogy elhagyjam 
a szolgálatot. Valami particularis szokás jött divatba 
Mikor még a kárbinerni ezrednél szolgáltam, akkor 
látta volna csak öu. Az ezred parancsnoka igen derék 
ember volt; most már daudárnok; barátaim közt már 
különbség volt. — Természetes, hogy soha sem hagy
tam volua el. — Ám képzelje ön, mikor . .

A kapitány itt megállt s hallgatózui kezdett
— Ugyan kit küld még a jó isten ide?
Valóban az udvaron ismét lótüszkölés hallatszott,

csizmatalpak nyöszörögtek a pitvarban, nagy zűrzavar 
támadt. A felügyelő újra kivilágitott. A ház szögletéu 
egyszerre neháuy hang csendült meg, melybe női zo
kogás is vegyült. A ház előtt két szánka állt meg.

A tiszt végét szakítva a kapitány elbeszélésének, 
az ajtóhoz akart ugrani, de hirtelen megállt a küszö
bön, elbűvölve egy rá szemközt jövő csoportozattól. — 
A szobába éltes úrnő lépett. Feje reszketett, szemei 
beestek, arca tele volt ráncokkal. Nagyokat sóhajtott, 
ajka imát rebegett és egész meggörnyedve közeledett, 
azaz, hogy alig emelte lábait, mert egyik oldalról egy 
juhászbundás szijjal átkötött férfi, a másikról pedig 

I egy szép fiatal nő támogatta őt.
A tiszt mozdulatlan maradt.
Soha, mióta szép nők felé kacsintgat, nem látott 

még ily szép arcot. — Nem ragyogott e nő attól a ha
mar elszéditő, kirívó szépségtől, mely szemed közéhaj- I  ük s föltétien dicséretet követel magának. Egy tekin-
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tét s örökre lebüvölte öt e nő és mennél tovább nézte, 
annál vonzóbbnak, annál barátságosabbnak tűnt föl 
előtte. Arca oly csodálatos, linóm s szabályos vo lt; feje 
kicsiny, arcrózsái kissé sápadtak, haja fekete; hát még 
szemei! ? szemei olyanok voltak, hogy toll azt leírni 
nem képes: nagyok, sötétek, selyem szempillákkal, sűrű 
dús szemöldökkel szegélyezve; egy festő, ha meglátná, 
eszét vesztené.

Az elbeszélőnek kényes, és nehéz föladata van a 
női szemekkel szemben, mert annyiszor le voltak már 
azok írva, összehasonlítva csillagokkal, gyémántokkal s 
a jó isten tudná még mivel. Lehet ihletett ecsettel, 
vagy tompa, nehéz tollal lerajzolni, mik tán visszaad
ják virágzó arcukat, de hogyan fesse azt a titkos tüzet, 
melyben a lélek fénylik ? hogyan fogják el bennök azt 
a villámló gúnyt, azt a háborgó szeszélyt, azt a hara
gos szenvedélylángot, — a szent érzelem feneketlen 
mélységét? Erre nincs se széptani fogalom, se szó; de 
nem is lehet, nem szabad lennie.

Öltözete egyszerű, de előkelő volt. Viseletén meg
látszott a vagyon és Ízlés. Óvatosan ült le az öregmel-

I lé, leöltvén felső kabátját s letéve kalapját. — Gyö
nyörű termete csak most látszott még; koromfekete 
hajzata gyönyörűen hullt hátra . . . Majd elpirult, az
tán fölemelve hajfonatát, körülcsavarta fején.

A tiszt néma bámulatában egészen beleszeretett 
Volt valami arisztokraticus szépség enőben. — Lehúzta 
gyűrűjét; ujjai gyönyörűek, s nem szólva meg a mi 
vidéki hölgyeinket, ritka fehérségűek voltak, azonfelül 
a legnagyobb gondosságnak nyomai látszának rajtok. 
Midőn kezével haját rendezgető, ez egyszerű, igazán kö
zönséges női mozdulatban is annyi természetes, kere
setlen ügyesség, annyi bájjal vegyült nyugodtság volt, 
hogy valamennyi szép nő elhalványulhatna az irigy
ség s kétségbeesés miatt, noha állandóan e tárgygyat 
foglalkoznak is. A tiszt nem hitt szemeinek. „Hogy es
hetett — gondolá — ily tiszta gyémánt ily sűrűségbe, s 
vájjon ki lehető, hovavaló?“ — A nélkül, hogy tudta 
volna, mintegy titkos kényszerítés befolyása alatt, egy
szerre közelében termett, s kezde neki felszolgálni 

(Vége köv.)

T Á R C
TÁRCA-LAPOK.

(Conflictusok. — A harcias „Honvéd“. — Nagyheti prédi

káció. — A bérmáltak.)

Austriát, Magyarországot összeütközések nélkül 
képzelni lehetetlen. Nulla dies — conflictus nélkül. Mikor 
az emberek már megelégelték az agyarkodást, ujjhu- 
zásfc, lába kél az élettelen testeknek s azok lépnek az 
összeütközések terére.

Ez a „Buda, Mohács, Nándornál“ elfutó folyam, 
melynek tulajdonképi rendeltetése a költő szerint a 
„haza kényének“ ábrázolása volna, nehány év óta a 
hazai hajótársaságok szolgálatába szegődött, hogy egy
más vizimüveit sima tükörén tönkre tegyék.

Eddig csak a Missisippin vagy Themsén szoktuk 
meg, hogy az édesvízi jármüvek tengeri nagy testvé
reik szerencsétlen sorsát kicsiben majmolják. Ma már 
nem kell Amerikába vándorolnunk, kisétálunk a lánc
hidra, szivarozva korlátjára támaszkodunk és flegma- 
tice nézzük a „Honvédet“, hogy nyársalja föl orrával a 
szelíd „Nádort“.

Ez a „Honvéd“ nagyon türelmetlen katona em
ber, a békés idő tétlensége zavarólag hat masinájára, 
szeretné magát dunai monitorrá qualificálui s az utas- 
szállitás békés — de elégtelen foglalkozását harcias ba
bérokért kívánná fölcserélni. Mi a „Honvéd“ — hanem 
activ? gondolja magában — tehát ágáljunk. A szelíd 
„Nádor“, melynek gyöngéd gép-rendszere csak parti 
hajózásra, az akadémia tövétől a Margitsziget lombár- 
nyéku partjáig — van teremtve, kedves prédául kínál

kozott. Közjogi nehézségeit eloszlatá a 67-es kiegyezés, 
mely a „nádori“ méltóságot eltörölte. Ha szárazon nem 
kell Nádor, mire való az a vizen?

Az ábrándos „Nádor“ — mely Árion delfinjeként 
gondtalan mulatókat hordott vendégszerető hátán — a 
vig kedély gyanutlanságával látta a harcias ellenfelet 
közeledni. Ha keblében csak lenge árnyéka is támad a 
sejtelemnek, okvetlenül eloszlatja azon gondolat, hogy 
az ellenfél is magyar. Magyar a magyart csak nem bántja, 
mikor úgy is oly kevesen vannak az első cs. k. gőzha
jótársaság büszke vízi szörnyei között.

S ime csalódnia kelle!
Magyar magyar ellen küzdött.
A gyász érzete borul minden hazafi szívre — né- - 

múljunk el.
Ez a gyász különben illett a múlt hétre, ahazafi- 

ság nagy hete volt az. Pest nehány napig 61-i álmok
ban ringatózott, s ha ez álmok most békések is voltak 
s az aggodalom be sem tolakodott rémképekkel Morfeus 
birodalmába — Pest nem gondolhatott meleg vágya- 
kodás nélkül vissza ama fájdalmasan szép napokra.

Nem szeretem az olcsó hazafiságot s mostani ál
lapotunkat — botornak kellene lennem, ha föl akar
nám a tüntetések napjaiért cserélni csupán azért, mert 
akkor a nemzet lelkesültségében, áldozatkészségében, 
rajongásában oly fönségesnek mutatkozott.

S mégis óhajtanám, ha azon időből csak valami 
kevés — nagyon kevés maradt volna meg a 70-i nem
zedék számára — egy kis nemzeti nyakasság, egy kissé 
lobogóbb láng a kebelbén és kevesebb józan közönyösség.
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Abból a tüzből egy kis parazsat kívánnék.
Parázs sem maradt, csak h am  u, az is hideg.
A végletek nemzete vagyunk, ellentéteket össze 

nem tudunk egyeztetni; akkor eszményi ábránd fátyo
lozta körül f e j ü n k e t ,  ma túlságosan anyagias szá- 
rnitás borítja el s z i v ü n k e t .  Az idegen elemnek gond
talan megvetéssel vagy épen közönynyel engedünk át 
egy lábnyi tért a másik után s csak néha riadunk föl, 
midőn a magyartalanság hálójának szövevénye mind 
sűrűbb s vastagabb fonalakkal göngyölít be minden 
oldalról.

Minden nemzet követelő az ő földjén, hódolatot 
kíván s áldozatot az idegentől Mi meghúzzuk magun
kat s félreértett szívességgel alkalmazkodunk az ide
genhez, csakhogy „barbárnak ne mondjanak. Szeret
jük, ha sok barátunk van. Minek a barátság? Nemze
tek között csak egy igaz barátságot ismerek, az érdeket. 
A hatalmasnak nincs barátja, ki szereti, de van ellen
sége, ki fél tőle, s ez az ellenség az igazi barát.

Középutat kell tartanunk az elhízott, elvakult, 
véresszáju magyarság s az elbágyadt, szégyenkező, a 
külföld előtt térdre boruló között. A műveltség minden 
vívmányát elfogadhatjuk, egyes nemzeti sajátságainkat 
föl is áldozhatjuk, amint a civilizatió csakugyan min
den nemzettől áldozatot kívánt s kapott is; de van egy 
kincsünk, melyet halálos féltékenységgel meg kell őriz
nünk — s ez a nyelv Mig ezt széplőtleuségében a nem
zeti kultusz vesztallize mellett imádjuk, addig a ma
gyar szellem el nem vész, addig íui elsajátítjuk a 
civilizatió vívmányait, de nem olvadunk föl az idegen 
szellem nyomása alatt, s épen e pontban közönyös a 
magyarság. Nézzünk a fővárosba, ott már magyarul 
mulatni alig lehet; a németség mindent elhódít s a 
magyarság a helyett, hogy követelöleg, de tevékenyen | 
is föllépne, e n g e d  s mulat németül. Ez az első lépés, 
majd követi több is . . .

Most veszem észre a prédikátori hangot, melyet 
a tárgy önkénytelenül belőlem kisajtolt, most jutok rá, 
mily elvont s hatáskörömbe nem tartozó tárgyakról 
tractálok.

Ily komoly dolgokról ily vig héten.
A gyász hetére az örömé következett.
Fekete zászlók, fekete ruhák lepték el Pest ut

cáit, most fehér ruhák, koszorús fejek, imakönyvek, vi
rág tűnnek mindenütt szemünkbe. Pici gyermekek, au- 
gyalkandidáták, fehér batisztban vagy tüííben, koszo
rúval a szőke fürtökön, sietnek a templomokba. Arcai
kon öröm sugárzik. A templomban megbérmálják s 
otthon csodaszép ajándékokkal lepik meg a bérrna- 
szülők.

Az egyház ott m e g e r ő s í t i  az élet harcaira.
Ezt megmagyarázta nekik a katekizmus, de a ki

csinyek nem sokat törődnek a syinbolikával. Lcgfölebb 
a nagy-váradiak félnek egy kissé; de hiszenLipovniczky 
Rómában van. A kicsinyeket a szentség közelebb fekvő kö

vetkezményei ingerük. A krisztinavárosi kis pozsgás pol
gárleánykát a tömérdek mézeskalács vagy cukorsüte
mény, a normáliskolák értelmesb növendékét egy-egy 
képes-könyv csábítgatja, mig a gazdag mágnás vagy 
kereskedő gyermeke, ki fogaton kocsiz az egyházba — 
az otthoun reá várakozó ostorok, puskák s egyéb divatos 
holmik reményében várja a ceremónia elmúltát.

— Igaz-e ez, vagy nem ?
A szentséget a gyermek nem érti, az ajándékot 

azt megérti.
Domino.

IRODALOM.
A haladás. (,.,Le Progrés.“ Par Edmond About. Paris.) 

(Vége.) Még nagyobb baj a központosítási rendszernél a 
francia örkösödési törvény, mely megtiltja a vagyon 
fölött a szabad akarati rendelkezést. A gyermekeknek 
egyformán kell örökölniök. ha az egyik elvetemült csa
vargó, s a másik derék, hasznos polgár. Ha valaki vég
rendelet nélkül hal meg s törvényes örököse nincs, va
gyona az államra száll. Sokkal jobb volna, ha amegyére 
vagy a helységre szállna; a helység közelebbi viszony
ban áll az elhunythoz, mint a kormány. Hétszázezer 
frankot húz az állam éveukint e forrásból; ez összeg 
meg se látszik a budgetben; egy része annak jó se
gítség volna valamely iskola építésére vagy könyvtár 
alapítására. A franciák milliói sem Írni, sem olvasni nem 
tudnak, nem tudnak különbséget tenni a jó és rósz kö
zött; a mig ezrek töltik életüket aljas vagy bűnös fog
lalkozásban, csupán azért, mert nincs egy kis tőkéjük 
Vannak nők, kiknek soha sem kellett ingadozniok az 
erény és kicsapongás közt, mert nem volt módjukban 
választani. E bajok oly régiek, mint a teremtés maga, 
de az egyetemes meggyőződés, hogy orvosoltatniok 
kell, csak tegnapról datálódik. Eddig a francia nép jelszava 
volt: az é r  c é l t  a k i  t ü r e l m e s ,  vagy: az é r c é l t  
a k i  e r ő s z a k o s ,  felváltva a körülmények szerint. 
Ideje volna, ha elfogadná az angol jelszót: a z é r c é l t a  
ki  d o l g o z i k .

Az idegenek azt képzelik, hogy valamennyi fran
cia egy kaptára készült; valamennyien forradalmárok 
és udvaroncok, scepticusok és bigottok, derekak és 
szolgaiak, félig zuávok, félig tányérnyalók. Közelebbi 
vizsgálat meggyőzné őket, hogy a francia nemzet két 
nagyon különböző természetű osztályából áll az em
bereknek, és egy harmadikból, mely a kettő között 
libeg. Az egyik osztály conservativekből , a má
sik úgy nevezett hazafiakból áll. A conservativ jó
zan és komoly nyelvében és magaviseletében. Teljesen 
megállapodott nézetei vannak mindenről égen és föl
dön; meg van győződve arról, hogy bizonyos személy
nek elidegeníthetetlen jogai vannak, hogy bizonyos in- 
tézvény örök elveken nyugszik. Saját becsülete és mél
tóságáért keresztültöri magát nehány jó könyvön;
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büszke el'égültséggel hisz bizonyos meséket; tisztel bi
zonyos trónokat, a melyek a feldöntetés veszélyében 
vannak, s vagyonának fölöslegét bizonyos ügyek védel
mére áldozza. Ez nagyon különböző lény a táncmester - 
tői, kit az idegenek a francia typusaként tekintenek. 
Mindamellett ő egészen francia, születésénél és vérénél 
fogva. Egyenes utóda azokuak, a kik köveket dobáltak 
Moliére ravatalára, s megégettették a hóhér által Vol
taire müveit.

A hazafi ép oly beszédes, a minő hallgatag acon- 
servativ; nyilvánítja véleményét mindenütt, mindig, 
habozás nélkül; valósággal nem egyéb, mint egy élő 
hitvallás. De eszméi ép oly kevéssé eredetiek, mint a 
conservativé. Másoktól átkölcsönzi azt, a mi legjobban 
invére van. A királyok gonoszságát, a papok ravaszsá
gát, az inquisitiót, a szent Bertalan-éjt, a ravasz Albi- 
ont, a nép elidegeníthetetlen felség-jogát s a francia 
név dicsőségét illetőleg annyira el van látva fegyver
zettel, hogy képes megállani a helyet tiz hadsereggel 
szemben. »Szerencsétlenségre keveset olvasott és rellec- 
tált, s eszméinek embrióit alkoholban éltévé tartja. Sok 
jó van benne, dacára szabad és könnyű modorának; 
vannak benne nemes ösztönök, a becsület érzelme, s 
megvetés a zsarnokság iránt. Ha Franciaország csak 
conSei'vátivek'b'ől állana, rövid időn meg lenne áldva 
egy absolut monarchiával. Ha csupán hazafiak lennének 
lakosai, egyike lenne a legváltozékonyabb, vállalkozóbb 
és éltürhetetlenebb köztársaságoknak. Ha e két osztály 
állana csak szemben, s felváltva jutna hatalomra, a 
conservati vek máglyára hurcolnák a hazafiakat a 
rend istenének dicsőítésére, a mig a hazafiak lenyakaz- j 
tatnák a conservati veket a szabadság tiszteletére. E 
két osztály között van a nemzet tömege, azonban ez i 
szerencsétlenségre, hol egyikhez, hol másikhoz hajlik, 
és sokkal változékonyabb, semhogy sokáig ugyanazon 
lélekállapotban maradjon. Mihelyest a franciák nagy 
többsége egy akarattal fogja kívánni a szabadságot és 
annak áldásait, meg fogja azt nyerni a nélkül, hogy 
kénytelen lenne akárbarrikádokat emelni, akár fegyver
hez nyúlni. Mindaz, a mi szükséges, csak annyi, hogy 
értsék egymást és együtt cselekedjenek.

Talán egyetlen nemzetben sem jutott még eléggé 
öntudatra, hogy a munka valóban tiszteletreméltó, és a 
heverés valóban szégyenletes Annyi bizonyos, hogy 
minden nemzetek között a francia az legjobban, mely 
állandóan azon elv szerint cselekszik, miszerint az em
ber főcélja nem a munka, hanem a gyönyör. Követke
zőleg, mihelyt egy francia összeszedett magának any- 
ny it, a mennyit ő tisztességes vagyonnak gondol, visz- 
szavonul az üzlettől, és jövedelméből él. Ebben nincs 
semmi, a mi absolute hibáztatható volna. Valaki ép oly 
elégedett 3000 forint jövedelemmel évenkint, mint egy 
másik 30,000-rel. Azonban az az ember, a ki csak he
nyél, miután 3000 forint évi jövedelmet biztosított a 
maga számára, sokkal kevésbé hasznos tagja a társa

dalomnak, mint az, a ki a szerzettel meg nem eléged
ve, magasabbra tör. Háromezer forintból évenkint csak 
alig hogy kijöhet egy család nő és gyermekekkel. Azaz 
ember nem gyűjthet értékes könyvtárt, nem kitűnő 
festményeket, mig az, a kinek 30,000 forintja van éven
kint, mindezt megteheti, sőt többet is ennél. Vagyon 
dolgában az angolok sokkal magasabbra törekednek, 
mint a franciák, s ez az oka, hogy Anglia kevesebb 
természeti előnynyel vagyonosabb ország, mint Francia- 
ország. Ha a franciák többsége oly határozottan igye
keznék helyzete javításán, mint az angoloké teszi, Fran
ciaország egyikévé lenne Európa leggazdagabb orszá
gainak.

Közöltük e munka tartalmának kivonatos ismer
tetését, -  ha nagyon töredékesen is, .. a Westminster
Ke view után. Nem csupán magáéit a tartalomért, ha
nem hogy lássák olvasóink, minő hangon szól egy ki
tűnő francia iró saját nemzetének hibáiról. S még egy 
okból. Nemzetiiuk jellemébeu, a nagyobb komolyság és 
férfiasság mellett is mint a franciáé, igen sok franciás 
van; ama nemzet hibái csaknem mind; mivelödésüuk 
mintha azokét vette volna mintául, s a mi elég csapás 
rajtunk, újabb időben a kiadók, hírlapok és regényírók 
által rendszeresen abba az irányba teleltetik. S a mi 
nálunk még szomorúbb, eltanuljuk a franciának törpe- 
ségeit, a franciának nagysága nélkül, mely utóbbira 
már csak számunknál fogva is képtelenek vagyunk. A 
francia iró szavaiból sok, különösen a mi a ferde arnbi- 
tiókat, a földbirtok használatát és a munka meg nem 
becsülését illeti, egészben nagyon ránk illik.

Baráth Ferenc.
*

Torkos Lászlótól a következő fölvilágosító soro
kat kaptuk; A „Szépirodalmi Közlöny“ jun 2-ki szá
mában „Az emberi nem mivelődési történetének vázla
ta“ című munkámról irt bírálatra vonatkozólag köte
lességemnek tartom kijelenteni: hogy illető munkám
mal sem az irodalomnak, sein a közönségnek nem akar
tam szolgálatot tenni, hanem egyedül a nő képző-  
e g y l e t  n ő t a n o d á j á b a  j á r ó  l á n y o k  k e z é b e  
oly v e z é r f o n a l a t  adni ,  m e l y e n  a t a n  t e r v  kö
v e t e l é s e  s z e r i n t ,  egy évi  t a n  f o l y a m b a n  ke
r e s z t ü l  l e h e t  menn i .  Valamely jeles német, vagy 
angol mü lefordítása által ezen célt légkevésbbé sem 
érhettem volna el, mert eléggé van alkalmam tapasz
talni, hogy a 14 16 éves növendékek még az én „fe
lületes* munkámat is sok helyt csak nehezen bírják 
felfogni. Nagyobb történeti kézikönyvet adni a lánykák 
kezébe s abból a mivelődési történetre vonatkozó szo
rosabb összefüggés nélküli részleteket kiszedni úgy hi
szem, szintén céliránytalan lett volna. S igy nem te
hettem mást, mint a mit tettem Hogy hazánk mive
lődési viszonyai munkámban nem tárgyaltatnak bőveb
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ben, mint azt a természetes arány megengedi, annak 
oka az, hogy a nöképző-egylet tanodájában a magyar 
mivelődési történet az átalános titán egészen külön ta
nítandó a tanterv szerint, azt tehát nem lehetett az ál
talános mivelődési történetbe beleolvasztani. Végül meg 
kell jegyeznem, hogy munkámban a fősúlyt az egyes 
korok és miveltségi ágak jellemzésére fektettem, „szá
raz adatok“ halmazának tehát azt, úgy hiszem, épen nein 
lehet nevezni. Torkos László.

*

Dickens Károly, a világirodalom legnagyobb éld re
gényírója, e hó 9-én falusi jószágán agyszélhüdésben meg
halt. E nemeskeblü embernek és fényes tehetségű Írónak 
halála kétségkívül igen sok barátjának okoz fájdalmat. Ba
rátja) közé tartoztak mind a nyomorultak, kiknek ékes
szóló ügyvédük volt, a szegények, kiknek bőkezű jóltevő- 
jük és a szerencsétlenek, kiknek hatalmas vigasztalójuk 
volt. Sok ember tette le könnyebb szívvel Dickens könyveit, 
az életigazságok e tárházait, mint a milyennel fölvette. 
Mig nagy pályatársa, Thackeray, gúnyos mosolylyal olto- 
gatta ki a remény világát olvasói szivében, Dickens meg- 
gyujtotta ezt a kétségbeesés, anyagi és erkölcsi nyomor, 
sülyedés és bukás legirtózatosabb tanyáin is. Derült bölcsé- 
szete minden zugában az emberi viszonyoknak talált fel
emelőt, egy reménysugár!, melyre büszkén, örvendve mu
tatott mindazoknak, kik kételkedni hajlandók voltak az em
beriség jövendőjében. Pedig a nyomor sok nemét látta ma
ga körül és ismerte személyes tapasztalásából is. Innen 
humora sokszor keserű; de nem kétségbeesett, és nem két
ségbeejtő soha. A kik ismerték, szomorú embernek mond
ják és nem foghatják meg, honnan jött az a sok derült öt
lete, melylyel tele vannak regényei. 0  szerette az embere
ket, és kedélye nem volt megmérgezve. Csak az igaztalan- 
ságokat ostorozta satyrája egész hatalmával, a világ hiú
sága fölött csak jókedvvel kacagott. Csúfolta az élet h a- 
s z o n t a l a n s á g a i t ;  de nem, mint a mizanthrop Thacke
ray, annak h a s z o n t a l a n s á g á t .  Eletiratát a lapok 
mind közölték vázlatosan. Mi csak a fönuebbi átalános 
megjegyzésekre akartunk szorítkozni. Regényei közül ma
gyarra is le vaunak fordítva a „Bleak house“, „Hard ti
mes“, „Pickwick-papers“, „Oliver Twist“, „A tale of two 
city“. „Nicholas Nickleby“-t is lefordította egyik közelebb 
elhunyt öreg munkása irodalmunknak; de minthogy az el
számlált ritka becsű könyveknek sem igen nagy a kelete 
közönségünknél, még eddig nem akadt kiadója s valószínű
leg nem is fog egyhamar akadni. Ennél szomorúbban nem 
végezhetjük be gyászjelentésünket.

*

Francia irodalom. H u g ó  V i c t o r  egy novellán 
dolgozik, melynek hőse John Brown, az északamerikai né- 
ger-cmancipatio martyrja. — L a m a r t i n e  egy hátraha
gyott munkájáról Írnak a francia lapok, mely közelebbről 
hagyja el a sajtót. Cime: „Le manuscrit de mamére, pages

de famille.“ Az érdekes hirt azzal toldják meg, hogy e 
munkában Lamartine maga magát multa fölül.

KÉPZŐMŰVÉSZET.

Raphael nagy képét, mely előbb a nápolyi király 
magántulajdona volt, s jelenleg a Louvre egyik üres ter
mében áll, nem vásárolta meg a francia kormány. E kép a 
szent szüzet, karján a megváltóval, trónon ülve tünteti elő, 
melynek lépcsőjén a kis János áll. Hátúi négy csoportban 
a szentek állanak. Raphael e festményen művészi pályájá
nak kezdetén dolgozott, midőn még egészen Perugino be
folyása alatt állt. A mester modora ép oly szembeötlő, 
mint saját jellege a helyzetek és arcvonások kellemes ki
emelésében. A színek gazdagok és tündöklők, egyes részek 
pedig valóban pompásan vannak rajzolva. Némely helye
ken azonban, igy például sz. Katalin alakján, s fölötte a 
szürkés kék égen idegen s nem épen ügyes kéz beavatko
zása vehető észre. A műismerők abban a véleményben van
nak, hogy Raphael e képet nem végezte be s a kisebb fon
tosságú helyeket valamely másodrendű festész festette.

*

A Colonna-Sciarra-gyüjteményt, mely az elhnnyt
Roviana herceg magántulajdona volt, pár nap előtt ár
verezték el Rómában. Régi szobrok, reliefek, urnák, tör
ténelmi képek, tájképek alkoták a becses gyűjteményt, 
melynek legertékesebb darabjai Guercino , Guido Reni, 
Baroccio, Caravaggio és Romanelli ecsete alól kerültek. 
Dominichino ismert festményét, „Diana vadászató“-t, az 
orosz kormány vette meg 50,000 frankon.

Z E N E .

Mozart halotti miséjének sajátságos és szomorú 
története sokak előtt ismeretlen lesz. Azt hisszük,hogy 
alkalomszerűbben nem közölhettük volna, mint épen 
most, midőn a nagyszerű mft nagyságához méltóan ná
lunk először adatott elő.

1791. év júliusában fejezte be Mozart hires „Va
rázs sip“-ját úgy, hogy már annak próbáihoz is fogtak 
az akkor Schikaneder igazgatása alatt állott wiedeni 
színházban. Akkoriban Mozart lakásán egy idegen je
lent meg, kinek külseje, mint Mozart neje mondá, fér
jére szörnyű benyomást gyakorolt. Az ismeretlen arca, 
ki meg sem nevezé magát, halvány, csontos, alakja szi
kár magas volt, hangja pedig síri tompaságu. Ez az 
idegen egy névtelen levelet nyújtott át Mozartnak, 
melyben valaki azon kérdéssel fordul hozzá: nem vol
na-e hajlandó egy halotti misét írni, s ha igen, mi áron 
s mennyi idő alatt? Mozart közié nejével a levelet s 
az idegent igenlő felelettel bocsátotta el. A requiem 
dija 100 arany volt. Nemsokára ismét megjelent az 

(1 egen, lefizette a kívánt összeget azon megjegyzéssel,
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hogy a befejezett munka átadásakor Mozart még szá
míthat a megrendelő bőkezűségére.

Mozart, ki igen szorult anyagi viszonyok közt élt, 
örült a jó alkunak s hozzáfogott a mü megírásához. 
Azonban csakhamar abba kellett hagynia, mivel egy
előre nem látott körülmény más munkához fogni kény
szerítő.

1791-év szeptember 6-ra volt kitűzve II. Lipót 
császár, cseh királylyá koronáztatása. Ezen alkalomra 
egy nagy dalmű készítésével bízták meg Mozartot a 
cseh rendek. Az idő rövid volt, a munka pedig nem 
csekély. Alig hét hét volt még hátra a dalmű megírá
sára és betanítására a kitűzött koronázás napjáig. Azon
nal útnak is indult nejével és tanítványával Süszmaier- 
rel, ki a secco recitativokat irta meg a dalmű szá
mára.

Igen kellemetlen hatással volt Mozartra Prágá
ba utazása alkalmával egy jelenet. Mikor épen kocsiba 
akart ülni, egyszerre ott term ett a halotti mise rémle- 
tes kinézésű megrendelője, kérdezvén, mennyire haladt 
már Mozart a requiem írásával? Mozart igen komoly 
és levert volt az egész úton. A dalmű vázlatai még út
közben születtek meg Prágába érkezése után s tizen
nyolcadik napon be volt fejezve az egész dalmű. Soha 
sem íratott tán oly rövid idő alatt opera.

Szeptember G-kán, a koronázási szertartás és ün
nepélyes lakoma után, díszesen kiállítva adatott elő 
„La c l e m e n z a  di T i t o . “ Ez volt címe a dalműnek. 
A magas hallgatók tetszését azonban nem nyerte meg 
a mü. Mozartra nézve e körülmény igen leverő hatás
sal volt. Derültsége végkép elhagyta, betegeskedni kez
dett és orvosságokkal élt Csalódásától és szenvedésétől 
kisérve, szeptember közepén tért vissza Bécsbe.

Szeptember 3Ü-áu először adatott „Varázs síp4*- 
ja. Az első fölvonás annyira nem tetszett, hogy Mozart 
rémülve szaladt föl Schikanederhez, keservesen pana
szolván neki, hogy mennyire nem érti a közönség mü
vét. Schikaneder vigasztaló szavakkal igyekezett meg
nyugtatni a szerencsétlen Mozartot. V második fölvonás 
már több hatást tett; a harmadik pedig épen nagyon 
tetszett, mire a költőt, ki személyesen vezénylő az elő
adást, a közönség kihívta. Majdnem hihetetlennek lát
szik, hogy Mozart e dalműve 1792-ki november 23-án 
100-ik, s 1795-ik október 22-én 200-ik előadását 
érte.

Most, midőn „Varázs síp“-ja szinrebozatala után 
volt már, fogott komolyan a requiem megírásához. Jac- 
quin József, Mozart egyik legbensőbb barátja beszéli, 
hogy egyszer fölkeresvén Mozartot, (kit egy hölgy ok
tatására óhajtott fölkérni a zongorajátékban) a mestert 
requiemje Írásával foglalkozva találta. Mozart kijelen
tette neki, hogy mig a requiemet be nem fejezte, nem 
teljesítheti kérelmét, mivel e munka mielőbbi befeje
zését szivén hordja.

Mások is állítják, hogy sokszor találták Mozartot

miséjén dolgozva, ügy látszik, egész éjeket virasztott 
íróasztala mellett, csakhogy mielőbb kész lehessen. 
Megrongált egészsége ezen erőszakolt munka által még 
inkább szenvedett. Gyakran lepték meg ájulások, mire 
neje nagyon megijedvén, orvosi segélyhez folyamodott. 
Az orvos kijelenté, hogy nyugalomra van szüksége sazt 
parancsold a mesternek, hogy addig ne dolgozzék, 
mig állapota nem javul. 0  azonban nem hajtott az or
vos szavára s folytatta erélyesen a megkezdett munkát. 
Egészségi állapota mindig aggasztóbb fordulatot vett 
s neje már erőszakkal vette el tőle a requiem vezérköny
vét. Néhány napi pihenés után szemlátomást javult 
Mozart. Egy szép nap a Práterbe kocsizott nejével sott 
a magányt keresve közelgő haláláról beszélt. Rögeszméje 
volt, hogy irigyel - köztük a hires Salieri — meg
mérgezték. Felesége kinevette gyermekes aggodalmait; 
de ő csak megmaradt állítása mellett. „Majd meglátod, 
— mondá, — hogy a requiem számomra készül.44 S 
valóban előérzete nem csalta meg a nagy ésszerencsé;- 
len költőt.

Javulása napjaiban egy Cantatet irt a szabadkő
művesek egy ünnepélyére, melyet november 15-én fe
jezett be. Rövid idő múlva előadatott az és nagy te t
szésnek örvendett. Ez annyira fölviditá őt, hogy előbbi 
vidámsága szinte helyreállott, mit neje és barátai ör
vendve vettek észre. A requiemet nejétől elkérte s most 
kétszeres szorgalommal dolgozott rajta ismét.

De fájdalom, javulása nem volt tartós. Ereje is
mét elhagyta, kezei és lábai dagadni kezdtek, s később 
tagjai meredtek meg; ennek következtében az ágyhoz 
lön kötve, melyet élve nem hagyott el. Tizennégy na
pig tartottak szenvedései, melyeket nyugodtan tűrt. Ha
láláról sokat beszélt azoknak, kik látogatták. Kedvenc 
tárgya azonban, melylyel foglalkozott, folytonosan re
quiemje volt.

Süszmaier tanítványa és benső barátja volt, nap
jában többször is megfordult nála betegsége alatt; Mo
zart mindig a requiemről beszélt vele, sőt meg is hagy
ta neki, hogy azt halála után fejezze be.

Életének utolsó napján délután két órakor még 
eléneklék nála barátjai a requiemet, s ő maga elég 
erős hangon énekelte az alt-szólamot; de a L a c r i m o 
s ó n á l  sírva fakadt, mire a többiek abbahagyták az 
éneklést. 0  azonban csakhamar ura lön ismét érzelmei
nek s Süszmaierrel késő estig tanácskozott, hogy mi 
módon lenne kiegészítendő a nagy mű. Mintha tudta vol
na, hogy aznap utoljára fog beszélhetni genialitásának 
utolsó szülöttjéről, azt mondá Süszmaiernek, hogy most 
már mindent tud, a mi a mü befejezéséhez szükség! s.

Dec. 5-én éjfélután 1 órakor requiemjével foglal
kozva múlt ki. 6-kán sírba fektették idegen kezek, ta
nuk nélkül, mivel barátai és rokonai a zord idő miatt 
nem mehettek a temetőig, s igy történt, hogy máig 
sem tudják határozottan, hogy hol pihen Mozart.

A mester özvegye férjének halála után Süszmai-
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ért szintén fölkérte, hogy Mozart hátrahagyott töredék 
müvét egészítené ki. A szegény asszony attól félt, hogy
ha a megrendelő megtudja, miszerint Mozart azt 
be nem fejezhette, a már lefizetett összeget visszakö
veteli.

Süszmaier hozzá is fogott a munkához. A Requi
em és Kyrie tökéletesen befejezett vezérkönyve maradt 
hátra, a Dies irae énekszólamai szintén egészen, a hang- 
szerelés azonban csak vázlatban.

így szintén a Domine Jesu és Hostias cimü ré
szek hasonló alakban. A többi részek mind befeje
zetlen maradtak úgy, hogy a Lacrimosa, Sanctus, Bene
dictus és Agnus Dei Süszmaier által fejeztettek be Mo
zart vázlatai után. Hogy azonban Süszmaier nem sok 
újat adott hozzá, mutatják Mozartnak hátrahagyott, 
sajátkézirásu vázlatai. Süszmaiernek csakis azok össze
állításával és leginkább a hangszereléssel volt dolga, 
mely föladatát a mester iránti kegyeletből, s a meny
nyire tehetségétől kitelt, híven teljesítette.

Végül még nehány adatot azon misztikus idegen
ről, ki tulajdonkép létrehozója e halhatatlan remek
műnek.

Walsegg gróf, ki akkoriban Stuppachban élt, 
1791-ben elveszte szeretett nejét, született Flammberg 
bárónőt. A gróf igen nagy kedvelője volt a zenének, 
sőt maga is zeneszerző. Nejének emlékét leginkább az
zal vélte megörökíteni, ha egy halotti-misét ir számá
ra. Érezvén azonban képességének hiányát. Mozarthoz 
kühle Leutgeb jószágigazgatóját (azon rémletes kiné
zésű embert, kinek látására Mozart mindig összebor
zadt) egy névtelen levéllel, mely a megrendelést ta r
talmazta. Mozárt, a mit sajátkezüleg befejezett, azaz 
az első és második részt, még maga adta át a gróf kül
döttjének. A többit, midőn Süszmaier bevégezte, özve
gye adta át. A gróf teljesen meg volt elégedve.

Azonban a hír, hogy Mozart egy befejezetlen re- 
quiemet hagyott hátra, csakhamar köztudomású lön, s 
az özvegyet több kiadó igen szép Ígérettel akarta a kéz
iratok átadására bírni. Mozartné azonban félve, az isme
retlen megrendelőtől, visszautassá az ajánlatokat. Ké
sőbb azután mégis eladta a lipcsei Hártelnek, ki nem
sokára ki is hirdeté, hogy azt Mozart özvegyétől meg
vette és kiadandja. Erre a gróf, félve a blamagetól, eb 
küldé ügyvédjét az özvegyhez, hogy fölvilágositást nyer
jen. Az özvegy kijelenté, hogy csakugyan eladta a re
quiem vezérkönyvét, mire az ügyvéd a gróf nevében 
kárpótlást, azaz a requiemért fizetett összeg visszafizeté
sét követelte. A kiadó a dolog kiegyenlítését magára 
vállalta s csakhamar ki is egyezkedett a gróffal.

Megjegyzendő még az, hogy Walsegg gróf a re
quiem vezérkönyvét sajátkezüleg lemásolta és a címla
pon a még most is létező vezérkönyvön a gróf neve ol
vasható, mint szerzője e halhatatlan requiemuek.

+ Langer Vietor.

Volktnann Róbert „Visográd“ cimü, eredetileg két 
kézre irt tizenkét zenekölteinéuye, magától a szerzőt,pl 
négy kézre átirva, közelébb jelcut meg Rózsavölgyi és 
társánál. — Ez eddig is kedvelt érdekes apróságok uja,bb 
alakjokban bizonyára még nagyobb elterjedésnek fognak 
örvendeni, mivel mostan már kevésbbé gyakorlott zongo
rázik is játszhatták. A zeneköltemények az átírás követ
keztében poetikus szinezetükből mitsem vesztettek, sőt né
mely darab, mint például az eskü és a fegyver-tánc, erő- 
teljescbb hangzású lett, a virágdal pedig jelien alakjában 
talán még költőibb, mint a minő eredetileg volt.

*

Huber Károly nemzeti színházi karnagy, elkészült 
ama közös előadásra szánt férfi négyessel, melynek megírá
sára őt az orsz. dalárünnepély művészeti szakosztálya múlt
kor fölkérte. Címe: „nemíeti zászló ‘ Erdélyi Jánostól, 
melyhez még egy hatásos indulót csatolt, mely az egészet 
igen előnyösen egésziti ki. Szerző a „Z. L.“ szerint igen 
sikerültén járt el ebbeli feladata megoldásában s az iinne- 
pélyi közös előadás, e müvében köztHszésre számítható ha- 
táso alkalmi darabot nyert. — A szólampéldányokat már 
a legközelebbi napokban szét fogják küldeni.

*

Rövid zen esze ti hírek. Bo l d  mar k  hazánkfia vo
nós ötösét, mely Erkel Ferencnek van ajánlva, nagy tetszés, 
mellett adták elő a weimari zeneünuepélyeu. Scherzó-jat 
ismétel tetű i is akarták, de nem lehetett a műsor nagy ter
jedelme miatt. — M ü n c h e n b e n  Wagner Riklnrd ,,Val- 
kürök“ cimü dalművét nem Marperg, haoem Wüllner fog
ja vezényelni, ki a „Rheingold szinrehozatalauál is kar- 
nagyoskodott. — T a u s i g  Károly művészi kőrútjából 
Berlinbe visszaérkezett. — M ü n c h e n b e n  uj operettet 
adtak elő „Ádám és Evali cim alatt; zenéjét Hornstein, 
szövegét pedig az ismertnevü német beszélyiró Heyse 
Pál irta.

TARTALOM: Goethe „Faust -jából. D u x  Lajos. — Kard- 

csörgés. B e ö t h y  Zsolt. — Petrarca. — A hóvihar.3 o 1 - 

l ogub.  — Tárca-lapok. — Irodalom. — Képzőművészet. 

— Zene.
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SZÉP! ROI) A LM1 KÖZ LÖiN Y. ~
IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

AZ ELMEKOR ÉS AZ IDŐSZAKI KULTUR-MOZGALMAK.
A gyógyászat, a legrégibb kortól kezdve nem 

csupán oda irányult, miképen lehet a beteget leg
jobban kigyógyitani, hanem oda is, hogy lehet va
lamely kórtól leginkább megvédelmezni. A jelenkor 
gyógyászata ez utóbbi kérdést sokkal alaposabban, 
tüzetesebben és nagyobb szakértelemmel karolta 
föl, mint a hajdankor, s rendszeresíti amaz óvsza- 
bályok tanát, melyek által az emberi betegségek 
megelőzhetők.

Az ivóvíz-, emésztőárok- és csatornázási kér
dést, a szelepezés és fertezet-semlegités kérdését 
stb. különösen komoly tudományossággal s nagy 
mérvben karolták föl a legelső tekintélyek.

Kétségtelen, hogy az elmezevar agy velőkór
ból származik, azonban azt sem lehet tagadni, hogy 
számtalan körülmény hat ingerrel az agyvelőre, 
melynek mérséklése , ártalmas elharapózásának 
meggátolása, egyedül az emberi akarat és meg
fontolástól függ.

Ugyanis merülnek föl olykor az értelmi és 
erkölcsi viszonhatás terén is — melyen az ember, 
részint családi viszonyok, nevelés, hivatás, részint 
időszaki és társadalmi áramlatok szerint mozog — 
oly ingerláncolatok, behatólag az agy- és lélek- 
szervre, melyeknél ép az erős akarat van arra hi
vatva, hogy mérséklőül hasson, a hol az agynak 
véiTohamai végzetszerüekké válhatnak, ha a rende
ző és korlátozó akarat előtérbe nem lép.

Az emberi agyszervre ható ingerforrások közt 
a kultúrtörténeti és társadalmi befolyások a legha
talmasabbak, melyeknek nyomásától senki sem sza
badulhat meg tökéletesen. Lehetlen, hogy komo
lyabban ne elmélkedjünk e fölött, midőn átaláno- 
san hangsúlyozzák, hogy a fizikai betegség átalá- 
ban a kulturmozgalmak emelkedésével fokozódik, 
és hogy a polgárisultságnak minden kiválóbb irány
zata a szelleméletben is különösebb zavart idéz elé.

Amaz emberfajok, melyek semmi kultúrtör
ténettel nem bírnak, például Amerika indusai, lé

nyegesebb fizikai kóroknak, köztudomás szerint, nin
csenek kitéve. Humboldt ép oly kevéssé emlékezik 

! ily jelenségek nagyobb mérvű kiterjedésére, mint a 
későbbi észlelődők, kik a vad népfajokkal érinke- 
zésbe jöttek. Ellenben mentül inkább és több ol
dalról jő a természet embere a kultur-élettel súr
lódásba, annál inkább ki van téve az agyszerv az 
elmekórságnak.

Ép oly érdekes, mint csattanós bizonyítéka 
ennek a New-Yorkban megjelenő „ Journal of Insa
nity “ ama hivatalos kimutatása, mely szerint az 
északi államok szabad négereinél ötszörte több el
mezavar merül föl, mint a déli államok néger rab
szolgáinál. — Ép igy be van az is bizonyítva, 
hogy azokban az országokban, hol a kulturhaladás a 
legnagyobb lendületben van, jelesen Angliában, 
Franciaországban és Amerikában, a fizikai betegek 
számaránya szembeszökően fölülmúlja a többi kul- 
turállamokét.

Valamennyi kulturnépnéJ pedig, ott, hol az 
értelmiség, képzettség és ipar, mint központon tö
mörül, az elmekor is rohamosabb; mi kiviláglik ab
ból, hogy a tébolydák coutingenséhez a városi la
kók nagyobb mérvben járulnak, mint a vidéki nép.

Az időszaki kultúra mily befolyást gyakorol 
a fizikai betegség kifejlődésére, arra nézve a törté
net igen tanulságos és jellemző tényeket tüntet föl. 
Kideríti nevezetesen, hogy a politikai és vallási 
rajongás minden korban legdúsabb forrása volt a 
fizikai kórok különféle változatainak, melyek való
ban ragályszerüen vetemedtek el. így az ó-korban 
szintúgy, mint az egész középkorban, a ^demono
in a n i s m u s“ fő-főszerepet játszott, teljes öszhang- 
zatban a népek amaz átalános véleményével, mely 
a természetfölötti lények kölcsönhatását szünetle
nül érezni vélte, — oly nézlet, melyet a népben 
úgy az ó-, mint a középkori papok tanai a gyer
mekkortól kezdve megerősitének, és rögeszmési- 
tettek.
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Már ama korban, midőn az antik kultúra leg
magasabb virágzását egész a tülfinomultságig el
érte, t. i. Augusztus császár idejében, az elmeza
varok is észlelhetők lettek, a honnan Cor ne l i u s  
C e l s u s  tüzetesen is irt azoknak gyógymódjairól, 
mindjárt Kr. u. 3— 14 évvel.

Azonban nem annyira az ó-kort, mint inkább 
a jelenkort akarjuk észlelődésünk tárgyává tenni.

A jelenkor is rejt magában oly kultur-eleme- 
ket, melyek a legerősebb befolyással vannak az 
agyszerv izgatására s elmezavart idéznek elé.

Tiszteletteljes ámulattal szemléli a psycholo
g ie s  orvos az emberi agy szervezetet, de épen neki 
kerülhetik ki legkevésbbé figyelmét az agyvelőben 
előforduló sérvek és szenvedések, melyek eredetü
ket a jelenkor erényeiből veszik. Amaz erények 
egyik árnyoldala az emberi tetterőben való túlzott 
föltevés s az erőnek minden tekintet nélküli kimen
tése. Az iparvilágban ilyesmi föltűnően jelenkezik. 
Atalános észrevétele ez a tébolyda orvosainak, kik 
azt állítják, hogy rendesen a iMipar-városok pro
letárjai képezik a tébolydák lakóinak felét; nem is 
említve amaz északi államokat, — Angliát és 
Amerikát sem véve ki — hol a szeszesital, korunk
nak emez egyik kulturadománya, a fizikai betegsé
gek számát, a déli államokkal viszonyítva, csaknem 
egy negyedrészszel fokozza.

A philantropiai közérzület, állam és magán 
testületek e baj orvoslása végett hovatovább beha
tó vizsgálatokat tesznek. Mérsékletességi egyletek, 
egészséges lakás, táplálék, a kóreseteknél való jobb 
felügyelet, jobb munkabér és a kézműves ifjúság 
célszerűbb oktatása, kevesebb munkaidő, lennének 
ama módszerek, amelyek által a lelket teljes üde- 
ségben fönn lehet tartani.

A fizikai betegségek nemeinél különösen ügyei
met. érdemlő amaz eszelősség, melynél a legderül- 
tebb kedélylyel a legkellemesebb érzés párosul, hol 
az ily beteg ábrándja, a képzelt vívmányok élveze
te mellett mindenhová elcsapong. Sajátságos Plu
ralismus vesz erőt képzelnének tágas mezején ; a 
beteg képzelgésében dús, hatalmas, tekintélyes s a 
szellemnek minden adománya rendelkezésére áll. 0 
nem csupán maga kiván boldog lenni, mint minden 
földi jó és kitüntetés tulajdonosa, mint miniszter, 
vezér, király, pápa, sőt isten, hanem egyszersmind 
mindazokat boldogítani akarja, kik feléje közeled

nek, milliókat érő adományával, aranyokkal és drá
gakövekkel, legmagasabb tisztségek és hivatalokra 
való kinevezéssel s a művészetben és adományok
ban való jártasságának a közjóra értékesítésével stb. 
Ez a n agy  s ág i e s z e l ő s s é  g. A fizikai betegsé
geknek egyetlenegy faja sem mutatkozik korunk
ban nagyobb mérvben. Ebben tükröződik igazán 
vissza kultur-korszakunk. Mindenesetre azonban 
árnyoldala ez korunk erényeinek, melyek az agy 
nehéz betegségeit közvetlenül idézik elé. A társada
lom minden rétegénél tapasztalhatjuk, hogy a leg
tehetségesebb emberek, olyanok, kik a tudományok
nak, a szép-, képző- és zeneművészetnek, irodalom
nak stb. kiváló tagjai voltak, vagy az államkor
mányzatnál jelentékeny részt vettek, a harci pá
lyán, kereskedelem, vagy ipar terén kitűntek, a mo
dern agykór kérlel netten áldozataivá váltak. A nő
nemnél az elmekór még eddig nyolcszorta ki
sebb mérvben jelentkezett. De az orvosok komolyan 
tartanak tőle, hogy ez nem sokáig lesz így. Most, 
midőn a női emancipatio kérdését fölkarolták és 
folyton tárgyalják, ama gyanitásra jöttek, hogy e 
divatos elmekórban szenvedő nők száma is szapo
rodni fog, s a tébolydák orvosai máris remegnek a 
Stuart Mill-féle theoremáktól, melyek sötét elő- 
érzettel töltik ei őket.

A modern elmezavaroknál még az a legna
gyobb szerencsétlenség, hogy az orvosi gyógykezelés 
kevés sikert mutathat föl. És ha áll az, hogy a je
len kultur-mozzanat e bajoknál főtényező, az a 
kérdés, mikép lehetne azok elé akadályt vetni s 
minő fegyvert kellene azok ellen alkalmazni \

„Semmi sem lehetetlen s az ember mindent 
tehet, amit komolyan akar" - -  szokták némelyek 
mondani, s ez helyesen értve és alkalmazva, nem 
megvetni való állítás. Azonban korunk becsvágyában 
rejlik ama baj, mely az agyszervet veszélyezteti. 
Vannak, kik azt képzelik, hogy határtalan tetterővel 
ruházvák föl, s a természetes lankadtságot erkölcsi 
és mesterkélt inger által akarják legyőzni, a helyett 
hogy ienyugodjanak s álomra hajtsák fejüket, s nem le
imt őket eléggé a mérsékletre inteni, s maguk kipihená- 
sére bírni. Rendszerezettszellemi munkálkodás mellett 
az emberi agy velő csodás kitartással s naponkint meg- 
megujulórugékonysággal loir; ha e munkásság, min
den melléktekintet nélkül, csak az igazság kutatására 
vagy az emberi közös érdekeknek nemes buzgalommal
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való előmozdítására irányul. De ha emésztő becsvágy 
csatlakozik ahoz s mesterkélt élvek és álomhajtó 
szerek által ingereltetik az agyvelő: a szellemi mun
kásság elveszti praestigiumát. Ily munkásság nem 
erősít. Ily munkást, fájdalom, igen is gyakran sújtja 
az agy- és gerincvelőnek végzetszerü korai kime
rültsége.

A jelenkor nevelésének főteendője az ifjúsá
got meggyőzni arról, hogy mentül szabadabb vala
mely állam, annál kevésbbé van kiki pályafutásá
ban akadályozva, annál inkább edződik az önmeg
tagadásban és önbiráiatban, annál egyszerűbb igé
nyeiben s annál könnyebben megszokja az erkölcsi 
és polgári törvények iránt való engedelmes
séget. Az erőt haladó törekvés és sensatiót 
gerjeszteni akarás ellen — melyben a mai fiatal

ság szenved,— azt kell érvül fölállítani, hogy ám
bár a szabadság megbecsül hetlen kincs, de ezt 
mindenkinek csak képzettség, ismeretek és nemes 
tették által kell kiérdemelnie. Az ú jabb nemzedék
nek be kell látnia, hogy a kora érettségre törekvés,

I valódi érdem jelentősége nélkül, csak abból a célból,
; hogy az ember azáltal sensatiót ébreszszen, a ké

sőbbi időkben keserűen,gyógyíthatjaiml megboszulja 
' magát.

Vajha az elmekórnak az időszaki kulturmoz- 
zanattal való viszonylatait a szaktudósok, pádagógok 
és orvosok hova-tovább kiváló észlelődésük tárgyá
vá tennék s minden törekvésük oda irányulna, hogy 
a mindinkább elharapózó divatos kór, — melynek 
válfaja a rémitő mén ben szaporodó öngyilkosság is, 
— lehetőleg elfojtassék! u-i.

AZ EGEN FELHŐK . . .
Az égeü felhők . . .  itt leun sűrű köd . . . 
Szüretje vau a sovány unalomnak . . .
En szobámban az ablaknál ülök 
S álomra készen 
Aiélva nézem
Az embereket, le s föl mint rohannak. —

Az egyik arca aggódó, komoly,
Rajt' a vilaggoud mély redőkbe ásva . . . 
Amaz egykedvű . . . ez meg hogy' mosolyg 
Mig jő egy másik,
Kinek vouásin
Sá,ppadt közöny és beteg lemondás van. —

S elgondolom : hahogy tán most nekem 
Szintéu künu kéne ez időben járnom:
Milyen volna az én tekintetem? —

— S úgy érzem, mintha 
A harmadikra
Hasonlíthatna ez én arcvonásom. -

Es im, alighogy eszmém megpihent,
Jő egy kacér lány, kárörvendő kedvvel 
S gúnyolni látszik mindazt, a mi szent...
S a mint őt látom,
En úgy találom:
Hű képre lelkem valóban csak itt lel...

De e tüuődés el sem röppene 
S tépett ruháju roskadt agg megy arra,
—  Arcán a nyomor küzdő jellege, —
. . .  S agyambau éj lesz...
S mit lelkem érez,
Nem más. mint amaz első gondolatja!

BENEDEK ALADÁR.

KARDCSÖEGÉS.
-  BESZÉLY. —

írta: BEÖTHY ZSOLT. 

(Folytatás.)

A falon a mécses félhomályában, táncoló, apró kis 
öidögök között (mintha csak ezek ráncigálták volna elő 
azon sokak által méltán pokolnak mondható sötétség
ből, melyet múltnak szoktunk nevezni,) egy fiatal gár
dista alakja jelent meg Sarolta előtt. Egy magas, da
liás alak széles vállakkal, domború mellel, szőke haj

jal, vörös mentében, aranyos vitézkötéssel, tollas kucs
mával, csörgő karddal az oldalán. Évekkel, hosszú, nyu
galmas, egyhangú és unalmas évekkel ezelőtt és csak 
néhány rövid órára látta. Akkor Budán járt menyasszo
nyi köntöst vásárolni barátnéjánál. Vince, a vitézlő ur 
épen szabadságon volt otthon és elkisV te őket minde-
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niivé, egyik ravaszul kancsali tó rác kalmár boltjából a 
másikba. Mennyi útbaigazítást tudott adni e nagy vi
lágban forgott férfiú minden vásárlandó ékességre néz
ve! A koszorút nehezen tudták kiválasztani. Megkér
dezte tőle, hogyan szándékszik fésülködni ? Ha á la Ro
han, mint Brigido grófné szokott (a bécsi legeslegfel
ső körök ez eleven, kacér kis dámája,) úgy egészen jó 
lesz e lecsüngő fehér rózsa. Vagy ha a divatos Cagli- 
ostro-frizurával óhajt amaz ünnepélyes napon megje
lenni, (melyben a felséges asszony oly felségesen néz 
ki,) úgy ezt a kis koszorút válaszsza. Mit tudott ő sze
gény, egyszerű leány létére mindé csoda dolgokról, me
lyekhez a vitézlő ur oly bámulatos szakismerettel szólt, 
hogy az ajánlgatásaikban lefőzött és általa kinevetett, 
bőbeszédű kalmárok meghunyászkodva kértek tőle föl- 
világositást a legújabb lipcsei, berlini és párisi divatok 
felől. E fényes udvari tehetségekkel biró ur mindehhez 
a legapróbb részletig értett. Hisz ha nem értett volna, 
tán meghal unalmában fenn a birodalmi székvárosban! 
Bár Sarolta nevelése természeténél fogva úgy volt meg
győződve, hogy silány férfi lehet az, a ki effélékhez ért 
és csillogni akar velők, mindazonáltal nem tagadhatta 
meg bámulását Jozefával együtt ennek aranyos vitéz- 
kötésű testvérétől. A vásárlások nagy munkájának be
végzése után átjöttek Pestre és végigkocsiztak a szűk, 
alacsony kunyhókból álló és kövezetlen, de fényes nevű 
király-utcán ki a Lechner-kertbe, mely a boldogult 
Batthyány kardinális minden igyekezete dacára is bi
zony csak homoktenger volt. „Minők ehhez képest a 
bécsi mulató-kertek!“ — szólalt föl a vitéz ur, ki a 
kocsiból kiszállva Saroltát kiséré, mig Jozefa anyjával 
(egy hiú konziliáriusné, roppant structollal kalapján, 
mely már húsz és egynéhány éve minden második esz
tendőben újra tisztittatik) hátuk mögött haladtak. A 
vőlegény nem jöhetett el, mert táblai ülés volt a me
gyén s „a haza mindenelött!“ így kisérgette a gárdista 
a szép menyasszonyt, a ki mindannyiszor elpirult, a 
hányszor egy férj és feleségnek látszó pár ember felé
jük közeledett. Es mennyi szép dolgot beszélt neki kí
sérője, milyeneket valóban csak Bécsben lehet elsajátí
tani. „Koszorút csak választottam“, — mondá. — „oh 
miért nem választhattam menyasszonyul hozzá kegye
det?!“ Saroltának a harag e szavakra arcába kergeté 
a vért s hátra szólt Jozefának, hogy legyen szives meg
szabadítani ruháját a galytói, melyet a szél rojtjai közé 
kevert. A vitézlő ur mosolygott mellette s fogát szíva 
bámult a rákosi homokbuckák felé. Este színházba 
mentek, abba a szűk, alacsony, gőzös várfokba, melyet 
a pesti nép akkoriban theátromnak nevezett. Sarolta Vin
ce ur mellett ült s arca annyira égett és feje fájt, hogy 
egy szót sem értett Frasel ur kiabálásából, ki Abelli- 
nót, a banditát személyesité és szinte süket volt a sze
rencsétlen Rosamunda jajjaira, kit a szép, a hasonlit- 
hatatlan Schillerné személyesített. A múzsa e szép, ha- 
sonlithatatlan leáuya a tapsolók közül csak azt az urat

látszott észrevenni, ki kardjával legjobban dörömbölt 
neki és a kinek egyedül volt aranyos vitézkötése a kék 
kabátos publikumban. Azokhoz hasonlítható édes pil
lantások soha sem repültek még színpadról semminemű 
aranyos vitézkötés felé! „Ismeri kegyelmed azt a szí
nésznőt?“ — kérdé Vince urat szép szomszédnője. — 
„Mondhatom a legszebb asszony, a kit valaha láttam ,“ 
volt a kitérő felelet, melyet egy újabb, zajos dörömbö- 
lés kisért a karddal. „De ismeri-e? beszédes-e vele?“ 
A tiszt elmosolyodott, mintha azt mondta volna: oh 
tizenhét év ártatlansága! Valósággal azonban még sok
kal roszabb és kegyetlenebb dolgot mondott: „Hát ér
deklik kegyedet az én ismeretségeim?“ A leány egyet 
szisszent és napernyőjének gombja le vaia törve. Haza
menet a hídon a hold fényesen tükröződött a Dunában 
s a hajók, melyeken a hid állott, hosszas árnyékokat 
vetettek a csillogó vizen. Itt ismét uj kérdése volt a 
vitézlő urnák. Megengedi-e neki a legszebb leány, hogy 
udvarlását tehesse majdan a legszebb asszonynál, (a ki 
valóban még Schillernénél is szebb lesz,) ha változó 
sorsa Szent-Pál felé vetendi valaha? A kipirult arcú 
leány végig tekintett a csillogó Dunán és nem adott 
engedelmet.

** *

A tilalmat, melyet a szép menyasszony Vincének, 
az aranyos vitézkotésü, könnyelmű, vig, fiatal, elbiza
kodott gárdistának adott, nem szegte meg az őszülni 
kezdő, bús különc Vince ur sem, kiről az élet minden 

! csillogó aranya időnap előtt ] ekopott. A gémesi kas- 
I tély előbb sem igen állott valami jó vendéglátó hírben.

Előbbi gazdája, egy fukar, fogatlan aggastyán, ki oly 
i különböző helyekre rejtegette ezüstjét, aranyát, hogy 

még a szénapadláson is találtak egy zacskó Mária-Te- 
rézia-tallért utána, az egész világgal nem törődött, ki
véve zsarnok gazdasszonyát, ki olykor meg is verte 

I az öreget: de pénzéhez nem nyúlt. Mikor meghalt, (ara- 
í nyait nézegetve egyszerre hátra bukott és szája tát- 

va maradt, mintha el akarná nyelni minden kincsét,
; hogy magával vihesse!) a zsarnok gazdasszouy illő kár

pótlást szerzett először is hosszas maga megtartóztatása- 
j ért. Az örökös (egy harisnyán fickó Bécsben, ki nem 

tudott egy szót se magyarul) nem nagy kedvet ér
zett megtartani e rozzant állapotban levő kastélyt, 
nyikorgó, redves ajtaival és abhiktábláival, nagy, gyöp- 

! pel benőtt udvarával, zöldülésnek indult tetőzetével, 
sötét szobáival és feljáró leikéivel, kik a szénapadlá
son kutatják az ott feledett zacskókat, mintha elfelej- 

I tették volna magokat hosszú utjokra ellátni utiköltség- 
j  gél. És, megvallva az igazat, nem szebbek-e a tükrös 
I szobák e kopár, néma hegyeknél itt köröskörül ?

Az örökös és Vince ur, kik még a régi szép napokból is
merték egymást, nem sokat alkudoztak s Vince ur oda 
költözhetett a hegyek közé. A rozzant kastélynak
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azonban ő sem igen igyekezett jobb hirt szerezni. El
vonulva élt öreg huszárjával, ki Ulmnál az életét men
tette meg. Olykor együtt borozgattak és beszéltek min
denfélét a múltról. A vén huszár előkezdte kedvenc 
thémáját és csufolódott azokra az anyámasszony kato
náira, kiknek hajuk varkocsba vala fonva és a kiknek e 
cicoma miatt ütközet előtt való éjjel sohasem volt 
szabad lefeküdniük. Noha József császár ő felsége nagy, 
irtó késével, melyly el oly hatalmasan dolgozott maga 
körül, réges-régen levagdalta a vitéz ausztriai hadsereg 
e főfő ékességét, az öreg János dacára e már majd hu
szonötéves dolognak, még mindig csúfolta a copfos ka
tonákat. Vince ur elmosolyodott félig, körültekintve, 
hogy valaki nem látja-e? János fölbátorodott és csu- 
folkodásával huszonöt esztendőt átugorván, a jelen had
seregére tért és ennek több Ízben tanúsított magatartását 
kezdé bírálat alá venni. „Ej kapitány uram!“ sóhajtott 
és oda tartotta poharát Vincének. A kopott kapitány 
ur töltött neki is, magának is, miután eljutottak ahhoz 
a vérontásban gazdag thémához , melyről legszíve
sebben beszélgetett. Az ég hirtelen elborult és sű
rűn csepergett az eső. „Soha, soha olyan forró napo
kat, kapitány uram, mint akkor a cseh gránicon !u ki
áltott föl a huszár és mindakettőjök szemei előtt egy 
kicsiny kis, rohanó, vágtató lovas-csapat tűnt föl. A 
kis csapat sebes vágtatva menekül a rósz hegyi uta
kon. Utána egy francia király-generális karabélyosai 
nagy csákóikkal és kitartó lovaikkal. A huszárok vissza- 
visszafordulnak, a mint egy-egy francia lovas szakasz 
utoléri őket; összecsapnak velők, csengenek a kardok, 
dörögnek a pisztolyok és egy-kettő mindig ott marad 
vérében, hősi halált halva ő fenségéért, a császári fő
hercegért, kit közrefogva, megszabadítani törnek. Be
esteledik, meg fölpirkad a hajnal ott a cseh határon 
négyszer-ötször és mindennap akad egynéhány, a kinek 
alkalma vau vérével megpecsételni hűségét ő császári 
fensége iránt. Minő nyomor, minő kitartás, minő elszánt
ság, minő vak kétségbeesés, minő dicsőség volt az ! Ki 
hitte volna (az öreg János valóban nem) hogy a vitéz 
kapitány ur másnap, harmadnap, negyednap két hét, 
egy hónap, fél esztendő múlva még mindig csak „ka
pitány ur“ legyen: „Ej kapitány uram!“ sóhajtott az 
öreg és újra odatartotta poharát a kopott kapitány 
urnák.

Az ispán felesége rontott a szobába, egy takaros 
kis menyecske, ki szerette volna hálójába keríteni a 
kapitányt.

— Kapitány ur, kiáltá az asszony, egy kocsi állt 
meg az udvaron. A Pekryék kocsijok. De már itt is 
van a tekintetes asszony!

Vince rósz képet csinált a szerencséhez. Az öreg 
János megijedve ugrott föl és nyalábolta össze az egész 
gondüző készletet, hanem mikor a szép, a sugár asszony 
átázott ruhában belépett a szobába, úgy megrémült, 
hogy egy pohár, bizony maga se tudja, hogyan, kiugrott !

a kezéből. Hisz uramfia! Régen forgott ő nagyon asz- 
szony-társaságban arra, hogy elfogulatlanul viselje ma
gát közöttük. Az ispánné, meg Judit — azok hagyján! 
Azokra nem kell hederitenie; hanem egy ilyen . . .  de 
lám, lám, az ispánné már kisompolyodott, csöndesen, láb
ujjhegyen jó lenne követni.

— Bocsásson meg uram, — kezdé a szép asszony, 
— hogy háborgatom önt. De az eső kényszeri tett me
nedéket keresni.

Eölbigyesztett ajka, kevély tartása és hideg hangja 
valóban elhitethetik velünk, hogy végső szorultságban 
menekült csak e födél alá és retteg az egykor aranyos 
vitézkötésü urnák elbizakodott modorától. Azonban ret
tegése alaptalan volt. Vince hebegett valamit valami 
szerencséről és minden mozdulatán látszott, hogy ő is 
régen forgott asszonyok között.

Sarolta leült egy magashátu székre, mely na
gyon poros volt. A még végkép ki nem sompolyodott 
János ezt észrevevén, ura tisztességének megmentése 

I félretétette vele menekülési szándékát, a szép asszony 
mögé került és kezdte a szék hátát törülgetni.

— Fölbátoritott az is, — folytatá Sarolta, — hogy 
mi nem vagyunk egészen ismeretlenek.

— Igen asszonyom, évekkel ezelőtt láttuk egy
mást ; de csak nagyon rövid időre. Kegyed akkoriban 
élte legboldogabb napjait. Menyasszony volt.

Minő változás, (gondolá Sarolta) még csak azt 
se mondja, hogy az a rövid idő feledhetetlen maradt 
előtte!

— Valóban sok minden megváltozott azóta, — 
rnoudá Vince egy kicsit mosolyogva; de a világért 
sem Saroltára, hanem csak maga elé a semmibe. — Sok 
minden megváltozott azóta. Igaz, hogy szaporodtak esz
tendőink s az idő megváltoztat m indent! De kegyeden 
nem igen hagytak nyomot az évek. Az, a ki volt.

Az asszony gondolá magában: már kezdi; 
jaj nekem! Azonban a kopott kapitány urnák, a mint 
ott nyugalmasan, csöndesen ült az asztal mellett, ujjai
val dobolt és a szép asszonyra nem tekintett több ér
dekkel, mint az ablakra, melynek korhas fáját rázta a 
szél és üvegét csapkodta az eső, — a kapitány urnák 
csöndes elméje egyik sarkában sem fordult meg semmi 
afféle gondolat, hogy kezdeni kellene valamit. Akármit 
a világon. Ö nem akart többé semmit kezdeni.

Az asszony viszonozni akarta legalább, hogy ő se 
öregedett meg. Rátekintett. A kapitány észrevette szán
dékát, elmosolyodott s ez egyszer Sarolta szeme közé. 
Volt oka elmosolyodni a furcsa szándékon. Hová lettek 
a mosoly, a fénylő szemek, a daliás termet, az aranyos 
vitézkötés, szóval mindaz, mi Vincét ezelőtt tiz évvel 
oly ellenállhatatlan, nagyvilági, fényes úrrá tette?! 
Hová lett mindez ? Eltűnt róla minden csillám, minden 
fény s egy vén ház közönséges, vén lakójává lett.

— Igazán nem hittem, hogy ennyire megváltoz
zék ! — mondá önkénytelenül az asszony a helyett, a
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mit mondani akart. Mért hagyta el . . . (egyet gondolt 
Sarolta s egyebet kérdett:) Nem unatkozik enéma, zaj
talan helyen ?

— Csak némasága vonzott ide, asszonyom. Én hal
lottam elég zajt az életben. Hallottam a császári ban
dák muzsikáját, szép asszonyok kacagását, a kocka csör
gését, ágyudörgést. Elég volt ennyi. Olyan ember va
gyok, a ki megunta a lármát.

Hó, ez jó alkalom volt kiosonni a huszárnak. Oda- 
künn az ispánná nagy pöröléssel tanitotta „móresre“ a 
szolgálóját. János kiugrott és szétkergetett mindenkit, 
minthogy épen most jelentette ki gazdája, hogy ő már 
megunta a lármát.

Kevés idő múlva elállt az eső. Az asszony meg
köszönte Vince ur szív ességét és akadozott. Ne örülje
nek e kis nyelvzavarnak, érzelmes olvasónőim, kik min
den akadozva ejtett szóban szerelmi nyilatkozatot vél
nek hallani. Nem, itt szó sincs szerelemről, melyre nem 
is gondol senki. A kapitány urnák még arany vitézkö- 
téses korában volt része benne elég; az asszonynak pe
dig nincs arra való természete. Nem az érzések akadé
koskodnak most sem nyelve körül, hanem a büszkeség. 
Meghivja-e a kapitányt hálás köszönetül vendégszere
tetéért házukhoz, melytől egykor eltiltotta őt ? Hol el- 
halaványodott, hol elpirult, igen nagy zavarban és küz
delemben volt magával. Pedig minő kár! A szegény, 
megtörött kapitánynak, kérdés, jutott-e még eszébe 
ama holdvilágos estén susogott tilalomszó, és vájjon 
idézne-e arcára csak egyetlen egy elégedett, derült mo
solyt a meghivás, melylyel a szép asszony annyira fu
karkodott? Én azt hiszem, a vitéz kapitány urnák úgy 
a csaták zajában, mint az udvari dámák tündöklő uszá
lyai közt ezer alkalma volt megfeledkezni ama szavak
ról és a kopott vitéznek csak nyugtalanságot, zavart, 
háborgást okozna, ha ki kellene mozdulnia rozzant fész
kéből. Minek hát e nagy tusakodás, tisztelt asszonyom? 
Ti azt hiszitek, hogy minden szavatok annyira fontos, 
hogy életet olthattok, vagy életet teremthettek vele. 
Nagy elbizakodottság, — de emberemlékezet óta min
dig igy van.

Sarolta még egy keveset akadozott, azután föl
ugrott kocsijára a nélkül, hogy szólt volna valamit. A 
kocsis a lovak közé vágott, az ispánné kacér, kis arca 
gúnyos mosolylyal tekintett ablakából a kocsi után, me
lyen a szép asszony ölébe nyugtatott, rózsás ujjait 
bámulta egész hazáig, s a csiripoló pacsirták között nem 
tekintett föl egyetlen egyszer sem.

** *

Szinte jól esett eddig e kis szűk, hegyes-völgyes 
falucskákba zárkóznom és nem látnom a világ tenge
rének uj forrongását, melynek egy hullámverése Szent- 
Pálra is elhatott, s mely nélkül e történet sohasem 
lett volna megírva. Valóban az „ő felsége kegyes en- í

gedelméből“ megjelenő ujságlapok, melyek uj eszten
dei számaikban mind békességet jövendöltek, azt kezd
ték pengetni: „úgy látszik, hogy a föld a tenger ellen 
és a tenger a föld ellen fegyverkezik.“ Mily zűrzavara 
állott be egyszerre a dolgoknak! Mig a vitéz generalis
simus, Károly főherceg, a fenséges család számos tag
jával az Apollo-szálai bálokban sétált kemény lépései
vel és a szép táncosnékrajobbra-balra mosolygott, agya 
bizonyosan forrott a gondolatoktól, hogy merre kellene 
vonni a komáromi sáncokat, és hogy vezetni szemközt 
a francia szuronyokkal egy tömeg embert, a kik most 
a külvárosi kocsmákban danoluak és táncolnak és azt 
emlegetik, hogy úgy is az isten tudja, megforgathat
ják-e még a jövő farsangon K atit? Mig a budai pol
gárok a császár születése napján a szent-György terén 
fagyoskodva bámulták a Benyovszky-regiinent fényes, 
parádés mozdulatait, csillogó fegyvereit és az üdvlövés
re a kiváncsi leányok fölsikoltoztak, egy-kettőnek eszé
be jutott, hogy e lövésnek nemsokára viszhangja is 
lesz valahol messze, messze; és hosszan végignézve a fé
nyes hadsorou Miskán, vagy Istókon akadt meg sze- 
mök, ki oly katonásan kitartja mellét, hátra veti fejét, 
mintha neki már a világon semmi nem árthatna. Mig 
ő felsége, a császárné és királyné a szent kereszt föl
találásának napját egy fényes udvari tinnepélylyel ülette 
meg, melyen gróf Thisbaar Karolina, gróf Mnissecb 
Heléna, gróf Odonell Jozefina, gróf Nádasdy Juliána és 
még egypár magasrangu urhölgy azon szerencsében 
részesültek, hogy udvari dámáknak neveztettek ki, ad
dig férjük és bátyjuk és öcscsük urai, a méltóságos gró
fok és bárók szaladtak Abensbergnél, Landshutnál és 
Eckmiihlnél, a hogy csak bírtak és a hűvös, tavaszi idő 
dacára bizonyosan csakúgy csörgött róluk az izzadság.

Magyarországon már készülődtek segítségükre. 
Minden ember érzé, hogy most „ha nem is pro aris. 
hanem pro focis“ kell hadakoznia. Vitézlő nemesség, 
kösd föl újra kardodat, melyet réges-régen szegre akasz
tottál és tedd félre füled mellől pennádat, mert ha úgy 
jelensz meg Győr alatt, még jobban ki fognak nevetni 
a vitéz generalis urak; pedig bizonyos lehetsz benne, 
hogy igy is megkapod a magadét. Azonban te ne gondolj 
gúnyuyal, nevetséggel! Ha lovad van, ülj föl rá; ha nincs, 
rukkolj ki gyalog és az óbester-választásnál — ha ugv 
tetszik, — mindjárt el is kezdheted a háborút.

Valóban csodálatos gyorsasággal ébredt föl Ár
pád vére nemességünkben. Ő fölsége, a király április 
1-jén adta ki a fegyverre hivó szózatot. Lett fölfordu
lás mindenfelé! A megyeházak termei nem győzték be
fogadni az embereket. A leghősebbek az udvaron és 
folyosókon maradtak. Veszekedtek a valódi vitézi elem 
mellőzése miatt, mely érte őket, és fűhöz-fához kap
kodtak mikor hallották, hogy nem lehet maguk he
lyett mást állítani. De meg kell vallanunk, hogy so
kan voltak, a kik nem is gondoltak effélére. Csodálom, 
hogy a tanácstermek zöld posztói meg nem vörösödtek
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a véres szóáradattól. Mindenki beszélt és hősködött. A nagy 
urak (kiknek neveit az újságok nagy betűkkel hirdették, kö
zöttük a Károlyiakét, Zichyekét és Grassalkovics herce
gét) ezer számra ajánlkoztak embereket állítani ki a 
haza védelmére. A nemes urak tolakodtak az asztal lé
ié, melyen a vicenotáriusok a lovas insurgensek diszes 
jegyzékét állították össze. A nemes emberek pedig (csak 
emberek !) rezes hüvelyü kard jók markolatát csapkod
ták és azt kiabálták, hogy egy életük, egy haláluk, és 
hogy egyátalában nem magyar az, a ki legalább tiz 
franciának végére nem jár. Oh, volt-e boldogabb ember 
e hadi zajtól viszhangzó termekben, mint Öméltósága, 
a főispán, kinek csupasz arcán egy hideg, feszes mosoly , 
játszadozott, mely azonban csupán csak azért volt hideg 
és feszes, mivel ö méltósága egyátalában nem tudott 
jóiziin és szivéből mosolyogni. De azért emelkedő ke- j 
béliéi irta alá a repraesentatiót, melynek a vicenotárius ; 
ur tőle kitelhető cifraságu kezdőbetűt rajzolt, melyben j 
miuden lelkesültségét kiöntötte s a „hűség4* és „vitéz- | 
ség“ kifejezésére nincs is olyan varians, mely benne elő ne 
fordult volna legalább tízszer, s melyből odafönn bizo
nyosan nem olvastak el egyebet, mint a mi számokkal 
volt Írva.

Csak fegyverre mindenki! A lustrák tartatnak 
mindenfelé. Mennyi jóakarat, mennyi elszántság, meny
nyi elbizakodottság az ősök dicsőségében, mennyi titkos 
félelem, mennyi szökési vágy együtt a gyalog és lovas vi
tézekben, kik közül mindegyiknek őse isten tudná meg
mondani hány törököt küldött a paradicsomba, a miért 
is egy diszes nemesi levéllel ajándékoztatott m eg! 
Hogy háborog a tekintetes táblabiró ur alatt fakója !

Valóban nem közönséges erőfeszítésre van szüksége, 
mig ki tud törni a glédából és a tekintetes urat a föld- 

i re teremti. Az egész gyalog nemesség segítségért siet 
1 s az óbester urnák újra kell kezdeni a csatajátékot. 

Azonban az mégse tréfa dolog, hogy két nemes ur (el- 
I lenségek a megyei pártéletben is) egymásnak komo- 
I lyan beveri a fejét, és mivel az óbester vonakodik igaz- 
; ságot szolgáltatni nekik, fölpakolják a tarisznyáikat a 

hátukra, földhöz csapják a puskát, csákót és megindu l
nak egyenesen ő fölségéhez panaszra. Nekik Gosztonyi 
uram nem parancsol! Az a kis vitéz csapat, mely oly 
elkeseredett ellensége volt a restórációkor a most torka 
szakadtából kiabáló főstrázsamester urnák, nem követ
kezetesen cselekszik-e, midőn süketnek tettetve magát 
a komandó-szóra, inkább a gyepre keveredik ?

Azonban Győr alatt a zászlószentelési ünnepélyen 
már rendben volt minden. A csatasorok felállítva, a fegy
verek fényesek, bár rosszak, és a tisztek hasonlóképeu. 
Közöttük üget egy vén pej lovon egy kifényesített, vörösor- 
ru, kopasz,vén hadnagy,ki a biztos,magyar nyeregben foly
vást emelgetve mag it, dereka hajlékonyságát próbálgatja. 
Isten hozott, vitézlő barátunk, Pekry László! Hogy ke
rültél ide? Ö katonásan köszön egy görbe karddal, 
melynek tisztítására Jóska háromnapi munkát pazarolt 
s a fényesen sütő nap mégis rozsdafoltokat mutogat 
rajta. Neki most a giéda előtt nem szabad fölvilágosí
tani idekerülte iránt senkit; különben is ő most 
nem a szavak, hanem a tettek embere s igy nincs 
egyéb hátra, mint hogy én mondjam el, hogy mikép ke- 

I rült ő ide.
(Vége köv.)

P E T R A R C A .
MACAULAY ESSAY-JIi.

II.

(Folytatás )

Amaz okok mellett, melyeket fölhoztam, még egy 
másik is igen sokat tett Petrarca dicsőségének emelé
sére. Értem az érdekeltséget, melyet életének esemé
nyei keltenek; ez érdekeltség kortársainál nagyon mély 
lehetett, miután bírálói hatása alól ötszáz év lefolyta 
után sem tudják magukat kivonni. Ama nagy férfiak 
között, kiknek a tudományok újraéledését köszönhetjük, 
öt illeti az első hely, s lelkes buzgalma a nagy ügy 
iránt dicsőségre alkotott igényének legjogosultabb és 
legragyogóbb alapját képezi. Petrarca letette az iroda
lom iránti fogadalmat. Érette teljes szerelemmel ra
jongott. Majdnem fanatikus odaadással imádta. 0  volt 
a missionarius, ki fölfedezéseit távol oiszágoknak hir
dette ; a zarándok, ki a messze távolba vándorolt, hogy 
aunak hagyományait összegyűjtse; a szerzetes, ki ma
gányba vonul, hogy annak szépségei fölött gondolkoz

zék; a lovag, ki harcokat vívott értté; a győző, ki dia
dalmenetében legyőzve hurcolta magával a barbársá
got és tudatlanságot, s ki a Capitoliumon el is nyerte 
a babért, melyet diadala kiérdemelt.

Nemesebb, meghatóbb ünnepélyt gondolni sem 
lehet. A pompás paloták és oszlopcsarnokok, melyeken 
Marius és Caesar elefántcsont kocsija átrobogott, mái' 
régóta a porban penészedtek. A babérral koszorúzott 
fasces, az arany sasok, a zajougó légiók, a foglyok s a 
festett városok hiányoztak ugyan diadalmeneténél, mi
vel Róma elveszte a jogart, de értelmi befolyása növe
kedett s kész volt a szellemi diadalnak még fényesb ju 
talmat osztogatni. Ama férfinak, ki régi nyelvének ural
mát kiterjesztette; ki a tudatlanság és vadság barlang
jaiban a bölcselet és képzelem tropkaeumait fölállitá; 
ki rabjaivá a bámuló népek sziveit tette, melyeket éne
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kének hatalmával hódított meg; kinek zsákmányai az antik 
szellem kincsei voltak, melyeket a sötétség és enyészetből 
mentett meg, — Ráma ama férfinak most a hála jogos 
és dicső adóját rótta le. Az antik művészet szétrombolt 
emlékei s az újnak gyermekies építményei közt koroná- 
zák meg őt, ki az emberi polgárisultság két korszaká
nak széttört láncát ismét egybekapcsolá, azzal a koszo
rúval, melyet megérdemelt az újkoriaktól, mert fino- 
mulásukat, — s a régiektől, mert dicsőségüket kö
szönhették neki. Sem Westminster, sem Rheims nem 
látott ily fényes koronázást.

Ha már e nagyszerű színjátéktól a költő saját 
kamrájába fordulunk; ha tekintjük a szenvedély és erény 
közt való küzdelmét, bágyadt szemeit s a vétkes és re
ménytelen vágy könyei által sorvasztott arcát; ha átgon
doljuk szerelmének egész történetét, kezdve ifjúságának 
derült pbantasiájától egész agg korának hervasztó két
ségbeeséséig: úgy csodálatunkba részvét és megindulás 
vegyülnek. Mikor már a halál pecsétet üt szenvedéseire, 
akkor is látjuk, mint áldozza oda magát az emberi 
szellem ügyének, mindazon erővel és tevékenységgel, 
melyet a szerelem és fájdalom megkíméltek, ügy élt, 
m intáz irodalom apostola; úgy esett el, mint annak 
vértanúja: midőn halva találták, feje könyvön feküdt.

A kik figyelemmel tanulmányozták Petrarca életét 
és iratait, talán hajlandók e dicsbeszéd értékét lejebbszál- 
litani. Nem tagadható, hogy jeles tulajdonait szerfö
lött kellemetlen cicomázás ékteleniti. Az irodalom irán
ti buzgalma minden érzelmét és nézetét a pedantéria 
színezetével vonta be. Szerelme a sonettkovács szerel
me ; hazafisága a régész hazafisága volt. Az érdek, mely- 
lyel azok müveit és történetét tekintjük és tanulmá
nyozzuk, kik régebben hazánkban éltek, amaz eszme
társulásban gyökerezik, hova szeretetünk és reményünk 
minden tárgya vonz. Petrarca szivében ez meg volt 
fordítva. Azért szerette Olaszországot, mert a világ 
régi uraitól nagyszámú emléket mutatott föl. Szülő
városa, a szép és dicsteljes Flórenc, a modern Athen, 
mely akkor ifjúságának egész virágában és erejében állt, 
nem küzdhetett ki magának legcsekélyebb részt sem ama 
szenvedélyes csodálatból, melylyel a régi Róma iránt 
viseltetett. De ezek és más foltok, melyeket őszintén 
be kell ismernünk, csak kis mértékben csorbít hatják 
életpályájának dicsőségét. A mi engem illet, annyi 
vonzalmat érzek azok iránt, hogy csak kelletlenül for
dulok müveihez, melyeket épen nem tekintek hasonló 
csodálattal.

Mindazonáltal sokat tartok Petrarca költői ere
jéről. Tagadhatlan, hogy nem rendelkezett azzal a mű
vészettel, mely megfogható tárgyakat tudott volna a 
képzelet elé állitni; s ez annál csodálatosabb, miután 
a tehetség, melyről beszélek, tünteti ki legjobban az 
olasz költőket. Az isteni komédiában ez a legmagasabb 
tökélyt éri el, s majdnem minden e nyelven irt hires 
költeményt jellemez. Ezt talán ama körülménynek tu 

lajdoníthatni, hogy Olaszországban a festészet és szob
rászat már a tökély magas fok án állott akkor, midőn 
a költészetet tüzetesebben kezdték mivelni. Az embe
rek elvoltak ugyan zárva a könyvektől, de megszokták 
már gyermekségüktől fogva a legkitűnőbb műremekek 
szemlélését , melyeknek teremtéséhez Olaszország 
már a tizpnharmadik évszázadban hozzáfogott. Képzel
niük ennélfogva oly erős színezést nyert, hogy a gra- 
phikai leírásra való hajlam még irataikban is észre
vehető. Angliában a dolgok folyása minden tekintetben 
különböző volt, a minek az a következése, hogy az 
angol históriai festések vászonra tett költemények, mig 
az olasz költemények festmények, mety eket lelkünk előtt 
szavak ábrázolnak. E nemzeti sajátság Petrarca iratai
ból teljesen hiányzik. Sonettei ellen kifogást lehet tenni 
tárgyuk és lényegük miatt. Úgyszintén latin költemé
nyei ellen azért, mert aki holt nyelven ir, azt mindig 
valami kényszer nyűgözi. De diadalai parancsolva kö
vetelték e tehetség mivelését.

Lángelméje egyébiránt tagadhatlan. Hő, gyöngéd 
és ragyogó gondolatfordulatait, fényes képzelődését, a 
finom s egyszersmind erőteljes kifejezés fölötti uralmát 
be kell ismernünk. A természet a lyrai költők fejedel
mévé tette őt, de egy épen nem üdvös adomány által 
elvette egyéb ajándékainak fele értékét. Sokkal na- 

: gyobb költő lesz, ha nem oly okos ember. Szelleme 
megrontotta kedélyét. Elhagyta azt a nemes és termé
szetes stylt, melyben kitüntethette volna magát, azon 
abstractiókért, melyeket bámulatraméltó, de egyszer
smind visszatetsző könnyűséggel alkotott. Múzsáját 
hasonlóul Livius római hölgyéhez, elcsábították a gaz
dag ékszerek, hogy elárulja erejének várait, s miként 
azt, ama ragyogó ajándékok közt szúrták agyon, me
lyek elcsábították.

Gondolat-szegénysége föltűnő. Nem lehet a leg
nagyobb csodálattal el nem telnüuk e lélek fölött, mely 
a combinati ókban annyira, termékeny, s a képekben 
annyira sivár volt. Szerelmi költeményeinek, melyek 
annyi rendben vannak fölállítva s annyi árnyalatra oszt- 
vák, hogy szinte az átváltoztatások számtani problé
máira emlékeztetnek, igen kevés tárgyuk van, s ez az, 
mi az avatatlanokban oly nagy csodálkozást kelt. Ama 
francia szakács, ki azzal dicsekedett, hogy egy csalán- 
fejből tizenöt különböző tál ételt tud készitni, nem 
volt művészetében nagyobb mester. Petrarca kedélye 
kaleidoskop volt. Minden fordításnál uj és uj alakokat 
mutat, melyek mindig képzelemdúsak s néha szépek. 
Alig hihetjük, hogy e változatos tüneményeket mind 
ugyanazon értéktelen üvegdarab hozza létre. Képeinek 
folytonos ismétlését egyrészt megmagyarázza a tárgy 
folytonos ismétlése, melyhez Írva vannak. Oktalanság 
volna folytonos változatosságot követelni annyi száz 
költeményben, mely mind egyaránt hosszú, ugyanazon 
mértékű s ugyanazon érzéketlen és szívtelen kacérhoz 
van intézve. Egyébiránt gyanítható az is, hogy a rom
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lőtt ízlés, mely szerelmi költeményeinek foltját képezi, 1 
Laura befolyásából származik, ki, mint minden birálgató 
nő, a túlterhelt irályt eléje tette a fenségesnek. De 
bármint legyen is, mihelyt más tárgyhoz nyúl, modora 
is megváltozik. Midőn Olaszország szerencsétlenségéről 
és megalázásáról beszél, melyet az idegen harcosok el- 
puszfitnak s kislelkü gyermekei gyöngén védelmeznek, 
akkor a sonett-költő gyöngéd susogása helyett vad, 
ünnepélyes, s átható följajdulást hallunk, hasonlót ahoz, 
mely a vérengző Candor háznak parancsolá: „Ne aludj 
tovább.“ „Olaszország nem érzi szenvedéseit!“ kiált 
föl a szenvedélyes költő; „magát leélve, tunyán és 
bágyadtan, aludni fog-e mindig és fölkölteni senkisem 
fogja? Oh, vajh kezemben tarthatnám haját!“

Cbe suo guai non par che senta;
Vecchia, oziosa e lenta.
Dormirä sempre, e non fia chi la svegli ?
Le man l’avess’ io avvolte entro e capegli! —

Canzone XI.

Hasonló erővel hirdeti Europa és Krisztus boszu- 
ját a mohamedán Babylon ellen. A görögök régi te t
teinek gyönyörű fölsorolása mindig csodálkozást s mély 
érdekeltséget fog kelteni oly időben, midőn a bölcsek 
és jók más országokban keserűen csalódva, lázas feszült
séggel tekintenek a szabadság eredeti hazája, a ma- 
rathoni mező és a halálos szoros után, hol, a lacedae- 
moni oroszlán küzdött nehány hős társával.*)

Vallásos tárgyú költeményei hasonlókép nagy di
cséretet érdemelnek. Élökre a szent szűzhez irt ódát 
kell állitnunk. Ez talán a legszebb dicsének az egész 
világon.

Örömmel megállapodnám Petrarca munkáinak 
ezen s más hasonló részeinél, de szerelmi költeményei
hez kell visszatérdem; ezekre építette s főleg ezeknek 
is köszönheti dicsőségét.

(Vége kör.)

A HÓVIHAR.
-  Irta: SOLLOGUB. — 

(Vége.)

Nagy ceremóniákat csinálni nem volt idő.
A közös nyomor pillanatában mindenki közeledik 

embertársához, úgy, hogy rokonokká lesznek. — Nem 
múltéi félóra, s ők már régi ismerősöknek tekinték egy
mást. A tiszt ez utazás minden előnyét iparkodott kizsák
mányolni, megkínálta az öreg nőt théával, a légjobb 
helyre iilteté őt, zsámolyt tett lábai alá. — A kapi
tány iparkodott kedvessé tenni magát. — A vén kis
asszony savanyu, jelentős mosolyt vágott mindehhez. 
Selopáev hercegnő unokanővére beszédbe éreszke- 
dék az ujonérkeztekkel. — A kalmárok pedig helyet 
engedtek nekik a díványon.

A zivatar még mindig dühöngött az udvaron, eről
ködve zörgette az ablaktáblákat s mindenütt földúlta a 
békés pusztai é le te t; — ám a tiszt nem igen gondolt 
minderre most. — Előnyös helyzetét sietett fölhasz
nálni : föltette magában, hogy megosztja vele e barát
ságos bebörtönzést. — A kapitány előhúzott égy át- 
meg át fagyott pulykát. — Az asztalt körül ülték; az
tán meglehetős érdektelen beszélgetést kezdtek. — A 
kapitányné előadá, mennyire fognak majd Pétervárott 
Selopáev hercegnő termeiben a fölött nevetni, ha meg
tudják, hogy ő, ki gyermekkorától1 hozzá van szokva a 
finom modorhoz, ily viskóban töltött nehány ólát. 
E szónál a tiszt szomszédnőjére tekinte, kinek arcát 
könnyű mosoly futotta el. — Megértették egymást.

- Volt már nagysád Pétervárott? — kérdé 
tőié. '

— Nem, — feleié a nő.
— És nem is készül oda ?
— Nem.
— Miért nem?
•— Mert férjnél vagyok.
A tiszt lecsüggeszté fejét. „Oh miért, hogyan le

het ő házas? Vájjon ki vette rá, hogy férjhez menjen?“ 
Megdermedt a boszuságtól. De aztán csak folytatá:

— Miért nincs hát most itt a nagysád férje ? 
Otthon maradt, nem igen szeret utazni.

— És hova szándékozik ?
— Voronézsba, a búcsúra bocsátott el nagyma

mával.
Boldog úti társ! gondolá a tiszt az öregre te

kintve, ki ízléstelenül rágicsált valamit.
— És nagysád falun él mindig?
— Ott.
— Folytonosan?
— Folytonosan.

De hisz ott, kérem, borzasztó lehet az una
lom.

A nő könnyű sóhajt szalasztott el.

*) Maratoua, e le mortali streite
Che difese il Leon con poca gente. — Canzone V.
Macaulay akkor irta e sorokat, midőn Németországot

' s*  i . ) *W '

görög dalokkal árasztották el.
24
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— Mittévők legyünk ? valahogy csak hozzászokik 
az ember.

— S mivel töltik az időt?
— Hát a mivel a falun szokás.
— De mégis mivel foglalkozik nagysád ?
— Ha úgy vesszük, nem sokkal. Gazdálkodunk, 

varrunk, olvasunk.
— S gyermekei nincsenek ?
— Nincsenek.
A tisztnek nem volt ellenére, hogy miért a jó 

isten tudja.
— És mit szokott nagysád olvasni?
— Hát a mi jön. — Francia könyveket, orosz hír

lapokat . . .
A tiszt arca elborult.
— Önök nagyvilágiak, — folytatá az ismeretlen 

nő mosolylyal — nem ismerik az olvasás jótékony ha
tását. — A könyv valódi jó barátja, hü társa az ember
nek. Próbálja meg ön a falusi életet, éljen úgy, mint 
én élek s meglátja, hogy a könyv az, a minek mondtam. 
Nélküle bizony mondom, eszét veszthetné el az ember. 
Az esték, mint ön tudja, hosszúak, falunk a pusztán 
fekszik; szomszédaink nincsenek, vagy ha akad is egy- 
kettő, ezek olyanok, hogy akár ne is léteznének.

— Vadászatkedvelő a nagysád férje?
— Oh igen, férjem nagj vadász. De ugyan minő 

más mulatságot, szórakozást is találna falun?
— Bocsássa meg nagysád e kérdésemet: fiatal 

még férje?
Az ismeretlen nő fölkacagott.
— Nem, — mondá aztán; - de mit beszélünk mi j 

most róla; mondja ön inkább, hogyan jutott ide ?
— Ügyeim hoztak erre.
— Sok időre ?
— Nem. Sietek bátyám menyegzőjére.
— Bizonynyal vőfély lesz ön.
— Természetesen. Azért sietek leginkább . . .  az

az hogy siettem . . .
— És most már nem siet?
A tiszt mélázva tekinte a nőre.
— Nem, mert találkoztam kegyeddel.
— Mamácska, — szólt a fiatal nő, — azt hiszem 

a vihar megszűnt, tán mehetnénk tovább . . .
Az öreg nő úgy tett, mintha nem is hallotta vol

na. A jelenlevők közbeszóltak, hogy innen reggelnél 
előbb szó sem lehet a távozásról s jobb lesz követni a jó 
példát és lenyugodni. Nemsokára beállt a néma éj. 
Mindnyájan álomra nehezülni érzék már szemeiket, 
egyik-másik sóvár pillantásokat vetett az ágyakra. — 
Alkalmas pillanatokban az igazság hangja mindig 
győzedelmeskedik. Egyszerű szavakban azon óhajtás 
nyilvánult, hogy a gyöngébb tagok számára jó lesz 
már az ágy, értve ez alatt az öregét és a gyermekét, ez 
utóbbi kikiabálván magát már úgyis jóízűen aludt 
egy szögletben ügy történt. Az öreget lefektették.

Nagyokat sóhajtott, valamit súgót- még a fiatal nőnek, 
aztán keresztetvetett s azzal elaludt. A kalmárok a di- 
vánon és a padkán terültek el, s csakhamar hangos 
hortyogással jelenték, hogy álmaikban átlépték már a 
láthatatlan világ küszöbét. A kapitány a ládára dőlt le. 
A kapitányné az egyik, a fiatal menyecske a másik ol
dalra feküdt. Közbül az éltes kisasszony foglalta el 
fekhelyét. A tisztnek csak az asztal maradt s már csak 
magában ült. A szoba csakhamar elcsöndesült, úgyhogy 
csak az alvók szaggatott lélegzete s a vihar zúgása 
szakitá olykor félbe a mély csendet. E különös vándor 
csoportra egy égő gyertyaszál gyér világa árasztott né
mi fényt, melyet koronkint a rettenthetlen kapitány kop- 
pantgatott ujjaival. Azonban abbeli igyekezete is csak
hamar ellankadt: karikába húzta lábait s azzal ver
senyt kezdett horkolni a kalmárokkal, — A szobában 
bágyadt vörös fény ömlött el. Mindnyájan aludtak, ki
véve a tisztet, ki suttogva beszélgetett szép szomszéd- 
nőjével, és az éltes kissaszonyt, ki boszus irigységgel 
hallgatá beszélgetésüket.

— Elismerem, szólt a tiszt, hogy bűnös vagyok 
nagysád előtt; bolondot mondtam. Kegyed bizonyára 
megneheztelt rám.

— Nem, én nem neheztelek. Csakhogy én nem 
vagyok nagyvilági delnő, s nem vagyok szokva a sze
relmi ömlengések hallásához. Meglehet, hogy az 
igen mulattató egyrészt, de másrészt ez nem bolondság, 
s tudja meg ön, hogy mi nem szoktunk a szavakkal

. játszani s csak azt mondjuk ki, amit érezünk.
— Hiszen én is csak azt mondom, amit érezek!
-  Kérem, hagyja el. Mire mind ez? Mi talál-

í koztunk önnel véletlenül, fölkelünk, hogy aztán majd 
■ soha ne lássuk többé egymást, nemde ? Jól tudom, 

hogy ön mosolyg a vidéki nőkön, Puskin is kinevette 
őket... Igaz, hogy van rajtok sok nevetni való; meg
lehet, hogy épen ez alkalommal is van elég elszomo
rító rajtunk. De gondolja ön meg — folytatá mintegy 
önmagához szólva — hogy ez a fiatal nők sorsa, kik 
csak könyvből ismerik az élet örömeit. — A férj ki
megy a mezőre... Meglehet, hogy ő igen jó ember... de 
lehet, hogy nem mindig olyan: szóval a falu unalmas, 
nemcsak, hanem kiállhatatlan, van benne valami sértő. 
— A börtönben sinlő fogolyt mindenki sajnálja; de 
senkisem sajnálja ama nőket, kik gyermekkoruktól örö
kös száműzetésre, örökös börtönéletre vannak kárhoz
tatva. Hát ön vígan tölti idejét Pétervárott ?

— Vigan, mondá a tiszt sóhajtva; úgy vau, én ott 
igen jól találom magamat, kissé nagyon is jól... Világ
fi vagyok. Csak egyet találok különösnek: én..a bőség, 
nagysád a szükség miatt, de mindketten ugyanegyet 
élünk át: t. i. a fárasztó unalmat. — Nagysád sajnálja 
hogy magányos száműzetésében nincs lelkének és szi
vének mihez fordulnia; mi ellenben örökké űzve. az 
elérhetlent, érezzük, hogy lelkünk és szivünk meg van 
fojtva keblünkben. Nagysád ismeri az egyedüllét
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zsibbasztó hidegét, de hála istennek, nem ismeri a köz- ! 
élet dermesztő fagyát. Kegyed csak azt tudja, hogy sze
retni kell, de mi azt is tudjuk, hogy nincs kit szeret
nünk. Kegyedben forrnak a remények és az erő, min
ket megfojt az erőtlen tehetetlenség. —

— Volt ön már szerelmes ? — kérdé egyszerre a 
nő közbevágva.

— Oh de még milyen! Ám minek magyarázzam 
tovább!. A nagyvilágban keresni szerelmet annyi, 
mint igazi csalódást találni. Mit gondol nagysád a sze
relemről ?

— Én?., hát... hát semmit; egyáltalán semmit.
— A szerelem a lélek lehellete; de a léleknek 

itt-ott nyomasztó a világ, és tudja-e kegyed miért? 
a hiúság leselkedik utána. Néha azt hittem, hogy sze
retnek, s mi sült ki? az, hogy szerettek, de nem engem, 
hanem a báli gavallért, a világfit, és én nem tudtam, 
hogy versenyezzek vágy társaimmal.

— Valóban? — szólt a hölgy önkényteleuül. De 
hát kik lehettek ők ?

Kevesen voltak . . .  A báli öltönyök, kicsi
nyes szeszélyek, hóbortos csacsogások, irigyelt meghí
vások, álarcos ruhák s homályos aprólékosság alkotják, 

hogy úgy mondjam, a nagyvilági delnők egész 
létét.

— Hát ön nem hisz a szerelemben?
- Isten ments! A szerelemben nem lehet nem 

hinni: csak azt mondom, hogy nem mindenkiben ta
láljuk föl a szerelmet. A szerelemhez annyi föltétel, 
oly sok szerencsés alkalom, annyi léleküdeség s rom
latlan érzék kívántatik. Én, hála istennek, úgy érzem, 
hogy még képes lennék szeretni, de többé nem nagy
világi delnőt . . . Oh, nagyon sokba vannak ők ne
kem! . . . tudnék én még szeretni szenvedéllyel, ha
tártalanul, s szent ihlettel, nem nagyvilágiasan, hanem 
teljes odaadással, ha ugyan valaki sorsát, mindenét 
rám bízná tiszta öntudattal, félelem és számítás nél- i 
kül . . .  Ha nagysád . . .

— Ihatnám, vizet! — szólalt meg az öreg nő 
ágyán.

A leányka is fölébredt s nyöszörgött. A tiszt le
ugrott hirtelen az asztalról, egy pohár vizet nyújtott 
az öregnek, lecsititóttá a kis leányt, egy darab cukrot 
csúsztatott markába s azzal visszatért helyére. De a 
megkezdett beszédet újra fölvenni már lehetetlen volt.
A fiatal nő lehunyta szemeit, karjai bájosan hulltak le 
fekhelye szélére; vájjon a mondottak fölött elinélke- 
dett-e, vagy talán elaludt? . . .

— Nagysád nem folytatja?
-  Nem.

A tiszt elhallgatott, szive erősen vert. Csodálatos 
szép volt e nő, midőn a pislogó gyertyaláng pirosló fé
nye bűvösen megvilágitá őt; halvány fénye annyi bájt 
kölcsönze neki. Vonásai oly szabályosak, oly finomak 
valának, minden egyes szavából a szenvedés annyi mély

alázata beszélt! Oly szabad, őszinte volt s annyira ön
álló gondolkozásig hogy önkénytelenül is lábaihoz bo
rulni vágyott, — föltárni előtte szivét s életét áldozni 
föl érette. Fehér, kis keze csábítóan ötlött szemébe. A 
tiszt lehajolt: köröskörül mély álomban pihent min
denki; az udvaron csak a hóvihar üvöltött; — a vén 
leány is beleunva a hallgatózásba, elaludt. A tiszt a 
szép nő karjához hajlott le . . . Valami láthatlan erő 
vonta, húzta őt alább és alább. — Vére erőseu forrott. 
Érzé, hogy olyan szerelmes, a milyen még sohasem 
volt. Különböző érzelmek küzdöttek benne: a rémület 
és félelem, a vágy és szerelem érzelmei. Már nem tart
hatta tovább magát; még egyszer körültekintett, aztán 
lassan kezéhez hajlott és ajkaihoz emelte.

A vén leány valami gyűlöletes hang hallattára 
megborzadt álmában.

A fiatal nő meg se moccant. A tiszt úgy ült 
mint egy halálraítélt.

Nehány pillanat nehéz hallgatás közt múlt el.
Lassan és fáradtan, mintegy nehéz álomban 

emelé most föl a nő karját, s mint az alvó gyermek, 
emeltében feje alá teve. — Látszott, hogy aludt.

Egyszerre fölnvitá szemeit s halkan igy szólt:
— Nős ön ?
— É-é-én ?
— A h ! no lám, hisz ön már moudá, hogy bátyja 

menyegzőjén vőfély lesz, igy hát természetes, hogy nem 
nős . . . Tudja ön mit, — folytatá a fájdalom mély 
hangján, — ha majd nős lesz ön . . . szeresse a ne
jét . .  .

— Miért?
— Azért . . .  én tudom; . . .  de istenem, minő 

eszmék is tolulnak most fejembe! Nem azért mintha... 
Oh szeresse ön majd nejét!

— De hát lehet-e azt igy előre elhatározni ? . . . 
Hátha pl. nős lennék s egyszerre találkoznám uagy- 
sáddal . . .

— Nos aztán?
— Biz’ akkor én nem szeretném többé nőmet, 

mert csak kegyedet szeretném, történnék aztán bármi 
is . . .  de ez fölülmúlja erőmet. Tudom, hogy én most 
nagysádnak itt merő bolondokat, nevetségest mondok, 
s még tolakodó is vagyok . . . ámde őrülten szeretem 
kegyedet . . .

S e szónál kigyultak szemei, hangja reszketett. 
Valóban úgy beszélt, mint a hogy érezett. A nő merev, 
nyájas szemrehányással bámult reá s fejecskéjét lassan 
megcsóválta.

— Nem pirul ön ? — szólt a nő halkan s elta
karta arcát kezével.

— Nem! mondá emez, mindjobban neki hevülve; 
nem prirulok, sőt nagyon is jól érezem magamat. Kitár
tam nagysád előtt szivemet. Kegyed érzi maga is, hogy 
igazat mondtam. Éu kitaláltam kegyed életét. Ne pa
naszkodjék tehát sorsára.

24*
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Tudja meg, hogy volt egy ember, aki lénye 
egész erejével szerette kegyedet, szerette minden cél és 
tekintet nélkül. Övé nem lehet kegyed. Nem sokára 
fölkelünk. Mi haj van abban, hogy ismeretségünk csak 
egy percig ta rto tt; de önkor e perc oly édes. Szeretem 
kegyedet úgy, a mint szeretni nem is hittem. Meglehet, 
hogy már holnap mindennek vége, de most végtelenül 
szeretem kegyedet, egész uj ábránd'világot teremtett 
számomra, ifjúságomnak. Ily növel, minő nagysád, rég
óta vágytam találkozni. A sors nem úgy rendelte, hogy 
együtt maradhassunk, de legalább megmarad azon tu
dat, hogy a mikor véletlenül találkozánk megértők, 
megbecsültük egymást s a világ minden zugába ked
ves, jótékony emlékül fog ez bennünket kisérni; nagy- 
sádat unalmas falujába, engem unalmas nagyvilági 
életviszonyaim közt.

így folytatá nagy ifjúi tűzzel, a nő pedig rávetve 
sötét szemeit, elragadtatással hallgatá őt, mint valami 
rég vágyott, remélt vallomást! Lassau, lassan a nő is 
beszédessé le t t ; de hogy mit beszéltek tovább — ma
radjon az örök titok. — Papírra téve oly unalmas, 
élettelen lenne az. Hasonló beszélgetések bár szé
pek, de kifejezhetlenek s kettőre nézve bírnak csak 
érdekkel.

Nehány óra észrevétlen, pillanatkint futott el. 
Öntudatlanul engedé át a nő magát a s z ív  hevélyének: 
feltörte rég bezárt szivének kincses szekrényét és való
ban soha sem volt oly bájos, mint e pillanatban. A 
tiszt akaratlanul is keze után nyúlt s ő már nem vo- 
ná azt többé vissza. Paradicsomnak képzelé a kis há
zikót.

Egyszerre a gyertya nagy lobbanással kialudt s 
a kis szoba ablakán át csak a hó fehér világa szűrő
dött be.

— Már szürkül, mond a nő. Nem sokára föl
kelünk! Adjon ön nekem valami emléket.

A tiszt kirántá jegyzökönyvecskéjét, kiszakított 
belőle egy fehér lapot, vévé az irónt s aztán elgondol
kozott.

— író nem vagyok, mond kissé vártatva, más va
laki emlék-verset ima kegyednek.

— Csak írjon valamit rá.
A tiszt ezeket irá : „1849, január 13. éjjeli 12 

óra“ — aztán mintegy határozottan hozzá tévé: — 
„legszebb éje életemnek.“ Azután lehúzta ujjáról gyű

rűjét s átadta azt a papírral együtt neki. A nő eldug
ta hirtelen mindkettőt.

— Én nem adhatok önnek gyűrűt, moudá kis 
szünet után busán, mert csak egy gyűrűm vau, az is 
jegygyűrű, de Yorouézsból megküldöm önnek arcké
pemet. Szerencsét fog az önnek hozni! emlékeztetni 
fogja önt találkozásunkra s arra, ki édes szerelemmel 
fog önre gondolni örökké. Ön az egyetlen férfi, ki őt 
megérté; meglehet, hogy ön elhanyagol, megfeledke
zik rólam, de én örökké fogok gondolni önre. Imád
kozni fogok önért. E szavak után hirtelen megszoritá 
a tiszt kezét.

E pillanatban belépett az állomásfelügyelö a 
szobába.

— Szűnni kezd, szólt kezét dörzsölve.
Egyszerre mindnyájan mozogni kezdtek.
Az öreg felsóhajtott, a kis leány nyöszörgött, a 

kalmárok szekereikhez távoztak. Az istállóból elővezették 
a lovakat; behozták a szamovárt. Kis idő múlva vala
mennyi utas készen állt az indulásra. A tiszt beülteté 
az öreg nőt a szánkóba és megcsókolta unokája kezét, 
kinek szemébe könyek tolultak...

— Isten önnel, mondá busán .. . örökre. . .
Négy óra körül a kegyetlen troika (hármas fo

gatú) egész sietséggel vitt ki az udvarból két szánkót. 
A tiszt meghajtá magát utószor még. Nagyon elszorult 
a szive. A lebocsátott ablakon egy fehér, halvány arc 
tűnt elő; sötét szemei villogtak, fehér kendőjével bú
csút intett. A kocsis neki hevülve jókat suhintott a 
lovak közé, csakhogy gyorsabban döcögjenek tova. — 
A tiszt visszafordult s még soká bámult, mint távoznak 
jobban és jobbam egymástól; majd csak egy pontot 
látott, aztán ez is eltűnt. — Fájdalmas sóhaj szállt 
föl kebléből s azzal bundájába húzta magát. — A hó 
nyikorgott a szán. alatt. A kocsis lovait szólongatta. 
Mindenfelül csak a hóval borított róna látszott, de az 
ég és föld közt már tisztulni kezdett a láthatár. A 
szél jóval alább hagyott. A nap ólomszerü sugarai 
áttörtek a láthatárt elborító sürü ködön. — A hóvihar 
megszűnt.

Oroszból: FINCÍCKY MIHÁLY.

T Á R C A .
TÁRCA-LAPOK.

(Uj nemzedék. — A táblabiró. — 89. — 48. —  67. — 

Szegény és gazdag.)

Az uj nemzedék!
A jövő reményei!

Uj Magyarország!
Sokat hallom e kifejezéseket emlegetni s igen 

különbözőképen. Az öregek szomorúan ejtik ki, mintha 
azt hinnék, hogy ők az utósó magyarok. A. táblabiró, 
ki saját typuszában megtestesítését látja a nemzetiség
nek, ennek elveszésétől vagy legalább megcsonkításától
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fél az uj nemzedék által. Azt látja, hogy ez az ifjúság 
az európai irány karjába dobja magát s remeg, hogy 
azon alak, mely ebből kiemelkedhetik, nem lesz ma
gyar.

A táblabiró — nemes értelmében használva e szót
— teremté meg az uj Magyarország állapotát 48-ban 
és 67-ben. Most lelép s átadja a tért az uj szellemnek. 
0  büszke művére, méltán lehet az, de mint oly ember, 
ki a jövő megítélésénél nem előre , de hátra te
kint, saját megfutott pályájára s a tért irigység nélküli 
de aggalom mai szolgáltatja át az uj szereplőknek, 
nem elfogulatlan Ítéletében.

Az uj nemzedék miként Ítél ?
Megmondom, milyennek tartom én e generatiót 

jelen alakjában, kifejlése jelen szakában, hogy megért
sük miért ítél maga fölött úgy — a mint Ítél, mért gon
dolkozik oly szigorúan saját jövője fölött.

A Girondiak történetét olvastam, mikor e tárgy 
meglepett. Az ember összebasonlitólag olvas. E véres 
és dicsőséges tragödia lelkemet kavarta föl. Mily kor, 
mily emberek s mily tanulságok e nehány év kere
tében.

Maradjunk az embereknél.
Akármiként Ítéljünk fölöttök — s én sem vagyok 

hajlandó lelkesedéssel kötni be szememet, hogy hibáit 
e kornak ne lássam — egy jellemvonás közös vala
mennyi szereplővel. A Lamballe hercegnő-féle vérta
nuk oly rajongók, mint a Théroigne de Méricourt-féle 
szörnyek. Robespierre, ki a köztársaságot keresztyén 
értelemben tudta fölfogni, kiterjedőleg a nép minden 
rétegére — oly eszményi irányú s szellemének hideg 
puritanismusa dacára oly kevéssé gyakorlati, mint a 
Girondiak csoportja, Rolandnéval élükön, kik a klas
szikus földek respublikáját, az osztályok uralkodását j  
gondolták csak kivihetőnek. A királypártiak, nem jobb 
politikusok azon képviselőnél, ki egy barátját megkérte, 
gyilkolná meg öt sötét éjjel a tuileriák kapuja előtt, 
fogják a gyilkosságot a király pártra, lázitsák föl a bő
szült külvárosokat s mossák le az ő vérét a királyéval
— aztán pedig állítsák föl a köztársaságot. A királypárt 
leélt ideálokért áldozta föl magát, a forradalmi meg
él nem érhetőkért.

Mindenütt szív, érzelem, szenvedély s ezek ikrei 
vagy szülöttei, ábrándok, eszmények vezérlék a nemze
tet. Mikor a tiszta ész megjelent, le volt győzve az ér
zelmiek pártja. Napoleon megjelent.

E hatalmas mozgalom, melynek indítója az ész 
volt, de folytatója a szív — kihatott egy félszázadra. A 
háborgó tenger végső locscsanásait 48-ban hallók utó
jára.

Ekkor vett Európa uj irányt.
Mintha megváltozott volna az egész continens. A 

világ, mely előbb nagy költőket nemzett s azok mun
káin lelkesedett, józan lett. A költészet pusztulásnak in

dult s mulattatóvá sülyedt; helyét a tudományok fog
lalták el.

A szivek megjegecesedtek, az ész uralma győze
lemre vezetett.

A politika kérdései, melyeket amaz hiába törek
vők megoldani, most lebonyolnltak.

Európa helyett tekintsük csak hazánkat. A 48-ki 
nemzedék az ő utópiáival, elérhetlen theoriáival, lelke
sedésével, fékezhetlen tüzével meg nem oidhatá azt, 
mit a mérsékelt , tán túljózan újkor most meg
fejtett.

Mi fölötte benyomásképes nemzet vagyunk s a 
világszellem nem utójára nyilatkozik határaink között, 
mióta a műveltség a világot megnyitotta nekünk smin- 
ket megnyitott a világnak. A külföld uj iránya: ha
gyománynyal nem törődés, buvárlás, tehát kétkedés, 
ideálokért nem rajongó, de c é l o k é r t  é l ő ,  szenve- 
délytelen, de bár nem érzéketlen, mégis kevés érzésű, 
a s z ív  követelései iránt süket, tehát élvsovár és frivol, 
önző, tehát helyes politikára alkalmas.

Átmeneti nemzedék, mely nem hozta még egyen
súlyba a szivet az észszel s az utóbbinak hódol — az 
előbbi rovására.

Mindenki érzi, hogy egy kezdet kezdetén áll s 
valamiért dolgozik, melynek teljesedését el nem fogja 
érni. De épen e tudat önt belé türelmet s megóvja a 
múltnak azon nagy hibájától 89 óta, hogy egy lépéssel 
akarja egy hosszú utazás célját elérni.

A nagy képnek mi egy kis részlete vagyunk.
Korunkban nem a szív használja eszközül az észt, 

hanem ez forgatja amazt tényezőképen s valljuk be nem 
eredménytelenül. Az olasz egységet a lelkesedés indí
totta meg, a hideg politika Aspreraontenál lábon találta 
azt, megállitá s megteremtett egy nem tökéletes ugyan, 
de megállható és fejlőképes munkát. A német egység- 
mostani épületéhez — mely szintén befejezetlen, mint 
minden amin korunk bélyege látszik — a lelkesedés 
oltotta a meszet, hordta a követ, de a munka intézője 
már többé nem a s z ív  emberei voltak, mint 48-ban, 
hanem egy kérlelhetlen realista a Spree partja mellől. 
Mi 61-ben szintén dikcióztuuk s énekeltünk, a 67-ki 
munkát a számitó ész hozta létre. Bevallotta ez itt is, 
hogy tökéletest nem teremt, hanem egy jövőnek oly 
alapja van lerakva, mely nehéz tetőzetet is elbír.

Mi tehát a bevégezetlen munkák korát éljük.
A jövő pitvarában állunk. Az ajtók be vannak

zárva.
Hibáink állapotunk következményei. Ki magáról 

tudja, hogy nem magáért, hanem csak egy utóbbi nem
zedékért dolgozik, annak megbocsátható, ha munka
idejének szabad óráit élvezve akarja eltölteni.

Ez a nemzedék tehát nem hiszi magáról, hogy 
nagyokra született. Hideg skepticismussal néz a bo
rongó jövőbe és sejti, hogy a világtörténelemben csak 
mint átmeneti ároktöltelék fog szepelni. De azért dől-
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gozik, s mert a dolog több munkás kezet, mint lángold 
főt, teremtő erőt igényel, tudja, hogy az ő phalanxa 
nagyobbrészt munkásokból fog állani.

Mert túlságosan higgadt, tán elég bizalommal 
sem viseltetik a mű egykori befejezése iránt, annál di- 
csérendőbb, hogy buzgalma nem lankad.

Ami nemzedékünk a nagy nemzetek generatiójával 
mindenben egyforma a különbségeket csak az adott 
viszonyok teszik — egyedül a kétkedésben vagyunk sö- 
tétebbek.

Szegényebb ember bohisabb nézletii a gaz
dagnál.

Domino.

IRODALOM.

Mezei virágok. Költemények. Irta M áto k  Béla. 
(Pest, Aigner Lajos bizománya 1870.) Matók Béla e 
költeményekben egy kötet handabandát és képtelenséget 
adott a közönségnek. 0  alig betudható, csekély kivétel
lel ismeretlen költő, ki egyszerre egész gyüjteménynyel 
lépett föl, és pedig mint előszavából kitűnik, oly in- 
tentióval, hogy irodalmi állást foglalhasson. Egy vidé
ki lapban a „Vásárhelyi Közlönyben“ jelent meg ugyan 
egy pár kevésbbé sikerült költeménye, s egyik elbeszé
lő költeményét, r A vad leányt“ a „Darázs“ című szegedi 
élclap elég sikerültén ki is szatirizálta: de mindezek 
még nem oly előzmények, hogy Matók B.-nak jogot 
adhattak volna arra, hogy egyszerre egész kötettel 
rukkoljon ki.

A 6-1 verset tartalmazó s 152 lapra terjedő kö
tetben, nemcsak hogy egy-két sikerült költeményre 
nem találunk, de az egész kötetben alig akad versszak, 
mely e képtelenségek sivatagában megnyugtató, felü- 
ditő oázként hatna reánk. Egyetlen költemény sincs 
itt, mely egyrészről költői felfogást mutatna, másrész
ről a tanulmányról győzne meg s az anyag és forma 
művészi összeolvasztásáról tanúskodnék. Még a legsi
kerültebb, a „Temetőben“ cimü költemény is, igy köl
tői formában elmondva, alig hat meg, s még kevésbbé 
melegít föl, mig ha ugyanez prózába volna öntve a 
költői elmélkedés címét legalább megérdemelné; jól
lehet a gondolatmenet ebben is annyira szakadozott, 
laza, hogy egységről, költői compositióról benne szó sem 
lehet. Az egész kötetben legszebb, legsikerültebb e ne
hány sor:

. . .  a halálnak
Képe, miként festik, nem oly szörnyű rémes;
Hány embernek teher, büntetés az élet,
A kit vigasztalni csupán a hit képes.
A ki nem csalódott, nem ismer bánatot,
A ki nem szeretett, nem ismer fájdalmat,
S a ki elveszté a földi boldogságot,
Annak jó tudni az örök nyugodalmat.

A külformát azonban itt is nélkülöznünk kell; se
hol egyetlen sikerült rim. így vagyunk a többivel rend
re; a művészi kezelésnek semmi nyoma, akár a tech
nikára akár a gondolatok bevégzettségére, akár végül 
az eszmék és hangulatok megkapóságára tekintsünk. 
Inkább a lyrai, mint elbeszélő téren mozog, de egyik 
téren sem domborodik ki határozottabban a költő egyé
nisége. Nem találhatni egy határozott, fő jellemvonást, 
mely az egészen átvonulván a költő lelkületére enged
ne következtetni. Itt-o tt sejtet ugyan szerző némi sö
tét misanthrópiát, de ez sincs tömören visszatükrözve, 
s inkább csak szenvelgés. Ilyen költeményei: „Az én 
kedves anyámnak“ (1 1.) „Oly sok idő után,“ (13 1.) 
„Mi fáj nekem,“ (15 1.) „Szálló föllegek“ — izetlen, 
s értelemnélküli képtelenségek, erőtelen utánzásai 
Petőfinek. A 20-ik lapon igy ir:

Télen a föld színe hótól lesz fehér.
Az ember haja az időtől lesz fehér,
És eljön a nap, elégeti a havat 
S az ember haja elég a föld alatt.
Egyik a föld felett,
Másik a föld alatt semmisült meg,
De jó volna megtudni:
Nagyobb fájdalmat melyik érzett?!

A kötet első költeménye „Az én kedves anyámhoz“ 
óda  lenne, azonban az óda szárnyalásáról s emelkedett 
páthoszáról szerzőnek, e vers után Ítélve, még csak fo
galma is alig van. Több benne az e lb e s z é lő , mint a 
lyrai elem. A költemény öt lapra terjed: ebből há
rom lap dialógokba szőtt képtelenségek elbeszélése ; az 
anya tanácsot oszt, irányt akar adni gyermeke későbbi 
életének, — „de e jó tanácsok elpárologtanak,“ s az 
önfejű, következetlen ifjúra „minden óra egy nap, s 
minden nap egy hosszú év csapásátmérte.“ Oe csapások
kal harcol:

És e folytouos harc, miként a katonát 
Csak edzett a végzet őrült keretében, stb.

Csak e képtelenség után következik némi ódái 
emelkedettség, de a mit tönkretesz az a szakadozott- 
ság, mely a gondolatmenet ziláltságán érezhető. E köl
temény különben az egész kötet ízetlenségére elég vi
lágot dérit. Szerző valamint itt, úgy általában sehol 
nem adja jelét a legcsekélyebb tanulmánynak sem, 
melyet akár a tartalom, akár az alak tekintetében a 
költői conceptió, a művészi gond és kezelés előnyére sa
játjává tett volna.

E kötet nem érdemelvén meg, hogy tüzetesebb 
fejtegetésekbe bocsátkozzunk, — egyszerűen csak azt 
a tért óhajtjuk kijelölni, melyet Matók B. legtöbb 
eredménynyel miveiket. S ez a népies költészet. Két
ségtelen, hogy Matók B. e téren némi hivatást tann- 
sit, legalább e nemben irt versei („A csikós“, p a 
raszt legény“, „Néném asszony“, „Szegény legény sor-
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sa“) bizonyos mérvben kiválnak a többi vers közül. 
Óhajtandó, hogy költői működését, ha már a költészet
től megválni nem tud, e téren folytassa, különösen 
[tedig, hogy tanulmányozzon. Végül azt se tévessze 
zem elöl, hogy e működés célja és édeke tiltja, hogy 

ha ir, minden eszmevillanatot könnyedén és rögtön 
papírra tegyen.

Sajgó.

KÉPZŐMŰVÉSZET.
Brouwer egyik kisebb festménye, mely egy korcs

mában négy daloló és pipázó parasztot ábrázol, közelébb 
Pozsonyban gr. Szapáry Béla birtokába került. A kép fes
tőjének monogrammjával van ellátva s tökéletesen ép.

*

A turini mükiállitás, mely már végéhez közeledik, 
nem volt gazdag kiállított miivek dolgában. Valóságos mű
becse a kiállított darabok közül legfölebb hét-nyolc fest
ménynek volt. A siker anyagi tekintetben is igen csekély
nek mondható, mivel kevés képet vásároltak meg. — E 
hir kapcsában fölemlítjük, hogy Turiu, mely eddig nem 
volt gazdag nyilvános műkincsekben, jelenleg már többére 
és márvány emléket matathat föl s közelébb újra hét em
lékkel — köztük Cavour nagy emlékszobrával —  gazda
godik. Massimo d’Azeglio és Ferdinánd herceg szobrát 
Balzico, Angelo Brofferio-ét Pierrotti, Paleocapá-étTabac- 
chi tanár, Lafarina-ét a hires flóreuci Dupré készíti. A 
hires orientalistának Peyronnak is emlékszobrot emelnek 
Turinbau.

*

Gubitz Vilmos halálát jelentik Berlinből e hó ele
jéről. Az elhunyt 85 évet ólt, s mint tudós, művész, iró 
és ember egyaránt közbecsiilésben részesült. Életiratát ma
ga akarta átadni a közönségnek, s müvéből, melyet egészen 
be nem fejezhetett, három kötet már meg is jelent. Gubitz 
1786 febr. ‘27-kén Lipcsében született; először hittaui tu
dományokat hallgatott; de miután a betüöntéssel, könyv
nyomdászattal és rézmetszóssel megismerkedett, a famet
szés mivelésére forditá minden erejét, mely téren atyjával 
igen szép eredményeket mutatott föl. A berlini akadémia 
18<'5-ben tagjává s a fametszés tanárává választá. Állá
sát azonban már egy év múlva elhagyni kényszerülvén, 
irodalmi foglalkozásoknak élt s a „Vaterland“-ot szer
kesztette. Irt szinmüveket, költeményeket, elbeszéléseket, 
de tehetségének súlypontja mégis a képzőművészetekre esik, 
s mint a fametszés tökélyesitője tette nevét emlékezetessé.

SZÍNHÁZ.
„A haza“ Sardou-tól. A nemzeti színpadon hosz- 

szas vajúdás után holnapra tűzték ki „A h azá"-t, 
Sardou Viktor ötfölvonásos történeti drámáját. E da

rabról, melyet Paulay Ede és Szerdahelyi Kálmán for
dítottak le, a hivatalos közlöny bírálója előlegesen is 
igen elismerőleg nyilatkozik. „Sardounak ez — írja — 
nemcsak leghatásosabb, de legjobb müve is; mert 
benne a morálnak is elég van téve. A nő, mint leg
több darabjában, itt nemcsak meg akarja csalni férjét, 
hanem valóban mégis csalja és elárulja; de bűnhődik 

: is, s a vétek nem jelenik meg tetsző alakban, inkább 
rontva, mint javítva. Több helyütt inkább hat ugyan a 
képzetemre és idegekre, mint a szívre, de némely he
lye nemcsak hatásos, hanem valóban megható. Azon
kívül épületes; mert a politikai és vallásbeli zsarnok
ság iránt a legmélyebb gyűlöletet kelti. A mese érde
kes, s a bonyodalom mesteri ügyességgel van szőve. A 
mi egy rémuralomban borzasztó, szörnyű, iszonyú, ret
tenetes, s a mire tán szó sincs, az itt mind egymásra 
van ugyan halmozva, de ebben is van fokozatosság, s e 
sötét történeti háttérből nem ördögök másznak elő; 
sőt Rysoor grófnak s Álba leányának szép és nemes 
jelleme és a vétkes nőnek és kedvesének erős szenve
délye megvilágositják azt, s mindenütt emberi arcokra 
ismerünk. Még Álba is, ki szörnyű küldetésében kér- 
lelhetlenül jár el, az atyai szeretet ál tál emberivé lesz. 
Hugó Borgiájábau, Tudor Máriájában, Angelojában 
együttvéve sincs annyi szörnyűség, mint magában e 
darabban; az is igaz, hogy ebben hiányzik az az égő 
colorit, a kifejezés tömöttsége, rövidsége, az eszme 
gazdagsága, költőiség, mik Hugót oly igen jellemzik, 
s az újabb francia drámaírók fölibe emelik ; azonban az 
újabb francia drámáktól, melyek bizonyos lágy
meleg emotióu tulmenni nem mernek, ez nagyban elüt, 
a nélkül, hogy afféle boulevardi sző rnyüséges féremü- 
nek lehetne mondani. Szinészeti értelemben e szerepek 
mind jók, hálások és hatásosak; még a nő is, ki meg
csalja és feladja, tehát tulajdonkép megöli férjét 
kedveséért tehát mint nő a képzelhető legnagyobb 
vétket követi el, hálás szerep; hálátlanul cselek
szik, de szenvedélyből, s ezért nem válik utálatos
sá.“ Legközelebbi számunkban tüzetesebben szólunk a 
drámáról, egyelőre csupán figyelmeztetni akartuk reá 
a közönséget.

A múlt hét játékrendjében kevés vonzó volt; 
magokat az előadásokat pedig a nyári idény rendes 
bágyadtsága jellemzé. Az ily esték szokott egyhangú
ságukkal nem nyújtanak tárgyat a szemleirőnak.

Z E N E .
Dalműelőadások a nemzeti színpadon. Majdnem 

hihetetlen mennyire könnyelműen járnak el a nemzeti 
színház dalmű-előadásainál azok, kiknek az előadandó 
müvek minél tökéletesb szilirehozatala fölött őrködni 
kötelességük volna.

A „Lohengrin“ közelébbi előadatása ismét szo
morú példája volt ama gondatlanságnak, mondhatnék 
lelkiismeretlenségnek, melyet a dalműnek mind ve
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zénylő, mind némely elsőbbrendii tagjai az intézettelés 
közönséggel szemben tanúsítanak. Ha a dráma vezetői 
vagy előadói oly mulasztások vádja alá esnének, a mi
nők a dalműveknél napirenden vannak, a kritika bizo
nyára szigorúan megróvná az ilyen, egy nemzeti müin- 
tézetnek méltóságával ellenkező lelkiismeretlenséget. 
De minthogy a dalművel lapjaink komolyabban nem 
igen foglalkoznak, sőt az a lehetőségig háttérbe van 
szorítva, oly dolgok is lehetővé lesznek, melyek a jóra- 
való művészt pirulni kényszerítik.

Mi a dalművel szemben ép oly követelők vagyunk, 
mint a drámával, s azt hisszük, hogy ha a drámák szin- 
rehozatalánál tudnak komolyan és lelkiismerettel el
járni, úgy a dalművek előadatásánál is hasonló buzgalmat 
várhatnánk azoktól,, kiknek az szent kötelességük volna.

Lássuk, kiket terhelhetnek vádjaink legsúlyosabban.
Első helyen mindjárt a dalmű-bizottság áll, mely

nek föladata az előadandó dalműveket kijelölni s azok 
minél tökéletesb szinrehozatala fölött őrködni. Ezután 
második helyen a rendező és vezénylő karnagyok jön
nek, kik egyaránt felelősek az általuk szinrehozott mű 
művészi előadatásáért.

Mennyire alaposak vádjaink, „Lohengrin“ utóbbi 
előadatása eléggé bebizonyította.

A dalmű-bizottság oly fiatal intézménye nemzeti 
színházunknak, hogy vádjainkat könnyen a jobb jövő 
kecsegtető reményével utasíthatnák vissza, ha épen 
oly körülménynyel nem állanánk szemben, mely min
den igazolásnak útját állja. A dalmű-bizottság fönnál
lása óta „Lohengrin“ most harmadszor került színre. 
Tehát kétszer már meghallgatták s tudja az ég, hogy 
jövőre is hányszor végighallgatják a megcsonkított re
mekművet. Vagy azt gondolja a dalmű-bizottság, hogy 
ha eddig jó volt jelen alakjában, jónak kell annak lenni 
ezután is? Mi más véleményen vagyunk. De nemcsak 
mi, hanem úgy látszik, a rendezőség is. Lohengrint a 
dalmű főalakját eddigelé a nemzeti színpadon Ellinger 
és Hajós személyesítették. Az alak külseje mindkettő
nél mintaszerüleg egy volt, miből azt lehet következ
tetni, hogy az ábrát és jelmezt vagy a mű szerzőjének 
intentiója vagy a rendező fölfogása szerint alkalmaz
ták. Ez mindenesetre helyes volt; annál is inkább mi
vel Lohengrin külalakját igen találóan adták vissza. És 
a mi eddig jó volt, most egyszerre félredobták, de ko
rántsem azért, hogy jobbal cseréljék föl, hanem csupán 
azért, mivel az énekesnek nem volt kedve magát masz
kírozni. Mit szólna a rendező, ha Othelló személyesi- 
töjét sápadt, be nem festett arccal látná a színpadon 
megjelenni, vagy ha Lear királyt valaki fekete hajjal, 
pörge bajuszszal és kecskeszakállal akarná eljátszani. 
Nemde igen mulatságos volna? Komoly dologból ne 
csináljunk paródiát, s ragaszkodjunk amaz arany mon
dáshoz, mely szerint másokban leginkább megtiszteljük 
saját magunkat.

De nézzük tovább az előadást.
Telramund, a büszke és önző nő által tévútra és 

veszedelembe vezetett gróf szerepét a legnagyobb in- 
diskretióval megnyirbálták, csak azért, hogy egy ne
gyedórával előbb érhessen véget az előadás. Még ez 
előtt is szemet hunynánk, de hogy a szereplő tagok ké
nyelme és a rendező elnézése annyira terjedhessen, hogy 
egy szerepet, mivel a következő fölvonásra csak néma 
jelenete marad, más egyénnel játszassanak e jelenetben, 
ily eset csakis a fejét vesztett nemzeti színháznál for
dulhat elő. Ez oly botrányos eljárás, melyet megróvás 
nélkül nem hagyhatunk, s melyet ismételve látni nem 
szeretnénk. Reméljük, hogy a rendező hivatalánál fog
va, bir annyi hatalommal, hogy ily dolgokat meggátol
hasson. Furcsa az is, hogy midőn Lohengrin a harma
dik fölvonásban kard és kürt nélkül távozik, a táv
latban megjelenő bábon, épen úgy mint az első felvo
násban, kürt és kard látható. No de annak tisztán csak 
a báb az oka, nem pedig a rendezőség. Még tovább is 
folytathatnék a hiányok elősorolását, ezúttal azonban 
csak a dalmű megcsonkítása ellen akartunk fölszólalni 
s a dalmű-bizottságot arra figyelmeztetni, hogy az idő
méretek vételét illetőleg végre a karnagygyal is igen 
jó lenne tisztába jönni.

Junius 18-kán uj szereposztással Nicolai Otto 
„ W i n d s o r i v i g n ő i t “ Játszották. E vig dalmű, mely 
csak szerzőjének halála után tette meg körútját, nem 
ok nélkül honosult meg oly könnyen és gyorsan Európa 
különböző színpadain. Szövege, melyet Shakespeare 
után Mosenthal készített, annyira szerencsés, hogy bár
ki zenésiti is meg. szintoly szerencsét csinálhat vele, 
mint Nicolai. A „ W in d s o r i  v ig  n ő k “-beu nem a 
zene hat, hanem maga a cselek vény. Hogy Nicolai nem 
vig zene Írására született, az mutatja, hogy a dalmű 
legsikerültebb részeit a sentimentalis dallamok és je 
lenetek képezik; a hol pedig humort várhatnánk, ott 
többnyire köznapit — triviálist — Balálunk. Nicolai 
eltekintve ettől, szép tehetség volt, különben a harma
dik fölvonást jelen alakjában nem is tudta volna meg
teremteni. Ebből látjuk, hogy tudott költői lenni, hogy 
inkább a pajkosság, mint a humor ecseteléséhez voltak 
színei, s hogy átalábau teljesen bírta művészetének tech
nikai oldalát.

A műsornak e dalmű elővétele előnyére fog válni, 
s az első előadás meglehetősen kerekded volt, mintáta- 
lában a könnyedebb müvek előadásai.

Langer Vidor.
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SZÉPIRODALMI KÖZLÖNY.
IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

A MŰVÉSZET ÉS
A művészet hanyatlása fölött régóta nem emel

kedett annyi elégiái sóhaj, mint napjainkban. Nem 
születnek többé műremekek, a költészet, zene és 
festészet hanyatlóban van, — mondják azok, kik a 
régibb kor termékein folyvást odaadó lelkesedéssel 
csüggenek.

Igaz ugyan, hogy Shakespearek, Dantek, Ra
faelek korunkban nem'születnek, de a művészet, 
bár ily lángelméket nem mutathat föl, uj anyago
kat ölel magába s határait folyvást szélesíti. Az 
ismeretkör tágulásával amaz anyagoknak is szapo
rodtok kellett, melyeket a művészet használ alko
tásaihoz. Napjainkban csaknem minden téren uj 
vívmányokkal találkozunk: az emberi szellem ed
dig ismeretlen természeti törvényeket fedez föl, 
pillantást vet a távoli égövekre, a földfeletti és föld
alatti titkokba; a csillagászat megvilágítja az eget, 
a földtan a poklokat. A költészet, midőn ekép el
rabolják tőle az általa teremtett régi birodalmakat, 
veszt ugyan, de a valódi élet gazdagsága kárpótolja 
veszteségeit. Az ismeretgazdagság — szól Fren- 
zel igen helyesen — nem teremt ugyan nagyobb 
művészeket, de megváltoztatja azok állását a vi
lághoz. Korunk ideális törekvésekben, s a magas 
műtörvényekbe való mélyedésben szegényebb lett, 
de anyag tekintetében nehány évtized óta szerfelett 
meggazdagodott. A gyárosnál uj mintákat kere
sünk, s a tudomány tovább épít a már meglevő 
alapján. Ma már a történelmet más irányban írják, 
mint évek előtt, s ha a tudomány modern irányban 
halad, miért ne kövesse példáját a művészet is? 
Yagy talán a művészet alakjai oly szűkek és kor
látoltak, hogy az uj anyagot befogadni egyátalán 
nem képesek?

Sokan csakugyan ekép vélekednek. Vannak, 
kik előtt minden újítás nélkülözi a nemesebb stylt. 
Ezek Kaulbach festményeit modorosaknak, s a poli
tikai regényt az Ízléstelenség netovábbjának tart
ják. Hány és műremek e nézet szerint tökéletesen

A KORSZELLEM.
kizárják egymást. Csak a régi, megszokott számít
hat a klassikus névre s az alakok, melyek már ré
gen túlélték magokat, folyvást sérthetlenek. A régi 
modorban még mindig festenek Madonnákat, ke
resztelő sz. Jánosokat, égi glóriákat. Es ha e mű
veknek nincs oly hatásuk, minőt a művész és ba
ráti köre remélt, ha a közönség érdekeltség nélkül 
halad el az ég felé lebegő Mária előtt, mig egypa- 
raszt-kézfogónál, vagy más, a nép életéből vett je
lenetnél csodálkozva áll meg; hanem örömest hall
gatjuk a görög mythos hőseit és hősnőit, kik Ze- 
üszre és a Styxre esküsznek, mig egy modern víg
játékot érdekeltséggel kisérünk, — korholni kezdik 
a tömeg siílyedését, a kritika közönyét és a kor 
anyagiasságát. A változás okát senkinek sem jut 
eszébe az idők kényszerében keresni.

Egy német szépész igen találókig mondja: a 
géniusz kora előtt világíthat, de a fáklyát kora adja 
kezébe. A valódi géniusz mindig a világtörténelem 
bizonyos korszakát képviseli s jelentősége abban 
áll, hogy ama korszak szellemének tökéletes, örök 
kifejezést ád. A költő régebben nemzetének prófé
tája s papja volt. Innen ered Homer, Sophocles, 
Dante, Calderon és Shakespeare nagysága. A valódi 
művész mindig korának mozgalmaitól kölcsönzi lel
kesedését s maradandó becsű müveket csak az te
remthet, ki kora lényegének mélyére képes hatolni. 
Az ó- és középkor költői jól ismerék ez igazságot; 
ők soha sem haboztak az anyag választásában s 
teremtő-képességük ütere mindig a kor szívverése 
után indult. Csupán az újabb időket jellemzi ama 
dilettantismus, mely magát minden kigondolható 
világnézetbe beleképzeli s minden alakot utánoz, 
habár annak szelleme rég kihalt is.

A régiek még gyengeségeikben is koruk 
gyermekei valának. Midőn a költészet még egészen 
j e l k é p e s  volt s egyedül a vallásban gyökerezett, 
a népszellem vezérei a költők voltak. A Mahabha- 
rata, a Ramayana, Kalidasa drámái mélyebben és
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életliübben tanúskodnak az indus világnézetről 
mint India bölcsének, az elefántnak templomai. A 
klassikus őskor eszménye: a plasztikus eszmény 
szintén amaz idők életviszonyainak, érzelmeinek és 
hitének volt kinyomata. Ez az eszmény az emberi
ség* örök ifjúságát állítja elénk, mely vágy, fájda
lom s a reflexio minden irányzata nélkül csak el
érhető célok után törekszik. Az egyszerű szépség
nek ép úgy ki kellett tűnni a költői termékeken, 
mint az építészet és szobrászat müvein. Egyszerűek 
voltak az élet- és mivelődési viszonyok, egyszerűek 
a bonyolatok; az ember egyedül és tökéletesen ma
gában bízva lépett föl úgy az életben, mint a köl
tészetben. A régiek felölelék a mit koruk önkint 
nyújtott s ahhoz szigorúan ragaszkodtak. Sophocles 
„Antigone“-ja ama hellen babonán alapszik, hogy 
az el nem temetett nyugalmat nem talál s a Styx 
partjain századokig kénytelen bolyongani. —- így tet
tek mind a régi koszorúsok. Athen színpadja Aes- 
chylosztól Euripidesig száz év alatt nagy változáso
kon ment át, de mindig visszatükrözé Görögország 
küzdelmeit, törekvéseit. Sem a persa háború, sem 
a peloponesusi küzdelem, sem a sopliisták és Sok
rates bölcseleté nem vonulhatának el felette nyom 
nélkül. Ha Euripides Elektrát és Orestest vezeti 
elénk, csak a nevekben, a főcselekvényben s némi 
külsőségekben ismerünk Aeschylosz alakjaira. A 
mythost alapjában nem változtathatá meg, de az 
első trágikus óriási alakjai helyett nála már korá
nak görögjei szerepelnek. A „modern“ fogalmának 
érvényesülése még szembetűnőbb Menander vigjá- 
tékában — szemben Aristophanes bohózatával. Az j 
egyikben a világ fejére van állítva: a felhők között ' 
várost építenek, a kart darázsok, felhők, békák ké
pezik; a költő előtérbe lép, vetélytársaival, politi
kai ellenfeleivel vitára kél; dicséri magát, ostorozza 
vagy simogatja a tömeget; a mindennapi groteszk
ké válik, s Dionysos mámora Apollo lelkesedésével 
vegyül: a másiknál a világ rendes alakjában tükrö
ződik vissza s alakjai mellett a költő egészen el
enyészik, vagy legalább háttérbe vonul.

Midőn a spanyol és angol népszínház csak
nem egy időben váratlanul fölvirágzott, szintén az 
idők áramlatát követé. Klassikusok voltak akkor 
a mysteriumok, s az apostolok történeteivel, a szen
tek legendáival, a nép szivét és szemét százötven 
éven át gyönyörködtették; modernek voltak az

olasz novellák s a spanyol románcok. A költők 
nézőik elé nem Agamemnont, hanem a nép hőseit 
és királyait vezették, kiknek emléke mindenki szi
vében élénken élt. Ha Shakespeare „Vihar“-át 
költi, ama viharok és hajótörések lebegnek szeme 
előtt, melyekről Walter Raleigh és társai virginiai 
ntjok után regéltek. Corneille csak előképeket ke
resett a régi történelemben: szomorujátékai: „Cin
na“, „Pompeus halála“ „Sertorius“ a polgárhá
ború alatt születtek, s e kor szellemét tükrözik 
vissza.

A 18 század folytán a vallásos türelem esz
méi diadalmaskodnak az egyes vallásfelekezetek 
fanatismusa felett, s megszületik Voltaire „Moha- 
met“-je és „Alzire“-ja. A harmadik rend hatalmá
nak öntudatára ébred s óhaja, hogy illő állást fog
laljon el. „Mit érdekel engem Orestes és a kirá
lyok végzete? — kérdi Diderot s megteremti a 
polgári drámát.

A művészet, mely szüntelen a múltakból szedi 
-táplálékát, biztos alapra sohasem számíthat. Csak 
egy példát hozunk föl. Midőn az olasz festészet a 
17-dik század folytán makacsul ragaszkodott my- 
thologiai tárgyaihoz, s a mindennapi életnek egé
szen hátat fordított, mindig mélyebbre siilyedt s 
compositiói fokon kint üresebbek lettek, mig a hol
landi festészet, mely a népélet felé fordult, Rem
brandtban virágzásának tetőpontját érte el. Wat
teau, midőn ügyes kezével a versaillesi udvar éle
tébe markolt, pj lendületet adott a francia festé
szetnek.

A korszellem ily átérzése szülhet ma is nagy 
művészeket. Tévednek, kik azt hiszik, hogy a. gö
rög művészet, virágzásának tető-pontján a min
dennapi élettel szakitva tisztább, eszményi alak 
után törekedett. Valaki igen jól jegyzi meg, hogy 
a hellenek szomorújátékai, márványszobrai s a gö
rög élet között erős, széttéphetlen fonál létezett; 
a mi most előttünk keresettnek, művészinek lát
szik, akkor egyszerű, természetes volt. Egyszerűek 
voltak az élet- s mivelődési viszonyok, egyszerűek 
a bonyolatok.

Egyszerűséget Hellásztól még ma is tanulha
tunk, de a régiek puszta utánzása az uj kor terem
tő erejét verné bókóba. A plasztikus formák szigo
rát ránk erőszakolni többé nem lehet. Valamint 
Európa politikai és társadalmi állapota, ügy a mű-
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veszet is átalakulás előtt áll. Korunk eszményét 
keresi, de még nem találta meg. Ez eszmény a 
plasztikust és romantikust egyesíti magában, 
amattól az objektiv alakítás tisztaságát, emettől a 
kedély bensőségét örökölvén. Korunk forrongó, 
bíráló jelleget visel; a kizárólag miveltek körére tá
maszkodni többé nem lehet, s a tulajdonképeni

nemzet, melynek számára a művészet alkotni fog — 
még csak alakulóban van. A művésznek ide kell 
fordulni, ha hatni akar. A művészet föladata nap
jainkban: az uj kor gondolatainak és érzelmeinek 
adni korrekt kifejezést. Az utó-kor számára csak 
az teremt, kit müveinek alkotásában korának szív
verése buzdít és vezérel.

SZANA TAMÁS.

A TETSZHALO TT.
— KRAJNAI NÉPROMÁNU. —

— Anyáin, építtess templomot,
A szent misét hallgatni benn 
Tán kedvesem is megjelen.

— Anyám, oh mondd: halott vagyok, 
A sok halott-néző leány 
Közt kedvesem is lesz talán.

Anyja építtet templomot,
Misére sok szép lány jőve, —•
De köztük nem volt kedvese!

— Anyám, készíttess mély kutat, 
A sok vízért jövő leány 
Közt kedvesem is lesz talán.

Anyja készíttet mély kutat,
Friss vízért sok szép lány jőve, —■ 
De köztük nem volt kedvese !

Anyja elmondja: holt fia,
S halottnézni sok lány jőve —
Legelői a szép kedvese!

„Ej, ej beh furcsa egy halott,
Az ablakon kikandikál 
És iába virgonc táncra áll!

„Ej, ej beh furcsa egy halott,
Karját ölelni tárja ki 
És csókra állnak ajkai!“ —

PRÉM JÓZSEF.

KARDCSÖRGÉS.
-  BESZÉLY. — 

Irta: BEÖTHY ZSOLT.

(Vége.)

A fenséges nádorispánnak szent György hava 
27-kéről kelt harcias szózata, melyben fegyverbe szó
lítja a magyar nemességet és „azon reményt táplálja, 
hogy vezérsége alatt esküdt ellenségünk kártékony 
szándékát a felkelő nemesség semmivé teszi és meg
szégyeníti,“ — keresztül tört a hegyeken, melyekkel 
szent-Pál el volt láncolva a világtól. Ami nemes ba
rátunk, ki egy idő óta csodálatosan kevesebbet be
szél, többet pipáz és Ítéleteiben kegyetlenebb szegény 
bűnös jobbágyai iránt, épen mentéjét ledobva fujdogál- 
ta a füstöt a kastély verandáján egy meleg, tavaszi es
tén, mikor Jóska huszár sebes vágtatva hozta a nagy 
pecsétes levelet a megye házáról. Nem egészen biztos ke
zekkel bontotta föl és olvasta,meg újra olvasta és harmad
szor is elolvasta. Akkorra épen kialudt pipája, ráütött a le
vélre, melyből nagymennyiségű, durva porzó hullott 
az ölébe és rábámult Jóskára. Azután felesége után

kezdett kiabálni. Sarolta megjelent a verandán és el 
nem tudta gondolni, mi baja lehet az urának?

— Tehát vége mindennek, Lotti, mondá a vitéz 
felkelő ur. Most már igazán vége mindennek. A dühös 
franciák golyói... a kannibálok ágyúi... szegény, békes
ségben megősz — eltöltött időm! Azonban meg fog
juk mutatni, mi lakik bennünk. Most már régen látta 
a világ, hogy mit tud a magyar nemesség. Istenem, a 
magyar nemesség! Most ennek a díszét, virágát viszik 
mészárszékre!

így elmélkedett egész este egyik hangulatból a 
másikba esve. Hol kidülesztette mellét, hol lecsüggesz- 
tette kopasz fejét. Sarolta szomorú volt és intette fér
jét, hogy óvakodjék majd a veszedelemtől. Legyen esze 
oda nem menni,a hol legsürübben'hullanak a golyók. A vi
téz ur a szende aggodalom e szavaira egészen feltüzesedet t, 
nagy és kemény lépésekkel méregette a szobát, egész este
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nagy hőst játszott, hanem feküdni menvén több órán ke
resztül kínosan nyögött, sőt ki tudja mi okból, mécsét 
is meggyujtóttá.

Másnap még fel sem öltözött, bekiáltotta Jóskát. 
A huszár, ki egész éjjel borral bátorította magát a be
következendő hadjáratra, sápadtan belépett. Az ur 
mély, parancsoló, bátor hangon kiadta neki a rendele
tet, hogy Nyurga majsztert azonnal hozza ide fülénél 
fogva. Jóska nem mondatta magának kétszer a dolgot, 
hanem egy félóra múlva megjelent a majszterrel. 
Nyurga uram (a helység vöröshaju, kócos, sárga képű 
és lőcslábu szabója,) egy folt hátán folt magyar nad
rágban, papucsban és ünneplő kék gérokkjában meg
jelent, sapkáját az ajtó előtt elhelyezte a földön és alázatos 
bókolások között belépett. A vitéz ur hosszas, titoktel
jes értekezésbe bocsátkozott vele. Jóska a kulcslyukon 
keresztül csak annyit hallhatott a köztük folyt beszél
getésből, hogy Nyurga uram mindeu harmadik szavá
ban feláldozandó életét és árvaságra jutandó kilenc 
neveletlen gyermekét emlegette. A tekintetes ur Ígért 
neki valamit, melylyel ő nem volt megelégedve, mig 
a tekintetes ur azt is meg nem Ígérte neki, hogy azon
nal le fogja huzatni. Ekkor majszter uram mindenre 
ráállt, a tekintetes ur levelet intézett ő excellentiájá- 
boz, mire Jóska még aznap este meghozta a választ. 
Ez azonban nem lehetett valami kedvező, mert alig
hogy elolvasta a vitéz ur, Erzsók asszony roppant sür
gés-forgást indított a konyhában. Az egyik szolgáló 
széki-füvet forralt, a másik mályvavirág-berbatbeát ke
vert, maga Erzsók vörös bort tartott a tűzre, egy 
béremé fedőt melegített, és mindezt a tekintetes ur 
számára. Azalatt pedig Nyurga uram nádas, kis kuny
hójában megtörülgette hideg verítéktől fénylő hom
lokát és megélegedett mosolygással adott hálát az is
tennek, hogy neki semmiféle őse nem vágott le egyet
lenegy törököt sem, a kinek fejét címerül festethet
né le.

Azonban a változhatatlanban utoljára is meg 
kell nyugodnunk. Megnyugodott — Siránkozó Jánosné 
is, mikor Jánoskát nagy ordítás, bőgés, és verekedés 
között csakugyan megfogták végre is katonának. Ha
sonló sors érté a kuktát, ki esküdözött, hogy a legelső 
alkalommal fel fogja akasztani magát. Mindkettőt 
megcsípték az Ott-regiment két dicsőségének. Sirán
kozhattak, panaszkodhattak utánuk, mehettek akár a 
generalissimus ő fenségéhez, vagy a halálos ágyán fek
vő ezredtulajdonoshoz, a kötél már a nyakán volt a 
két urfinak. Itt nem volt appellata.

László urat is készitgette a felesége. Varratott, 
mosatott neki nyakra-főre, igazgatta a ruháit és min
den reggel cukrot adott a Rárónak, mely arra volt ki
szemelve, hogy nyugodalom után ohajtozó aggkorában 
hátán cepelje gazdáját a dicsőség ösvényén. László ur 
őseiről m aradt, össze-vissza rozsdásodott fegyvereit 
nézegette naponta többször. A kardok közül akart vá

lasztani egyet, azonban kettő között igen nehéz volt 
a választás. Az egyik markolata egy sárkányt, a 
másik egy oroszlánfejet ábrázolt. Hosszas töp- 
renkedés és főfájás után az oroszlánfős szab- 
lyáé lett az elsőség. Levétetett a szegről és átada
tott Jóskának, ki három napig izzadt tisztogatásán. 
Volt még a kis családi fegyvertárban egy hosszú dárda, 
melyet László ur hadi szemléi alkalmával nagyon meg
kedvelt. Talán az volt az oka, hogy ezzel hitte magá
tól legtávolabb tarthatni az ellenséget. Levette, pró
bálgatta és mindenkit kérdezgetett, vájjon nem tenne-e 
helyesen, ha a hosszú dárdát magával vinné a háború
ba ? Lebeszélte róla mindenki; de még mikor legesleg- 
utójára fordult is meg fegyverei között, akkor is édes 
pillantásokat vetett a hórihorgas, öldöklő szerszám 
felé.

A lustráról, mint hadnagy érkezett haza. Dagadó 
kebellel ölelte magához Saroltát, ki a felől kérdezős
ködött tőle, hogy vájjon kik mennek a környékből ?

A hadnagy ur elszámlált egyet-kettőt.
— Más senki? — kérdé az asszony.
— Hát ki menne más ? Tán az a gémesi csoda

bogár? Épkézláb ember kell oda babám, a ki megtud 
állani a talpán. Az a golyóbisos karú! Plezuros az már! 
Nem is vinnénk magunkkal, ha akarná se. Hehe. Nem 
bizony. Csak üljön a suton ő kelme.

így jött el a válás órája. A hadnagy ur alig lát
szott a fegyverektől, mikor Saroltát utójára ölelte át. 
Könyek hulltak öreg szemeiből és a vén Ráró a ve
randa előtt, mintha csak vesztét érezte volna, keserve
sen nyihogott. Az öreg újra meg újra megölelte felesé
gét és szivére kötötte, hogy vigyázzon az egészségére, 
lm  itt van az iró-almáriom kulcsa (és tarsolyából nagy 
nehezen kikereste,) ha holt hírét hoznák . . .  ha ott 
maradna a csata-téren . . .  ha soha többé nem láthatná 
meg szülőföldét és régi hajlékát, nyissa föl Sarolta és 
ott fogja találni testamentomát.

— Minden a tied, — mondá a búcsúzó Hektor 
Andromachejának és mentéje ujjával vörösre dörzsölő 
szemeit. Minden a tied, a mim van. Senkinek nincs 
jussa semmihez. Csak egy kis deák öcsém van a pa
taki kollégiumban . . .  jól tanul, derék gyerek . . . an
nak küldd meg a konviktusra valót . . . csekélység, 
semmi, haszontalanság . . .  de a gyerek szegény, mint 
a templom egere és hadd legyen mégis pap belőle! 
Különben a hogy neked tetszik! Tégy a mit akarsz, 
minden a tied lesz.

És a vén, síró hadnagy ur keményen szorongatta 
a felesége fejét, ki halaványan reszketve állott előtte. 
A köny sűrűén omlott László ur szemeiből és azt hi
szem, többé nem igen látott maga körül semmit.

— Minden a tied, — dadogta folyvást. — A ház, az 
alsó földek, a gémesi rész, minden, minden. Ha akarsz, 
menj férjhez! Senkinek nincs, beleszólása. Vigyázz a
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kulcsra! El ne felejtsd fölhantoltatni a húgom sírját. 
Isten áldjon meg.

És a hadnagy ur lovon termett, kiporoszkált az 
udvarból. Utána Jóska elkeseredett képpel és keresztbe 
álló szemekkel. A falu népe integetett nekik. Nyurga 
uram a sapkáját dobta föl, a mint faluvégi viskója előtt 
elléptettek a vitéz urak.

Az öreg hadnagy ur tehát útban volt, melyből 
nem lebete tudni, hogy vissza fog-e térni valaha ? Út
ban, mely isten tudja meddig tart és nem egy vértől 
ázott, homokos árokban fogja-e végét érni? Útban, 
melyből talán úgy fog visszatérni, hogy maga már ar
ról nem tud semmit. Útban nedves szemekkel és há
borgó szívvel. Eszébe jutott, hogy nemesen cselekedett 
s egy becsületes ember se vetheti szemére, a mit az 
iró-almáriom fiókja rejt. Nem, senki soha! És büszkén 
emelte föl kopasz homlokát, mely erősen izzadott a ne
héz kucsma alatt. Azonban hangja, a mint Jóskával 
beszélgetett el-elakadt és vén szemeit se birta meg
szántam a büszkeség. Csak vissza-visszanézett az elha
gyott kastély felé, melyet szép, fiatal asszonyával, zöl
dülő kertjével és az öreg kisasszony fölhantolandó sír
jával együtt beburkolt, átölelt a tavaszi köd.

Sarolta a kert végéből hosszan nézett férje után- 
Nem könyezett, mint az érzékenyszivü, öreg katona? 
de szép homloka borongott a csöndes fájdalomtól, feje 
zúgott és talán még a lovasok patkójának döngése is 
hallatszott a köves utón, mikor már ő nem látta őket, 
szemei előtt összefutott a reggeli tájkép és karjára haj
totta fejét. Sok vén tábornok fiatal felesége (és ezek bő 
számmal vannak, miután a megvénhedett generálisok 
aráinak már nem kell biztosítási összeget tenniök le,) 
érez hasonló szorultságot, mikor a vörös nadrágos, zöld 
tollas ur büszkén vesz tőle búcsút. Gyors paripáján 
csatákba vágtat. Ugyan ki lenne közülök szerelmes 
Marsnak e — nem gyermekeibe, hanem nagyapjaiba 
és mégis sírnak utánofc és csókokat küldenek feléjökj 
Sarolta nem sirt és csókokat se küldött. Az igaz, hogy 
nem is voltak férje körül fiatal, ttizesszemü, hegyns 
bajszu segédtisztecskék.

De ne szomorkodjunk tovább e családi jelenet
nél, mert utójára még arra a kérdésre kellene feleletet 
adnom, hogy melyiknek fájdalma volt tisztább és iga- 
zabb a váláskor; az öreg, nevetséges, vastag, kucsmás 
hadnagy urnák, vagy szép, fiatal, gyöngéd szivü felesé
gének fájdalma-é? Én e dolgokat valóban nem szeret
ném feszegetni.

Elég az hozzá, hogy Sarolta férje elmenetele után 
csöndesen, szótlanul, bánatosan, szóval egészen tisztes
ségesen viselte magát. Az alispán kisebbik fia, kit asz- 
szonyok körül alávaló jellemű „gyerkőcnek“ tartottak 
mindenfelé, egyszer jelentkezett a szalmaözvegynél. Sa
rolta oly hirtelen kiadta az utat neki, mint szokta áta- 
lában a férfiaknak s a fia-alispán egész utón káromko
dott hazáig és sarkantyújával ugyancsak kínozta pari

páját. Otthon (három urfi és tizenkét palack jelenlé
tében) azután eldöntötte, hogy unalmasabb teremtés 
nem létezik e halavány asszonykánál. „De ugyan mire 
is oly büszke? Az apja ugy-e gabonakereskedő volt?“ 
Az ősök képei elégedetten tekintettek le a falakról a 
méltó unokára és ha meg tudtak volna szólalni, bizo
nyosan „bravot“ kiáltanak az urfinak.

A következő napon újra vendégek jelentkeztek a 
szent-páli kastélyban. Még pedig kik! Egy kis, fürge, 
kék szemű asszonyka Saroltának egyenesen karjaiba 
szaladt és soká, soká magához ölelve tartotta. Mögötte 
egy rövid és bő nadrágba bujtatott gyermek bámész
kodott nagy, kerek szemeivel és leste, hogy mikor kap
hatja el a néni valamelyik kezét. Még egy harmadik 
személy is volt velők, egy őszülni kezdő, gondatlanul 
öltözött férfi, a ki unott tekintetével mosolyogni pró
bált. Vince ur.

— Jozefám, isten hozott, — kiáltott Sarolta. — 
Isteu hozott! A fiad? Milyen szép gyermek! Ne bántsd, 
Jóskám, hagyd el. Inkább csókold meg a nénit. (A fin 
már szégyenli magát, hátrál és egyik kezével megfogja 
nagybátyja kabátjának a szélét.) Te nem is ismered 
a nénit, ugy-e? No de ezt nem vártam. Miért nem Ír
tad meg, hogy jösz ? Ilyen meglepetés!

Alig tudnám megmagyarázni (ne is követeljék 
önök) mi tette a szenvedélytelen asszonyt ily beszédessé, 
mi kergette fehér arcába a vért és mi volt az oka, hogy 
Jóskát, a pironkodó gyereket, úgy össze-vissza csókolta, 
holott mindenki tudja, hogy ki nem állhatja a gyer
mekeket? Önök, szép olvasónőim bizonyosan jobban 
fogják tudni, mint én, hogy milyen változást képes elő
idézni egy hideg, zárkózott lélekben és egy örökké fe
hér, nyugalmas arcon egy régen, évek óta nem látott 
barátnő mosolygó, boldog, kék szeme, melyben talán 
ifjú éveinek, álmainak, reményeinek, egy letűnt tün
dérvilágnak, képét látja fényleni. Ő át volt alakulva. 
Beszélt, járt-kelt, mosolygott, mint egy fiatal leány, a 
ki még nem szerelmes. Csak Vincét vette későn észre. 
Hanem mikor észrevette, odanyujtotta annak is a kezét 
és olyan mosolylyal tekintett rá, a milyent a szegény, 
elutazott, ágyuk torka felé siető hadnagy ur soha nem 
nyert tőle. Valóban soha. Még akkor se, mikor a bol
dogult gabonakereskedő atyánkfia egymásba tette az 
eljegyzett „ifjú“ pár kezét, akkor se, mikor oltár előtt 
állottak és akkor se, mikor a napokban elbúcsúztak 
egymástól és az öregnek jól esett volna ez a kis, szív
ből jövő vigasztalás.

— Elhoztam őt is, — csevegett a vidám, kis me
nyecske. — Kihoztam erdeiből, a hova elevenen temeti 
magát. Nem haragszol értté ugy-e kedvesem?

— Vince urat? — beszélt Sarolta. — Az igazán 
szép, hogy végre fölkeresett Ha Jozefa nincs, meg sem 
emlékezett volna róla, hogy tartozik nekem egy láto
gatással.

— Bocsásson meg asszonyom, — mondá a kapi
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tány erős, csengésnélküli hangján, melyről ugyan nem j 
találta volna ki senki, hogy volt idő, mikor az énekhez 
is értett. Bocsásson meg asszonyom, én nem tudtam, | 
hogy szabad lesz e tartozást lerónom.

— Szabad-e? . . .De beszélj Jozefám, mint vagy
tok, hogy hagytad a többieket? Mikor láttuk mi egy
mást! Hány éve annak! És te még szépültél azalatt.

És igy tovább. Mindegyikünk tudja már, a ki oly
kor-olykor megfordul női társaságban, hogy miről folyt 
a beszéd e két asszony között, kik majd tiz éve már, 
hogy utószor csókolták meg egymást s mindakettőnek 
a karja már akkor egy férjébe vala fűzve. Beszélgeté
sük tárgyai voltak minden logikai egymásután nélkül: 
az udvaron futkározó kis csirkék és háborúba távozott 
férjeik, a parasztságnak romlott volta, (melyről Joze
fának fogalma sem lehet) és a kiállhatatlan szekérutak, 
(melyekről már száz esztendő előtt is kellett volna gon
doskodni a tekintetes, nemes vármegyéknek, mint mai 
napság,) ő felségének, a királynénak utazása Magyar- 
országba és a „Templáriusoku cimü vitézi játék, (mely
nek e fölzudult időkben oly nagy hatása volt Pesten,) 
a fenséges korona herceg magyar öltözete, zsinóros 
mentéje és sarkantyus csizmája, (melyet a budaiak 
ugyancsak megbámultak akkoriban,) fiatal koruk arany
álmai, az eltűnt szép idők, ruhafodraik, füstbe ment 
reményeik, a legújabb párisi divat, csöndes bánataik, az 
öreg konziliáriusné sokat tisztogatott structolla és sok 
más egyéb. Hisz tudjuk már ezt mindnyájan! A vonás 
és pont ez összezagyvált mondatokban egy-egy meleg 
baráti csók volt.

Előhozakodtak férjeikről és ki nem fogytak a di
cséretből. Sokat beszéltek itt és sokat gondoltak, am it 
nem mondtak el. Sarolta eszében az forgott: könnyű 
neked egy derék, fiatal férj oldalán, a ki után már 
gyereklány korodban sóhajtoztál! Jozefa meg ilyenfé- 
lékct gondolt: könnyű neked, férjed egy nap alig tudja 
bejárni földjeit és a mit szemed, szád kíván, rögtön 
megvan! Ezt azonban nem mondták el egymásnak.

Sarolta azonban hirtelen csöndesedik. A kitörő 
öröm, a szokatlan pir, az édes mosolygás, az önfeledt 
hevület a mily váratlanul és hihetlenül születtek, oly 
gyorsan költöztek át más, boldogabb szívbe és más, 
ősszintébb arcra, mely nem tűri annyira a parancs
szót, mint a Saroltáé. Mintha csak szemrehányást ten
ne magának egy igaz hangjáért szivének! Csak a kis 
Jóskára tekint már melegen, össze-visszagyür egy 
„Magyar Kurir“-t mely az asztalon fölbontatlanul 
hevert és beszédes barátnéjának minden szavára igent 
integet.

A kis, csacska asszony fecseg tovább. Hallotta-e 
Lotti, hogy az öreg Ott generális meghalt ? Igen. Mi
nő temetése volt, milyen iszonyatos parádé ? Zsúfolva 
volt a szent György tere emberrel és kirukkolt az 
egész garnizon. Igen.

— Vájjon ott volt-e Darócy Imre? — szólott

közbe a kapitány, ő is az Ott-regimentben szolgált. 
Sokat voltunk vele együtt a régi időben. Istenem, 
mikor az kiállt a minétre! Ahhoz foghatót nem lehet 
képzelni. Bele is szeretett az óbester felesége és csak 
az isten őrizte, hogy mindakettőt össze nem darabolta 
az öreg Donnerwetter. Meglátta mikor polkázás köz
ben egy levelet sanzsirozott az asszony kezébe. Tyű, 
de letiporta az öreg a felesége zöld selyem viganóját. 
Lármázott, föl akarta az egész házat gyújtani, össze- 
gazemberezte a házigazdát, adjutánsát, az egész ven
dégsereget, mert kardot nem akartak kezébe adni. A 
vége az lett a dolognak, hogy Imre koma egy sebben 
a jobb tomporára három hónapig nyomta az ágyat és 
két dragonyos főhadnagy, a kik beteg-látogatni jártak 
hozzá, elnyerték apaiját, anyaiját. Az óbester ur pen
zióba ment; a zöld selyemruhás menyecske pedig ha
zasétált nagy sirás között Csehországba a tantjához. 
E szerint emberhalál nem történt.

Igen, igen, igen.
A kapitány mosolygott történetén és székén him

bálta magát tovább, torzképeket mutogatva Jóskának, 
ki egyet-egyet kiáltva feléje ugrált.

Elmondatott még azután egy és más ő excellen- 
tiájának, bátorkeszi Ott Péter urnák hasonlithatatlan 
fényű temetéséről. Emlegettettek a tábori muzsikának 
nagy lármája, a méltóságosan lépegető gyászló, az ágyuk, 
a páncélos ember szóval az egész kiséret, melyre 
egy vitézlő generális ur legeslegutolsó útjában hadi 
érdemei jutalmául számot tarthat. Szó volt a nemesi 
felkelő csapatokról, melyek szintén részt vettek a gyá
szos ünnepélyben a fenséges nádorral élükön és a 
páncélos ember s gyászló dacára a legfőbb figyelmet 
magukra vonták.

Sarolta már beszélt. Arca visszanyerte halavány- 
ságát és beszéde a csöndes nyugalmat. Lassan ejti 
ismét a szavakat és sohasem vág másnak szavába. Ha 
ő beszél és Józefa közbeszól, abbahagyja a beszédet 
és csakhamar megfeledkezik róla, mit akar mondani 
Egy vén férj méltó neje ismét.

Késő este távoztak vendégei. Szép holdvilágos 
este volt s ezüstös fény ragyogott a hegyek tetőin 
és lankás oldalán. Csöndes volt minden, nem futt 
semmi szél, a kert magas jegenyefáinak levelei nem 
zörögtek. Az elrobogó kocsi és az ostorpattogás sokáig 
hallatszott a kertben. Utoljára elhangzott, néma lett 
minden.

Csitt, csitt. Hát ez a nesz honnan jön ?
Az istenért, Sarolta, ne s írj! törüld le kényei

det, menj föl a némaság e veszedelmes tányájáról, 
végezd dolgodat és légy hideg magad előtt is. Csak 
kényeket n e , könyeket ne, mert el vagy veszve! 
Hát te már sírsz Sarolta? Oh akkor nem tudom többé 
megmondani, hogy meddig fogod csalni azokat, a kik 
körülötted vannak és meddig fogsz igaz maradni ah
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hoz, a ki messze vau tőled és izzadva, fáradva, félve 
a bizonyosnak tartott haláltól reád gondol. Te már 
sirsz?

** *

Végre nyakunkon volt az ellenség! A győzedel
mes Napoleun egy osztrák fejedelmi kéjlakból intézett 
kegyelmes levelet a vitéz magyar nemzethez, melyben 
a császár parancsára a neuchateli herceg-generál ki
rályválasztásra hitta a nemzetet a Rákosra. A kegyel
mes levélnek semmi egyéb hatása nem lett, mint hogy 
szerencsétlenné tett egy derék, nemes, nagyraszüle- 
tett embert, hogy egy viszontagságos pálya hányatásai 
a börtön falai között nyugodtak el, hogy egy szenve- 
dólylyel és költői hevülettel teli kebel elveszett ma
gának, nekünk és mindenkinek. Egyéb hatása nem 
volt e kegyelmes levélnek. A magyar nemzet a helyett, 
hogy a rákosi lovas gyűlésekre gondolt volna, izzadott, 
(áradott, megkapargatott pénzét vitte be hadi adóba, 
gyűjtögetett gabonát a vitéz hadseregnek, forgatta a 
kardot és az járt az eszében (bár alig hitte,) hogy mi
kép kergethetné el a derék neuchateli herceget az ő 
kegyelmes császárjával együtt Schőnbrunnból.

Azonban előbb itthon lesz dolgod vitéz nemes
ség. Alig lett vége a győri ünnepélynek, melyben ta
lálkoztunk a mi öreg hadnagyunkkal, alig hangzottak 
fi a nagyságos kanonok ur szent igéi, melyek harsány 
hangon magyarázták, hogy „nem kell engednünk el
mozdítani a határt,“ úgy szólván alig. érhetett az égbe 
a nagyméltóságu zászlóanya buzgó imádsága, már 
megdördültek magyar földön a francia ágyuk. Já
nos , a fenséges főherceg sacilei győzelme után 
hazánk felé vette futását. Josephine (egyike tisz
telő szánakozásom tárgyainak, kinek nevét szinte jól 
esik egyszerű történetemben megemlíthetni,) vitéz fia 
utána A főherceg csak fut, csak fut, mintha attól 
félne, hogy utolérik és elveszik tőle a sacilei dicsősé
get. Bizony Eugén épen abban mesterkedett és ő fen
ségének volt mitől tartania. Nem is állt meg egész 
Körmendig, csak ott vett igazi lélekzetet.

Itt ágyazott az átkozott francia először az insur- 
gensekre. Innen hallatszott Győrre a dübörgés és a 
nemes urak füleiket a földre nyugtatván, hallgatóztak. 
Egy csöndes, szép, júniusi éjszakán keresztül alig 
aludt Győr alatt valaki. A tüzek égtek a táborban, az 
insurgensek otthagyták városi lakásaikat s gazdasszo
nyáik hiába várták őket friss káposztára. A nádoris
pán kiadta a napi parancsot, hogy ezután a tábor az 
ot'hon. Ott is voltak tarka csoportokban és pipázva, 
káromkodva, borozva, veszekedve töltötték az éjsza
kát. Mig józanak voltak, csatatervet csinált valameny- 
nyi közlegény és kinevette a generálisok ostobaságát. 
Mikor becsiptek már, megyei restórációkra tért a be
széd, szóba hozták a nagy adót, a semmitsem érő

banknótákat és mintha elfeledkeztek volna a franciák
ról, sziporkázva ki -kifútták pipáikat és szidtak min- 
denkit, kivéve azokat, a kikkel együtt ültek. Egy-ket
tőt elnyomott a buzgóság; de a folytonos trombitaszó 
minduntalan fölriasztja őket. A lovak nyerítettek, ka
pálóztak, a mint a távoli dübörgést hallották. Sokan 
elkeseredve hasaltak a tüzek körül és mélázó tekintettel 
bámultak hol a fényes lángok közé, hol a sötét ég
boltozatra. Összerázkódtak minden neszre és hosszas 
gondolkodásuk vége az lett, hogy: az isten tudja, mi 
lesz belőlünk ? Éjfél után elcsöndesedett a tábor, ritkáb
ban hangzott a trombita, csak innen-onnan harsaut 
föl egy-egy vig nemes csapat zsivaja, melybe egyre 
kevesebb ágyuszó vegyült.

László ur ébren töltötte az éjét. Egy szénaboglya 
aljában csinált ugyan fekvőhelyet magának, de nem 
tudott aludni. Az ágyudörgést elhozta ő hozzá is a föld 

i és fülei körül meg-megzizzentek a szalmaszálak. Mikor 
I meg éjfél után ritkábban hallatszott a szörnyű nesz, 

Jóska fütyörészett a fülébe.
— Hallgatsz, te gazember! — kiáltott legényére 

a hadnagy ur. De csata előtt nem nagy a respektus ! 
Ugyan kicsoda is tilthatná meg Jóskának a fütyöré- 
szést, mikor ő füttyszó mellett sokkal jobban el tud 
gondolkodni a szent-páli fonóházról, a szent-páli cipók
ról és a szent-páli deresről! Hát maga a vitézlő had
nagy ur nem épen ilyeneken töri-e a fejét? Bi
zony ilyeneken, a mi pedig az ő kopasz fejéhez bizony 
nem is illik úgy, mint a Jóska huszár piros pozsgás ké
péhez. Szegény öreg barátom t e ! nem hallasz-e valami 
elfojtott sírást a szent-páli kastély felől? Pedig ott 
sir ám valaki mélyen, keservesen, szivéből. Te jól is
mered azt a zokogó hangot, és az cseng a füledbe egy
re és jól ismered azokat a könyes szemeket, hisz 
most is azokat látod magad előtt a fényes csillagok 
helyett!

Reggelre beláthatatlan embertömeg hullámzott a 
Rába partján. Egy fáradt, poros, kiéhezett embertö
meg, melyet Olaszországból idáig hajtottak. A fölkelő 
nap egy szürke köpönyegből álló tengerre vetette su
garait, melyek a szürke köpönyegeket a helyett, hogy 
fölébresztették volna, elaltatták. A köpönyegtenger pi
hent, nyugodott s áldozatot követelt a markotányosnék- 
tól. A trombitások, kik alig tudtak lélegzeni, lanyhán 
fujdogálták a kürtjeleket a nagy tábor sarkain s a Rá
ba vize messze búgatta a csöndes, nyári reggelen a 
trombitaszót. A dob lassan, álmosan pergett és csak 
nagy ritkán hangzott egy-egy álmos őrkiáltás. Csak 
a tisztecskék rikácsoltak vékony hangon, futkostak föl 
s alá és valóban keserű könyekre fakasztották volna 
szánandó mamáikat, ha őket most igy látják. Csak arra 
pergett élénkebben a dob, a merre a fenséges főherceg 
fekete lován lépegetett. Egy gúnyos mosolylyal ajakáu 
léptetett át az insurgens táborba. A nemes urak szép 
sorjában fölállítva tisztelkedtek ő fenségének. A lovak
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nem a legtisztábbak és a fegyverek nem a legfényeseb
bek. Valóban előbbi fegyverzetük se nézhetett ki már 
roszabbul: a téutás toll. Talán szakállukkal akarják 
ezek megriasztani Eugént? Egy hadsereg, melyben leg
több a gyerek és az aggastyán! így nézhetett ki XIV. 
Lajos utósó hadserege! E megjegyzéseket ő fensége 
kísérete suttogta, mig a fenség fejével integetett a tisz
telgő segédseregnek. Tram, Tram. Ő fensége ismét övéi 
között van s az insurgens urak letelepedhetnek.

A hírek, a miket hoztak, nagy zavarokat idéztek 
elő. A veszprémi és pesti fölkelő urak közül hétszáz 
már nem fogja látni többé a zöld asztalt életében. Ott 
feküsznek a karakói mocsárok között. Megmondhatjá
tok a feleségeiknek, gyerekeiknek! Hisz ti bizonyosan 
haza juttok, mert meg fogtok szaladni az első ágyúgo
lyó után, mely embert ér. Azt elhallgatta a hir, hogy e 
hétszáz élet a János főherceg táborát szabadította meg, 
mert három napig tartotta vissza az ellenséget egy 
rongyos hídnál. Ezúttal nem volt a hir bőbeszédű. Iri
gyelték a hétszáz embertől sokan a magasztaló sírira
tot. Nem is kapták meg máig se és alig hiszem, hogy 
megkapják valaha. Minden jutalmuk egy-egy családi 
sírbolt kopott, penészes Írása: „vitézi halált halt,“ vagy 
— de hány került e hétszáz közül családi sírboltba!

Egy-két nappal utóbb megérkezett a francia se
reg is és ütött az eldöntő perc. A csanaki lankás he
gyek oldalait foglalták el Eugén csapatai, a mieink 
szemközt velők a baráti és megyeri síkot. A szép, nyári 
nap egész délelőttjén harcrendben állott a sereg. A 
trombita folyton zúgott, a tisztek nyargalásztak s a 
hegyoldali és rába-parti ágyuk farkas-szemet néztek 
egymással; de még nem kezdtek pörlekedni. A lovas 
fölkelők egy malomcsatorna hosszában állottak, épen 
szemközt a francia főütegekkel. Csend volt mindenütt 
a csapatok közt. A tisztek kipirult arccal vágtattak ide- 
oda és mindenki várta az első ágyuszót. A nap már de
let mutatott s még semmi jel a támadásra. Csöndes, 
lanyha, szellőtlen idő volt. A lovas urak keveset be
széltek. Sokan otthonukra, feleségükre, gyermekeikre 
gondoltak, sokan imádkoztak és sóhajtoztak, sokan 
jókorákat húztak a csutorákból és dörzsölték nedves 
szemüket.

— Jóska te, — szólalt meg egy öreg hadnagy, 
ha hazakerülsz . . .

— Hát mit tudja a tekintetes ur, hogy én haza
kerülök-e? ügy itt hagyhatom a fogamat, hogy hire- 
met se hallják otthon. A tekin . . .

Az első ágyudörej!
Többet azután nem lehetett hallani semmit. 

Kiabálás, kürtszó, dobpergés, ágyudörgés, lódobogás 
megsüketíthették, a ki nem volt hozzájok szokva. 
Mintha tüzokádóvá változott volna a Csanádi hegy: 
okádta a füstöt, lángot és ágyúgolyót. A nagy töme
gek megindultak; de minden következő lépést keve
sebb ember tett meg, mint egy előbbit. A tisztek

kivont kardja villogott és a birodalmi zászlók, a mint 
egy-egy percre szétoszlott a füst, kikitüntek a szürke 
tengerből. Egy-két hullám kivált a többi közül, jobb
ra vagy balra csapott s az isten tudja, hol pihent meg. 
A lovasok vágtattak, nyargalóztak kivont kardokkal, 
durrogó pisztolyokkal. Még mindig rendben megy 
minden. Kézi harcra kilátás sincs. Csak a zászlóaljak 
és brigádák nyomulnak előre-hátra, csak a vörös na- 
drágos nagy urak intézik az egészet; de hány holdokló, 
hány halott fizeti meg az eszük járásá t! A regimentek 
szép sorjában haladnak és hátrálnak; de ritkulnak, 
fogynak, kevesebben vannak egyre. Az ágyuk egyre 
bömbölnek a hegyoldalon és mintha a koronás tölgyek 
leveleiket ráznák le a völgybe, úgy omlik onnan a 
puskagolyó. Az emberek hullanak, jajgatnak, vérez- 
nek, meghalnak és összetiportatnak és hányadik látja 
még csak azt is közülök, hogy kivel fog majd odafenn 
a legeslegmagasabb itélőszék előtt szemközt állani! 
Mintha csak az az erdő meg a hegyoldal lennének az 
ellenség! Csoda, hogy ez óriási füstben, a lovak tiisz- 
kölése és az emberek hörgése között eszébe jutott vala
melyik generalis urnák, bogy van még tétlenül egy 
jókora csapat a tüzokádó hegy alatt; az igaz 
hogy mióta ott áll, szépen megfogyhatott, de azért 
csak hadd menjen neki a francia ágyuknak. Adjutáns ! 
Az adjutáns ur egyet ránt a lova fején és kantárszárán s 
belebotlik egy golyóba. Ez nem visz hirt többet. Előre 
a m ásik!

Valóban, a mi nemesi seregünk órák hosszat állt 
a csatorna mellett tétlenül. Lovaik nyihogtak, ágaskod
tak, mintha elszánták volna magukat végre és szeret
nének minél előbb közibe vágtatni az ellenségnek. A 
kardok ki voltak huzva a hüvelyekből. A sárkányos 
kard is a többi között. Hányat vitt el közülök ez órák 
alatt az ágyúgolyó! Hadd ne emlegessem e sötét képe
ket. Mind sziszegtek, bódult, mámoros, kétségbeesett 
haragtól égett az arcuk; de nem akart senki első lenni 
az engedetlenségben. Végre megérkezett a parancs: 
előre ágyukat foglalni! Egy keskeny, dobogó hid volt 
az átjáró a dicsőség mezejére.

— Vigyázz! Indulj! — kiáltá László ur rekedtes 
hangja s csapata, mely közvetlenül a hid mellett állott, 
megindult. László ur fölvetette fejét és magasra tar
totta kardját. A hid recsegett a lovak patkói alatt, me
lyek a mi vén, hős hadnagyunk parancsszavára indultak 
meg. Visszatekintett még a hídról Jóskára, a ki e te
kintetet már a mennyországból viszonozta tekintetes 
urának. A túlsó oldalról ugyancsak repülnek a golyók. 
De a vén hadnagy csak kiabál a megállapodott nemes 
uraknak, hogy előre, előre s mind magasabbra tartja a 
kardját. Őt nem kiséri e vakmerő utón semmi taliz
mán, mely megmenthetné. Egyszer csak elhal ajkán a 
rekedtes kiáltás, lecsuklik kezéből az oroszlános kard, 
a vén pej egyet ágaskodik vele és a mi szegény, bolon-
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dos, kopaszfejü, öreg katonánk egy kegyetlen sebből 
ontva a vért, belehnll a csatornába.

És most talán minden az övé! Az alsó földek, 
a gémesi rész, a kastély, a sírbolt, az élet, a szerelem, 
a boldogság, minden, minden!

** *

A véres képek közül visszatérek újra elhagyott, 
nyájas tekintetű hegyeim közé, hol hire sincs az 
ágyuszónak és dobpörgésnek, csak a pásztorfurulya 
szól, meg a tehénkolomp. E békés világba térek vissza, 
melyben legutóbb két, régi barátnő találkozását volt 
szerencsém bemutatni. Sokáig azonban ez alkalommal 
se lehettek együtt. Józefa igen rövid ideig mulatott a 
gémesi rozzant kastélyban. Eérje ugyan Budán volt 
még; de ki tudja, melyik órában kell indulniok! Az 
asszonyka gondtalan csevegése nem egyszer akadt 
meg és ő, ha kérdezték, mindannyiszor újra szívesen 
vallotta be, hogy bizony az ő egyetlenegy, derék, édes 
urára gondolt. Még teli se szíttá magát jó, falusi le
vegővel, még ugyancsak keveset beszélt Vince úrral és 
Saroltával az előadandó tárgyak nagy halmazát te 
kintve s már nem volt maradása. De még el sem 
oszlottak a kis Jóska daganatai, melyekkel a vitéz 
Hadik urfi a verekedés ismeretlen fogásaival teljes 
paraszt gyerekek elleni hadjárataiból tért meg, mikor 
Józefa búcsúzni járt egyetlen, legkedvesebb, sírig 
szeretendő Saroltájánál. A búcsú, mint gondolhatni, 
kényekkel és még inkább csókokkal teljes volt. Em
lítésre méltó esemény azonban az egészben csak az, 
hogy mikor már Jozefa fenn ült a kocsiban, a szép, 
szenvedélytelen Sarolta biztos és erős hangon (mintha 
attól tartana, valaki még titkolózást kereshetne benne) 
igy szólott Vince úrhoz, ki épen fői akart ugrani;

— Azt hiszem, Vince ur, — igen, azt hiszem, 
hogy föl fog keresni ezután is. Én oly egyedül va
gyok és nincs senkim, a kihez csak egy szót is szól
hatnék.

Ez volt első panasza hosszú évek óta az egyedü- 
liségről. Pedig folytonosan egyedül volt; mert szegény, 
vén, elbukott férjét csak nem számíthatjuk azok közé, 
a kiket egy szép, fiatal asszony számba vesz. Íme már 
akadt egy valaki, az igaz — ősz hajszálakkal és talán ki
égett szívvel, a kit hajlandónak mutatkozik számba 
venni. A kopott kapitány ur meghajtotta magát a 
kocsiban és kijelentette, hogy ezer örömmel veszi az 
eugedelmet. A kocsis csettentett, a vidám asszonyka 
könyes szemekkel tekintett vissza rá; de ennek da
cára is észrevette, hogy Jóska a nagy válási bánat 
miatt kibukni készül a kocsiból és az ő kis Hadikját 
megmentette a jövendő hadtörténelme számára. Egy 
porfelleg, a cséza eltűnt, Gémesen megétettek s más
nap délben valmelyik zöldre festett apró, ráeső abla
ki! budai ház előtt állapodott meg.

A szép asszony némán járt-kelt a kastély tágas 
szobáiban és halaványan, beesett szemekkel végezte 
dolgát. Kiadott ennivalót, utánok nézett a mezei munká
soknak, (milyen lassan folyt itt a dolog! mindenki há
borúban volt,) és kihallgatta a panaszosokat és ké- 
í el mezőket. A n vallásos“ Erzsók asszony naponkint 
jelentkezett alázatos kérésével egy kis aprókásáért, mi
után a tekintetes ur életéért rendkívül buzgón imád
kozott az este. Igaz, hogy Jánosné is akart vele imád
kozni es már el is kezdte, Erzsók azonban irigyen kergette 
el, mert még utóbb el fogja őt ütni az aprókásájától.

Egy délután — négy-öt nappal Jozefa elutazása 
után — Sarolta a kerti lugasban üldögélt és olvasott 
valamit a Kisfaludy-féle regékből, e megindító, ábrán
dos, szép történetekből, melyek sírig tartó szerelem
mel, erénynyel, vitézséggel és hűséggel vannak tele. 
Sokáig nézett egy-egy lapot, a verseket rég elolvasta 
rajta s még mindig a táncoló napsugáron mélázott, 
mely beszökkent a lugasba.

— Asszonyom, — hangzott előtte Vince ur 
hangja s a szép asszony elejtette könyvét.

Isten hozta a kapitányt, — monda Sarolta 
fölemelve az elejtett könyvet. Isten hozta. Azt hittem 
valóban azt hittem... dacára annak, hogy az ellenkezőt 
mondtam, mégis azt hittem... hogy ön nem fogja el
fogadni meghívásomat.

A halavány aszony beesett szemeit könyvén 
nyugtatta, melynek sarkait vékony ujjaival össze-visz- 
szagyürte.

— Jól gondolta asszonyom. Akármely más szó ha
szontalanul igyekezett volna azon, hogy magam jó
szántából kimozdítson engem magányomból. Minek 
nekem újra kezdeni a világi lakomát, nie ívnek oly 
keserű ize maradt a torkomon ? Mit keressek én az 
emberek között, kiket unok és nem becsülök? Nincs 
ott nekem keresni valóm semmi. Oh asszonyom, ön en
gem jól ismert, mikor azt hitte, a mit mond; hanem a 
maga hatalmát nem ismerte fölöttem.

— Olvasta-e regéket, kapitány ur? Nekem rend
kívül tetszenek. De nem foglal helyet?

Sarolta lángbaborult arccal mutatott a pad túlsó 
oldalára. Mintha azt mondta volna: — oda ülj.oda,mi
nél távolabb és ne közelíts! Az égre ne! Hisz csak sze
membe nézz, csak arcomra tekints, csak szivem dobo
gását hallgasd te, ki annyit forogtál az asszonyok kö
zött, tudni fogod, hogy el vagyok veszve, ha közelitesz! 
Én nem vagyok fényes, udvari dáma, a kiről nem sza
bad roszat szólani senkinek; ha én elvesztem, akkor 
veszve van minden! A kapitány nem közelitett, hanem 
nyugodt hangon felelt a kérdésre:

— Olvastam Sarolta.
— Es mit tart.felölök?
— Igen különös gondolataim támadtak, mikor 

végigfutottam e verseket. Én nem tudom, milyen volt 
a világ és milyenek voltak az emberek száz és száz esz-
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tendö előtt; de azt hiszem, nem nagy a különbség a 
mostaniak és azok között. Én nem hiszek . . én alig 
tudok hinni, Sarolta, oly végtelen szerelemben, még a 
múltban is, minőkről Kisfaludy uram énekel.

— Nem hallott a fölkelőkről semmi újat?
E kérdés oly sebesen volt ejtve, hogy Vince me

rőn nézett az asszony reszkető alakjára.
— Semmit asszonyom. Én nem félek, hogy bajuk 

essék. Nem fogják őket fontos helyekre küldeni, arról 
biztosíthatom. De kegyed szavamba vágott s én nem 
mondhattam el, a mit akartam. Igen, Sarolta; én nem 
hiszek a nagy, nemes és valódi szenvedélyekben, mert 
az életben egyetlen egygyel sem találkoztam. Nem lát
tam szerelmet és gyülölséget; csak kacérkodást és ás- 
kálódást. Nem senkit, kiben az a szenvedély égett volna, 
a mi én bennem, hogy kezet szoríthattam volna vele, 
vagy keblemre ölelhettem volna: légy barátom, légy 
szeretőm! Nem egy . . .

— Ah ön angyalokat, vagy ördögöket keres és 
mi csak emberek vagyunk.

— Nem senkit. Menyasszonyom, kinek ujjára 
anyám akarata húzta jegygyűrűmet, halálom hírére 
sietett elajándékozni kezét s nekem, a háborúból sebe
sülten, jutalom nélkül visszatért vőlegénynek csak egy 
bocsánatkérő mosolya volt. Egy mosolya, Sarolta! Hallja 
ezt? Mosoly lyal fogadta vőlegényét, kit halottnak gon
dolt ! Én nem szerettem őt soha. Megkönnyebbültem; 
de mégis keservesen sírtam. De keserves könyeim nem 
elvesztett menyasszonyomat, hanem elvesztett hitemet 
illették. De minek beszélünk erről! Minek emlegessem, 
hogy egy nagybátyám vétkének emlékét minden sebe
immel se tudtam elfeledtetni, melyeket a német csa
tamezőkön a császárért kaptam. Azt hiszem, ha katona 
maradok, ma, holnap és halálom óráján is kapitány va
gyok csak. Kezdtek elhagyogatni, a kik utánam követ
keztek. Nekem meg kezdett fájni nagyon az ulmi sebem 
és ott hagytam őket.

— De kapitány, ön sötéten lát mindent! Talán 
sötétebben a valónál.

— Sötéten látok, az igaz. De én vagyok-e az oka? 
Sötéten látom elfecsérelt fiatal éveim hiúságát; sötéten 
a fényes padiatokat, melyeken szebbnél szebb asszo
nyaink annyiszor elcsúsznak, esnek; sötéten a csillogó 
termeket, melyekben mosolyog, a ki ásít, mosolyog, a 
ki haragszik, mosolyog, a ki gondolkodik, mosolyog, a 
ki szeret és mosolyog, a ki haldoklik; sötéten e cifra 
hazugságokat mind. Miért töltöttem volna tovább kö
zöttük időmet? Elég volt ifjúságomat a világnak ál
doznom ; vénségemet magamnak akarom tartani. Én 
magányba temetkeztem, asszonyom, és nem is kíván
kozom ki onnan.

Sarolta némán bámult a földre.
A kapitány folytatta szavait.
— Oh Sarolta, ha tudná, milyenek azok az emlé

kek mind, egytől egyig, melyek engem a nagyvilágból

és a háború zivataraiból magányomba kisértek és itt 
társaságomat képezik! Ha tudná, milyen örömteleuek 
és vigasznélküliek! Mi törjük magunkat, izzadunk, fá
radunk biztos tudatában annak, hogy a célhoz más ér 
el, a ki kevésbbé van megterhelve. Oh asszonyom, mi 
későn találkoztunk ezelőtt tiz esztendővel.

— Későn! — suttogta az asszony reszketve egész 
testében.

A kapitány szemében fölcsillámlott egy szikra a 
régi tüzből. Ha nem villognának a sugarak épen ősz 
hajszálai körül, ha nem tartaná ferdén sebesült karját, 
a mint homlokát simítja végig kezével, ha sötét beszéd
hez szokott ajkán szerelmi szó fakadna, ha ferdén tar
tott karjával keblére ölelné a reszkető asszonyt: milyen 
könnyen ráismerhetnénk benne a régi aranyos vitézkö- 
tésü urra! Azonban ő elhallgatott a szerelmi szavakkal, 
nem ölelte meg a kábult Saroltát, hanem zugó fejjel, 
égő arccal sietett el onnan, ügy sietett, mintha vissza 
sem akarna térni többé.

De visszatért.
A fakó paripát másnap ismét megbámulta Nyur

ga mestram az ablakából; a mint épen cérnát fűzve a 
tűbe az ablak felé tekintett, akkor léptetett rajta azon 
a kapitány. Azonban ezúttal hiába fáradott s a nagy 
kapunál megfordíthatta a kantárszárat. A tekintetes 
asszony beteg. Valóságos beteg és fekszik az ágyban. 
Nyughatatlanul hány torog, a feje tüzel és a „vallásos“ 
Erzsók rak rá hideg borogatást. Az alattomos János
áét, ki csupa kegyvadászatból időnkint szomorú képe
ket csinálva pislog be az ablakon, öklével fenyegeti; a 
másik kezével meg a vizes kendőt csavarja ki. A sze
gény beteg asszony egyre nyughatatlan, hányja magá
ról le a vastag dunnákat és égő arcát be-betakarja a 
kezeivel.

Vince ur meg ugyancsak megizzasztotta e dél
után a szegény fakót. Sebes vágtatva nyargalászta ösz- 
sze-vissza az alsó réteket, megkerülte a nagy szőllöhe- 
gyet, azután a kacskaringós, rósz, göröngyös utón el
lovagolt egész Mibályfalváig s a kis szőllőhegynek for
dult vissza Gémes felé. De a fakóról csakúgy csörgött 
az izzadság, a szája tajtékzott, fújt erősen és reszkettek 
a lábai. Egyszer csak elkezdett poroszkálni. A kapi
tány — épen a szent-páli kálvária alatt, — dühösen 
vágta bele a sarkantyúját. A szegény párának vérzett 
az oldala erősen s még egyszer neki rugaszkodott. Így 
nyargaltak haza Gémesre. A mint a lovat bevezették 
az istállóba, szomorúan bámult a kocsis piszkos lámpá
sára, összeesett és azon sem igen lovagolt többet senki. 
Vince ur ruhástól, mindenestől vetette magát az ágyra 
és úgy aludt el.

Sarolta lázas betegsége Erzsók asszony szünetet 
nem ismerő imádkozása és föláldozó ápolása folytán ne
hány nap alatt szerencsésen véget ért. Azontúl minden
napos volt a háznál a kapitány. Egész délutánokat töl
töttek együtt. A szél kikacagta, a rigó kifütyülte ez
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őrült, szerelmes színjátékot; a gályák zúgtak, a füle- 
mile sírt fölötte; de ők mindebből nem értettek sem
mit. Erzsók sokat leselkedett, hogy mit beszélnek s a 
kacér ispánná is sokat hazudozott, bogy miről foly kö
zöttük naponkint a beszéd; de azt hiszem, egyik se 
tudta. Eu sem tudom. De ha tudnám is, minek mon
danám elV Beszéltek a múltról és jövőről. Vigasztalan 
az, remény nélküli emez. Hát a jelen nem nyujthatna-e 
boldogságot? Oh kísértő gondolatok, álljatok meg! 
Hány ember boldogsága forog itt kockán?

Mikor a győri vesztett harc hírét meghozták, 
(Gyuri cigány já rt benn a városban ; látta, a mint a 
főbíró fiát félholtan levették a kocsiról és beszélt a pa- 
tikárus legényekkel, a kik mindent bőven elmagyaráz
tak neki a gyászos eseményről,) az asszony elsápadt és 
fölkiáltott:

— Hát férjem? Az istenért mi lett belőle?
A kapitány csöndesiteni akarta a megrémült asz- 

szouyt; de az egyetlenegy pillantást se vetett rá, nem 
keresett egyetlen tekintettel sem az ő szemeiben vi
gasztalást, hauem leborult az ebédlő nagy asztalára és 
keservesen, kétségbeesetten, szivéből zokogva fuldo
kolta:

— Oh jaj nekem! Mit kérdezősködöm én utána! 
Hisz nem vagyok rá érdemes, hogy emlegessem a 
nevét!

E naptól a kapitány ritkábban jött át Szent-Pál- 
ra. Az asszony imádkozott, bár ne jönne soha, soha 
többé; de megmondani nem bírta neki. Sokat gondolt 
férjére és számtalanszor jelent meg napjában köny a 
szemében; senki se tudta, miért. Fűtől fától kérdezős
ködött, nem tudnak-e valamit férjéről? Az insurgensek 
szállingóztak haza, kiéhezve, elgyötörve és megszégye
nülve. Pekryné maga futkosott hozzájok, mit tudnak 
róla, hol maradt, mikor jön? Biz az a vízben maradt, 
— mondá az .egyik és isten tudja, — megjön-e ? A má
sik elfogatni látta a franciáktól. Vitézül védelmezte 
magát, annyit mondhat ő is; de hát kicsoda állhatott 
volna ott meg, mikor ezer ember jutott egyre! A har
madik látta a lovak patkói alatt. Már akkor alighanem 
meg volt halva szegény, magyarázta ez. A negyedik a 
haldokló végsóhaját hozta meg az „özvegynek“, melyet 
a hadnagy ur barátjára bízott és illő jutalomért ese
dezett, a miért e hírrel az ország túlsó végéről ide fá
radott. Semmi bizonyos. Az özvegy egyre-másra irta a 
leveleket Győrre és hajszolta Gyurit a postára; de vá
lasz csak nem érkezett soha. Oh minő öncsalás volt e 
mohó tudakozódás, e folyton hangoztatott reménye a 
viszontlátásnak a szegény, boldogtalan asszony részéről! 
El akarta tán hitetni magával, hogy nem fél a talál
kozástól öreg, becsületes, nemes, tisztaszivü férjével, 
hanem remegve óhajtja azt! Pedig dehogy nem félt; 
dehogy nem félt! Hány éjszakát töltött álmatlanul, 
sírva, zokogva ágyában, átkozva a világot, sorsot és 
magát s áztatva könyeivel vánkosait! Hogy várta volna

igaz szivvel vén hitvestársát, mikor még Erzsók is ész
revette, hogy akkor pirul ki az arca, mikor valaki rósz 
hirt hoz róla és akkor sápad el, mikor jót hall.

Egy esős, szeles nap késő estéjén a kapitány bú
csúzott Saroltától. Az eső csapkodta az ablakot s a re
pedéseken befuvó szél folyton ingatta a gyertya láng
ját. Az asszony halavány volt, mint egy halott s keze 
a kapitányéban nyugodott.

— Nos, holnap csak megkapja már a halotti bi- 
í zonyitványt és gyászruhát ölthet, - mondá Vince.

— Hallgasson, hallgasson az istenért, — tördelte 
; szenvedélyesen az asszony.

Hosszú, kínos csend következett, melyet csak a 
szél jajgatása és az eső moraja zavart meg. A gyertya 
körül egy pillangó röpködött. Az asszony néha fuldok
lóit egyet, tenyerébe rejtette arcát; a kapitány pedig 
csöndes léptekkel odahagyta a szobát.

Egyszerre kardcsörrenés riasztja föl az egyedül 
maradt Saroltát. Az ajtó nyílik és Jánoska, a katoná
nak vitt, háborúban forgott Jánoska vezet be egy meg
törött, sárga arcú, bekötözött öreg embert. A vén had
nagy urat, a ki él és megérkezett; bár oly közel volt 
a halálhoz és tán jobb lett volna, ha meg nem ér
kezik!

Sarolta elsikoltva magát, ráborult sazöregis mo
solygott könyes szemekkel és dadogott valamit. Az asz- 
szony nem ájult el, nem sirt többé, nem mutatta egy 
izom arcán a kétségbeesett lelki harcot. Az volt, a ki 
előbb. Az arcban; de szívben nem az többé. Befektet
ték a szegény, nyögő, magával tehetetlen embert ame- 
leg ágyba. Az öreg beesett, fénytelen szemeivel, meg- 
véknyult arcával bámult maga körül, mosolygott a fe
leségére, mutatta karját, hogy hol fáj neki ? és dado
gott valamit; de nem lehetett érteni mit. Valószínűleg 
Jóskát kereste, ki esténkint a melegítő vassal ágya 
mellett szokott állani. Igen, igen; bizonyosan a szegény 
Győr alatt pihenő huszárt keresi, mert szemei megtel
nek lassan-lassan könyekkel és ágyában befordul.

Sarolta egész éjjel imádkozott és tanácsot kért a 
magasban lakozó istentől, ki irgalmas a megtérő bűnö
sök iránt, hogy mitevő legyen? A ki ott fenn kopogtat, 
az nyer vigasztalást. Mire a hajnal első sugarai abla
kára sütöttek, már nem sirt, hanem fölkelt csöndesen 
ágyából, nesztelenül nyitotta ki a beteg szobájának aj
taját és belépett. László ur csöndesen aludt, bekötözött 
feje hátrahanvatlott és keze az ágy oldalán pihent. 
Sarolta lehajolt e tiszteletreméltó, nemes kézhez és 
megcsókolta azt. Azután leült a beteg mellé és bizony 
három egész hónapon keresztül nem sok óra volt, a mit 
a szegény asszony egyebütt töltött, mint e beteg-ágy 
mellett. Nem mozdulhatott férje, hogy ő föl ne ugor- 
jé k ; nem engedte orvosságát beadni másnak és hány 
éjszakán keresztül leste ébren, remegve, lázasan, hogy 
minő fordulatot vesz a roszabbra vált betegség. Az öreg 
nem tudott beszélni tisztán, mert agvát is érte valami

26*
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rázkódás. Nem tudta elmondani, hogy e gyötrelmes 
ágyon, kínjaiban boldogabb, mint akármikor volt. 
Hányszor küldte indulatosan Saroltát, hogy menjen 
ágya mellől, feküdjék le és mérgesen hadonázott já 
tékszerével, egy légy csapóval. Sarolta megigazította 
mérgelődés közben kibomlott párnáját, fölrázta legyűrt 
vánkosát és nem mozdult onnan, mert neki az isten 
súgta, hogy ne mozduljon el attól az ágytól. És milyen 
volt László ur hálája! Mikor zokogva dadogott, mely
ből csak annyit lehetett kivenni, hogy: nem,nem.nem! 
olyankor megfogta a felesége kezét és ajakához akarta 
emelni. De Sarolta visszakapta mindig és nem engedte 
meg. Oh nem szeretetlenségből, nem abból; hanem 
egyéb ok miatt!

Egy napon, (melyen a gémesi ispán hírül hozta, 
hogy a hadsereghez csak a minap utazott földes ura 
Wagramnál elesett,) Sarolta annyira rőszül érezte ma
gát, hogy kénytelen volt lefeküdni s az ápolást egypár 
órára Erzsóknak engedni át. A „vallásos“ vén asszony 
letelepedett az ágy mellett. A betegnek épen jó kedve 
volt, nevetett ráncos képű ápolójára és fügéket muto
gatott neki, a mint be akarta takarni. Erzsók óvatosan 
körül nézett a szobában, hogy nem hallja-e valaki, az
után a beteg füléhez hajolt.

— Tekintetes uram, — mondanék én valamit,— 
ha nem haragudnék meg é rtté !

Az öreg csak bámészkodott rá és nevetett.
— Hej, tekintetes uram, nem jól folyt itt a dol

gok sora, mig csatázni járt. Minden istenáldott napon 
itt volt! Lelkemre mondhatom igaz. Ej, az a gémesi 
kapitány meg a tekintetes asszonyunk ott a . . .

Tovább nem mondhatta, mert a kéznél levő légy
csapó úgy repült a fejéhez s a földühödött beteg oly 
hatalmasan dolgozott ép kezével a vén asszony fejketője 
körül, hogy ez sikoltozva menekült ki a szobából. László 
ur nekivörösödött képpel ordítozott utána az ágyból 
érthetetlen szavakat és a légycsapót még a másik szo
bába is utána hajította, mely cselekménye lassankint 
visszatérő erejének örvendetes bizonysága volt.

Hanem a mi jó öregünk bizony ennek dacára is 
három egész hónapig nyomta az ágyat. Épen addig, a 
mig a nagy fegyvernyugvás tartott. Mikor a bé
két megkötötték, felesége karjain kiemelkedett ő is 
az ágyból és a régi zöldvirágos karosszékben ütötte 
fel főhadiszállását. Szomorúan tekintgetett körül, mi
kor először ereszkedett be kedves székébe, mely haj
dan, a régi szép napokban ő vele egészen tele volt; és 
most! De jobb nem beszélni róla. Saroltája a karszék
hez is csak olyan hü, mint a betegágyhoz. Mellette 
töltötte minden idejét, olvasott neki föl, a min az 
öreg el szokott szenderedni és mesélte a világ állását. 
Mikor a békességkötést meghallotta, nagyon megörült és 
ettől kezdve sokat dadogott vitézi tetteiről. A hősi 
szellem fölébredt benne. Feleségénél hivebb hallgatója 
nem volt soha életében. A szegény asszony zsámolyon

ült mellette,szemeit a dadogó öregre vetette föl és bár 
minden ötödik szavát sem értette, oly ajtatosan bá
multa az elbeszélt csodálatos hőstetteket, hogy az öreg 
soha nagyobb boldogságra nem vágyakozott és neki 
hevülve, veresedve mindig cifrább és cifrább eseménye
ket adott elő. Járni még nem birt és nem is igen le 
hetett remény hozzá, hogy bírni fog valaha. Jánoska 
kihengeritette néha verő fény e s , szebb őszi napokon 
a zöld karszéket a verandára és a szegény, bárgyú 
László ur elé rendeltettek ilyenkor mind a parasztgye
rekek és kiadatott nekik a parancsolat, hogy verjék egy
mást. A háború kacagással kezdődött; de rendesen 
orditozáson és fejbeveréseken végződött. A kiszolgált 
hadnagy ur egész valójában eltelve gyönyörűséggel 
nézte e háborús jeleneteket, érdeklődött a két hadse
reg egyikeért; a kik gyáván megszaladtak, azokra kia
bált és mindenfélét, a mi keze ügyébe akadt, utánok 
dobált; ellenben azok, akik kitüntetve magukat, János
ka által az ő színe elibe vezetve, mint az érdempénzre 
méltók neki bemutattattak, fejenkint két garast kaptak 
tőle. Jánoskának pedig, mind e nemes mulatságok 
főintézőjének, szabad gazdálkodás engedtetett az 
aszalt szilvában, melyhez még mindig ifjúi hévvel ra
gaszkodott. Átalában ezen, az előbbi években oly sok 
büntetést kiállott ifjú ember, az öreg ur kegyeiben 
nemsokára már magát a megboldogult Jóskát is tú l
haladta. Télen azután csak a meleg kályha mellé hen- 
gergette a nagy karszéket nagyon fázékony volt és 
újra kezdte a pipázást. Nagy füstöket eregetett és jó- 
izün elnevetett a füstkarikákon. Egy alkalommal 
azonban észrevette, hogy a felesége köhög tőle s ettől 
kezdve csak titokban pipázott.

Vett észre egyebet is ami derék, nemesszivü,da
dogó öregünk!

Egy téli reggel, mikor fölöltöztette Jánoska, ki 
legjobban értette a szavát, suttogva kérdezte László 
ur, hogy nem történt-e semmi? Már egypár napja 
leskelődik a kissé kinyitott ajtón keresztül odahenger- 
getett székéről az egykori hadnagy ur. Bárgyú arcán 
annyi jóindulat, annyi szeretet, annyi aggodalmas vá
rakozás tükröződik, a mennyit egészséges korában se 
látott rajta soha senki. Feleségét már négy napja nem 
látta és nem bocsátják be hozzá. Hogyne kérdezné 
hát hogy mi újság? Jánoskának azonban nem kötnek 
semmit az orrára és igy ő nem is tud semmit. Azon
ban alig mondta el az öltöztető ur, hogy nem történt 
semmi, csöndesen kinyílik az ajtó és egy nagy, fehér 
főkötős asszony egy kicsiny, kicsiny jószággal a karján 
lép a szobába és megáll az öreg előtt.

László ur beesett szemei szikrázni kezdtek, egy 
nagyot lökött magán, hogy fölállhasson a karszékből 
és egész tisztességgel fogadhassa az uj vendéget; de 
nem sikerült neki. Fölkiáltott rekedt, dadogó hangján, 
hogy csak úgy viszhangoztak az üres szobák bele és ki
kapta a gyermeket a fehér fejkötős asszony kezéből.
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— Fiam, — kiáltozta dadogó szavával. — fiam, 
én fiam! Istenem. László fiam! Erzsók pokolba taka
rodjál! Fiam, fiam!

A harmadik szobában egy haldokló, iiju asszony

meghallotta a rekedt hangot és a dadogott sza vak mind
egyikét megértette. Csak a csókokat szerette volna lát
ni, melyekbe a vén ember fürösztötte a kis tint. Egyet 
mosolygott, egyet sóhajtott és nem látta többé viszont fiát.

P E T R A R C A .
MACAULAY ESSAY-JE.

III.

(Vége.)

Enemü legjobb költeményeinek legfelötlőbb hi
bája a túlságos fény, mely rajtuk elömlik. A szenve
délyek nyelve kétségen kívül képzelemdús, és sehol sem 
oly mértékben, mint épen a szerelemnél, de meg van
nak határai. Az érzelmeknek mindenesetre diszes öl
tönyben kell föllépniök; de hasonlóan az elegans nőhöz 
nem szabad azokat sem eltakarnunk, sem mez nélkül 
hagynunk, ügy kellett volna a redőzetet elrendezni, 
hogy egyformán elég legyen téve a bájok szerény elfe
désének és célszerű kiemelésének. A cirádákat arra kell 
vala használni, hogy hiányt leplezzenek, vagy a szép
séget emeljék; de soha sem azért, hogy a bájakat,me
lyeknek kiemelői, elfedjék vagy épen eltorzítsák. Úgy 
de Petrarca szerelme fölcifrázott vadként öltözik, ki
nek orra arany gyűrűvel van átfúrva, bőre grotesk ala
kokkal s kirívó színekkel festve, s kinek fülei az ék
szerek súlya miatt vállig érnek. Kivétel nélküli szabály 
az minden költői műnél, hogy a főeszmét, az uralkodó 
érzelmet soha sem szabad kisérő cirádáival felcserél
nünk. Rendszerint a kifejezés nagyobb egyszerűsége ál
tal kellene azt ez utóbbiaktól megkülönböztetni; mint 
megismerjük a csataképeken a hímzett kabátok és tol
lak közt, szürke köpenyéről és toll nélküli kalapjáról 
Napóleont. Petrarca verseiben gyakran tisztába sem 
lehet jönni arról: mi a fődolog. Egyformán van kidol
gozva minden. A vezér ugyanazt a díszített és lealázó 
livreét viseli, melyet kísérete. A költeményeknek nincs 
sem erős világításuk, sem erős árnyékuk; annál kevésb- 
bé elő- vagy hátterük; olyanok, mint a keleti kézira
tok tarka figurái: dús színek, semmi távlat. Leghí
resebb műveinek is ez a hibája. Azokról, melyek áta- 
lán véve roszak gyanánt ismervék, alig lehet türelem
mel beszélni, s még ezek is közeli rokonságban állanak 
ragyogó társaikkal. Túl vannak halmozva, de még sem 
gazdagok. Musája hasonlít ama nőkhöz, kiknek, ha 
fényes rongyokban járhatnak, a rongyok ellen nincs ki
fogásuk. Ha kimerítette ragyogó abstractióit, metaphy- 
sikai l a f a n c o k a t ,  erőszakolt ellentéteket, rósz szó
játékokat és undorító talányokat vesz elő. Ötödik szo
nettjében, nézetem szerint, a Bathos legalsó rétegét ka
varta fel. Joggal mondható e darabról, hogy akár mint 
költemény, akár mint éle, a legroszabb kísérletek közé 
tartozik.

Legerősebb bizonyság e bírálat helyessége mellett

az, hogy csaknem minden sonettje ugyanazt a hatást 
teszi az olvasó kedélyére. Felölelik a szerelmes majd 
minden hangulatát, az üdv érzetétől egész a kétségbe
esésig, s mégis valamennyit ugyanazzal az érzéssel ol
vassuk. Tény az, hogy egyikben sem áll a szenvedély 
a szellemmel helyes arányban. Hiányzik a kellő érzés 
azokhoz a fűszerekhez, melyeket fölhasznál, hogy izle-. 
tessé tegye őket. A tor, melyre meghív bennünket, ha
sonlít a spanyol vendégséghez Dryden „Mock astrolo
ge r “-jában, hol az ételek és sauceok jó izét a túlságos 
fűszerezés tette élvezhetlenné. Hal, hús, vadpecsenye, 
szóval, az egész asztalon minden csak cayennebors-sza- 
got terjesztett.

Bizonyos, hogy Petrarca iratai oly ok miatt és 
érdemetlenül szenvednek, melyet nem lehet említés 
nélkül hagynom. Utánzói annyira ismeretessé tették 
Olaszország és Európa előtt a szerelmi panaszt és hí
zelgést, hogy még az első költőben is kétkedünk erede
tiségük fölött s bár meg vagyunk győződve, hogy nála 
újak voltak, ránk nézve mégis régiek maradnak. Ez 
volt sorsa a legkitűnőbb írók legszebb helyeinek. Szo
morú dolog: követni a nemes gondolatot, a mint lépés
ről lépésre megszentségtelenitik; lá tn i: mint száll át 
első hires képviselőjéről a szolgahadra, smint lesz végre 
madárijesztőnek használva. E részben Petrarca valóban 
sokat szenvedett, s mégis ama körülmény, hogy ily 
módon szenvedett, elég bizonyság arra, hogy jelessége 
nem állott a legfelsőbb fokon. Egy költeményt lehet 
meglopni, de a valódi nagy költő szellemét az utánzó 
soha sem sajátíthatja el tiltott módon. Ahuszonötévszá- 
zados utánzás Homert máig is sértetlenül hagyta. Ha 
tizezerszer leírják is Dante minden hasonlatát, minden for
dulatát,az isteni komédia mégis megtartja teljes üdeségét.

Mielőtt elhagynám e tárgyat, Petrarca védelmére 
kell kelnem oly vád ellen, melylyel most gyakran elő 
szoktak állani. Bírálóinak egy része azt állítja, hogy 
sonettei nem bírnak bizonyos tulajdonságokkal, melyek 
— állításuk szerint — a sonettekben nélkülözhetlenek, 
s melyekhez oly bizalommal s okból ragaszkodnak, mint 
régi példányképeik ragaszkodtak a drámai egységek
hez. Nem vagyok hivatott ez uj költői hitvallás titkai
nak fejtegetésére, de annyit tudok, hogy e hitvallás 
hirdetőit silány embereknek nevezhetnők, ha nem tar
tanák magukat távol minden mocsoktól.



206

Nem fejezhetem be megjegyzéseimet a nélkül, 
hogy néhány szét ne széljak Petrarca latin iratairól. 
Úgy látszik, hogy ezeket mind ő maga, mind kora sok
kal felebb becsülte, mint éld nyelven irt munkáit. Az 
utókor, e legmagasabb irodalmi felebbviteli bíróság, 
nemcsak hogy megsemmisité az Ítéletet, hanem, mint 
közönségesen tenni szokta, birsággal semmisité meg s 
ítélte el a szerencsétlen müveket: nemcsak csekély je
lentőségük, hanem azok igaztalansága miatt is, kik 
nem érdemelt előnyben részesítették e müveket. S va
lóban, nem is lehet azokról kedvező ítéletet mondani, 
hacsak kellőleg tekintetbe nem vesszük ama körül
ményeket, melyek közt létrejöttek. Exotikus növények
nek kell azokat tekintenünk, melyeket idegen éghajlat 
alatt, terméketlen földbe ültettek; s dőreség volna 
azt az egészséget és erőt követelnünk, melyet a honi 
növényekben találunk, vagy a melyekkel saját földü
kön bírtak. Petrarca nagyon tökéletlenül utánozta a 
latin irók irályát s nem fedte el a hiányokat az által, 
hogy a régi nyelvet a modern költészet keltemével 
gazdagította volna. A ragyogás és szellem, mit olasz 
müveiben még akkor is bámulunk, ha azt kárhoztat
juk, majdnem egészen hiányzik nála s a Sahara kopár 
sötétségét csak ritkán világítja beegy-egy pillantással. 
Az Eklogákban több élet van, de azokat csak udvariasság
ból lehet költeményeknek nevezni. Semmi közösség sincs 
azokban anyauyelvén írott müveivel, kivéve a Laura 
és Daphne nevekkel való örökös szójátékot. E müvek 
egyike sem emelte volna Vidával vagy Buchanannal 
egy rangra. És mégis, ha összehasonlítjuk előzőivel, 
ha meggondoljuk, hogy ő állt az irodalom elhagyott őrsé
gén : hogy ő az első. ki a régi világnyelv finomabb szépsé
geit felismerte és uj életre ébreszteni iparkodott: akkor 
mégis többet fogunk róla tartani, mint azokról, kik szépsé
geit sohasem tudták volna felülmúlni, ha tőle nem öröklik.

Petrarca törekvése volt fölemelkedni Cicero 
philosophiai ékesszólásáig s egyúttal elérni Virgil köl
tői fenségét. A szerencse és cserencsétlenség ellensze
rei fölötti értekezése sajátszerii munka,  társalgási 
alakban és tanszerü stylben. ügy látszik, hogy a tus- 
culanumi quaestiok után van kidolgozva — minő si
kerrel könnyen megítélhetik azok, kik olvasták. A köl
temény párbeszédekből áll :mindenikben egy személy lép 
föl. kivel valami szerencse vagy szerencsétlenség történt; 
elbeszéli nagy komolysággal a maga történetét, s azt 
egy logikus vagy inkább egy személy által képviselt 
logika cáfolja; nem nagy feladat, miután a tanítvány 
azzal végzi tételeit, hogy a cáfolat végén makacsul, 
majdnem ugyanazon szavakkal ismétli azokat. Ily mó
don Petrarca végtelen sokaságu esetet old meg. Alig 
van öröm vagy szerencsétlenség, mely elő ne fordulna 
ebben az értekezésben. Jó tanácsot ad egy embernek, 
ki a bölcsek kövét reméli fölfedezhetni, a másiknak, ki 
szép madárcsapdát állított föl:a harmadiknak, ki ked
venc majma betanult darabjai által el van ragadtat

va. Ép ily különösek a felolvasások, melyeket a szeren
csétleneknek tart. Azt képzeli, hogy bármilyen szen
vedésre elegendő vigasz az, ha ahh oz hasonló már 
előbb is létezett. „Városunkat elfoglalták“ szól egy 
panaszló. „Trójával is igy törtéut,“ felel a viszgasztaló. 
„Nőm megszökött,“ szól egy másik. „Ha rajtad egy
szer esett meg, Menelauson megtörtént kétszer.“ Egy 
szegény tatár nagy bánatban' van, hogy féleségének 
fia nem az övé. „Kinos dolog, mondja, hogy olyannak 
nevelésére költöttem, a ki iránt egészen közönyös va
gyok.“ „Ember vagy,“ felel cáfolója,“ Terentius hires 
versét citálva, „és nem kellene semmi iránt közönyös
nek lenned a mi emberi.“ Az élet physikai szenvedé
seit sem mellőzi s a. többi közt kiválóan vizsgálja a 
viszketeg előnyét, a mi ha nem is meggyőző, — min
denesetre komikus.

Több szellem van a szerencsétlen orvos, vagy iu- 
kább a gyógytan ellen intézett támadásban. Ebben 
az egy pontban teljes komolysággal já rt el, s keserűsé
ge itt-ott, klassikus és scholastikus pedantériája dacá
ra oly tételeket mondat el vele, melyek becsületére 
válnának a második philippikának. A második fejezetet, 
mely ama okokat tárgyalja: miért halványak az or
vosok, maga Swift is megirigyelhette volna.

Latin munkái közül a leveleket ismerik és bá
mulják legjobban. Ezek irály tekintetében felülmúlják 
értekezéseit. De csakis irály tekintetében. Ily kitűnő 
és eseménydus életű iró levelezéseitől megvárhatnék, 
hogy azok teljes és szellemdús átnézetét nyújtsák a 
korabeli irodalomnak, erkölcsöknek és politikának. 
Mint utazónak, költőnek, tudósnak, szerelmesnek, 
udvaroncnak és remetének örök időkre szóló leírások
ban kellett volna megörökitnie korának benyomásait. 
A kik abban a reményben olvassák levelezéseit, hogy 
ilynemű tudósításokat fognak találni, igen csalódnak 
várakozásaikban. Nem foglaltatik azokban semmi, a 
mi a korra vagy egyénre nézve jellemző volna. Nem 
a leveleknek, hanem a fogalmazványoknak hosszú sora 
ez, s miután átaláuosan nem ismeretes, a nyilvános 
közhelyek táraként lehetne fölhasználni. írjon bár a 
császárnak vagy a dogénak politikáról, vagy adjon va
lamelyik barátjának tanácsot, vigaszt, minden sora 
hemzseg a példáktól és idézetektől. Tele van Anaxa- 
gorássalés Scipióval. Az érdek, melyet Petrarca jelleme 
keltett, s a bámulat, mely Ível levélstylje iránt visel
tettek, oly nagy volt, hogy leveleinek becsét csak 
nagy nehézségekkel sikerült kimutatni. A költő szin- 
leges panaszszal, de benső örömmel Írja le a kiván
csiak kandiságát, kik a kedvenc müveket gyakran la 
pozták, s néha el is csenték. Csodálatos, hogy a levelek 
közt azok, melyek halottakhoz vagy még meg nem 
születettekhez vaunak írva, kevésbbé cikornyásak. Mi
sem lehet furcsább, mint szeszélye, mely Ciceróhoz és 
Senecához komoly, intő és ajánló leveleket irat vele, 
de e csodálatos stylgyakorlatok sokkal természeteseb-
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bek, mint az élő egyénekhez intézett sorai. Latin müvei 
közt az utővilághoz intézett lefblét illeti az elsőség: 
egyszerű, nemes és fensége^ munk$ ez, mely egyaránt 
becsületére válik ízlésének és szivének.

Végül véleményünk az, hogy "Petrarca munkái

alatta állnak lángeszének és dicsőségének, s hogy a vi
szonyok, melyek közt irt, ép oly ellenségesen léptek 
útjába tehetségei fejlődésének, mint a mily kedvezők 
voltak hirneve elterjedésére.

W
*

' f t ,  ö

T Á E C A .
TÁRCA-LAPOK.

A f
Indokolás. -(Magyar mulatság. — . Pesti mulatók.

Népszínház.)

A múlt héíen egy idegen, kivel külföldön meg
ismerkedtem, szobámban meglepett. Örvendtem a Iá-,/ 
togatásuak, ő annyi szívességgel halmozott»api* 
ban, hogy én előzékenysége tőkéjének iegdlbb ka: 
jait régóta vágytam visszafizetni.

„Van önnek ideje?“ — kérdi ismerőm.
— Fölösleges kérdés, a pestieknek mindig van. 

Ami jellemünk egészen bécsi s örülünk, ha tisztességei 
nrügyet találunk időnket megölni.,,

„Akkor vezessen el Pest jnúlatóhelyeire, szeret
nék m a g y a r  mulatságot látni.“

E váratlan kívánsága megdöbbentett s mielőtt 
még számot adhattam volna magamnak az okról, az 
arcomon elfutó pír elárulta, hogy valamit érzek, a mi
ről ha gondolkozom, meg fogom tudni, mit és miért 
röstellek. így szokta a benyomást a szív érezni, mielőtt 
az ész annak léteiét fölismerte volna.

Magyar mulatságot kíván az én tudatlan bará
tom. Csak tudnám mit ért ő magyar mulatság alatt? 
Habozásomat észrevéve, eltalálta annak okát és hiveb- 
ben igyekezett kívánságát körülírni. „Szeretném a pes
tieket mulatni látni, a népet uram — a többi nem ér
dekel. A magasb osztályok mindenütt egyformák, szin- 
házak, elite-bálok, hangversenyek sehol sem különbö
zők, hűl európai Ízlés s civilisatió uralkodik. Azonban 
a nagyvárosok lakosságainak alsóbb osztályai jellem
zőbben s egymástól elütőbb módon szoktak mulatni. 
Nagyvárosok az idegenek számára is gondoskodnak szó
rakozási helyekről, hol némi fogalmat szerezhetnek az 
ország erkölcseiről, szokásairól. E mulatóhelyek min
den nagyvárosban ugyanazok, népkertek, sétányok, café 
chantant-ok, ugyanazok s mégis mások. Berlinben lát
tam Krollt s unatkoztam benne, noha az eliséi mezők 
énekkertjeiben mulattam, Bécsben vig élet uralkodik, 
de a hasonló olaszországi helyiségekben mindent fölfor
gató, heves hangulatot találtam. Azt akarom tehát 
látni, h o g y  mulat a pesti, oly feszesen-e, mint a ber
lini, kedélyesen-e, mint a bécsi, tüzesen, mint a francia 
vagy szenvedélyesen, mint az olasz.“

Kívánságát körülírta, bár ne tette volna! Zava
rom növekedett.

— Kíván ön cigányzenét hallaui ?

„Azt már hallottam. Az emberek isznak és hall
gatnak, igen egyszerű mulatság.“
^  1— Más magyar mulatságot nem nyújthatok
omiekii

„Nincsenek népkertjeik?“
Nem feleltem, hanem kalapomat kapva — végig- 

kétáj£airt"vele Pest mulatóhelyeit.
•js'flagam is elcsodálkoztam, miként nő a pesti föld

ből a bécsi mag. Uj világ, Orfeum, Herkulanum, gye
rekszínház s e mellett még két német muzsacsarnok(!), 
a Variétés s függeléke, a városligeti színkör.

A Variétés nem érdekelt, rósz német színház. — 
Közönsége kétértelmű hölgyek, a kisebb börzevilág, 
kereskedősegédek s harmadrendű arszlánok, kik kaland
vadászatra használják föl a kurta estéket.

Uj világ. Elég csinos kert, tágas színpaddal. Si
kamlós dalok, táncok és apró színi jelenetek, görögtüz, 
ballet és kötéltáncosok. Közönsége: 1/.i  idegenek, 1/.i  a 
kereskedő világ alsóbb appendixei, hajhászok. vásári 
nép, vidékiek, 1/ 3 tisztek, szórványosan magyarok, tisz
tek, képviselők.

Herkulanum, budai csarnok. A népszínház tövé
ben egyszerű sörcsarnokból színházzá emelkedett. Apró 
bohózatokat hoz színre és szinlapot ragasztat ki. A 
budai polgárság mulatóhelye, kedélyes neustifti nyárs
polgárok, krisztinavárosi békés nyugdíjas hivatalnokok, 
rácvárosi kiskereskedők. Néha egy-egy csinos éne
kesnőnek hire megy s akkor pestiek is átjönnek külön
ben kizárólag „dunántúli“ elemekből táplálkozik.

Orfeum — a nagymező utcában nyitotta meg a 
legkönnyebb színi genre-nek ízléssel kiállított helyi
ségeit. Közepet tart a színház s énekes-kert között.

„Megfoghatatlan!“ szólt idegén barátom, „hogy 
mindenütt német szót hallani, holott a közönség egyik 
tekintélyes része magyar. Mi lehet annak oka, hogy 
önök maguk számára nem kívánnak külön nemzeti 
színezetű mulatóhelyeket ?“

— Közönyösség ez uram, vétkes közönyösség. Pest 
Becsnek közelében van s ottegy tökéletesen kifejlett nagy
várost lát maga előtt — tökélyrevitt s kifejlett nép
életet, annak mulatságaival. Pestnek magyar genret 
még teremtenie kellene s ez a színészet feladata volna, 
hanem a magyar színész egy nagy hibábau szenved. 
Egy font dicsőségért egy mázsa aranyat odaad. A ma
gyar színész megragadhatná a főváros mulató kedvét s 
kiaknászhatná, de ő dicsőséget szomjazik s ily kertek-
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ben nem lehet d r á m á z n i .  A bohózatokat, apró jele
neteket megveti, mert ő mihelyt a szinpadi mécscsel 
szembenézett, a géniusz lángját érzi magában föllobogni 
s pusztán csak üzletnek tekinteni mesterségét nem 
akarja.

„Ez hiba uram! A színészetnek vannak kisebb 
tehetségei, kik sohasem emelkedhetnek jelentőségre 
egy némi komoly céllal biró színházban, holott ily he
lyeken hasznos szolgálatot tehetnének a nemzetiségnek 
is, mert a nemzet szellemének kisugárzása a legutolsó 
kis dal is, melyet itt előadnak.“

— Igaza lehet, de a hiba meg van s azon nem 
vállalkozik segitdhi senkisem. A magyar színész keblé
ben még lakik némi szemérmes tisztelet a művészet 
iránt s mihelyt az csak komédiává sülyed, irtózik tőle. 
Van még ennek más oka is. Ez intézetek a lascivi- 
tás istennőinek szentelvék. Dicsőség-e vagy nem, hogy 
e múzsa számára humorunk még nincs kellőképen ki
dolgozva? Nemcsak nyelvünk, hanem közönségünk sincs 
hozzá szokva. A közönség zöme, mely e helyekre siet 
idegen eredetű — s a magyarság hazai nyelvén tán 
élvezni sem tudná azt, mit idegen hangokon tolmácsol
va, ha meg nem tapsol, de eltűr, a  pesti magyarság 
politizál, hivatalnokoskodik, táncol és színházba jár. E 
könnyelmű s ledér szórakozásmód, mely nagyvárosok 
lakosságának kevésbé tehetősb rétegeiben is vágyat te
remtett az élvezetre — még nem bírta közönségün
ket meghódítani. A vagyonosb körök nem látogatják e 
helyeket.

„Ez mentség uram, de még nem ok arra, hogy 
belássam, mért nem mulathat magyar ember az ő fő
városában ?“

— Nézetem szerint ez alsó fajokat meg fogja te
remteni az, ha a fővárosban magasb műfajokon kívül 
a színművészet közép  fajaira külön színház fog fenn- 
állani. Egy pesti magyar népszínház napot képezne, 
melyből ez apró énekeskertek, népies bohózatokkal, 
jelenetekkel, dalokkal stb kisugároznának, habár tisz
tességesebb alakban, mint az eddigiek. Mig a könnyű 
műfajnak tűzhelyet nem teremtünk itten, nem bírunk 
alappal, melyen a művészetnek e csupán mulatságra 
szánt faja nyugodhatnék.

„Eszerint Pesten nem lehet magyarul mulatni.“
Hallgattam.

Domino.

IRODALOM.
Krajna népköltészetéről. II. Az e l b e s z é l ő  

k ö l t é s z e t .  — Rég kimondott igazság, hogy amit sa
ját szemeinkkel láttunk, amit saját füleinkkel hallot
tunk, azt — az eszményítés utján — sokkal igazabban, 
meghatóbban leírhatjuk, mint azt, amit csupán imagi- 
natiónk szült. Azért a va l ó  élet föltüntetése bár

ehhez kevesebb phantasia kell — sokkal jobban meg
hatja kedélyünket, mint a csodás, m e s é s  életnek ké
pe, mely inkább bámulatra ragad, áhítattal tölt el, 
mintsem vigaszt és enyhet adna; noha anuak ecsetelé
sére sokkal több képzelő-tehetség kívántatik. Viszont 
pedig a való festése több nehézséggel j á r , mint a me
sésé; mondhatnám az előbbihez több t e r m é s z e t e s  
érzelem és józan ész szükségeltetik, mint az utóbbihoz. 
S ez igen természetes. A mesés (mondjuk „ideális“) 
világ, mint ilyen nagyon is távol lévén az olvasótól, an
nak rajza nem lehet közvetlen a kritikának kitéve; el
lenben a való élet — melynek alakjai hozzánk hasonló 
földi lények — előttünk nagyon is ösmeretes s azért 
annak képén a kisebb fogyatkozásokat is könnyen ész- 
reveszszük.

Mindezt csak azért említjük meg itt, mert a nép- 
költészetben is képviselve van e két költészeti osztály, 
s mert a jelzett körülménynél fogva könnyen megma
gyarázható némely b a l l a d á n a k  fogyatkozása vala
mely m e s e  tökéletessége ellenében, s viszont.

A költészeti műfajok egy része, t i. a való élet
ből meriti tárgyát, más része vagy egészen a képzelet 
országában csapong, vagy ha a való élet eseményeit s 
alakjait veszi is fel, azokat bizonyos csodás fátyolon át 
szemlélteti.

Az első osztályba tartozik a r o má n c ,  b a l l a d a  
és r e g e ;  a másikba a mese,  m o n d a  és épósz.

A népköltészet tehát e tekintetben is a müköité- 
szettel tart. Mindazáltal itt az egyes műfajok sokszor 
még jobban össze vannak keverve, mint a mükölté- 
szetben — elannvira, hogy ha a müköltészetnél az 
aestheticus csak nagy nehezen bírja az egyes műfa
jok közti finom határvonalat megkülönböztetni: i t t a 
müköltészetnél ugyancsak meggyül a baja s megvesz- 
tegethetlen aestheticai Ízlését nem egyszer teszi próbá
ra, a nélkül, hogy t i s z t a  eredményhez bírna jutni. 
Könnyen felfogható ennélfogva ama zavar, mely még 
jelenleg is gyakran mutatkozik a népköltészetek ismer
tetése körül.

Krajna elbeszélő költészete majdnem oly gazdag, 
mint dalköltészete. Az épósz kivételével képviselve van 
nak benne, mind azon fajok, melyeket az imént emli- 
ténk, — s hozzá még k i t ü n ő e n ,  miután nagyon ke
vés köztük azoknak száma, melyekben az alakítás tö
kélye (az elbeszélő költészet e legléuyegesebb kelléke) 
hiányzanék.

A r o m á n c  Krajna költészetében kétféle: bús és 
vig. A bús románcok leginkább a szerbekéivel rokonok. 
Hol egyszerű, megható szerelmi történetet beszélnek el, 
hol valami komoly katona-kalandról zengnek, mindig 
rövid dalolható formában. — A vig románcok egészen 
sajátos jelleggel bírnak. Ezekben ugyanazon pajzán - 
ság, kedélyesség — néha-néha frivolitás nyilatkozik, 
melyet már a daloknál is említettünk. Azonkívül a jel
lemzés is tiszta, erősen jelzett. Néha egy-egy párbeszéd
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elegendő, hogy valamely személy naivságát, tudákos, 
okoskodó természetét, vagy „túlságos jókedvűét föl
tüntesse. E sajátságuknál fogva a románcok nagyobbá- 
ra kisebb genre-képek, melyekben a cselekvény inkább 
benső, mint külső. Kevés az igaz, valódi románc, több 
köztük a „románcos kép“, mint Greguss az „álló“ ro
máncot nevezi. — A-„Tetszhalott“, melyet e lap mai 
száma közöl, egyike a legszebb krajnai vig román
coknak.

A b a l l a d a  szintén kétféle. Az egyik faj valami 
t r a g i k a i l a g  szomorú eseményt beszél el, aballadának 
megfelelő formában és előadásban. A másik faja vala
mi vitéz, hősi tettet zeng, szintén rövid, drámai menet
tel. Az előbbiek közt szebbnél-szebb darabok vannak s 
ha külformájuk valamivel csiszoltabb volna, a müköl- 
tészet bármely ballada-költészetével szembe merném 
állítani. — A másik fajtából is sok a szép, de az előb
biekhez hasonlók már csak azért sem lehetnek, miután 
a „hősi balladádnak lényege úgy hozza magával, 
hogy abban benső conflictusok nem igen fordulhatnak 
elő, miután a hős minden működése csak annak külső erejét 
tünteti föl. Már pedig egy hőstett sohasem hat meg ben
nünket oly mélyen, mint valami lélektani processus. A 
h ő s k ö l t e m é n y  bámulatra ragad, a t r a g o e d i a  zo
kogásra indit. S ki tagadná, hogy ez utóbbi inkább az 
i g a z  költészet hatása? A „hősi ballada“ ennélfogva 
tulajdonkép nem is jogosult műfaj, miután lényege sze
rint inkább a rege, vagy megfelelöleg a monda osztá
lyába tartoznék, noha alakja a ballada birodalmába 
utasitja. Hogy miKrajna elbeszélő költeményeinek osz
tályozásakor ily különleges műfajt is külömböztetünk 
meg, annak oka részint az a körülmény, hogy a müköl- 
tészetben is létezik „hősi ballada“ még pedig számos 
és kitűnő költők által irt, részint az a jelenség, hogy 
Krajnában az ily költemények száma igen nagy. Vi
szont pedig számos balladát s románcot mely ballada 
vagy románc tárgygyal bir, de formája épen neme mű
fajoknak megfelelő — határozottan a rege vagy meg
felelöleg a monda osztályába soroztunk. Ennélfogva a 
v a l ó d i  ballada (hozzá értve a „hősit“ is) és románc 
nem sok, s mi ismertetésünknél csak is a valódiakról 
szólunk mint ilyenekről; sőt gyűjteményünkben is csak 
azokat soroztuk a balladák s románcok osztályába, me
lyek e két műfajnak külön-külön, mintegy példányai 
lehetnek.

A krajnai balladák tartalomra nézve az ó-angol 
balladákhoz hasonlítanak. Külforma tekintetében azon
ban eltérnek azoktól. Az éjszaki ballada — Greguss 
szerint - -  rimes és strófás a déli: nem az. Krajna kö
zelebb fekszik a déli ballada (illetőleg „románc“) ha
zájához s azért románcai s balladái is többnyire nem 
strófásak; rímei pedig — melyek különben az ó-szláv 
s igy a krajnai népköltészetben is hiányoztak, miu
tán azok csak újabb járulékok — gyakran hiány
zanak. Az éjszaki ballada túlnyomó része még refrain-

nel is bir, mitől a krajnai románc s ballada egészen 
idegen. Némely versszakos költeményben látszik ugyan 
a refrain nyoma, a mennyiben a többinél rövidebb 
strófák utósó sora ismétlődik, de ez csak egy-két köl
teményben van meg. p. j ,

*

A honvédmenház könyve. A honvédmenház alap
jának javára Tóth Kálmán egy jól szerkesztett, komoly 
tartalmú albumot adott ki és ez album a rendes szokástól 
eltérőleg nemcsak alkalmi beszélyek és versek egyhangú 
gyűjteménye, hanem a nagy forradalom hátterét érdekes rész
letekben ismertető mű. Mi azonban hivatásunk szerint, 
szóljunk előbb a szépirodalmi s csak azután a történelmi 
részről. Vau ez albumban 14költemény, melyek közül nemcsak 
legjobb a Tóth Kálmáné, de átalában véve sikerült és je
les, mind emelkedett hangulata, mind egyszerű előadása 
által. A gondolat egysége a történelmi menet dacára telje
sen kidomborul — s az elébb elmerengő kedély az indu
lat szárnyain emelkedve már-már vad szenvedéíyességgó 
fajul, midőn az utolsó versszakban istenbe vetett biza
lommá szelídül. „Kik voltak a honvédek?“ e költemény 
cime, s ez egyike Tóth Kálmán legjobb költeményeinek. 
Második helyre az ősz Lugossy „Honvéd“ cimü költemé
nyét teszszük, melyet emelkedett észjárás, nemes érzés, 
finom ízlés és nagy műgond tesznek vonzóvá. A többi köl
temény Szász Károly, Lauka, Lévay, Dalmady, Medgyes 
sat. tollából, többé kevésbé sikerült alkalmi költemény, 
s ezeken kívül Szemere Miklósnak egykori iskolatársához 
irt remek ódáját kell megemlítenem, mely egyike e kitűnő 
elme, e humorgazdag kedély, e lángoló szenvedélyű költő 
legsikerültebb költeményeinek. Fájdalom, a beszélyek 
meg se közelitik a költemények becsét. Degré és Abonyi 
gyenge müvekkel léptek fel. Mindkettő erőltetett szülött, 
mely forma, műérzék és compositio nélkül szűkölködik, 
melyek hiányát üres frázisokkal olhajtják pótolni. A beszé
dekből a való elbeszélésére két átmeneti cikk van.

Egyik aSzegfiMóré „Bujdosásom idejéből“, mely költői 
műnek izetlen és unalmas, történetnek pedig valószínűtlen ; 
másik a Mednyánszky Sándoré, „Egy száműzött naplójá
ból“. Ez akár valóság, akár költemény érdekesen 
és ízléssel van írva. — A történeti részben első helyen 
áll a Tiszti Lajos cikke a tizenhárom tábornok kivégzésé
ről, mely szépen van előadva, minden túlzás és helytelen 
hatás vadászat nélkül. Nem lesz olvasó, ki megindulás 
nélkül olvasná el e rémes történetet. Érdekesen van írva 
Szathmári Károly cikke a forradalmi emlékekről, mint szintén 
Tóth Kálmán menekülési története is. Sok uj látpontot je
lölnek meg Bauer őrnagy és Csutak Kálmán cikkei Bem 
tábornokról. Virág Lajos és Bobik Gusztáv elbeszélései a 
nádor-huszárok hazajöveteléről és a komáromi éji táma
dásról, épp oly nevezetesek történeti tekintetben, mint a mily 
ügyesen vannak megírva. Deák Farkas az 1851-iki 
összeesküvés főnökeit ismerteti és szomorú végokét adja 
elő, eddig ismeretlen adatokat derítve föl. Magyary Lajos, 
Rónay Jáczint, Hevessy Géza sat. szintén értékes cikkek-
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kel gazdagiták az albumot, mely átalában véve kedves 
és hasznos olvasmányul szolgálhat miudazoknak. kik 
szabadságharcunk eseményei iránt érdekkel viseltetnek. 
Ez az album becsületére válik Tóth Kálmán jó ízlé
sének, buzgóságának és ügyességének. K. S.

*

A jövő évnegyed első számát S z e b e r é n y i  Lajos 
„Az első magyar tudós-társaság“ című nagybecsű 
irodalomtörténeti tanulmányával, P e t ő f i  Sándor egy ed
dig sehol meg nem jelent költeményével, P. S z a t h m á r y  
Károly vagy L a u k a Gusztáv beszélyével s Á g a i Adolf humo
ros rajzával fogjuk megnyitni. Ily tartalom mellett, hisszük, 
hogy lapunk barátai csak szaporodni fognak, s vállala
tunkat a közönség figyelmébe hosszasabban ajánlgatui fe
lesleges. —

S Z Í N H Á Z .
Nemzeti színház. S a r d o u  Viktor drámájának 

„A h a z á ‘‘-nak pénteken nagy közönsége volt. A közön
ség kíváncsisággal várta e művet, melyről a lapok pár év 
előtt sokat beszéltek. E kíváncsiságnak alapja volt. Sar
dou. ki eddig a falu és város gyarlóságait tette gúnytár
gyává, most a történelem felé fordult s annak egyik leg
sötétebb korszakából vette anyagját. De csakis a mese 
anyagja történelmi, mert alakjai egészen modernek, ami
nőket elmés vigjátékaibau szokott rajzolni. A „Haza,“ 
Goethe rEgmont“-jának mintegy folytatását képezi. Eg
mont és Horn már le vaunak fejezve s a Németalföldön a 
spanyol Álba herceg fegyelmezetlen katonái kegyet- 
lenkednek vért szomjazva és ontva minden lépten. A ha
zafiak minden reményűket Orániai Vilmos hercegbe vetik, 
s titkos összeesküvésben keresnek menedéket. Sardou drá
májának alapját ily összeesküvés képezi. Rysoor gróf vád 
alatt áll, hogy négy napon át nem volt honn, s ez idő 
alatt az orániai herceggel szövetkezett. Egy spanyol ka
pitány azonban megesküszik, hogy honn volt, mert egyik 
éjjel a grófné lakosztályából látta kijönni, mámoros álla
potban összekapott, párbajt vívott vele, s megsebesité a 
keze fejét. E vallomás megmenti a grófot, de nyugalmát 
dúlja föl, mert a neje szobájából kijövő férfi más valaki 
volt. Tehát benne vagyunk Sardou rendes thémájában: a 
házasságtörésben. Rysoor gróf boszúval siet nejéhez, Do- 
loreshez, ki nem titkolja, hogy mást szeret, de azt nem 
vallja be, hogy ez a más férjének legjobb barátja: vau der 
Noot. A dráma érdekesen indul meg, de Sardou nem en
gedi át a grófot emésztő szenvedélyének, az összeesküvők 
közé vezeti, mivel előtte mindenkor első a ha za !Az ösz- 
szeesküvők egyik seregét, közös elhatározás szerint, Rysoor, 
a másikat vau der Noot vezeti, s Oraniai Vilmos herceg
nek harangok által adnak j e l t ; a nagy harang sikert je
lent s azt, hogy jöjjön; a lélekharang pedig azt, hogy 
nincs remény s a herceg meneküljön. A kitörés előtt 
Rysoor és van der Noot találkoznak; a gróf barátjáuak ke
zén meglátja a kardvágást s a titok tudomására jön. Elő
ször szemére hányja csalárdságát, később azonban a drá
mai szenvedély tökéletes megtagadásával, megbocsát neki, 
hogy együtt küzdjenek és haljanak a hazáért! E regényes

epizód alatt Dolores, ki kedvesét félté férje boszujától, el
áruld az összeesküvést s Álba katonái elfogják őket. Ry
soor és van der Noot-ot halálra Ítélik. Dolores kedvese 
számára Albánál keres kegyelmet, kinek leánya, egy her
vadozó jó lélek, van der Noot-ot meg is menti. De Rysoor 
már előbb megesketé barátját , hogy megöli a nőt, ki el
árulta férjét s hazáját. Rysoor saját tőrével végzi ki ma
gát s van der Noot e tőrrel megy Doloreshez, ki 
menekülni készül a helyről, hol oly sok bűnt köv e 
tett el. Dolores távozásra kéri kedvesét is, de van der 
Noot, midőn elitéit társai árulással vádolják, Dolorest 
azzal a tőrrel döfi le, melylyel előbb férje végezte ki magát.

Ez csak a száraz mese, de már e vázlatból is lát
ható : mily mohón igyekezett kizsákmáuyolni Sardou a leg
hatásosabb jeleneteket. Föltalálható e drámában mindaz, a 

| mi csak érdekelni és izgatni képes az érzelmeket. A 
■ néző úgy érzi magát, mintha csak Ponson du Terrail rém- 
I regényeinek izgalmas epizódjai folynának le szemei előtt.
; Gyilkosság, csalódás, embertelen kegyetlenség, marcango- 
; ló lelki fájdalom, lassau emésztő hervadás, reménytelen 
í küzdelmek váltják föl egymást, tarka egymásutánban, sok- 
! szór a hatás kedvéért épen egymás mellett. Szabályszerű 

drámai alkotást e műtől nem várhatunk, de bekell valla
nunk, hogy leghatásteljesebb darabja Sardouuak. Szeretnénk 

I kifogásokat tenni egyesjeleuetei ellen, de a legizgalmasabb 
helyzetek oly gyorsan követik egymást, mint a ködfityol- 
képek, folyvást újabb anyagot adva képzelmünknek és el
ménknek. Látjuk, hogy a darab alakjai egészen vigjáték- 
szerüek s csak mintegy kényszer utján vannak beleszoritva 
az idegen keretbe, hol minden lépésük bizonytalan és in- 

j  gadozó, de azért folyvást növekvő érdekeltséggel kisérjük 
! őket, mert Sardou a külső hatás minden kellékével föl 

tudta cicomázni bámulatos ügyességgel kigondolt hely- 
I zeteit.

A „Hazá“-nak benső értéke nagyon kevés van, de 
i azt minden higgadt bírálója el fogja ismerni, hogy érdek- 

feszitőbb művet még a romantikus iskola virágzásának 
: délpoutján is alig írtak. Népszínházakban, kivált oly nép

nél, mely megkívánja és követeli a folytonos izgalmat, 
páratlan darab, de Shakespeare és Moliére nagyszabású 
művével egy fedél alá nem való. Színházunk rendezetlen
sége s főleg a magyar népszínház hiánya okozza, hogy a 

i nemzeti színház deszkáira utat törhetett. Idővel, ha nép
színházunk lesz, bizonyára leszorítják, de addig még sok
szor és érdekeltséggel nézi végig a csattanós fordulatok
ban s rémletes jelenetekben gyönyörködő közönség.

TARTALOM: A művészet és a korszellem. S z á n  a Tamás. 
—  A tetszhalott. P r é m  József. —  Kardcsörgés. B e ö t 
hy Zsolt. (Vége.) — Petrarca. (Vége.) —  Tárcalapok. 

— Irodalom. — Sziuház.

Felelős szerkesztő: Kiadó:

Szana Tamás. Fekete Bernát.

Pest, 1870. Nyomatott Kertész Józsefnél (városháztér, 3. sz. Il-ik udvar.)
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SZÉPIRODALMI KÖZLÖNY.
IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

AZ ELSŐ MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG.
(IRODALOMTÖRTÉNETI TANULMÁNY.)

I.

Dacára annak, hogy valamint átalában ha
zánk régibb tudományos életét, úgy nagy részben 
irodalmát is csaknem áttörhetien homály borítja, 
melyen csak néhány világosságsugár tör keresztül, 
mindkettőnek emlékeit, a mennyiben léteztek, a tö
rökök százados dulásai pusztítván e l: vannak mégis 
imitt-amott nyomai, melyek kétségbevonhatlanul 
tanúskodnak arról, hogy nemzetünk e tekintetben 
a müveit Európa nemzetcsaládjai közt nem volt 
annyira elmaradva, mint napjainkban. Ilyen nyom
nak tekinthetjük a Mátyás korában és még utána 
is jó ideig virágzott d u n a i  t u d ó s  t á r s a s á g o t  
is, melynek működéséről épen a fönnebb jelzett 
dulások következtében oly kevés tudósítással bí
runk. Minthogy pedig a közönség nagy része előtt 
e gyér adatok is többnyire ismeretlenek, nem vélek 
fölösleges dolgot cselekedni, ha a birtokomban le
vőket összeállítva, a hazai irodalom barátainak be
mutatom.

A mennyiben pedig az akkori tudós társasá
gok lényegesen különböztek attól, a mit ma e né
ven érteni szoktunk, szükségesnek tartom ezek 
rövid ismertetését némi tájékozásul előrebocsá
tani.

Nagyon csalatkoznék ugyanis, a ki az akkori 
tudós társaságok fogalma alatt a mostani tudós 
akadémiákhoz hasonló, szervezett intézeteket értene* 
Nem bírtak azok azon külső fénynyel, melylyel a 
maiak dicsekesznek; hiányzott azon ünnepélyes
ség, mely a maiakat jellemzi. Nem számoltak azok 
fejedelmi vagy országos alapítványokra, nem tűz
tek ki pályadijakat és jutalmakat; hanem a tagok 
inkább csak szerény, barátságos összejöveteleket 
tartottak a kor patriarchalis szellemében. Egyetlen 
egy eset ismeretes, hol az ilyen társaság bizonyos 
kiváltságban részesült, t. i. a rajnai társaságra 
nézve a birodalmi udvari tanács rendeletet bocsátott

j ki, mely szerint az ezen társaság tagjainak censu- 
: rája mellett kiadott könyveknek a birodalmi váro

sokban leendő utánnyomása meg volt tiltva. Egyéb- 
í  iránt, habár ezen társaságok egyes tagjai irodai- 
i milag is működtek, ez testületileg soha sem tör- 
I tént; nem jelentek meg tehát általuk gyűjtött vagy 
I  szerkesztett tudós értekezések, évkönyvek stb. Sőt 
: azon társulatok azt sem követelték, hogy a tagok 
I irodalombeli vagy tudományos jártasságukat mű- 
I  veik által bizonyítsák; sem alapszabályokat nem 

alkottak. Szóval, bennök a tudományos társaságok
nak csak bölcsőkorát szemléljük. Nevök rendesen 
,,s o d a l i t a t e s  l i t t e r a r i a e , “ vagy c o n t u 
b e r n i a “ volt. Becsületesség, emberszeretet, szép- 
művészetek, különösen a költészet szeretete, ezek 
voltak a kellékek, melyeket a hozzájok csatlakozó 
tagoktól követeltek.

A tudós barátok valamely kitűzött helyen ösz- 
szegyültek, bizalmasan közlötték egymással tett 

1 észleléseiket, fölfödözéseiket, kölcsönösen megvi
tatták azokat, kellemes beszélgetéseket folytattak 
az ég és föld különböző tárgyairól és tüneményei
ről, az árapályról, ködről, a nap és csillagok fu
tásáról stb. Rendesen maga az alkalom szolgál
tatta az értekezletek anyagát. Ha éjjel derült volt 
az ég, a csillagokat számolgatták, helyzetűket 
igyekeztek meghatározni. Ha eső esett, vagy köd 
rejtette el szemeik elől a távolabb eső tárgyakat, 
ismét kész volt az anyag, az eső természetére, s 
annak sokszínű ragyogó ívére, a szivárványra, vagy 
a föld kigőzölgésére, a vízre stb. fordítván figyel
müket. Ha könyvek estek kezök ügyébe, Görögor
szág és Róma szelíd múzsái képezték beszélgetésük 
anyagát. Együtt olvastak remek beszédeket, kitűnő 
költeményeket, az ó történetet. De a komolyabb 
tudományokat is bevonták körükbe, nevezetesen a 
jogot, a theologiát, és vele a szent Írást.

27
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E mellett vagy ilyen társalgás közben föl
váltva, vagy annak befejezte után vig serlegeket 
ürítettek, s egyszerű lakománál mulattak, mi ösz- 
szejöveteleik egyik lényeges alkatrészét képezte.

Azonban némi, noha nem Írott szabályokba 
foglalt szervezettel mégis bírtak e társaságok; ne
vezetesen voltak elnökeik, kiket kitüntetésül feje
delmeknek, királyoknak is neveztek, noha meglehet, 
hogy ez csak is a mérték kedvéért történt a tőlök 
korunkra fönnmaradt dicsőítő költeményekben. Az 
ekkép megválasztott e méltóságát rendesen élte 
fogytáig vagy a társaság feloszlásáig megtartotta, 
noha arra is vannak példák, hogy az elnök éven- 
kint uj választás alá esett, nevezetesen ilyen volt a 
sodalitas Colimitiana.

Ezek előbocsátása után méltán kérdezhetjük: 
mi volt tulajdonképen valódi célja e társulatoknak? 
Mely kérdésre a feleletet némileg ugyan márafön- 
nebb előadottakban is föltaláljuk. Közelebbről meg
határozva pedig, a társas baráti összejövetelen s 
egymás kölcsönös képzésén kívül az, hogy Olasz
ország példája után indulva az átalános miivelet- 
lenséget száműzni segítsenek. A tagok ugyanis 
szétoszolván, egyes csatornákul szolgáltak, melye
ken át az átalános műveltség különböző vidékeken 
terjedt. E végre pedig legcélszerűbb eszköznek a 
római és görög classikusok minél tágabb körben 
megismertetését és terjesztését találták. Ki akar
ták ennélfogva mutatni ezek áldásdús befolyását 
polgártársaik minden ismeretkörére; ki akarták 
mutatni, hogy a tudomány irodalom nélkül nem 
egyéb, lélektelen és élettelen testnél. Innen ma
gyarázható azon törekvésök, melynélfogva kortár
saiknak jó könyveket igyekeztek szolgáltatni, ré
szint régi kéziratok sajtó utján nyilvánosságra jut
tatása, részint saját műveik kinyomatása által. 
Egyébiránt itt ismételjük, hogy ez alatt korántsem 
kell olyas tudományos gyűjteményeket érteni, mi
lyenekkel a mostani tudós akadémiák szokták a vi
lágot megajándékozni.

Közös munkálkodásuk rendesen mások mü
veinek kiadásában, egyes költemények, levelek, vagy 
más apróságok kinyomatásában központosul!. így 
például Celtes Konrád, kiről a dunai társaság is
mertetésénél még közelebbről fogunk megemlékez
ni, 1501-ben Roszvitha, egy 12. századbeli német 
apáca latin verseit, nevezetesen Terrene utánzásául

irt színmüveit adta ki, előre bocsátva a rajnai tár
saság tagjainak néhány epigrammját. Ugyané tár
saság bocsátott közre a nevezett Celtes, mint ala
pítója halálára irt több költeményt. Épen ilyen 
eredményét munkásságának mutatta föl a duuai 
társaság, milyenné később a magyar társaság fej
lődött. De ha e társaságok érdeme csupán ebben 
állna, bizony alig érdemelnének némi fontosságot. 
Azonban, mint a fennmaradt kevés adat is mutat
ja, ennél többet is tettek. A tudósok ugyanis nem 
azért gyülekeztek össze, hogy közös munkálkodá
suk által a fölvilágosodást közvetlenül terjeszszék, 
mint inkább, hogy tudományos társalgásuk által 
egymást buzdítsák, s a fölvilágosodás terjesztésére 
képesítsék. Egyébiránt a dolog természetéből ön
kényt következik, hogy még csak megírandó mü
veik terveit is közlötték egymással, s azokat eló- 
legeseu meg is bírálták. Szóval, gyűléseik tulaj
donképen csak magántermészetű előgyakorlatok 
voltak, hogy aztán a nyilvánosság elé annál ua,- 
gyobb alapossággal léphessenek. Ennélfogva ferdén 
vélekednénk e társulatok felől, ha csak közös rnü- 
ködésök eredménye szerint akarnók megítélni, nem 
véve tekintetbe az egyes tagok müveit, kikre a ta
lálkozások a legjótékonyabban hatottak.

II.

Megismerkedvén a 15. és 16. századbeli tu
dós társaságok természetével, föltaláltuk és kije
löltük azon helyes szempontot, melyből a magyar 
vagy dunai társaságot is kell tekintenünk. Ennek 
némi ismertetése lesz tehát itt föladatunk.

Feltűnőnek látszik, hogy róla régibb törté
netíróink sehol sem tesznek említést, noha létezése 
és működése kétségbevonhatlan. De helyesen jegy
zi meg Wallaszky a Mátyás korabeli irodalom tör
ténetében (Tentamen historiae litterarum sub Matthia 
Corvino. Lipcse. 1799. 70. 1.), hogy az több tudo
mányos intézettel van igy. Mert, úgy mond, ki 
nem várná Bonfiniustól, Mátyás király gazdagon 
díjazott történetírójától, a budai és pozsonyi aka
démiának történetét? De ezt hiába fogjuk nála ke
resni. A mi annál megbocsáthatatlanabb, mivel a 
király pompás könyvtára, sőt levéltára is szolgála
tára állt. Micsoda tehát, ha e társaságot is egészen 
mellőzte, noha több, mint valószínű, hogy maga is
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tagja volt? Italában akkor még a tudományos élet 
a nagyobb szellemeknél is nagyon háttérbe szorult 
a hadjáratok és más országos ügyek mögé.

Celtis, vagy, mint mások nevezik, Celtes 
Konrád többi költeményei közt (megjelentek Strass- 
bnrgban 1513. 4-dr.) van egy, melynek cime: 
„Ad sodalitatem l i t t e r a r i a m  U n g a r  o r u m 
de situ Budae et monstris quae praecesserant mortem 
Divi Matthiae Pannoniae regis.“ (A magyarok tudós 
társaságához Buda fekvéséről s azon csodákról, 
melyek Mátyás, magyar király halálát megelőzték.) 
Ha ezenkívül semmi más adattal nem bírnánk is, 
hálával tartoznánk e férfiú iránt, ki múltunk tu
dományos életének e becses maradványát megőriz
te. De e költeményeknek tartalma a nevezett tár
saság működésébe is enged némileg bepillantanunk, 
mely egyébiránt tökéletesen megegyez azzal, mit 
fönnebb ilyen társaságok természetéről átalános
ságban elmondtunk. Többi közt megénekli sapphói 
versekben a tudományos értekezések után Budán is 
bekövetkezett vidor lakomát, hol nem mulasztja 
el a jó magyar bort is érdeme szerint méltá
nyolni.

Celtes Konrád, korának rendkívüli tudós fér- 
fia, első volt, ki a tudós társaságokat Németor
szágban meghonosította. Némelyek őt tartják a 
magyarországi hasonló társaság alapítójának is, 
minek azonban ellenkezője fog e sorok folytán ki
derülni. Ú ugyanis számos utazásai közben,melye
ket tiz évig folytatott, fölkereste a tudós férfiakat 
igyekezvén őket hasonló egyletekben egyesíteni, 
és csakugyan hetet maga is említ, melyeket össze
hozott, s ezek közt előfordul a magyar is már „da- 
nubiana“ név alatt és „septemcastrensis“ (az er
délyi, a német Siebenbürgen után fordítva).

Vizsgáljuk tehát, a mennyire a kevés szá
mú adat engedi, a kérdés alatti társaság eredetét. 
Celtes tiz évi utazása után 1497-ben Bécsbe jött. 
Ez utazási korra tehető tehát az említett s általa 

alapított intézetek keletkezése. Igaz, hogy Celtes 
ínaga a magyart is közéjök sorozza., de ez még 
korántsem bizonyítja azt, mintha ez előbb nem lé
tezettvolna, noha a Celtes által alapitottakhoz, mint 
már előbb is létezett, szövetségesül1 csaítlakozhá- 
tott. Különben is e társaságok egymással semriii 
szerves kapcsolatban nem álltaki haneni mindéhik 
elkülönítetten, önállólag működött, 11 tíoha: a tagok

közül némelyek más társaságoknak is voltak tag
jai. Például Celtes, Tolophus és Stabius tagjai 
voltak a dunai és rajnai társaságnak. Maga azon 
körülmény, hogy ezen mi társaságunk Celtes Bécs
be költözte után nem neveztetik többé magyarnak 
(sodalitas Ungarornm), hanem dunainak, inig fö- 
nebb idézett költeményében még maga is m a g y a 
rok t á r s a s á g á n a k  nevezte, arra mutat, hogy 
e névváltoztatásnak oka volt, valamint hogy az
tán nem csupán magyarok, hanem általában a Du
na mentében lakók és ezek szomszédai voltak tag
jai, nevezetesen osztrákok, csehek, morvák stb.

Celtesnek Bécsbe költözését a dunai társaság 
tagjai hozzá irt költeményekkel ünnepelték (Ad 
Conradum Celtem,dum a norico gymnasio ad Vien
nam Pannoniae concesserat. 1497.) Ezek, igaz, azt 
gyanittatják, mintha ő volna a társaság alapitója, 
noha mindez csak átalakítására s körének tágítá
sára is vonatkozhatk. Ellenben ha a Celtes költe
ményét és Veszprémi István müvét a magyar jeles 
orvosokról összevetjük, nagyon hajlandók leszünk, 
sokkal távolabb múltban, minden esetre pedig 
legalább Mátyás uralkodása utolsó éveiben keresni 
e társulat keletkezését. Lássuk.

Két szempontból tekinthetjük ugyanis e tár
saságot, a mint létezésének két korszakát lehet meg
különböztetni. Vagy teljes fényében, virágkorában 
veszszük, mint nyilvános társulatot, vagy csupán 
mint sziikebbkörü magán intézetet. Celtesnek fen- 
nebb idézett költeménye: „Buda fekvéséről s a 
Mátyás király halálát megelőzött tüneményekről“ 
egyenesen magyarnak nevezi, a „dunai“ melléknév 
nélkül, s felhozza nevezetesen az o t t a n i  t udó-  
s okka l  va l ó k e l l e me s  é r i n t k e z é s t  Má 
t y á s  ki rál y k ön y v t á r á n  a k m eg sze m 1 é 1 é - 
s éné  1 valamint barátságos é r t e k e z é s ü k e t  is 
t ö b b  t á r g y r ó l  és t e r mé s z e t i  t ü n e m é n y 
ről .  Mi ez más, mint a már előbb létezett ma
gyar társaságnak gyűlése? Celtes, úgy mond, oly
kor maga'ifi méglát^atta őkétj'ftéháé nem is egy
szer-, hanem!t(lbb izbeh"részt vátC ' vi t a t kózá-  
ski ' kbah,  vélek ivott;x"és'pedigIJiUJ hifiid 'mondja 

■ altifi'ÜoctibnsWikéső-éjjelig áli1 ő'iibtnés borok
ból.' E költem'éhy1 tártál ma' él Mm Íja, hög^ nem so
kára Mátyás k ir á ly  halála Után ̂ keletkézéit, követ- 

Vkekőleg1 k magyar társaságnak' llárelőbli‘nem,: 14ég- 
I alább 1490 körül már kel lett détezilié,: fiőt : Céltés

27*
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már előbb tagjaival, ős pedig többször, kellemesen 
társalkodóit.

De hogy a sodalitas Ungarorum és danubia- 
na egy volt (noha talán különböző időben), az is
mét Celtes más költeményéből: „de septenaria soda
litate“ világosan kitűnik. Téved ennélfogva Toldy, 
midőn azt állítja, hogy a dunaitól egészen külön 
alakult a magyar tudós társaság, sőt inkább ez 
utóbbiból fejlődött ki amaz, ez képezte amannak 
magvát.

Van azonban még más körülmény is, mely 
a magyar társaság korábbi keletkezését bizo
nyítja. Veszprémi említett müvében felhozza II. 
Ulászlónak Vitéz János keze által 1495-ben irt 
levelét, mely szerint a magyar tudós társaság el
nöke épen Vitéz volt. Ha azonban Celtes mégis 
befolyást gyakorolt a mi társaságunknak is meg
alapítására, ezt még Mátyás király életében kellett 
tennie. Nem lehetetlen pedig, hogy a jó hir a Ma
gyarországban Mátyás alatt élt kitűnő tudós fér
fiakról Celteshez is eljutván, ő Budára utazott, itt 
a tudomány férfiúival értekezett, a király könyvtá
rát megvizsgálta s egyúttal vagy maga alkotta 
meg a sodalitast, vagy legalább inpulsust adott a 
tudós társaság alapítására. És erre azon korban 
Magyarországon kiviil nem is lehetett alkalma
sabb országot találni, hol akkor magán a tudo
mányokat kedvelő királyon kívül olyan férfiak 
virágzottak, mint Vitéz János, Dóczy Orbán, Bá- 
thori Miklós, Szécsi Dénes az egyházi rendből, 
továbbá Gűtlii Országh Mihály, Szilágyi Mihály. 
Geréb László, Fodor István stb., kik a tudomá
nyoknak részint mivelői részint lelkes pártfogói vajá
nak. Azon korban,midőn — mint Galeotti mondja az 
egész világból nagy sokaság tódult Mátyás királyhoz, 
részint önkényt részint meghívás következtében; 
midőn — mint ugyanő folytatja — gyakoriak vol
tak nála a theologusok, philosophusok, orvosok, 
mathematikusok, csillagászok, jogászok, kö l t ők ,
rhetor .» tó  v ^ -

- M  Ä M t  t]fi4ys ít^a^gű íls i üldkÍt#j,ir,ir»M é 
már.gi^ll^z^.vjSii,^^,; m #*-.

- i  t o  V 4fiÍ4fké^itp A t e  » ra liu l  -el-
fegy tin^yJ

Hm\i t e j

ki^fl^tfi^sYyl^sIh/l 'limi Uniti UÜM ddkíü ,

De a milyen valószínű, sőt a fönnebbiek után, 
mondhatnék, kétségtelen a társaságnak már Má
tyás korában, tehát 1490 előtt létezése: épen úgy 
föltehető, hogy addig csupán Magyarországra szo
rítkozott, mig 1497-ben a többi hasonlóval némi 
szövetségbe lépvén, a haza határain túl is elterje
ded, s akkor hozzá külföldiek is csatlakozván,

! ismeretesebb lett a világ előtt. De épen ezért a 
„magyar“ melléknévről is le kellvén mondani, lett 
„dunai társaság“ (sodalitas danubiana). Ekkor 
tette át székhelyét is Budáról Bécsbe. Celtes Kon- 
rád ugyanis 1497-ben Bécsbe költözvén, benne a 
társaság uj lelket nyert, s ez alkalomra a társaság 
legkitűnőbb tagjai hozzá üdvözlő költeményeket 
írnak. Ugyanakkor választják meg 'az elnököt is 
Vitéz János veszprémi püspök személyében. Hogy 
ő már 1495-ben is az volt, a dolgon semmit sem 
változtat ; mert a társaság átalakuláson menvén ke
resztül, nagyon természetesnek találhatták, hogy 
az ujan belépett (külföldi) tagok is részt vegye
nek az elnök választásában. Vagy pedig, mert 
ennek ellenkezője a szolgálatunkra álló adatokból ki 
nem derül, a magyar s illetőleg dunai társaság is 
azok közé tartozott, melyek elnökeiket évenkint 
vagy hosszabb időközökben újra választották. En
nélfogva Vitéz Jánost is 1497-ben újra meg lehe
tett választani.

Mindé körülmények könnyen arra engedné
nek következtethetni, hogy az eredeti első magyar 
tudós társaság közvetve vagy közvetlenül a ne
met tudósnak köszöni eredetét, mint azt irodalom- 
történeti müveink rendesen igy is említik. Mint
hogy azonban az azon korból fönmaradt emlékek 
ezt sehol világosan nem mondják, még mindig 
fönmarad az alapitó iránti kétség. Még maga ál
tal készített sirirata, mely szerint Helikon múzsáit 
ő honosította meg hazájában, némilig oda is en
ged következtetni, mintha e társulat benne tisz
telte volna alapitóját, s ő ez által is igyekezett 
volna a múzsákat meghonosítani. Ebből lehetne 

gíftftgJ&W'áziii azon ragaszkodást is. melylyel iránta 
-91 tft$$ (Kivitettek, hogy őt, ki már 1495-ben is 

ú js á g n a k . 1497-ben újra megválasz- 
GpJlgSjíVölt az alapitó, nem lett volna-e 

[itüVWh’ŝ éitő-'ímWW'I '41 közbizalom inkább feléje for- 
4d91&íí M f th , miivel a társaság szék- 

ikfkfe f; .l lW » p m in d  Celtes lakhelye volt.
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Vitéz siriratának ide vonatkozó passusa igy 
hangzik:

Hie situs est Janus, patrium qui primus ad Istrum 
Duxit laurigeras et Helicone Deas.

(Itt fekszik Janus, ki a hazai Dunához első 
vezette Helikonról a habérviselő istennőket.)

Természetesen ez Celtes alapitósága ellen hatá
rozottan nem bizonyít, a mennyiben nem történé
szi pontossággal, hanem költői képpel van kifejez
ve, és csupán annyit is jelenthet, hogy ő volt 
az első, ki a tudományok és költészet szeretőiét 
hazájában megalapította..

SZRBERÉNYl LAJOS

KIS FIÚ HALÁLÁRA.
Alig hogy kivettek a bölcsőbül, 
Kis fiúcska, koporsóba tettek ; 
Yolt-e méltó a világra jőnöd ?
Mi haszna volt rövid életednek ?

Balga kérdési te eleget éltél, 
Bármi hamar végezéd be pályád ;

Hány nem érte meg a mit te? ámbár 
Késő vénség görbítette vállát.

Te megérted kurta életedben 
A magyar uemzet föltámadását,
Te hallottad e szeut zajt, s magad is 
Kiáltottad: éljen a szabadság!

(Peat) PETŐFI SÁNDOR.

A KETSEGBEESÉS HUMORA.
— EREDETI BESZÉLY. —

Irta : P. SZATHMÁRY KÁROLY.

A világosi nagy csapás megtörtént.
Egy férfiú fölvonta a nagy zsilipet, mely az ára

datot eddig fenntartá, s mint ő maga, úgy más sem 
tudhatta, meddig és mit fog az magával sodorni.

A nemzet első hőseiből nyomorult, láncravert 
rabok lettek; kormányzóból , miniszterekből földön
futók.

A legnagyobb csapás következett be, mely nem
zetet érhet. Leveretve egy segítségül jött hatalmastól, 
annak és azoknak kegyelmére lön bízva, kiket kevéssel 
előbb legyőzött s kik gyáva boszujokat hüthetek most 
a haldokló oroszlánon.

Hütötték is ; legkevésbbé sem rajtok múlt, hogy 
még van magyar szó, magyar nyelv, magyar nép e föl
dön. Kedélyes, de annál utálatosabb cinizmussal be
szélt egy némelyik a nemzet kiirtásáról.

Magara is jól emlékezem, midőn egy tiszt, kinek 
pedig a hadi bulletinek nevét soha sem írták föl, egy 
kedves hölgy gyönyörűen elzougorázott magyar dalla
mára, — ekként elegyedett a dicsérők közé:

— Szép, igazán szép. Tagadhatatlan, hogy e ma
gyar zenében, táncban sok érzés van. Ha k i i r t j u k  is 
e n e m z e t e t ,  zenéjét,táncát meg fogjuk tartani.

Es ezt oly arccal mondá, mintha az állítólag musz
kák által beszállított „szerb tövis“ kiirtásáról lett vol
na szó.

Különösen jellemzetes volt ezen korszak azokra 
nézve, kik abban épen szerepeltek.

A ki a különböző mérsékletül emberi természe

tet, kedélyt tanulmányozni akarta, csak egy ilyen két
ségbeesett állapotú társaságba kellett jőnie.

Emlékezem egy tisztes öreg huszárezredesre, ki
vel fogságban együtt voltam. Még odalenn is sarkan
tyút viselt, pedig hires szépségű lovait régen elvették; 
lábai sarkával ki, orrával befelé lépett s olyan károm
kodásokat és fölsohajtásokat eresztett végig a folyosón, 
hova sétálni kibocsátották, hogy rengett belé a bolto
zat. Aztán ha egyszer jól kikárom kod ta magát, — jám 
bor ember lett újra.

Más melancholikus természetű búbánatra adta a 
fejét; mosolyt nem lehetett látni ajkain s az ember ki
számíthatta a napot, a melyen kórházba, vagy talán 
épen tébolydába kerül.

De a legtöbb, nyomorúságba siilyedt, ember ke
délyét illetőleg különösen két osztályba volt soroz
ható.

Az egyik rész véralkatánál fogva, tompaelf'ásult- 
ságba sülyedt. Nem érdekelte semmi, úgy látszott, 
mintha az egykori diákként nem gondolkoznék többé 
semmiről. Ezeknél láttam, mily tetemes részét ölheti 
el az emberi életnek — az alvás. Némelyik a nappal 
felét átaludta, — s az éjszakát még reá adta ráadás
nak. De azon G órában is a 24-ből folyton aludni lát
szott. Mondhattál annak érdekes, nevettető adomát, — 
egyetlen mosolyra nem vonta volna ajakát; mond
hattad, beszélhetted a legszomorubb történetet; mellő
le bitóra, fogságra vitték legkedvesebb bajtársát, kiért 
egykor tüzbe ment volna, kiért életét, vérét áldozta, — 
közönyös maradt; a szánalom, részvét egyetlen köuye,
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a jajnak, bánatnak egyetlen szava nem jött ajkaikra... 
Az ilyeneknek sziveket ölte meg a nemzetet sújtott 
katastrófa. Ez a lelki halálnak egy neme, nem őrültség 
talán, de sokkal roszabb annál.

A másik csoportban igen vig fickók vannak. Já t
szanak, isznak, adomáznak, nevetgélnek. De ezen vidám
ságban van valami fanyar, -  csak a hallgatóra nézve, 
— mert ők minden csekélységre hahotáznak; s mintha 
félnének tőle, hogy egy pillanatig gondolkozásra alkal
mas csöndesség lesz, egy percig sem hagyják fennakad
ni a vidám (?) társalgást s a pohárral, vagy kártyával 
kezükben, az utósó szóval ajkaikon, dőlnek álomba, 
midőn a természet követelése rajtok elvégre erőt 
vészén.

Ez volt a legérdekesebb csoportozat. Ezek között 
voltak legtöbben azok a vérmes reményű ifjú hősök, kik 
szűkké tették ellenségeiknek a csatatért, azok a sem 
előre, sem hátra nem gondoló férfiak, kik előtt pár hét 
előtt csak egy lebegett: a szabadság zászlója és a haza 
megmentésének eszméje.

Most sem mernek ezek gondolni sem előre sem 
hátra.; nem mernek ezek visszagondolni sem a múlt 
dicsőségére, sem a jövő sötétségére s nyereségnek ta rt
ják azt a percet, mely reájok nézve — elveszett.

Komoly szemlélőt egy ily vidám társaságnak mu
latsága képes volt őrületre vezetni. Ez érezte, hogy e 
föllobbanás, a kétségbeesés eme humora hasonló a lámpa 
utósó föllobbanásához, s csak percek, órák vannak hátra 
még, hogy vagy a szellem, vagy egyszersmind az anyag 
élete megszűnjék, — a mint az olaj: az erővel kicsi
kart, meghasonlott kedély forrása kiapadt.

Egy ily körből jegyezte föl egy jó barátom azt a 
tréfás történetet emlékébe, melyet itt az olvasóval meg
ismertetek. Nem lesz elveszett fáradság azt meghallani 
kivált azokra nézve, kik ezeket a szomorú napokat velünk 
együtt nem élték át.

I.

Többnyire élő személyekről lévén szó, a neveket 
nem tarthatom meg; de az mindegy is a valóban meg
történt eseményre nézve.

A nyíri homokon, július elején, hanyatló esti 
órában két könnyű szekér közeledett egymás felé.

Egyiken egy volt kormánybiztos, nevezzük, Lu- 
bomirszkynak, ki már évtizedek óta arról volt ismere
tes, hogy a társadalmi élet minden rétegében és mulat
ságában ö volt a vidám hangadó. Ezer adoma kerin
gett tréfáiról, vidám ötleteiről; dicsérték korábban ki
tűnő táncát, később a vidám fiatalság iránti rokonszen- 
vét, melyet negyvenes évei végén is azzal tartott fenn, 
hogy a hol megjelent ott nem tűrt komoly, vagy épen 
bánatos arcot. Ha ő egy táncestélyen megjelent, ott 
biztosítva látták a jó kedvet ki világos ki virradtig; ha 
egy fürdőben fölütötte tanyáját, a cigány már nyomá

ban volt s a betegség, az aggály eltűnt, hogy helyet 
engedjen a vigalomnak.

A 48—9-ki nehéz napokban is vidám férfin volt 
Lubormirszky. Megindult jól betanított cigány bandá
jával és a nemzeti lobogóval s ezreket toborzott össze 
az első önkénytesékből, kiket aztán mint kormánybiz
tos levezetett a lázongó rácokra, hol kegyetlen vidám
sággal verték vissza a haza és szabadság ellenségeit.

Lubomirszky még most is erős férfi korban lévő 
egyén, kinek csak közel cigány barnára sütött arcáu 
látszottak meg a táborozás terhei, — szép barna férfiú, 
nagy szakállábán alig fölfedezhető egy pár ősz szál.

A mellette ülő férfin egy élte delén túllévő férfiú, 
azon becsületes, fájdalom mindinkább ritkuló fajból, — 
a kurta nemesiből, mely nem érzi ugyan magát nagy 
tettekre hivatva, de hazafiságában, áldozatkészségében 
nem tágított soha s emberségére büszke, becsületessé
gében táutorithatlan vala, — Lubomirszky falujának 
jegyzője s mig Lubomirszky távol volt, az ő terjedel
mes jószágának is hű sáfára: Nagy István uram.

Nagy István mintegy 50 éves férfin, de a kit a 
birtok-, rang- és kor-különbség dacára is a legszorosabb 
barátság fűzött Lubomirszkyhoz és népes családjához, 
melynek mig ez oda volt, csaknem egyetlen gyámola 
volt.

A szerencsétlen debreceni csata után a seregtől 
elvágva irt utána Lubomirszky, hogy jöjjön vagy küld
jön utána, miután nem lehetett a mind szomorúbban 
hangzó hírek után reménye hozzá, hogy a magyar tá
bort többé beérje. Nagy István sietett is, hogy a kérés- 

: nek azonnal és személyesen eleget tegyen.
Rajtok kívül nem is volt a szekéren senki, csak a 

kocsis, ki megosztá gondjait a hajtott jó négy ló, és 
azon két paripa között, mely teljesen fölszerelve volt a 
saroglyához kötve, — azon véletlen esetre, ha gazdáját 

j esetleg valaki üldözőbe venné, vagy mi szintoly köny- 
nyen megtörténhetnék, ha esetleg muszka táborral ta 
lálkozva, urának utat kellene veszítenie.

Lubomirszky nem mondott még épen végképen le 
a magyar ügy győzelméről. A világosi napról még 
nem volt határozott tudomása. Ez okozhatta azt a 
vakmerőségét, hogy hihetőleg mutatványul lábainál 
egy pár Debrecennél elhullott kozák föveg s oldalánál 
egy pár kozák pika hervert, melyeket talán kellemes 
emlékül reméllett egykor előmntathatni ismerőinek,mi
dőn a vész messzire vonult el az ország felől.

Ő most is vidám volt, mintha nem akarná hogy 
eszébe ötöljenek azon hírek, melyek mind több több 
balsorsáról szárnyaltak a magyar seregnek, vagy nem 
akarna gondolni a sötét jövőre, mely reá mint hazájá
ra bekövetkezhetnék, ha e hírek csakugyan valósulást 
nyernek.

A tábori adomák, az egykor vívott győzelmes 
csaták elbeszélései egymást érték ajkain, meglehetős 
felviditására szegény Nagy Istvánnak is, ki sokkal
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borusabb goiulolatokkal iudult volt barátja után, a mi
lyenekre. ez maga őt jelenleg hangolta.

Épen egy nyir erdőn haladtak keresztül, midőn 
Lubomirszky éles szeme egy erdőnyiláson át közeledő 
szekeret fedezett fel.

— Az életembe merek fogadni, hogy az, ki ott 
közeledik Kovács Márton a vicispáu. Egykor sok bor
sot tört az orrom alá; meg kellene őt tréfálni.

— Ejh hova gondolsz ? Hátha nem is ő ? Aztán 
nem is egyedül van?

— Rósz szemed van öreg barátom. Hisz én nem 
csak őt ismerem fel, hanem Vári Bélát is, ki még most 
is honvéd dolmányában mászkál, a gondatlan. Okvetle
nül reá kell ijesztenünk!

— Ejh ne bolondozz Lajos. Hová gondolsz? 
Ilyen szomorú időben tréfára gondolni?

— Micsoda ? Hiszen épen ilyenkor van arra szükség. 
Aztán nem árt az ifjú urat is egy kissé több vigyázat
ra figyelmeztetni. H olla! Tervem kész. Jancsi szállj 
le s te Pista barátom tartsd meg itt a lovakat!

Jancsi leszállott s várta ura parancsát.
— Old le a két lovat s tedd fel ezt a kozák 

csákót, vedd fel a katona köpönyeget: csípd kezedbe 
a lándzsát. Egy pár percig muszkákká válunk.

Jancsinak, ki ura tréfáit már ismeré, tetszett a 
tréfa s pár pillanat alatt mind ő, mind gazdája tökéle
tes lovas kozákok voltak.

— Te itt maradsz; mi az erdőben egy kissé elő
re megyünk; aztán lesbe állunk s az érkezőket hangos 
hurrával megrohanjuk. Képzelem hogy fog szegény Ko
vács Márton elképedni!

— Újból mondom: Lajos ne bolondozzál. Hátha 
reátok találnak lőni.

— Soha se félj; csak te kövess minket lassan a 
szekérrel; — de a tréfát el ne rontsd!

Már leszállt a nap s az esti félhomályt az erdő 
fái tökéletessé tevék.

Lubomirszky kocsisával egy oldaltfekvő sűrű
ségbe vonult s nesztelenül várta a 'szekér közeledését.

Végre közeledtek. Azok is épen érdekes beszél
getésbe voltak merülve. Vári, a csinos huszár-kapitány 
beszélte el azon utolsó erdélyi csatát, melyből egy 
könnyű sebbel menekült meg. És épen az orosz lovas
ság túlnyomó számáról, a könnyen mozgó kozákokról 
értekezett, midőn a két sötét alak hirtelen kivált a 
sötét bokrozatok közül s vad „Hurráh!“ kiáltással és 
előfeszített pikával a szekér felé rohan.

— Utcu tikom teringettét, — kiáltja az alispán szo
kott káromlási modorában. Farkasról beszélünk s a | 
kert alatt van!

Váry Béla egy könnyű ugrással azonnal a szekér 
túlsó oldalán volt s a futó szekérből kardját igyekezett 
kiragadni Kovács Mártonnál azonban nehezebben 
ment a dolog. Ő testes ember volt s mire helyéből

feltápászkodott, már előtte volt a kozák pikája ke
resztül vetve.

— Megállj ! kiáltja a kozák — meg ne 
mozdulj; ha életed kedves... Kocsis fordítsd meg a 
szekeret, — ma nálam fogunk vacsoráim!

Az ijjedelmet mindkét részről óriási hahota vál
totta fel, melyet a Lubomirszkyt hangjáról azonnal föl
ismert Váry kezdett meg.

Legkésőbb jött magához Kovács Márton, a me
gye köztiszteletben álló alispánja.

— Mi az ördög?... Te... te vagy, — dadogáazöreg 
ur. Hol vetted azt az átkozott kozák ruhát ?

— Hát hol veszi a király a várát? — kérdé Lu
bomirszky nevetve.

— No megállj! Ezt nem viszed el szárazon. így 
megijeszteni az embert. Bizony nem nagy hiszékenység 
kell most az embernek, midőn mindenfelől úgy jő ki a 
muszka a földből, mint a gomba.

Ez alatt a Lubomirszky szekere is megérkezett 
s a férfiak helyet foglalva, Lubomirszky jószága: De- 
vecser félé tartottak.

Képzelhetni azt az örömet, melylyel a csak
nem egy év óta nem látott családatyát neje és gyermekei 
fogadták!

Egy hosszú, néma ölelés és csók volt az első pil
lanatok összes története. Mindannyi között azonban 
legjobban meglepte az édes atyát Ilka leánya, kit egy év 
előtt mint gömbölyű gyermeket hagyott otthon, kit 
most mint kifejlett karcsú, gyönyörű teremtést kellett 
megbámulnia.

— Ejnye emilyeu amolyan! — mondja a leány» 
kát körül forgatva maga előtt. Na né, milyen megle
petésekre jő haza az ember! Hiszen nekem már eladó 
leányom van.

Ilonka oly piros lett, mint a rózsa, nagy gyönyö
rűségére Váry Bélának, ki azonnal közelébe sietett, 
hogy ha lehetne a lesütött szemek pillái alá nézzen. 
Ez azonban nem volt olyan könnyű dolog.

— Ilka kisasszony! — mondja félhangosan — én 
már egy hét óta mindennap mondom azt magamban, a 
mit atyja most sütött ki. Szebb angyal nem szállott 
még le a földre.

— No asszonyok. Éhesek, fáradtak vagyunk. Ha
rapni való után lássatok!

Ez épen jó alkalom volt Ilkának, hogy Béla hu
szárvágásai elől meneküljön; bár úgy tetszett neki, 
mintha ezek veszélyesek lennének ugyan, de nem ha
lálosak.

Az utasok helyet foglaltak s nehogy valaki ko
moly beszédhez fogjon, Lubomirszky azonnal megkezdi 

1 az adomázást.
— Képzeljétek fiuk — a mi kozák szereplésünkről 

ju t eszembe. E napokban félve várják egy alföldi városban
I a muszkát. Sokan kinuállottak a város végén, hogy ha
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jőnek, egy és más ajándékkal, hódolattal valamennyire 
kiengeszteljék a hatalmas ellenséget.

Egyszer jön keményen izzadva a városi örmény, ki 
isten tudja mi járatban volt az ellenséges vidék felé. 
Fáradtan, porosán, homlokát törülhetve érkezett a vá
sári tömeg közé.

Egyszerre minden oldalról megrohanják:
— Nos, hát vannak-e Újfaluban muszkák?

— Nincsenek — mondja naiv komolysággal és 
biztató hangon az öreg örmény — muszkák nincsenek, 
csak kozákok!

Ily adomákban kifogyhatatlan volt a gazda s e 
fűszer mellett benyúlt az estebéd a késő éjszakába; — 
min a kedves Ilonka mellett ülő Vári Béla busult leg- 
kevésbbé. Utána a kevéssé bánatosak között alighanem 
Ilonka következett. (Folytatjuk.)

AZ ÉLVEZET ELMELETE.
-  ELMEFUTTATÁS SUPER EO : MIT TESZ DOHÁNYOZNI ? —

ÁGAI ADOLFTÓL.

„Szürke minden elmélet!“ — tartja Götlie. Ne 
váiják tehát, hogy az enyirn rózsaszínű legyen. Sőt el
lenkezőleg, füstös lesz az. Mert a bölcseség meddő de- 
ductioinak nem jutott a regényes színezet s a költészet 
virulata. S ha a sivár logica érveihez folyamodom, tu
dományosan kell pöfékelnem.

Szilárd is leszek, mint a jól kiszívott régi tajték
pipa — következetes, mint a pipaszár.

Mit tesz dohányozni?
Ha téged kérdeznélek olvasónőm, tán igyen felel

nél rá:
A dohányzó marokra szedi a dohányt, megtörni 

vele mozsdatlan pipáját, meggyujtja s teleszivja magát 
metsző, orrboszantó füsttel, melynek érdes szaga még 
a ruhát is átjárja. Aztán eregeti a felhőket, az első 
után a másodikat küldi, aztán meg a harmadikat s igy 
tovább, mig a dohány teljesen hamuvá nem égett. Ha 
szenvedélyes dohányzó, kiveri pipáját, újból rágyújt, 
vagy — ha megelégelte: sarokba állítja szerszámát és 
lesi, hogy megint ráérjen a dohányzás szüksége. Ezt a 
szükséget nem nevezhetem étvágynak, mert a dohányzás 
nem azonos az evéssel: nem nevezhetem szomjúság
nak, mivel a pipázás nem egyértelmű az ivással.

— Kétségkívül. Bámulom kegyed präciz magya
rázatát. Kár, hogy nem ért görögül, mert csak görög 
nyelven lehetne legjobban kifejezni a dohányozhatnám- 
ságot.

— S megérdemli e rut dolog, hogy névvel 
bírjon ?

— Unalom, Ízetlenség, irigység, rágalom stb. 
mily rút dolgok s névvel bírnak mégis. S honnan is
merné ön, ha névvel nem bírnának ? S az unalomnál, 
ízetlenségnél, irigységnél s rágalomnál csak többet ér 
a dohányzás?.. Ne tagadja, kegyed mégis barátnője a 
dohányzóknak. Avagy tudna-e szeretni „hidegszáju“ fér
fiút? Engedje meg tehát, hogy saját fölfogásom szerint 
bölcselkedjem a fölvetett kérdésről.

Mikor jól vagyok hangolva s úgy gyújtok r á : 
apró föllegetet bocsátók a levegőbe, melyek hol össze

ölelkezve, hol foszlányokba oszolva, jó kedvem illatár
já t terjesztik szét köröttem.

Ha szomorú vagyok, kifüstölöm magamat bána
tomból, vagy a bánatot magamból. A lebilincselt gon
dolat csakhamar szárnyra kel s ama füstfoszlány 
társaságában messze elröpül. Sokáig nézek utána, s mig 
csak szemmel érem, követem szeszélyes útjában.

A bodor szétfoszlott, s a szeretettel ápolt gondo
lat aláhulni készül. Gyorsan, gyorsan! Sűrűbb gomolyt 
utána, mely ölébe fogadja a hűlni akarót s ezt még 
magasbra ragadja magával.

Ah, az a rut gondolat nem szereti a dohányfüs
töt s minden áron oda akar visszatérni, honnan jött 
— a főbe. Daeoskodik s mindinkább lehenezedik.

Ekkor megjelenik a csibuk őrszellemkéje.
Csak látnátok, mint sürög-forog, hogy iparkodik, 

hogy zaklatja a föllegeket, piciny tüdejével hogy fújja 
odább őket, s mindazt, ami gondolatröptét megakaszt
hatná, szépen eltakarítja lábalól. Aztán keresztülsuhan 
a pipaszárou s oda ül ajkaimra, a nyelvet csiklándozza, 
a kedvet éleszti, az apró felhőket az idegekre irányozza, 
hogy ezek kellemes izgultágba jöjjenek.

A dohány újra meggyül.
Arcom fölvidul s a fájó gondolat azon percben 

hogy vissza akart szökni az agyba, künnszorul; egy 
sűrű felhő felkarolja s elláthatlan merész magas
ságig viszi magával, ott aztán elkábitja s szétmor
zsolja.

Dohányozni még egyebet — még többet is
jelent.

Szemem előtt szép sorjában haladnak el a földi 
lét tényezői, minden te tt rugói: dicsőség, szerelem gaz
dagság, nagyravágyás, remény — mert hiszen régi idők
től fogva mondják már, hogy ez mind nem egyéb 
füstnél.

Ez a felhő itt Attila, amaz meg házmesterem ; 
a harmadik az én kis szeretőm, a negyedik gomoly. 
vegyük, Sándor barátom.

Nézem őket, mikép járnak s kelnek az űrben.
Attila fölemelkedik s messze terjed szét.
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Házmesterem a föld felé hajlik, — de mindkettő 
nyom nélkül vész e l:... a dicsőség képe!

Szeretőm hol ide, hol oda szökdécsel. Marika 
megállj! Csak egy szóra, csak egy csókra.

Tán csak nem hütelen ? E percben az én jó Sán
dor barátom felemelkedik... Nagy ég, ha összeölelkez
nének !

A kis őrszellem jelen van; pipám izzó katlanából 
hatalmas felhő dől ki. A rejtegető ködfátyolt egy hívás
sal szeretnem szétoszlatni, de ugyan e fuvallat baráto
mat és kedvesemet is szétkergeti — s gyanúm a füst
tel tovalebben.

Nagyhirtelen a lakbér eszméje fenyegetőzve áll 
meg előttem. Ez a házi ur tigris, ez a házmester sa
kál s az én erszényem — üres. Adj sugallatot édes, 
öreg pipám!

E l s ő  go mo l y :  Ez a házi ur csakugyan zsarnok.
Má s o d i k :  No, nem annyira.
H a r m a d i k :  Jó . . . de hát a házmester?
N e g y e d i k :  Ha ingyenjegyet adsz neki.
Ö t ö d i k :  Nagy bohó vagy, mit törődöl a lakbér

rel? Mi az a pénz? Füst, semmi, mert nincs. Világos 
tehát, hogy semmi végett töprenkedel.

Kocogtatnak.
A házmester.
— fi levél az imént jött meg, tessék.
— Jó; fogja kérem ezt a csekélységet. Jó napot.
— Alázatos szolgája. Szép időnk jár most, tekin

tetes uram.
— Lelkiismeretemnek s az igazságnak tartozom 

vele ünnepélyesen elismerni, hogy ma csakugyan igen 
szép idő jár. S aztán ? . . .

— Alázatos szolgája tekintetes ur. Tudja tán a 
tekintetes . . .

— Isten áldja meg Gáspár. Igaz a! Kérem csak 
Gáspár bácsi nem szíveskednék megengedni, hogy ke- 
gyedeket két szabadjegygyel örvendeztessem meg?

Micsoda? Igazán? Ejnye, ejnye! A padlót nem 
parancsolja kivikszoltatni? S aztán a miatt a restantia 
miatt ne tessék . . . Sietek, szaladok! Alázatos szol
gája- !

Már nem hallom. íme, egy baráttal több s aztán 
hat havi hitel. Köszönöm, jó öreg pipám!

Olvassuk a levelet.
„Tisztőt Lalyos ur.“*)
„Aztuttam, hogy maga segéjömre lösz, pedig 

nem vót, mer neköm töbkő. Látom csalajkosztam. Tu- 
gya én szegin ján vagyok, naczerü kivánságajim nin 
tsenek. El hagyatot árva létömre másra kő szorunom. 
Kéeségbe csak nem eshetök, azér ne is farajsza úri szö- 
méjét hozám. Legutolsó tsolklyát küldi önnek

M a r i k a  . . .“

*) Természet után.

Isten veled szerelem! Mit csináljak már most 
estéimmel ? Mire gondoljak ha dolgozom, kiről álmod
jam ha alszom? Mit mond majd a virágárusnő az uri-ut- 
cában, ha elmegyek mellette, a nélkül, hogy bokrétát 
vegyek, viola-virágot, mit úgy szeretett? Szobám oly 
rideg, fagyos, elhagyatott lesz!

És ez a zsölyeszék, melyben ülni szokott, melynek 
vánkosába furta kis szögfejét! Ez a corpus juris tripar
titum, melyen oly sokszor pihenteté piciny lábát! Kö
rülöttem mily szomorú lett egyszerre minden ! Hogyan? 
Nem fogom többé látni? Soha? Soha? — Még tegnap 
tegezett, csókjaival majd megfojtott.

Szerelem, pipafüst.
Kályhámban a hasáb üszőkké égett.
Elmerengek . . . boszankodom. Uj fát rakjak a 

tűzre? Jobb lesz, ha lefekszem. Legalább mig alszom, 
elfelejtem bánatomat.

Ni ni . . .  s az én pipám, melyről egészen meg- 
feledkezém! Még nem aludt ki, szítsuk a szikrát . . . s 
ime, kedves fodorkák lejtenek szemeim előtt.

Csakugyan jó találmány a pipa. Ez legalább oly 
szerető, ki nem dacoskodik, kinek nincsenek szeszélyei 
s ki, ha akarjuk, mindig értünk ég. S változása csak 
abban áll, hogy javul, szépül. Egy hónapos pipa jó pi
pa, kitűnő pipa. Oh, ha a nőket úgy kedv szerint csi
nosra, jóra lehetne szívni, mint a pipát! Egy hónapos 
szerető megjárja, de tíz hónapos! . . .

Pipámat soha sem találtam még oly jónak, mint 
ma este. Vájjon mi oka? Bodrai sűrűbbek, hizelgőbbek 
a szokottnál. Szinte azt mondhatnám, hogy velem 
együtt érzik boszuságömat, hogy megértik bánatomat, 
hogy vigasztalni akarnak.

Az óra üt . . . ah, ilyenkor szokott volt jőni, fáj
dalom szokott v o l t  jőni. S ma igazán elmarad? . . 
Ajtóm felé léptek közelegnek. Mily édes nesz!Selyem
ruha suhogása . . . Kocogtatnak . . . futok s kinyitom 
az ajtót.

Egek! Házmesterném vasárnapi toiletteben! A 
színházi jegyekért jött.

— Menjen az . . .
S mérgesen becsapom az ajtót.
Marika! Marika! Hűtlen, szívtelen kis leány . . 

Ni ni! Bolondos füstbodra, mintha puskából lőtték volna, 
oly hirtelen repül s gyűrű-alakot vesz föl. A gyűrű 
hintálózik, ringatózik, fölfelé lebeg s elmosódik . . . Be 
kár! egészen szétfoszlott! Ha még egyszer sikerülne? 
Kísértsük meg újra . . .

Tele tüdőből kezdek dohányozni, úgy, hogy min
dent elborít körülöttem a füst. A gombolyok egymást 
kergetik, majd különválnak s ime - - a gyűrű ismét ott 
lejt. Hogyan támadnak e gyűrűk?

Mit is törődöm vele? Csakhogy annyit csinálha
tok, a mennyi szememnek, számnak tetszik. Mire való 
az a gondolkozás? Minek gondolkozzam, ha semmisem 
késztet rá? A magam gazdája vagyok, nem függök sen-
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kitől, semmi dolgom, nem is akarok dolgozni s nem 
dolgozom, hanem pipázom, azért is pipázom , . .

Ha jól tudom tán ép a pipázásról akartam fölol
vasást tartani. Igazi bölcsész létemre annyira át vagyok 
hatva tárgyamtól, hogy fölvett thesisem mindenestől 
ott veszett a füstözönben.

Hol is hagytuk el ?
Igen, önök azt tartják, hogy a dohányzás csak 

képzelt élvezet? Meglehet.
S honnan van az, hogy én gyönyört lelek ott, hol 

azt más föl nem lelheti ?
— Jó, mondják önök. De a pipázás élvei nem lé

teznek valósággal, csak'azoknak látszanak. Milyen gyö
nyör tehát az olyan, melyről bizonyosan azt sem tud
juk, van-e, nincs-e ?

— Milyen? Ép oly élv, mint a milyen más ezer, 
milyen a tánc, a kártya, a thea.

Ha a tánc gyönyör, miért nem élvezik azt uraim, 
ha férfiakkal táncolnak s miért csak akkor, ha a tánc 
édes szabadságával élve egy bájos nő derekát fonják kö
rül vágyó karral ? Világos, hogy ez esetben a nő s nem 
a tánc teszi önöket boldoggá. Férfival táncolni! Mintha 
csak setétben pipáznék az ember.

Mily gyönyört lelsz akkor, ha drága pénzedet rá
teszed a kártyára? Ha nyersz, örülsz, ha vesztesz, bo- 
szankodol. Tehát a nyerés képezi élvedet s nem a já
ték. Nyerni pedig más utón is, veszteni mindenfélekép 
lehet. Felteszem rólad, hogyha magad kevered is a 
kártyát, a sors, a véletlen, ülnek ujjad hegyén. Számí
tásaidban a véletlen segélyez. Mily bántó öntudat az 
értelemre nézve! S ha finom kalkulusod mellett is 
megbukol — szidod a véletlent. Megbukol — minden 
drámai hatás nélsül, vagy diadalokat vívsz s azt mond
ják, hogy nevetséges szerencséd van.

S ha kérdeznek, jól töltötted a délutánt, vagy az
estét:

— Oh, igen, k á r t y á z t u n k .
S te azt állítod, hogy mulattál?
Menjünk tovább, s igyunk theát.
Thea!
Eszménye az élvnek, netovábbja a gyönyörnek! 

Meleg vizet inni azon ürügy alatt, hogy egy csipet szá
raz levelet szórtál bele. Inni azon egyetlen oknál fog
va, mert Angolországban, hol az indigestio a finom 
életmódhoz tartozik, épen a theát használják ellenvé- 
tül. Elégetni szánkat s aztán - mint világra termett 
galant férfiútól méltán megvárhatják — még egy csé
szével, egy másodikkal s ötödikkel is kérni a háznak 
vendégszerető úrnőjétől, hogy végül körülötted suttog
va azt mondják:

— Mennyire szereti B. ur a theát. Már ötödikkel
iszik.

Légy őszinte. Nem a divatnak hódoltál-e, midőn 
először hazudtad magadba a theát ? S ha a herbatheát 
megcukrozod, rumot öntesz bele s kissé megfested tej

jel, nem oly jó-e? Nem oly rosz-e? Elhiszem, most 
szereted, jónak, kellemesnek, derítőnek találod, szóval 
élvezed, élvezed úgy, mint én — mert mi tagadás, én 
is szeretem — s nem adsz magadnak számot róla.

Érzésünket ép úgy lehet megvesztegetni, mint Íz
lésünket.

Valakinek — vagy bolond, vagy satyricus volt — 
eszébe jutott egy szép napon nemezből s papírból ké
szült kürtőt nyomni fejébe. Ránéztél, nevettél. — Egy 
évvel később meggyőződéssel hordoztad magad is.

Hagymázos állapotban valami szabó lát ruhaször
nyet, másnap kiszabja és te — a f r a k  b a n  hiszed 
magad ellenállhatlaunak. — Őseink megették a nyers 
húst, még pedig Bonfin szerint gusztussal. Vájjon az 
erős Tuhutumot nem törte volua-e ki a hideg, ha egy 
csésze theára, vagy száz osztrigára Ítélték volna el?

Szokás, divat, szeszély — s meg van az élv.
A pipázás sem több, sem kevesebb.
Valakinek nem volt egyéb dolga, fogta a sola- 

naceak családfájának egy levelét, beletömte valami 
cserépbe, üszköt tett rá, s az első pipaszárból kezdte 
magába szívni röpke szenét a dohánynak. Ráfogta, hogy 
jó. Egy bolond százat csinál. Hányadik vagyok és há
nyadik vagy te?

Egy kordovai tiinárlegényiiek eltört a pipája, a 
dohánya vágatlan maradt. Mitévő legyen ? Kapja ma 
gát, a dohányleveleket összesodoritja, meggyujtja s ime
— megszületett az első szivar.

S ma? Nemcsak a timárlegények, hanem a ti- 
márinasok is szivaroznak. S nem csak Navarrában, ha
nem Nagy-Kőrösön is. Magam láttam.

Azt hiszik tán, hogy csak dohányt színak az em
berek ?

Az odaliszk rózsalevelet szí, a kínai ópiumot, a 
a hottentotta kendert, s Délamerika indusai a béke pi
pájába nem tudom már mily gyökeret tesznek. A mi 
csőszünk plane krumplilevelet szív.

És ők mindnyájan élveznek, az odaliszk és a csősz, 
a philosoph s a kínai, az indianus s a nagy-körösi ti- 
márinas.

Vágyainkat ki nem elégítik a természetes élvek 
s alkottunk magunknak természet ellen valókat, slám
— azokat is assimiláltuk s második természetünkké 
lőnek. Régi pénz, uj bútor; szép fegyver, rut pines; 
mindegyiket szépnek mondod. Tetszik-e kövér ló? Óh, 
Phidiás! Ha crinolinban látnád a modern kor Venu- 
sa it!

És mégis, és mégis!
Mind e tárgyak apró horgok, melyekre futó esz

méinket, csapodár Ízlésünket függesztjük. Mind e tár
gyak táplálékai nyugtalan képzelő-erőnknek.

Politizálni szeretsz s vannak tán perceid, melyek
ben Montesquieunek véled magadat.

És önnek asszonyom jutott-e még valaha eszébe 
azon kételkedni, hogy szép?
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Életében ki nem volt költő, kinek nem sziilein- 
lett meg agyában egy zengő rim, egy dallamos retrain ? 
Ki nem csinált életében jó élcet?

Ha önök azt követelik tőlem, hogy elismeréssel, 
elnézéssel legyek irántuk, ne rabolják el az én illusio-

T Á R C
TÁRCA-LAPOK.

(Sok politika. — Vidéki színészet. -  Két növény. — Az 

őszi idény. — Igazgatót kérünk !)

Mikor ebédem végeztével a kávéházba mentem, 
a pincér meggyujtva csibukomat, garmadával rakta 
elém az újságokat. Reform, Ellenőr, P. Napló, a Lloy- 
dok egész hada, Hon, M. Újság! Borzadva fordul
tam el.

— Vigye el barátom !
— „Valamennyit?“
— Nem olvasok semmit.
S mikor ölön kapva a csomagot az egész halmazt 

kivitte a szobából, megkönnyebbülten dobogott fel szi
vem. Csakhogy nem látom azokat az unalmas hosszu- 
képii vezércikkeket, melyek egyetlen hivatása, hogy 
ártsanak — az ellenfélnek; azokat, a végtelen beszéde
ket, melyek unalmas lévén mélázva úszkál néha egy- 
egy eszme, azt a szenvedélyes versengést és kedélyhá- 
boritú veszekedést, mely ha lehetséges volna még a 
gabuaárakat is pártszinezettel adná elő.

Nem tudom, ennyire unja-e mindenki a politikát, 
mely társadalmunk virulásnak indult gályáit rontópál- 
vágygyal emészti. Én megadom a caesárnak azt, mi
vel neki tartozom, de alázattal instálom Caesárt ne 
elegyedjék mindenbe s engedje meg kegyesen, hogy az 
a törzs, melyről imént szóltam, levelezhessen.

Ha a dikciók oly „kurták“ volnának, mint Patay 
István felszólalásai, ha mindenki úgy meg tudná az 
időt becsülni, minta gyakorlatban ő szokta tenni, egyéb 
ügyeink közül is nehányat már befejezhettünk volna. 
Rám nem tartoznak a büntetőcodexek, polgári per- 
rendtartások s egyéb ily hasznos törvények, az én kö
röm szőkébb s meg volnék elégedve, ha látnám, hogy 
valaki p. a magyar szinügyet rendezni szándékozik.

Hanem ezen fontos ügyet két különféle nézpont- 
ból tekintik a befolyásos körök, melyek egyike ép oly 
kevéssé alkalmas ami viszonyaink között, amily ártal
mas a másik mindenütt lehetne.

A magyar színészet kétféle, fővárosi és vidéki
Természettől fogva mindkettő egy kalap aló tar

tozik, de kétfelé választá az eljárás, mely alá őket von
ták. A vidékit vad növénynek tekintik, magára hagy
ják, kitéve az elemek és természet szabad befolyásá
nak s nem gondol vele senkisem. Mintha nem is létez-

I nék, mintha feladata sem volna, vagy mintha csak ak
kor virágozhatnék, ha abba senki sem ártja magát.

A fővárosi -  a provinciális testvére által élvezett 
szabadsággal ellenkezőleg -— oly szeretetteljes gondos
kodásban és gyámkodásban részesittetik, mely e kerti 
növényt nőni sem engedi.

Mióta Zichy Antal — elkedvetlenittetvén, vagy 
elkedvetlenedve — a nemz. színház csarnokából az is
koláéba visszalépett, annak ügyei egy hármas igazga
tóság kezébe tétettek le — ideiglenesen. A sajtó Zichy 
korában sokat foglalkozott ez intézettel, mert képesnek 
tal’tá őt, hogy a színházra egy magasb cél bélyegét fog
ja nyomni s tán egy fenszárnyalóbb irány tüzét gyújt
hatja meg színészeink kebelében. Azóta hallgatunk a 
kerepesuti házról, mert egyebet nem tehetünk. A tri
umvirátus ideiglenes igazgatóság, melynek egyetlen fel
adata — a nemz. színház életét mindaddig fentartani, 
mig egy uj ember a belügyéri dekrétumot kezébe kap
ja. A triumvirátusnak egyéb hatalma nincs, mint fen
tartani a statusquot a jövendő ember számára. Követ- 
kezményesb tetteket már azért sem várhatunk tőle.

Ily körülmények közt ha a színházról akarunk 
beszélni, a belügyminisztériumról kell szólani s annak 
ajtaján kopogtatni: méltóztassék a municipális vita he
vében egy hűvösebb percet keresni (a mostani idő
járás mellett ez nem lehetetlen) s az igazgatóságot 
végre falakára betölteni.

Nem tudom, mit fog Rajner Pál felelni.
Egyelőre Pesten azt beszélik, hogy az alkudozá

sok folytak és folynak kevés eredménynyel. A vá
laszok különbözők, az egyik nagyfavágyása sokkal ru
galmasabb lábakkal van ellátva, semhogy a képviselői 
padokról magasabb ugrást nem tudna képzelni — az 
intendautnránál. Ez az egyik. A másik Zichy A. után 
„genirozva“ van e helyet elfogadni. Ez a másik. — A 
harmadik „szegény ember“, jobban jövedelmező állást 
kellene ott hagynia a tiOUO ftos dotatióért s ezt tőle 
nem követelhetni, miután uradalmai nincsenek. Ez volt 
a harmadik. A negyedik elfogadná, hanem épen az 
ő képességei iránt nem viseltetnek elégséges biza
lommal.

Az állapot tehát miudenképeu fatális.
Több „kor“ létezik, mely a nemzeti színház ügyei

be bele szeret avatkozni s az ő túlságos gyámkodásuk 
kedvetlenité el Zichyt. Ha őt szabadon engedik vala 

, tovább működni s nem akasztják meg pályája elején, a
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mat, engedjék hinnem, hogy pipámból — melyet úgy 
szeretek — néhány szikra csillant föl önök mulattatá- 
sára; engedjék hinnem, hogy mint sok bolondságban, 
önök e sorokban is találtak szórakozást.
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színház nem állna oly rendezetlenül egy saison kü- i 
szobán.

Kétféle utón haladhat a kormány. Vagy meg
hagyja a színházat az őszi idény alatt is az ideiglenes 
igazgatóság kezében, vagy annak beköszöntekor állít 
élére uj igazgatót. Mindkét esetben egy gyönge saison- 
ért senki sem lehet felelős. A triumviratus, balsiker 
esetében korlátolt hatalomkörével védheti magát s azon
kívül még azzal is, hogy oly helyzettel és tényezőkkel 
kelle megküzdenie és működnie, melyeket nem ő te
remtett. Ez tehát nem felelhet az idény sikeréért. Az uj 
igazgató szeptemberben vagy épen októberben állitat
ván helyére nem vállalhatja el a felelősséget oly idény
ről, melyre ő elő sem készülhetett, melynek kellő kö
zepén toppant az intézetbe.

Azt kezdem hinni, a sajtónak igaza volt, midőn 
állitá, hogy Zichyt, ki a színházi uj év elején azt ve
zette volt, legalább is befejezteig mindenképeu meg 
kell ott tartani, mert csak ő adhat számot azon hely
zetről, melyet ő létesített.

Az eredmény azonban most — a bevégzett tények 
után, egy: el kell fogadnunk a színházi évet úgy,amint 
kapjuk s nem okolhatunk értté senkit, legfölebb azon 
hatalmakat, melyek Zichy lelépésére közreműködtek. 
Miután pedig e rejtélyes hatalmakat senki sem ismeri, 
— mindenki s pedig különféleképen találgatja, miután 
ezen hatalmak nem bírnak hivatalos befolyással, hanem 
csak színházunk függőségéből a kaszinótól s egyéb kö
röktől merítik erejöket — a számadó szerepével senkit 
sem terhelhetünk.

E közönyösség és kedvetlenség visszatükröződik 
azon játékrenden is, melyet az ideiglenes igazgatóság 
az őszre kibocsátott. A fáradhatlan Szigligeti, kinek ősz 
lejétől szerencsénkre a Musák el nem fordultak — kép
viseli in corpore az eredeti drámairodalmat. Kívüle ed
dig senki sem vállalkozott a nemzeti színház játékrend- ' 
jét egy-egy müvével szaporítani.

Midőn Zichy A. uj hivatalát elfoglalta volt, a 
politika békóiban sinlődő irodalom egy pillanatra föl
ébredett s kedve gyűlt költői működésre. Íróink közül 
többen készültek az őszi időszakra.

E nehány vonással akartam a színház mostani 
állapotját levázolni s egv bokrétába kötni azon reménye
ket, melyeket közel jövője iránt táplálhatunk. A bok
réta — fájdalom! — igen pici.

Hogy nagyobb lehessen — a kormány kezében 
van. Siessen mielőbb — még a szüuetek alatt végleges 
igazgatót állítani oda s okulva a múltakból, igyekezze
nek a nem hivatalos körök minél kevesebbet foglal
kozni ez intézettel. Mozogjon az szabadon.

A Pesten fölösleges gondoskodás egy részét pedig 
alkalmazzák vidéken. Ennek igazgatói közelebb gyű
lést fognak Pesten tartani. Kisérje a kormány figye
lemmel működésűket s bízzon meg szakértőket egy a 
vidéki színészetet rendező javaslat kidolgozásával.

Kiáltottunk!
A pusztába-e?

Domino.

IRODALOM.
„Benedek Aladár legújabb költeményei". (Pest, Aig

ner bizománya, 1870.) I. Kétségkívül igaz volt egyik te
kintélyes műbölcsészünk azon állítása, hogy aránylag ke
vésbé terjedelmes irodalmunk annyi különféle változá
son ment keresztül, mint kevés az európai irodalmak 
közül. Költészetünk ama stádiumában, melyet Toldy, 
elég könnyelműen az „epigonok korszakáénak neve
zett, leginkább két irány volt az uralgó: a népies s az 
úgynevezett világfájdalmas. Mint mindennek, úgy e 
két iránynak is voltak kinövései s e kinövések irtására 
épen ama tekintélyes műbölcsészünk vállalkozott. Volt 
is sikere. A népies elem, mely póriassá és provinciális
sá süllyedt csakhamar veszendőbe indult — annyira 
megutálta nemcsak az olvasó közönség, de maga az 
újabb költői nemzedék is. A világfájdalmas irány, mely 
Petőfi működésének első szakában vette kezdetét, köz
vetlen a forradalom utáni években valóságos őrültség
gé fajult, mely irodalmunk e korának nagyobb foltja 
lesz, mint a népies irány elfajulása: a „kelmeiség.“ 
Meg is utálta a közönség szive mélyéből.

Mindez, mind az megmérgezte az irodalom leve
gőjét, minek aztán az a káros következménye lett, hogy 
irodalmunk lelkiismeretesebb bajnokai hanyat-homlok- 
rohanva siettek egy más kiima alá, melynek hatását 
mai költészetünkön meg is érezzük. Mind a népies, 
mind a világfájdalmas elem számkivetve lön költésze
tünkből. S a mennyiben ez utóbbi, kinövései folytán, 
veszedelmesebbnek mutatkozott, nagyobb üldöztetésnek 
volt kitéve.

Mindazáltal az újabb nemzedék néhány tagja kí
sérletet tett e két végzetszerü irányban. A népies irány 
nyert is egy jeles bajnokot: Toluay Lajost. A másik 
iránynak is több hive akadt, amennyiben fölmerült né
hány költő, kik szakítva az előítélettel szomorú, fáj
dalmas akkordokba kezdtek. Kétségkívül kedélyük haj
lamát követték ez utóbbiak, midőn nem gondolva a 
kritika közönyévels megvetve annak megrovásait, erély- 
lyel haladtak kitűzött céljuk felé; — sőt úgy látszik 
lantjukon a sötét bánat húrjánál egyéb nem is volt, 
mert látva azt, mily elismerésben részesülnek a derült
ség költői, mindenesetre siettek volna irányuk megvál
toztatása által ezt az „elism erésit megnyerni.

Szükségesnek láttuk ezt elmondani, midőn B e- 
n e d e k  Aladár legújabb költeményeit megbírálni szán
dékozunk, mert ő egyike az újabb nemzedék s ő t é t 
ke d é l y ü  költőinek: mert fellépése ép amaz évekre 
esik, midőn a kritika majdnem egyhangúlag anathé- 
mát dörgött minden fájdalmasabb panaszra; s mert 
egy költőnél sem tapasztalunk anuyi kitartást, mond
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hatni pedans ragaszkodást amaz irányhoz, melyre ke- 
délyhangulata vezette, — dacára a kritika szigorának 
s a jó barátok tanácsainak.

Mielőtt a fent címzett kötetet szoros vizsgálat 
alá vennők,sietünk Benedek k ö l t é s z e t é t  (előbbihá
rom kötetét is figyelembe véve) röviden jellemezni, 
hogy aztán bírálatunk végén határozottan kijelöljük a 
helyet, melyet szerzőnk az újabb nemzedék költői közt 
elfoglal.

Benedek költészetének a l a p é r z e l  me , melyre 
minden más érzelmét reducálni lehet, nem más, mint a 
tiszta - -  s z e r e t e t .  Merész állításunkat, mely első 
pillanatra phrasisnak tetszik, igyekezünk bebizonyí
tani.

Minden költő legyen az vig. vagy szomorú, vég
célul a kedély nemesítését s ezzel a szív boldogitását 
tűzi ki. Ez rég kimondott igazság. E pontban a világ- 
minden költőjének igyekezete concentrálódik.

Csakhogy a hatás, melyet gyakorolnak, s mely 
által ama végcélt elérik, különböző: lehet közvetlen s 
közvetett. A bonvivant Beranger, ki mosolygó dalainak 
legelső strófájával már derült hangulatba hozza az ol
vasót, minden kerülések nélkül eléri célját; ellenben a 
meghasonlott Byron költeményeinek már legelső stró
fájával is lehangol s alig olvastuk el az utósót, már el
szomorodunk, — célját ennélfogva csak közvetve (a 
csüggedt kebel előbb-utóbb megnyugvást talál) éri el.

Kérdem már most, a két költő, Beranger és By
ron között, melyik rendelkezik több érzelemmel ? me
lyik változatosabb anyaggal? szóval: melyiknél n e h e 
z e b b  ama végcél utáni törekvést megtalálni? A fele
let: Byronnál! Berangernak a tisztán vigelemü komi
kumnak egész a humorig, csak néhány változata áll 
rendelkezésére, — Byronnak a sötét, háborgó szenve
délyek egész serege.

Benedek Aladár e sötét szenvedélyek költője. Ő a 
költői célt közvetetten éri el. Azért, ha átkot kiált a 
világ hitványságaira,— ha megszánja az e l e s e t t ,  
szerencsétlen nőket, — ha a bölcsészet segélyével az 
emberiség, a társadalom, az élet viszonyait kutatja s 
mindenütt csak kétségbeesést talál, — ha szivét fájda
lom hasítja s csöndes panaszba tör ki, megnyugvást 
hirdet, — vagy ha elragadtatva a futó öröm által, egy 
rövid percig föl-fölnevet: mindig és örökké csak azt 
bizonyítja, hogy az emberiséget szereti, hogy azt bol
dogítani akarja. A „legújabb költemények“-ben egy 
helyt (125 1.) maga is határozottan bevallja ezt:

Szegény szivem, ki bár nem értve,
Az emberekért vérzesz szüntelen —
Kit vad kezök oly sokszor összetépe,
Hogy gyakrau sírtam közel veszteden. .
Ki, a mig ők téged sárral dobáltak,
Te ezalatt értök imádkozál:
Hiszed-e, hogy még baszna lesz imádnak?
És hogy az egykor nem átokra vál? . . .

Benedek költészete tehát, dacára annak, hogy egy 
alapérzelem vonul rajta végig, eléggé változatos.

*

Petőfi költeménye, melyet Gyulai Pál szívességé
ből közlünk, a nagy költő ama hagyományai közül való, 
melyek ez ideig még sehol meg nem jelentek. Petőfi e köl
teményét 1848-ban Vörösmarty Mihály kis fiának halálára 
irta. Vörösmartyra mélyen hatott e veszteség. Gyulai sze
rint : erőt vett magán, ueje előtt eltitkolta fájdalmát, de 
midőn Czuczor beszentelte a halottat, s búcsúztatóul el 
kezdte szavalni költő barátja „Kis gyermek halálára ' cí
mű költeményét, reá borult a koporsóra és keservesen sirt. 
„A különben erős férfiú szemei könyözöuben úsztak — úgy 
mond Czuczor s vigasztalásomat nyakamba borulva fo
gadta.“ Garay és Petőfi szintén jelen voltak; ők kisérték 
ki egy bérkocsin a bánatos atyát, s temették el a kis fiú 
teteméi, a Kisfaludy sírja mellé. Mindkettőt annyira meg
hatotta Vörösmarty fájdalma, hogy másnap fia. emlékére 
irt költeményekkel igyekeztek őt enyhíteni.

*

Német költeményfiizér magyar nőtől. „Neue  
G e d i c h t e  Vou Wilhelmiue Gräfin Wickeuburg-A 1 másy.  
Wien, Gerold’s Sohu.ci E címet viseli egy nem rég megje
lent német költeményfiizér. Miként már a cim is mutatja 
nem első kísérlet; Wickeuburg-Almásy Vilhelmiua grófnő 
már régibb müveivel figyelmet ébresztett. E második 
kötetet szintén elismeiéssel fogadta a német bírálat, s még 
Gottschall kritikai lapja is méltáuylólag szól a költőnő fe
lől. „Wickeuburg-Almásy Vilhelmiua grófnő — olvassuk 
— „Újabb költeményei“-beu figyelemreméltó tehetség fe
lől nyújt bizonyságot. A gondolkozó szemeivel mélyed az 
életbe, midőn azt majd objektive szemléli és dolgozza föl, 
majd képét subjektiv érzelmeinek hullámzásában igyekszik 
visszatükröztetni. Valami szellemi légkör leng e költemé
nyekben. De e müvek inkább egy fiuom fő költői tanulmá
nyai, mint az eredeti egyéniség művészi alkotásai. Sok 
szellemet és szivet, sok érzelmet és ízlést árulnak el, de 
hiányzik belőlük a genie ama prägnans sajátossága, mely 
képes lenne azokat más hasonfaju termékek közül kiemel - 
ui.“ Gottschall lapja elismeréssel szól a költőuő techniká
járól s hatásos alliteratióiról. Kiemeli különösen a „Ma
gyar népdalok‘-at, melyekbeu a népies hang jól van elta
lálva.

*

„Egy fiatal költő levelei“ címmel igen becses kö
tet fog megjelenni közelébb. Egy korán elhunyt széptehet
ségű fiatal költő szerelmes levelei lesznek ezek, telve ra
gyogó költészettel, meleg érzelemmel s emelkedett bölcse
lettel. A könyv szerzőjének nevét nem fogja elárulni, mivel 
a viszonyok és a kegyelet ezt ma még nem engedhetik 
meg, de annyit előlegesen is elmondhatunk, hogy e kötet
ben a „Kármán és Fanui levelezéseihez' hasonló, sőt sok
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tekintetben annál is értékesebb művei gazdagodik irodal
munk.

S Z Í N H Á Z .

Nemzeti színház. A társulat tagjai mire soraink 
napvilágot látnak, nagyobbára már vidéken vendégsze
repelnek. A közönségnek és igazgatóságnak hatheti 
szünete vau, mely alatt az első eleget pihenhet, az utób
bi pedig újabb kedvet meríthet munkásságához. A 
közönség türelme, utóbbi időkben, a régibb darabok 
minduntalan való ismétlésével nagyon próbára volt té
ve; igy lesz-e ez az uj idényben is, a jövő fogja meg
mutatni. A nemzeti színház újabban több újdonságot 
ígér s mi nemcsak a közönség, de az intézet érdekében 
is örülnénk, ha nem csupán a papíron l'átnók azokat. A 
szünidő után az előadások augusztus 16-kán kezdődnek. 
A személyzet - miként olvassuk — nyolc nappal előbb 
már itthon lesz, s a dráma naponkint tartván próbát, 
első előadásul uj darabot fog adni, Sardou Victor „Fer
nande“ cimü hatásos drámáját. Nyolc nap múlva rá, 
szintén először, három kisebb darab kerül színre: „A 
munkások“ egyfelvonásos színmű, (mely a munkás
kérdést a legigazabb felfogással tárgyalván nemcsak 
korszerű, de jó irányú is) „Iris boszuja“ és „Utóirat“ 
egyfelvonásos vígjátékok. Szeptember 7-dikére, M o l 
ná r  György, uj szerződött tag első föllépteül: „Lear  
k i r á l y “ vau kitűzve, Vörösmarty Mihály fordítása 
szerint ujonan betanulva szintén először adatván. Ezen
kívül „Gritti“-ben és a „Lowoodi árvá“-ban lép fel.

Továbbá előkészületre kitüzettek eredeti darabok : 
„Török  J á u o s“ dráma 5 felvonásban. „N e g y e d i k 
Bé l a  k i r á l y “ szomorujáték 5 felv. „Ne fújd,  a mi 
nem é g e t , “ vígjáték 3 felv. mindhárom S z i g l i g e 
t i t ő l :  a klassikaiak uj fordítás szerint: 111. R i c h a r d 
k i r á l y ,  — „Borneo és J u l i a “ Shakespearetől, 
„ K ö z ö n y t  k ö z ö n y n y e l “ (Donna Diana) vígjáték 
Morettotól; ujabbkori szerzőktől: „For  es t i e r  P á l “ 
és „ G i b o y e r  f i a “ drámák; „Az un ok a“, — „Név
t e l e n c s ó k “, — „ E m é s z t “, — „ K a s m í r - k e n 
dő“ egyfelvonásos uj vígjátékok.

A régiek közül szereppótlással az uj darabok közt 
fognak adatni: Tartuffe, — Trónkereső, — Örökség, 
— Hamlet, — Ármány és szerelem, -  Téli rege, — 
Fiesco, — Bengali helytartó, — Kisértés, — Egy nő, 
kinek elvei vannak, — Becsületszó, — Szerelem és 
örökség, — Pénz és becsület, — Halottak emléke — 
melyek már régebben nem adattak. „A velencei kal
már“ Shakespearetől, s „Élet álom“ Calderontól, uj 
fordítás szerint szintén az előkészített darabok közt van. 
„Plumet öröksége“ nagyobb és „Jadis ur“ kisebb víg
játékokat most fordítják.

Végül: a Beethoveu-ünuep alkalmára, Göthe 
„Egmont“-ját adják az ünnepelt zeneszerző zenéjével.

Ezek szerint a drámai játékrend eléggé változa
tos leend, ha a nemzeti színház legnagyobb ellensége: 
az á l m o s s á g  újra közbe nem lép. Az igazgatóság so
hasem volt adós ígéretekben s a napi sajtó rendesen 
viszhangozá az Ígéreteket. Alig jelent meg valamely 
újabb francia, vagy német jelesebb drámai mii, a nem
zeti színház számára rögtön fordították, de a közönség 
azért várhatott, vagy úgy járt, mint Sardou , . Hazá“- 
jával, mely évek múlva, s ujdonsági ingerét elvesztve 
került a deszkákra. „ F o r e s t  i er  P á l “ és „G i b o- 
y er  fi a“ szintén nem először szerepelnek az ígéretek 
sorozatán, s nem hibázunk, ha azt állítjuk, hogy bejár
ták már a vidék valamennyi jóravaló színpadát. Sze
retnék, ha nem járnánk igy Sardou „Fernande“-jával 
és talán L in  d au  P á l  „M arion"-jával is, melyet 
szintén lefordított egyik fiatal írónk. A nagyobb gyor
saság annál inkább várható, miután a drámai és ope
rai próbák összeütközései a külön házi színpad fölállí
tása által elháritvák. Hogy a többi késleltető ok: az 
indokolatlan szeszély, téves ambitio s ki tudja még mi 
más, szintén ily könnyen elhárítható lesz-e, — meglát
juk annak idején.

*

A budai színkörnek egy idő óta nem csak a kö
zönség hidegségével, de az idő kellemetlenségeivel is 
küzdeni kell. Régi dolog, hogy a budai színház Pestről 
kapja közönségének legnagyobb r észét s a mostani esős. 
borongás időkben a lánchídon és hosszú alaguton való 
átvándorlásra még azok is nehezen adják a fejüket, 
kiknek „keblében a művészet szent szerelme uralkodik.“ 
A színház szomorú napjaiban, elhagyatott fekvése mi
att, legtöbbet szenved; másutt gyöngébb társulatoknak 
is vau közönségük, de ide roszabb időben a legjobb já
tékrend és személyzet mellett sem lehet várni hallga
tóságot. A színkör egészen német elem közé vau ékelve 
s azok, kik előadásait élvezhetnék, nem kereshetik föl 
a nagy távolság miatt. Vizváriné K r e c s á n y i  Sarolta 
asszony jutalomjátéka igy esett áldozatául az esti órák
ban megeredt nagy esőnek. „A k ö n n y e l m ű  l e á n y ” 
cimü uj szinmü volt kitűzve, de a jövedelem alig fede- 
zé a kiadásokat s még azok sem nézték végig az elő 
adást, kik előre megváltották jegyeiket.

Nagyobb közönsége volt hétfőn B o e r  E m m a  k. 
a. —nak, ki vidéki vendégszerepléseiből visszatérve a 
„Tücsök“-ben, Birchfeiffer Sarolta szánalmasan senti- 
mentalis színművében lépett föl. Ő nem ismeretlen a 
főváros közönsége előtt és sokan kedvesen emlékeznek 
vissza ama fiatal, naiv és kedélyes leánykákra, kiket a 
budai népszinházban Molnár igazgatósága alatt sok kel
lemmel és szerencsével ábrázolt. Boer Emma k. a. ta- 
gadhatlanul tehetséges fiatal színésznő, s midőn nem 
rég a nemzeti színházhoz szerződteték, mi öi ültünk, 
hogy tér fog nyílni szépen fejlődő tehetségének. Né
hányszor föl is lépett egy-egy jobb szerepben s a bírá
lat elismeréssel nyilatkozott működése felől, de csakha-
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mar leszorították s később alig láttuk a színpadon. Zi
chy Antal intendansága alatt már nem találtuk a szer
ződött tagok között, holott a helyére hozott uj tagok 
véle színpadi routint illetőleg nem versenyezhettek. Bo
er Emma elhagyta a fővárost, vendégszerepelni vidéki 
társulatokhoz ment s lázas sietséggel igyekezett hely
repótolni, amit a nemzeti sziuháznál elmulasztott. Já t
szott sok nagy és jó szerepet, de többnyire válogatás 
nélkül és semmi tekintettel tehetségének irányára és 
erejére. Mint látszik, célja csak az volt, hogy helyreüsse 
hosszas pihenését. A vidéki közlönyök és közönség csak 
előnyös oldalait látták, s könnyen is föltűnhetett a gyön
ge társulatok gyönge tagjai között. Sokat olvastunk fe
lőle; dicsérték játékát, sőt néhol elhalmozták kitünte
tésekkel. A vidék tágkeblüsége azonban többet ártott, 
mint használt a fiatal színésznőnek. A föltétien dicséret 
az önismeret mérlegét többnyire kihozza rendes egyen
súlyából s a kezdő szinész vagy színésznő különösen 
könnyen félreismeri tehetségeinek határait. így volt ez 
Boer Emma kisasszonynyal is. 0  sok kedvességgel tud 
személyesíteni fiatal, gyermeklánykákat; játékában ter
mészetesség, sőt gyakran mélyebb kedély nyomaira is 
találunk, de kísérletei mindjárt nem sikerülnek, ha e 
körön túllépni igyekszik. A művészet történetében ke
vés példa van arra, hogy valaki különböző, sőt gyak
ran ellentétes szakmákban is sikerrel mozoghasson; a 
„Falusiak“ Irmáját és Gauthier Margitot egy színésznő 
aligha fogja egyenlően igaz vonásokkal személyesíteni 
és Boer Emma k. a. körülbelül ily szerepre vállalkozott, j 
Csak föltételesen mondjuk, mivel nem hisszük, hogy 
utóbbi szerepeiért fölhagyni szándékoznék ama gyerme
teg, kedélyes lánykák személyesitésével, kiket a néző
vel annyiszor megkedveltetett. 0  mostan egymásután 
játsza a „Tücsök“ Fancbonját s a kaméliás hölgyet, 
holott tulajdonképen egyik ábrázolására sem született. 
Mindkettő meghaladja tehetségét s csak egyes mozza
natok sikerével kell megelégednie, holott saját szerep
körében egészen kidomborított, megnyerő alakokat vi
hetne a közönség elé.

Fanckonjában, hétfőn, csak egyes sikerült vonáso
kat nyújtott s csakis búcsú-jelenetében fejtett ki igazi 
bensőséget. Ábrázolásából egészen hiányzottak az ár
nyalatok, melyek összeköthették volna a különböző ér
zelmeket. Így volt ez „Gauthier M argitéban is, hol 
reá sok részben még nehezebb föladat várt, mivel a 
kaméliás hölgy nagyvilágias modorát is ki kellett volna 
tüntetnie. Mindkét szerepében csak közepes sikert ara
tott,. Kissé talán szigorúan szóltunk Boer Emma k. a. 
vendégjátékairól, de igy kelle tennünk, mivel nála nem 
akarjuk használni a közönséges mértéket. Más kezdő 
színésznőnél megdicsértük volna a kellemes hangot, 
színpadi routint, de Boer Emma k. a.-tól az után a 
mit eddig tőle láttunk, többet kívánunk és szeretnők, 
ha ezután saját, v a l ó d i  szerepkörében mutatná be 
haladását. i

A szinköri előadásoknak e hó folytán a Feleki- 
pár vendégszereplése kölcsönöz kiváló érdeket. Hir 
szerint, tizenkét darabban lépnek föl; ezek között olya
nokban is, melyeket, — hogy csak a „Fekete orvost“ 
és „Griseldis‘-t említsük — rég nem látott a fővárosi 
közönség. Első vendégjátékuk mára van kitűzve az 
„Egy szegény ifjú történeté“-ben.

E vendégszereplések mutatják, hogy Aradi min
denképen emelni igyekszik az előadásoknak érdekét s 
mi óhajtjuk, hogy sikere legyen fáradozásainak. De nem 
hisszük, hogy e siker a kormány segélye nélkül valaha 
teljes legyen, s ezért óhajtandó volna, ha a subventio 
kérdése mielőbb megoldást nyerne. Aradira különösen 
a nyári hónapok terhesek, s ha sokáig kell a segély 
után várakoznia, a mostani pártolás mellett, aligha 
tarthatja össze társulatát, melyet pedig nem hogy ke
vesbíteni, de még inkább szaporítani kellene. A vár
színházban, melynek helyisége már sokkal alkalmasb, 
hihetőleg a közönség pártfogása is nagyobb lesz, de 
bőjtölni a jövő reményében nem lehet, s a nyár defi
citjei könnyen fölemészthetik a tél jövedelmét is. Jó 
lenne, ha ugyan lehet, a dolgon mielőbb segíteni

Z E N E .

A szonáta A szonáta alaki tökélyét és nagy- 
szerűségét a zongorának köszönhetjük. A hangszerek kö- 

I zül egy sem volt oly alkalmas e műalak fejlesztésére, 
mint a zongora. Polyphonikus jellege, valamint moz
gékony és teljes orgánuma vezeté a művészeket az ala
kításnak ez uj, addig egészen ismeretlen terrénumára. 
A szonáta névleg használt alak volt már Bach J. Se
bestyénnél és Hándelnél is, de csakis névleg. Mert mit 
neveztek szonátának ? Nálok több egymásra következő, 
különféle jelleggel biró zenemű képezte a szonátát. Ír
tak pedig ily címen majdnem minden akkor divatban 
levő hangszer számára, zenedarabsorozatokat. Bach, a 
nagy mester annyira ment, hogy ily szonátákat egy 
hegedűre vagy gondon kára is irt minden egyéb kiséret 
nélkül.

A mostani szonáta tulajdonképeni teremtője Bach  
Fülöp Emanuel, a nagy Bach egyik fia volt. Ő volt út
törője ama kornak, melyben Haydn, Mozart és Beet
hoven géniusza oly nagyszerűt és csodálatost teremtett. 
— a szonátában.

Scarlatti Domenico, korának legnagyobb zongora
virtuóza szintén foglalkozott a szonáta reformálásával 
s mondhatni nem kevesebb sikerrel, mint Bach Fülöp 
Emanuel, mert e mester müveit mai nap is majd min
den jelesebb zongorázó műsorában föltalálhatjuk, de 
még sem ment annyira, mint Bach. Scarlatti több egy
másra következő darab helyett, egyet nevezett szoná
tának.

Ezen egy tételből álló szonáta, alakját tekintve
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egészen uj volt. Gazdag volt gondolatokban s keresz
tülvitele mii vészi combinatiókon alapult. Bach Fiilöp 
E. megtartá a több tételt, de általa ezek mindegyike 
uj alakot nyert. Szonátájának első része hasonlít a 
Scarlattiéhoz, de ezután még több tételt használ; egy 
lassút és ismét egy sebeset, mely csakis külsőleg hason
lít az elsőhez.

Haydn és Mozart a szonáta terén alakilag nem 
bírt újat teremteni s csakis terjedelmesebben adák visz- 
sza Bach szonátájának alakját. Beethoven azonban re- 
formátori szellemével belátta, hogy az eddigi alak le
járta magát. El is tért a régi szonátáktól és irt olyano
kat, melyekre az akkori kritika kígyót, békát kiáltott.
Ő azonban nem jött zavarba és tovább haladt. Nagy, 
kemény B-szonátája örök emléke lesz nagy szelle
mének.

Beethoven után Chopin, Schumann és Brahms 
írtak még jelentékeny müveket, melyek azonban nagy- 
szerűségük dacára sem nevezhetők Beethoven után ha
ladásnak. Liszt belátva, hogy nem Beethoven szonátái
nak reformálása által kell újat teremteni, visszatért 
Bach és Scarlattihoz, hogy azok nyomain keresse az 
igazat és újat. Mennyire sikerült ez neki; később 
fogjuk meglátni.

Ha a szonáta alakját fejtegetés tárgyává tesszük, 
a Beethovent megelőző időkbe vissza nem mehetünk. A 
mit Beethoven előtt Írtak a szonáta torén, maholnap 
már csak a műtörténelemnek fog szolgáltatni anyagot. 
Tehát miből áll Beethoven szonátája? Többnyire négy j 
tételből. Egy elevenből, lassúból és ismét két ele
venből.

A sorrend, melyben egymásra következtek, nem 
volt meghatározva. Majd az első volt lassú, a másik 
élénk, vagy megfordítva; néha egymásután két élénk , 
tétel következett, ezekre jött a lassú, erre pedig ismét 
az élénk zártétel. Kivételesen találunk oly szonátákat 
is, melyek négy tételnél kevesebből vagy többől álla- | 
nak. Ebből láthatjuk, hogy a tételek száma mitsem 
határoz a szonátában. Hanem annál több fontossággal 
bir a szonáta alakjára az egyes tételek művészi vagy
is szabályszerű keresztülvitele.

Az első tétel, mely vagy lassú, vagy egy lassú 
által bevezetett sebes, vagy csakis sebes tétel, ha lassú: 
komolysága, harmóniai gazdagsága és az egyes szóla
mok művészi vezetése által ragadja meg a hallgatót; 
ha élénk: a nyugalom közönyösségéből kihozott érzel
met és képzelmet helyezi a felindulás, az erőteljes 
mozgalom, vagy a lélekharc terére. Valamint az élet 
nem lehet lanyha, erőtlen nyugalom, sőt csakis ott 
képzelhető élénkség és életrevalóság, hol a tevékenység 
lendülete azt közönyösségéből kiemeli, csak utólagosan 
engedve tért a nyugalomnak s önmagábatérésnek, — j 
úgy a zeneművész is abban a pillanatban, midőn a

benső gerjedelem önmagából kifelé lép, oly tétellel 
nyitja meg a szonátát, mely határozottan a mozgékony
ság jellegét hordja magán.

A mely szonáta lassúval kezdődik, mindig nyo
masztóbb és nehézkesb hatással bir a hallgatóra, mint 
a sebestételü. A lassú által elveszti a határozottság jel
legét, s inkább elmélyedő érzelmet fog bennünk költe
ni, vagy csöndes rajongásra bírja meghatott kedélyün
ket. Vegyük, hogy a szonáta a fönnebb említett jelle
gekkel biró sebes tétellel vette kezdetét, s ezt most. 
mint második tétel, egy lassú követi. Itt a lélek ma 
gábamerülése van visszaadva, mint ellentéte a lélek 
szenvedélyes kitöréseinek. Itt a nyugalom, az előbbi
ben pedig az indulat mutatkozik, jellemző vonás 
gyanánt.

A lassú után ismét egy rövid s élénk tétel követ- 
kezhetik, mely az elmerült léleknek álomképe vagy a 
képzeleinnek más, tündérvilágba bolyongása gyanánt 
tűnik föl előttünk. E tétel többnyire a játsziság, vagy 
gondatlanság kifejezése. A szonáta utósó tétele ismét 
viharosan kitörő vagy örömet hajhászó hangokban lép 
föl. Ismét a mozgékonyságé, a haladásé lesz a tér. De ez 
korántsem az az élénkség, melylyel az első tételben ta
lálkozunk. Ott nyugalmából kihozza, itt befejezőleg a 
nyugalomba visszavezérli kedélyünket. De a kezdet és 
küzdés vége kétféle lehet. Vagy elérjük vagy nem ér
jük el a célt, melyért küzdöttünk. A költő, ha nem 
külsőségek inditák a teremtésre, hanem müve benső 
szükség következtében jött létre, bizonyára nem téveszti 
el hatását.

A nagymesterek majdnem mindegyike gazdagitá 
a szonáta-irodalmat jelentékeny müvekkel. Ha beha
tunk Bach Fülöp E. Scarlatti, Haydn, Mozart, Beetho
ven, Schubert, Chopin, Schuman, Brahms és Liszt szo
nátáiba, azt fogjuk látni, hogy külsőségekben elütök 
ugyan ez egyes mesterek müvei, de alapvonásaikban 
mind hasonlítanak egymáshoz.

Liszt, ki az újkor többi mesterétől eltérőleg nem 
a tételek sokaságában kereste az alak nagyobbifását, 
hanem Scarlatti szerint, csak egy tételben irá szonátáit, 
Bach és Scarlatti gondolatját egyesítve, az egységes, 
nagyszerű szonáta alkotója lett.

Langer Vietor.

TARTALOM: Az első magyar tudós társaság. S ze  h e r é 
n y i  Lajos. — Kis fiú halálára. P e t ő f i  Sándor. — A 
kétségbeesés humora. P. S z a t h m á r y  Károly. — Az él
vezet elmélete. Á g a i  Adolf. — Tárcalapok. — Irodalom 

— Színház. — Zene.

Felelős szerkesztő: Kiadó:

8/aim Tamás Feketo Bernát.

Pest, 1870. Nyomatott Kertész Józsefnél (városháztér, 3. sz. Il-ik udvar.)



I. évfolyam, 15. szám, 1870. julius 14.

SZÉPIRODALMI KÖZLÖNY.
IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP

AZ ELSŐ MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG.
(IRODALOMTÖRTÉNETI TANULMÁNY.)

III.

Említve volt már, hogy a többi társaságok 
példájára a magyarországinak tagjai is a komoly 
értekezések közben és után szórakozának és barát
ságos poharazásnak is engedtek helyet. Ez alkal
mat nyújt egy azon korból fölmaradt s a magyar 
tudós társasággal kapcsolatban állott műemléknek 
ismertetésére. A drezdai éremgyüjteményben több 
nagybecsű emlék közt egy arany serleget őriznek, 
mely a magyar, tulajdonképen akkor már dunai 
tudós társaság tulajdona volt. Ágoston, olmützi 
püspök ugyanis II. Ulászló udvarában Budán él
vén, s mint ezen társaság tagja emezt ilyen, az ak
kori időben szokásos ajándékkal kívánván megtisz
telni, a serleget Csehországban rendelé meg, Has- 
senstein-Lobkovitzot bízván meg elkészíttetésével. 
Emennek hozzá irt leveleiben több Ízben van a ser
legről említés. Egy ízben Írja: „Serleged Prágá
ban van, mert féltettem az ut veszélyeitől, s ezért 
Magyarországba menni nem akartam.“ Más helyen 
pedig: „Serleged, mint reményiem, mielőtt e le
velem hozzád jutna, Brünnben lesz, Freisinger Fe
rencnél ; mikép jut onnan Budára, arról magad 
gondoskodjál.“ És ismét: „Szeretném megtudni 
tőled, vájjon a régen elküldött serleget megkap
tad-eV

Igaz, hogy mindé levelek 1505-ben keltek, a 
serleg fenekén pedig az 1508. év van bevésve 
ekkép:

AUG. OLOM.
SIBI

ET GRATAE
POSTERITATI.

MDVIII.

Ez ellenmondást azonban Ágoston életirója 
Bőhme úgy akarja eloszlatni, hogy az ajándékozó 
ez évszámot későbben vésette bele, midőn valószí
nűleg valamely ünnepélyesebb összejövetelnél akar

ta a társaságnak átnyújtani. Tencel Vilmos Ernőé 
serleget következőleg Írja le : Felső kerülete hót 
hüvelyk; súlya 22 római császári arany; fenekébe 
oltáron ülő szárnyas ifjú van vésve, ki a nemtőt 
képviseli, s ez jobb kezével szőlőfürtöt nyom ki 
egy előtte álló csészébe, kinyújtott bal kezében 
pedig szintén szőlőfürtöt tart. Külső szélén végre 
e fölirat olvasható:

„Phoebigenum sacrata cohors et mysticus ordo 
Hac patera Bacchi munera larga ferant.

Procul hinc, procul este prophani.“

Úgy látszik, hasonló serlegek ajándékozása a 
tudósoknak és társaságoknak azon korban nem volt 
épen szokatlan; mert ugyanazon Hassenstein, kire 
Ágoston e serleg készíttetését bízta, Schlechta Já
nosnak, Ulászló udvari titkárának és ugyancsak a 
du .iái társas,ig íugjÁtmtó nuut áiuigu Kö-itoaek, 
hasomó séneggeí kedv es kedett. E szokás alig mas, 
mint a görög tudósok utánzása. A hasonlatosság 
még meglepőbb lesz, ha megfontoljuk, hogy a ver
seny ott is költeményekben állt.

A serleg célját fölirata elég világosan tudatja, 
hogy t. i. a tagokat komoly foglalatosságuk után 
jó borral fölviditsa, mert azt tartották, hogy mi
után a szellemi erőket Apolló és a múzsák szol
gálatában megsegítették, fölviditásul Bacchusnakis 
áldozhatnak. Átalában a jó bort a költészettől el
választhatatlannak tartották, mint azt máig sok jó 
és rósz költő példája bizonyítja.

Érdekes lesz még megemlíteni, a mit Val- 
laszky Tenzel után, de úgy látszik, minden törté
neti bizonyíték nélkül, hanem csak szóhagyomány 
után e serleg további sorsáról fölhoz. Ki ne cso
dálná, úgy mond, e serleg különös viszontagságait ? 
Eredetét a magyar király főtitkárának vagy korlát
nokának köszöni; innen a tatárok (talán a törökö
ket érti, valószínűleg vagy mindjárt a mohácsi vész,

29
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vagy Zápolya János halála után Buda kiraboltatá- 
sakor) elrabolták; a barbárok közt sértetlenül meg
maradt, mig Assof törökök általi ostromakor zsi
dók kezébe került, ezektől pedig a lengyel király 
főkorlátnoka (gróf Beuchlinger Farkas) szerezvén 
azt meg, Németországba visszajuttatta, hol a ki
rályi kincstárba helyezték.

Ezenkívül Vallaszky Mátyás király tiszteletére 
vert egy emlékpénzt is említ, melyet véleménye 
szerint a társaság vagy valamely ünnepélyes alka
lommal, vagy a király halála után veretett tiszte
letére vagy emlékezetére. Minthogy azonban ez ér
met részletesen le nem Írja, hanem a helyett csu
pán Theobald" s Zakariás „de hello Hussitico“ ci- 
raü könyvére (III. r. 152. 1.) utal, melyben, úgy 
mond, körülirata is föl van jegyezve, e mű pedig 
nincs birtokunkban, nem tudhatjuk, mit kell ez 
emlékérem felől tartanunk.

IV.

A fönmaradt emlékek Vitéz Jánoson kívül ha
zánkfiai közül a társaság tagjaiból egyetlenegynek 
nevét sem őrizték meg korunk számára. Be föltenni 
sem lehet, hogy azok, kik Mátyás alatt a tudomá
nyokat annyira ápolták, e társaság működésében 
tevékeny részt nem vettek volna. Sőt — kivált ha 
csakugyan Vitéz alapította — mig e társaság ki
zárólag magyar, és nem dunai volt, lehetetlen, hogy 
tagjai ne lettek volna, habár a tudomány kedvelő 
király udvarában tartózkodott idegenek is hozzá
járultak fényének emeléséhez. Hiszen akkor kikből 
alakult és kikből állt volna a magyarok társa
sága (sodalitas hungarorum), ha a magyar tu
dósok nem lettek volna tagjai? Ki is hihetné, hogy 
a székely származású Battus (talán Gáti?)János, 
ki az esztergomi főiskolában tanított, — Magyar 
Mihály (Michael de Hungária), theológia tudora, 
Temesvári Pelbárt, a kolozsvári születésű De 
Mirabilibus, (valószínűleg Csőd ás), M i k 1ó s po
zsonyi prépost, Janus Pannonius,  Dóczy Or
bán, Geréb László, Báthory Miklós, Erdődi 
Tamás, az egyháziak közül; továbbá Széchy Dé
nes, Ország János, Bari Miklós,Ibafalvi Ta
más, Nyirkál ó Tamás, Mátyás király titkára,
V a r d a y István, T h u r ó c z y János, Z s e d n a y 
János, Ivan ich Pál, Gyű bös Péter, Thúz Já

nos, Fodor Kristóf, Mester Ferenc, Vitéz Elek 
és László, az erdélyi származású Pizó István és 
annyi más, vájjon ki hihetné, hogy ezen és ezekhez 
hasonló férfiak részt nem vettek volna a magyar 
tudós társaságban ?

Azonban, fájdalom, azon korból, mig e társa
ság kizárólag magyar volt, működésének semmi 
nyoma sem szállott reánk; sőt azon korból is, mi
dőn köre kitágulván, dunaivá lett, leginkább kül
földiek neveivel találkozunk a fönmaradt emlékek
ben. Hogy 1497-ben, sőt már 1495-ben is, Vitéz 
volt elnöke, azt fönebb láttuk. Nem lesz talán ér
dektelen idegen kútfők után a már felhozott Celte- 
sen kívül legalább néhányat a külföldi tagok közül 
is, habár csak a legnevezetesebbeket, megemlíteni. 
Ilyenek voltak:

Fuseman János, Miksának tanácsosa és hi
res jogtudós.

Gracchus Pierius János, császári taná
csos és titkár, passaui születésű, ki a komoly tu
dományok mellett a költészetet is művelte, különö
sen alagyák Írásában tüntetvén ki magát. Neve e 
társaság ama tizenkét tudósa közt, kiknek neveit 
Cuspinián bécsi házának emlékkövébe vésette, első 
helyen állt.

Ágoston, olmiici püspök, valódi nevén Kä
sen b rőt, ki a társaságnak az előbb leirt kelyhet 
ajándékozta, már fönebb volt említve. Még csak azt 
kell róla megemlítenünk, hogy kortársai, mint ki
tűnő költőt, jeles csillagászt és alapos theológust 
dicsérik.

Stibor András, az előbbinek közel rokona, 
kinek különféle tárgyú több müve maradt fönn.

Wei tm üh 1 e Kristóf, prágai prépost, ki 
utóbb elhagyván e hivatalát, katonai pályára lépett. 
Továbbá ennek volt növelője

S t u r 1 i n i u s Schmalcaldia, vagy talán he
lyesebben schmalkaldi születésű Sturnus,  ki 
Olaszországban képezvén ki magát, Csehországban 
növel ősködött.

Balbus Jeromos, jogtudor és tanár, előbb 
Párisban, utóbb Bécsben, végre Prágában. Ulászló 
király kegye őt előbb kanonokságra, később a váci 
püspökségre emelte. Egyik fönmaradt költeményé
ben velencei származásúnak mondja magát, hol ez 
állt: Me veneti genuere lares.

Schlechta János, Ulászló király titkára,
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különösen a jogtudományban kitűnő. Már 1484-ben 
lett a prágai egyetem koszorúsa. Meghalt 1522-ben 
Kosztelecben, Csehországban.

Mil ins Gyula, vagy — mint Bonfin nevezi 
•— Julius Aemilius. Olasz származású; Magyaror
szágba jővén, előbb Mátyás király udvari orvosa 
lett, mely hivatalában Ulászlónál is megmaradt. 
Nem csupán jeles orvos volt pedig, mint Veszprémi 
a magyar orvosok életrajzaiban említi, hanem a 
költészetben is kitűnt.

Cusp in ián János, koszoruzott költő és tör
ténész, ki többi közt arról is nevezetes, hogy mi
dőn Miksa császár a bécsi császári könyvtár alap
ját megvetette, öt év alatt 24 ízben jött Budára, 
hogy Mátyás király fönmaradt könyvtárából Ulász
lótól könyveket eszközöljön ki felséges ura számára, 
mi végre sikerült is neki. Mert Ulászló, ki — mint 
tudva van — igen gyakran szenvedett pénzszük
ségben, a kitűnő férfiak érdemeit nem egy Ízben a 
Corvinából vett könyvekkel szokta volt jutal
mazni.

Stabilis János, Miksa császár történetírója, 
előbb ingolstadti, aztán bécsi tanár, s az első, ki a 
bécsi egyetemen nyert koszorút. Hivatalos állásáról 
lemondván, Grácben halt meg 1522-ben.

Scipio Bertalan, valódi nevén Steber, orvos 
és a bécsi egyetemben tanár, 1490-ben pedig igaz
gató. Meghalt 1506.

Neu deck er György, ki a bolognai egye
temben tanulván, Ulászló titkára lett. 1505-ben a 
trienti püspökséget kapta, s 1514-ben halt meg.

Pinifer Erasmus Cracoviensis, ki Celteshez 
a többi közt szintén költeményt irt, midőn emez 
Bécsbe költözött.

T o 1 o p h u s János, regensburgi kanonok, kü
lönben bölcsész és költő.

U1 s e n i u s Theodorik, frieslandi származá
sú orvos és költő.

C u s p i d i u s Henrik.
Bon o ni us Péter, triersi patriciusi család

ból való. Nejének halála után egyházi pályára lé
pett, s előbb szülővárosában, azután Bécsben püs
pök lett. De 1523-ban hazájába visszatérvén, 1546- 
ban meghalt. Egyike volt azoknak, kik Lincben 
1501-ben egy színmüvet adtak elő, miről a kö
vetkező cikkben lesz szó.

íme a dunai társaság ennyi külföldi tagjá

nak neve maradt fönn a Celtes tiszteletére irt köl
teményekben. E névsort olvasva, kétszeres fájda
lom foglalja el szivünket, hogy azon hazánkfiairól, 
kik hasonlóképen tagjai voltak, semmitsemtudunk. 
Nem tartottuk fölöslegesnek, ezeket legalább rövi
den, mintegy futtában megismertetni, hogy ha már 
első tudós társaságunk hazánkbeli tagjait nem is
merjük, legalább azokat lássuk, a kikkel együtt 
működtek. Hiszen, ha saját kedveseinkkel magok
kal nem találkozhatunk, azokat is jól esik látnunk, 
kik velük érülköztek.

Nem valószínűtlen azonban az is, hogy Má
tyás király halála után a tudományok iránti haj
lam általában csökkenvén, más felől pedig a dunai 
társaság köre a haza határain is túlterjedvén, ha
zánkfiai tőle lassanként elfordultak. Azon korból [le
dig, mig mint kizárólag és önállólag magyar volt, 
semmi emlékek főn nem maradtak.

Y.

Lehetetlen e tanulmányt befejeznem a nélkül, 
hogy a dunai társaság nyilvános föllépésének egyik- 
nyomát fölemlítsem, s végre feloszlásának gyanít
ható körülményeit felhozzam.

Általa kiadott könyvek nem léteznek, vala
mint hogy már akkori hasonló társulatok sem tűz
ték volt ezt ki föladatokul, mint az már a beveze
tő sorokban is fel volt említve.

Azonban méltó lesz megtudnunk, hogy a du
nai társaság tagjai 1501-ben Lincben Miksa csá
szár előtt egy „Ludus Dianae“ című színmüvet ad
tak elő, mely ugyanazon évben Nürnbergben sajtó 
utján mégis jelent. A dolog sokkal érdekesebb, hogy 
a színmű eredeti címét az előadók neveivel együtt ide 
igtatni elmulaszthatnám, noha ez utóbbiak közt 
sem találunk magyart. E cim igy hangzik „Ludus 
Diánáéin modum Comoediae, coram. Maximiliano Ro
manorum Rege, Kalendis Martiis et Ludis Saturna
libus in Arce Linciana Danubii actus; clementissi- 
mo Rege et Regina, Ducibusque illustribus, Me
diolani , totaque Regia curia spectatoribus, per 
Petrum Bonomiun Reg. Cancell. Josephuni Gruin- 
pekiuui, Reg. Secret. Conradnum Celtem Reg. Poe., 
Ulsenium Phrisium, Vintentium Longinum, in hoc 
Ludo laurea donatum, feliciter et incundissime re- 
presentatiis“ (a latin nyelvben kevésbé jártas el-

20*
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vasó kedvéért álljon itt e ciin magyar fordítása is: 
„Diana játéka, színmű alakjában, előadva Miksa 
római király előtt a Duna melletti linci várban, 
mint nézők jelenlevőn a legkegyelmesebb király és 
királyné, továbbá a milánói kitűnő hercegek és az 
egész királyi udvar; Bonomus Péter, kir. korlátnok, 
Grumpek József, kir. titkár, Celtes Konrád, kir. 
költő, Ullsenius Phrisius, az e játék közben koszo
rút nyert Longin Vince által szerencsésen és leg
kellemesebben eljátszva“.)

E színi előadásra nézve következőket kell még 
megjegyeznem. A mennyiben e színmű későbbi ki
adása Celtes munkáihoz van csatolva, valószínűleg 
nem tévedünk, ha a szerzőt benne keressük. Ez 
előadás valakit könnyen azon véleményre vezet
hetne, mintha a társaság feladatához tartozott vol
na máskor is hasonló színmüveket előadni. Ez el
len azonban világosan szól azon körülmény, hogy 
a linci előadás oly nagy feltűnést okozott, mig ha 
az valami megszokott dolog volna, alig érdemlett 
volna említést. Végre ide igtatom még azon meg
jegyzést, mely a Ludus Diauae kiadásához hasonló
képen latin nyelven vaii nyomva: Az előadás be
fejezése után másnap a boldogult Miksa az előadó 
személyeket, kik összesen huszonnégyen voltak, 
(ennélfogva a címen nincsenek mindnyájan előso
rolva :) királyi lakomával vendégelte s a szereplő
ket királyi jutalommal ajándékozta meg.

* *
*

Ha a társaság feloszlásának idejét akarjuk 
meghatározni, semmi biztos adatra nem akadunk. 
Általában a közintézetek megszűnte, hacsak vala
mi renitevüll catastropha nem lép közbe, ritkán

v* ijci.m  ín*nem iiiiiidiiiK ubb

növekedő pangás előzi meg. Az előre haladó idő 
vagy akadályozó körülményeket tornyosít egymás
után eléjök, vagy lsssankint halál által elragadja 
a szereplő, kivált kitünőbb egyéneket, vagy elszak
í t ja  őket egymástól.

Épen azért a dunai tudós társaság- feloszlásá
nak éve is nehezen határozható meg. Veszprémi 
úgy vélekedik, hogy ez már a mohácsi vész előtt 
történt, mit azzal támogat, hogy Manhard, ki ez 
időtájban ólt Magyarországban, orvosi levelében 
azt mondja, hogy Budán, mint valami cythák közt

él. Ezt egyébiránt úgy is vehetni, hogy e kifeje
zésben magát az előtte ismeretlen erkölcsöket meg
szokni nem tudó külföldies gőg jellemzi. De fölté
ve, hogy a műveltség oly gyorsan sülyedt volna a 
nagy király halála után, ebből a társaság megszűn
tének évét még meg nem tudhatjuk. Annyi bizo
nyos, hogy a lő. század kezdetén több eseményt 
találunk, melyek bukását siettethették. Celtes ma
ga némelyek szerint 1505-ben, vagy mi valószí
nűbb 1508-ban halt meg. De ez utóbbi évben még 
a társaság virágzott, mint arról az olmüci püspök 
által ekkor neki ajánlott serleg tanúskodik, sőt föl
iratai épen azt bizonyítják, hogy akkor nagy tekin
télyben állt és ünnepélyeket tartott. Celtes halála, 
ki a társaságnak egyik lelke volt, kétségtelenül 
lohasztólag hatott a buzgóságra. Olmüci Ágoston pe
dig, a társaságnak szintén buzgó pártfogója, 1513- 
ban fejezte be földi pályáját. A fönebb említett 
Weitmühle fegyverrel cserélte föl a könyveket és 
tudományt. Mindé veszteségek leverő hatást gya
korolhattak a társaságnak még életben maradt tag
jaira, s a veszteségeket az újabb nemzedék nem 
volt képes pótolni.

így a társaság körén bellii. Annál több csa
pás érte kívülről. Nevezetesen 1514-ben a Dósa 
lázadás okozta gyászos mozgalmak kétségtelenül 
csak káros hatásúak lehettek. Ha pedig, dacára e 
veszteségeknek, néhány évig észrevétlenül még ta
lán folytathatta is tengéletét, ennek bizonyosan vé
get vetett a mohácsi gyásznap, midőn a benyomult 
török ár nemcsak Magyarországot, hanem egész 
Európát elnyeléssel fenyegette.

* *
*

A magyar tudós társaságon kívül — mint 
köztudomású — létezett még egy másik is, mely 
erdélyi társaság név alatt fordul elő, s mely úgy lát
szik, kezdetben a magyartól egészen külön, önálló
kig működött. De midőn Celtes az ilyen egyleteket 
európaszerte szervezte, s azok hetes számát meg
állapítván, a sodalitas hungarica vagy hungarorum 
sodalitas danubiauává lett, valószínűleg az erdélyi 
is ebbe olvadt bele. Legalább Mátyás korán innen 
legkisebb nyomára sem akadunk. Még inkább meg
erősíthet e véleményben Celtesnek azon költemé
nye, melyben az általa szövetségbe hozott társula
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tokát személyesítve, mindeniket li ét hét j ambus- 
ban külön beszélteti, s itt az erdélyit külön már 
nem is említi, hanem igenis a dunaival összekap- 
csoltan, nevezvén azt „Septemcastrensis — Danu- 
bianusnak. Igaz, hogy Erdély latin neve akkor is, 
mint most, Transilvania volt; de vájjon a német- 
származású Celtes nem fordithatta-e a német Sie- 
benbiirgent „Septem castra“-mik? Megjegyzendő 
még, hogy a hetes szám akkori időben, kivált a tu
dósoknál, vagy a már akkor ismert hét bolygóról,

vagy Róma hét hegyéről, nagy szerepet játszott, 
következőleg a társaságok hetes számába a hét vá
ri (septemcastrensis) társaság neve is nagyon be
illett.

íme, ezek azon adatok, melyeket az első ma
gyar tudós társaságról kifürkésznem sikerült, és 
melyeket a magyar irodalomtörténet barátaival kö
zölni kötelességemnek tartottam. Vajha sikerült vol
na ezt úgy tennem, hogy az olvasó a csonka s a 
mellett száraz adatokat meg ne unta legyen!

SZEBEKÉNY1 LAJOS.

A L O B E  L E Y .
(BRENTANO)

Baoliarachüál a Rajnán 
Bűbájos nő lakik.
Nézése oly csodás szép 
Hogy sziveket szakit.

Hány férfit elgyalázott !
Kire szemét veté:
Szépsége bűvös láncát 
Az el nem tépheté.

A püspök őt a szentszék 
Elé idézte meg;
De csak íöl kell, hogy oldja... 
Oh, csodaszép szemek!

Meghatva szóin hozzá:
„Te szegény Loreley!
Szólj, ki rontott meg téged,
Es mi volt a bűbáj ? ‘

„Hagyj, püspök ur, meghalnom! 
Meguntam életem!
Mert meg van rontva mindaz, 
Kire szemem' vetem.

„A két szemem két tűzláng, 
Bűv-pálca két karom;
Dobass a tűzbe, törd el a 
Pálcát, — ugy akarom !“

— „Nem bírlak elitélni,
Mig nem vallód ki még:
Mért, hogy szemed lángjában 
Az én szivem is ég?

Nem törhetek én pálcát,
Te bűvös Loreley!

Szivem’ törném meg azzal, 
Moly értted égve fáj!“

„Ah, püspök ur, szegéuynyel 
Ne űzz ily gúnyt velem. 
Köuyörgj inkább, vegyen föl 
Az égi kegyelem.

Nincs senki, kit szeressek, 
Hogy tudnék élűi még?
Oh, adj nekem halált hát, 
Hozzád azért jövók.

„Megcsalt a kit szerettem, 
Hitetlen elhagyott,
El is ment messze földre;
— Azóta igy vagyok!

„E vágyban epedő szem,
Halk reszkető szavam,
E két piros s fehér arc:
—A bűv im ebbe’ vau.

„E bűv ront engem is meg,
És ugy fáj a szivem:
Ha képem’ megpillantom 
A tükör fényiben.

„Tégy rajtam igazságot,
Haljak meg, mint igaz.
Ha ő nincs: veszszen minden! 
Egyetlen vágyam az u

S hivat három leventét 
És mond: „Vigyétek el 
Zárdába! Loreley, menj,
Isten kegyelmivel.
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„Apáca lesz belőled 
Gyász- és fehér-ruhás;
Hogy megnyerd lelked udvét 
Buzgón utána láss.“

Ügetnek a zárdához,
A három hős lovag.
Középen, szomorúan,
Szegény Lor’ley gyalog.

„Urak, urak, hadd menjek 
Föl e sziklára még,
Lássam még egyszer a várt,
Hol kedvesem lakék.

„Hadd nézzek még csak egyszer 
A mély Rajnába le;
S aztán megyek zárdába,
És födjön fátyla be!‘‘

Oly széditő a szikla,
Oly meredek fala;
A lány fölebb, fölebb ment,
Mig a tetőn vala.

Lovát lenu megkötötte 
Mind a három lovag;

Ők is föl a sziklára,
Nyomán nyomultanak.

Kiált a szűz: „Amott m 
Egy csolnak a vizen!
Ki benne áll, evezve,
Az szeretőm leszen.

„Oh, szivem mint megkönnyult,
Legszebb napom ma vau !“
S előbb s előbbre hajlik 
S a mélybe lezuhan.

A lovagok ott vesztek,
Nem mehettek le már;
Rájok se pap, sem ének,
Koporsó, sir se’ vár.

Ki dallá ezt a bús dalt?
Rajnán egy csolnakos,
A „Három-lovag-kő“-ről,
S viszhang is dalija most:

„Loreley,
Loreley,
Loreley,

A ki hallja, szive fáj! 1
SZÁSZ KÁROLY

A KÉTSÉGBEESÉS HUMORA.
-  EREDETI BESZÉLY. —

Irta: P. SZATHMÁRY KÁROLY. 

(Folytatás.)

II.

Kovács Márton, ki megyeszerte hires volt jó él- 
cciről és ügyes feltalálásairól, nem az az ember volt, 
ki eltűrje, hogy büntetlenül tréfálják meg: már más
nap reggel, visszatérő utjokban fölmerült köztök, tud
niillik közötte és Vári Béla között az az eszme, miként 
kellene Lubomirszkynak a rósz kozák tréfát vissza
fizetni.

A terv hamar készen volt; csakhogy valószínűség 
kedvéért a kivitellel kissé várni kellett.

Ismeretes dolog, hogy a katonai hatalom, mely 
Magyarországot első kézből a muszkáktól átvette, pár 
hóig, mig Bach ludtollas fekete huszárait össze nem ál
líthatta, a politikai hatóság az addigi magyar közegek 
kezében maradt.

Ez nem sokat használt a hazának, kevesebbet a 
politikai morálnak, miután később sok — előbb tisztes 
— magyar embert megnyert a rósz ügynek: de annál 
többet használt egyes bujdosók és menekülőknek, kik

különösen az Erdélylyel szomszédos megyékben százá
val lappangottak.

Kivált Szathmárban, Biharban alig mehetett 
félóra járást az ember, hogy egy-egy rejtélyes külsejű 
emberrel ne találkozzék.

De nem sokára beállott a „Pál fordulása“ is.
Az a tenger, mely még havak, sőt napok előtt 

csak gyöngyöt és korallszirt-darabokat vetett fel, most 
egyszerre a tenger mélyének iszapját és undok ször
nyeit kezdé fölszinre hozni. A titkos feladások, provo- 
catiók kora beállt s ezzel együtt a bizalmatlanság, ide- 
genség, félelem kishitűség és kétségbeesés gyászos 
kora.

Maga Kovács Márton, kinek egykor kifejtett éré- 
lyénél fogva, magának is elég tört cserepe volt, de ki 
hazafiságában ma sem ingott meg, — most, midőn 
épen azon ponton állott, hogy hivatalát letegye, bará
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taiért s azon sok bujdosóért kezdett aggódni, kik e vál
tozásnak áldozatul fognak esni.

Ennek dacára egy percig sem habozott a fölött, 
hogy le kell köszönnie.

0  ismerte és leikéből utálta azt az opportunus 
fajt, mely mind magával, mind mással el akarta hi
tetni, hogy mégis csak jobb, ha ő marad benn valami 
zsíros állomásban, „mint más ő nála roszabb ember.“

Miután a bitorló hatalom követelte és pedig erély- 
lyel követelte, hogy üldöző s a nemzet jogait megsem
misítő rendeletéi végrehajtassanak: többé nem volt más 
választás, mint vagy részesévé válni a „névtelen“ bűn
nek és nevét összeköttetésbe hozni a hazaárulókéval, 
vagy álca alatt ellene működni, mi szintúgy nem fért 
össze a becsületes magyar jellemével.

E szerint csakugyan nem maradt hátra egyéb, 
mint a lemondás, de mielőtt még visszalépne, köteles
ségének tartotta annyi időt nyerni, inig hazafiakat rej
tegető, vagy épen személyileg is compromittált bará
tait a lemondása után azonnal bekövetkező veszélyre 
figyelmezteti.

A hova személyesen el nem mehetett, levelekben 
figyelmeztetett a dologra mindenkit: de a kik célját 
nem ismerték és hasonló tartalmú leveleit nem kap
ták, e pár napi szünetet a felszólítás után, habozásnak 
vették s kezdettek róla gyanús hírek terjedni.

Kovács Márton semmit sem törődött azzal, hanem 
miután ugyancsak figyelmeztetési célból több ilyen utat 
is tett már, azon napot, melyen lemondását benyujtá, 
arra használta, hogy Váry Bélát és Lubomirszkyt is el
vonja az üldözés elől.

Egyúttal azonban a tréfát is vissza akarta adni.
Pár hajdút és pandúrt, kiket máskor is vitt néha 

magával, egy unokaöcscsét, mint Írnokot magához vett 
s először is Váry Bélát kereste föl, hogy részben tervét 
előadja.

Legelőször azonban az ifjú huszár-százados sor
sát akaria biztosítva lá tn i; azért tudtára adván ennek, 
hogy leköszönését benyújtotta: azt a kérdést tette fel, 
hova akar kedves Béla öcscse menekülni?

— Bizony kedves bátyám — mondja ez — én 
erre ez ideig még soha sem gondoltam. De csak elme
gyek majd valamerre.

— Nem úgy van az kedves öcsém. Határozott ter
vek kellenek. Hanem tudja mit? Van nekem Heves
megyében egypár száz holdnyi birtokom; a gazdaság
hoz ugyan tudom keveset ért, de annyit mégis csak tud, 
hogy az őszivetést nem tavaszszal kell megtenni, az
tán nem leszek én a számoltatásnál felette szigorú.

Béla elérzékenyedve ölelte meg az öreg urat.
— No csak semmi szószaporitás — mondja az — 

az a főkérdés csak, hogy és mint ju t el kedves öcsém 
odáig? s akkor kivesz egy uti-levelet Pacsek Teobald 
nevére szólót, ki Csehország Przibran helységéből való

tisztességes kertészféle ember lenne, de személyes le
írása teljesen talála Váry Bélára.

A huszár szemében már akkor könyek íényíettek.
— De mégis van egy baj — kedves bátyám.
— No csak ki vele! — biztatja az öreg ur.
— Hát az bizony csak az, hogy én olyan szerel

mes vagyok, mint a kis macska.
— Az sem tesz semmit. Adja csak azt az ut-le

velet, majd beírom utitársát is, — csak a személyes 
leírást dictálja bele uramöcsém.

Bélának a szive megdobbant. Örömében alig tu
dott szóhoz jutni.

— Igen — mondja dadogva — ha az is olyan 
könnyen menne.

— Hát mi nehézség van ? — kérdé az erélyes al
ispán. Nem szeret talán a leány?

— Dehogy nem szeret... dehogy nem szeret!
— Hát a szülők gátolják ?
— Talán az sem.
— No hát mi baj?
— Hogy történjék meg olyan könnyen ? Az efféle 

holmi ceremóniával jár, a melyekhez én nem értek.
— Már pedig én 24 órán túl nem garautirozhat- 

lak, talán még addig sem. De hát ki légyen az a becsü
letes személy? Olyan távol lakik, hogy addig nem j u t 
hatsz el oda?

— Nem az!
— Hát mit késiekedel? Vágj be; huszár vol

tál te.
Béla megölelte s összecsókolta az öreg urat.
— No no, — még majd feldöntesz. Diktáld be a 

személyes leírást. Kicsoda ez a bizonyos?
— Lubomirszky Ilona.
— Iíohé! Az a kedves kis portéka? Holló! Hisz 

ez nagyon pompás dolog és tökéletesen bevág ter
vembe.

— Hogyhogy ? Micsoda tervébe bátyámuram ?
— Hát nem sejted ? Hisz épen azért jöttem 

főképen, hogy Lubomirszkynak a kölcsönt visszaadjuk 
és komédia képen előre eljátszuk neki azt, mi később 
majd mint tragoedia is bekövetkezhetik.

— És mi ez a terv?
— Az egész egyszerű dolog. Már korábban el- 

küldöttem hozzá egy pár ismerősömet a kik azon gya
nút költék benne, mintha én csakugyan hajlandó len
nék a jelen kormány alatt hivatalomat megtartani. Nos, 
nem gyanítod már mi szándékkal ?

— Nem én bátyám, egy betűt sem.
— Halld hát. Executiot viszünk reá. Nézd a zse

bemben egy császári sipka, melyet egy penziouatus tiszt 
barátomtól kértem el. Egy kurta vasat is hoztam a te 
számodra.

— Az én számomra? — kérdi megütközve az 
ifjú.

— Igen hát. Estve lesz, mire oda érünk s te min-



ileii feltűnés mellett fölteheted, mintha már foglyom 
lennél. Aztán Pista öcsémet is viszem, mint Írnokot. A 
gazdát kivallatjuk, verhőroljuk; holmiáról összeírást 
készítünk és lezároljuk. Lezárolunk, lepecsételünk min
dent, — lezároljuk még Iloukát is — a te számodra 
Azt hiszem ez jó tréfa lesz ugy-e?

— Pompás! No bátyám, csak igaz az, hogy okos 
embernek mester a neve Hát induljunk? Előre örülök 
e gyönyörű tréfának.

III

Lubomirszkynál kedélyes társaság ült együtt.
Ott ültek, jó szöllősi bor mellett a gazda, Nagy 

István uram és a helybeli lelkész: tiszteletes Nagy Áron 
uram.

Jól esett ez időben a külső világgal szembeu egy 
kis kedélyes belvilágban keresni kárpótlást.

Az adomák, a vidám társalgás most sem szakadt 
meg; pedig már a családi lakok fölé is tornyosultak a 
vész felhői széles e hazában.

Ha Lubomirszky elvégezte tábori anekdotáit, Nagy 
István gyújtott anép adomáira s ha az belefáradt, Nagy 
Áron uram beszélt jőizü dolgokat a diák-életből

Egyszerre a legbangosabb kacaj közepette sze
kérdörgés, ebugatás haitik s az ajtó felé siető házigaz
dával szemben megállanak: Kovács Márton föltett fe
ketesárga zsinóros sipkával, Medgyesi Pista tollal füle 
mellett s hosszúra hajtott iratcsomóval hóna alatt; útó
nok két hajdú között Vári Béla kurta vason.

Lubomirszky megdöbbent ugyan, de zavarát mégis 
el akarta rejteni.

— Isten hozott barátom — mondja — épen jó
kor jösz; foglalj köztünk helyet.

— Köszönöm — mondja az alispán rendületlen 
hivatalos komolysággal — de nem fogadhatom el; egé
szen hivatalos ügyben jövök — kisérjétek — mond a 
hajdúkhoz ezt a fiatal urat a belső szobába; aztán men
jetek ki a folyosóra s ügyeljetek, hogy baj ne legyen. 
Írnok ur, foglaljon ön helyet az asztalnál. Azonnal 
hozzá kell fognunk a kihallgatáshoz!

Az előbb vidáman mulatók most fölállottak s 
kétkedve néztek a jelenetre.

A lelkész és jegyző kalapot akartak venni; de 
Kovács Márton feltartóztató őket.

— Bocsánat uraim, de e házat senki sem hagy
hatja el. Ue különben is szükségem van önökre. Pa
rancsom nem csak a házigazdát, hanem önöket is il
leti.

A két vendég kövülve állott meg.
— Eredj Márton, ne bolondozzál — mondja Lu

bomirszky — csak nem ment el az eszed, hogy engemet 
elfogass.

— A dolog uram nagyon is komoly -  mond Ko
vács Márton. írjon ön írnok ur.

— Vádlott neve? kérdi aztán Lubomirszkyhoz 
fordulva.

Lubomirszky el volt képedve.
— No csak hallottam, de nem tettem fel rólad, 

mond sóhajtva Szegény hazám!
— Vádlott ueve ? — kérdi újra Kovács Márton 

szigorúan
— Lubomirszky Mihály — mond keserűen a há

zigazda
— Születési éve? Vallása?
— 1802, evangélikus.
— Állása. Özvegy. Több gyermek atyja.
— Foglalkozása?

— Földbirtokos.
— Volt-e már fogva?
— Soha.
— Mi szerepet vitt ön a forradalomban ?
— Ön azt épen oly jól tudja, mint én — mond 

ez gúnynyal.
— Figyelmeztetem önt, hogy nem egykori barátja, 

hanem bírója előtt beszél; azért gondolja meg mindazt, 
amit mondhat, vagy mondani akar.

— Mindegy — mond ez. A mit tettem, arra 
büszke hazafi érzelemmel emlékezem s nem fogom bí
róm előtt is eltagadni soha. Én erélyes toborzó kormány- 
biztos voltam; hazám és királyom védelmére első vol
tam az elsők között s később magam vezettem egy sza
badcsapatot az alvidéken. Aztán mint ilyen a nagy sza
badságharcban helyemet mindvégig megtartottam.

— Olvassa föl Írnok ur a vallomást.
Pista öcsénk felolvasta.
— Magáénak ismeri ön a vallomást? — kérdé 

Kovács Márton komolyan.
— Igen.
— Úgy írja alá ön.
Miután ez megtörtént, az alispán megszólalt:
— Még egy igen szomorú kötelességem van. Miu

tán önnek vallomása annyira terhelő, kénytelen vagyok 
önnek minden ingó és ingatlan vagyonát összeiratui

Lubomirszky elhalványult.
— És miből fog aztán családom élni? — kérdé 

keserűen.
— Ő felsége kegyelme talán fog könnyíteni hely

zetükön.
Az összeírás kezdetét vette. Minden bútort, min

den házieszközt fölirtak.
— Mit — mondja Lubomirszky — hát még in

geimet is? Miben fogok ezentul já rn i?
— Ott, hova ön szállíttatni fog, gondoskodva le- 

end ön öltözetéről — mond Kovács Márton hátrafor
dulva, hogy nevetését elrejtse.

Ekkor lépett be egy hajdú, súgva jelentvén az al
ispánnak, hogy a béresek az aklokat hátul kibontották 
s a marhákat az erdőre hajtották.
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— Jól vau! — mond az alispán, — mintha va
lami komoly intézkedésről vett volna értesítést.

— Mielőtt — mond aztán az Írnokhoz fordulva — 
a külsőségek összeírására mennénk, jó lesz, ha ezen 
urak előleges kihallgatását is hevégezzük. Üljön le ön.

Először a jegyzőt vonta kérdőre; s a szokott for
malis kérdések után kérdé:

— Ön, mint beszélik tetemes részt vett a forra
dalomban?

— Nem emlékezem reá, — mond a jegyző meg
ütközve.

— De igen. Azonkívül, hogy Lubomirskyt itthon 
helyettesítő és igy a hadjáratban működni alkalmassá 
tette, tudomásunk van róla, hogy tágas udvarán na
gyobb hadi operatióknak is adott helyet.

— Nem emlékezem — mond a jegyző elké
pedve.

— Gondoljon csak vissza. Nem ön udvarán gya
korolták-e'magokat a kutya-bagosi nemzetőrök?

— Ez igaz — mond a jegyző, — de hát ez is 
vétek ?

— És pedig tetemes. írja  ön Írnok ur. Igen, — 
mondom — tetemes vétek... Mert ha a kutya-bagosi 
nemzetőrök gyakorlatlanok lettek volna, ő felsége se
regében bizonynyal kevesebb kárt tettek volna.

Luhomirszky nem állhatta meg, hogy hangosan 
eine nevesse magát. Talán kezdett reájőnia tréfa nyit
jára; talán csak keserűségből tette. — Uram — mond 
feddő hangon Kovács Márton -  megtiltom önnek ily 
komoly esemény alkalmával nevetni!

— Hiszen, uram, nem láttak csak egy ártatlan 
nyulat sem. A hadügyminiszter még Nagy Károlyből 
visszaparancsolta az idős családatyákat.

— Mindegy. A szándék és vétek egy. Ezt nem 
érti ön. Álljon elé tiszteletes ur.

A papot is kivallatá. Legnagyobb vétke az 
volt, hogy kálvinista létére böjtölt és a kormány 
rendeletéit kihirdette.

Épen ennek végéhez értek, midőn az ebédlő a j
taján a barátnőjétől hazatérő Ilonka sírva belépett 
és egyenesen atyja karjaiba rohant.

(Vége köv.)

T E N N Y S O N .
(AZ „ANGOL ESSAYK«-BŐL)

Tennysonról szólva, kénytelenek vagyunk előre
bocsátani, hogy művei még nem valának beható, tüze
tes bírálat a la tt; azokról határozott Ítéletet mondani 
nagyon nehéz, sőt némileg kellemetlen föladat. Ennek 
az oka részint abban fekszik, hogy Tennyson hosszú 
időn át egyetlen, jelentékenyebb költője volt Angliá
nak; részint abban, hogy sokan, még ma is, csak élve
zetnek, díszítésnek tekintik a költészetet, s nem annak, 
a mi megnemesiti és megerősíti mind az írót, mind 
az olvasót, s az emberi foglalkozások és tettek iránt 
rokonszenvet ébreszt mindenkiben.

Tennysont nemcsak túlhalmozták dicséretekkel, 
de oly tehetségeket is tulajdonítottak neki, melyek épen 
ellenkezők a valóban létezőkkel. Azt gondolták és hit
ték, hogy nagy adag eredetiséggel bir, holott csupán 
fogékony, s könnyen befogadó tehetsége vau ; drámai 
képzelemmel ruházták föl, holott nagyon is tartózkodó 
és zárkózott.

De meg kell vallanunk azt is, hogy jelesebb mü
veit ritkán dicsérték érdemük szerint; s utósó dolgoza
tai szerezték meg neki a hírnevet, felizgatva a műve
letlenebb tömeg ízlését. Ez az eset nem ritka a költők
nél ; de mi ki fogjuk mutatni, hogy Tennyson pathó- 
száról és valódi érdemeiről illő méltánylással lehet szó
lam.

A mi nála a vonzerőt alkotja, melylyel minden
kit hallgatójává varázsol, az egyéni érzelmeinek mély
sége és heve. Ez az, mi nyíltságot, erélyt, valódiságot 
kölcsönöz egyéb tehetségeinek, zeneértésének, a külső 
szépség iránti finom érzékének, s a philosophiai igazság

utáni törekvéseinek; másként mindezek a szépség csa
lóka mimikái és külső, értéktelen díszítményei len
nének.

Nem igy áll ez minden költőnél;Wordsworthban 
például a természet iránti vonzalom, társulva az embe
riség iránti terjedt, nyugalmas érdeklődéssel, fölülmúlja 
az emberek iránti egyéni érzelmeket; e természet nagyon 
is különbözik a Tennyson-étól. Tennysonnál egyetlen 
oly lapra sem akadunk, melynek értéke nem ama sze
retetett alapulna, melylyel valamely kedves ismerőse 
iránt viseltetik. És e szeretetben nagy tisztaság s nagy 
egyszerűség van. Hogy mily egyszerű iró Tennyson (da
cára, hogy nagy szorgalmat fordít irályára) azt mosta
náig még keveset emlegeték. Egyszerűsége hasonlít egy 
nyilt, mesterkéletlen modorú nőhöz, kinek nincs világ
bölcsessége, gyakorlati eszélyessége; de nem is bir (ám
bár kevés itt a kivétel) a szenvedély vadságával. 
Valamint egyszerűsége, úgy állhatatossága is hasonlít 
az ilyen nő erényeihez. Nincsenek szeszélyei, de sérteni 
sem képes. E tekintetekben lyrája Horatius, Burns, By
ron és Heine lyrájához hasonlítható. E költők minden 
emberi erénynyel és vétekkel kérkedhettek: szenvedé
lyességgel, állhatatlansággal, világismerettel, sokolda
lúsággal és élvhajhászási buzgalommal. E tulajdonsá
gok közül a négy utósó alig található fel Tennysonban; 
a szenvedélyességből keveset bir, de a szenvedély nőies 
finomságából, a gyöngédségből igen sokat.

Tennyson költeményei között az „In Memoriam“, 
című a legjellemzőbb; természetét leginkább ez árulja 
el. Más költeményei, s különösen a „Maud“ egyes ré-

30
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szei tüodüklöbb ihlettel vannak ugyan Írva: de nem 
lepleznek fel oly nagy részt a költő egyéniségéből, éle
téből, indulatai- és gondolataiból.

Végigtekintve az „In Memoriam"-on, a gyönyörű 
képek és festések nagy száma, gyakran egyetlen sorba, 
vagy egy-egy versszakba szorítva, mindenkit meglephet.

Alig van angol költő, kinek oly tiszta és nemes 
érzelmei volnának, mint Tennysonnak; de való az is, 
hogy egy angol költőnek sincs az érzelmi benyomások 
iránt nagyobb fogékonysága, mint neki. 0  szépséget lát 
ott, hol mások csak rutát látnak; zenét hall ott, hol a 
közönséges fület mi hang sem érinti. És a mit látott és 
hallott mások előtt szavakban adja vissza; szavakban, 
melyek gondosan vannak ugyan kiválasztva, s szabatos
ságuknál fogva nehezen érthetők; de a ki egyszer meg
értette, soha sem feledi el azokat. A természet nagy
szerű látványai, és az ezek által felköltött gondolatok 
és képletek nem otthonosak kedély világában, s nem is 
tudja azokat oly élénken kifejezni, mint a század ele
jén élt költők. De a mindennapi tájképek részletezésé
ben, a vidék hangjainak és látványainak leírásában fe
lülmúlhatatlan mester. Nem nyúl ő e tárgyakhoz hi
degen, kevélyen ; szive pathoszát önti reájok, s annak 
lángjánál melegíti föl azokat.

Az előbb említők Tennyson szabatos rövidségét, 
mint jellemző vonását; és ez igaz, nem csak leiró köl
teményeit, hanem átalában minden müvét tekintve. 
Senki sem képes kevesebb szóval, nagyobb súlylyal és 
emphasissal kifejezni érzelmeit.

De van egy tulajdonság, mely nem található fel 
Tennysonban, s mely jóllehet nem ellenkezik a kifeje
zések rövidségével, mégis igen ritkán fordul elő azzal 
egyesülten; s ez a gondolatok és irály gazdagsága.

Nyelvezete tiszta és hatásos is, de megragadó ereje i 
nincs. Művei a képek és leírások hosszú sorát foglalják 
magukban, melyek szabatosak ugyan, de elszigeteltek; 
nincs átaláuos lendület bennök, s csak a részletekben, 
de nem az egész műben uralkodnak egyes, nagy fogal
mak ; a lényeges elemek közönséges hangon vannak 
szőve; mély, meglepő gondolat nem zavarja föl azokat, 
nem engedelmeskednek bizonyos iránynak, mely élén
kebbé, ragyogóbbá tenné őket, s rokon összeköttetésük 
által uj jelentőséget nem nyernek. Mert miért olvassuk 
a „Princess“- t ? A stanzákért, a „Könyek, lomha kö- 
uyek“ és „Hősét halva hozta haza“ s más ilyenekért. 
— A történet csak merő tréfli, ragyogás, jelentőség- 
nélküli tréfa.

Az „Idylls of tbe King“ legmerészebb költemé
nye Tennysonnak, s ez, valamint a „Princess“ annak 
tanúbizonyságai mennyire képtelen valamely terjedtebb- 
körű tárgyat felkarolni. Egy lényegében lyrai termé
szet erőlködései ezek, mely drámai költeményt akar al
kotni ; a költő gyöngeségét szembeszökőleg mutatják a 
sorok, mert az egész kötet az érzékenykedés kitörései
vel van telve, Az A rthur-legendák s különösen „Arthur

halála“, melyen Tennyson könyve alapszik, nincsenek 
ugyan nagy képzelemmel írva, de mégis vonzók egy- 
szerüségök és természetes pathószuknál fogva. E legen
dák eredeti Írójában a páthósz mellett még a harc és 
párviadalok iránti jellemző szeretet is megvolt: az erőt, 
bátorságot, lovagjainak viadalait, mintegy önmagából 
kiindulva Írja le. Tennyson, békés időkben élve, nem 
sokat törődik e viadalokkal; elmeséli, hogy Geraint egy 
csapással miként vágta le Doorm gróf fejét; hogy mily 
nagy bámulatot kelt maga iránt Lancelot a párbajok
ban, de e leírásokban semmi érzés nincs; bizonyos hi
deg formaszerüség ömlik el költeményein, midőn ily 
elbeszélésekhez jut. Koppant külömbség van az „Elai- 
ne“-ben előforduló tornajáték leírása, és „Ivanhoe“-jé 
között. Innen van, hogy Tennyson sokkal szükkörűbb, 
mint a régi románcirók; ezalatt azt értjük, hogy a kül
világról szükkörü fogalmai vannak, mig ellenben őrült
ség lenne tagadni, hogy Tennyson mélyebb érzésű az 
„Arthur halála“ szerzőjénél. De az „Idyllekben“ az 
emberi jellemek kiilönféleségének ösm ere téré alig aka
dunk. Vessünk reá egy futólagos pillantást: Arthur az 
egyedüli alak, mely az „Idyllekben“ kimagaslik; en
nek felfogását dicsérik leginkább, s Arthur egyetlen 
jelentékeny beszéde az, melyet Guinevere királynéhoz 
intéz, midőn hütelenségének fölfedezése után először ta
lálkozik vele. Kérdés, természetes-e e beszéd, vagy 
sem ?

Alig hiszem. A megsértett becsvágy nem erkölcsi 
maximákban és okoskodásokban fejezi ki metsző fáj
dalmát. De Arthur épen úgy beszél, mintha akkor ol
vasta volna a szép, fellengős irályról Matthew Arnold 
dolgozatát.

Az „Idyllek" azonban mégis nagy népszerűségnek 
örvendenek, mi részint a könyvben föllelhető mély ér
zésnek, mely „Elaine“-ben különösen vonzó és kedves, 
részint e régi, és még mindig érdekes tárgy feldolgozá
sának, (ámbár az uj elemek nincsenek öszhangzatban a 
régiekkel.) részint az irály könnyedségének köszönhető; 
mert igen sokan s jogosan éltek eddig ama hitben, hogy 
Tennyson nagy költő, de nehezen érthető iró; most tehát 
megvoltak lepetve, midőn oly kötetet nyertek tőle, melyet 
ép oly könnyen megérthettek, mint az időszaki iroda
lom bármely beszélyét. Igazságtalanság lenne az „Idyl- 
lek“ magas fokon álló értékét elvitatni; némely sorai
ban valóban sok szépséget, s kevés költeményben található 
mély érzelmet találunk. De az egészre nézve egyet
értünk Taine élesen bíráló véleményével, ki azt mondja, 
hogy „Maiid“ mind az „Idyllek“-et, mind „Enoch 
Arden“-t jóval felülmúlja, mert ide nem számítva a 
„Maud" különc kezdetét és végét, annak közepén a leg
kedvesebb és legtökélyesb költészettel találkozunk. A 
„Maudban" Tenuyson nem művész, mint más költe
ményben ; és ez talán ócsárlásuak tűnik fel, de némi
leg mégis dicséret, mert ő abban, a mit ir, túlságosan 
is sok gondot fordít a művészi hatásra.
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A mélyebb felfogás hiánya, mely Tennysonban 
felvett tárgyainál mutatkozik, szembeötlő akkor is, mi
dőn valamely tudományos problémával foglalkozik. 
Hogy ő napjainkban szellemi erő, tagadni nem lehet, 
de mitsem fedezett fel a tudományosság terén; az is
meretlen régiókban beható kutatásokat nem tett, sőt 
még gyakran a buvárkodók eszméinek irányát is elté
vesztette szemei elől. Annyit azonban dicséretére hoz
hatunk föl, hogy a vallás és bölcselkedés kérdéseibe, 
melyek azelőtt a buvárkodók szenvedélyei és heves 
megtámadásai folytán, úgyszólván, bemocskolva voltak, 
tisztult okoskodást vitt be. Nem oldotta meg e kérdé
seket , nem vetett azokra felderítő világosságot ; 
nem alkotott uj fogalmakat, nem vont le tinóm követ
keztetéseket, jóllehet, mint magasinüveltségü iró má
sok eszméivel és gondolkozásmódjával ismerős volt. 0  
képzeleti leg tekintett azokra, miket mi e titokszerü 
szavakkal: Isten, ember, halhatatlanság, fejezünk ki; 
közelebb hozá ezeket, de nem az elméhez, hanem az 
érzelmekhez ; megérlelé s összetársitotta földi tapasz
talatainkkal, szerelmünk, és reményeinkkel. Ily érte
lemben, mint már említők, szellemi erő Tennyson, de 
nem tehetségének feltűnőbb eredetiségénél fogva,

T Á T
TÁRCA-LAPOK.

(Régi emlékek. — Himfy szerelme. — A logikus. — Rózsa 
és levendula. — Egyszerű történet)

Szeretem néha lelkemet ugaron hevertetm. Hadd 
pihenjen! Ilyenkor menekülni a benyomásteljes je
lenvalóból, a múlt emlékei közé temetkezem s éltem 
archívumában turkálok, mint búvár tudós, régi levelek, 
avit emlékek, málló könyvek közt.

Az emlékezet fehér lapján a már-már elhalavá- 
nyult betűk feltűnnek, mikor a felszított régi lángok 
fölé tartom s benépesedem kedves alakokkal, porló 
hamvakba életet lehellek s aztán elmulatunk együtt. 
Ezek a kedvesek ilyenkor oly hívek, ezek a barátok oly 
önzéstelenek, ezek az emberek oly becsületesek! Ez a 
sok szép érzelem kissé elkésett, hanem az már úgy szo
kott lenni.

Ily órában jutott kezembe egy régi, bagariába 
lelkiismeretes tartóssággal kötött könyv, melynek a 
nedvesség által kivert, sárguló címlapján e szavak vol
tak olvashatók: Himfy szerelmei. A kesergő szerelem. 
Buda. 1801.

Ez a régi könyv nekem különösen drága emlék
Nem épen tartalma miatt.
Ugyanazt bírom velinpapiron.uj kiadásban, arany- 

szegélyű kötésben.
Hanem ez utóbbi cimboritékára nincs semmi sem

Irályának rövidsége, szabatossága, mint már meg
jegyeztük, méltóságot kölcsönöz szavainak.

Az „In Memoriam“-ban, valamint más költemé
nyeiben is a gondolatok egészen egyszerűek. Vannak 
azonban esetek, midőn nem az egyszerűség, hanem a 
gondolatok nagyszerűsége szükséges, ilyenkor Tenny
son rendszerint hibázik.

Politikai elmélkedések, mint mondtuk, nála rit
kák s ha előfordulnak is jelentéktelenek, kicsinyesek 
Van egy hely a „Priíicess“-ben, mely valóban nevetsé
gessé válik ama atyai hangnál fogva, melyet abban 
Tennyson használ, a világ irányában.

Rövid, de mégis eléggé hosszú bírálatunkban, 
meggyőződésünk szerint mondtunk Ítéletet T e n n y- 
son felett. Bár élesen boncoltuk hibáit, kitüntettük 
kitűnő oldalait is; s minthogy ez utóbbiak tulsulylyal 
bírnak az előbbiek felett, bátran állíthatjuk, hogy Ten
nyson Angolország legjobb és legrokonszenvesebb köl
tői közé tartozik!

v. y.

tC A.
írva, holott a régi könyvön szinte hemzseg a sok alá
írás.

Legfölül szigorúan keménykezii vonásokban lá
tom: Ex libris Pauli Görvély de Görvély 1802. Constat 
1 1  8 grossos.

Görvély Pál urat, ki a könyv megszerzője s ere
deti birtokosa volt, nem ismerem. Valami jó öreg táb- 
labiró lehetett, tán buzgó irodalombarát s mindenesetre 
takarékos és rendszerető ember, mi nemcsak Írásának 
jelleméből, hanem tartalmából is kitűnik. Nem mu- 
lasztá el a könyv árát, hogy az „mit kóstált“ — jó há
zigazdához illő módon bejegyezni.

Görvély katonaviselt ember is volt, mert különös 
előszeretettel jegyezte ki a „Mars ádáz dühéről“ vagy 
„álgyukról“ szóló helyeket, egyes glossákkal is kisérve 
a strófákat: „praestanter“, „valde bene“. A szokásos
G. (Görvély) betű soha sem hiányzik ez aláhúzott he
lyeken. Eleget olvashatta, ideje is volt a jó öreg urnák, 
hiszen magyar ember akkorában ráért irodalma termé
keit átélvezni.

Jóval alább következik feketébb tintával: Carol i 
Gaaler 1-um in annum philosophiae auditoris anno 181 °/, 
Cassoviae.

Az öreg ur halála után juthatott valamelyik ro
konának örökül, ki, mint látnivaló, Kassán koptatta a 
filozófiai kurzus padjait.

De a két aláírás közötti időszak alatt sem hevert 
a könyv mindig Görvély ur polcán, mert ugyan nem

30*
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mint tulajdonosok, de igenis, mint időleges haszon
élvezők jelentkeznek többen: „Én olvastam ez könyvet 
1803-ban augusztusban Barkó Judit.“ Mellette: „Én is 
olvastam, de később Francisca.“ „Oh de szép könyv! 
Kántory Terézia 1804-ben.“ „Ne haragugyon, hogy 
ollyan soká vót nállam. Erzsi.“

Lám, lám, akkor is csak úgy pártolták az irodal
mat, mint mai napság. Hány kerületet, megyét járt 
meg ez a munka, mig Görvély bácsi kezébe visszake
rült! A magyar embernek mindenre telik, mert minden 
elkerülhetetlen szükség s kölcsön nem vehető, csak a 
könyvet veszi kölcsön. Az luxus, arra kár minden em
bernek valamicskét költeni. A pap tart egy újságot, a 
doktor egy másikat, az uraság is vagy kettőt, ezek az
tán kézről-kézre járatják. Ha már az újságra ily ala
csony arányban jut a vevő, hát még a könyvre! A leg
buzgóbb még az, ki h áz  a f i ú i  kötelességnek tartja az 
irodalmat „pártolni“. A legkisebb azok száma, kik be
látják, hogy már túl kellene lennünk azon koron, mi
kor a hazafiság skorpióival kergették a közönséget a 
könyvárus boltjába, s hogy a könyvekre költekező tu- J 
lajdonképen csak önmagát „pártolja“. Nem csekély azon j 
osztály, mely hiúságból vásárol könyvet, hogy nevét az 
előlizetők lajstromában olvashassa.

Uraim, hölgyeim! ne az irodalomnak, maguknak 
tegyenek önök szolgálatot, midőn a házi kiadások soro
zatában : a konyha, ruházat s egyéb rovatok mellett a 
könyveknek is egy szerény helyet engedélyeznek.

A nemzet gazdagságát az anyagi fogyasztás, a 
szellemi vagyonosságot a szellemi mutatja. Ne a nem
zet becsületéért fogyasszunk, hanem saját okulásunk
ért, csak akkor fog az irodalom azon szűk bilincsekből 
kiszabadulni, melyekbe a nemzet egy részének nézetei 
verték, csak akkor fog pariaga zsendülni.

Szálljunk le a katedráról , maradjunk Him-
fynél.

Csak a néma lapok tudnák elmondani, mily vi
szontagságok és véletlenek juttaták harmadik tulajdono
sához, ki emlékét ezen inscriptióval örökíti meg: „Ezen 
miv tartozik Csordás Antalhoz 1820.“

Csordás Antalt — „Tónit“ csak hírből isme
rem.

Szegény néném beszélt sokszor róla.
Ok szerették egymást.
Néném még pajkos 15 éves gatyás galamb volt, 

mikor ama kis városba, hol ő lakott, egy fiatal studió- 
zus került. Logikus volt. Testimoniumát a logikából 
nem ismerem, de hogy az elméletet a gyakorlatban ér
vényesíteni tudta, megmutatták a következmények.

A fiatal logikust egy háznál kosztra és kvártélyra 
(az étel és lakás akkor még ismeretlenek lévén) instal
lálták. Ablaka egy kertre nyilt. Szemben egy másik 
ház függönyös ablakában violák, rózsák s egyéb virágok j 
illatoztak. Vaslogikája azonnal megsúgta Tóninak, hogy 
oda át kell oly lénynek is létezni, a ki e virágok gond- I

já t viseli s erős lévén a következtetésekben nem késett 
azon gondviselőt a „feminini generis“-be sorolni Tóni 
még tovább ment, e nő — fiatal, mert ha vén volua, 
ablakát levendula, rozmarin és savanyított ugorka dí
szítené üvegekben és cserepekben.

Másnap reggel meglátott egy kis hölgyet, ki az 
ablaknál hosszú haját fésüli.

A logikus meglátja, a nő észreveszi s gyermekes 
örömmel elmosolyogja magát. Nagyon szép haja volt, 
azt ugyan nézhette a logikus. A lány sokáig fésűiké- 
dött, a hajfátyolt arcára boritá s azon átkacsintott ha
misan Tónira, mintha mondaná: Ugy-e bár,ilyen „slei- 
erja“ nincs ám mindenkinek?

Megszerették egymást Tóni és — szegény né
ném.

Almadoztak hónapokig. Néném Tónitől kapta 
Himfyt s gyöngéd irón-huzásokkal megjelölte azokat a 
szép helyeket.

—■■ Mit uern tudna felforralni 
Az éu tiizem inelege V

A ztán: így futok éu Ámor elöl,
Hajh de még sem távozom

Hányszor ott nem estvéledtem 
Éltem akkor boldog volt.

(Ezt vastagon Tóni húzta alá. Sokszor vacsoráit 
a kis lány házánál s esteli után együtt nézték a hold 
világot.)

Meddig tart e szomorú 
Létem dúló háború?

(Ide ez van jegyezve: „igaz“. Ekkor akart néném 
klastromba menni, mert apja rósz szemmel kezdé a 
fiatal pár évelgését nézni.)

Hallottam én szép szavának 
Ezüst haugját zöngeni,
Philomela panaszának 
Hangja nem oly isteni.

(Ez kétszeresen van aláhúzva. Néném igen szé
pen énekelt. Sokszor mondta apjának, hogy ha nem 
adja Tónihoz, „aktricz“ lesz.)

Aztán: Napok jőuek, napok mennek,
De búm csak nem távozik...

Ez az örökszép strófája a fájdalomnak körömmel, 
hajtüvel, tintával van számtalanszor aláhúzva. Mert 
Tóni befejezte a logikát s vakációzni ment. Szüreten 
megbetegedett s meghalt. Nagyon simplex história. A 
nénémnek nem volt simplex. Erről tanúskodnak a vas
tagon kijelölt helyek:

Téged látlak az egeknek 
Magas, tiszta kékjében, - -
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Továbbá : Gyermekségem szép idei 
Be hamar elmulatok.

Es sok más. Egy egész élettörténet van itt alá
húzva.

Néném öreg korában sokszor szokta volt ezt a 
könyvet elővenni s maga mellé ültetvén a pamlagra, 
kért olvassak abból a könyvből. Szeme világa elhagyta 
már, de azért sírni mindig tudott a régi verseken Pe
dig akkor unokát ringatott ölében.

Tegyük vissza a könyvet az ő helyére.

Domino.

IRODALOM.

..Benedek Aladár legújabb költeményei“. (Pest, 
Aigner L. bizománya 1870.) --  11. Benedek kedélye 
majdnem minden állapotában nyilatkozik. Költői cél
ját, melynek elérésére a szeretet buzdítja, a legkülön
bözőbb módokon igyekszik kivívni. Majd éles, súlyos 
fegyverrel küzd; majd csipkedő; máskor eldob minden 
fegyvert s kér, könyörög, vagy sírva panaszkodik; 
gyakran meggyőzni, bölcselkedéssel rábeszélni akar, 
vagy elbizakodva tréfál, mig újra fölkapja fegyverét s 
kétségbeesve gyakran önmaga ellen fordítja azt.

Benedek költészeti iránya: küzdelem, törekvés az 
emberiségért. Nem az a költészet, mely szemet huny a 
gyarlóság előtt s elhazudva az élet nyomorultságát, 
csak annak szép oldalait tünteti föl; nem az a költé
szet. mely önmagát ámítja, mosolyog, bohóskodik, si
mogat s oly vigaszt ad, oly boldogságot lehel, melyet 
a legközelebbi percben az élet keserű tapasztalata meg
semmisít, s melynek eltűnte után szivünk annál bete
gebb lesz: hanem az a költészet, mely nem retten visz- 
sza a legkeserűbbtől s feltárja az élet, a társadalom 
minden sebét, minden hitványságát; mely feltünteti a 
roszat, hogy a jót annál könnyebben ismerjük meg; 
mely hadat üzen mindennek, mi az embert nyomorult
tá teszi, — s mely oly vigaszt, oly boldogságot ad, 
mely nem hazudtolja meg magát, miután saját nyo
morunk elvész az emberiségében, a specialis, mintegy 
elenyészik az általánosban.

Szépen igazolja állításunkat a „legújabb költe
ményekében az „Egy elégia a szerelemről“ cimü köl
temény (131 1.) refrainje:

A szerelem csak egy lesz mindig:
Szép mese, ködkep, tündérjátók.

S ez épen nem vigasztaló hangot, mely az egész 
költeményen végig vonul, az utolsó strófa által meg
nyugtatóvá teszi. A szomorú hangot egy fokozottabb, 
erősebb által enyhíti:

Vagy nem elég? s tán vádoltok, hogy 
Elégiámnak rósz a vége V

Mert nincsen benne elég vigasz,
Nincs megnyugvás, hit, malaszt s béke?
No hát, hogy ezt is megnyerjétek,
Azt mondom: e vers futó árnyéig;
S nem a szerelem, de az ég s föld:
Szép mese, ködkép, tündérjáték.

8 most szabadjon egy kényes, de nagyon fontos 
kérdést fölvetnünk, melyre megfelelni jelen tárgyunk
hoz szükséges.

Jogosult-e általában, nemcsak aestheticai. de 
ethicai szempontból is a harag, a v á d d a l  fellépő 
fájdalom költészete ?

Azt hiszem kevés théma van a bölcsészet terén, 
melynek kifejtése oly hálás lenne, mint épen ezé; de 
mi itt bővebben nem foglalkozhatunk vele, s azért kér
désünkre csak néhány szóval felelünk. — A vig és 
szomorú elem (az anyag, melylyel a költő dolgozik) a 
költészetben oly régi, minta tűz és a viz a természet
ben. Hogy milyen költő, melyik elemhez nyúljon, azt 
az illetőnek kedélyvilága határozza meg. A kérdés csak 
az, ha a szomorúhoz nvul : mikor van joga „fájdalmá
nak“ v á d  alakjában kifejezést adni?... A napokban ol
vastam valahol, hogy nincs rútabb dolog, mint vala
kitől fájdalma s panaszkodása o k á t  kérdezni. Elég 
gyöngéd állítás, de én csak az életben fogadhatom el. 
Az irodalomban, hol az álpróféták száma oly nagy s hol 
az igaz hangot a hamistól csak az avatottak tudják 
megkülönböztetni, ez állítás félrevezető. S most meg
felelhetünk fölvetett kérdésünkre: A harag, a v á d d a l  
föllépő fájdalom költészete mind aestheticai, mind et
hicai szempontból jogosult, ha a harag s a fájdalom
ban való kitörésre ok van. Ez ok, mintegy följogosít
ja a költőt, hogy kitörjön, mert e kitörés nem egyedül 
a költő, de a társadalom számos tagja fájdalmának ki
fejezése lehet. Tudta ezt Benedek s azért, midőn köl
tészetét „világfájdalom“-mai vádolták, előállt néhány 
hírlapi cikkel s egy kötet társadalmi rajzzal, melyben 
ifjúkori szenvedéseit, sőt még kihágásait is őszintén 
napfényre hozta, hogy amaz embereknek, kik kifakadá- 
sait „oknélküli szenvelgés“-nek deklarálták, szemük 
elé tartsa a tőrt, melylyel szivét megsebezték!

S ezzel nemcsak a „világfájdalom“ fogalmát tisz
táztuk, hanem kifejeztük egyszersmind helyeslésünket 
az iránt, hogy Benedek irányáról (a szomorú elemről), 
dacára a számos jó tanácsnak, le nem mondott, mert 
az épp oly lehetetlen, s nevetséges lőtt volna, mint mi
kor a kovács, ki a tű z  embere, egyszer csak fogná ma
gát s fölcsapna halásznak, holott a v i z z e 1 (a ragadó 
árral) sohsem volt dolga.

Miután Benedek költészete a küzdelem, a csatá
rozás kifejezése : működése súlyos gondot igénylő. A 
„legújabb költemények“-bena „Vidéken“ cimü (145 1.) 
is igazolja ez t:
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Ne vigyetek engem többé tiközétek!
Kik az élettől hajh! oly sokat reméltek ;
Kiknek fényt a nappal s árnyat csak az éj ad,
Kiket kielégít egy ünnep, egy névnap, —
Itt az én lelkem csak önmagába mélyed,
S azt látja, hogy nála nincsen már szegényebb...
Hagyjatok, hol engem űz, hajt ezer eszme;
Ott talán nem sejtem, hogy el vagyok veszve.

A szenvedélyek labyrinthusában csak nehezen ha
ladhatni előre, könnyen eltéved az ember, vagy ha ke
zében tartja is Ariadne fonalát, a homály a sok zig- 
zug aggasztja követőit s csakhamar azzal vádolják, 
hogy nem jól vezet, hogy csak tapogatózik. A most 
említett költemény is egyhelyt ezt fejezi ki:

Nekem nincs tavaszom, nekem nincs reggel!
S harcban állok mindig egy sátáusereggel !
Munkálok s munkám soh’ sincs befejezve...
Lélekzéseimbe méreg vau keverve...
Verőfényes nappal is sötétben járok !
Minden léptemen nő egy-egy vesztő árok!

A két első kötetben e vád sok tekintetben 
jogosult is volt. Benedek Columbus sorsában részesült, 
ki ellen felzudultak a tengerészek, hogy még sem
mi „világos“- t, semmi „bizonyos“-t nem látnak. 0  
azonban biztatni látszott s ime a harmadik kötetben a 
remény már félig valósult, az előttünk fekvőben pedig 
már egészen, csakhogy az uj föld még távolról sincs 
biztosítva, annak minden része meghódítva; az ura
lom még nem egész biztos; a jelek azonban azt mu
tatják, hogy nem soká minden meglesz...

De hagyjuk a hasonlatokat, melyek úgyis csak 
lerontják egymást.

Benedek költészetének l é n y  ege,  mind a négy 
kötetben ugyanaz. Értsük meg, a lényeg, az eszme; 
mert az alak, a világítás, melyben az megjelenik, so
kat, nagyon sokat változott. Az előttünk fekvő kötet 
erre nézve szerfölött nagy haladást jelez. Nemcsak a 
külalakot értjük, hanem a ben  ső formát, az eszme- 
menet rendjét, azt a valamit, mit a német mübölcsé- 
szek „második arc“-nak (das zweite Angesicht) nevez
nek. Az eszme nem lett mássá, csak megtisztult vala
mennyire, a lényeg nem változott meg, csak az előbbi 
kétes világítás, melyben megjelent lön tisztább, hatá
rozottabb.

S most lássuk a „legújabb költemények“-et kö
zelebbről s bírálatunk folytán vizsgáljuk Benedek 
költészetét r é s z l e t e i b e n  is, hogy adott vázlatunkat 
némileg kielégítsük.

A már említett irodalmi korszak költészete, mely
— tudvalevőleg — nem idegen terrenum éghajlatától 
vette éltető elemét, hanem a hazai népköltészet üdvös 
sphérája alatt termett s növekedett hatalmas élőfává,
— népies és világfájdalmas kettős irányán kívül, külö
nösen még az által is jellemzetes, hogy a philosophiai

elemet is felkarolta s hozzá még k é t f é l e  módon. E 
két mód képviselői: Arany és Petőfi. Aranynál t. i. a 
bölcsészeti elem teljesen beleolvad a lyraiba, — Pető
finél (ama költeméayfüzért értjük mindig, mely „Fel
hők“ cim alatt jelent meg először) ellenkezőleg a lyrai 
elem beleolvad a bölcsészetibe. — De maga a philo
sophia is különböző e kettőnél. Aranyé megnyugtat, 
vigasztal; Petőfié lázadásra ragad, vagy a sötét töpren
gések tömkelegébe vezet s ott — cserben hagy. Amaz 
optimista; ez pessimista. Arany iránya nem talált tú l
zókra, de annál többet a Petőfié. Az ő bölcsességének mag
va: utódai őrültségének mérges növénye lett.

Benedek sajátságos módon mind a két bölcsésze
ti i r á n y t  követi: a vigasztalót ép úgy, mint a láza
dásra ingerlőt vagy töprenkedőt. Azonkívül a két mód 
is észlelhető nála, mert a bölcsészeti elem, nem mindig 
olvad bele a lyraiba. — Hogy mily más ellentétes vo
nások jellemzik gyakran bölcsészetét, p. o. hogy a ma- 
teriálisták ellen kikel, máskor meg ő hirdet elvétve 
materialismust, — hogy gyakran sem optimista, sem 
pessimista, hanem — nihilista stb. azt itt nem mutat
hatjuk ki bővebben, miután ez csak a négy kötet rész
letes összevetése által lehetséges, s különben is a jelen 
kötet már nem mutat ilyen erősebb inconsequen- 
tiákat.

Egyes reflexiók a -legújabb költemények“ majd
nem mindenikében találhatók. Benedek s z e r e t  böl- 
cselkedni s gyakran ott is, hol nem kellene. Az ö ly- 
rája most már kevésbé túlterhelt ugyan sophismákkal, 
de szemlélődő természetét nem vetette le. S ez jól van 
igy! Benedek, ha nem is mindig következetes és elég 
világos, a mi a bölcsészet felé hajló lyránál okvetlen 
szükséges. — mindazáltal borongós töprenkedéseiben 
gyakran magvas, kidomborított gondolatokat vet föl- 
szinre. Meghasonlott kedély világa sokszor nagyszerűen 
nyilatkozik, eszméi igazi költő szárnyalást vesznek, 
gyakran azonban szárnyat szegve lezuhannak.

Tisztán bölcsészeti alapeszmével biró költemény 
kilenc van e kötetben. Hét közülök egészen alanyi, ket
tő az elbeszélő nemhez hajlik. Átalában Benedek, — 
mint az elbeszélő költeményeknél látni fogjuk, — nem 
sokat törődik a műfaji kellékekkel. Nála az eszköz a 
cél mellett egészen igénytelenné válik. Azért ha vala
mi meggyőződését, valami princípiumát bebizonyítani 
akarja, gyakran példát választ; valami történetet be
szél el, melynek rugója e meggyőződés, e principium ; 
a helyett, hogy ezt az okoskodás utján érvényesítené. 
Ennélfogva sok költeménye van, melyet nem lehet bi
zonyos műfaj osztályába sorozni, s e költeményei gyak
ran mégis igen szépek s tán jobbak, mint sok más, 
mely megfelel valamely műfaj kellékeinek
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KÉPZŐMŰVÉSZET.
A „Szép Melusina.“ A művészet ügyében cosmo- 

politikusok vagyunk. Itt megszűnik minden pártviszály, 
minden nationalismus; a nemzetek a közös, magasztos 
művészi termékek fölött kezet fognak. Mert hogy ne 
nyújtanának egymásnak segítő kezet ama magasztos, 
lélekemelő munkában, melynek célja az embert az is
tenhez közelébb emelni, a bámulat magas polcára, az 
örök dicsfény ragyogó honába.

E sorokban Schwind legújabb festményéről aka- 
ruuk szólani. Ama tizenegy modern aquarellről, melyet 
most minden német lap, minden német, kiben a művé
szet iránt csak kis hajlam vau, folyton és büszkeséggel 
emleget. A lapok és honfitársak Ítélete azonban sém
in ikép se akadályozzon bennünket egyéni Ítéletünkben, 
bogy kimondhassuk, miszerint e képcsoport minden 
gyöngesége mellett is valóban ragyogó gyöngye a német 
művészetnek.

Fény- és árnyoldalait egyaránt részletesebben 
akarjuk elősorolni. A „Szép M e l u s i n a “ valódi fes
tett költemény, csodálatos, álomszerű, mysticusan bű
vös költemény. S mint ilyet — a költeményhez ha- 
sonlólag — egészben s nem csupán egyes szakaszai sze
rint kell megítélnünk.

Nagyon csalódnék az, ki a pompás keretből egy 
lapocskát kivéve az egész műnek élvét akarná élvezni, 
mert — a valót megvallva — a technikát, a szin mély
ségét, varázsát, és a rajz tökélyét illetőleg Schwindet 
több modern festő fölülmúlja s ő alig emelkedik túl a 
középszerűségen. De e véleményt csupán az egyes ré
szek megtekintésénél tápláljuk, s nézetünk változik, 
ha az egésznek költői életét átéreztük, és fölfogtuk. E 
gyöngeségek mind elhomályosulnak az egész hatása 
előtt, mert Schwind, valóságos költő mély érzelemmel 
és meleg szívvel.

Már maga a tárgy effelől tanúskodik. Álomszerű, 
mysticus világba lépünk s a festészszel együtt k e l l  
örvendenünk és szenvednünk.

Örök boldogság ölében, az erdők hűs mélyén óri
ási sziklák alól előbuvó csermely habjaiban nyugszik 
egyedül, álmadozva, a „szép Melusina“, a bájos vizi 
nympha. Mely megragadó gyermeki arc! A szemek 
félig zárvák, álom zárja le azokat, a legédesebb bol
dogság mennyei álma. A jövő bűvös tavasz alakjában 
tűnik föl előtte.

Az ezüst hullámok boldogau ringatják az álma- 
dozót, a virágok bűvös illatot árasztanak s kábult, bol
dog szenderbe ringatják. Szép bölcső-dalt susog neki a 
szelid zephyr és ő félig alva cseveg vele. Virág, cser
mely, liget hűs mélye, figyelmeztet a csendes, zavarta
lan boldogságra. De a tudatlan gyermekből érző szűz 
lön. Szemei megnyíltak, a rózsabimbó kifejté szirmait. 
Egy titkos, epedő érzés fölzavará a boldog csöndet, egy 
mély vágy bús sóhajt hozott ajkaira. S ime karjába

zárja, kit szeret, s ő most még boldogabb. Régi boldog
sága mennyire különböző a mostanitól!

Ünnepélyes pompában várja vőlegényét a Lusig- 
; nani grófot s pompás díszben siet elibe. — A bá- 
í mulat kiáltásai hangzanak a rokonok és ismerősök aj

kairól. Ily alak, ily mesés, tüudéri szépség, ily megraga
dó fenség, földön nem teremhet!

Az első reggel Melusina férjének a vár erkélyé
ről egy, az éjjel épült tüudéri építményt mutat s vég
zetteljes esküt tétet vele, hogy őt sohasem fogja 
háborgatni s nem hallgatózik, ha időnkint eme palotá
ba elvonul, mivel ellenkező esetben örökre elveszett 
reánézve. A gróf ünnepélyes esküt tesz s tanújául hív
ja az örök istent. S a mély csöndet nem zavarja semmi 
nesz, csak a zephyr susog titokteljes regéket kedvesei
ről a tengereken túl, az örök nyár boldog paradicso
mában.

Melusina boldognak érzi magát szentélyében; 
szeretett testvéreivel játszadozhatik ártatlan örömek 
közt s Léthe életujitó vize ifjúságot és örök szépséget 
lehel a fürdő tagjaiba. Melusina szerető rokonai 
közt van. Arcán ismét az álomszerű boldogság kifeje
zése látszik, de szeme már nincs oly elmélázólag csuk
va s ajkai körül már nem játszik a szende, öntudatlau, 
gyermeki mosoly. Boldog tündérek játszadoznak a viz 
tükre felett. Szivök nem érzett még fájdalmat. Melu- 
sma boldog, elrejtve a kiváncsi szemek elől egymást 
játszva űző kedves testvérek társaságában. Miért nem 
tart örökké boldogsága?

Ott állanak a rágalmazó nyelvek titkolózólag 
suttogva a titokteljes tengeri nő alakjáról és az úrnő 
mysticus eredetéről. Egy vén pap és pár szolga fejét 
babonásan összedugja. Keresztet vet magára, s iszo
nyodva veszi le szemeit az ördög, vétkes müvéről. A 
férjnek szivét a gonosz rágalmazók föllázitják. A boszú 
és harag terve föllángol keblében s eszeveszetten rohan 
a titokteljes falakhoz. Tombolva szakítja fel a zárt. 
Szégyen és fájdalom fogja el a nymphákat, jajkiáltás 
hangzik minden oldalról, s a megsértett női szemérem 
tudatában rejtik el magukat a habok alá.

A férj megszegte az esküt és az „esküszegés vá
lás.“ Égrenditő robajjal sülyednek el a karcsú oszlopok 
és zuhanuak le a kevély tornyok.

Ott vándorol a szerencsétlen férj; testét a bünbánás 
jelképe takarja, szive a bú sivár tanyája. Keblében a rideg 
örök tél honol és pokoli égő sebek. Széles világon nincs 
nyugta, a bűn súlya nyomja, s nincs hely a nagy 
földöu, hol nyugodva szemeit lecsukhatná. Szemei előtt 
megjelen fehér halotti lepelben a szerencsétlen Melusi
na s gyermekeinek halvány, szenvedő arca. Csak egy 
vágya van: ott halni meg, a szép emlékek között, hol 
először látá, hol az első csóknak mennyét élvezé, hol 
órákig álmodoztak a boldog jövő küszöbén. Melusina 
olykor meglátogatja, gyermekeit. Hosszú, febérlepelbeu 
lebeg a csendes éjben; mélyen hallgat minden, kábult
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álomban van a természet, csupán a kuvik sivit borza- 
dályosan az erdő sötét mélyében. Mély bánat honol ar
cán s fátyolként lebeg dús hajzata. Halk zokogás hal
latszik az anya ajakán, midőn a levegőt keresztiilha- 
sitja. — Az ártatlanok fölé borul, hő áldást rebegnek 
ajkai és szive fölmelegszik. Oly édesen és szendén mo
solyognak az árvák, mintha tudnák, hogy anyjuk vir- 
raszt fölöttük.

A bujdosó férj ereje lankad, de — oh, mily kimond- 
hatlan öröm — ott a csermely, ott van szerelmének 
boldog oltára s a hosszan keresett, az elveszettnek hitt 
Melusina. Öntudatlan omlik karjaiba s ajkaik egy csók
ban forranak össze. Egy csókban, melyben az örökké
valóság kéje rejlik. Ily csókot a halandó túl nem 
élhet.

Ismét ott látjuk Melusinát álmodozva a csermely 
hüs habjaiban. De ez álom nem a jövő boldogság ál
ma: ajakán nem játszik az édes epedés mosolya. Mély 
álomba merült, melyből többé nem fog fölébredni! P il
lái zárvák, keserű lemondás s mély bánat kifejezése ül 
arcán. Az életben nincs már remény és vigasz számára.

* **

Ily mélabús meseszerü érzület vesz erőt rajtunk 
a mestermü megtekintése után. Bátran kimondhatjuk, 
hogy ilyen „költeményt színekben“ ily hűn, ily költői- 
leg és mélyen fölfogva, modern művésztől még nem 
láttunk. L .  G y .

Z E N E .

Liszt Ferenc Beethoven-cantateja. Liszt Ferenc 
ismét egy, nagyságához méltó miivel gazdagító a zene- 
irodalmat. A Weimárban összegyűlt zeneművészek ál
tal rendezett Beethoven-ünnepély alkalmával előadott 
cantátéja ez, melynek költői szövegét Stern Adolf irta. 
A mű, mely zenekarra van Írva csak zongora-kivonat
ban fekszik előttünk, mivel vezérkönyve még eddig 
nem jelent meg. Az alkalmi müveknek átalán nem 
vagyunk barátai, minthogy tények bizonyítják, hogy a 
m o n d v a c s i n á l t  költemények vagy zenemüvek több
nyire értéktelenek, de az előttünk fekvő alkalmi mű 
áttekintésénél az az óhajtás támadt bennünk, vajha 
Liszt Ferenc mindig és még számtalan ily alkalmi mü
vei lepne meg bennünket.

Liszt az alkalmi müvek nagy mestere. A Her- 
der-ünnepélyre készült Prometheus-karok, a Göthe-ün- 
nepélyre irt zenemüvek, a zeneművészek első gyüleke
zete alkalmával rendezett zene-ünnepélyen előadott „a 
művészekhez“, az esztergomi és koronázási misék mind 
alkalmi müvek, melyek előtt az egész világ meghajlik. 
Liszt, noha fünnebb mondott szavaink értelmét egész ter
jedelmében lentartjuk, ama nyilatkozatra kényszerit

bennünket, hogy lehetnek esetek, melyek az alkalmi 
mű jogosultsága mellett szólanak; ez esetek pedig azok, 
midőn maga az alkalom inspirálja a költőt müveinek 
teremtésére. Beethoven egyik legnagyobbszerü műve, a 
nagy k e m é n y  D- mi s e  szintén alkalmi mű, s jóte
vője Rudolf főherceg érseki székének elfoglalására irta 
Kevésbbé szerencsés volt Beethoven egy másik alkalmi 
művével, s ez a „ V i t t o r i a i  c s a t a “ című zenekölte
mény. Napoleon legyőzése után az egyesült fejedelmek 
Bécsben gyűltek össze. A nagy ünnepélyek egyikére 
rendelék meg Beethoven e művét, de inspiratioja a köl
tőt cserbenhagyta, mert nem érezett kedvet ama hős 
bukása fölött ujjongani, kit egyik legnagyobb sym- 
phoniájával (eroica) dicsőített.

Liszt Ferenc, kinek eddigi alkalmi müvein nem 
érezhető az alkalomszerüség, szintén képtelen volna ke
délye ellenére teremteni, — vagyis oly tárgy megének- 
lésére vetemedni, mely őt lelkesitni nem bírja. De ha 
egyszer inspirálóját valamely tárgy megragadja, akkoi 
sebesen szárnyaló felhő lesz az, melyet útjában misem 
bir föltartóztatni, s mely, midőn magától föloszlik, kék 
eget és napsugárt láttat velünk. Vegyünk egy példát: 
Zongorára irt Rákóczy-ja egyike legszebb hazafias ter
mékeinek; az, melyet zenekarra dolgozott át, már 
nagyszerű, mivel lelkesedése a tárgy iránt fokozatosan 
növekedett, de még nem érte el tetőpontját. E tetőpon
tot koronázási miséjében találjuk fö l; ama helyen, 
midőn a király fejére teszik a koronát.

Beethoven iránt szintén folyvást növekedni lá t
juk szeretetét, lelkesültségét és rajongását. Már a bon
ni Beethoven-szobor leleplezésekor irt a nagy mester 
dicsőítésére egy zenemüvet, és most, midőn Beethoven 
születésének századik évfordulóját ünnepük, ismét egy 
nagyszerű műben zengi a láugész halhatatlanságát. E 
cantate eddigi müveinek koronáját ismét egy szép 
gyöngygyei szaporító. Nézzük e müvet. Ismételjük, 
hogy csak zongora-kivonata után ismertethetjük. Ha 
mégis itt-o tt a zenekar hatásáról beszélünk, úgy a 
zongora-kivonat jogosít arra, mivel sok helyt oda van 
jegyezve, mily hangszereket alkalmazott a cantate köl
tője.

(Vége kör.)
Lanyer Vidor.
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SZÉPIRODALMI KÖZLÖNY.
IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

AN T IK  A ZENÉBEN.
A zenész előtt antik nem létezik. A görög1 

zeneművészet a zenészre nézve csak elméleti régi
ség s a zenei alkotást illetőleg egészen jelenték
telen.

Az antik tanulmányának hiányában a zene
művészet a szépészeti termelés amaz eszközét nél
külözi, melyet mással nem lehet pótolni.

Az egész mivolt világ egyetértőig nyilatko
zott a képzőművészet és költészet bizonyos törvé
nyei felett, melyek legtisztább, legeredetibb kifeje
zésüket az antikban találták. A művészet alapvo
nalait legelőször Hellászban oly naivul és tökéle
tesen terjeszték elő, hogy minden későbbi európai 
kultúra, a legkülönbözőbb kerülő-utak után a szép 
és művészet fogalmaira, alakjaira és fajaira a kiin
dulási pontot az antikban találta. A hangászat aest- 
lietikájának nincsen ilyen alapja, ez a levegőben 
áll. Zenészetileg széptani kérdések felett senkivel 
sem lehet vitázni, miután nincsenek kiindulási pon
tok, melyekben mindenki egyetértene, miután a 
zenész előtt antik nincs. A zenészeti aesthetika 
története ezért nyomorúságos történet; mindenütt 
viszály, ellenmondás s úgy szólván, sehol positiv 
eredmény. Az irodalmi vita itt oly egyének civódá- 
sa, kik közül mindenik egészen más alaptételekből 
indul ki, úgy, hogy tökéletesen soha meg nem 
egyezhetnek.

Ha a plasztika és festészet között határvona
lat akarunk huzni, az antikra hivatkozunk. De ha 
a költészetnek és zenének az uj romantikusok ál
tal annyira elmosott határait akarjuk kijelölni, áta- 
lánosan elismert törvényre nem támaszkodha
tunk.

Az egyszerű szép kánonját az antikban talál
juk. A zenében épen az egyszerűen szélitől távoz
tunk legmesszibbre mostanában. Azt, ki egyszerű
en szépet akar nyújtani, üres fejnek, vagy legalább 
is képzelemnélküli embernek tartják. Ily barbárság 
elé a képzőművész az antik paizsát szokta tartani.

Az antik művészet virágkorát „klasszikus kor
szaknak“ nevezik, s ezt az elnevezést a művésze
tekben ama későbbi korszakokra is átvitték, me
lyekben a művészek az egyszerű, naiv, szabályos 
szépség eszményéhez fölemelkedtek. Ilyen korsza
kokban azután az antik tanulmányozása is uj éle
tet nyer.

De melyik nevezhető klasszikus korszaknak 
a hangmüvészet történetében? Erre igen elütő szo
kott lenni a felelet; mivel a zenész az antik szép
ség kánonját nem ismeri. Az egyiknél a klaszikus 
korszakot Bach rekeszti be, a másiknál pedig épen 
Bach-hal kezdődik; Beethovent a zenészeti világ 
fele a klasszikus, a másik fele a romantikus kor
szak fejének nevezi. Az uj romantikusok Beetho
ven későbbi irályát tartják klasszikusnak, a régibb 
iskola zenészei megfordítva az előbbenit. Sőt van
nak olyanok is sokan, kik a jelen kor, vagy épen a 
„jövő zenéjé“-ttartják klasszikusnak, s kik Haydn 
és Mozart korát a copf korának nevezgetik.

Kinek van igaza tehát, melyik a klasszikus 
korszak ?

A mérték, öszhang, és vidám szépség antik 
szelleme már Palestrinánál, ama sajátságos mű
vésznél is előtör, ki, mint utósó középkori művész, 
a renaissance korszakába helyezi magát. Nála már 
találunk klasszikus elemeket, mivel a németalföldi
ek tulhalmozottan contrapunktirozott cirádái he
lyett az olasz népdal egyszerű, tiszta alakjait veszi 
föl miséibe. Mint ilyen klasszikus, áldozván a ze
nészeti antik ismeretlen istenségének, művészetében 
nagy reformátor lett.

A későbbi római hangászati iskola világi és 
egyházi mesterei tovább dolgoznak a klasszikái ze
ne előcsarnokain, mivel egyarányuságot, átlátszó 
hellén architektónikát visznek be zenemüveikbe s 
a megkötött melódiának természetes bájt és ne
mes érzékiséget kölcsönöznek.

A tizennyolcadik században ők voltak a zené-
31



244

szeti antik tulajdonképeni képviselői, s a mit a 
szobrász Rómában a görög- és római márványro
mokban keresett, az vonta az ifjabb zenészeket is 
akkor Rómába; ők is az antik tanulmányozásában ke
resték az aesthetikai mivelődést, de ők élő meste
reknél keresték.

A régi olaszoknak csodás természeti adomá
nyuk volt. Könnyedén alkoták amaz egyszerűen 
szép, fogékony, természetes dallamokat, melyek 
mintegy magoktól énekelnek, kíméletesen dolgoz
tak és még sem valának szegények, népszerűén 
írtak s mégis nemesek, előkelőek maradtak. A 
klasszikus ég, mely felettük világított, a klasszikus 
föld, melyen jártak, ajándékozá meg őket e kegy- 
dús varázszsal, és sok középszerű olasz zenész, egy 
századnál tovább, mondhatni, álmában nyerte a 
klasszikus formák bájának ama leheletét, mely után 
Németországban a legtehetségesebb szellemek hiá
ba törekedtek.

Németországnak a tizennyolcadik század első 
felében épen oly nagy, vagy talán még nagyobb 
zenészei voltak, mint Olaszországnak. Mégis azok, 
kik nagyobbszerű alkotás után törekedtek, az Alpe- 
seken túl vándoroltak. A technikát, mely zenélővé 
tehet, otthon megtanulhaták, de a széptani mérté
ket, az alak tisztaságának és átlátszóságának finom 
érzékét, a zenészeti antik iskoláját, mi művészt 
képez, Olaszországban keresték.

Hándelnél ez olaszországi vándorlás gyümöl
cseit világosan föltalálhatjuk. Gluck a klasszikus 
olaszokkal közelébbi viszonyban áll, mint közön
ségesen gondolják; tiszta dallamai, s mértékteljes 
hangszerelése a korának szellemében vett zenészeti 
antik tanulmánya iránt tanúsított lelkesedést mu
tatják. Kiengesztelődve nyújt kezet a könnyelmű, 
de tehetséges Piccininek, s még inkábba mélyebb
re ható Sacchininek.

A régi olaszok klasszikus alakjainak tanulmá
nyozása pompás gyümölcsöket termel Haydn-nél 
és Mozartnál, sőt még az ifjú Beethoven is részt 
vesz emez, egy századnál hosszabb időszak gazdag 
örökségében. Az, mi e költőket oly szilárdakká, s 
mesterileg biztosakká tette, úgy a gondolatokban, 
m inta technikában, nem csupán géniuszok volt: 
hatással volt erre az egyszerűen szép alaknak az 
olaszoktól öröklött kánonja is. Már maga az a kép
zelődés, hogy birnak a zenészeti antik példányké

pével, erőt adott nekik ahoz, hogy korszakukat a 
kiválókig klasszikái szellemtől áthatott korszakok 
közé emeljék. Eképen, az olaszokhoz hasonlókig 
könnyedén, mintegy álmukban érintő őket az antik 
formaszépség lehelete. A zenészeti antik uj ideál
ját teremték meg; Haydn, midőn asztali zenéül 
symphoniákat irt hr. Eszterházynak, s Mozart, mi
dőn a színházigazgatók számára dalműveit készité. 
Mindketten ép oly naivul jártak el e tekintetben, 
mint az ó-német festészek festményeikben. Eme 
külsőleg korlátolt, bensőleg befejezett müvekre na
gyon ráillett amit Goethe Rafael Sybilláiról mond: 
„miként a természet organismusában, aképen a 
művészetben is, a legszigorúbb korlátok között az 
életnyilvánulás tökélye mutatkozik.“ Midőn Mozart 
symphoniát akart költeni, mely a kormányzó jelle
gét viselje, Jupiter-sym phoniát teremtett. Ez Mo
zart „ Simfonia eroica“ -ja. A romantikus Beethoven, 
már Napóleonra gondolt. A klasszikus korszak ara
nyos estéje itten szemben áll a romantikus korszak 
fényes napkeltével. Mozart Jupiterje egy darab ze
nészeti antik a régi nagy olasz és a régi nagy né
met mesterek értelmében. Boldog és vidám Jupi
ter, Jupiter, ki nektár és ambrózia mellett ül, ki
nek Semele-vel, Danae-val s más szépekkel sok ér
dekes, tarka kalandja van, ki Thetis lakodalmán 
táncol a menuette-ben, de a kihez az adagióban az 
áldozó halandók engesztelő hymnusai is fölhatnak, 
s a ki a fiijaiéban, mint a világ uralkodója, a földi 
zűrön végigtekint. E symphonia csodásán harmoni
kus, tiszta összszerkezete „klasszikus“ ; hellén a 
zenészeti antik olaszok által átszármazott kánonjá
nak értelmében, de a gondolatok, s az egyes me
lódiák és harmóniák valódi németek. Mozart Jupi
teré német Jupiter lett, mert a művész valóban 
antik, egyszerű nagyságra emelkedhetett volna, de 
megmaradt a nemzetinél; nem történelmi és böl
cseleti kritikával költött, hanem csupán az antik 
szellem genialis fölfogásával, a nélkül, hogy leg- 
kevésbbé is hűtlen lett volna magához, vagy korához.

A zenészeti antikot ennélfogva a modern 
hangmüvészet ama tavaszkorában kell keresnünk, 
midőn a nagymesterek oly- naivul s mégis oly biz
tosan álliták föl a különböző műfajok alapvonalait, 
s igy tették le a zeuészeti aesthetika alapkövét, a 
nélkül, hogy aesthetikai reflexiókba merültek vol
na. Az egyházi zenében a tizenhatodik század nagy
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olaszai, a világiban a tizennyolcadik század nagy 
németéi vállalkoztak e munkára.

Aestlietikát a modern zene ama atyáitól kell 
tanulni, nem csupán az ifjúság, hanem a felnőtt 
zenészek nevelésénél is. A naiv alkotásra meglehe
tősen vén már korszakunk. Vagy megsemmisül a 
német és francia uj-romantikusok mértéknélkülisé
gében, vagy tiszta öntudattal újra bele kell élnie 
magát a mérték ama szellemébe, mely előttünk oly 
sok különböző alakban tűnt föl klasszikus szellemkint.

A régi mesés könyvekben olvassuk, hogy mi
dőn az aranykor után az istenek a földről el- 
tiinének, csak egy istennő — a remény — maradt 
közöttünk. Az isteneitől megfosztott zenének is csak 
egy reménysége van, hogy az antikot a hangmü- 
vészetben még nem veszité el egészen. A népdal
ban található az föl, mely már nem egy Ízben adott 
ifjú erőt és uj lélegzést az összes zeneművé
szetnek. R1EHL.

LÉLEK-IIAEANG.
Lakodalmas népség mégyeu 
Hazafelé, jó kedvében 
Esküvőről zeneszóval —
S a lélek-liarang megszólal:

S elhallgat a zene, a dal; 
Imádkoznak áhítattal!
Aztán vetnek még keresztet — 
A vőlegény halvány, reszket.

„Sirassátok a virágot,
Ki oly korán sirba szállott; 
Maradjatok szépen csöndben, 
Mig lelke a mennybe röppen!“

De szellő jön s súgja néki:
„Bár megcsaltál, én a régi 
Hű maradtam, imc látod :
Szeretlek és megbocsátok!“

PÁSZTÓI.

A KÉTSÉGBEESÉS HUMOBA.
— EKEDET! BESZÉLY. —

Irta : P. SZATIIMÁRY KÁROLY.

(Vége.)

— Bocsánat kisasszony — mond Kovács Márton, 
igen sajnálom, de kegyedet is ki kell hallgatnom.

Ilonka meglepetve nézett atyjára.
— Hogy hívják kegyedet?
— Ilonka.
— Ideje?
— Tizenhét éves vagyok !
— Állása ? Férjes-e már ?
— Már hogy kérdezhet ilyet Marci bácsi, hisz 

tudja, hogy hajadon vagyok.
— Én most nem vagyok Marci bácsi. Csak felel

jen, mint birájának. írja  ön hajadon. S a többit töltse 
be! És most feleljen a kisasszony, mert nagy vád ter
heli... Igaz-e, hogy Váry Béla volt huszár tiszttel meg
engedett módon ugyan, de mégis szivbeli szövetségre 
lépett s hogy ez érdemrendes huszár tisztet, ki, mint 
ilyen, okvetlen nagy vétkes, valóban szereti?... Felel
jen ! Igen, vagy nem ?

Ilonka elpirult s remegve mondá: Igen!
— S kész volna őt bujdosásában, mint neje kö

vetni?... Jöjjön na, súgja meg nekem! Mert ennek a 
szegény íiiiuak már holnap itt kell hagynia a megyét, 
hogy életpárjával hevesi jószágomban meg vonuljon!

— Oh, hogy az ördögök vigyenek el, hogy meg
ijesztettél! —• mondja Lubomirszky — a sipkát barát
ja fejéről először is félre ütve s ezt megölelve.

— Hát a kozák tréfa? — kérdi az öreg ur vidáman. 
De megállj! A vallatásnak nincsen vége. Nos kisasz- 
szony: igen, vagy nem ?

Ilonka atyjára borult.
— Szólj te atyám — mondja suttogó hangon.
— Ah, igy vagyunk? Tiszteletes Nagy Áron 

uram, kegyelmed vétkeit ezennel megbocsátjuk, ha e 
két foglyot azonnal összeesketi, valamint kegyelmedét 
is nótárius uram, ha a tanúi szerepre vállalkozik!... 
És most igyunk egyet, mert ugyan kifáradt a torkom!

IV.

Első pillanatban egy kissé elhamaikodottnak lát
szott Ilonka és atyja előtt ezen rögtöni házassági terv.

31*
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Különösen Ilonkának nem fért az egykönnyen 
fejébe, bár Bélát teljes szivéből és leikéből szerette.

De hát, hogy is legyen az oly egyszerre?
„Stafirungja“ — mert ezen még ki nem küszöbölt 

szó az uralkodó egész országban — még nincs készen.
Vászonnemü ugyan van ott vagy két nagy in

kább hombárnak, mint ládának nevezhető deszka-al- 
kotványban. De hát még számított az idei kender- 
munkára; Nagy István urammal iszonyú mennyiségű 
lent és kendert ve tte te tt; és ennek egyik finomabb ré
szét már fonalképen föl is küldötte Eperjesre, hol 
pompás kamuka-takácsok vannak; de a háznál feldol
gozandó durvább rész még most van tilólás alatt; még 
csak a télen lenne az készen a nagyjából s a tavaszon 
jőne fehérítés alá. Már most hogy vihesse ezeket a lá
dákat férjéhez ilyen állapotban?

Hasonlatosképen van a bútorok és ezüstnemü ál- 
lapotja. Anyjától ugyan maradt vagy 24 személyre va
ló eszköze, de hát ehhez atyja ugyananynyi újat is 
ígért. A bútoroknak pedig még szinökre nézve sem tudott 
végleges megállapodásra jutni.

Nem is olyan könnyű dolog az, mint a minőnek 
látszik. Előre is tudni kellene, minő szintire vannak 
leendő lakásának szobái festve; látni kellene, vagy le
galább értesülni az ablakközökről, a felosztásról stb. 
Mindez pedig igen nagy fontosságú dolog.

Ne méltóztassék nevetni!
Minden nőnek épen úgy meg vannak eszményei 

ezen háztartási dolgok iránt, mint leendő férje tulaj
donaira nézve; sőt lehet, hogy mig ez csak ködalak ké
pen áll előtte, amazok teljes világításban állanak lelke 
előterében. Magunk sem egy viszonyt tudunk, melyet 
ezen eszmények feletti vita megkeserített vagy épen 
eltépett.

Hát még a menyasszonyi öltözet ! No már 
kérem alásan, én még olyan műveltebb körű leányt 
nem ismerek, a melyik magát addig viselt közönséges 
ruhájában képzelje menyasszonynak! Kivan az gon
dolva rendesen az utolsó fodorig és bodorig, néha még 
mielőtt a kérő jelentkezett volna.

És ezt ne tessék gyöngeségnek, vagy épen hiúság 
vásárának bélyegezni, — különben mindenkinek velem 
gyűl meg a baja.

Mert ezek a tervek mindazon szeretetreméltó női 
tulajdonságok kifolyásai, melyek nélkül én részemről 
nőt, valódi nőt nem képzelek.

De még kicsinyleni se tessék az ilyesmit.
Abból az óraszámra elgyügyögő gondosságból, 

melylyel a fiatal leányka porcellán babáját édelgeti, 
fejük ki tetemes részben az anyai gondosság, és azon 
ápolgató szeretetből, melylyel virágait, madarait ápol
ja, teremnek meg azon érzelmek, melyek a férjet egy
kor boldoggá a családot jól őrzötté teszik.

És én bátran merném a házasulandó ifjút figyel
meztetni, hogy az oly leánytól, kinek szobája ablaká

ban gyöngéden ápolt virágot nem lát, kinek szeretett 
állatkái nincsenek, — ha gyöngéd nőt, hü anyát keres, 
forduljon el. Érzem, hogy nagy szó, — de nem tehe
tek róla. A szeretethez, gondhoz, ép úgy szokás kell, 
mint minden máshoz a világon ; s a melyik leány csak 
önmagát szereti, nehezen szokj a meg, hogy komolyan 
mást is szeressen.

5$C *

De bocsánatot e kitérésért, melylyel csak szegény 
Ilonkát védelmezem.

Kovács Márton ugyanis előterjesztette az ügyek 
állását úgy, a minivan.

Közölte lemondását s azon meggyőződését, hogy 
akad ember, ha annak lehet nevezni, ki helyét, hazafi 
társainak üldözése föltétele mellett is el fogja fogadni. 
Még azt a gyanúját is kifejezte, hogy ez valószínűleg 
az a Bérei Tamás lesz, ki nehány hét előtt válla köze
péig nyúló vörös tollat viselt; magát iszonyú nagy re
publikánusnak adta ki, de azért ügyesen kikerülte a 
lőpör-szagot, mind pedig azon cselekvényeket, melyek 
csak legkevésbbé is compromittálnak.

De Ilonka a fönnebb elmondottak alapján ki- 
mondá, hogy nem lehet, s miután álláspontját nagy
nénje: Náni néni is támogatta, ki sehogysem látta a csa
lád állásával összeférhetőnek, hogy Ilonka az előkészü
letekre legalább egynéhány napot ne nyerhessen: a két 
párt hosszas vita után megállapodott a 24 órában, 
mely alatt mindennek meg kell történnie. Ezalatt a 
legszükségesebbet össze lehet szedni s a fehérruhát is 
ki lehet vasalni, — meg egy fehér koszorút is lehet 
szállítani Szathmárról, mely nélkül menyasszonyt kiál
lítani ugy-e bár kedves olvasónők, csakugyan nyilvá
nos botrány ?

— No hát üsse a kő — mondja Kovács Márton — 
akár ki lesz az, kit holnap szagláló ebnek beállítanak, 
lesz annyi dolga, — ha becsületes nemes, hogy nehány 
óráig még békét hagyjon a becsületes embereknek.

A házi ur azonban ezen időhaladékba is csak 
oly föltétellel egyezett, ha vendégei együtt maradnak 
a szertartásig, hogy ne kelljen máshonnan tanukat ho
zatni ; — mi már azért is veszélyes lehetett volna, 
mert a hir könnyen szárnyal s a villám lecsaphat.

V.

Az esketés másnap estve csakugyan megtör
tént.

Ilonka oly szép volt, mintha egész évig készült 
volna e napra; de Béla sem hagyott a sietség által 
magán ki kapni. Még egyszer fölvette huszár századosi 
egyenruháját s ott ragyogott azon a kis ezüst koszorú 
a vörös szalagon, melyet a derék Bem apó sajátkezüleg
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függesztett volt mellére. Szebb párt nem látott még a 
megye.

Vidám lakomához ültek, — de a határozat sze
rint a szekerek is befogva állottak, hogy a mint az asz
taltól fölkelnek, kiki indul bujdosó útjára.

Egyedül Kovács Márton nem készült. 0 nem érez
hette magát ludasnak; hisz minden vétke abban állott, 
hogy a mi rendelve volt, — teljesítette, — hiven szi
gorúan. Nem jutott eszébe, hogy a többit is azért ül
dözik, hogy hazafi kötelességeit teljesité.

Vidámabb társaság nem volt az országban. A fér
fiak elűzték, eltitkolták borusabb gondolataikat, — tud
ták hogy nem sokára úgy is lesz a búbáuatban módjok 
elég; csak Náni néni nem titkolta könyüit s Ilonka 
érzett keblén valami nyomást, melyet azonban Béla 
nagy gonoszul a vállfüzö szorításának tulajdonított; re
ményét fejezte ki, hogy majd segítve lesz azon is.

Már az utósó fogás ételnél jártak. Mindenki föl 
volt már köszöntve, még Náni néni is. Most épen a 
gazda állt fel, hogy poharát szokott tréfás modorában 
még egyszer az uj család jövőjére köszöntse. Tréfás kí
vánságai egy kis pírt is csaltak a mennyasszony arcá
ra, melyet két gyöugycsepp enyhített, midőn atyja 
szemeiben is megjelentek az elválás könyíii, — az öröm 
és fájdalom könyíii egy pillanatban.

E percben egyik szolgálattevő inas rémült arccal 
rohant a szobába.

— Uram ! — kiáltja lovas zsandárok vágtattak 
be az udvarra s egy szekér német uraság!

A társaság fölugrált az asztaltól s menekülésre 
gondoltak; de már késő volt.

Mert a jövő pillanatban belépett Bérei Tamás 
ur az ominosus zsinóros sapkával fején; orrán eddig 
soha sem viselt pápaszemmel; utána pár tisztviselő és 
két muszka csákóju zsandár.

Es Bércy ur kellemetlen orrkangon mondá:
— Urak — ő felsége s a törvény nevében önök 

mindnyájan foglyaim!
— Mutassa az ur rendeletét! — kiáltja szikrázó 

szemekkel Kovács Márton.
— Soha se buzgolkodjék az ur ~ mond a biztos 

ur — a rendeletet azonnal felmutatom. Itt vau a lista, 
iiol önök neve felírva áll. És olvasni kezdé:

„Kovács Márton, volt első alispán, ki nemcsak, 
hogy a magyar forradalmi kormánynak minden rende
letét teljesité , hanem ő felsége seregeinek győzelmes 
diadala után is több lázadónak menhelyet, utlevelet 
adott, — sőt végre leköszönése után a lázadókat me
nekülésre ligyelmezteté; továbbá

„Lubomirszky Lajos, maga is lengyel származású,

a legveszélyesebb szolgálatokét tett kormánybiztos és 
rablócsapat vezető; —

„Végre Váry Béla, volt honvéd huszárszázados, 
ki mint a lázadó sereg tagja érdemjelre is szert tett,
— azonnal elfogandók s a törvény szigorának átszolgál- 
tatandók.“

Aláírva Konopacsek kerületi biztos ur ő nagysága 
által. “

Kovács Márton betekintett az iratba ; úgy volt 
az szóról-szóra.

* **

A vidámság hirtelen gyászra változott.
Szegény Ilonka már most igazán zokogva vett 

búcsút vőlegényétől és atyjától. Náni néni egyik áju
lásból a másikba esett. Az egész dologról — szegény — 
önmagát vádolta.

A biztos ur csak egy félórát méltóztatott a fog
lyoknak ügyeik elintézésére engedni.

Ez pedig roppant hamar letelt.
Egy forró ölelés, egy csók, örök hüségfogadás.. .  

neki eresztett könyiik, — még egy pár káromló szó is,
— aztáii el kellett válni . . .  Ki tudja talán örökre!...

* **

Nem. A sors még sem volt oly kegyetlen, mint 
az uj korszak első emberei.

Béla legelőbb tért vissza. Besorozták; de ő ott is 
annyira kitűnt, hogy két év alatt tisztté nevezték.

A melyik napon kinevezését megkapta, be is 
nyuj tá elbocsátási kérvényét.

Aztán szelek szárnyán rohant hű menyasszo
nyához.

Az a hosszú, forró csók, melyet találkozásukkor 
váltottak mintha csak folytatása lett volna az el
sőnek.

Ezek után a krónikát ekként állíthatjuk össze:
Kovács Márton haza került Olmützből az első fiú 

keresztelőjére, kinek ünnepélyét, mint keresztatya di- 
szité.

Lubomirszkynak azonban csak akkor adta vissza 
szabadságát a kegyelemszó, midőn Ilonka már harma
dik gyermekével, egy hozzá hasonló kis leánykával 
keblén sietett atyja elé.

De azért a két jó barátot nem hagyta el jó kedé
lye s ha a sors össze vezeti őket, — jóízűen beszélnek 
az egykori szomorú tréfák idejéről.
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O M E R  C H E  J JAM.*)
(A PEUZSÁK CÍM KUS KÖLTŐJE )

A perzsa költészet hatalmas fejlődésnek indult a 
szelesuki dynasztia alatt. A 11-dik században, midőn 
Európában a néphullámzás meg kezdett állapodni és a 
vallási mozgalmak minden népnél kiváló forrongást 
idéztek elő, ugyannyira, hogy miattok minden más 
érdek háttérbe szorult: akkor keleten a költészet kez
dett leghatalmasabban lüktetni. A fejedelmek, királyok 
versenyezve iparkodtak egymáson túltenni a költészet 
pártolásában. Ekkor élt Auszari, kit költők királyának 
neveztek el, Firduzi, a „Sahname“ költője, Farruchi, 
Moazi és mások, kiket mindnyájan királyok és fejedel
mek pártoltak, s kik egyszersmind udvari költők vol
tak, vagy is: királyi megbizásból Írtak költeményeket. 
A perzsa királyok nem is lehettek el udvari költők és 
dalnokok nélkül, kik legtöbbször rögtönözve mutatták 
ki művészetüket. Mahmud szultán, ki Firduzit felszó
lította a Sahname megírására, több mint 20 költőt 
tartott udvarában, kik tetteit, hadjáratait dicsénekekbe 
foglalták. Mig az udvari költők már állásuknál fogva 
magasztaló és dicsőítő dalokat zengtek, azalatt egy 
szabadabb szárnyalásu költőt látunk fölemelkedni, ki 
távol az udvar legétől, melylyel nem tudott megbarát
kozni, mesterkéletlen, természetes módon — adott ki
folyást érzelmeinek. E költő neve O m e r  C hej  j a m ,  
született Nesapurban, s tanulmányait is az odavaló 
medreszébcn végezte, mely ama korban igen nagy hír
ben állott.

Tanulótársai közül két ifjúval kell megismerked
nünk, kik életére befolyással voltak. Nevök: Abdul 
Kaszem, és Haszan Szebbah. Chcjjam egy napon igy 
szólt e két társához : „Mit szóltok tervemhez, én ugyan
is azt gondoltam, kössünk hárman szövetséget, mely 
szerint az, a ki hamarább célhoz jut, segítse a más ket
tőt tervében!“ Az ajánlatot elfogadták és esküvel meg
erősítették. Mindhárman szorgalmasan tanulmányaik
hoz láttak, melyeket 1042-ben végeztek be. Chejjam 
szelíd természetű, magába zárkozott és szerfölött gon
dolkodó volt, szeretett a csillagászattal foglalkozni és 
kiváló gonddal ápolta a költészetet. Abdul Kaszem kü
lönösen a politikai tudományokat és hazája történelmét 
tanulmányozta szorgalommal; jelleme komoly, magas- 
ratörő és nemes volt. Haszan Szebbah is ugyané szak
mára adta magát, de jellemére nézve dacos, zsarnok, 
tanulótársai fölött erőszakoskodó és elnyomó volt. Ily 
irányban haladva a három ifjú, tanulmányaik után el
váltak egymástól, kiki más irányban, rendeltetésére. 
Abdul Kaszem folytonos munkássága által annyira 
vitte, hogy a kormányra és államszerkezetre vonatkozó

*) Fölolvastatott a Kisfaludy-Társaság múlt havi 
ülésében.

irományai Alp Arszlannak, a szelesuki házból szárma
zott második királynak figyelmét nagy mértékben ma
gukra vonták.

A fejedelem udvarába hivatta a tehetséges ifjút, 
titkárává tette s később egész a nagy vezérségig emelte, 
s az akkori divat szerint különös melléknévvel ruházta 
fel, melyet az illető saját neve helyett használt. Abdul 
Kaszem nevét Nizam ul Mulk-ra (az állam rendezőjére) 
változtatta. E hir hallatára, fölkerekedik a két iskola
társ, felkeresi a nagy vezért fényes udvarában, s kérik 
a kötés beváltását. Nizam ul Műik késznek nyilatkozik 
kívánságaik teljesítésére. Chejjam csak azt kívánta, 
hogy szülővárosában bíróvá tegye, hogy életfentartása 
biztosítva legyen, s igy magányában a költészetnek és 
szemlélődésnek élhessen, mert mint kifejezé, ő dervis, 
és nem szereti a zajos udvari életet. Haszan Szebbah 
a királyi udvarban előkelő állást kért. Nizam ul Műik 
teljesité mindakettőnek kívánságát. Chejjam magány
ba vonult, Haszan Szebbah pedig a fényes királyi ud
varba költözött; itt többször követett el oly dolgot, mi 
által elvesztette volna a király kegyét, ha iskolatársa 
és hatalmas pártfogója nem kelt volna védelmére; de 
a háládatlan e kegyet rágalommal és fondorkodással 
fizette vissza. Nizam ul Műik állására törekedett és 
már annyira vitte, hogy a nagyvezér elvesztő Alp Arsz- 
lan kegyét, de Haszan Szebbah is kénytelen volt el
hagyni a királyi udvart, s egy rablógyilkos pártnak 
lett feje, mely a királyi trónt sokszor veszélylyel fe
nyegette; mig végre egy cinkosa által a kegyvesztett 
Nizam ul Mulkot sátorában alvás közt legyilkoltatta. 
így fizetett iskolatársának és pártfogójának, ki őt a 
semmiből oly magas polcra emelte.

De térjünk vissza költőnkhez, és lássuk, mivel 
foglalkozik magányos lakában. A csillagászatban való 
búvárkodása nem hogy az örök titkok megismerésére 
vezette volna Chejjamot, sőt inkább egészen kétkedővé 
és istentagadóvá tette. A magábavonultság és folyto
nos kutatás a nikilismusra, később a materialismusra 
és végül a skepticismusra vezette. Ha Chejjan nem élt 
volna a 11-ik században, azt volnék hajlandó állítani, 
hogy ez a perzsa költő a Moleschott vagy a Büchner 
tavitványa; de igy az tűnik ki, hogy eme korunkbeli 
német bölcsészek tana nem épp a mai kor szüle
ménye.

Chejjam nevetségessé teszi a korabeli theologusok 
tanát, kigunyolja a hét vagy kilenc égről szóló hitet, a 
paradicsomot, poklot, s magát az istent is tagadja.

Egy helyt igy kiált föl:

Mivel nekem ég és sors nem kedvezett,
Higyjen, a ki akar, hét vagy nyolc eget.
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Mondom, engem két napon a bú nem fog,
A tegnapin, s azon, a mely joni fog.

Az istent több helyt nagyon keményen támadja 
meg, hogy mért rejté a teremtést oly sűrű titok fátyo- 
lába, például:

Hogyha egykor a hét ég mind összecsap,
S elsötétül a sok csillag, hold és nap:
Megragadom ruhád szélét s kérdezem:
Oh t e r e m t ő !  mért ö l t e d  el életem ?

E négy sorban különösen meg nem foghatja 
hogy a teremtő egyszersmind romboló, ölő is. Ily ér
telem vau a következő négyesben is:

A ki adta e korsónak életét,
Ki hinné, hogy ő maga azt törje szét ?
E szép fejet, nyakat, kezet, mily szerelem alkotó,
S mily nagy lehet a gyűlölet, mely pusztulást hoz reá.

Költeményfüzére, mely csak négysoros külön 
szakokból áll, epigrammgyüjteménynek nevezhető. Né
mely gyűjteményben 300, másban több, kevesebb fog
laltatik. Nicolas, ki legújabban adta ki négyeseit, 464- 
et foglalt kiadásába, melyek közül többet találtam 
olyat, mely nem tulajdonítható Chejjamnak, mivel ké
sőbbkori királyok nevei fordulnak elő bennök s ezek 
bizonyára a sürü másolások következtében csúsztak be 
a gyűjteménybe. Chejjam mindannak dacára, hogy pá
ratlan gúuynyal és élességgel korbácsol mindent, a mi 
szent és kegyeletes, mégis egyike a legolvasottabb 
perzsa költőknek mind e napig, s lehet állítani, hogy 
Hafiz mellett mit sem veszt népszerűségéből. Nagy el- 
terjedettségét egy részről gyönyörű nyelvének és zeng- 
zetes verselésének köszönheti, mely mint bájos zene 
hat a fülbe és elbájolja a hallgatót. Találtam perzsát, 
a ki nem volt barátja Chejjamnak, vad, pajkos és mond
juk istentelen eszméi m ia tt; de midőn olvasta vala
melyik négyesét, mégsem állhatta meg, hogy álmél- 
kodva fel ne kiáltson. Megállapított bölcsészeteazvolt, 
hogy a test porrá válva, az anyag újra föléled és más 
alakban tovább él, a lélek pedig, mint erő bekalan
dozza a mindenséget és élteti az anyagot. Szemlélődé
se után arra a meggjőződésre jutott, hogy a vallás 
közönyös dolog, s mint ilyen egyenlő becscsel bir min
degyik. Egyik négyesében igy szól:

Báiványtemplom, s mecset mindegy isten előtt,
Harang-e, vagy imaéuek dicsérje őt.
Templom, szószék, kereszt, szentelt olvasó,
Mindcsak isten dicséretét célozó.

Az Mám papjainak és theologusainak elkesere
dett ellensége volt. Majd minden második négyese ezek

ellen van intézve. Ostorozza vakhitüket, butaságukat és 
azon követelő föllépést, hogy csak az ő tanukat hivő 
ju t a mennybe, a mit ugyan nem irigyel tőlük, mert 
sem poklot, sem paradicsomot nem hisz:

Van pokol és lesz, mondja az elfogult;
Ez hazugság, higyje, a ki rászorult.
Mert ha részeg és szerelmes, mind a pokolba megj7eu, 
Holnap az a paradicsom üres, mint a tenyerem!

Másutt megint:

Nézd e nehány buta papot, mily fenn hordják fejeik, 
Vakságukban ők magukat legbölcsebbnek képzelik.
Ne bánd te azt, mert hitük azt mondja már:
Mind eretnek, a ki mint ők, nem szamár 1

Az izlám papjai különösen a borivás ellen kel
tek ki, Chejjam pedig rendkívüli barátja volt „a ge
rezd lányának“, a hogy a perzsák a bort nevezik. Leg
több költeménye borról szól, s nagy szerepet játszik 
bennök e kancsó, melyhez aztán materialisztikus eszmé
it fűzi. Ha meghalunk, mondja, kancsót csinál a ge
rencsér porunkból, s ha a földön járunk, emberek 
szempilláit tapodjuk, mert már oly régóta áll fenn a 
világ, hogy az egész föld emberek poraiból áll.

Bordalaiból mutatványul ide igtatuuk egy- 
kettőt:

Ha meghalok, mossák borral testemet,
S borkancsóból sírjanak gyászéneket,
S hogyha tán az Ítéletkor keresnek,
A korcsmának küszöbénél heverek.

Bár lehetne a szerelmes mindig részeg és bolond, 
Megvetett és ne törődjék, mondjon reá, ki mit mond. 
Mert ha józan az agyvelőnk, a búbánat s gond lefog, 
De részegen azt mondjuk, hadd jöjjön a mi jőni fog.

Egy más négyesben igy énekel:

Oly tömeg bort szeretnék én inui össze,
Hogy síromból szálljon mindig fel a gőze;
És az ivók, kik síromnál keseregnek,
Maradjanak a síromon holtrészegek.

Egy négyesben igy vigasztalódik haszontalan 
töprengései után:

Hej csapiáros! e világból maholnap már kikopunk, 
Nem is lehet örökösen e nyomorít föld honunk.
De a miglen áll a kancsó közöttüuk,
Ne félj pajtás, kezünk közt az istenünk.

E négyesben kigunyolja egyszersmind a mysti-
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cismus költőinek ama szokását, hogy midőn bornál 
daloltak, mindig az istent értették alatta.

Ckejjam epikurista volt, a sző szoros értelmében. 
A. világi élvet papolta mindenkinek, s szamárnak, tu
datlannak nevezte azt, ki a túlsó boldogság után so
pánkodott.

Kellemes a palack rózsaszín bora,
Ha koboz szól s kesereg a fuvola 
Az álszent is, ki a borról mit sem tud,
Kedves, hogyha száz mértföldre tova fut.

Azt mondják, hogy magasztos szó a korán,
Mégis ritkán hangzik hivő ajakáu,
De a serleg nyakán fénylő iratot,
Nemde pajtás, éjjel nappal olvasod.

Bár a bűntől undok lettem, rút s nyomorult 
Reményem mint bálványzóé, el nem borult 
Ha ittasan felébredek, újra iszom,
S lányom ölén lehet pokol, paradicsom.

Sokszor szofizmákkal akar kifogni a mollák tana
in s akkor rendesen a Koránból meriti ellenérveit. így 
a Korán azt mondja egy helyen, hogy az ellenségnek 
vérét inni kell. Erre Chejjam igy okoskodik :

Bort iszom, s a világ kikel ellene,
Mondván, hogy a bor a vallás ellene;
Most, mivel a bor ellen a hit kikel,
Azért iszom, mert ellenvért inni kell!

A borivás különösen pénteken tiltva van, mikor 
t. i. a muzulmánok ünnepet tartanak. Chejjam erre 
igy ir:

Ha már ittál bort az egész héten át,
Igyál bátran pénteken is, meg nem árt!
Tartsd egynek a pénteket és szombatot,
Imádd az istent, de ne imádd a napot.

A komoly, tudományoskodó mollákat igy hívja 
fel a vigadásra:

Vesd félre a tudományt, és vedd föl a telt sorleget,
Ne törődj a menny s pokollal, jobb, ha Kuszert keresed. 
Add el borért turbánodat, vigadj, mert a bölcs örül, 
Selyem helyett fejedet egy rongy szalaggal kösd körül.

A második sorban levő Kuszer szó egy paradicso
mi folyót jelent, melyben illatos bor foly, s a más élet
ben minden igazhivőnek szabad lesz inni belőle.

Számtalan példát idézhetnék a bort dicsőítő né
gyesei közül, de ezt csak más irányú versei kárára 
tenném, melyek közt szintén sok az eredeti eszme. Ér

dekesek a kancsó és fazekasról szóló négyesei. Egyikben 
leírja, hogy a fazekas ütötte, csapkodta, tapodta az 
agyagot, korsót akarván formálni belőle, mire az agyag 
fájdalmasan fölkiált: „miért bánsz velem oly kegyet
lenül, hisz én a te embertársad valék!“ Más négye
sében :

Ha kitépik életfámnak gyökerét 
Es tagjaim ott hevernek szerteszét,
Es poromból ha kanosokat csináltok 
A bor által uj életre támadok.

Szeretném, hogyha már egyszer nem élek,
S rólam mintegy regeképen beszélnek 
Zúzzák össze testemet, a porhadót,
S csináljanak a korcsmának borkancsót.

0  mindenben különc, cynikus a legnagyobb mér
tékben. Különösen kárhoztatja a fatalizmust, és a mol
lák azon tanát, hogy az isten nem bocsát meg a sú
lyos vétkeseknek. Chejjam azt kérdi tőlük: „Minek 
papoltok hát az isten irgalmáról és kegyéről, hisz arra 
csak a bűnös tarthat igényt“ ? Jellemét két sora ecse
teli híven:

Bort inni és vígnak lenni: elvem ez,
Tévelyt, vallást megtagadni, hitem ez.

Vannak négyesei közt olyanok is, melyeket csak 
nagy szabadsággal lehetett lefordítanom magyarra, 
félve, hogy az illemet megsértem, mert ő tartózkodás 
nélkül, leplezetlenül irta le gondolatát ép úgy, a mint 
tollára jött. De ha tudott nyers, drasztikus lenni: meg
lepő finom, szelíd és gyermeteg gyöngéd sorokat is ta 
lálunk gyűjteményében. Például:

Egy mámoros fülemile a kertbe ment,
S látva ott a rózsát s habzó serleget;
Hozzánk repült s csevegett egy dalt nekünk: 
„Kár, hogy nem tér vissza lefolyt életünk!“

Az egész gyűjteményt kellene bemutatnom, hogy 
Chejjamot minden oldalról ismertessem, mert olyanok 
az ő négyesei, mint egy kert különféle virágai, sokféle 
színűek és illatnak, s csak úgy élvezhetjük, ha az egé
szet látjuk.

Végül még égy körülményről kell szólanom, mely 
nagyban jellemzi Chejjamot. Nagyon szeretett ő barátai 
körében éjjel a ház födelén borozgatni. Egy ily alka
lommal nagy szél kerekedvén, felforgatja a borral telt 
kancsót. Chejjam búsan nézi egy ideig a kiömlött bort 
és széttört kancsót, végre a következő négyest rög
tönözi :
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Összetörted borkaucsómat, istenem!
Már most én az örömet nem élvezem.
Földön foly az illatos bor, rettentő !
Mit mondjak oh?! részeg vagy tán teremtő?!

Perzsa életirója azt mondja, hogy e vakmerő fel
kiáltás után poharára nézett s arcát egészen koromfe
ketének látta. Chejjam nem döbbent meg, hanem az 
éghez fordulva, ezt rögtönözte:

E földön, mondd, ugyan ki nem vétkezett 
Nem képzelek büutől tiszta életet.
Ha vétkemet te gonoszszal bünteted,
Mi külömbség van köztem és közötted?

ERŐDl (HARRACH) BÉLA

T Á R C A .
TÁRCA-LAPOK.
Egy esős délután.

Az eső esik. Kinézek ablakomon s reménytelenül 
szürkének látom az égboltot, unalmasan hullatva sűrű 
esőjét a sáros kövezetre. Minden sötét, homályos, feke
te, fenn és alant. Nem nyári eső ez, a tikkasztó gőzt 
eloszlató, üdítve lankadó virágot, bóbiskoló gályát fel
keltve. Valóságos őszi, ködös eső. Az ereszekből pa
takzik az esővíz s piszkos tócsákat képez a szakgatott 
kövezeten.

Csak egy darabka kéket látnék kikaudikálni ab
ból a vigasztalhatlanul sötét fátyolból odafenn ! Csak 
egy napsugár törne be rajta, őszinte nyíltsággal besu
gárzó! ügy érzem magam, mintha ez az esőtömeg oda
fenn, ez a függő viz, ez a felhőbad egy nagy boritó 
volna, melylyel valami láthatlan hatalom beboritá az 
egész földet, mint ahogy mi szegény állatkákat légszi
vattyú alá dugunk, hogy rajtok experimentáljunk, vo- 
nagló kínjaikból tudományunkat növeljük, torzmozdu
lataikból tanuljunk.

Hátba az csakugyan úgy van s ez a láthatatlan 
experimentáló minket produkciókra akar felhasznál
ni ?...

Ostoba gondolat, képzelődés ! Ily hóbortos eszmé
ket terem a henye agyvelő, mikor szemünk céltalanul 
elmélyed azon végtelen vizmezőkben, felhőhegyekben, 
ölleghavasokban.

Még ránk szakad az egész a nyakunkba.
He kell csuknom az ablakot, hogy ezt a terhet, 

melyet telkemre raktam, lerázhassam.
Becsukom az ablakot.
Mit is csináljak tulajdonképen?
Más ember ilyenkor előhívja a szomszéd szobá

ból azt a kedves lényt, ki arra van rendelve, hogy örö
mét, buját vele felezze testvériesen; úgysem felesége- 
sen. Vagy térdére ültet egy pozsgás, hamis kis fickót...

De hát a kinek sem kis fickója, sem felesége nincs, 
az mit csinál? Nekem nincs. Lehetett volna, de ma
gam szakitám meg a köteléket Ninával, mert könnyeb
ben elviselbetőnek tartám a független egyedüllétet. 
Nagyon önző ok, ezt tagadni sem akarom, de miután

a boldogság annyi alakú, ahány alakja az emberi ter
mészetnek van, meg kell engedni, hogy mindenki saját 
kedve és hajlamai szerint alakítsa meg boldogságát. Az 
önzőnek az önzetlenség bűn volna — önmaga ellen.

Elég az hozzá, magam vagyok. Az egyedüllétnek 
is megvan sajátságos boldogsága — mentesség minden 
gondtól. Az ember magáról gondolkozhatik. Gondol
kozzunk vagy — ne tegyük! Egy könyv — egy szivar 
elfoglalhatja figyelmemet.

A könyvek untatnak, már eleget olvastam, de 
azért nem szeretnék magamról gondolkozni. Csak a 
gondtalanság.követője az elégiiltség s én nem kívánok 
elégedetlen lenni.

Legjobb lesz , ha kikeresem azt a régi do
bozt, melybe leveleimet rakosgattam hajdan. Ez a jó 
Marika ime itt fogadja, hogy meghal nélkülem, most él 
boldogan és pedig mással! Szegény Emma zárdába ké
szül. Nem ment oda. Okosan cselekedte. Gyerekségek, 
ez sem szórakoztat.

Boszús vagyok, boszankodom, hogy itt egyhely
ben ülnöm kell. Az esőben csak nem sétálhatok, látoga
tást pedig nem tehetek, jobb ismerőim nincsenek 
Pesten.

Valóban furcsa, ha elgondolom múltamat, s jele
nemet. Milyen szép álmaim voltak akkor, midőn az 
ember képességét még nem képes megbírálni s a tehet
ség legkisebb szikráját villámnak gondolja. Egy ötlet, 
eszme, egy fellobbanás akaraterő, egy üres óra álma — 
életreszóló terv. — 1G éves koromban buzgón olvas
tam Plutarchot s mohó vágygyal hasonlitám össze, 
mily jelekbeu nyilatkozott egyik-másik nagy ember
nél a tehetség hasonló korban. Szinte bántott, hogy 
17 éves koromban még nem tettem semmit a halha
tatlanságért. Az ábránd szerencsémre nem tartott so
káig, már 20 évvel beláttam, hogy nagyokra nem szü
lettem s nem leszek egyéb annál, ami vagyok, közönsé
ges prókátornál.

Eleinte nehezen fért a fejembe , hogy kiváló 
lángelme helyett mindennapi aktatúró legyek, de volt 
eszem, többre nem törekedni annál, mire a bennem 
rejlő erő képessé tőn. Mások tovább ábrándoznak s 
csak akkor ijednek vissza, ha már kinevették, én az
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önbirálatnak köszönöm, hogy nevetségessé nem vál
tam.

Aktákat vettem kezembe.
Az egyik álom elmúlt, de a kifáradkatlan remény 

a puszta helyet ujjal népesité be. Ha a nagyság hiú vágy, 
a b o l d o g s á g  lehet elérhető valóság. A boldogság 
kezünkben vau, még a közmondás szerint is. Majd 
megkovácsolom szerencsémet. Az ifjú vágy mértékte
len volt, tán azért nem ért célt, most mértékletes 
leszek.

Egyszerű, visszavonult, gondoktól ment élet ké
pezze törekvésem célját.

Közel negyedfél tized röpült el fejem felett.
Valahányszor hízelgő alakban kínálkozott a bol

dogság, elzárkóztam előle. Nem bíztam benne — csak 
azon boldogságot véltem elérhetőnek, mely e g y e d ü l  
t ő l e m  függ, mert a szükséges biztosítékot csupán ma
gamban gondoltam megtalálni.

Utójára Anna képében csábított.
Képét fiókom egy titkos rejtekében őrzöm.
Az eső még sem szűnik meg.
Mily vigasztalhatlan ez a mindenség!
Miért küzdöttem tehát, méltó cél-e az, melyet ki

tűztem, elértem-e ezt is? Valóban nem az. Szenvedést 
nem okozott, de soha egy cseppnyi boldogságot sem ön- | 
tött poharamba. Az elégültség rideg szó, mely a bol
dogságot nem képes pótolni.

Minél tovább gondolkozom magam fölött, annál 
elkeserültebb színekkel mázolom be éltemet.

Ne gondolkozzunk.
Egy célt — egy célt magamon kívül, mely ké

pes legyen lelkemet betölteni, mely a lohadt kedély 
ruganyosságát visszaadja, mely ez élethez — kössön!
E máról holnapra való tengés egyedül magamért, legyen 
ez a kötelék?

Milyen sáros, szennyes a világ oda künn.
Csak ide benn virulna valami . . .
Ah, itt van egy ujságlap, ez reménydeszkám le

het! Annak olvasása szórakoztatni fog.
Milyen nagy a világ!
Mennyi egyéni szerencsétlenség, mennyi megsza

kadt kebel, megrontott életboldogság, elveszett terv e 
pár lapon száraz szavakban, fagyosan registrálva. Ön- 
gyilkosság, meggyűlt bánya, vasúti szerencsétlenség, 
gyilkosság, halálitélet, háború . . .  S én még panasz^ 
lani merek!

A világ oda künn oly részvétlen, hideg.
Egyhangú csöppel hull alá az eső . . .
Csak ide benn meleg volna . . .
Hátha nincs is boldogság az egész világon ? Afféle 

képzelt trón ez, melyre elég a követelő, de rá nem ült 
még senki.

Holnap veszek egy madarat s azért fogok élni. 
Legalább lesz az életnek valami célja.

Szegény Nina! megnézem arcképét, hü és kedves

! vonásai voltak, gyermeteg őszinteség biztató tűzzel 
j égett tekintetében. Azt mondják, sokáig sirt utánam, 

nekem is nehezemre esett tőle megválni, hanem az elv 
akkor erősebb volt a szívnél vagy a s z ív  érzelme gyön
gébb? Tán nagyon is gyönge?

Valóban kedves, mosolygó arc ez a kis Nináé. 
Lám, l ám! nem hittem volna hogy ily szép legyen. S 
hangjában annyi szívhez szóló egyszerűséget hittem föl
fedezhetni! Kár értté . . .

Csak meg ne változott volna! . . .
Nem is tudom, mért kérdem ezt magamtól.
Amint emlékszem: két kérőt elutasított. Hűségből 

tette ezt? Nem láttam már másfél év óta, nem is hal
lottam felőle semmit.

Szegény jó leány, megérdemel emléked egy csó
kot, nem látja senki, még te sem látod . . .

Almos vagyok, alszom egy kissé.
De mit látok? A felhők szétoszlottak, a nap ki

sütött, nyájasan, melegen? . . .

*  **

Andor naplójának ez érdekes lapja eddig terjed, 
ügy látszik ezeu érzelmek befolyása alatt szánta ma
gát a házasságra. Mikor meglátogattam egy kedves kis 
lányt ringatott térdén, Ninának hítták.

Anyja nevét viselte.
Domino.

IRODALOM.

„Benedek Aladár legújabb költeményei“ (Pest, 
Aigner bizománya, 1870). — III. „Az ifjú remete“ cí
mű genre-kép (61. 1.) egy ifjút fest, ki tudósnak ké
szült. Tanulmányozta Krisztust, Voltaire-t, de csakha
mar belátta, „hogy egy célt űzött mégis mindenik.“ 
Később Epicurnak lön hive, mig végre „az ideal jött 
és elébe állva kért eleget, mint szörnyű Nemezis.“ Az 
ifjú kereste, de -  nem találta; s azért elment a he
gyekbe remetének. S most

Ki arra megy, azt messze elkerüli,
De szebb napoknak estjén s reggelén 
Egy sziklacsúcson látják gyakran ülni,
Nézve, a mint a nap főikéi s lemén...

E költeményben tehát azt bizonyítja szerzőnk, 
hogy semmiféle bölcsészet nem boldogít. — Rokon irá
nyú ezzel a „Csodáljuk Krisztust“ kezdetű (205 1). Eb
ben Benedek egy lépéssel még tovább megy s azt mond
ja, hogy „böleseség“ egyátalában nem is létezik. Ritka 
költemény van, melyben az eszmemenet oly zavart, a 
bölcsészet eszméje oly roszul volna fölfogva, mint eb-
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heu. Egy érthetetlen chaosz az egész, mely mély tudást 
és magas világuézletet affektál:

A bölcseség uein a tiétek,
S ki bölcs? ki nem? mit tudjátok ti azt!
Krisztust az égig emelétek,
Es megvetitek Nérót, miut pimaszt.
Caesart, uagy Sándort bámuljátok,
S Brutust, Biogeut föl sem veszitek;
Majd meg Shakespeare lesz imádástok;
—  Hát a ki tombolt?! vagy hordott vizet?!...

Aztán Krisztus, Columb és Shakespeare, kik (kü
lönösen a két első), mint v é r t a n u k  a legelső példák. ! 
szerinte „boldog emberek“ !

E két költeményében tehát többé-kevésbé p e s 
si m i s t a szerzőnk.

A „Merengés“ ciuiü költemény (82. 1.) a szem
lélődő lyra egy szép nyilatkozata, mely a refrainjében 
foglalt alapeszmét:

— Vájjon, ha itten soha sem valáuk boldog :
Lesz-e kárpótlás tűi ez életeu ?

tisztán és szépen Írja körül. — A „Feltámadás
ról szól az irás“ (74. 1.) s a „Feltámadnak a halottak“ 
cimü (187. 1.) egy thérnát variálnak. Mindkettő emel
kedett hangú, tiszta s szép gondolatokban bővelkedő 
költemény, melyek a kötet jobbjai közé tartoznak, s 
mintegy feleletet képeznek a „Merengés“ refrainjére. 
— A „Múlandóság, Szerelem“ cimü (118. 1.) szintén 
rokonságban áll a most említettel. Szép óda ez a szere
lemre, melynek már első strófája is magas szárnyalást 
vesz. — Az „Egy szép őszi napon“ (142. 1.) s a „Szo
morú időkben“ (179. 1.) ciműek szintén szép eszméket 
illustrálnak. Amannak refrainje igy szól:

Oh múlandóság, nélküled mi volu’a 
Költészet, hit, szabadság, szerelem?!

S egész uj alapgondolattal bir, a mennyiben nem 
panaszkodik a múlandóság fölött, hanem dicsőíti azt.
A .Szomorú időkben“ címűnek refrainje ez:

— Pásztor mesék! nagy tettekről beszélők,
S vándor dalok ti, hova tüntetek ?!

Ez is emelkedett költemény, de a vége felé nem 
fokozatos, s befejezése, az első strófa erőteljessége mel
lett, gyönge.

Átalában Benedeknél gyakran tapasztaljuk, hogy 
költeményeit gyöngén fejezi be. Gondolatai vagy elmo
sódnak, vagy hirtelen merész fordulatot véve más ré
giókba csapnak, mi által a költemény végső strófája

gyakran az elsőnek tagadása, a helyett, hogy annak 
magyarázata lenne.

A most említett hat költeményben, mint láttuk, 
többé-kevésbé o p t i m i s t a  költőnk, s a menyiben a 
feltámadásról való hit idealismust foglal magában: i de
a l i s t  a. A „Mese a kunyhóról és palotáról“ cimü költe
mény (16. 1.) utolsó strófája pedig m a t e r i a l i s  t i  cus  
nézeteket tartalmaz. Az egész költemény egyébiránt 
nagyon tableauszerü, tendentiosus elbeszélő vers, mely
nek csupán utolsó strófája emelkedett.

Közös jellemvonása e bölcsészeti költeményeknek 
az, hogy -  kettő kivételével — művészileg meghatá
rozott központtal bírnak. A gondolatok szabályosan 
váltakoznak s csak néha-néha lépik át a kellő határo
kat. Az alapeszme is tisztán kivehető s ha néha el is 
homályosul, mindazáltal nem válik érthetetlenné. By
ronnál tapasztaljuk, hogy gyakran, midőn igazán meg
döbbenteni akar, egy-egy sötét árnyat vet gondolataira, 
mi által a kevésbé lényeges dolgokat elhomályosítja, 
hogy a fontosabbakat annál feltűnőbbekké tegye.

Benedeknél e homály azonban gyakran m e s t  e r- 
ké l t ,  mint p. o. az „Egy borús napon“ (24 1.) cimü 
költeményben, mely szintén a bölcsészet felé hajlik. — 
Mesterkéltsége máskor tisztán s z e s z é l y é n e k  kifo
lyása. Nem érzelmeit, hanem szeszélyes gondolatait ve
ti ilyenkor papírra, mint az „Egy kedvesnek“ cimü 
(114. 1.) szépen induló, de a közepétől kezdve mindvé
gig érthetetlen (s ha megérteni akarjuk : frivol) 
versben:

Aztán... no aztán —  ama csúcsra menj föl,
Mely áttöri ott a távol ködét...
Nem, ez se kell s csak aztán játszi kedvvel
Csókolj meg, és —  a rejtvényt felfödéd.

Szeszélye gyakran n a i v s á g g á  lesz, mint a 
„Herrnin“ cimü (152 1) költeményben, mely azonban 
mélyebb érzelemmel is bir s csak előadása (az unal
masig) naiv, — miután az egész költemény valami fá
sult, elcsigázott, közönyös hangulatnak szüleménye. — 
Gyakran c y n i s m u s s á  is válik szeszélye, mint az 
„Ellenmondások“-ban (166 1.) — Máskor azonban 
szeszélyes, furcsa kifakadásainak megható, benső alap
érzelme van, mely k e s e r ű e n  hat. Különösen három 
ily költemény van e kötetben : „Mint rendesen“ 
(38. 1) „Hát én vagyok“ (84 1.) s az igazán megható, 
a maga nemében páratlan „Láttam tegnap egy szép 
leánykát“ cimü (116. 1.) kis vers.

Hasonlithatlanul nagyobb, midőn fájdalma hát
térbe szorítja szeszélyét s az minden keserűséget le
vetve — csöndesen nyilatkozik. Ilyenkor nyugodt, 
szemlélődő színezetet vesz föl lyrája, s eneinü költe
ményei a fenn említett kilenc, részben szintén szemlé-
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lődő költeménytől annyiban különböznek, hog'y ezekben 
az alapeszme nem tisztán bölcsészeti, s a hang sem oly 
emelkedett, ódái, hanem inkább megnyugtató, logicus. 
Mindjárt a 21-ik lapon vau egy figyelemreméltó elégia: 
„Oly hús a lég“, melynek refrainje ez:

— Ő tanított meg eugemet szeretni
S ő vitt reá, hogy most már nem tudok! —

Egyes részleteiben szép költemény, mely azonban 
befejezése miatt elhibázott. Az utolsó strófában foglalt 
kifakadásra nem vagyunk elkészülve s különben is fö
lösleges e versszak, mert a költemény az utolsóelőtti 
strófa befejeztével eléggé kerek. — A „Tavasz jöttén“ 
cimü (26 1.) megint nem tiszta elégia. A kissé elnyúj
tott elbeszélő részletek sokat ártanak neki. — Ellenben 
a „Szegény zsidó leány!“ (35 1.) minden tekintetben 
sikerült mű, melynek kissé erős befejezése nem hogy 
ártana, sőt inkább használ. — Kitűnő a már említett 
„Egy elégia a szerelemről“ cimü költemény, mely a 
kötet legjobbjai közé tartozik. — Továbbá a „Búcsú 
Gizellától“ cimü (135 1.) férfias, határozott hangú, fáj
dalmas elégia, mely a refraint:

Nem első búcsú ez már életemben,
S bennem e kin nem először ragyog!

szépen Írja körül, — noha az elbeszélő modor 
nem elég szerencsés. — A már szintén említett „Vi
déken“ cimü költeménynek jól eltalált benső formája 
van s csak az egyes gondolatok elrendezése mutat itt- 
ott gondatlanságra. — Szép a kissé elnyújtott, de rész
leteiben kitűnő „Benéz a hold csöndes szobámba“ cimü 
(161 1.) költemény, mely mély, a szív  legbensőbb rej- 
tekéből fakadt érzelemnek nyilatkozata. Kevés költe
mény van, mely két életet (az apáét és fiúét) oly meg
hatóan, annyi igaz fájdalommal s annyi keserű, de 
minden kifakadást elfojtó humorral ima le. Az a közö
nyösség, belenyugodás a sorsba jobban megdöbbent, 
mint bármily nagyhangú átkozódás: Atyját

A lelkesedés sohsem bántja,
De nem is tudnám, hogy vájjon miért
Neki már nincs phantasiája —
H ja! igy van az, ki, mint ő annyit élt.

Ennél kerekebb az „Apám is meghalt“ kezdetű 
(108 1.) minden tekintetben kitűnő elégia. Két élet, két 
költemény s mégis egy teljes, egy szerves egész. 
Nem közönséges pityergés ez, nem elégia ex oífo, ha
nem emelkedett, tiszta gondolatokban bővelkedő, a ref
raint :

— Bús az élet s kinek vigasz kell:
Forgassa éltem lapjait!

a bölcsészet meggyőző erejével illustráló költe
mény, mely — költőnk legutóbbi verse lévén, — az 
őszinte ügybarátokat a legszebb reménynyel kecsegteti 
Benedek haladása iránt a jövőben. — Szép a maga ne
mében a „Te lázas ifjú“ cimü(26 1.) költemény. — „A 
dal varázsa“ (70 1.) s „A boldogság álma“ (77 1.) ci
mü különben folyékonyan irt két költemény leltá
rozási berendezése miatt minden mélyebb hatás nél
küli.

Különösen hibás az előadási forma az e l b e s z é 
lő verseknél. Mert ha a cselekvény menete rohamo
sabb is, ha a történetet egyes j e l e n e t e i b e n  feltün
tetjük, a helyett, hogy e lb  es z é l n ő k  azt ,  de legke- 
vésbbé sem helyes, mert az indokolás mindig rövidsé
get szenved. Aztán az ilyen tableauk egybeállítása 
mindig közép műfajt („románcos- vagy balladás-ké- 
pet“) eredményez. Benedek különben mindakét modort 
használja. De egyiket sem szerencsésen. Az előbbi na
gyon nehéz s teljes sikerrel csak Arany tudott megküz
deni vele kitűnő „Bor vitéz“-ében. Benedek nem bir 
vele, mert, ha nagyjában oda vetett vonásokkal néha 
kitünően is jellemez, itt, vagy túlterhelt, vagy nagyon 
is primitiv rajzot ad. Az elbeszélő modort még 
roszabbul kezeli. Nem tud elbeszélni. Vagy nagyon 
aprólékos, vagy a tulságig szófukar. Sokszor pedig sa
já t gondolatait mondja el, mi által az elbeszélés fona
lát elszakítja; subjectivitása minduntalan előtérbe lép, 
mi által a jól indult mese gyakran szeszélyes fordula
tot vesz, vagy ha jól választott utján végig halad is, 
különössé, homályossá válik s elveszti hatását. De lás
suk az elbeszélő verseket közelebbről.

„Az ábrándos ifjú“ (41. 1.) cimü románc egy lé
lektani salto mortale, melyben azonban sok szép strófa 
van. — „A cimbalmos“ (96. 1.) drasticus, hihetetlen 
história, melyet csak a mysticus hangulat s a teljes 
objectivitás tesz némileg olvashatóvá. — A „Két sze
relmes meséje“ (99. 1.) túlterhelt vonásokban bővel
kedő, áradozó románcféle, minden lélektani motívum 
nélkül. — Ellenben a „Beszélt az ifjú“ kezdetű (120. 
1.) szép románc lélektani okadatolással van Írva. A sub- 
jectivitás itt háttérbe lép s itt-ott a jellemfestés erő
teljes nyomai is látszanak. — A „Nem volt ki néki 
ellenálljon“ cimü románc (139. 1.) szépen indul s a kö
zepéig egyre fokozatosan emelkedik, de a vége rósz. 
Zavart, homályos képet mutat. Az egész történet a mys- 
ticusmus ködébe fül. — „Az éjszakák“ cimü ballada- 
féle (155. 1.) nagyon stereotyp alakja mellett különö
sen mesterkélt cselekvénye s vastag morális befejezése 
miatt élvezhetlen. A tendentia nagyon előtérbe van ál
lítva s az egész költemény a tendentia kedvéért látszik 
írva lenni. Leggyöngébb azonban a „Liszka' stb. 
cimü költemény (167. 1.), mely nem csak a kötet leg- 
roszabb költeménye, de mint elbeszélő vers átalában 
silány. Nem mondom, hogy egy-két jobb strófa nem 
volna benne, sőt egyes részleteiben jellemző vers, de
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mini müegész oly rósz benyomást tesz az olvasóra s 
frivol tárgya mellett annyira magánérdekig hogy szer
zőnk méltán megróvást érdemel, a miért ily privát pas
sióból készült verselményt nem átalt egy tisztességes 
gyűjteménybe fölvenni. — A 174. lapon lévő „Egy 
régi kis történet“ méltó társa a most említettnek. El
nyújtott, unalmas naivsággal előadott gyermekes his
tória, melyben a magánérdekei locus communis-ok csak 
úgy hemzsegnek.

Sokkal szerencsésebb, sőt talán egyik legerősebb 
oldala szerzőnknek a g e n r e - kép.  Jellemezni, részle
tesen ép úgy, mint nagy vonásokkal, jól, s helylyel- 
közzel kitünően tud. Csakhogy festése nem mindig ki
számított; néhol csak a véletlen szüleménye ; gyakran 
szeszélyes s legtöbbször egész öntudatlan; a minthogy 
Benedek tulnyornólag az inspiratió, a rohamos, merész 
phantasia uralma alatt ir, mely a higgadt itélőtehet- 
ségnek vakmerőn útját állja. — Különösen a női jel
lemek festésében jeles. A s z ív , a kedély világ legben
sőbb rejtekeit, néhány vonással állítja elénk. Az évő- 
dés, az önmagában küzdés számos apró változatait né
hány női jellemképben a legszebben tünteti löl.

Különösen szép az „A kit én szeretek“ című (10. 
1.), — továbbá az „Olyan szép volt ő feketében“ kez
detű (31. 1.) két ellentétes női rajz. — Jó geure-kép a 
„Mikes gazda“ cimü, bár Petőfi egy életképére emlé
keztet. — Szép s jellemző női képet fest az „Emlék
könyvbe“ cimü költemény (93. 1.), de különösen jeles 
„Az elveszett szerető“ cimü (107. 1.), egész uj voná
sokkal bíró kettős genre-kép. — Szép a „Klotild“ raj
za (122. 1.) is, bár első strófája dagályos. — A kötet 
egyik legjobb verse az „En nem irigylem piros ajkad“ 
cimü ( l 29. 1.), — továbbá az „0 mosolygott“ kezdetű 
(148. 1.) daemoni hatású kis költemény.

Leginkább kiemelendő még Benedeknél a nyel
vezet, molylyel néha a legkényesebb helyeket is egy
szerre megmagyarázni tudja. A jelzők, a költői fordu
latok, merész, egymást magyarázó ellentétek, hanyagul 
odavetett, színező vonások egész serege áll rendelke
zésére. Néha egy igénytelen, homályos sorral egész situ- 
atiókat magyaráz:

0 mosolygott s én elméláztam.
Volt valami e mosolygásban.

Gyakran azonban helytelen képeket is használ:

Homloka fehér és hideg volt,
Ajaka sápadt, hallgatag:
Ep ilyen lehot az a me gho l t ,
Kinek s z e m h é j a  f e n n a k a d t  stb. stb.

Lehetetlen azonban a kötet minden egyes darab
ját bírálat alá vennni, bár némelyike méltán megér
demlőim; még kevésbé gyöznők a számos szép, és gya

kori hibás strófákat mind elősorolni, melyek néha va
lóságos szigeteket képeznek egy-egy gyöngébb, vagy vi
szont egy-egy szebb költeményben. Mi nem tartozunk 
azon kritikusok közé, kik egy-egy szép strófába, vagy 
hamis képbe belékapaszkoduak s azt nagy bravourral 
szétboncolják; mi megelégszünk azzal, ha a költemé
nyek s z e l l e m é t  megvizsgálva, a b e n s ő  formát bí
ráljuk meg. Rósz képek s szép zengzetes strófák bár
mely közönséges poétánál találhatók, noha e g y é n i 
s é g r ő l ,  szellemről nálok szó sem lehet. Mert hála 
isten, nyelvünk mai fejlettsége mellett a verselés már 
könnyen megy, s a kritika egy lépéssel tovább m ehet: 
nagyobb pillantást vethet a bensőbe.

S most még valamit. Bírálatunkból kivehette az 
olvasó, hogy Benedek mind a négy kötetének tartalma 
első tekintetre is, a nem mindennapi, a rendkívüli szí
nezetét viseli magán; kivehette, hogy e költemények, 
számos fogyatkozásuk dacára, valami különös, ujdon 
zamattal bírnak s nem holmi simplex, jól Összetákolt 
verselmények, melyeknek legnagyobb hibájuk az, hogy 
nincs hibájuk ; kivette, hogy e költemények szépsége 
sajátos szépség, s hogy a számtalan hiba is valami kü
lönös hiba, melyet csak az követhetett el, ki ama szép
ségeket teremtette: - szóval kivehette az olvasó, hogy 
nem utánzóval, nem a más nyomdokain járó, hanem 
e r e d e t i  költővel van dolga. S ez legnagyobb erénye, 
de egyszersmind hibája is Benedeknek. Az ő költészete 
magán viseli az eredetiség jellegét, de kevés tanulmány
ról is tanúskodik. A mily tanulmányai pedig vannak, 
azokat erős egyénisége nem engedi érvényre jutni mit 
az elbeszélő költemények határozottan bizonyítanak. — 
Mindazáltal Benedek költészete irodalmunk mostani 
körülményei között örvendetes jelenség; mert ha nagy 
szabású tehetséget nem üdvözölhetünk is benne, mind
azáltal oly költővel van dolgunk, ki erős, mély, s az 

i időnek megfelelő hangulatot képes gerjeszteni s ez -  
úgy hiszem, magában is elég érdem.

Prém József.
*

Névy Lászlótól, a szombathelyi fögymnásium ta
nárától, figyelemreméltó kézikönyv jelent meg köze- 
lébb Ráth Mór bizományában. „Az Írásművek elmé
lete vagyis az irály-, költészet, és szónoklattan kézi
könyve“ cime a terjedelmes kötetnek, melyben főleg 
az V. és VI. gymnasialis osztályok szükségletei lebeg
tek szerző szeme előtt. Hasonló irányú tankönyveknek 
eddig sem voltak hiányában felgymnásiumaink, de ha 
őszintén be kell vallanunk, e müvek távolról sem fe
leltek meg sem a mai kor követelményeinek, sem a 
tauuló-ifjuság szükségleteinek. Egy részök csakis száraz 
szabályokat nyújtott, a nélkül, hogy az ifjúság érde
keltségét felkelteni képes lett volna, más részök pedig 

I e szabályokat is a régi iskola modorában, az újabb kor 
i vívmányait tekintetbe nem véve tárgyalta. Névy Lász
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ló könyve a felölelt tárgyat minden oldalról kimeríteni 
igyekszik, s nem csupán száraz szabályokat nyújt, ha
nem a széptani elméletet is mindenütt ügyesen tudja 
beleszőni az illető helyekbe. Nem elégszik meg a régi 
tanok ismétlésével, hanem figyelemmel kisérve az újabb 
széptani irók működését, müvét a tudomány jelen ál
lásának színvonalára emeli. E tankönyv a fölhozott 
példák tekintetében is annyira gazdag, hogy abból a 
tanuló némileg ujabbkori irodalmunk irányával s ek- 
kép történetével is megismerkedhetik. Névy László tan
könyve tiszta fölfogásra, alapos tanulmányra mutat, s 
mint ilyet a tanodák figyelmébe lelkiismeretesen ajánl
hatjuk. Vajha minél több oly tankönyvet mutathat
nánk föl, mely e műhöz hasonlólag lépést tart az újabb 
kor vívmányaival!

*

„Fiumei emlék.“ E címmel érdekesen, sőt több 
helyen vonzó modorban irt útirajzok jelentek meg K á 
r o l y  Gy. Hugótól. A magyar orvosok és természet
vizsgálók multévi fiumei nagygyűlésének részleteiből 
van összeállítva a 182. lapra terjedő s ízléses kiállítású 
kötet, mely főleg a tengervidékről és Velencéről ta r
talmaz nem annyira beható tanulmánynyal, mint in
kább a kirándulás benyomása alatt irt életképeket és 
rajzokat. A társas élet, természet, művészet s történeti 
hagyományok képezik e kötet tárgyát, mely néhány 
cikkben a nagygyűlés lefolyását is vázolván, a jelen- 
voltaknak kedves emlékül szolgálhat. A „Fiumei em
lék“ postai utánvét mellett 1 írért kapható szerzőnél 
Kassán, fő-utca 92. sz. alatt s a könyvárusok 10 után 
két ingyenpéldányt kapnak.

*

Beöthy Zsolt, lapunk munkatársa, közelébb egy 
kötet beszélvt rendez sajtó alá „A z é l e t  me s é s  k ö n y 
v é b ő l “ cim alatt. Olvasóink, kiknek legközelébb volt 
alkalmuk a széptehetségü fiatal iró „Kardcsörgés“ cí
mű szép beszélyét olvasni, bizonyára érdekeltséggel 
várják e kötetet, melyben meddő szépirodalmunk való
ban érdekes beszély gyűjtemény nyel gazdagodik. Beöthy 
Zsolt beszélyeiben nem csak költői képzelődéssel és in- 
ventióval, de mélyebb tanulmánynyal is találkozunk, 
mely mindig a legjobb példányokból szedi táplálékát. 
0  egyike a leggondosabb Íróknak s nem csupán mulat
tatni kíván, hanem lélektani rajzaival rendesen elmén
ket is foglalkoztatja, s compositió tekintetében bevég- 
zett müveket szokott nyújtani.

SZÍNHÁZ.
A budai színkörben egymást élik a vendégsze

replések. Alig vett búcsút a Fcleky-pár Sardou nagy
hatású „Hazá“-jával, Ujházy Ede lépett föl, kit a nem
zeti színpadról eddig még kevés alkalma volt megis

merni a fővárosi közönségnek. Ez ideig kétszer játszott 
és pedig épen ellentétes szerepkörben. E sokoldalúsá
got még a vidékről hozta magával, hol a színészt nem 
kötheti egy szakmához sem a nyugalom szeretete, sem 
a művészi ambitió. Először Bohéche király bohókás 
szerepét adta a Kékszakálu hercegiben, másodszor 
Schiller „Haramiái“-ban Moor Ferencet, a cselszövő 
színészek kedvenc alakját., mely nem csak vörös paró
kát, hanem nagyobb, jellemző vonásokat is kivan. E 
két szerep közt óriási ür van, de Ujházy sikeresen vit
te véghez a művészi salto mortale-t. A ki látta komi
kus színekben gazdag játékát, alig hihette el, hogy Mo
or Ferenc komoly és sivár szerepével oly sikeresen meg- 
mérkőzhessék. Ujházy nem kereste ki a leghatásosabb 
mozzanatokat, melyekkel a színész — különösen ha 
nem fukar a színek minél vastagabb fölrakásában — 
mindig tapsokra számíthat, de egy egész alakot vitt a 
színpadra s fokozatosan igyekezett előtüntetni a jellem 
fejlődését. Alakításában tanulmányt láttunk, melynek a 
nemzeti színpad is hasznát vehetné. Igaz ugyan, hogy 
vannak ábrázolásában darabosságok, de ezeket az idő 
és gyakorlat könnyen elsimítja, ha egyszer a tér nem 
hiányzik. A nemzeti színház közönsége is örömest látna 
régen pihenő darabokban ily sikeres kísérleteket ama 
francia vígjátékok helyett, melyeket nálunk oly gyak
ran ismételnek. — A színkör vendégei között találjuk 
K őm  í v e s t  és T o l n a i t  is, kik nálunk már nem is
meretlenek. Az első nehány operetteben és vígjátékban 
sok érzéket mutatott az alsóbb fokú komikum iránt, 
mig az utóbbit a lapok, mint széphangu népénekest 
gyakran emlegették. Kőmives sikerrel is ábrázolta a 
„Pajkos diákok“ csizmatisztitóját, de Tolnainak, elég
gé tiszta, csengő hangját leszámítva, kevés joga van 
ahhoz, hogy operettekben szerepelhessen. Iskolája nem 
biztos, játéka pedig még inkább elárulja a kezdőt fél- 
szegségeivel és örökös nyugtalanságával. Neki még ap
róbb szerepeknél kell maradni, hogy gyakorlottságot 
nyerve a nagyobbakkal is sikeresen megmérkőzhessél 
Maga a tiszta hang nagyon szükséges kellék, de még 
nem minden az operettekben. Ilyen kezdőre ismertünk 
T o l d y b a n  is, ki egykor képezdei növendék volt. 
Csinos színpadi alakja, eléggé rokonszenves hangja van, 
de minden szükség nélkül, örökösen mozog s nem tudja 
mit csináljon lábával és kezeivel. Néha-néha oly roha
mosan indul meg, mintha gymnasticai gyakorlatok lát
ványában akarná részesíteni a közönséget. Nála pár év 
óta semmi haladást sem találunk, sőt úgy veszszük 
észre, hogy hibái épen a helyes irány félreismeréséből 
erednek. Azt hiszi, hogy színpadi routin-ja van s e bol
dog hiedelem oly örvény felé ragadja, melynek szélén 
a szánalom és mosoly szövetkeznek. Kár értté, mert más 
irány mellett hasznát vehetné előnyeinek.
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Z E N E .

Liszt Beethoven-cantátéja. (Vége ) Liszt mü
ve zenekari bevezetéssel kezdődik , mely kivéve 
a tizenkét első méretet szóról-szóra Beethoven 
nagy kemény-B. hármasának „andantéja.“ A külföld 
szaklapjai ennek hangszereléséről mind elragadtatás
sal szóltak, s azt mint a hangszerelés művészetének 
netovábbját emlegették. Valóban zenekar által han
goztatva nagyszerűnek is kell lenni e hatalmas dallam
nak, mivel már a zongora, hegedű és gordonka is más 
világba képes ringatni bennünket. S ha elképzeljük a 
nagy zenekart, mely minden eszközével rendelkezésére 
áll a hangszerelés oly nagymesterének, mint a minő Liszt 
Ferenc; s ha ehhez veszszük még Beethoven soha ki 
nem meríthető dallam-forrását, érthetővé lesz előttünk 
ama varázs, melylyel a cantáte bevezetése a hallgató
kat megigézé. A bevezetést, mintegy folytatólag, kar 
követi:
„Sternenschimmernde, — eisesflimmernde — Win

ternacht voll — himmlischen Scheins.“
E gyöngéd, fellengő szavak a zenében oly költői- 

leg vannak kifejezve, hogy a sphaerák kórusát véljük 
hallani. E szavakat, melyek az első kar első strófáját 
képezik, az egész kórus unisonó énekli s ez unisonót a 
zenekar magasabb régióiban kiséri; a második vers
szakban már harmóniákban zeng a kar, mely harmóni
ákhoz a zenekar, a Kajna habjainak zajongását utánoz
va csatlakozik. Nagyszerű e kar végén a zenekarnak 
egy crescendo és egy harmóniai kombinatió által lét
rehozott fokozata, mely a 43. számú mérettel veszi 
kezdetét, s következőkép fejlődik : A bassusban G- sze
repel, mint a harmonia legmélyebb hangja négy mére
ten át. Az ezen G-re épített hangok: H-D-F-A e négy 
méret elsejében úgy tűnnek fel előttünk, mintha az 
uralgó kilenced összhangzatát képeznék. A 47. számú 
méretben azonban már a F i s és C- hangokkal megcá- j  
folja a kilenced-összhangzat szereplését. Abassus, noha 
alapját elhagyja, s négy méreten keresztül s lépcsőn- j 
kint halad fölfelé és lefelé, hogy a hallgató emlékeze
tébe annál határozottabban bevéshesse magát, ismét 
hangoztatja a G-t, holott a többi hang alakulása: C- 
D-Fis-A. A bassus most a G-tól kiindulva, lépcsőnkint 
fölfelé tizenhárom hangot hallat, tizenkettőt belőlük 
ismét négy méreten át (3/4), úgy, hogy a tizenharma
dik hang: E, az ötödik méret első ütenyére esik, mi ál
tal határozottan az összhangzathoz tartozónak vallja 
magát. Tehát eddig a G-C-D-Fis-A-E- hangokat kap
tuk, melyekből első pillanatra látható, hogy egy tizen
egyed összhangzattal (Undecimen Accord), még pedig ! 
utolsó megfordításában, van dolgunk. A G tehát itt | 
nem mint alaphang, hanem csak mint bassushang sze
repel, mivel az összhangzat alaphangja D. A hatás, 
melyet e harmóniai kombinatió szül, leirhatlan, s e 
nagyszerű fokozatot létrehozni másképen nem is lehe

tett volna. Miután a zenekar tizenkét méreten át min
den erejével az összhangzatot játszá, annak felolvadá
sát várjuk, de hasztalan. Habár törve és a kilenced hi
ányával még három méreten át halljuk a kérdéses 
összhangzatot, mire a 62. méretben, a Fis-en alapuló 
hatod öszhangzatba mintegy elmosódva olvad át. A 
női kar most unisono e szavakat énekli: „Kam nicht 
ein Tönen, rauschendes Dröhnen, — her von des Stro
mes schäumender Pracht, — das uns vom Schlummer 
dem sanften erweckte, das uns erschreckte; aus den Hüt
ten gelockt in der Nacht.“ Ekar  után a zenekar által 
játszva ismét Beethoven hármasának néhány méretét 
halljuk, mire egy gyönyörű soprán sóló „Ein Traum 
hat uns umtlogeu“ (kemény E ü/4 (3/2)) következik, 
melynek minden méretéből s különösen ama helyéből, 
midőn a kar belevág: „Ein Traum — ein Traum“ 
Liszt szelleme sugárzik. Ismét Beethoven motívuma 
lép föl, s a kar kérdve: „Hört ihr diese Weise? foly
vást annak kísérete mellett énekel. I tt a fokozatnak 
egy második nonplusultrája mutatkozik: Liszt Beetho
ven motívumát, mely eddig a zenekar fensőbb régiói
ban mozgott, most a bassusoknak adja át, s a vonósok 
tremolójával kisérteti; kilencszer lép föl a motívum és 
következőképen: kétszer egyformán, kétszer egy fel
hanggal felebb, háromszor, de mindig egy félhanggal 
— s egyszer-egyszer, egy harmaddal felebb. A zene
kar ezen erőteljes fokozat után pillanatig szünetel, s a 
soprau solo és női kar e szavai „sehet empor, der Him
mel schimmert und blaut, — wie wir’s nimmer ge
schaut,“ után ismét teljes erővel (fff) zengi Beethoven 
nevezett andantéján ak kezdetét % ütenyben, mi az 
egésznek kimondhatlan nagyságot ad. A zene lassan- 
kint halkabb lesz mig egészen elhal s a férfi és női 
kar suttogó éneke „Seitsammer Schauer“ hallatszik. 
Erre ismét egy kar: „Kündet uns“ következik felváltva 
több magánének által. Először b a r i t o n ,  azután al t ,  
s később egy ag g  (bassus) solója jön, s a magánénekek 
után egy erőteljes kar e szavakkal: „dann wird der 
Geist geboren — der Himmelklang versteht, — des 
Gott’s, der ihn erkohren, — melodischer Prophet“, az 
„eroica“ kezdőhangjaiba (es—g—es—b—; itt: b —d 
—b—f:) törve, a mü egy részét ünnepélyesen befejezi.

A mü folytatása ismét alt solóval kezdődik. Ez 
után a 142-ik méretig túlnyomóan az „eroica“ thémája 
lép fel, mintegy a magánénekeket és karokat kisérve. 
A 145-ik méretben azonban a mü folyama más for
dulatot vesz. A férfi kar s közben az a l t  és b a r i t o n  
solók a legcsodálatosb harmóniákat zengik a zene Ha
talmát dicsőítve. A 47. oldalon kezdődő bariton soló 
Liszt remekei közé tartozik. Ezt énekli a bariton, 
utána egy althang s ennek énekébe idönkint beleszól a 
női kar is, mig végre kar és zenekar még egyszer Be
ethoven hármasa andantéjának kezdetét hangoztatja 
4/4 ütenyben, s az „eroica“ kezdő thémájával véget ér 
az egész nagyszerű mü,
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E cantáte Liszt alkotási erejének ismét fényes 
bizonyítéka. Bár képzelme sok tekintetben kötve volta 
fölhasznált gondolatok által, e müvén még sem látszik 
a darabosság semmi nyoma, sőt annyira egyöntetű az, 
mintha egészen Liszt szellemének kifolyása volna. Az 
egész művet legjobban azzal véljük jellemezhetni, ha 
azt mondjuk, hogy abban Beethoven érzéki életének 
gazdagsága és Liszt magasztossága és átszellemültsége 
karöltve járnak a cantáté hatását megkétszerezve.

A cantáte Lipcsében jelent meg Kahnt kiadásá
ban, s ára 2 tallér. E mű jövedelme nem a kiadóé, ha
nem a minta címlapon olvassuk, „a zeneművészek egye
sületéé“. Igen célszerű kiállításában az, hogy méretei 
meg vannak számozva, s ekkép a betanulásnál sok időt 
meg lehet kímélni.

Langer Vidor.
*

A szonáta. II. Múltkori cikkünkben megígértük, 
hogy Liszt Ferenc szonátájáról külön is szólunk. Most 
beváltjuk Ígéretünket. Tőle eddig két szonátával bí
runk. Az egyik lágy H-hangnemben van Írva és Schu
mann Róbertnek ajánlva, a másik lágy D-hangnemben 
s Dante befolyása alatt született. Alapvonásaiban mind
két mű egyforma, noha az első thémaszerü keresztül
vitele a szonáta alakjának inkább megfelel s átalán- 
véve is nagyszerűbb szerzemény. Fejtegetésünk tárgyá
vá jelenleg ezt teszszük.

A mit a többi mester szonátáiban, két, három, 
négy vagy még több tételben találunk, azt Liszt egy 
tételben nyújtja e szonátájában. És ez egytételü szoná
tában megvan az első tételnek megfelelő mozgalom, 
az az a közönyösségéből kihozott érzelem és képzelem 
felindulása; megvan a lelki nyugalmat és a lélek ön
magába mélyedését jelző lassú tétel, valamint befe
jező rész gyanánt a sebes tételt pótló élénk rész is, 
mely, — miután szerző a lelki küzdelem után célját 
elérte — nyugalmába visszavezérli kedélyünket.

Liszt Ferenc egytételü szonátája fő lényegében egy
forma Beethoven szonátáival. De miért nevezzük mégis 
Lisztet az egységes szonáta alkotójának, ha definitionk 
szerint, Beethovent is ép oly jogosan, sőt talán még 
jobban megilleti e cim? A felelet igen egyszerű. Be
ethoven szonátájában — tudvalevőleg — megvan 
ugyan a sebes, lassú és ismét sebes tétel, de azok ön
állóan, azaz minden szellemi kapocs és összefüggés nél
kül állnak előttünk. Az első tétel Beethovennél szoro
san a szabályhoz tartja magát a themaszerü keresztül
vitelt illetőleg, s csak is ez jogosítja föl müvét a szo
náta cim viselésére, mivel a többi tétel mit sem dönt e 
részben. Scarlatti szonátája egészen mellőzi a tételek 
sokaságát s Beethoven szonátájának első tétele nem 
egyéb, mint Scarlatti szonátájának tökéletesbitése. Bach 
Fülöp Emánuel második és többi tételét csak külső

nagyobbitás kedvéért ragasztá szonátájához, miben 
a nagy mesterek mind követték.

Vannak ugyan egyes példák, — és ismét Beetho
ven szonátáiban — midőn nem a szabályszerű sebes 
tétellel, hanem lassúval kezdi müvét, de azért Beetho
ven harmincnyolc szonátája közt nincs egy sem, mely
ben ama, már annyiszor említett s a szonátát jellemző 
tétellel nem találkoznánk. Fentebbi állításunk valósá
gát, miszerint a tételek nem állnak egymással semmi
féle viszonyban, sem külsőleg sem bensőleg, — leginkább 
a szonáták nagy száma s ama körülmény mutatja, hogy 
a mesterek a tételek számát tekintve egymástól nagyon 
is eltérnek.

Liszt szonátájában három fő-részszel találkozunk: 
az első sebest egy lassú követi és ezt ismét a befejező 
sebes. Sajátszerü e műben az, hogy mind a három rész 
annyira összefüggő, hogy egyiket a másiktól elválasz
tani nem lehet. E mesterműben a fő-eszmék lángelmű 
keresztülvitele képezi a szellemi kapcsot. Mind a há
rom résznek ugyan azok a gondolatok szolgálnak ala
pul, s ez által a mü oly e g y s é g e t  nyer, minőt az 
eddigi szonátákban hiába keresünk. Beethoven öntudat
lanul és csak tapogatózva tesz ekképen kilencedik sym- 
phóniájában.

A halhatatlan költő legnagyobb művének utósó 
tételében ismét hangoztatja az elöbbeni tételek néhány mé 
rétét, mintegy jelezve, hogy ezáltal egygyéolvasztani 
akarta a négy tételt. És csodálatos, hogy ez ismeretes 
hangok mennyire megragadják a hallgatót! Beethoven 
sejtelme bizonyára megvalósul, ha működésének a ha
lál nem vet véget. A lángelmű Liszt, ki Beethovent oly 
nagyszerűen magyarázta müveinek előadásával, meg
találta az igazi utat, melyen haladnia kell, hogy a ze
nében uj világot fedezzen fel. Ő több, egészen uj 
alakkal gazdagitá a zeneművészetet. Szonátája, symplió- 
niai költeményei, miséi, sz. Erzsébet legendája, és da
lai a zenészeti aesthétika által érdemileg méltatva, 
minden tankönyvben mintául fognak szolgálni.

Liszt második szonátáját, egyszerűen szonáta alak
jában irt ábrándnak nevezi, de annak művészi kidol
gozása följogosít minket arra, hogy e müvét is a szo
náták közé sorozzuk.

Langer Victor.

TARTALOM: Autik a zenében. R i e h l .  — Lélek-haraug. 
P á s z t ó i .  —  A kétségbeesés humora. (Vége.) P. S z at Il
in ár y Károly. —  Ommer Chejjam. E r e d i  (Harrach) 
Béla. —  Tárcalapok. — Irodalom — Színház. — 

Zene.

Felelős szerkesztő : Kiadó:

Színin Tamás. F e k e t e  B e r u h t .

Pest, 1870. Nyomatott Kertész Józsefnél (városháztér, 3. sz. 11-ik udvar.)
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IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

D R A N M O R
A terv-és irányszeríitlenség, mely Heine 

halála óta a német lyra jellemző sajátsága 
lön, mintegy természetes következménye ama 
problematikus szerepnek, melyet e hatalmas 
szellem nemzete irodalmában és különösen köl
tészetében játszott. —  0  előtte a tervszerűség 
és az irányköltészet számtalan stádiumán ment 
át a német lyra.

így  látjuk keletkezni a klasszicitás hanyat
lásával a „Sturm und Drangperiode“ hazafias
bombasztikus, később a Fouqué, Rousseau, Pla- 
tenféle eszmeszegény és rimgyártó , majd az 
Uhland, K erner, Schwab-féle holdsugárittas és 
hektikusan-romantikus,- továbbá a Becher, Kari 
von Meyer, Hoffman von Fallersleben-féle ten
denciózus politikát űző költészeti irányokat, 
melyek mint pára foszlottak el a ragyogó,a tiszta, 
meleg nap előtt, mely Heine költészetéből k i
sugárzott.

Mikor a nap aláhanvatlott, megütődve néz
tek körül a német lyrikusok ; mindenki követni 
akarta a Heine-féle irányt — mig kisült, hogy ez 
irány meg nem határozható; mindenki utánozni 
akarta a „Dalok könyvének“ szépségeit és ke
rülni a „Romanzero“ torz vigyorgásait, és sem 
az egyik, sem a másik nem sikerült egynek is 
közülök. így  aztán mindenki magára volt ha
gyatva , s a maga lábain járt. így  lö n , hogy 
Hämmerling az épósz önmagát túlélt utaira vető
dött, hogy Prutz és Greibel speciális porosz és 
bajor politikát üz a költészet köpenyege alatt, 
hogy Grün és Roquette Otto szentimentálisán 
csicsereg; hogy Beck és Romler veri a kobozt 
tehetség és költői érzék nélkül, hogy Herwegh 
majd vajlágyan szentimentális, majd vértszomja
zó republikánus, hogy Lingg Herman panaszol, 
azt se tudva: mit ?

E céltalan költészetnek meg kelle változnia; 
egy rendszernek kellett keletkeznie, mely a nagy 
morálfilozófikus társadalmi kérdésekkel lépést 
haladva, azokat belevonja a költészet keretébe.

E reform karöltve járt ama bölcsészeti is-

, R E Q U I E M “-E.
kola keletkeztével, melynek követői: Schoppen
hauer, Büchner, Kuno Fischer és számtalanok, 
kik a Kant dialektikáját annyira túlfesziték, 
hogy annak alapelve: az é s z l e l h e t ő s é g  ná
luk a „ m e g m a r k o l h a t n á m s á g i g  fajúit.

Schoppenhauer hadat izentK ant dialektiká
jának és ezáltal összerombolá a régi metafiziku
sok rendszerét, kik az eszmeképzésnél az isten, 
világ-és a leiken kivül mire sem szorítkoztak. 
Kant az ő értelmükben csak is e három eszmét 
vette vizsgálódásainak tárgyául. Schoppenhauer 
diadalt ült a nagy m esteren: kimutatá, hogy a 
Kant-féle leszármaztatása fönebbi eszméknek a 
viszonylatok kategóriájából erőtetett és nem 
igaz. E diadalnál nem állapodott meg Schoppen
hauer, hanem maga alkotott egy oly dialektikai 
rendszer-félét, melynek labirintjában ő maga 
és tanítványai eltévedtek.

De bölcsészete már megtette a hatást az 
újabb német ly rá ra ; oly kérdések megvitatását 
dobván ez utóbbi elé, melyekhez költő Kant 
bölcsészetének uralma alatt hozzá nem nyúlt. 
Hogy a transzcendentál eszmék rendszerének 
—  a Kantét értem — tiszta légköréből, mit hozott 
ki, mit nem ? annak körvonalozása nem ide tar
tozik. Csupán azt akarjuk itt jelezni, hogy a 
Kant dialektikáját mennyire feszité ő túl, és 
mennyire lön ezáltal mintegy megalapítója ama 
materialismusnak, mely Németországban most 
lábra kapni kezd.

A Kant dialektikája az e s z m é k k e l  fog
lalkozik. 0  előtte a metafizika csak a megköze- 
lithetlen-, az érzékentuliakkal foglalkozott. A 
mi hozzánk közel feküdt, a mit föl tudtunk volna 
fogni, azt a régi filozófusok m egvetették, mint 
méltóságukon alóli tárgyakat; vagy a specialis 
tudománynak engedték át. Csak midőn ez utóbbi 

j már nem mozdulhatott, akkor jött segélyére (?) 
a bölcsészet, —  mint ők mondták. És keletkez
tek rendszerek, melyek azon egyetlen eszköz 
körül forogtak, mely szerintük az érzékentúli dol
gok ismeretére vezethet — a gondolkodás körül.
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Kant egész működése e hipotliézis meg
döntésére szorítkozik ; ő az emberi tudást az 
é s z r e  v e  l i e t ö s é g  körébe szoritá; az úgyne
vezett praktieiznmst dekretálván.

Schoppenhauernek és követőinek ez nem 
tetszett; egy lépéssel lejebb szálltak még —  a 
kézzelfoghatóságig; ők mindent tapogatni, Ízlel
ni, érzékileg korlátolni akarnak !

Schoppenhauer bizonyára nagy ember, nagy 
bölcsész. Rendszerében mindig szem előtt tartá 
az emberiséget; átlátta talán, hogy az önámitás 
az élet legnagyobb átka, s azért meg akará sza
badítani annak lehetőségétől az emberiséget. 
Abstrakt tilozohai szempontból tekintve a dolgot, 
ezt talán helyesen teszi — csakhogy igy a morál is 
szenved alatta, szenvednek a szív virágai, me
lyek a rideg tapasztalati bölcselet érintéseitől 
elfonyadtan hajtják le fejeiket.

Pedig ezeknek még viritaniok kell. Az em
beriség nem ért még arra a pontra, hogy ezek illa
tát nélkülözze, s kárpótlásul a meztelen valóval 
elégedjék meg. A szív ezen virágainak sorában 
ott látjuk mindenekelőtt: —  a költészetet.

Mikor már ez is „ f o g n i “ akar. akkor le- 
játszá szerepét, akkor fölöslegessé vált; mikor 
már ez is az anyag, a létező piszkos utaiu csa
tangol, akkor jobb ha nem létezik.

Pedig épen egy ilyen irányú költészet kezd 
fejlődni legújabban Németországban, mely a fö- 
nebb jelzett ide-oda kapkodás u tán , ugylátszik, 
állandó gyökeret akar verni. — Szomorú stag- 
náció!

E költészeti iránynak fő jellemvonása, hogy 
a benne nyilatkozó materialismus nem ama crasse 
anyagiasság, mely csak a létezők s a kézzel
foghatók eszméjének hódol, —  hanem vegyiiléke 
egy subtilizált spiritualismusnak, a positivnak, 
és egy olyan „lemondó-morálnak“ (Entsa
gungstheorie), mely mindazt, mit a morál mint 
eljövendő jutalmat igér, azért nem fogadja el, 
mivel nem hisz ejutalom  l e h e t ő s é g é b e n .

Tehát, ha egyoldalulag tekintjük ez irányt, 
benne túlhajtott megelégedést és liáladatosságot 
látunk; de ha ennek okát keressük, ha fürkész- 
szük: honnan e lemondás, ez elégedettség —  
akkor s skepsist, a nihilizmust, scrabreuse anya
giasságot egész pompájában látjuk virulni.

Most azon kérdés merül fel: vájjon Ön tu 
d a t o s a n  vagy öntudatlanul van mindez e költé
szeti irányba bekeverve ? — Ez, oly kérdés, 
melyre nem lehet mindig felelni. Vannak esetek 
mikor a „peccatores e convictione“ elvét n e m  
fogadhatjuk el.

E költészeti irány par excellence követője

Dranmor. K it rejt e misztikus álnév ? —  nem 
tudhatni. Mindenesetre egy mély, hatalmas szelle
met; egv óriást a jelenkor szellemtörpéi közt. 
Mikor először föllépett „Poetische fragmente-i“ 
vei, mindenki elánmit ez őseredeti szellem fö
lött. —  Azt mondják : a jelenkor a másolás ko
ra , melyben újat senki sem mond. Nem akarunk 
e nézet fölött vitázni , hanem Dranmor-ra hi
vatkozunk, mint élő cáfolatára a „schon Alles 
dagewesen“ elvének.

Előttünk fekszik legújabb műve —  egy 
; „Requiem“. — Egy himnusz a halálra, mint az 
! állandóság, tehát a nyugalom eszm éjére, egy 

könyv tele skepszissel, melyben k é te ly , biza
lom, elégedetlenség, megelégedés, dac és ser- 
vilismus váltakoznak —  a halálnak ajánlva : 

„Dem Tode, der sein Werk nicht ganz vollendet, 
Der Hirngeburt, d ie , müde Herzen brechend 
Mit Sterbefackeln uns (he Augen blendet:
Dem Tode, dem verjährter Aberglaube 
Ein morschgeword'nes Monument errichtet 
ln thränenfeuchtem, blutvermischtem Staube, 
Ihm selber ist mein Requiem gedichtet.“ — 
Már régen feladatául tűzte magának a p rak

tikus Spiritualismus (ez összekötő hid az anyag- 
elvüség és hitetlenség közöttj a végcél és 
azon legfőbb hatalom egyesítését egy eszmében, 
mely létének a természetben örökös tanujeleit 
ad ja , anélkül hogy meghatározható lenne. A fo
galom : isten — nincs meghatározva ; legfölebb 
theologice.

így látjuk keletkezni a gnosticismust, örök
ké fennlévő anyagával; igy akarnák némelyek 
az időben konfundálni a végcélt (mely abban áll
na , hogy az időt k i m é r h e t ő v é  segítsük tenni) 
és a legfőbb hatalom fogalm át; mások a válto- 
zandóságban, mint egyedül állandóban. E  rend
szer eddig a pozitív keretében forgott, most ne- 

' gatívumba csapott át. Az állandóság ellenében a 
1 pusztu lást, a halált mint az örök állandóság 

( spiritualisztíkus) jelképet állitván fel.
Dranmor ugyanezt teszi. Az emberiséget a 

lét keresztje alatt görnyedő lények összegének 
I tekinti, melynek számára egyetlen ír, egyetlen 

gyógyhely —  a halál. E  néma fenségü hatalom, 
melytől annyira borzad az előítéletes s z ív  :

„Tod,  den ich schon betrachtet und betastet. 
Trotz der Verheissung seliger Gefilde:
Den ich nicht liebe, weil des Daseins milde 
Gewohnheit auch auf meinen Schultern lastet.* 
Ebben utoljára, semmi különös nem rejte

nék; a halált tekinteni az élet fáradalmai után 
egyetlen nyughelynek, ez már annyira elcsépelt



dolog, hogy említést sem érdemel —  csak
hogy a mi keresztény morálunk szerint a halál 
nem más mint elő pitvara az örök életnek, az 
örök boldogságnak; mig Dranmor igy i r :

„Der letzte Schlaf, den keine Träume stören, 
Aufersteliens schmerzliche Legende 
Mich weder schrecken können, noch bethören.“ 
A himnusz , melyet Dranmor a halálra 

zeng , a korhoz m ért, mely számára Írato tt; e 
korhoz, mely mindent érez még a mit a múlt ére- 
zett, anélkül, hogy oly erős lenne hite, mint ezé 
volt; mely minden kételyét hallja az agynak, a 
szívnek, anélkül, hogy bizalommal — mondjuk 
k i : —  naivsággal bírna azokat leküzdeni akarni. 
— E vihar-borongó. kétkedő, túlérett korban , ki 
nyúl a költő serlege u tán , kiált föl Dranmor, 
hogy gondjait elűzze?

A mai költészetnek nem a kedély húrjai
ban kell harmóniát kelteni, nem a szív számára 
altató dalt zengeni, hanem az agygyal foglalkozni, 
e nagy úrral, mely táplálékot kíván, mit ha 
megtagadnak tőle , oda lesz a nyugalom az 
em bernél!

— — Was ich kredenze —
Kein Honig rein für jungfräuliche Lippen.
— — — Ist innerste Betrachtung,
Die mir allein geziem t.------- -
Was ich erhofft, erfleht, was ich gewonnen,
Hat sich in der Gedanken Feueresse,
In meines tiefsten Wesens Flammenbronnen 
Langsam geformt zu einer Todtenmesse.“

(Vége köv.)

R a d l  Ó d  ó n .

A L P A R  V I D É K É .
BALOGH ZOLTÁN „ALPÁRI“ CÍMŰ VERSES-REGÉNYÉBŐL.

1.

Oh , cím ! mennyit törém miattad 
Gondoktól ellankadt fejem ;
H ja , nyütt csikóm már félve baktat — 
Jó eszmém csak ritkán terem !
Pár évet vissza ! . . . könnyű szárnyin
E lélek röpte mily m e r é sz .............
Szó , a mi szó , kedves barátim ,
De czimet le ln i, jót — nehéz !

2.

Mondám elébb ,A  r a n y-h u 11 á m o k 
S o r s t e  n ge r é b ő 1*—e regény!
V a g y , hogy ha jobbat nem találok — 
Szólítom hősömet nevén ,
Teszem ily végtagokkal: »völgyi*
Vagy »-ági* . . . .  ámde ez gyanús: 
Nem hederitne rá a földi —
Ha volna bár gulyája húsz !

3.

A 1 p á r i B é 1 a ! ez már csattan ;
A jámbus rósz? — Nem nagy hiba!
Ha róla zengek öntudatlan 
0  legyen e mii hős f ia !
Való-életből venni tárgyat 
Költőnek — azt hiszem szabad . . . .  
Es értté mégis hány vadállat .
Felszólal a „ n y í l t  t é r *  alatt!

4.

Tehát: Alpári! — Régi név ez ,
Hozzá csak gr. kellene,
Bíbor szegődik címeréhez 
Mely karddal, félholddal tele.
De hadd beszélem el sietve

Mit róla nektek tudni k e l! :
Ki magvát földbe jól vetette — 
Biztos lehet, hogy jól kikel.

Letészem én is im alapját 
E költeménynek, a midőn 
Leirom : hősöm mint haladt át 
Gyermekkorán , e szép időn !
Merengve a fénylepte tájon 
Hol bölcsejét elringaták :
Tán elvezet majd égi-lábnyom  
Virányaidhoz — ifjúság!

6.

Hol sarjadott családja bokra :
Alpár határa oly dicső !
Tekintsetek ez asztagokra 
És kérdezzétek hogy : ki ő,
Kinek kezén nem egy határ van 1 . . 
Mind hősöm apja bírja a z t!
Rendet találsz a gazdaságban —
Nincs földein tövis , haraszt.

7.

E szép vidéken lakni oly jó :
Távolban halovány hegyek ,
Felül az ég vidám, mosolygó — 
Varázsától úgy éledek !
Elnyúlva , vizirányt, amottan 
Kék erdőt tart a messzi láp ,
Melyet verőfényes napokban 
Fölvesz hullámzó délibáb

8.

Emitt fehérük a falucska,
Mint egy csokorban gyöngyvirág, -
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Féloldalát az ér befutja ,
A hab fölött úszó libák.
Vén kőhíd ásitoz sötéten 
Hol népe a helységbe jár 
S egy odvas fűz,  a hidnál éppen —
Mondják , százéves volna már !

9.
Most három , — úgy hiszem , kiváló — 
Épületről kell szólanom ,
E z , bár egymástól messzeálló :
A k a s t é l y ,  t e m p l o m  s s z é l m a l o m .  
De oh , hányszor hoz égi törvény 
Hitványt pompással együvé ,
Művében ezt lángelme orvén 
Már hány poéta eltüré !

10.

Mint hogyha karral átölelné 
A kastélyt a falucska, épp'
Úgy szelve a közepén ketté 
Hajlik rá kétfelől a vég.
Az u t , hol látsz kocsit robogni 
A kastély-udvarnak b etart,
Hol a kuvasz . a mérges Bodri 
Sok drótostótot összemart.

11.
E k astély t, magas fedelével 
Rajzold le hiven ecsetem ! . . . .
Ah , eszméim mily szerteszéjjel —
Itt kellett volna kezdenem ,
Vagy hősöm nél, ki sorsát várja!
De most a hőst még elhagyom :
Adám apánk is utoljára 
Mozdult a hatodik napon !

12.

Az ősi kastély dicsekedve 
Nemes- cimerrel homlokán ,
Jól áll az eleven keretbe,
Melynek képét itt rajzolám.
Nagy jegenyék — hol ebéd tájig 
A gazda gyakran üldögél —
Veszik körül, közben kilátszik 
Egy-egy ablak s darab födél.

13.
Négy oszlop van a bemenetnél ,
Sas őrzi a ház a jtaját,
Ha oldalánál elsietnél 
Sziszegve nyilna szája rád.
Szegény sas ! mint omlik rakásra 
A cémentből egy-egy szakasz 
Midőn körmét a falba vágja —
Azt gondolván hogy szikla az !

14.
Belül megbámult ősiképek —
Rég porladó Alpáriak ,
Mind híve egyig nemzetének ,
Mind h ő se , vészes harcinak.
A bútor is mind régifajta ,
De alkoták szilárd kezek ,
Domborművek faragva rajta —
Most ilyet nem készítenek !

15.
A gazda , egykor barátságos ,
Szép , fenköltek érzelm ei,
Jósága so k , igy gondja számos ,
Magát most ennek szenteli .
Jó honfi , úgy mint minden őse ,
Beszéde élénk , kellemes ,
A f ő n e m e s  k i r í  b e l ő l e  
Törődött bár — h ja , ötvenes!

16.
A számos vendég egyre gyérül 
Hogy elhunyt a jó feleség 
Nem gondoskodnak csemegérűl.
Csak a szükségest keresék. 
íg y  é ld egélt, vagy is csak tenge ,
Az ősz Alpári öszvegyen,
Több ok m ellett azt h itte , gyenge 
A hhoz, hogy újra nőt vegyen.

17.
Vannak sokan , kik házasodnak 
Öreg korukban vakmerőn :
Az ágyban újra puha tollak —
Rendezve minden újra lö n ;
Jó étket főz most a szakácsnő ,
Nincs pókháló már a falon ,
Az érdem , e m ia tt , ki másé ?
„Tied , szerelmes angyalom !*

18.
»Még tűrni a köszvényt is édes 
Ha kebled szivemen piheg ! * . . . .  
íg y  szól a férj ifjú nejéhez 
8 állát gyönnyörrel csípi m e g ;
Pedig ha tudná! . . . Csendes estve
Midőn árnyas lugasba vár
Kéjtől reszketve a menyecske . . . .
Eh, mondjuk rá , hogy : vén zamár.

19.
Még roszabb , ha elfedné 
A férj a kedves ravatalt 
S az élő gyerm eket, ki mellé 
Az ég több testvért adna majd ;
A mostohának önző kénye 
Sujtná mindennap kis szivét 
Csak sajátjait piperézve . . . .
Azoknak ám »jaj ,* a ki v é t !

20.

H aj, mint gyűlölné két ily testvér 
E gym ást, lelkének m élyibül;
A tűz , a vízzel össze nem fér —
Mig egyik meg nem sem m isül!
És a vagyon szakadna balra,
Szakadna jobbra: mindenik 
Kis részben tarthat számot arra ,
Sőt gyakran el is perelik !

21.

V a g y , a nagy boldogságban elfogy 
A pénz . mit a nő csak k iv e t!
Dicséretére mondhatom , hogy 
Alpári gondolt ily ek et;
Okos volt ő , f iá t , szerette ;
Egyetlen gyermek ! •— im az ok ,
Hogy házasodni mért nincs k ed ve:
»Több lesz* — igy szólt — »ha meghalok



263

A T R E P P M  L Á N Y K A ,
HEYSE PÁL BESZÉLYE.

Az Apenninek magaslatán, hol ezek Toscana s az 
egyházi állam északi része között elhúzódnak, egyszerű 
pásztor-íalu fekszik, melyet Treppinek hivnak. Az 
ösvények, melyek fölvezetnek, kocsikra nézve járhatlanok- 
Több órányira tovább délfelé az országút nagy kerü
léssel áthágja a hegységet. Treppi mellett csak p a
rasztok haladnak el, kik a pásztorokkal kereskedelmi 
viszonyban állnak: ritkán kerül oda egy-egy festész 
vagy az országutat kerülő gyalog-vándor; éjjel pedig 
a csempészek öszvéreikkel látogatják, kik a puszta falut? 
hol rövid ideig megpihennek, sokkal zordonabb sziklau- 
takon érik el, mint bárki más.

Még csak október közepe vala, mely időben az 
éjszakák itt, e magaslaton, még fölötte tiszták szoktak 
lenni. Ma azonban a forró nap után finom köd emel
kedett föl a hegyszakadékokból, s lassankint elterült 
a fölvidék nemes alkatú . kopár szirtjei fölött. Körül
belül esti kilenc óra volt. Az elszórt alacsony kőkuny
hókban . melyekre nappal csak a legöregebb asszonyok 
és legfiatalabb gyermekek vigyáznak, halvány tűz pis
logott. A tűzhelyek körül, melyek fölött nagy bográ
csok himbálóztak, a pásztorok feküdtek családjaikkal 
csöndes álomban; a kutyák a hamuban nyújtózkodtak 
e l ; csak egy álmatlan öreg anyó virrasztott még egy 
rakás báránybőrön s gépileg forgatta az orsót, mi
közben imákat rebegett, vagy a kosárban nyugtalanul 
alvó gyermeket ringatá. A nyirkos éji levegő őszi 
hidegséggel vonult át a falnak ökölnagyságu lyukain, 
s a nyugodtan kialvó tűznek füstje, melyet most a köd 
visszanyomott, lomhán csapódott vissza s tova höm- 
pölygött a kunyhó födelén, a nélkül, hogy az öreg 
asszonyt háborgatta volna. Aztán ő is elszunyadt álmo s 
szemeivel, s félébren aludt a meddig birt.

Egyetlen egy házban volt csak élet. Mint a többi 
ez is csak földszintes volt; de a kövek simábbra va- 
lának metszve, ajtaja szélesebb és magasabb , s a tágas 
négyszöghöz, mely a tulajdonképi lakást képezte, még 
néhány ó l, hozzáépült kam ra, néhány istáló s egy jól 
épült sütőkemence járult. A ház ajtaja előtt egy 
csoport megterhelt ló á ll t , melyek elől egy legény épp 
a megüresedett jászolt vette el, miközben a házból 
hat vagy hét fegyveres férfi lépett ki s a hűvös ködben 
fölszerelték lovaikat. Egy vén kutya, mely az ajtó 
mellett feküdt, a mint útra keltek, csak farkát mozgatá. 
Aztán fáradtan föltápászkodott s lassan a ház belsejébe 
m ent, hol a tűz még lánggal égett. A tűzhely m ellett 
asszonya állt, arccal nyugodtan a tűz felé fordulva s 
kezeit csípőire eresztve. Midőn a kutya szájával sze
líden kezéhez ért, hirtelen megfordult, mintha álomb ól 
riadt volna fel. „Fuoco — szólt — szegény állat, menj 
aludni, beteg vagy!“ — A kutya nyöszörgött s hálásan

csóválta farkát. Aztán a kályha mellett egy ócska bá
ránybőrre vonszolta magát, s azon nyöszörögve végig- 
nyujtózkodott.

Azalatt a béresek is bejöttek s a nagy asztalon 
egy tál köré ültek, melyet az eltávozott csempészek 
épp az imént hagytak el. Egy öreg szolgáló ujabban 
megtölté „polentáu-val a nagy bográcsból, s kanalat 
fogva a többihez ült. A mig ettek egy szót se szól
tak ; a láng sustorgott, a kutya rekedt hangon meg-meg- 
szólalt álmában, a komoly lányka a tűzhely mellett ült, 
érintetlenül hagyva a polentával telt tányért, melyet 
a szolgáló külön oda tett neki, s szemei merőn tévedez- 
tek a tágas kamrában, a nélkül hogy valamire gondolt 
volna. A köd már fehér fal gyanánt állt az ajtó előtt. 
Ugyanakkor a hold is fölkelt a meredek szikla-csoport 
mögül.
1 Egyszerre mintha lódobogás és léptek zaja hal- 
atszott volna. — „Pietro!“ szólt az ifjú háziasszony 
csöndes, emlékeztető hangon. Egy magas legény rögtön 
fölkelt az asztal mellől s eltűnt a ködben.

A léptek zaja most közelebbről hallatszott, végre 
a ló megállt a ház előtt. Még egy kis szünet, aztán meg- 
jelent három férfi az ajtóban s rövid köszöntéssel be
léptek. Pietro a lányhoz közeledett, ki egykedvűen a 
lángokra tekintett. „Két ember van itt Porrettá-ból, 
— szólt hozzá, — áruk nélkül: egy signorét vezetnek 
át a hegyeken, kinek útlevelei nincsenek rendben.“

„Nina!“ szólt a lány. Az öreg szolgáló fölkelt, 
s a tűzhelyhez közeledett.

„Nemcsak enni akarnak, padrona, — fölytatá a 
legény, — amaz úr éji szállást is kér. Virradat előtt 
nem akar tovább menni.“

„Készíts neki szalmából fekhelyet a kamrában.* 
Pietro igenlóleg bólintott fejével s ismét az asztal 
mellé ült.

A három férfi leült, a nélkül, hogy a béresek 
különös figyelemre méltatták volna őket. Kettő közü
lök contrabandieri volt, jól fólfegyverkezve, dolmányu
kat hetykén magukra akasztva s kalapjukat szemökre 
vonva. A béreseknek fejbólintással köszöntek, mint 
jó ismerősüknek s miután kísérőjüknek alkalmas helyet 
csináltak, keresztet vetve enni kezdtek.

A signore, ki velők jö t t , nem evett. Magas 
homlokáról levette kalapját, kezével végigsimitotta 
haját s szemeit a kamra bútorain s a társaságon járatá. 
Aztán elolvasta a falra pingált jámbor mondásokat, 
megnézte a sarokban függő Madonna-képet a mellette 
égő lámpással; majd a közelében lévő tyúkokon függött 
tekintete, melyek rúdon aludtak, aztán megnézte a 
gerendára sorban fölakasztott kukorica-fejeket, a 
rendbe állított korsókat s fölhalmozott báránybőröket
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— mig végre a tűzhely mellett levő lányon akadt meg 
nyugtalan tekintete. Sötét arcéle meglepő szépnek s 
hozzá szigorúnak látszott a tűz vereses lángja mellett; 
éven fekete haja nagy tekercsbe fonva hullott le vál- 
laira. kezeit öszekulcsolva egyik térdén nyugtatá, mig 
másik lába a kemény szikla- padozatot érinté. Hány 
éves lehetett. — azt ki nem találhatta. Viseletéből azon
ban észrevette, hogy a ház asszonya.

„Padrona, van-e itthon bora?“ kérdezé. Alig 
mondá ki e szavakat, midőn a lány mint egy villámtól 
érintetve fölugrott s merőn megállt, mindkét kezével 
a tűzhelyre támaszkodva. Ugyanabban a pillanatban 
fölriadt álmából a kutya is. Vad mormogás tört elő 
beteg melléből. A idegen egyszerre négy villámló 
szemet látott feléje irányozva.

„Szabad kérdeni, hogy van-e itthon bora. padro
na?“ ismétlő. Még nem mondá ki az utolsó szót s 
már a kutya megmagyarázhatlan dühhel, hangosan 
üvölt ve neki ug ro tt, fogaival köpenyét lerántá s újra 
neki ment volna, ha úrnője éles hangja meg nem 
fékezi.

„Vissza Fuoco, vissza! békesség!“ — A kutya 
megállt a szoba közepén, hevesen csapkodva farkával, 
s az idegenre szegezve tekintetét. — „Zárd be az 
istállóba, Pietro!“ szólt a lányka halkan. S mintegy 
megmeredve még mindig ott állt a tűzhelynél s pa
rancsát ismétlő, a mint Pietro habozott, mert a vén 
állatn ak évek óta itt, a tűzhely mellett volt a nyughelye. 
A szolgák suttogtak egymásközt, a kutya kedvetlenül 
engedelmeskedett s üvöltése és nyöszörgése kisérte- 
tesen hallatszott az éjben, mig végre bele fáradva 
elhallgatott.

E közben a szolgáló, a lányka intésére, bort 
hozott. Az idegen ivott, aztán kancsóját kisérőinek 
nyujtá s magába mélyedve a különös jelenetre gondolt, 
melynek önkénytelenül okozója volt. A szolgák sorban 
letevők kanalaikat s egy „jó éjszakát, padroná“-val 
kimentek. Csak a három férfi, a korcsmárosné s az 
öreg szolgáló maradt még benn.

„A nap négy órakor kél föl, — szólt halkan az 
egyik contrabandieri az idegenhez. Eccellenzádnak nem 
kell korábban elindulni, hogy még jókor Pistojá-ba 
érjen. Aztán a lónak is hat óra hosszat kell pihennie.“ 

„Jól van, barátaim. Csak menjetek aludni!“ 
„Mi föl fogjuk költeni, Eccellenza!“ 
„Mindenesetre, — válaszold az idegen. Noha 

jól tudja a Madonna, hogy csak ritkán alszom hat 
óra hosszat egy huzamban. Jó éjszakát Carlone; jó 
éjszakát, Baccio m ester!“

A két ember alázatosan kalapot emelt s fölkelt. 
Az egyik a tűzhelyhez ment és mondá: „Szives üdvöz
letei hozok. padrona, Constanzo-tul, Bolognából, — 
kérdezteti: vájjon a múlt szombaton nem felejtette-e 
itt a kését?“

„Nem , ‘ — szólt a lányka röviden és türelmet
lenül.

„Mondtam neki, hogy bizonyosan visszaküldi 
neki , ha itt maradt. Aztán — “

„Nina! — szakitá őt félbe a lányka.— mutasd 
meg nekik a kamrát, ha elfelejtették, hogy hol van.“ 

A szolgáló fölkelt. „Csak azt akartam még 
mondani, padrona, — szólt a férfi nagy nyugodtság
gal, mialatt szemeivel pislantott, — hogy az az ur 
ott nem sajnálja ám a pénzét, ha puhább ágyat kap, 
mint a mifajta ember. Ezt akartam önnek mondani, 
padrona s most adjon a Madonna jó éjszakát, Signora 
Fenice!“

Ezzel társához fordult s mint az, ő is megha
jolt a sarokban lévő kép előtt, aztán keresztet vetve, 
mindkettő eltávozott a szobából. „Jó éjszakát, Nina!“ 
szólt a lányka. Az öreg cseléd visszafordult a küszöbön 
s kérdőleg bólintott fejével, — aztán gyorsan behúzta 
maga után az ajtót.

Alig voltak egyedül, midőn Fenice egy sárgaréz
lámpát vett elő, mely a tűzhelyen állt s gyorsan 
meggyujtotta. A tűzhely lassankint kialudt s a lámpa 
vöröses lángja csak szűk helyet világított meg a tágas 
szobában. A homályosság , úgy látszott , álomba 
ringatá az idegent, mert fejét kezeibe hajtva ült az 
asztalnál, s köpenyét magára húzta, mintha igy akarta 
volna tölteni az éjt. Egyszerre nevét hatotta kiejteni, 
— s fölnézett. A lámpa előtte égett az asztalon, 
szembe vele a fiatal korcsmárosné á llt, ki megszólitá 
őt. Tekintetök erősen találkozott.

„Filippo, — szólt, — hát már nem ismer?“
Az idegen egy ideig vizsgálva nézett a szép arcra, 

mely nem annyira a lámpa fényétől, mint inkább az 
aggodalomtól égett: vájjon milyen választ fog kapui? 
Az az arc valóban megérdemelte, hogy reá visszaem
lékezzék. A hosszú, puha szempillák a mint föl s 
alá mozogtak envhiték a homlok s keskeny orr szigo
rúságát. Ajka az ifjúság teljes pírjában volt. csak 
midőn bezárva tartá, látszott rajta egy vonás, egy 
különös vonás, a lemondás, fájdalom s vadság vonása, 
melynek a fekete szemek nem mondtak ellent. S csak 
m ost, hogy az asztalnál állt, tűnt fel termetének 
szépsége, különösen bájos vállai és nyaka. Filippo 
mindezáltal némi gondolkodás után igy szólt: 

„Valóban, nem ismerem önt,  padrona!“
„Az lehetetlen! — szólt a lányka csodálatos, biztos 

hangon, — hisz hét évig eleget rá ért emlékezetében 
megtartani. Ez elég hosszú idő, ez alatt bevésőd
hetik elménkbe egy kép.“

E különös beszéd csak most szabadította meg a 
férfit merengésétől. „De lányka, — szólt hozzá, — 
ki hét egész évet csak arra használ, hogy egy szép 
leány fejecskéjére gondoljon, az persze el nem felejti 
soha.“
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„Igen, ugyvan, — szólt a lányka gondolkodva, 
— igy szólt ön akkor; azt mondá, hogy m á s r a  nem 
fog gondolni.“

„Hét év előtt? No akkor hét év előtt még 
nagyon tréfás ember lehettem. S te azt komolyan el
hitted.“

A lányka háromszor komolyan, s igenlőleg bó - 
lintott fejével. „S mért ne hittem volna el? Hisz 
magamon tapasztaltam, hogy önnek igaza volt.“

„Gyermek, — szólt jóakaratéi arckifejezéssel, 
mely komoly vonásaival nem ellenkezett, — ezt fölötte 
sajnálom. Igaz, hogy hét év előtt még azt hittem, 
hogy a nők nagyon is jól tudják, miszerint a férfiak 
beszéde csak annyit ér, mint egy játék-jegy, melyet 
a l k a l m i l a g  szép csengő pénzért lehet beváltani, 
ha a játék elején a felek egyezkedtek. Oh nők! mit 
nem hittem rólatok hét év előtt; most, — őszintén 
megvallva, — keveset gondolok rátok. Mert lásd 
gyermekem, sokkal fontosabb dolgokon kell törni fe
jemet.“

A lányka hallgatott, mintha mindezt nem értené 
s nyugodtan bevárná mit akar mondani, mi közvetlen 
őt illeti.

„P ersze ................  már emlékszem , — folytató
némi gondolkodás után a férfi, — a hegység eme részét 
egyszer már átvándoroltam. S ha a köd nincs, tán e 
falut s magát e házat is megismertem volna. Igen, 
igen mindenesetre hét év előtt volt, midőn orvosom a 
hegyekbe küldött, s én mint a bolond a legmeredekeb b 
utakon föl s alá szaladgáltam.“

„Tudtam, — szólt a lány s ajka örömteljes 
fénytől ragyogott, — ah! jól tudtam , hogy ön ezt 
el nem felejthette! Hisz Fuoco, akutya  sem felejtette 
el még régi gyűlöletét ön irán t. — valamint én sem 
régi szerelmemet! “

Ezt oly biztosan s örvendetesen mondá, hogy 
a férfi mindjobban csodálkozva nézett föl rá. — „Most 
már egy lánykára is emlékszem, szólt, kivel egy Ízben j 
az Apennin magaslatán találkoztam, s ki haza vezetett 
szülőihez. Különben a sziklákon kellett volna töltenem 
az éjt. Azt is tudom , hogy ez a lány nekem tet
szett. —u

„Igen, — szakitá őt félbe a lányka, — nagyon 
tetszett !u

„Én azonban nem tetszettem neki. Hosszasan 
beszéltem vele, de ő alig szólt tiz szót. S midőn 
végre alvó szájacskáját egy csókkal akartam felköl- 
teni — — — még most is látom mint ugrott félre 
tőlem, s mindkét kezébe követ fogott, hogy a meg- 
kövezés elől alig menekülhettem meg. Ha az a lányka 
te vagy: hogy beszélhetsz régi szerelemről ?“

„Még csak tizenöt éves voltam akkor, Filippo 
s nagyon szégyenlős. Mindig oly dacos , magába vo
nult lányka voltam s a beszélgetésben járatlan. Aztán

szülőimtől is féltem, kik akkor még éltek, mint ön 
tudni fogja. Atyámnak számos pásztora és nyája volt 
s ezt a korcsmát bírta. Azóta nem sok változás tör
tént i t t , csak szitkozódni nem halljuk már — lebegjen 
lelke a paradicsomban! Anyám előtt legjobban szé- 
gyeltem magam. Emlékszik még? ezen a helyen ült 
akkor is s dicsérte a bo rt, melyet Pistojából hozattunk 
volt. Többet nem hallottam , anyám szigorúan rám 
nézett, ekkor kimentem s az ablak mögé álltam , hogy 
még tovább is szemlélhessem. Ön természetesen fia
talabb volt mint m ost, de nem egyszersmind szebb is. 
Szemei még ugyanazok, melyekkel akkor is hódíthatott 
ha akart; hangja is a régi nyers, melyre a k u ty a ,— 
csupa szerelemféltésből, — dühbejött. Szegény állat: 
addig csak őt szerettem. Jól tartotta meg eszében, 
hogy önt jobban szerettem, jobban tartotta meg, mint 
ön m aga! “

„Csakugyan, — szólt a férfi, — mintha meg
bolondult volna amaz éjjelen. Csodálatos éj! Megjártam, 
én akkor veled, Fenice. Emlékszem; nem volt nyugtom 
hogy többé vissza nem jöttél a régi helyiségbe, — 
elannyira, hogy kimentem s kerestelek. Fehér fejken
dődet láttam m ég, aztán semmit sem , mert az istálló 
mellett lévő kamrába szöktél.“

„Az háló-kamrám volt, Filippo. Oda csak nem 
jöhetett be!“

„De én akartam. Jól tudom , mily sokáig áll
tam o t t , zörögtem, koldultam, — hejh! rósz fickó 
voltam én akkor, — s azt gondoltam a fejem szakad 
ketté, ha még egyszer meg nem látlak!“

„Feje? E j, dehogy — szive, úgy mondta ön. 
Jól emlékszem még minden szavára!“

„S akkor még sem akartál tudni róluk.“
„Azt hittem, hogy meg kell halnom! A leg

végső sarokba álltam s azon gondolkodtam: vegyek-e 
magamnak annyi bátorságot, hogy az ajtóhoz lépve 
szájamat a hasadékra illesszem. — melyen át ön 
hozzám beszélt, — hogy lehelletét beszivhassam.“

„Bolond szerelmes ifjúkor! Ha anyád nem jött 
volna, tán most is ott állnék; de te azalatt csak föl- 
nyitottad volna az ajtót ? Szinte szégyenlem most 
magamat, hogy iszonyatos dühhel eltávoztam s egész 
éjjel rólad álmodtam. “

„Én a sötétben ültem s virasztottam, — szólt a 
lányka. Heggel felé álomba merültem, s midőn föl
ébredve a napra néztem — — hol volt akkor ön? 
Senki sem mondta meg, senkitől sem kérdezhettem. 
Oly utálattal viseltettem minden emberi arc iránt, 
mintha meggyilkolta volna valaki önt, hogy többé 
ne lássam. Aztán úgy, a hogy voltam elszaladtam a 
hegyekbe, — föl s alá, — néha nevét kiáltám, majd 
megátkoztam; mert ön miatt senkit sem szerethettem 
ezentúl. Végre a síkságra értem s megijedve vissza- 
fordulék. Két napig voltam távol. Atyám megvert.
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midőn visszajöttem s anyám nem szólt hozzám. Jól i 
tudták, mért szaladtam el. Fuoco, a kutya velem jött, ] 
de midőn a magányban önnek nevét kiáltám , iszonyúan I 
üvöltött. *

Szünet állt b e , mely alatt Filippo tekintete a 
lányon függött, hosszasan, változatlanul. Fenice pedig 
merev tekintettel Filippo szemeibe nézett. Aztán 
kérdó Filippo: «Hány éve már,  hogy szüleid meg
haltak?“

«Három éve. Ugyan azon héten halt meg, mind 
a kettő — lebegjen lelkök a paradicsomban ! Azután 
Florencbe mentem.“

«Florencbe?“
«Igen. Hisz azt mondta ön, hogy Florencbe 

való. A contrabandierik a kávés nejéhez utasítottak, 
ki künn San-Miniatonál lakik. Egy hónapig laktam 
ott s mindennap a városba küldtem őket, hogy ön 
után tudakozódjanak. Este magam is elmentem és 
kerestem. Végre azt hallók, hogy már régen eltá
vozott és senki sem akarta tudni bizonyosan, 
hogy: hová.?“

Filippo fölállt s erős léptekkel végigment a szo
bán. Fenice feléje fordult, tekintetével kisérve őt, de 
legkisebb nyugtalanságot sem árult el, a mint Filip- 
pot fel s alá menni késztető. Végre Filippo hozzá j 
fordult, rövid ideig ránézett, s aztán igy szólt : „Mi j 
végre vallód meg nekem mindezt, la Poveretta?“

„Hét évig eleget ráértem, hogy bátorságot sze
rezzek magamnak hozzá! Ah! ha a k k o r  megvallot
tam volna Önnek: nem tett volna ily boldogtalanná 
gyáva szivem! De tudtam, hogy önnek vissza kell 
jönnie, Filippo, — csakhogy nem liivém, hogy ez oly 
soká történjék, s ez fájt nekem. — De lám valóságos 
gyermek vagyok, hogy igy beszélek! Mit törődöm az- j 
zal. a mi elmúlt? Filippo, ön itt van, s itt vagyok ! 
én — az öné, örökre, örökre“ — — —.

„Kedves gyermekem“ — szólt Filippo halkan s 1 
elhallgatott. De a lánynak legkevésbé sem tűnt föl, 
hogy oly gondolkodva, némán állt előtte s tekintetét 
hirtelen a falra mereszté, — s azért nyugodtan tovább : 
beszélt. Saját szavai oly ismereteseknek tetszettek j 
neki, mintha ezerszer ismételte volna magában : Fi
lippo el fog jönni . . .  s te ezt meg ezt mondod majd 
neki . . .

„Már sok ifjúhoz kellett volna nőül mennem ide 
fönn, és Floreneben is. De én csak hozzád akartam 
menni! Ha valamelyik megkért s édes szavakat mon
dott — azonnal a te hangod hangzott fülembe, a te 
beszéded, mely édesebb volt, mint bárkié a nap 
alatt! . . . Néhány év óta már nem igen hábor
gat e hang, noha még nem öregedtem meg s még 
mindig oly szép vagyok , mint azelőtt. Mintha e hang 
is tudta volna, hogy nemsokára jönnöd kell!“ — 
Majd meg igy folytatá :

„Hová viszesz már most? Ide fönn akarsz ma
radni? Nem! ez nem neked való hely. Mióta Flo
reneben voltam, tudom hogy a hegyekben szomorú az 
élet. Házamat s a nyájat eladjuk s aztán — gazdag 
leszek. Már meguntam ez embereket s a kietlen 
pusztaságot. Floreneben mindenre megtanítottak, mit 
egy városi lánynak tudnia kell, — s csodálkoztak, 
hogy oly gyorsan fogok föl mindent. Sokáig persze 
nem időzhettem o tt, mert minden álmom megjelenté, 
hogy itt fönn fogsz keresni. — Egy javasasszonynyal 
is beszéltem s az ugyanezt jósolta meg.“

„Hát ha már házas volnék?“ szakitá félbe 
Filippo.

A lányka reá bámult. „Te kisérteni akarsz, 
Filippo! Nem vagy házas. A „strega“ ezt is meg
mondta nekem. De hogy hol lakói? Azt nem 
tudá.“

„Igaza vo lt, Fenice — még nem nősültem. De 
honnan tudja ő vagy t e , hogy bármikor is nősülni 
fogok ?“

„Már hogyne tudnám , mikor en gemet szeret sz !“ 
szólt a lányka rendithetlen bizalommal.

„Ülj ide mellém, Fenice! Sok mondanivalóm 
van. Add ide a kezedet. ígérd meg, hogy okos le- 
szesz, s nyugodtan végig hallgatsz. Szegény barát
nőm , t e !“ — Midőn a lányka vonakodott ezt meg
tenni , Filippo dobogó szívvel megállt előtte, s szemeit 
szomorúan reá szegzé. Fenice mintegy megmeredve 
állt o tt, szemeivel merően ide-oda. tekintgetett, majd 
meg lesüté, s egész lényén egy különös érzelem 
futott végig, mely a halál előfutárjának tetszett neki.

«Már évek előtt menekülnöm kellett Florencből 
— kezdé, kétségbeejtő szünet u tán . Filippo. Tudod, 
akkor azok a politikai zavargások voltak, melyek oly 
sokáig nem szűntek meg. Én ügyvéd vagyok, számos 
embert ismerek s így évenként nagyon sok levelet 
irok s viszont kapok. A közvélemény egyszer csak 
gyanúsnak hiresztelt s meggyúlölt, mert független 
maradtam s a nyilvános emberek titkos játékától távol 
tartám magamat.

Hogy a megidézést, a végtelen kihallgatást s a 
börtönt kikerüljem: kénytelen voltam kivándorolni. 
Bolognába mentem lakni, ott önmagámnak élve foly
tattam pőréimét. Kevés emberrel jöttem érintkezésbe, 
nőket nem is igen láttam. Mert lásd ! ama bolondos 
ifjútól, kinek hét év előtt szivét megsebezted, semmit 
sem örököltem — kivéve azt,  hogy a fejem — vagy 
ha inkább akarod — a szivem most is majd hogy 
szét nem szakad, ha valamit véghez nem vihetek: 
mai napság persze különb dolgokat, mint egy szép 
lány háló-kamráját fölnyitni! Tan hallottál róla, hogy 
Bolognában is voltak zavargások. Előkelő embereket 
fogságba hurcoltak: köztük olyant i s , kinek tettét 
régóta ismerem, s kiről tudom, hogy lelke távol volt
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attó l, a mivel vádolták. Derék. okos ember volt s 
most is az! Abban a véleményben volt, a melyben 
én. Mert hát a rósz kormányt oly m ódon, mint a 
hogy amaz emberek akarják megjavítani : ép oly siker
telen , mint a mily bolond lenne a z , ha juhaitok közt 
nyavalya támadna s ti az istállóba a farkast ereszte
nétek. — De mit beszélek erről ? Elég az hozzá : 
barátom megkért, hogy ügyvédje legyek s én — sza
baddá tettem ! Alig terjedt el ennek h ire , midőn egy 
nyomorult ember az utcán nekem meg)' és sértésekkel 

illet. Én máskép nem véltem tőle szabadulhatni, 
minthogy mellbe vágjam, mert részeg volt, s nem 
érdemes a kihívásra. Nagy nehezen átgyürtem magam 
a tömegen s gyorsan egy kávéházba mentem.

Néhány perc múlva már utánam jött a részeg, 
kisérve egy rokona á lta l, ki bortól ugyan józan, de 
düh és haragtól a másiknál is részegebb volt. Kér
dőre vontak s szememre hányták, hogy, mint becste
len ember, puszta szavakra ököllel feleltem s nem tet
tem úgy. mint minden „galant1 uomo“ tett volna ez 
esetben. E n . a mennyire csak képes voltam , higad- 
tan felelék. — mert már átláttam, hogy mindez a 
kormány műve. mely arra törekszik, hogy végre kár- 
talanná tegyen. Egy szó a másikat érte. míg végre

(Folytatása

elleneim — győztek. Az egyik azt mondá, hogy 
Toscanába kell mennie s rajta volt, hogy ügyünket 
o tt intézzük el. Én ráálltam, mert már ideje volt, 
hogy egyikünk higadtan megmutassa e nyugtalan fe
jeknek, miszerint nem a bátorság hiánya, hanem 
egyedül a miatt húzódunk vissza, mert ily erős hata
lommal szemben semmi reményünk sem lehet a titkos 
működés sikerére. De midőn tegnapelőtt útlevélért 
folyamodtam, megtagadták azt,  a nélkül, hogy valami 
i ndokot hoztak volna fö l: s egyszerűen azt mondák, 
hogy a legfelsőbb hatóság parancsa ez. Most már 
világos volt előttem minden : — vagy csúffá akar
nak tenni. mintha a párbajt kerülném, vagy arra 
akarnak bírni, hogy álruhában a határon átszökjem, 
hol aztán, oda rendelt biztosok á lta l. elfogatuám. 
Ekkor ürügyet találtak volna, hogy pörbe fogjanak, s 
azt addig halogassák, míg jónak látják.“

„A nyomorult istentelenek!“ szakitá félbe a 
lányka s öklével fenyegető mozdulatot tett.

„így nem maradt egyéb hátra, minthogy Poret- 
tában a contrabandier-eknek adjam át magamat. Hol
nap már korán reggel Pistojába. érünk, úgy mondák 
nekem. A párbaj, előleges határozás folytán, délután, 
egy, a város előtt fekvő kertben fog végbemenni.“ 

következik.)

A SZÍNHÁZI e n t h u s i a s t a .
(„EGY V I L Á G F I

A nem — genus — az ember, homo sapiens, több 
fajra. species, oszlik s különös elfajzásai vannak. 
Legcsodálatosabb ezek között a színházi enthusiasták 
faja — homo theatralis enthusiasticus — melynek a 
hires művésznők magas tisztelőitől kezdve le a közön
séges tapsoncig igen számos és nagyon különös elfaj- 
zása van.

Legelőbbkelő ezek között a színházi Maecenas, 
homo theatralis Maecenas. Fő ismertető jele a pénz- 
Ennélfogva ő rendesen arisztokrata, sőt nem ritkán 
egy kis souveraini glória sugárzik feje körül. Lelke
sedése tulajdonképen igen gyakorlati s miután érzel
meit részben virágbokrétákban, ruhákban, ékszerek
ben . drága burkonvokban, részben pedig készpénzben 
fejezi k i, könnyen haszonra fordítható. Rajong a 
művészekért, de még inkább a művésznőkért. Rajon
gása ugyan hiúságból ered, de női részét illetőleg 
egészen reális háttere van. Természetesen nem lehet 
idealista s annál kevésbbé, miután többnyire képzeleti 
élvezetekért fizet. mert mig ő a főlépcsőn nyugodtan 
hagyja el imádottjának lakását , a kis szőnyeg alatt a 
szerencsés vetélytársat. a fiatal tanulót vagy művészt 
bocsátják b e . kinek zsebei üresek. de szive annál 
teltebb, ki őrülésig szeret és a .kit őrülésig sze
retnek.

N A P L ÓJ Á B Ó L.«)

Nem szükséges megházasodni azért, hogy a hi
res Kain-jegygyel kóborogjunk.

Egy kis német fejedelem egyszerre játszotta 
„Don Juan“ és „A fösvény“ szerepét, s az történt 
vele , hogy titkára rangját hatalmába kerítette s a fe
jedelmet nem egyszer elutasították, ha bizalmas em
bere az épen imádott művésznővel bachanalt ünnepelt. 
Szegény fejedelem! Csak egy nőt találtál, ki nem 
értette pillantásaidat, nem hallgatá ki hódolatodat, és 
most gyűlölöd e nő t, mert ő az egyedüli a kit becsülsz, 
az egyedüli, a kit talán szerettél.

A természettől különösen kegyelt elfajzás a szín
házi Don Juan — homo theatralis Don Juan. 0  a 
legpraktikusabb a színházi enthusiasták között s a leg- 

[ olcsóbban és a legnagyobb előnynyel dolgozik. Nin- 
! csenek illusiói a színházzal és fejedelemnőivel szemben, 

de az őrült hajsz vonzza őt s hullámai által viteti 
m agát, mint Faust és Mephistopheles a Walpurgis- 
éj ben. <) kimerithetlen az aprólékos szívességekben, 
de ezek mindegyike váltó, melyet „lát“-ra kell fizetni 
és a melyet — ez a fődolog — ki is fizetnek; ő nem 
követel hűséget, mert maga is hűtelen s a könyek 

j csak a színpadon indítják meg. Az álfalak mellett 
j filozóf. Tudja. mint kell bánni a boszorkányokkal, 
i A színházi hölgyek mind imádják, mivel magas le-

34
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ereszkedéssel viseltetik irántuk; ismeri titkaikat, kifi
zetetlen számláikat, 6 kezeli szerelmes leveleiket s 6 
szerepel békebiró gyanánt civódásaiknál. Hamis szín
házi hermelint neki senki sem adhat ki királyi palást 
gyanánt. Szerencsés Don Juan! életed sétához hason
lít virágos réteken, leszakítasz minden virágot s el
dobod mihelyt nem tetszik. még neveiket is elfeleded 
s trillázva vonulsz félre, szerencsés, mosolygó filbzóf!

A színházi kritikus — homo theatralis criticus 
— szintén egészen sajátságos elfajzása a homo thea
tralis enthusiasticusnak. Ez többnyire lemondó idea
lista. Ifjúi lelkesedéssel közeledett a szépek felé, kik 
miként virágokon himbálóznak a férfi sziveken: az 
irodalmi tornában, réztollakat tört érttök. s végre tén- 
tával befecskendezve hagyja el a harctért, hogy tör
vényt tartson a színház varázshatalmu boszorkányai 
felett: kinpadra állítja s a kritikai máglyán nem r i t 
kán elégeti ókét csak azért, mivel egykor eléggé ne
vetséges volt s imádta valamennyit.

Van egy barátom a Duna partján fekvő fó'vá- 
rosban, ki rendesen valamelyik színésznő fényképével, 
mint uj ideáljával, megy sétálni és ebédelni.

Tűzbe teszem kezeimet , ha ajkai valaha egy szí
nésznő ajkait érintették. Csak rajong. Fölfedezési 
utakra megy, s ha egy ifjú tehetséget ta lá l, melynek 
csinos növése és szép arcéle van, az mindig eszmény
képe lesz, kit addig hiába keresett: kimentő rtlenül 
találékony pártolásában és abban, miként tegye magát 
értté nevetségessé: de ha eljő az idő, midőn a szegény 
leány ujjongva szalad elibe az első burkonynyal vagy 
gyémánttal, csöndesen visszavonul és uj ideált keres.

Sajátságos rajongó a színházi költő — homo 
theatralis poeta — is : abban az édes képzelődésben él, 
hogy művészek és művésznők a művészet végett van
nak, de nem- sejti, hogy a pénztári számadások, 
gyémántok és fogatok, szalag a gomblyukban és a 
fejedelmi terítékek, magasabb célok , mint a klasszikus 
szerepek és az uj drámai problémák. Ha tiszta le l
kesedése unalmassá lesz és darabjait „sajnálkozva“ 
visszautasítják, vagy többé el nem fogadják, szomo
rúan elkezd az epigonokról beszélni, tehetségében ké
telkedni s épen igy túlbecsüli m agát, ha véletlenül 
valamelyik szellemdus színésznőnek megtetszik s da
rabjait ez okból előadják. És lelkesedésének mégis 
legtöbb jogosultsága van: talán talál egy nagy szívre, 
mely az övéhez hasonlólag először teljes szeretettel 
fordult a színpad felé, azután a hamis hermelinek vi
lága előtt büszkén elzárkózott és t i s z t á n  fónntartá 
m agát; szívre, mely lelkesedésének világánál újra föl
lobog : mily boldogság volna hasonlitható ekkor az 
övéhez ?

A tulajdonképeni színházi enthusiasta jószivü, 
becsületes lény, ki istennek képzeli m agát, ha egy

szer az álfalak közé pillanthat. Ismertem egyet, ki 
nagy, fekete egész szakála dacára is a világ legjobb 
embere vo lt. szive telve volt idealismussal , zsebei 
pedig pénzzel. A színészek és színésznők fensőbb 
lények. az Olymp lakói valának előtte, kik e silány 
földre leszállhattak, hogy a társadalmi nézetek ellen 
büntetlenül vétkezzenek. Akkor kelle látni ő t, midőn 
páholyában ül t , székén nyugtalanul mozgott, s a ha
tásos helyeken nem elégedett meg azzal, hogy kezei
vel tapsoljon. liánéin a fölkiáltások egész registerében 
keresett utat érzelmeinek. Ah! — Isteni! — Oh! — 
Pompás ! — Égi! — Csodaszert !

Akkor kelle látni ő t , midőn kirándulást rende
zett , midőn. mig mások a hölgyek mellett ültek, ő 
az első kocsi bakjára telepedett s büszkén tekinte le 
olympusi istennőire: mint esküdött a színház hölgyei
nek erényére, mint görnyedt a köpenyek, kalapok, 
napernyők és shawlok terhe a la tt, mig a vig párok 
gondtalanul előre siettek s itták a pezsgőt, melyet ő 
fizetett, Mily büszke volt kéziratgyüjteményére s a 
művészektől kapott arcképekre. Mily boldog volt, ha 
valamelyik kéteshirt színházi lapban magáról pár sort 
olvashatott! Mily ügyesen bujt egy rejtélyes álnév 
a lá , s mily találékonyan tudta az édes titkot minden
kinek elárulni.

E fajnak költészete van. Midőn a kecses orosz 
táncosnőnek Bagdanow Nadejdá-nak egy lengyel posta 
állomáson a hóra kellett volna lépnie, a jelen volt 
nemes urak bundáikat a földre dobták s neki utat 
készítettek, melyen a kocsi lépcsőjétől az állomásház 
küszöbéig mosolyogva lebegett. Pétervárott ily enthu
siasta látogatta meg a szép Nadejdát, gyönyörű 
fülönfüggőt nyújtott át neki, s előtte a földre veté 
magát.

„Az istenért, keljen föl!“
„Mig egy kegyben nem részesít, nem tehetem,“
„És mi legyen az?“
„Kérem, hogy szép lábával, mely oly földfeletti 

pirouetteket vág, csak egyszer is — hágjon rám.“
Bagdanow kisasszony teljesítette kívánságát, s ő 

e kegy gyei még ma is dicsekszik.
A színházi enthusiasták legalacsonyabb elfajzása 

a s z í n h á z i  t a p s o n c  — homo theatralis applau
dens — ő a színház lándzsása, ki többnyire egy pár 
jó szivarért, egy kis ebédért, néha meghatározott 
pénzért szegődik valamely színházi párt zászlaja alá 
és v ív  harcokat; van jelleme, a meddig fizetik, de 
lázadást ü t , ha zsoldjával adósok maradnak. Meny- 
dörgő „ujrá“-kat és „bravó“-kát k iált, melyekre az 
ideges hölgyek összerázkódnak: koszorúkat., költemé
nyeket dobál, ő élő szatíra a színpadi enthusiasmusra, 
a színházi enthusiasták k a r r i k a t u r á j a .
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T Á R C A .
TÁRCA-LAPOK.

Valami a stylusról.

Ha költőinket olvasva Vörösmarty vagy Arany 
müveit leteszem, édes csodálattal telek el azon tökély 
fölött, melyre nyelvünket e lángelmü kezelői vitték s 
melynek magaslatáról gondtalan, ifjú köitöncök kísér
letei már le nem ragadhatják.

De a megnyugvás boldog érzetét önkénytelen 
keserűség váltja fe l, mihelyt elmém a kötött nyelvről 
a kötetlenre áttéved. Mintha egy gondosan müveit, 
áldásos vidékről valamely ősvadonba jutottam volna. 
Mintha két irodalmi nyelv léteznék, a beavatottaké s 
a nagy tömegé, a mint Egyptomban létezett, a pa
poké s a profán világé.

A kötött nyelv a kifejlettség azon fokáról nézi 
európai testvéreit, melyen azt — mint müveit nemzet 
— látni méltó büszkeségünket képezi. a kötetlen azon
ban — kevés kivétellel — még majdnem a kulinaris- 
mus alanti rétegeiben tesped. Fényes gyöngy a 
sárban.

Ez ellentét könnyebben megfogható, mint első 
tekintetre látszanék. A kötött nyelvet leginkább hiva
tott kezek művelik, nyelvészetileg kiképzett egyének, 
kik felfogják. hogy művészi hatást elhanyagolt 
nyelv, pongyola styl által el nem érhetnek. A kötött 
nyelv egy osztály nyelve — a költőké, a kötetlen 
mindenkié, az egész közönségé. Amazt a költő, mint 
az elérendő cél egyik leghatályosb eszközét szent buz
galommal ápolja, gazdagítja. rejtett kincseit napvi
lágra hozza, a köznapi használat által rátapadt foltok
ból kitisztázza. Megérti, hogy a szépen kezelt nyelv 
oly hatalmas közvetítője, mint a zenész eszméinek a 
jeles hangszerelés.

A prózát, melyet mindenki használ, csak keve
sen tekintik ily szent kegyelettel s az a gondolat- 
cserének olv másodrangu tényezőjévé sülyedt, melynek 
egyetlen rendeltetése eszméket vagy érzelmeket leg
alább érthetőleg közvetíteni.

A műveltség magasabb színvonalán álló nemze
teknél a korrekt próza annyira kifejlődött s megálla- 
pittatott, hogy az egész értelmiség közös tulajdonába 
átmenvén, nyelvtanilag hibátlan használatát minden 
magánembertől megkövetelik s azoktól, kik szellemi 
tőkét bocsátnak a forgalomba, már nem csupán ennyit 
várnak, hanem a nyelv művészi kezelését szokták 
megkivánni. A német vagy francia meg nem elégszik 
azzal, ha egy államférfia vagy írója helyesen ir , ha
nem azt nézi m i k é p e n i r , azt kutatja, vájjon ez 
irály Ízléses és nemes magyarázója-e a szellemi társa
dalom egyik kiválóbb képviselőjének.

Ez utópiától mi távol állunk.
Nyelvünket annyian rontják, a hányán hasz

nálják.
A hivatalnok, kinek egyetlen büszkesége a ren

deletét vagy fölterjesztést lehetőleg egy mondatba szo- 
ritni össze, a mondatkötés minden józan szabályát 
semmibe sem veszi s köszönetét érdemel, ha nyelv
tani hibáktól, lehetetlen kifejezésektől, kitekert nyakú 
szavaktól menten volt képes „darabját“ elkészíteni. 
Az országos nyelv országos bűnbak s a nyelv nemtője 
keservesen sóhajtozik, valahányszor egy „fogalmazó“ 
tolla a iá kerül, kinek a magyar grammatikáról való
ban nincs annyi fogalma, hogy címét ezen képzettsé
gétől kölcsönözhette volna. Hanem azért kevés titkár 
ir jobban, a tanácsosok pedig 48. előtti nemzedékből 
származnak, burkoljuk be őket testületileg az elnézés 
leplével.

A hivatalból „rövid utón“ szólhatnánk az ügy
védi irodába. Kerüljük e l , egy kalap alá valók!

A nemzeti színház mellett vezet el utunk, ha az 
országházba jutunk, azon intézet mellett, melynek 
célja volna a nyelvet kiművelni, ápolni. E rendelte
tés törvénybe van igtatva, kedvéért állást is teremtet
tek. mindamellett alig akad fordított színmű, melynek 
elkövetőjét a nyelv felségének megsértése miatt bizo
nyos elmarasztalás reményével be nem pörölhetnők. 

Actiót kér a magyarság, valahányszor fordított szín
darab előadását végighallgatni kénytelenek vagyunk. 
Ha a darab 47. előtti fordítás, ezen kor mesterkélt 
nyelve sértegeti fülünket, ha most ülteték á t, azon 
pongyolaság bántalmaz, mely az újabb korszak kötet
len nyelvét jellemzi. A dramaturg valószínűleg meg
ijedt az Augias-istállótól s mert Herkules folyójával, 
mely a szennyet egyszerre elsöpörte volt, nem ren
delkezik, a folytonos irtás lassú munkájába bele sem 
fogott s gondoskodását csupán a jelenre terjesz
tette ki.

Végre megérkeztünk az országházba. Ott legtöb
bet beszélnek s legtöbbet vétkeznek, mint a bibliai 
bűnös nő , ki legtöbbet szeretett. Talán remélik, hogy 
a Megváltó példáját követve, mi is ez érdemükön a 
bűnök sokaságát felejteni fogjuk. Vétkeznek ott a 
karzatokon úgy, mint a karzatok alatt, a hírlapíró 
urak s a honatyák egyaránt.

A hírlapíró gondolja : én a nap embere vagyok, 
egy nap irok egy napnak, korán virulok, hogy gyor
san hervadjak. Megelégszem, ha cikkeim vagy híreim 
seregét annyira felruházhatám. hogy világgá bocsát
hassam , katonáimat kifésülni, megmosni nincs időm.

A képviselő (ha egyáltalán valamit gondol) így 
gondolkozik: én eszméket akarok a közönség közé

34*
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szórni. A nyelvezetre nem ügyelhetek. Vagy : én az 
eszmék embere vagyok, a nyelv poétáknak való, kik 
sailangosan kénytelenek beszélni, mert tartalomnélkü
liek, üresek. Ha roszul vagy homályosan irok s be
szélek , ezt szándékosan cselekszem. Ki megérteni 
akar, az törje fejét! (Vide Kerkapoly.)

Szomorú vallomások, melyeket hallva csodálat
tal tekintünk az illetőkre s kérdjük, vájjon csakugyan 
szellemes, eszes férfiak azok, kik nem képesek föl
fogni a hatás mily borzasztó fegyvere a nyelv, s ki
csinylő megvetéssel dobálják el a szónoklat fegyver
raktárának ez örökké jeles kincseit? Kossuth Lajos 
még él s az ő nyelvét már csak üres frázisgyártók, 
szellemi koldusok méltatják használatra! Szinpadi gö- 
rögtüzként puffogtatja azt egy-egy komédiás, mi isten 
ostora, felhőhasitó villám a lángelme kezében.

S a közös bűn elkövetésében nincs pártkülönb
ség : egy Eötvös, egy Horváth Boldizsár vagy néhány 
politikai tekintetben számba nem vehető ..litterátus“ 
ember képez kivételt, a politikai élet hősei nem érnek 
a „cafrangra.“ A szikrázó eszű miniszterelnök csak 
oly pongyolán beszél, mint polemizáló ellenfele Tisza 
Kálmán, kinek mondatai gyakran keresik az apa-igét. 
Jafet on the search of his father.

Madarász nyelvezete, kivált ha tollából s nem 
szájából kerül ki. csak a Borsszem Jankó élcelgetése 
tárgyát képezheti, ez irály — madárnyelv. Én nem 
értem s ha érteném is , sokkal nagyobb tisztelettel 
viseltetem egy szépirodalmi lap olvasó-közönsége iránt, 
semhogy a szónoklat e gyerekdadogását elemezésem 
tárgyává merném választani.

Nem azért szakasztjuk meg példáink sorozatát, 
mert exempla sunt odiosa, hanem mert ez á l t a l á 
n o s  bevezetést más alkalommal kívánjuk részletes 
példákkal fűszerezni. A tény világos, a magyar próza 
nem találta menbelyét azon testületben, melynek még 
azon tagjait is, kiktől az általános irályromlás e korá
ban a korrektség elismerését meg nem vonhatjuk, „a 
sorsbani hitök“ támogat vagy a „nem zethezi hűsé
gük“ lelkesit.

A nyelv hiába esdekel hivatalban, színháznál, az 
ország házában. a szerkesztőségekben. Ez utóbbiak 
még azon rovatokban, melyek mint p. a tárca a m ú
landóság lehétől közvetlenül nem érintetnek, sem igye
keznek a nyelvet az elhagyottság utszéléről fölszedni 
s azt ápolásban részesíteni. A ,,Times“ büszkén vallja 
magáról, hogy az angol lapirodalom sülvedésnek 
indult irályát az elveszés lejtőjéről ő ragadta vissza . 
Nálunk e törekvést legfölebb a .,Reform“-on tapasz
talhatjuk. Az egyetlen magyar lap ez , melynek fo
galma van a hirlapirónak az irodalom irányában lero
vandó tartozásáról.

Az akadémia épülete előtt állunk.
Nagyon szép épület,

A szépirodalmi osztályban vannak jeles stylisz- 
ták. A hajdankor remekein táplálkozott irók mint p. 
Toldy. Gyulay. Szász Károly stb. még élnek, Czu- 
czor meghalt. A szakosztályokban tudósok ülnek, sty- 
liszták nincsenek.

A közbevegyült részletezések után még néhány 
észrevétel:

A parlament urai a magyar irodalommal keveset 
foglalkoznak, azért nem tudnak magyarul.

A hírlapirodalom munkásai a magyar nyelvvel 
nem sokat gondolnak. azért Írnak oly jól — németül.

Kik a nyelvre némi figyelmet fordítanának, vagy 
gondtalanul idegen nyelvek stylját utánozzák, melylyel 
a magyar nyelv természete ellenkezik, vagy erőnek 
erejével magyar zamatra törekedvén. póriassá válnak.

Domino.

IRODALOM.
.L evelek egy ném et fa lu b ó l.“ Irta R á d l 

Ödön. (Nagyvárad. 1870.)
Egy pár ra jz , halványan körvonalozott eszmék, 

határozottan ki nem domborított gondolatok és egy 
jó adag fájdalmasan borongó sentimentalismus az, 
melyet e levelek kollektiv fogalma alatt az olvasónak 
szerző nyújt“, s hogy többet nem is akar nyújtani, 
azt az előszóban nyíltan kijelenti.

A fentebbi meghatározások közül azonban egy 
kifejezés kimaradt. az összevisszaság kifejezése: pedig 
e szó jellemzi leginkább Rádl Ödön jelenlegi le
veleit,

Összevisszaság, melyben — dacára, hogy e leve
lek részben bölcsészeti és társadalmi irányúak — nem 
találjuk meg a rendszert: összevisszaság. mely még 
sejtetni sem bírja velünk : mi o k a  lehetett szerzőnek 
ez áradozóan világfájdalmas és senk mentalis levelek 
megírására ?

Bocsánat! szerinte nincs szemtelenebb tolakodás 
mint valaki fájdalmának o k á r ó l  tudakozódni s ez 
általa hirdetett igazság ellenére is elég szerénytelen 
vagyok az okot nyomozni. Szerző egy helyütt ilyen
formán beszél, illetőleg ir : Ha az én kedvesem meg
hal . vagy cserép-pipám eltörik. ez engem egykép fel
jogosít a fájdalom és bánat érzetére. Valóban. Egy
kép jogosult minden fájdalom. de nem következés, 
hogy engem egy cserép-pipa eltűrése azonnal világ
fájdalomra jogosítson. Furcsa és tán visszatetsző is 
lenne, ha én e miatti fájdalmamban szivhasogató s 
jajongó részletekkel megtömött brochuröket vagdalnék 
a türelmes közönség szeme közé s hogy az okadato
lással magamat nevetségessé ne tegyem — keresném 
a mythosi ködöt, az értelmetlenség jó köpenyét, a 
sentimentalismus vonzó szomorúságát.

Ha egy cserép-pipa eltűrése képes lelkemet
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rousseaui lehangoltságba sodorni; ha a kedves halála 
embergyülőlővé teszi szivemet s a szomorú reminiscen- 
tiák megújulása sötétté feketit szemem előtt földet és 
eget, — szóval, ha szellemileg kóros, beteg vagyok : 
ez a szánandó állapot a fájdalom valódi érzésén kivül, 
természetesen, még arra is feljogosít engem, hogy le
hordjam Goethét, azt mondjam róla, hogy minden 
volt csak poéta nem , élő alakokat kopizált, de terem
teni nem tudott. Beteg lélektől ki várhat egészséges 
nézeteket? Idézem azt a Rádl Ödön által nem épen 
tisztán értelmezett közmondást: csak ép testben lehet 
ép lélek.

De hisz ez mindegy. Keverjük össze egy kissé 
a bánat és a boszankodás fogalmait: akkor megbo
csáthatunk a levelek Goethere vonatkozó részének is.

Előbb következetlenségről btszéltem és hogy a 
rósz akarat vádja ne érjen, elmondom, hol találtam 
Rádlt következetlennek.

Szerzőt az élet keserűségei, folytonos bizonyta
lanság és a kétség kínzó érzete, vagy tán egy cserép
pipa eltűrése arra kényszerítik, hogy hagyja el a honi 
földet és fusson a magányba, a sebeket gyógyító, 
feledést ígérő elvonultság édes menkelyére. Szerző 
kimegy Weidlingbe, egy Bécshez közel fekvő kis fa
luba, hol természetesen egy öreg papon kivül nincs 
ember, kivel szerző értelmesen beszélni tudna és hol 
egy szerencsétlen, de nagy költő — L e n a u  hamvai 
pihennek. Innen ir Rádl egy kétségtelenül tanult s 
müveit nőhöz tizenhárom levelet. Többszöri merengé
sek és elmélkedések stb. után egyszerre csak kosmo - 
politává lesz. A hazaszeretetet — mint aféle zugsze- 
retetet — szeretné az általános moral, a szeretet ta 
nának nagy könyvéből kitörülni. Lelkesedve idézi 
Fénelon e csakugyan szép mondatát: Fáimé mieux ma 
famille que m oi. ma patrie que ma famille, et l’uni- 
vers que ma patrie!“ S ha megmaradna kosmopoli- 
tának : ki venné tőle ezt rósz néven? Jogában áll 
mindenkinek bármely politikai hitvallást követni, csak 
hű legyen hozzá. Rádl azonban pár sor megírása 
után ismét visszaesik a régi kerékvágásba. S mi idézi 
elő nála e gyors változást? Egy szentimentális szí
nezetű , de roszul választott jelenet, a szív betege s 
feljajdulása. Aztán egész kényelemmel kever össze 
mindent: materialismust, spiritualismust, transcenden
tal philosophiát. melyből természetesen az „Ich“ gyö
nyörű fejtegetései sem hiányoznak. (Lásd VIII. levél.)

Először is azt róttam meg, hogy Rádl levelei
ben nincs rendszer. Most veszem észre. hogy ezt 
kár volt tennem. A németek által annyira imádott 
systemnek nincs minden műben helye. Rádl levelei
ben sincs. Ki követelhetné a fájdalomtól, hogy rend
szerbe öntse felkiáltásait? Mit törődik a hangulat és 
a bánat a methodusokkal ?

Pedig tévednék, ha nem ismerném el, hogy e

levelekben, dacára a szakgatottságnak, van b á j, mely 
leköt; van számos részlet, mely gondolkodóba ejti a 
lelket. E levelek célja szerző szavai szerint ; egyé
neknek tetszeni, és e célt — ha nem is egészen — 
de elérte. Keserűen mereng el az elme és az ész 
egvkép azon, hogy a fájdalom közössége egyedül az a 
nagy hatalom, mely a gazdagot egyenlővé teszi a ron
gyok közt haldokló koldussal. Ezelőtt a szó előtt: fájda
lom, nincs rangkülönbség, születés , osztály itt csak 
megadás, lemondás s fájó könyek vannak. Hol Rádl 
a fájdalmat ily egyetemes , általános sziliekkel festi, 
ott egyszersmind tiszta igazságokat találunk benne. 
Ezt nem zavarja meg a cicoma, és a szentimentalis- 
mus : ez egy szenvedő lélek megadó és sokatmondó 
fensége.

Rádl leveleiben különben a sorok közt is lehet 
olvasni s én részemről azt olvastam onnan k i. mit 
már Kölcsey is elmondott: „Ha minden systemát meg
vetünk , örök bizonytalanság s tudatlanságunk kínzó 
érzelme lesz hóhérunk: ha valamelyiket elfogadjuk, 
bizonyosságunk kútfeje úgy sem lesz egyéb, mint a 
tudatlanság. Boldog, a kit géniusza oly útra visz, 
mely nyugodalmat nyújt! “

Endrődy Sándor.
*

K ét uj regény. Két uj német regény fekszik 
előttünk, melyeknek mindegyike megérdemli a rövid is
mertetést. Egyike e regényeknek : „Az a r a n y k o r b a n “» 
F r e n t z e l  Károlytól (Hannover, Rümpler, 1870.) 
Cime azonnal gyanittatja velünk, hogy történeti regény
nyel van dolgunk. Nem a jövő álmainak amaz aranyko
ráról van itt szó, melyben a legmagasztosabb eszmék, 
a hazatiui óhajtások megvalósulnak, melyben az ultra- 
montánok hiba nélkül való pápát, a német szabadel
vűek egy kalap alatti Németországot, a munkáseg}Ie- 
tek Lassale-féle államot, a franciák köztársaságot, a 
spanyolok királyt és az olaszok Rómát nyernek. E 
regény szerzője az utópiáknak nem barátja; ő a múlt
ban keresi az aranykort és minthogy abban sem leli 
föl, gúnyosan ama kort nevezi igy , melyben egyfelül 
Franciaországban XVI. Lajos és Mária Antónia, más
félül Németországban II. József, szerepeltek.

A regénynek főbb jelenetei Németországban 
folynak le , mint szintén Csehország és Bécs is jelen
tékeny események színhelye, inig Párisban és Ver- 
saillesban csak egyes episodok jelölvék meg. Legin
kább az arisztokraták szerepelnek itt ,  mivel abban az 
időben a polgári világot a társadalomban, mint alig 
létezőt, nagyon kevés figyelemre méltatták.

E regénynek főérdeme az egyéniségek jellemzé
sében fekszik. Az alakoknak szilárd és határozott 
egyénitése a regényíró nak kétségkívül első kelléke, s 
ha ez megvan, a regénynek becse nem kis mérvben
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fokozódik, ha a jellemek, az események folyamában^
változatos világításban tüntetve elé, árny- és fény
oldalaikkal, avatott kézzel ecsetelvék.

A Frentzel-féle regénynek emez erős oldalát 
mintaképen állíthatjuk a mai időben divó — a törté
nelmet könnyelműen meghamisító vagy ethnographicus 
regényírás ellenében. mely habár gyakran kárhoztat
ják . oly buján virágzik , mint a gyom . mely eltapodva 
még dusabban tenyészik.

Minden művészi tevékenységnek megvan erősebb 
és gyöngébb oldala. A festő nagy lehet mint raj
zoló . vagy nagy lehet mint szinező. Egy' szép álom 
földeríthet, elbájolhat, de nem ragad meg és nem ráz j 
meg minket, mert tudomásával bírunk annak, hogy j 
csak álomképek lebegnek előttünk. Mi a cselekvényben 
több hatást óhajtunk s az alakok célzatainak és szen
vedélyeinek tett és erély által való megtestesülését 
kívánjuk. Igaz, hogy ezáltal az egész mű mint élet
kép vagy korrajz nem lenne tökéletesebb és hivebb: 
az igazság éles lehétől talán sokat is veszíthetne az : 
de hát tulajdonkép mi az igazság? mennyire terjed 
ennek jogosultsága a fictio határában?

A beható tanulmányozás eredményezte biztosság, 
melylyel szerző ama kornak erkölcsi viszonyait raj
zolja . meglepő; úgyszintén az azáltal eszközölt han
gulat is, melyet rajzainak kölcsönöz. De épen azért 
sikerülhetett neki oly élethiven állitni elénk azokat az 
alakokat, melyek érdekeltségünknek csakhamar főtár
gyaivá válnak: az akkor uralkodott II. József csá
szárnak hivebb képe a költészet keretébe még soha 
nem volt foglalva; Mária Antónia, Du Barry asszony 
és különösen XVI. Lajos, mind oly képek, melyek 
művészileg állitvák az olvasó elé.

Ami e regénynek egyes részeit illeti, itt-ott több 
tényhűséget óhajtottunk volna. Némely tények úgy 
állíttatnak elénk, ahogy' azok a természetben, a való
ságban fól nem találhatók. Több oly körülmény me
rül föl, mely előttünk nem áll világos körvonalok
ban. No de ezek mind csak lényegtelen apróságok.

Egészen más jellegű a másik regény, melyet 
egy nő irt „ B o h ó  t ö r t é n e t e k “ cim alatt. Ez egy 
északnémetországi regény D i n e k  l ä g e  E. asszonytól.
E mü a rögtönzés, egy lángeszű Írónő rögtönzésének 
jellegét láttatja, mit leginkább a kidolgozásban mu
tatkozó egyöntetűség - hiány árul el. Azonban az 
ezáltal eredt hibát könnyen feledteti az olvasóval az 
üdeség, étet és a képzelődő dús tehetség, melynek 
mindenütt nyomára lelünk. És ha ez Írónőnek első 
regénye a „ N a g y s á g o s “ rendkívüli tehetségre muta
tott . eme legújabb regénye szép előhaladást tüntet 
e lé , s lényegesen különbözik a többi regénv-irónők 
müveitől. kik többnyire csak elbeszélési tehetségük 
által tűnnek ki.

Dincklage asszonynál a fő varázs az eszmék és

képek dusgazdagságában rejlik, továbbá eredeti fordula
taiban, melyek regényének megannyi vonzerőt kölcsö
nöznek. Irályán valódi humor ömlik e l , sőt nem egye
dül irályán, hanem egyes eredeti alakok festésénél is 
szikrázik ezen, a nőknél oly ritkán észlelhető adomány.

A regény szintere Németországnak északnyugoti 
része, mely Frieslanddal és Hollandiával határos ; 
igy még ki nem zsákmányolt vázlatait nyújtja az er
kölcsi viszonyoknak s a vidéki népéletnek. A regény 
egy derék, jómódú köznemest állít elénk kitűnő élet
hűséggel , és az előkelő fiatalságot, melynek cselek
ményeiből van a könyv cime jogosan merítve.

Az ama tájékon még mai napig is létezhető 
bohó junkerek remekül vannak rajzolva, habár a mű 
tulajdonképen való ereje nem mindenütt a kalandok 
és cselekvények, hanem a jellemek és a helyzetek 
finom ecsetelésében á ll , és itt a szellem az életnek 
éles megfigyelésével van kapcsolatban: mig az eredeti
ség mindig humorral párosul.

Ha mindezekhez hozzáadjuk még azt is , hogy 
: Dincklage asszony nem egyedül a nők, hanem a fér- 
I fiák jellemét ép is oly hűn, életelevenséggel és élesen 

rajzolja, — e kitűnő tehetség kétszeres elismerést és 
méltánylást érdemel. S .

s z í n 1 á z.
A budai sz ínkör jelenleg az egy edüli hely, hol 

a fővárosi közönség magyar része színi szórakozásban 
részesülhet. De e körülmény kevés hasznára van Aradi
nak , mert mig Buda-Pesten, ha nem is nagy, de 
mindenesetre elég sikerrel három csarnokban tartanak 
német színi előadásokat, addig a jelenleg egyedül mű
ködő magyar társulatnak Budán folyvást csak gyér 
közönsége van, s a jövő folytonos aggodalmai között 
kell tengetnie életét. Aradi jól szervezett társulattal 
jött Budára s habár első lépése nem volt is oly biztos, 
mint a minőnek lenni kellett volna, szabatos előadá
saival több ízben kielégíthette a közönség igényeit. 
De a budaiaknak a pártolás arányához képest túlzott 

j igényeik vannak, s lelkesedésük, mint már több ízben 
tapasztaltuk, csupán szalmatűz. Aradi mostani kísér
lete újra a mellett bizonyít, hogy a magyar színészet
nek Budán nincsen jövője s az építendő magyar 
népszínház helye csakis Pest lehet.

E nézetben voltak azok i s , kik pár év előtt a 
pesti magyar népszínház eszméjét megpendítették. Hogy 
e terv akkor miért dőlt dugába, vagy ha a körülmények 
nem valónak kedvezők, mostan miért nem elevenítik 
föl újra? — nem tudjuk. Véleményünk szerint a fő
városi magyar közönség már könnyen eltarthatna oly 
színházat, mely a komolyabb drámai müveket teljesen 
mellőzve, egyedül a könnyedebb genre: a vígjáték, 
népszínművek és operette felé fordítaná figyelmét. A
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nemzeti színház már rendeltetésénél fogva sem veheti föl j 
keretébe e műfajokat, s igy azok. kik a vig musánál 
keresnek szórakozást, naponkint a német színházak 
jövedelmét szaporítják. A ki a Variétés színház láto
gatói között, kivált egy-egy újabb operette előadatá- 
sakor széttekint, láthatja, hogy a közönség igen je 
lentékeny , mondhatjuk, túlnyomó részét magyarok 
képezik. E közönséget változatos, élénk játékrend s 
csak kissé gondosan szervezett társulat mellett könnyen 
meg lehetne nyerni, s nem lennénk arra kényszerítve 
hogy a német társulatok látogatása által, habár köz
vetve , saját pénzünkön mozdítsuk elő a német szellem 
terjedését. Azok, kik á pesti népszínház pár év előtt 
elejtett eszméjét újra fölkarolnák, bizonyára nemcsak 
üzleti, hanem nemzetiségi szempontból is haszno s 
dolgot cselekednének. És ide nem kellene más, mint 
egy-két jelentékeny név, melyben úgy a pénz embe
reinek. mint a nagy közönségnek és sajtónak bizalma 
legyen. A buzgó, erélyes működés bizonyára megte
remné gyümölcseit, s az idegen előtt sem kellene pi
rulnunk a miatt, hogy Magyarország fővárosában még 
mindig német színtársulatoknál kell keresnünk az 
újdonságot és szórakozást.

Szeretnék, ha szavaink viszhangra találnának!

I E N E.
Beethoven ifjúságáról. A legújabb komoly 

harci készülődésekkel egy időben Németország, sőt az 
egész zenészetileg miveit világ nagyobb városai Beet
hoven százados emlékünnepének megiilésével foglal
koznak. Hogy a részvét nagyobb legyen, egyes vá
rosok (Weimar, Mannheim) már a kedvezőbb nyári 
hónapokban megtartók ez ünnepélyt, s Bonn is szep
tember elejét tűzte ki idejéül. Emlékművek nagy 
számmal merülnek fö l: ezek között van „Fidelio“ 
diszkiadása illustratiókkal, a szonáták és symphoniák i 
olcsó, népies kiadása, sőt egy négyfólvonásos alkalmi 
színmű is, mely Beethoven ifjúságának ismert mozza
natain kívül az 1792-diki év politikai és társadalmi 
eseményeinek rajzát is fölvette keretébe. Ez alkalom 
általános érdeket kelt mindaz irán t, mi Beethovenre 
vonatkozik. Ide tartoznak főleg a nagy zeneköltő 
életrajzában mutatkozó hézagok, s ezek között a szü
letésétől 22 éves koráig terjedő időszak. Eme évekről 
és fő személyeiről nagyon keveset tudunk; az élet
rajzírók gyorsan. egyik a másikat másolva, suhannak 
el ez időszak fölött. És ez igen természetes. Beetho
ven dicsősége Bécsben kezdődik, hol mint virtuóz és 
zeneszerző először lépett föl. Beethoven, ki csak bi
zonytalan ideig akart Bécsben maradni, nem tért 
vissza többé szülőföldére. Viszonya szülővárosához 
lassankint meglazult, hozzátartozói elhaltak, ismerősei 
elköltöztek. Beethoven maga nagyon keveset beszélt

I ifjúkoráról, s a férfi tevékenysége sokkal jobban 
igénybe vette tisztelőinek figyelmét, hogysem azok 
ráértek volna gyermekkorának és első ifjúságának kö
rülményei után tudakozódni. Az északamerikai Thaye r  
Sándor volt az első, ki a nagy mester ifjúkorából 
egyes adatokat földeríteni igyekezett. Időt és fáradsá
got nem kiméivé páratlan szorgalommal gyiijté össze 
adata it, melyeket Beethoven általa kiadott életrajzának 
első kötetében dolgozott föl.

A homály, mely Beethoven ifjúkorát fedi, mii- 
születésénél kezdődik. Nem tudják bizonyosan , melyik 
napon született. Csak keresztelésének napja (1770. 
dec. 17.) felől vannak bizonyosságban, s minthogy or
szágos szokás szerint, a csecsemőt már születése után 
való nap megkeresztelték, december 16-kát tartják 
Beethoven születési napjának. Hogy régibb életirói 
1772-őt tartják születési évének, s hogy negyvenéves 
korában ő maga is e véleményben volt, keresztleve
lével s más ezzel összefüggésben álló tényekkel eléggé 
meg van cáfolva. Életkorát, midőn első zeneszerze
ményével föllépett s magát bemutató, célzatosan meg
hamisították. Beethoven atyja, ki á la Mozart, örö
mest csodagyermeket csinált volna fiából, ép oly ke
véssé vonakodott őt két évvel megfiatalítani, mint 
Weber és mások atyja. Ez az atyai jó szándék hozta 
zavarba Meyerbeert i s , ki szintén fiatalabbnak tartotta 
magát, mint a milyen volt. Még ama ház felől sin
csenek egészen tisztában. melyben Beethoven a nap
fényt először megpillantó, s könnyen megtörténhetik, 
hogy a bonni Beethoven-ünnepély látogatóit két ház 
elé vezetik, melyek mindegyikén e fölirat ragyog : 
„Beethoven e házban született.“ Thayer kutatásai 
után azonban születési házául a bonni utca 515. 
számú házát s nem a Fischer-féle 934. számú épüle
tet kell tartanunk, melyben csak öt vagy hat éves 
korától fogva lakott.

i Beethoven rokonai között legérdekesebb alak 
nagyatyja : Beethoven Lajos. Ez 1712-ben Antwer
penben született, s igen gondos zenészeti nevelésben 
részesült. Családi viszálkodások következtében már 
kora ifjúságában elhagyta a szülői házat s Bonnba 
költözött i hol a választófejedelem már 1733-ban ud
vari zenészévé uevezte ki 400 frt évi fizetéssel. Kine
vezése után néhány hónappal a húszéves ifjú a nála 
valamivel fiatalabb Poll Jozéfa Máriát vette nőül. Gyer
mekeik , zeneszerzőnk atyjának: Jánosnak kivételével, 
mind korán elhaltak. János szintén zenészszé képezte 
magát s már tizenkét éves korában szolgálatokat 
tett atyja körül. Beethoven Lajost 1761-ben udvari 
karmesterré nevezték k i, mely állásában többnemii 
kötelezettségei mellett, énekesi minőségét is meg kel
lett tartania. Nemcsak a tem plombán, de a színpadon 
is több mélyhangu szerepet énekelt nagy tetszés mel
lett. Beethoven Lajos a művészet mellett még bor
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kereskedéssel is foglalkozott. Ez az üzlet végzetteljes 
lett családjára nézve. Neje annyira neki adta magát 
az italnak, hogy végre Kölnben egy kolostorban 
kelle elhelyezni; fia János öröklé szenvedélyét s innen 
támadtak ama zavart családi viszonyok, melyek kö
zött a fiatal Beethoven fölnevekedett. Az öreg udvari 
karmester, ki vörös köpenyében méltóságteljes alak 
lehetett, 1773-ban halt meg, midőn unokája, a kis 
Lajos épen harmadik évét tölté be. A körülmények, 
melyek között Beethoven született, eléggé szerencsé
seknek mondhatók : nagyatyja közbecsülésben álló 
karmester, atyja Beethoven János szintén udvari ze
nész s előbb jónevti és keresett zenetanár volt. 
Az utóbbi azonban napról napra jobban hódolt kárté
kony szenvedélyének s 200 talléros évi jövedelmét 
hanyagsága miatt nem növelheté. Nem volt képes 
irányt adni gyermekének s e hiányt a különben ked
ves, gyöngéd anya: Kewerich Magdaléna sem pótol

ható. Ez mielőtt Beethoven elvette volna, egy fiatal 
komornyik özvegye volt. s előbb maga is szolgálatban 

állott. Az öreg Beethoven nem volt megelégedve 
fiának házasságával s csakhamar fólbontá az előbb 
közös háztartást. Beethoven János fiai közül csak 
három maradt életben: Beethoven Lajosunk és két 
fiatalabb fivére : Károly és János, kik később annyi 
kellemetlenséget okoztak a hires zeneszerzőnek. Köl
tőnk első tanárai Pfeiffer és Neefe voltak. Pfeiffer 
házi barát volt Beethovenéknél, s a gyermeknek zon
goraórákat adott. Gyakran megtörtént, hogy Pfeiffer 
Beethoven Jánossal késő éjjel ment haza a vendéglő
ből. A kis Lajost ilyenkor kivonszolták ágyából s 
reggelig kellett zongoráznia. Ily eljárás mellett nem 
csoda, ha a zenétől idegenkedni kezdett. Sokkal töb
bet köszönhet Neefe-nek, kitől a zeneszerzést tanulta, 
s a ki korában maga is hires zeneszerző volt. Az ő 
befolyása következtében nyert először alkalmazást, s 
az irta róla „Cramer Magazinjáéban az első elismerő 
szavakat: „Ez az ifjú genie megérdemelte a segélyt, 
hogy utazhassák. Bizonyára második Mozart lesz be
lőle , ha úgy halad. a mint kezdette.“ Beethoven el 
is utazott s először is Bécsbe m ent, hová már régóta 
vágyakozott. Első bécsi útja felől (1787.), melynek 
részletei tökéletes homályban vannak. Thayer sem 
nyújt uj adatokat: csak annyit tudunk egész bizo
nyossággal . hogy miután Mozarttól „néhány órát“ 
ve tt, elhagvá Bécset, s hazament beteg anyjához, kit 
megérkezése után nemsokára elveszített. Augsburgban 
már egy ügyvédtől kellett pénzt kölcsönöznie, hogy 
tovább utazhassák. Thayer kutatásai derítették to l , 
hogy a Breuning-családdal és Waldstein gróffal szin
tén bécsi útja után ismerkedett m eg, s nem mint 
életiróinak legnagyobb része hiszi: gyermekkorában. 

A viszony pedig közte és Breuning Leonora között,

melyet ismertetői oly sentimentalisan fogtak fö l, nem 
volt egyéb egyszerű barátságnál.

Beethoven csakhamar újra azon fáradozott, hogy 
hosszasabban Bécsben időzhessék. Sokat tett e terv 
valósítására H a y d n megjelenése Bonnban , ki igen 
elis merőitg szólt Beethoven tehetsége felől. Nagy 
emberek ugyan kis városokban is születhetnek, de 
nagy embereket csak nagy városok nevelhetnek. Mint 
előtte Händel, Gluck . Mozart és Haydn, úgy Beetho
ven is tapasztalta ezt magán. Hogy Bécsbe mehes
sen: legtöbbet tett érdekében Waldstein gróf, mig 
maga a bonni választó-fejedelem (II. József császár 
fiatalabb testvére) csupán 25 aranynyal s fizetésének 
egy évre való előlegezésével segélyezé. Ez az oka, 
hogy Beethoven, ki mindig csupán pártfogóinak ajánló 
müveit, a választó-fejedelemről soha meg nem emlé
kezett. Beethoven bécsi tartózkodásának első ideje, 
tanulása Haydn-nél és Albrechtsberger-nél. valamint 
megismerkedése hg. Lichnowsky-val és van Swieten- 
nel eléggé ismeretesek. Itt végződik a Thayer-féle 
életrajz első kötete. Hogy a második is mielőbb 
megjelenjék — a nagy zeneköltő minden tisztelője 
óhajtja.

*

W agner Richard levelet irt E r k e l  Ferencnek 
mint az operai szak ez időszerinti id. igazgatójának, 
melyben örömét fejezi ki a felett, hogy Tannhäuser 
operája a nemzeti szinházban is előadásra kerül, de 
egyszersmind nem óhajtja, hogy a párisi kiadás szerint 
scenirozzák s az ahhoz tartozó újabb zenei részeket is 
előadják, miután ezt se Berlin se Bécsnek át nem 
engedte. A párisi kiadás szerinti előadásba csak is 
Münchenben egyezett bele kivételképen, de a hol ő 
maga nem vezetheti a betanításokat. ott csak a régi 
mellett óhajt maradni. Eszerint nálunk is a régi ve- 
zérkönyv szerint fog szinre kerülni. Első előadása még 
ez év vége felé megtörténik. melyre Wagner meghí
vása is kilátásba van helyezve. A fordítás. melvlyel 
id. Ábrányi Kornélt még Zichy Antal bízta meg, már 
teljesen elkészült s a színházi dramaturg átvizsgálása 
alól is kikerülvén, most vezérkönyvi beszövegesités 
alatt áll. A színházi szünidők leteltével azonnal hozzá 
kezdenek betanulásához.

TARTALOM: Dranmor „R eq u iera“-e. T> á d 1 Ödön. — Al- 
pár vidéke. B a l o g h  Zoltán. — A treppii leányka. H e y s e  
Pál. — A színházi enthusiasta. — Tárcalapok. — Irodalom. - 

Színház. — Zene.

Felelős szerk«>ztJ: Kiadó:

Szana Tam ás. Fekete B ernát.

Pest. 1870. A „MINERVA“ gyorssajtónyomása.
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1870. augusztus 4.

SZÉPIRODALMI KÖZLÖM.
IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

D R A N M O R  „ R E Q U I E M “-E.
(Vége.)

Különös kor a miénk! -— Oly közel a mo
rális sülyedéshez, mindennap az örvény fölé 
hajolva, mindennap veszitve a nimhusból, mely- 
lyel a lét veszi körül —  és sohasem bukva el, 
sohasem sülyedve el egészen. 'Ellentétes ha
talmak működnek benne; az eszm ék, az érde
kek , a szenvedélyek harca foly [szakadatlanul, 
megszünetlenül; a társadalmi problémák, mint 
polipok nyújtják ki óriási karjaikat százfelé, 
megragadják a morál magvát, a hit lényegét, 
kiszivják belőle a vért, s a vérvesztett, dekrepit 
alakot szembe állitják a meztelen élettel, mely 
még nyomorultabban, vérszegényebben néz ki. 
Az érzelem beleütközik a valóba, a hit a tudo
mány vas sarkán zúzza szét agyát, az erény a 
mindennapi kenyér száraz falatjától fúl m eg, a 
képzelet vágtató lova útja felén nyomorult bér
kocsi-gebévé roskad össze —  de azért minden 
halad, minden előre megy:

„Ja, vorwärts eüt die Zeit mit Schwert und Wage, 
Uns aber ist ein solcher Trost von Nöthen,
Wenn über unsrer Herzen Niederlage
Wir noch erschrecken, ach! und noch erröthen.“

Az örökös forrongásban elvész becsület, 
jellem ; minden mi szép , dicső, nemes; a hová 
tekintünk : látszat, csalás, ámitás, gazság —  és 
mindenütt tudomány, haladás, siker, diadal. A 
fokok, melyeken a morál lefelé sülyed, fokok 
ama létrán, melyen a haladás a csillagokig ér : 

„Es wird die Erde aus der Knechtschaft Schmach 
Sich doch befrei’n ; was jener Seher sprach :
,E pur si muove‘, lehrt die Weltgeschichte.“

Az ókor vigasztalan, sivár homályából hi
tünk megalapítójának csillagkörülragyogott 
alakja lép elő. —  Két ezredév múlt el azóta, s 
képe milliók szivébe vésetett be, kik kétely és 
hitetlenség éjéből kivezéreltettek a nagy szó 
által, melyet az ő ajkai hangoztatának: sze
retet !(

Évezredek ő előtte érezék a vágyat utána, 
és eljövendő évezredek siratják meg őt. A vi
lágegyetem tragoediáját játszá végig harminc-

három éves életében, s a lándzsa, melylyel az ő 
szivét átverték, még most is benn van az embe
riség szivében, még most is halljuk a kopogást, 
melylyel a szegeket verték kezeibe; mindent 
látunk, mindent hallunk még, csak végszavait 
feledek el: „bocsáss meg nekik, nem tudják 
mit cselekszenek!“

„Meinen Glauben kann ich nicht bestatten 
Auf Galgatha, in deines Kreuzes Schatten,
Und einem fleischgewordnen Gotte dienen.
0  Schwärmer, den sein grosses Herz betrogen, 
Messias, den des Todes Macht bezwungen,
Du hast der Wahrheit Fülle nicht errungen 
Auf jener Bahn, die glorreich du durchflogen:
— Zu den Todten bist du heimgegangen,
Auf ewig heim, — nicht in des Lichtes Quelle.— “

Pis azt hiszitek, hogy minden bú, minden 
bánat örökké tart? Csalódtok. A szerelem 
évekig e lé l, a panasz naponkint fogy. Ohajt- 
hatja-e a bölcs, hogy a halottak keljenek újra 
életre, elhagyva sírlakaikat? Óhajtliatja-e ön
szeretetünk, hogy a múlt alakjai fölelevenedje
nek? —  Nem. Mi elmúlt, annak vége van; 
visszajönnie nem  s z a b a d .  Mi volna a jövő
ből, ha a múlt  mindig j e l en leendene? Tisz
teién emberek, önző emberek, még fájdalomban 
is önzők, még örömben is szenvedhetlenek, 
ürömkeserüek, fanyarmosolyuak —  gyógyithat- 
lan bolondok:

„Ja, fielen vor dem Grabe enstieg’nen Richtern 
Die Masken von den nüchternen Gesichtern,
Wo bliebe dann der Phrasen Flitterputz?“ -------

Az igaztalanság netovábbja az, ha azt állít
juk untalan, hogy számunkra nincs menekvés; 
hogy gyötrő kinaink átkisémek a siri világba, 
végig kínoznak az örökkévalóságon. Higyjétek 
el, hogy még itt e földön, ezen a világon is van 
hely elég, hová nem kisér még a bánatnak em
léke sem : hála az égnek :

„Mit dem Tode endet jede Qual.
Auch solche, die als Echo weiterzittert.
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Bleibt in der Heimath Grenzen eingegittert,
Das ganze Weltall ist kein Hospital . . . “

A föld még ád táplálékot; a jelen század 
még eléggé gyümölcs-megrakott, hogy a jövő 
éhen ne haljon. Csak az irigyek, a kislelküek, 
azok, kik gondolatkörük kisszeriiségének átkát 
hordják vállukon, csak azok nem mozdulhatnak 
itt, hol milliók élnek, mozognak; azok, kiket 
önlétük meg nem értésének tudata nyom. Előre! 
a jelszó ; előre törni lihegve, izzadtan s nem 
nyomorult tolvajok gyanánt lopott bort kor
tyolni ; az ig a z , hogy a pálya nehéz, a babérfa 
épen jó arra, hogy felakaszszuk reája magun
kat, s az égre támasztott létra ha összetörik, 
épen jó forgácsnak alánk, koporsónkban. Jobbra 
balra hullnak a harcolók, ki átkozódva, ki né
mán ; itt-ott egy elvonul, hogy a feledés sötét 
odújában a mindennapiasság könyázott, penészes 
kenyerét egye, megtört, elfonnyadt testtel, szár- 
nyaszegett, pocsolyákban vergődő lélekkel; de 
az mitsem tesz, de azért elcsüggednünk nem 
szabad, m ert:

„----------- Besser noch, der Jugend nicht entsagen,
Dir tief in’s Auge schau’n, Sphynx von Theben,
Als, eine Null im schaalen Alltagsleben,
Sich nicht an deines Räthsels Lösung wagen. — 
„Vorwärts, durch die Nacht“, heisst die Parole, 
Steigt auch nur Einer unter Milionen 
Als Sieger auf des Lebens Kapitale.“

Hogy mi jön a küzdelmek után —  azt min
denki tudja. Azért az, ki gondolkodik, nem 
ijedhet meg a végórától, hanem, mint a lét ter
mészetszerű procedúráját tekinti azt. —  A mi a 
földből keletkezett, annak oda kell visszatérnie. 
—  Csak a szeretet, az örök szeretet adhat itt e 
földön pillanatnyi boldogságot. —  A gyűlölet 
haljon ki az emberek kebléből, mivel csak sze
retni érdemes e földön, nem pedig gyűlölni. —  
Minek panaszkodni? minden, mi eljött, annak 
el kellett jönnie, semmi sem lephet meg minket, 
Platen mondata mindegyikünk életkönyvébe van 
Írva : „So viel Arbeit um ein Leichentuch!“ —  

Keresztül futottunk a „Requiem“ tartalmán, 
az utolsó három fejezetet kivéve. A nagy, me
leg s z ív  minden dobbanását hallhattuk, mely ezt 
megírta. Láthattuk a kapkodást a létező után, 
a szellemet, mely az anyagba kapaszkodik, mely 
a halált a pusztulás és egyszersmind teremtés 
hatalmát állítja a küzdők elé, mint béke-révet. A 
testté vált istenfi is ennek esett áldozatául. A 
lény tehát, melyet a keresztény morál majd ont- 
hologice mint Anselm, majd kozmoíisice, majd 
mathematikailag, mint Leibnitz, —  formulázott, 
mely a lét eredete és vége —  a halál.

Mi következik most mindebből? Nagyon

sok. Mindenekelőtt az, hogy benne minden lét, 
tehát s z e l l e m ü n k é  i s ,  véget ér. És igy 
megszabadult a materialismus legnyügösebb ter
hétől. Továbbá következik belőle az, hogy a 
földi kínokért a földi örömök kárpótolhatnak 
csak. Ha tehát boldogan akarunk élni —  sze
ressük egymást, mert a szeretet nyújthat egye
dül tiszta örömöket. Az, ki állitá, hogy országa 
nem e földről való, nem fog más országgal 
bírni.

„Tulvilági lét, örökkévalóság! előtted re
meg agyunk, de nem óhajthat:

„Die schwache gramerfüllte Kreatur
Kann nicht unendlich, nicht unsterblich sein.“

„Mi nyomorult lények vagyunk, kik addig, 
mig a halál át nem ölel, nem kívánhatunk egye
bet a lét jogánál.

„Der Lebensfunke, mit dem Stoff vermählt,
Kann nicht selbständig lodern, ausgezittert 
Hat der Gedanke, wenn die Form zersplittert,
Die ihm des Zufalls Laune aus erwählt . “

Ezt mondja a „Requiem“ három utolsó fe
jezete.

A morál, mit tanít, uj és szép addig, mig a 
szeretetet dekretálja éltünk legfőbb örömének, 
kötelességének. Noha e dedukció materialiszti- 
kus elvek segélyével, s a deizmus rovására tör
tént , mégis egyezik az általános keresztény 
morállal —  és igy helyes; miután hozzánk nem 
tartozik annak megvitatása: hogyan vonatott le 
ez vagy amaz elv?

Csak a tulvilági élet beszüntetése történnék 
más eszközökkel. Azt mondják — nem kell 
tulvilági lét. Jól van.

Nézzük meg miért nem kell. Azért talán, 
mert nem képzelhető ? nem. Azért talán, mert 
e földön már csömört kaptunk a boldogságtól ?

Dranmor azt mondja : igen !
Ich habe heiss geliebt — das ist genug.
Aetherisch durch den Sternenraum zu schweifen,
Ich kann es nicht begreifen;
Ich kann kein neues Leben träumen, kann 
Nicht hoffen dass die Todten auferstehn.“

Ez nem igaz. Tegye mindenki szivére 
kezét és kérdje meg azt: vájjon a földi kínok és 
földi örömök mértéke egyensúlyban áll-e ? Ki 
igy beszél, az vagy nem szenvedett —  s akkor 
nem volt ember, vagy oly boldog volt, mint az 
isten —  ez képtelenség.

A földi öröm nem adhat kárpótlást egy 
tulvilági létért, ha ezzel, mint a keresztény 
theologia, az ö r ö k  b o l d o g s á g  eszméjét azo- 
nitjuk.

Dranmor ezt nem teszi. A pozitív utáni
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kapkodás nála oly nagy, hogy egy j ö v ő  b i 
z o n y t a l a n  létért, nem óhajtja fölcserélni a 
jutalmat-nemnyerés b i z t o s  nyugalmát a sir- 
ban. Oh, nem a földi gyönyörök élvezete teszi 
előtte nem kívánatossá a tulvilági életet, hanem

a k e v é s  biztosíték annak b o l d o g s á g a  
iránt.

Dranmor nagyon kevés örömet élvezhetett 
e földön, hogy b e é r i  ve le !

K a d l  Ö d ö n .

Á L O M T A L A N  É J S Z A K Á K O N .
( 1868.)

Álomtalan éjszakákon 
Meglepnek a régi vágyak, 
Keresem, hogy kit szeressek, 
Keresem, hogy kit imádjak ?

Feltámadnak sírjaikból,
A kik eltemetve voltak;
S ajkukat panaszra nyitják 
Mind az újraélő holtak.

S elgondolom : hány van olyan, 
A kit búja ébren tartott, 
Kitaszítva viharoknak,
És nem érve soha partot.

Tépett szivek vére buggyan, 
Feljajdul a sebhedt lélek,
Tört remények, titkolt vágyak. 
Eltemetett szenvedélyek.

És megnyugszom, — a mi sorsunk : 
Tépni szivünk’ mindig jobban: 
Közeledni az örvényhez,
És elveszni a habokban.

Gúnyolt hűség, tiprott eszmék 
Hangoztatnak szörnyű vádat, 
És a megcsalt szerelemnek 
Rettenetes szava támad.

Oh hisz’ az a kis sugár, mely 
Fel is keres néha minket,
Az a hang, mely megrezzenti, 
Álmadozó sziveinket,

És az* Isten meghallgatja,
A mit a föld meg nem hallott, 
S a mire te süket voltál 
Hütelen lány ! mind meghallod!

Az a balzsam, mit a remény 
Sebjeinkre rá csöpögtet,
Az a hit, mely szebb életnek 
Jöttét hirdeti fölötted,

Mind meghallod, a mi egy sir 
Szörnyű mélyén el volt zárva, 
De ne félj! nem hivatkozom 
Az Istennek hoszujára.

Mind hiába! — minket immár 
Soha, soha meg nem gyógyít, 
S nem ad erőt utolérni 
Sziveink meggyilkolóit.

Neked mondom el magadnak, 
A mit nem tudott meg senki, 
És a nagy Biró kezéből 
A büntetést én veszem ki.

Ámde majd ha a bűnöktől 
Megterhelt föld összeroppan, 
És vak éj lesz a világon, 
Földön, égben, csillagokban,

És ha akkor számolnod kell 
Két életnek nyomorárul,
És ha akkor kékült ajkad 
Az iszony miatt lezárul:

A mikor már elporladtunk 
Koporsónkba’ réges-régen : 
A mi szivünk ünnepnapja, 
Diadalma akkor lészen!

Én hadd mondjam el helyetted, 
Én hadd hangoztassam ottan : 
Hogy én egyszer te általad 
Véghetetlen boldog voltam.

UDVARDY GÉZA.

A T H E P P H  L Á N Y K A .
HEYSE PÁL BESZÉLYE. 

(Folytatás.)

A lányka hirtelen mindkét kezével megfogá a ! 
férfit. „Ne menj le Filippo, ne menj le , ők meg- 
akarnak ölni! *

„Azt akarják. Mindenesetre. Sem többet sem 
kevesebbet; de honnan tudod ezt?*

„Ez meg — ez mondta nekem!“ s ujjával hom
lokára és szivére mutatott.

„Javas asszony, „strega* vagy te is , — szólt 
Filippo mosolyogva. Bizonyára gyermekem, ők meg 
akarnak ölni. Ellenfelem a legelső lövész Toscáná-
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ban. Valóban érdemen felül megtiszteltek, hogy ily 
derék ellenfelet jelöltek ki nekem. No de meg is fo
gom érdemelni e tiszteletet, — csak az a b a j, hogy 
nem a leglelkiismeretesebben fognak eljárni. Én úgy 
sejtem legalább. Ez fontos, nagyon fontos kérdés. 
Nem tudnád-e ezt is megfejteni boszorkányságoddal? 
— De mit használna az , gyermekem! az semmit sem 
változtat a dolgon.“

„Azért csak verd ki fejedből bolondos, régi sze
relmedet, — folytatá aztán némi szünet múlva. Tégy 
le arró l, hogy minden aKaratát teljesited, mit e most 
már félig nevetséges érzelem kiván. Ennek már igy 
kellett történnie, hogy el ne távozzam e földről, mie
lőtt szabaddá nem teszlek: szabaddá önmagadtól s 
örök hűségedtől. Szegény gyermek, látod , mi tán 
nem is igen illettünk volna össze. Te egy más Filip- 
pónak voltál hű; egy ifjú széltolóhoz, kinek csapodár 
szive telve könnyelmű vágyakkal, s kinek a szerelmen 
kivül semmi gondja. Mit akarsz most a zsörtölődő 
jogtudóssal, e remetével?“

Miután ez utolsó szavakat, föl s alá menve, 
hangosan mondá, hozzá lépett s keze után nyult. E 
pillanatban azonban a lány arcának kifejezésétől meg
döbbenve felkapta fejét. Fenice vonásaiból minden 
szelidség, ajkairól minden pir hiányzott. „Nem sze
retsz?“ szólt halk, fátyolozott hangon, mintha más 
beszélne belőle, s ő hallgatna, hogy megértse, mit az 
a titkos hang mond. Aztán sikoltva félrelökte Filippo 
kezét, hogy a lámpa elalvással fenyegetőzött. Kívülről 
pedig a kutya dühös vonítása s üvöltése hallatszott. 
„Nem szeretsz? Nem! az lehetetlen! — kiáltott j 
magánkívül. Képes volnál inkább a halálba menni, 
mint karjaim közé? Képes volnál hét év múlva ide 
visszajönni, hogy — búcsút végy ? Szivedben volna 
annyi erő, hogy oly nyugodtan beszélj halálodról; 
mintha az nem volna egyszersmind az enyém is ? A h! 
jobb lett volna, bizonyára, ha előbb megvakultam 
volna , mielőtt azt a hangot hallottam , mely nekem 
életet ad és megöl. Mért hogy szét nem tépett az 
imént a kutya, mielőtt megtudtam, hogy ide jöttél — 
széttépni szívemet! Mért hogy lábad el nem siklott 
a szikla meredélyén! Jaj, jaj nekem! Irgalmazz ke
serveimben, oh Madonna!“

Aztán lerogyott a kép előtt, — homlokával a 
földre borulva, kezeit kifeszitve, — s imádkozni lát
szott. Filippo megmeredve állt ott s meghatva hall- 
gatá a kutya kétségbeesett ugatását, közbe a szeren
csétlen lány halk fohászait, mialatt a hold fólmagaso- 
dott s a szobát megvilágositá. Mielőtt azonban 
magához térve, szóhoz juthatott volna — a lány kar
jait már vállán érezé, ki ajkával nyakára tapadt és 
sűrű könyeit arcára hullatá. „Ne menj a halálba, 
Filippo! szólt a szegény. Ha nálam maradsz, senki 
sem talál meg. Hadd beszéljenek a mit akarnak azok 
az alávaló gyilkosok, azok az utálatos, hamis nyomo

rultak, kik cudarabbak az Apennin farkasainál. — 
Igen, — folytatá aztán s könyein át örömteljes arc
cal fölnézett rá , — igen, te nálam maradsz, a Ma
donna nekem adott, hogy megmentselek! Nem tu
dom , Filippo, mily rósz szavakat mondtam, de hogy 
roszak voltak, azt az erős görcsökről tudom itt szi
vemben, melyek beszélni kényszeritettek. Bocsásd 
meg ezt nekem. Maga a pokol nem oly gyötrelmes, 
mint az a gondolat, hogy a szerelmet elfelejteni s a 
hűséget lábbal tiporni lehet. Üljünk le most már ide 
s tanácskozzunk. Akarsz egy uj házat? Majd építte
tünk. Akarsz más embereket? Egytől egyig elküld
jük ezeket; Ninát is , a kutyát szintén. S ha félsz, 
hogy aztán majd elárulnak — úgy mi is elme
gyünk , még m a ; most én minden utat ismerek s mi
előtt a nap fölkel már mélyen lenn vagyunk a szaka
dások közt, észak felé tartunk s elmegyünk Genuába, 
Velencébe . . .  a hová akarsz.“

„ Megállj! szólt Filippo szigorúan. Elég volt 
ennyi a bolondságból. Te nem lehetsz nő m, Fenice. 
Ha holnap nem ölnek meg : megölnek máskor, nem 
sokára; mert tudom, mennyire utjokban állok.“ 
Aztán szelíden, de eltökélve kivoná nyakát karjai 
közül.

„ Lásd, gyermekem, — folytatá aztán — ez elég 
nagy szerencsétlenség, minek nagyobbitsuk még eszte- 
lenség által. Ha tán később , egyszer halálomról fogsz 
hallani, derék férjedre (hidd el, bizonyosan kapsz 
egyet!) s szép gyermekeidre fogsz nézni s áldani fo
god az isten t, hogy a halott e z éjszakán több észszel 

j  b ir t , mint t e , — noha a m a  m á s  éjen ellenkezőleg 
volt. Most hadd menjek aludni, feküdj le te is s 
légy rajta, hogy holnap ne lássuk egymást. Neked jó 
hired van, a mint útközben a contrabandierektől 
haliám. Ha holnap tán átölelnék egymást, te fól- 
tünést okoznál — no lásd gyermekem! És most, jó 
éjszakát, jó éjszakát, Fenice!“

Aztán barátságosan kezét nyujtá. De a lányka 
el nem fogadta. Arca fölötte halvány volt a holdvi
lágnál , szemöldökei annál sötétebbek. „Nem szen
vedtem-e eleget, — szólt halkan — hogy hét év előtt 
egy egész éjjel a kelleténél több eszem volt? S te 
most azt akarod, hogy ez ezerszer megátkozott ész 
újra nyomorulttá tegyen, s ez egyszer örökre ? Nem, 
nem, nem ! Többé el nem bocsátlak karjaim közül
— szégyenleni kellene magamat minden ember előtt, 
ha elmennél s meghalnál!“

„Nem érted , leány, — szakitá őt félbe hevesen
— hogy most aludni akarok s e g y e d ü l  lenni? Mit 
beszélsz félre s gyötrőd magadat? Ha nem érzed, hogy 
becsületem szakit el tőled, úgy sohasem illettél hoz
zám ! Nem vagyok báb , kit öledben ringathatsz s 
kivel játékot űzhetsz. Utaim meg vannak jelölve s 
azokon csak magam járhatok. — Mutasd meg a helyet, 
hol az éjt tölthetem s  aztán— feledjük el egymást !“
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„S ha ütlegekkel kergetsz el, akkor sem me
gyek! Ha a halál közénkbe lép : e jó karokkal űzné
lek előle. Életben, halálban — örökké enyim vagy, 
enyim óh, Filippo!“

„Csend! — kiáltott föl ez s hangja megresz- 
ketteté a levegőt. Arca vérvörös le t t , a mint két 
kezével a heves leánykát elnyomta magától. Csend ! 
s most elég legyen mára s — mindörökre. Avagy 
r o n g y  vagyok é n , melyen mindenki téphet egyet, 
kinek szemébe tűnik ? Ember vagyok! s ki bírni 
akar, annak előbb kell, hogy oda adtam légyen maga
mat. Hét évig sóhajtottál utánam — s azért jogod 
lenne, hogy a nyolcadikban becstelenné tégy önma
gam előtt ? Ha megvesztegetni akarsz, úgy nagyon 
roszul választottad meg eszközeidet. Hét év előtt sze
rettelek, mert más voltál, mint ma. Ha akkor nya
kamba estél volna, kérvén, hogy ne szeresselek ; én 
halálig dacoltam volna, mint ma. Most vége min
dennek , s tudom , hogy a részvét, mely az imént ér- 
zékenynyé t e t t , nem volt szerelem. S most utoljára : 
hol van a kam ra?“

E szavakat keményen s élesen mondá ki, s mi
dőn elhallgatott, meglátszott, hogy tulajdon hangja 
fájt neki. Mindazáltal egy szót sem szólt többé s csak 
azon csodálkozott, hogy a lányka nyugodtabban tűrte, 
mint hitte volna; s szinte megkívánta, hogy fájdalma 
viharosan kitörjön, hogy aztán szelidebb szavakkal 
ismét csillapítsa. A lány azonban hidegen elment 
mellette, fölnyitott egy nehéz faajtót, nem messze a 
kályhától, — némán rámutatott a vas reteszre s ismét 
visszalépett a kályhához.

Filippo bement s bezárta maga után az ajtót. 
Egy darabig mindazáltal szorosan megállt az ajtó 
m ellett, hogy hallgatódzék mi fog történni. A szo
bában minden csöndes volt, s az egész házban a 
kutya nyugtalankodásán, a ló kapálásán, s a szél üvöl
tésén kívül, — mely künn az utolsó ködfellegeket űzte 
szét, — semmi sem hallatszott. Filippo botorkálván 
a sötétben egy falnyiláshoz ért , mely ablak gyanánt 
szolgált s melyből egy csomó dudvát vont k i , — 
egyszerre a kamra egész világos Ion, mert a hold 
legteljesebb pompájában tündöklött az égen. Filippo 
csakhamar észrevette, hogy a Fenice kamrájában van. 
A fal mellett keskeny, tiszta ágy á llt , mellette egy 
nyitott láda, — köröskörül a kamrában Madonna- és 
szent képek függtek s az ajtó mellett a fölfeszitett 
Krisztus képe alatt egy szentelt viz-tartó volt felfüg
gesztve.

Most a kemény ágyra ü lt, s érzé mint viharzik 
benseje. Néhányszor már föl is kelt, hogy kimenjen 
és bocsánatot kérjen tőle. Aztán lábával a földön 
dobbantott s önmagára haragudott lágyszívűsége 
miatt. „S mégis . . . mégis ő az egyetlen, ki meg
m arad, — töprenkedett magában, — ha az átok és 
kárhozat még tovább is erőre kap. Hét évig . . . .

szegény gyermek!“ — Az asztalkán egy erős, érccel 
cifrán kirakott fésű feküdt; Filippo ezt gépszerüleg 
kezébe fogta. Egyszerre eszébe jutott a sürü h a j, s 
a büszke nyak, melyre az lefolyt, a nemes homlok, 
mely körül gyűrűket. képezett s a barna arc. Aztán 
hirtelen a ládába dobta a csábitó eszközt, — itt 
ismét tiszta szoknyákat, kendőket s mindenféle apró 
csecsebecséket, szép rendbe rakva, látott. Lassan 
leereszté a láda födelét, a nyíláshoz ment és kinézett.

A kamra a ház hátsó részén feküdt s Treppi 
többi házai közül egy sem fődé el kilátását a sziklás 
fölvidék felé. Atellenben, a hegyomladék mögött a 
m agas, kopár szirtek tornyosultak fö l , a hold által 
bevilágítva, mely most már a ház fölött állt. Oldal
vást néhány ól látszott, melyek mellett az ut a 
mélységbe vitt. Egy eltévedt kis fényű, kopasz ágak
kal , gyökeret vert a köves földben, ezen kívül csak 
dudva s itt-ott egy magányos bokor volt látható. — 
„Ez persze nem olyanhely, — szólt magában, — 
hol az ember elfelejthetné, a mit szeretett. — Bárha 
máskép lenne , szivemből óhajtanám! Úgy van, úgy, 
végre is hozzám illő feleség lett volna, ki jobban 
szeretett volna engem, mint a piperét, sétálást s a 
divat-hősök suttogásait. Milyen képet vágna az én 
öreg Marcóm, ha egyszer csak egy szép feleséggel 
mennék haza az utazásról. Még a lakást sem kel
lene megváltoztatni; az a sok üres zig-zug úgyis kel
lemetlen. S nekem vén zsörtölőnek is jól esnék, néha 
azt a nevetgélő gyermeket látni — — azonban bo
londság , mind bolondság Filippo ! Mit csináljon az 
a szegény teremtés, mint ö z v e g y Bolognában ?! 
N em , nem ! egy szót se erről. Mit halmozzak uj bűnt 
a régire! Az embereket egy órával korábban költőm 
fél s lopva elsietünk, mielőtt Treppiben egyetlen ember 
is fölébredne.“

Épen el akart menni az ablaktól s lefeküdni, 
hogy a hosszú lovaglás alatt kifáradt tagjait pihentesse, 
midőn a ház árnyékából egy nő-alakot látott a hold
fényre kilépni. Az alak nem nézett hátra, de Filippo 
nem kételkedett, hogy Fenice volt. A lányka, a hegy
szakadékba vezető utón haladt tova, nyugodt, nagy 
léptekkel. Filippót borzadály futá végig, mert e perc
ben az a gondolata tám adt, hogy a lány öngyilkossá 
lesz. Hirtelen az ajtónál termett s minden erejével 
megingatá a reteszt. Az ócska, rozsdás vas azon
ban oly dacosan állt ellen, hogy minden erőlködése 
hasztalan volt. Hideg veríték verte ki homlokát, 
kiáltott, megrázta , öklével s lábával döngeté az 
ajtót, de hasztalan! Aztán fölhagyott s viszszament 
a nyíláshoz. Az egyik kő már engedett dühének, 
midőn egyszerre a lányka alakját újra föltűnni látta, 
ki nyugodtan visszafelé tartott. Kezében vitt vala
m it, de a bizonytalan világításnál meg nem ismer
hette , hogy mi az, — a lányka arcát azonban 
tisztán lá tta , komoly, gondot eláruló, de szenvedély-
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télén volt az. Az ablakra e g y  tekintetet sem vetett s 
ismét eltűnt az árnyékban.

Filippo még ott állt s a félelem és erőlködés 
után mély lélekzetet vett, egyszerre nagy zajt hallott, 
mely úgy látszott, a vén kutyától eredt, noha sem 
ugatás sem vonítás nem vala. E különös jelenség 
egyre nyugtalanitá; fejét messzire kinyújtotta a nyí
láson , de semmit sem lá to tt, kivéve a sötét éjszakát 
a hegységben. Egyszerre rövid, éles üvöltés, erre a 
kutya mélyen megrázó vonítása hasitá át az é j t , az
tán , — a meddig Filippo kétségbeesve hallgatózott, 
többé egy hang se hallatszék az egész éjjel, csak a 
szomszédos szoba ajtaja nyikorgott még egyszer, mire 
a köves padlaton Fenice léptei hangzottak. Hasztala
nul állt ott Filippo hosszú ideig a bezárt ajtó mellett, 
k é rt, rimánkodott s megidézte a lányt, hogy csak egy 
rövid szót szóljon--------minden csöndes maradt mel
lette. Mint lázbeteg ledőlt most az ágyra: sokáig 
feküdt o tt, ébren gondolkodva, mig végre egy órával 
éjfél után a hold letűnt s ezerféle gondolatai fölött 
erőt von a fáradtság.

Midőn fólébredt, derengés vette körül; de midőn 
teljesen összeszedte gondolatait s az ágyban fölemel
kedett , észrevevé, hogy ez nem napfölkelte előtti fél
homály. Az egyik oldalról gyönge napsugár tört be s 
csakhamar észrevevé, hogy a nyílás, melyet lefekte 
előtt nyitva hagyott, egy csomó dudvával ismét be 
van tömve. Azonnal kilökte azt, s a betörő nap el- 
vakitá. Iszonyú haragra lobbant most az álmos csem
pészek s mindenekelőtt a lányka ellen, kinek a cselt 
tulajdonitá s rögtön az ajtóhoz ment, melynek retesze 
most könnyen engedett, s gyors léptekkel az előkam- 
rába sietett.

Fenicét egyedül találta. Nyugodtan a tűzhely 
mellett ü lt, mintha régóta várna reá. Arcáról minden 
nyoma eltűnt a tegnapi viharnak, sőt a szomorúságnak 
vagy erőtetett nyugalomnak legkisebb vonását sem 
vette észre rajta Filippo.

„Te kieszközölted, hogy a meghatározott órát 
elaludjam“, — szólt hozzá hangosan.

„Igen, — válaszolt a lány egykedvűen. Ön fá
radt volt. Különben még elég jókor ér Pistojába, 
ha csak délután kell a gyilkosokkal találkoznia.“

„Én nem parancsoltam, hogy fáradtságomról 
gondoskodjál. Még mindig hozzám tolakodói? Hasz
talan lesz minden fáradságod, leány. Hol vannak em
bereim ?“

„Elmentek.“
„Elmentek? Bolondnak tartasz? Hol vannak? 

Együgyű teremtés, mintha bizony elmennének, mielőtt 
kifizetném őket! “ 8 ezzel hevesen az ajtó felé tartott,
hogy kimenjen.

Fenice mozdulatlanul ülve maradt s ugyanazon 1 

határozott hangon szólt: „Én kifizettem őket. Azt 
mondtam nekik, hogy önnek szüksége van az alvásra.

s hogy magam kisérem le önt: mert borom úgyis el
fogyott s újat kell vennem, egy óra járásnyival Pistoja 
előtt. “

Filippót a harag nem engedé egyideig szóhoz 
jutni. „N em , — tört ki végre, — veled nem me
gyek, soha, soha sem! Te csalfa kígyó, te ! Nem 
látod át mily nevetséges vagy,, ha azt hiszed, hogy 
sima fordulataiddal behálózhatsz. Most már teljeseb
ben váltunk e l , mint bármikor. Megvetlek. hogy oly 
ostobának, kislelkünek tartasz , kit cseleiddel meg
hódíthatsz. Veled nem megyek! Add mellém szol
gáid egyikét s kifizetem, a mit kölcsön adtál a con- 
trabandierek számára.“

Ezzel egy tárcát dobott a lánykához s fólnyitá 
az a jtó t, hogy maga keressen valakit, a ki levezesse.

„Ne fáradjon, — szólt Fenice, — a szolgák kö
zül senkit sem talál itthon, mindnyájan a hegyekben 

I vannak. S egész Treppiben sem talál senkit, a ki 
szolgálhatna önnek. Itthon csak törődött anyókák, 
aggok s gyermekek vannak, kiket még őrizni kell. Ha 
nem hisz nekem — győződjék m eg !“

„S különben is , — folytatá tovább a lányka, 
midőn Filippo határozatlanul, düh és haragtól izga
tottan a küszöbön á l l t , hátat fordítva Fenicének, — 
különben i s , mi lehetetlenséget és veszélyt lát ön ab
ban,  ha én kisérem le? Éjjel álmaim voltak, me
lyekből megtudám, hogy egymáséi nem lehetünk. 
Igaz, hogy még mindig kedvelem s örülni fogok, ha 
még néhány óráig fecseghetek önnel. Tolakodó, lest- 
hányó vagyok azért ? Ön szabad, s részemről mehet 
a hová akar: életbe, halálba. Csak annyit eszközöl
tem ki, hogy még egy darabig ön mellett lehessek. 
Esküszöm önnek, — ha ez megnyugtatja, — hogy 
csak egy darabka út lesz , s nem Pistojáig. Csak 
addig kisérem , mig az igaz utat megtalálja. Mert 
ha egyedül menne, csakhamar eltévesztené az utat, 
hogy aztán sem előre sem hátra nem bírna. Ezt 
még első utazásából tudhatná ön.

„Kárhozat!“ mormogá Filippo s ajkába harapott. 
Látta azonban, hogy a nap magasabbra tör s minden 
élénkebb lesz , — mitől tarthatna komolyan ? A leg
komolyabbat azonban nem akarta megvallani magának. 
Oda fordult a lányhoz s nagy szemeinek egykedvű te
kintetéből meg akart győződni, vájjon semmi hazugság 
sem rejlik-e szavaiban. Valóban úgy látszott, hogy 
Fenice tegnap óta egészen megváltozott s Filippo cso
dálkozásához szinte némi elégedetlenség járult, a mint 
maga magának be kellett vallania, hogy a tegnapi 
fájdalmas, szenvedélyes v ihar, oly gyorsan s nyomta
lanul múlt el. Egy darab ideig figyelmesen vizs
gálta , de a lány semmi gyanúra sem szolgálta
tott okot.

„Ha valóban észre térté l, — szólt most szára
zon . — hát legyen, jö j j !“

Fenice minden sajátságos örömnyilatkozat nélkül
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fölállt és szólt : „ Előbb enni fogunk , mert Pistojáig 
semmit sem találunk.“ Aztán egy tálat s egy korsót 
tett Filippo elé, maga pedig a tűzhelynél evett, a 
borból azonban egy cseppet sem ivott. Filippo ellen
ben , hogy szabaduljon, megevett néhány kanállal, 
fölhajtá a bort utolsó cseppjéig s meggyujtá a kályha 
tüzénél szivarát. Ezalatt egy tekintetre sem méltatá 
Fenicét, most azonban véletlenül reá nézett, s meg
lepetve vévé észre, hogy a lány arcát csodálatos pir 
boritá, szemeiben pedig a szokottnál fényesebb tűz 
égett s egész lénye olyasmit árult el, a mit győzelem
nek szoktunk nevezni. Fenice hirtelen fölkelt, meg- 
ragadá a korsót s a kőpadlatra dobva szétzuzá azt. 
„Egy férfi se igyék belőle többé, — szólt diadalmas 
hangon, — mióta az ön ajkai érintették.“

Filippo megdöbbenve egy lépést tett hátrafelé. 
Egy rövid percig ez a gyanú magaslott föl lelke e lő tt: 
Hátha mérget ado tt! ? De csakhamar megnyugtatá 
magát, azt vélvén, hogy az egész csak kis maradéka 
Fenice szerelmi bálványimádásának, melyről az imént 
esküvel lemondott, — s minden további beszéd nélkül 
eltávozott vele a házból.

„A lovat magukkal vitték ismét Porettába, — 
szólt a lányka künn, midőn észrevette, hogy Filippo 
szemeivel keresi, — különben le sem lovagolhatna ve
szély nélkül. Az út meredekebb, mint tegnap volt.“ 

Fenice most előre ment s nemsokára elhagyták 
a kunyhókat, melyek elhagyatva s a legkisebb füst
felhőt sem bocsátva ki kéményükből a forró napban 
ott álltak. Csak most látta Filippo ez elhagyott ma
gánynak teljes méltóságát, mely fölött a tiszta, át
látszó égboltozat függött. Az ú t, melyet csak egy- 
egy erősebb lábnyomról lehetett fölismerni, a széles 
hegyháton észak felé v itt , s néha-néha, ha az átel- 
lenben fekvő egyenközü hegyvonal alább szállott, 
balra, a messze láthatáron villámlott föl egy-egy fényes 
csikja a tengernek. Növénynek mindeddig sehol sem 
volt nyoma, a vad, alacsony hegyi füvek s bozót ki
vételével. Most elhagyták a magaslatot s elmerültek 
a hegyszakadékban, melyen át kellett haladni ok. hogy 
az átellenben fólmagasló sziklát megmászszák. Itt már 
fenyiifák- s forrásokkal is találkoztak, melyek a sza
kadékba ömlöttek s meghallák a viz zúgását a mély
ben. Fenice folytonosan elől m ent, biztos lábbal a 
legbiztosabb kövekre lépve, a nélkül, hogy hátrané
zett. vagy egy szót is szólt volna. Filippónak nem 
maradt egyéb h á tra , mint hogy szemeit merőn a 
lányra függeszsze s karcsú tagjainak ritka erejét cso
dálja. Arcát nem láthatta , mert a nagy fehér fej
kendő teljesen elfódte előle, de ha egymás mellett 
haladtak , kénytelen volt tekintetét levenni róla, 
annyira meghatotta vonásainak nagyszerűn szép alko
tása. Csak m ost, a nap teljes világában, fedezett föl 
valami különös gyermekes vonást, a nélkül, hogy 
megmagyarázhatta volna magának, miben áll az.

ügy tetszett neki, mintha hét év óta valami meg
maradt volna arcában, mig minden egyéb kifej
lődött.

Végre maga Filippo kezdett beszélni s a lányka 
elfogulatlanul, értelmesen felelt. Csakhogy hangja, 
mely máskor nem oly kemény s komor volt, mint a 
hegyek közt lakó asszonyoké szokott lenni: ma egy
hangú volt s a legérdektelenebb tárgyaknál is a leg
szomorúbban hangzott. Az utat, melyen most haladtak, 
az utóbbi években sok politikai menekült já r ta , kik 
közül legtöbb kétségkívül Treppiben pihent meg. Fi
lippo egyik-másik ismerőse után kérdezősködött s leirta 
azokat a lánynak; de Fenice csak ritkán tudott vala
melyikre visszaemlékezni, noha tu d ta , hogy a contra- 
bandierek sok idegent hoztak házába, kik éjjeli szál
lást kerestek. Csak egyre emlékezett tisztán, nagyon 
is tisztán. Midőn Filippo leirta őt neki, a vér arcába 
szökött s megállt: „Ez gonosz! — szólt sötéten. Éjjel 
föl kellett költenem szolgáimat, hogy házamból kizár
jam ő t!“

E beszélgetések alatt nem vette észre az ügy
véd, hogy a nap egyre magasabbra száll s mindeddig 
semmit sem látni a toscanai vidékből. Aztán nem is 
gondolt a rra , hogy aznap még valakivel végeznie 
kell; azt a valakit pedig úgy hivták hogy : végzet. 
Ezen nem is lehet csodálkozni. Olyan üditő volt ötven 
lépésnyi magasban a zugó hegyár fölött, bokrokkal 
benőtt utón tova haladni s nézni, mint leng föl ko- 
ronkint a víz-esés által fölvert por, mint suhannak 
tovább a köveken a gyíkok, mint libegnek a tarka 
lepkék a nap arany sugarában, — elannyira, hogy 
észre sem vette, miszerint a patak e l l e n é b e n  jár
nak, a helyett hogy nyugatra kanyarodtak volna. Va
lami mágikus erő volt kísérőjének hangjában, mely 
egészen elfelejteté vele azt, mi tegnap a contrab- 
bandierek társaságában folytonosan foglalkoztatta.

Midőn azonban a hegyszakadékból kiléptek s egy 
beláthatlan idegen vidék, — újabb magaslatokkal s 
völgyekkel, elhagyottan, pusztán, — feküdt előttük : 
egyszerre fölébredt bűvös álmából, — megállt s az 
égre tekintett. Tisztán meggyőződött, hogy ellenkező 
irányban haladtak, s hogy most legalább két órányival 
távolabb van céljától, mint midőn elindultak.

„Megállj! szólt Filippo. Még jókor belátom, 
hogy mégis megcsalsz. Hát ez az ut visz Pistoja felé, 
te csalfa?“

„Nem.“ — szólt a lány félelem nélkül, — de 
tekintetét mélyen a földre szegzé.

„Nos hát, a pokol minden lakóira is , leány! 
az ördögök iskolába járhatnak hozzád, hogy tettető 
mesterségedet megtanulják. Atkozott csalódás!“

„Mindent megtehetünk Filippo, hatalmasabbak 
vagyunk az angyalok- s ördögöknél — ha szeretünk,“ 
mondá Fenice mély, szomorú hangon.
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„Elhallgass! — kiáltott fel Filippo hirtelen, ha
ragjának teljes erejéből. Elhallgass, s idő előtt ne 
dicsekedjél, te elbizakodott, t e ! egy férfi akaratát 
meg nem törheti a z , mit egy bolond leáöy szerelem
nek nevez. Jer vissza velem rögtön s mutasd meg a 
legrövidebb utat — vagy megfojtlak tulajdon kezeim
mel , te őrü lt, ki be nem látod, hogy gyűlölnöm kell 
tégedet, a mért a világ előtt haszontalan gézengúzzá 
akarsz tenni!“

És összeszoritott ököllel a lányka elé á ll t , telje
sen elveszítve lélekjelenlétét.

„ Csak fojts m eg! — szólt Fenice reszkető, han
gos szóval, — rajta, tedd meg Filippo. De ha meg
tetted , — jól tudom , — holt testemre fogsz borulni 
s vérkönyeket sirn i, hogy többé fel nem költhetsz. 
Itt nálam fogsz lenni éjjel-nappal, harcra kelsz a ke
selyükkel , kik fölfalni akarnak majd engem, perzselni 
fog nappal a nap, s áztatni éjjel a harm at, míg ma
gad is elpusztulsz — mert többé nem szabadulhatsz 
tőlem soha, soha! Azt hiszed, hogy a szegény, bo
lond teremtés, ki a hegyekben növekedett, teljes hét 
esztendőt csak annyira becsül mint egy rövid napot ? 
Tudom, jól tudom mennyibe került e hét év nekem, 
s meg vagyok győződve, hogy magas árt fizetek, ha 
értök megveszlek tégedet. Aztán milyen furcsa a z , 
hogy én a halálba hagyjalak rohanni! Ám m enj, 
hagyj e l , ha birsz, de meglásd, valami visszakerget, 
meglásd, valami hozzám láncol örökké. Mert ama 
borba, melyet ma ittá l , bűvös szerelmi ital volt ke
verve , s tudd m eg: ennek ember még nem állt ellen 
a fényes nap alatt'!“

Mint egy királyné állt ott Fenice, hogy e sza
vakat kimondá. Karját Filippo fölé nyújtotta mintha 
koronát tartott volna kezében, hogy fólékesitse azt, 
kit egyidőre elveszített volt. Filippo azonban fölka- 
cagott s gúnyos hangon mondá : mBűvös italod rósz 
szolgálatot tesz neked, mert, -  hidd e l , — sohasem 
gyűlöltelek jobban, mint e percben. De bolond va
gyok , hogy bolondot gyűlölök. Kívánom, hogy gyó
gyulj ki őrültségedből és szerelmedből is. Többé 
nem látjuk egymást; nekem a te kiséreted nem keli• 
Amott a lejtőn egy pásztor-kunyhót látok s körülötte 
nyájat. Ott bizonyára útba igazítanak. Isten veled, 
szegény kígyó , isten veled! “

Fenice egy szót se szólt, midőn Filippo elment, 
s a hegyszakadék mellett egy magas szikla árnyékába 
ült. Alant a habzó hegyi ár zúgott, köröskörül má
moros illat lebegett, a fűzfák sötétzöld ágai messze 
kinyúltak a hegyszakadékból s Fenice nagy, tündöklő 
szemeit a mélységbe szegzé s nézte mint mossák a 
habok a fenyőfák barna gyökereit.

Alig távozott el Filippo a lánykától, s már ész- 
revevé, hogy ösvénytelen vidéken barangol, hegysza
kadékok és sűrű bokrok közt; m ert, bármint tagadta

önmaga előtt, a csodálatos lányka szavai aggasztó be
nyomást tettek szivére, — elannyira, hogy a külvi
lággal nem is gondolva, magába mélyedett. Hogy 
fólrezzent álmodozásából, észrevevé, hogy a pásztortüz 
még mindig ég a magaslaton. Összeszedte minden 
erejét, hogy átgytírje magát a sűrűn s a mélybe ér
kezve , onnan a látszólag ösvényes bércen a tűzhöz 
menjen. A nap állásából azt következteté, hogy még 
csak tiz óra van. Midőn azonban lemászott a hegy 
meredélyén, egyszerre eltűnt a nap. Egy hegyi patak 
hangos zúgása fogadta őt, mely, ugylátszott, a magas
latról buzog elő, s a mélységben ismét elvész. Valami 
ócska padló volt rátéve, melyen Filippo félve haladt 
át s aztán a patak irányában fölfelé m ent, miután 
azt hitte, hogy ez legjobb útmutatója lesz. Eleinte 
merészen fölfelé tarto tt; alig haladt azonban száz 
lépésnyire , midőn csodálkozva észrevevé , hogy a patak 
nagyot kerülve más irányból jön. Csakhamar belátta, 
hogy ez utón haladva, célt téveszt; előtte azonban 
egyenes irányban meredek bércek magaslottak, s ha 
vissza nem akart m enni, ezeken kellett volna átmász
nia ; azért gyorsan , elhatározva tova sietett, néha- 
néha oda pillantva a pásztor-kunyhóra, mely inkább 
visszahúzódott, mint közeledett. Lassan , lassan , — 
a mint vére ismét csillapodni kezdett, — eszébe ju 
tott az iménti jelenet, s annak minden részlete. A szép 
leány-arcot teljes valóságában látta maga előtt, még 
pedig tisztán , nem a harag fátyolán keresztül. Egy 
mély sóhajtást, mely szánakozó keblében fakadt, nem 
birt elfojtani. „Most ott ül fönn, — szólt halkan 
magában, — a szerencsétlen tébolyodott s erősen 
reméli, hogy babonás mestersége használ neki. Azért 
hagyta el tehát az éjjel szobáját, hogy bűvös fűvet 
keressen. Igen , igen; hiszen derék contrabandier- 
jeim figyelmeztettek amaz apró, fehér virágokra, me
lyek a sziklák közt nőnek, s melyek, — mint mon
dák , — nagyon hasznosak viszonszerelem gerjesz
tésére. Szegény növény, hogy rágalmaznak! — És 
azért törte össze a korsót, s azért volt a bor olyan 
keserű. Gyermekes fogások! minél régibbek lesznek, 
annál erősebbek s tiszteletreméltóbbak. — Mint egy 
Sibylla állt előttem, lelke mélyéig meggyőződve igaz
ságáról , s öntudatosabb hiedelemmel, mint ama római, 
ki könyveit a tüzbe dobta. Szegény női szív, mily 
szép vagy te , s mennyivel szebbé s hozzá nyomo
rulttá tesz őrjöngésed!“

Minél tovább haladt, annál hatalmasabban érezte 
Fenice szerelmének megható nagyszerűségét s szép
sége hatalmát, mely a válást egyre keserité. „Mégis 
roszul, nagyon roszul cselekedtem, hogy a szegény 
leányt azért, mert megmenteni óhajtott, ily durván 
elutasitám. Kezett kellett volna adnom neki s mon
dani : Fenice, én szeretlek, s ha életben maradok, 
visszajövök hozzád s elveszlek. Mily vak voltam, hogy 
ez a fogás nem jutott eszembe! szégyen, valóságos
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szégyen ügyvéd létemre! Édes csókok közt kellett 
volna bucslít vennem tő le , s mint vőlegénye elválnom ; 
igy nem gyanakodott volna, hogy megcsalom. Ehe l ye t t  
dacos fejem ostoba ötleteire figyeltem s mindent el
rontottam.“

Hogy e szavakat mormogá, ily válás képe merült 
föl előtte, s ő önkénytelenül annak nézésébe merült. 
Úgy tetszett neki, mintha Fenice lehelletét szívná s 
édes cseresznye ajkait a saját ajkain érzené. Egy

szerre halk sóhaj rezgett át a légen s mintha nevén 
szólították volna . . . „Fenice!“ — kiáltott fel Filippo 
lelke egész hevével, mintegy választ adva a sejtelmes 
hangnak, s hirtelen, mintegy kővé meredve megállt. 
Szive megszakadással fenyegetett — oly erősen dobo
gott. Alatta pedig egyhangúan morgott a patak; a 
cserfák lombos ágai messze nyúltak, meg se moz
dulva ; s köröskörül az árnyas vadon terült el.

(Vége következik.)

FAJGYŰLÖLET.
(A FRANCIA-POROSZ HÁBORÚ ALKALMÁBÓL.)

R ó m a  és C a r t h a g o  sokat versengtek a vi
lághatalom felett. Az utóbbi érzé az előbbi hálátlan
ságát, s annak következtében elveszni volt kénytelen. 
C a r t h a g o  fejedelemasszonya D i d ó  királyné volt 
az, ki A e n e a s t  befogadá és többnemii pártfogásban 
részesité: A e n e a s  unokái voltak azok, kik egyre a 
„ C e n s e o  C a r t h a g i n e m  e s s e  d e l e n d a m “-féle 
kiáltásokkal állottak elő és makacs kitartásukkal azok - 
nak érvényt is szereztek.

íme a világtörténelem hálája; ime a politikai 
bölcselem tényálladéka, mely azóta többször ismétlő
dött különböző változatban, de mindig a népek rová
sára , habár látszólag e vagy ama nemzetnek haszn ot 
is hozott. A középkor e példát jól ismeré és hosszú 
időszakon át érezte befolyását, habár mitse tett ellen
súlyozására és egy nemzet esett áldozatául, egy büszke 
nagy és dicső nemzet, melyet Európa és az eg ész 
kereszténység s ebből kifolyólag a műveltség iránt 
tanúsított áldozatkészségéért Európának szellemileg, 
anyagilag pártfogolni kellett volna. De hol maradt a 
hála, midőn ez áldozatkészségéért e nemzet még csak 
nem is részesülhetett ama műveltségben, melyért él
tét , vérét áldozá; a miért az uj és legújabb korban 
hanyagsággal, közönynyel, ázsiai renyheséggel vádol
ják , épp azok, kiknek alkalmat adott e műveltség et 
magoknak minden kitelhető módon megszerezhetni ?

íme ismét a világtörténelem hálája a keresztén y 
szeretet és polgárosultság leple alá rejtőzve és ezt 
hordva homlokán. Azonban ne siessünk, mert e hálát 
az uj korban is ismételték és ismétlik napjainkban ; 
évről évre, óráról órára, percről percre, szemünk 
láttára.

Az ember nem állhat ellen ily gondolatok kelet- 
keztének, ha a jelen francia-porosz viszályra gondo L 
E két nép folyvást a polgárosultságot hordja száj án 
és valósággal egyik tényezője a műveltségnek és mégis 
minő barbár eszközökhöz folyamodik egymás megron
tására , megsemmisítésére. Azt hihetnők, hogy a 
mindkét részről igénybe vett fegyverek halálhozó mii - 
ködése következtében mielőbb el kell pusztulni ama

sok százezer embernek, kik jószántukból vagy kény
szerítve most szembeszállanak.

Igaz ugyan, hogy e két nagy nemzetet — a 
franciát és poroszt — nem hála csatolja egymáshoz. 
Inkább versenyeztek egymással, semhogy alkalmat 
találtak volna egymást kölcsönösen hálára kötelezni; 
de a polgárosultság közös és nagy érdeke köti őket 
össze és mi volna ez m ás, mint támogatása amaz 
elvnek. mely az emberi nem boldogitását tűzte ki 
célul. Franciaország mindig hű szolgája volt ez elv
nek, háborúban úgy mint békében, és az utóbbi áldá
sait a tudomány, művészet és irodalom mezején neki 

áldozta föl; elannyira, hogy épen ez által költötte föl 
szomszédjai és különösen a németek féltékenységét. 
És e féltékenység kettőztetett szorgalomra sarkalld az 
utóbbiakat, kik utolérve a franciákat, hozzájok ha
sonló szellemi magaslatra emelkedtek, megszabadítva 
magokat a szellemi gyámság alól, de korántsem jutva 
azért még oda, hogy őket akár a tudományban, akár 
a művészetben vagy irodalomban nélkülözhetnék. Bát
ran állíthatni, hogy soha a történetben nem szerepelt 
nép , mely ellentétes hajlamai és vérmérsékleténél 
fogva oly jótékony k i e g é s z í t ő j e  lett volna egy
másnak, mint a francia a németnek és viszont. Va
lóban , a ki csak az előbbi találékonyságát, ötletgaz
dagságát és könnyű finomságát ismeri és az utóbbi 
elemző tehetségét, komoly kitartását és gyakran eset
len nehézkességét fontolóra vette; az aligha fogja 
tagadni ez állítás igazságát. Holott ez képezi a súr
lódás kövét a két nemzet között, s különösen a leg
újabb korban e fajlagos sajátság megtagadása folytán 
lett a német nemzet oly követelő a többi nemzet irá
nyában és tulajdonit magának minden vívmányt az 
emberiség szellemi és anyagi haladásában egyaránt.

G ö t h  e és H u m b o l d t  nem ismerték e köve
telést és soha sem jutott eszökbe főleg a francia 
nemzet érdemeit kisebbitni, jóllehet hogy mindkettő 
nagy mennyiségben hordta szellemi kincseit ama palo
tába , melyet a német kultúra fenséges eredménye 
gyanánt tisztel a világ. De mióta a kettő között
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Arndtnak eszébe jutott kérdeni, hogy : W as is t  des 
D e u t s c h e n  V a t e r l a n d ?  a feltámasztott nemzeti 
érzületből kifejlett politikai öntudatosság valóságos 
visszahatást idézett elő a németség többi szellemi 
vívmányaira és most a jelszó: ócsárolni a többi nem
zetet , kétségbevonni érdemüket, nevetségessé tenni 
irodalmukat és a tudományban, művészetben és iro
dalomban a németet állitni föl a tökély és bevégzett- 
ség netovábbja gyanánt, örök időkre!

Jó is volna elhitetni a világgal, hogy mindent 
a német kultúrának kell köszönnünk, hogy Németor
szág nélkül műveltség nem is léteznék. Mert külö
nösen nálunk is elterjedt és napról napra erősebb 
gyökeret ver ama h it , hogy Németország a műveltség 
egyedüli fáklyavivője és a nagyobbára csak német la
pok véleménye után tájékozódó közönség egy része 
minden megfontolás nélkül veti magát e vélemény alá.

G ö t h e ,  ki L e s s i n g  után első volt a német 
szellem felszabadításában és a nemzeti irány elsőrangú 
bajnoka Németországban, maga is fordított franciából 
és többször vett igénybe francia forrásokat. Ha a tu
dományosságot illetőleg Németországban a múlt szá
zad vége óta nagyon sokat tettek, úgy a Rajnán túl 
sem hiányzott amaz élénkség, mely minden irányban 
buzditólag és termékenyitőleg h a to tt, és ki hinné» 
hogy ama fényes eredmény után. melyet a nagy német 
irók előidéztek. most mégis a francia irodalom ter
mékei uralják a német színpadok nagy részét és fo
rognak kézről kézre beszély vagy regényalakban a né
metek között? Sőt a zenében is kiváló felkarolásban 
részesülnek a francia müvek ama közönségnél, mely 
Mozarttal és Beethovennel dicsekedhetik. Ki merné 
tagadni, hogy a mindegyre rágalmazott Wagner Ri
chard kivételével csak egy ujabbkori zeneszerző is 
aratott volna annyi diadalt, mint Gounod Németor
szágban ? még pedig oly dalművével, melynek szöve
gét egy megcsonkított német tragoedia képezi. De 
hiába illetik a németek a szövegírókat oly váddal, 
mely Faust megcsonkítására és szétdarabolására vo
natkozólag alappal bir ugyan : a dalműre nézve azon
ban a józan indokot teljesen nélkülözi. Mert senki 
sem állíthatja, hogy a szövegírók behatoltak volna a 
nagy tragoedia szellemébe, de G o u n o d  annyira 
visszatükrözte azt, hogy különösen M a r g i t  alakját 
illetőleg a német költő magaslatára emelkedett. Ez 
teszi F a u s t o t  mint dalmüvet annyira vonzóvá; ez 
nyitotta meg G o u n o d n a k  a művelt világ minden 
színpadát és szerzett nevének oly népszerűséget, mi
nőt, a nagy zeneóriásokat kivéve^ alig mutathat föl 
német zeneszerző. A szobrászatban, építészet- és fes
tészetben a franciáknak a németektől nincs mit iri- 
gyelniök és a sokszor említett L ü b k e a müirodalom- 
ban csak ama nyomdokot követi, melyet francia és 
olasz elődjei készítettek. Ha a németek itt L ü b k é t  
állítják fel minta gyanánt, a franciák T a i n e - t  mond

hatják magukénak, ki mellett egy R i o ,  egy N e t  t e 
m e n t ,  P e s q u i d o u x é s  mások, kik a napi lapok 
tárcáit látják el e szakba vágó dolgozataikkal, szintén 
figyelemreméltó csoportulatot képeznek. A németek 
azonban most csak német kultúrát ismernek és mit- 
sem akarnak tudni a többi nemzetek érdeméről. íme 
az olasz művészetről is csak amúgy félvállról beszél
nek , habár sok viz fog lefolyni addig a Rajnán, mig 
Németországban ama fenséges korhoz hasonló jövő 
virul fel, melyben Olaszországban, Velencében és Ró
mában egyidejűleg B e l l i n i ,  P a l m a ,  G e o r g i n o ,  

T i z i a n ,  P a o l o  V e r o n e s e ,  valamint A n g e l o  
M i h á l y  és R a f a e l  éltek. Sajátságos, hogy a né
met nemzet politikai öntudatosságának fejlődésével 
arányban kezdi feledni ősi szép érdemeinek egyikét, a 
szerénységet és méltányosságot. Az ember csaknem 
arra a meggyőződésre ju thatna, ha ellenkezőjéről meg
győződve nem volna, hogy a politikai önállóság a 
hányavetiségnek nyitva u tat, bizonyos kihívó és meg
vető sajátságot fejleszt ki a nemzetekben.

ím e , a francia és porosz között legújabban ki
tört viszályban, a német sajtó szenvedélyes magatar
tása és tulhevült vádaskodása Franciaország ellen 
arról tesz tanúságot, hogy a németek minden méltá
nyosságot elfeledtek. Némely lap már annyira ment, 
hogy a történetben gyökerező tények valóságát is 
megtagadja célzatosságának biztosabb elérhetése végett. 
Mert ezt kívánja a há la , melylyel Németország Fran
ciaországnak tartozik. A háború kimondásáért rablás
sal , fosztogatással, gyújtogatással vádolják a francia 
népet és fiait minden különbség nélkül fosztogató 
vandalokkint tüntetik föl, kik a polgárosultságot jöttek 
megsemmisíteni! Ezt állítják a német lapok, ezt kiál
totta legújabban H a r t m a n n  M ó r  német költő az 
„Uj Préssé “-ben, ezt viszhangoztatta különnemü ár
nyalatokkal F a n n y  L e w a l d  az ismert Írónő. A 
németek már elfeledték, hogy az 1789 óta megkezdett 
háborúk nagy része, indokilag és eredményében, a 
német nemzetnek nagy előnyöket szerezve, a németek 
politikai érettségét nagyban előmozditá. A júliusi és 
48-iki forradalomból, a krimi háború és az 1859-diki 
hadjáratból, a legnagyobb haszna Németországnak 
v o lt, és most mégis a f r i k a i  haramhasáknak, fosz
togatóknak, gyujtogatóknak nevezik ama népet, mely 
egy elbizakodott német fejedelemtől elégtételt mer 
kérni jogai és hagyományai megsértéséért. Valóban 
nem ártana fontolóra venni, hogy midőn a múlt szá
zad legnevezetesebb és az emberi jogokért vívott há
borújában Franciaország milliókat áldozott és fiait 
küldé az amerikai harctérre, ama kihívó német feje
delem egyik elődjének tá rsa , talán rokona ott közel a 
Rajnához ezerenkint inditá útnak alattvalóit angol bé
rencek képében a szabadság ellen harcolni. Jó is 
volna, ha az uj Németországot bíznák meg a történe
lem megírásával!
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Igaztalanságnak, jogbitorlásnak mondják Fran
ciaország jelen fellépését, de elfeledik, hogy a szent 
szövetség idején egész Európa készen állott Francia- 
ország megsemmisitésére, még azután i s , midőn a 
francia nép tényleg is bebizonyitá, hogy nem áll kö
zösségben fejedelmeinek céljával. Bezzeg akkor senki sem 
szólalt fel a francia nép m ellett, sőt egész Németor
szág készséggel támogatta amaz eljárást, mely a há
borúban kimerült Franciaország fellábadásának tény
leges megakadályozására volt igénybe véve. Igen! 
Fennhangon kiáltják a német lapok, hogy Franciaor
szág égbekiáltó igaztalanságot követ el, midőn meg- 
semmisitve milliók jólétét, Németországra ront, mintha 
tisztán csak Franciaországtól függene az örökös béke 
megszilárditása. De elfeledik P o r o s z o r s z á g  1866- 
diki eljárását, mely a legirtózatosabb testvérharcok

egyikét idézé elő. Ott, hol tények beszélnek, kár 
olyasmit állítani, mi a népek önérzetét sérti és a tör
ténet elferdítését célozza.

És Lewald Fanni asszony is philippikákat szór 
Franciaország és első sorban a francia nők ellen. Kár 
is a német nőknek francia minták után öltözködni, 
hisz főleg a berlini nők háziassága (?) különben sem 
szorult oly csillámló külsőségre, minő a francia 
chignon. Egyszersmind azt is hozzátehette volna, 
hogy nem illik a német szüzeknek és asszonyoknak 
egy D a c i e r ,  S t a é l  avagy épen egy Sand G e o r g e  
müveiben gyönyörködni, miután Németország ezeknél 
különb írónőket mutat fel egy Mühlbach, egy Polko 
és Fanni Lewald személyében! Miért nem tette ezt 
is hozzá? hisz Németországban ma még ily állítást 
sem bélyegeznének képtelenségnek !

VAJDA VIKTOR.

T Á R C A .

Harci typusok.
A mint a Dorottya-utca sarkán befordulok, egy 

hordár kék papirost tart elém.
„Legújabb táviratok. Pesther Journál, csak 3 

krajcár,“ mond kinálgató hangon.
Az ár nem magas s én zsebembe gyűröm az 

„extrablattot,“ azon boldog tudatban sietve odább, 
hogy zsebembe gyűrtem Európa állapotainak jelen 
stádiumát. Egy csöndesebb utcába érve, előveszem a 
fontos újságot s olvasni kezdem világraszóló távira
tait. Mind „eredeti.“

B a s e l .  Julius 30. A francia hadsereg — 
itteni hírek szerint — fölötte harcias kedvben van és 
mohón várja az ütközetet, melyben gyűlölt ellenével 
szemben fog állhatni.

Eredeti távirat? Valóban igen eredeti!
F r a n k f u r t .  Julius 30. A poroszok sorakoz

ni kezdenek és állásaikat sietnek elfoglalni, nehogy a 
franciák által megelőztessenek.

Csakugyan ?
Kö l n .  Julius 31. Miután a harc színhelyét 

a Rajna mente fogja képezni, az egész területen rop
pant sok katona, társzekér és egyéb hadi készülék 
haimoztatott össze. A vidéken itt-ott lövések hall
hatók.

Me t z .  Julius 31. Mihelyt a csatarend felállí
tásával elkészültek, a harc azonnal megkezdődik. Az 
első nagy összeütközés hírét mindkét parton fölötte 
nagy kíváncsisággal várják, bár óhajaik egymástól J 
eltérők, miután a franciák maguknak, a németek el
lenben a poroszoknak kívánják.

Tovább nem olvastam ez érdekes, e r e d e t i  
táviratokat. Az olvasottak által eléggé tájékozva érez

tem magamat. Derék szerkesztőség, mely költséget 
nem kiméivé olvasó-közönségét a legtitkosb hírek köz
lése által meglepni igyekszik s ily kiváló összeköt
tetéseket szerzett jeles lapja számára.

Mikor a kék újságot zsebembe visszagyürtem 
valaki karomba csímpeszkedik és elegikus arccal, ele- 
gikus hangon, elegikus mozdulatok kíséretében, ele- 
gice sóhajtva igy szól: „Mire való az eféle háború, 
mondja barátom, mire való ? Még minket is bele
keverhetnek. Aztán okvetlenül el vagyunk veszve.“

— Miért volnánk oly igen okvetlenül elveszve?
0  azonban rám sem hallgat, sokkal inkább el

mélyedt saját gondolataiban, semhogy azokból bármi 
közbeszólás ki tudná sodorni. „Csak azt tudnám , 
vájjon az oroszé leszünk-e vagy a poroszé? Legokosabb 
volna Galiciát egyenesen átengedni az oroszoknak s 
Erdélyt Romániának adni s a Bánságot Szerbiához 
csatolni. így talán megőrizhetnők még a békét s biz
tosítanék fennállásunkat. Még engem is besoroznak 
ugy-e bár ? ? Az a védtörvény csak békés időkre hasz
nos, máskülönben nagyon kegyetlen!“

Válaszolni akartam gyászos kísérőmnek, hanem 
ő már levált volt karomról s egy közel eső tőzsbe 
menvén, ott bánatosan szivarra gyújtott. Ha akarom 
sem követhetem, mert egy másik ismerős ragadja meg 
karomat s hevesen tova hurcol.

„Pompásan megy minden!“ szólal meg szikrázó 
szemmel. „Tudja m ár, hogy a franciák Frankfurtot 
elfoglalták ?“

— Frankfurtot, kitől hallotta ezt ? válaszolok 
csodálkozva.

Rejtélyesen fülembe súg.
„Pszt! még titok, a börzén beszélik, hogy An- 

drássy táviratot kapott. A francia hajóraj kikötött
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a tengerparton s megverte Vogel von Falkensteint. 
Hanem a távírdák porosz kézben lévén, ezt mi nem 
tudhatjuk. Deákot Bécsből értesítették. Csak 10 
mértfóldnyire vannak Berlintől. Pszt! ne szóljon, még 
titok.“

Ezzel tovább oson. Egy uj ismerősét csípte el 
s azzal közli hallatlan újdonságait.

Én egy kávéházba megyek, augusztusi szomjú
ságomat fagylalttal fojtani el.

Délutáni 3 óra van.
A pincérek a terem végében egy földabrosz kö

rül sereglettek össze. A fizető pincér mint legművel
tebb egyéniség, magyarázgatja a franciák taktikáját. 
Előadási nyelve német, de mi nem késünk e szakis
merő nyomós véleményét hazai nyelvünkre átül
tetni.

„A francia Berlinbe akar menni, a porosz pedig 
Párisba“ , kezdi fejtegetéseit.

A h! csodálkozik a billiárd-marqueur, ki az értel
miség alanti színvonalát képviseli.

„No ja ,  az természetes, hát maga még azt sem 
tudta?“ kérdi tudományosságának ormáról a tudatlan
ság völgyében tespedo együgyü felszólalóra büszkén 
letekintő fizető pincér. „Azt pedig csak úgy érhetik el, 
ha a "Rajnán átmennek.“

Ki, a francia ? kérdi a marqueur.
„Milyen ostoba maga! Mindakettő, nemcsak 

a francia. A dolgot úgy gondolják, mintha Buda 
háborút viselne Pest ellen.“

— Hisz az lehetetlen! veti ellen nagy okosan a 
marqueur.

„Nem is mondom lehetségesnek, hanem csak fol
teszem, érti maga — csak fólteszem, példának okáért 
mondom.“ felel Jean mérgesen tekintve az ostoba 
marqueurre. „Ebben az esetben a budainak Pestre 
kellene átjönni a lánchídon és a pestinek viszont Bu
dára átmenni.“

A há! mondja a többi pincér karban. Ők már 
kezdik a haditervet pedzeni.

„Most hát mi következik mind ebből?“ kérdi 
Jean tudákos rejtélyességgel, s a marqueurhöz intézi 
felhívását. „Mondja maga, mi következik ebből?“

— Hát az, hogy a franciák Budára mennek, a 
poroszok pedig Pestre jönnek.

Jean erre borzasztón elbámulta magát, a többi 
pincér nagyot kacag a bűnbakon, de Ő nem érti min 
nevetnek és kérdő kifejezéssel jártatja körül szemét 
társain, nem késvén egyúttal száját illő ámulattal el- 
tátani. Épen rá akartak rohanni, hogy a gúny egye
sült fegyverével tönkretegyék, midőn a több oldalról 

hallatszó: „zahlen,“ „kapuziner,“ „csibuk“, „aufstel
len“, valamennyi tevékenységét igénybe vevén, a 
hadi tanácskozás egyelőre félbeszakadt. Estve Jean to

vább fog magyarázni, addig elolvassa a „N. Fr. Presse“ 
hadi cikkeit.

A fólszólalások egy társaságtól eredtek, mely 
szomszédságomban foglalt helyet.

„Ugyan ne beszéljen!“ mond egy termetes nyárs
polgár, ki most várja a „Lloyd“ esti kiadását, hogy 
azon melegében olvashassa, „én semmiféle királynak 
és kormánynak nem hiszek. Az a Napoleon csak azért 
kezdte a háborút, mert sok forradalmár van Párisban. 
Mert azokat mind első sorba állíttatja s lelöveti. Ha 
agyonlőtték akkor békét köt.“

E felfogás egy penzionált katonatisztet boszan- 
tani látszik.

— Hiszen uram, Napóleon az ő katonáit löveti 
agyon, azok pedig nem forradalmárok, szól a kato
natiszt.

„Lárifári!“ nevet a nyárspolgár, „értjük mi ez; 
Azokat, kik a plebiscitumnál nem-mel szavaztak mind 
előre küldi és szegények oda vesznek. Yan eszünk Herr 
Hauptmann.“

S mint oly ember, ki ellenfelének beadott, elé- 
gülten szürcsölgeti kávéját.

— Tévúton jár, feszegeti a kérdést a tiszt, a 
háború oka a megzavart egyensúly. Ezt helyre kell 
állítani. S ezért részt kell vennünk a háborúban, 
hogy mi is osztakozhassunk a zsákmányban. A po
roszt kiverjük Németországból, a hannoverai királyt 
visszaültetjük székébe. Elveszszük Romániát és Bos- 
niát magunknak. Az oroszt megverjük, Lengyelor
szág helyreáll. A porosz elveszti Posent. Az orosz 
ázsiai hatalommá válik. A lengyel trónra osztrák her
ceget ültetünk, a román alkirályságba . . .

— „Elég, elég!“ kiált közbe egy igen csendes 
háztulajdonos, ki csalhatatlan conjunkturáiról ismere
tes — mind ebből semmi sem lesz. Én mondom. Mi
kor az olasz hadjárat kiütött nem megmondtam, hogy 
megvernek Solferinónál ?“

— De uram, azt nem is lehetett tudni, hogy 
épen Solferinónál lesz ütközet, felel boszankodva a 
tiszt.

— „Önök nem hitték,“ — folytaiba amaz zavarta- 
lanúl — „én hallgattam. Hanem megmondtam. A 
porosz háború előtt én voltam az egyetlen Benedek 
ellen, önök valamennyien őt pártolták. Megverték. 
Én megmondtam.

— Dehogy mondta, dehogy mondta, vág közbe a 
katonatiszt.

— „Most pedig azt mondom, hogy Napóleont 
megverik, mert ő Belgiumon át akar Berlinbe menni.

Az egész társaság elszörnyüködik e leleplezésre.
„Honnan tudja ezt?“ kérdi a nyárspolgár.
— „Honnan?“ válaszol amaz sértődve, „ma
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gamtól. Kikombináltam. Látom a tervét. Meggon
doltam. Én mondom uram, én mondom.“

E pillanatban érkeznek az esti lapok.
A pincérek szétosztják.
A tiszt hangosan a következő táviratot olvassa 

fel: „A francia hadak a bajor Pfalz felé nyomulnak. A 
főtámadás itt várható.“

— „Nem megmondtam? felel a háztulajdonos 
diadalmasan tekintve körül.

A társaság egymásra néz.
Domino.

IRODALOM.
Krajna népköltészetéről. — III. Az e l b e 

s z é l ő  k ö l t é s z e t .  A r e g e  Krajna népköltészeté
ben szép számmal van képviselve. A románctól ára
dozó formája, a balladától pedig azáltal különbözik, 
hogy előadása minden drámaiság nélküli. Alakjai és 
tárgya a mindennapi életből valók s ebben tér el a 
mondától. A csodás benne nem szerepel s igy a 
mesétől is könnyen meg lehet különböztetni.

Áttérünk most ama műfajokra, melyek nem a 
való életből merítik tárgyukat, vagy ha föl is veszik 
annak alakjait és eseményeit, azokat bizonyos csodás 
fátyolon át mutatják.

A m e s e  Krajna népköltészetében többféle, s 
különböző fajainak majdnem mindegyikével találko
zunk. Az á l l a t m e s é k  száma nem nagy ugyan, s 
többnyire apró rímnélküli versek, de annál több a 
j e 1 v i vagy j e l k é p e s  m e s e ,  melyek határozott 
belbecscsel birnak. A f u r c s a  e l b e s z é l é s e k  (az 
a fa j, melyben e m b e r e k  szerepelnek) nagyon ha
sonlítanak a magyar „Csalóka Péter “-féle furcsa his
tóriákhoz, de a compositio bennök nem oly hibátlan, 
mint emezekben.

A m o n d a  Krajna költészetében a legnevezete
sebb műfaj. Ennek alakjai vagy a történetből vagy a 
hagyományból vétetnek s nemcsak történet-könyvét 
képezi e kis, de vitéz nemzetnek, hanem annak harci 
költészetét i s , mely sok tekintetben fölülmúlja a szer- 
bekét.

Krajna a XIII. századtól kezdve mostanáig (az 
1809—1813-ki rövid időközt kivéve) egy kormány 
alatt volt és van egyesítve Ausztriával. Ritka erély- 
lyel küzdött mellette s hiven résztvett minden hábo
rújában. De legfényesebb s egész önállóan szer
zett érdemeit mégis a hosszú, véres török háborúk 
alatt vívta ki. Fiai nemcsak Ausztria zászlói, hanem 
saját vezéreik alatt is számos csatát vívtak a török 
ellen, miután Krajna az ellenség támadásainak majd
nem minden évben ki volt téve s az egész ország 
századokon át folyvást nagy véres harctér vagy sán
cokkal körülvett erősség vala. A lakosok minden 
órában készen álltak a védelemre s a különféle jel

adások (kazalok fólgyujtása által) stb. rövid idő alatt 
fegyverre szólittattak. A nyilvános épületek, paloták, 
sőt templomok is körül voltak sáncolva nők s gyer
mekek menhelyéül.

Krajna történetében az elkeserült s dicső harcok 
e korszaka a legfényesebb. Ehhez van kötve minden 
költői emlékük. Ebből származik Krajna tulajdonképi 
harcias élete, s ennek köszönheti önálló harci nép- 
költészetét.

A nép mindenkor hálás szokott lenni védői és 
jóltevői iránt, s nem tekintve a nemzeti különbséget, 
egyaránt dicsőíti azokat. Láthattuk ezt nálunk is. 
hol a nép ajkára vette Garibaldi és Türr nevét is. A 
krajnai nép emlékében szintén nemcsak saját hősei, ha
nem a közös veszély által egyesitett, testvérekké lett 
szomszéd népek vezérei is élnek.

Krajna népköltészete kizárólag két hősnek ad el
sőséget. Az egyik M á t y á s  király, a másik M a r k ó 
királyfi. Mindkettőről egész m o n d a k ö r  maradt fenn.

Mátyás királyt fényes nimbuszszal veszi körül 
s egész a rajongásig dicsőíti. Számos költemény zeng 
róla s mig a háborúban rettentő hősnek tünteti fö l: 
sok szerelmi kalandot tulajdonit neki. S ez ismét elég 
bizonysága annak, hogy a török uralkodás és dulako
dások , mily pusztító hatással lehettek népköltésze
tünk hagyományaira, mert alig hihető, hogy e dicső 
királyunk iránti szeretet és hála azon a földön, hol 
lakott s ama nép kebelében, melynek királya volt, le
galább is annyi költeményben ne nyert volna kifejezést, 
mint Krajnában.

A mondakör sok tekintetben a „Cid“ románckö
réhez hasonlít, de az egyes költemények nincsenek 
oly szoros összefüggésben egymással, mint amabban, 
melynél egyik darab a másikat magyarázza.

A számos költemény tartalmát egvenkint fölso
rolni s a történet és monda közti valóságot föltüntetni 
itt nincs terünk, s azért csak vázlatát adjuk, mint él 
Mátyás király Krajna népköltészetében.

Neje egy Aleuka nevezetű leány. Eljegyzés után 
csak három napig marad mellette, mert a negyediken 
egy madárka harcba hívja ő t, hogy a szomszéd népe
ket a török ellen segítse. Mielőtt elindul, magához 
hivatja Alenkát s figyelmezteti, hogy a vár kertjében 
ne sétáljon, nehogy a leskelődő törökök kezébe ke
rüljön. Aztán elmegy. A harcban úgy forgatja kard
já t ,  hogy minden csapásra kilenc fejet vág le. Mig 
azonban a török ellen harcol, otthon elrabolják nejét. 
Gyorsan haza siet m ost, s midőn várához é r , egész 
udvara — elől a varrónő — sírva jön eléje s elpa
naszolják h szomorú történetet. De Mátyás király 
igy szól:

Oh híveim, ne siijatok 
Mig harmadszor a nap lemegy 
Asszony tok itt lesz, közt etek!

Aztán barátnak öltözik, oldalára kardot köt, lóra
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veti magát „s oly gyorsan, hogy a patkó szikrát hány“ 
elvágtat Törökországba. — A basánál ünnepély van. A 
király egy zacskó pénzt szór az asztalra s azt mondja, 
hogy megölte Mátyás királyt s elvette pénzét. Aztán 
táncra hívja Alenkát, ki azonnal ráismer. Táncközben 
megsúgja neki Mátyás, hogy az ünnepély végével lóra 
ülnek s elillannak Magyarországba. Úgy is tesznek. A 
törökök erre üldözőbe veszik, de hasztalan nem érik 
u tó i, s Mátyás nejével együtt átúszván a Szávát, haza
ér Magyarországba.

Később Mátyás király török fogságba kerül. Mar- 
jéta a szultán lánya gyakran megy hozzá és vigasz
talja őt. Egy napon pedig bevallja, hogy szereti s 
megígéri, hogy, ha nőül veszi ő t, kiszabadítja fogsá
gából. De Mátyás visszautasítja ajánlatát, elmondja, 
hogy neki otthon királyi neje van s öcscsét, szinte 
Mátyást ajánlja neki. Marjéta beleegyezik. Mária 
napján tehát leitatja atyját s a többi vitézeket, meg
szökik Mátyással , s Magyarországban az iijabbik Má
tyás neje lesz.

Számos szerelmi kalandot visz véghez Mátyás 
király s életét is ilyenben veszti el. Cilii városában 
táborzott seregével, s mint gyakran, most is fölkereste 
a szép „katona menyecskéket.“ Egy dobos iiju nejé
hez ment, kivel már gyakran enyelgett. A férj azon
ban már gyanakodván, lesbe állt s Mátyást halálosan 
megsebezte.

Istenem csak azt engedd meg,
Hogy még egyszer hozzá menjek!“

Ez volt utolsó kivánsága. Aztán meghalt. Cilii 
városának és St. Péternek harangjai pedig búsan kong
tak. — Ily halált tulajdonit Mátyás királynak Krajna 
népköltészete. De ezzel távolról sem vázoltuk eléggé 
a monda-kör hősét.

A cseh paraszt azt hiszi, hogy jóltevője II. Jó 
zsef most is él, s mint egykor most is csak titkos 
körutat tesz a távol tartományokban két gebe által von t 
ó-divatu hintájában. A franciák közt is nem egy ve
terán katona van, ki nagy császárját most sem hiszi 
halottnak, hanem azt állítja, hogy katonáival Egyp- 
tomban hadi gyakorlatokat végez. A krajnai nép sem 
hiszi, hogy Mátyás király meghalt, s azt gondolja, 
hogy „messze“ Magyarország egy barlangjában alszik, 
mint Barbarosza Frigyes a „Kiffh'áuser“-ben, vagy 
mint Nagy Károly a salzburgi hegyek közt, mint a 
dán Holger Kronburg egy alföldi csarnokában s Artus 
király Britania egy hegyében. Ott alszik egy — a 
krajnai népköltészetben oly nagyban szereplő — hársfa 
alatt asztal mellett ülve. Körülte „fekete serege“ 
(cérna voiska) nyugszik s fólébredését várja, a midőn 
ismét eljön s megszabadítja Krajnát minden bajától.

Midőn Mátyás kedvese m eghalt, ez a pokolba 
jutott. Mátyás király, hegedűvel kezében, leszált hoz
zá, mint Orpheus egykor Eurydiee-é.rt,. hogy megsza

badítsa. Ez azonban nem sikerül neki, mivel kedvese
azt a parancsot, hogy meg ne szólaljon, megszegi.

Marko király monda-köre sokkal szegényebb s az 
egyes darabok közt az összefüggés még lazább, mint 
a Mátyás mondáiban. Tartalomra nézve is különbözik 
azoktól, mert mig ott a vitézség mint valódi erény 
tűnik fö l: itt vészes mészárlássá és kegyetlenséggé fa
jul. Szerelmi kalandok sincsenek benne s igy nélkü
lözi azon kedves idylli színezetet, mely Mátyás monda
körét sok tekintetben jellemzi. Ezen a „Cid“ románcok 
regényes vitézség és szerelem közt váltakozó hangulata 
vonul keresztül, mig Marko mondáit borzadályos szí
nezet jellem zi, mi az éjszaki mondák sajátja.

Marko király atyja Wakusin szerb király volt, 
s az I. Murad szultán ellen vívott ütközetben (1371) 
esett el. A történet nem szentel kiváló emléket Mar
kónak, de annál nagyobbat a költészet. A nagy szláv 
nemzet minden fajának népköltészetében szerepel. A 
közös hőst azonban legjobban saját nemzetének nép- 
költészete dicsőíti. Mily emléke van Krajnában általá
nosan, itt vázoljuk.

Neje török származású, s szintén Alenkánakhívják. 
Magas, szürke sziklán épült fehér várban lakik vele. 
Egykor kinéztek az ablakon s azt lá tták , hogy a messze 
elterülő mezőkön át török csapat közeledik. Markó 
azt mondá nejének, hogy, ha ott lesznek nyisson ka
put nekik, s ha Marko után kérdezősködnek, mondja, 
hogy nincs otthon s holnapután sem jön haza. Aztán 
vendégelje meg s fegyvereiket rejtse el. Alenka min
dent úgy tesz, a mint Marko meghagyta neki. A ven
dégekkel ő is iszik, de a bort fűzőjébe önti. S Marko 

Kardját kifeni ezalatt,
Hogy szinte rengnek a íalak.

Alenka a törökök kérdésére , hogy ki dörög a 
padláson kitérőleg felel. Azok tovább isznak. Midőn 
már lerészegedtek, betör Marko s valamennyit megöli, 
kivévén egyet. Ez az asztal alá búvik s kéri M arkót: 

Ne ölj, ne ölj meg engemet 
Ne ölj meg, ne ontsd véremet,
S mindenhol szerte hirdetem,
Markó mily vitéz fejdelem.

Markó nem ölte meg, hanem összezúzta oldal
bordáit s kiszúrta szemeit. Aztán lóra ülteté, kezébe 
saját zászlóját adá s igy szólt: „Vidd el ezt a török 
császárnak s mondd meg neki, ha baja van velem, jöj
jön hozzám vendégül, s megkísértjük: kettőnk közül 
ki nagyobb vitéz!“ A török elment haza s elmondá, 
mit miveit Mark ó király, s mit üzen a török császárnak.

Itt Markó nagyon kegyetlennek s úgyszólván 
gyávának tűnik föl, mert a törököket akkor támadja 
meg, midőn már lerészegedtek. Ellenben a vitézség 
tetőpontját következő kalandjában éri el.

Jankotits és Debelak testvéreit fölkéri, hogy kö
tözzék meg s dobják sötét börtönbe, aztán menjenek 
el a török császárhoz s „egy halmaz sárga arany, —
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egy halmaz tallér —, s húsz fehér forintért“ adják el | 
neki Markót. Azok elmennek és megalkusznak a csá- j 
szárral. Ez 717 vitézzel eljön Markó börtönébe. A | 
szultán azt hiszi, hogy „a pokol ördöge,“ s elviszi ! 
Törökországba, a Kulpa folyama mellé. Itt kegyei
mért esd Markó s kéri a szultánt: oldassa föl jobb 
karját, hogy fejét megmoshassa a folyóban, mert 
foglyainak, úgymond, ő is kedvezett; aztán kardját kéri, 
mely két mázsa és háromfontnyi nehéz. Kérelmét 
teljesiti a császár s Markó levágja mind a hétszázti- 
zenhetet. Most gyorsan visszamegy Jankotits várába? 
ki asztal mellett ül, s megosztja Debelakkal a szultán
tól nyert pénzt. Markó rájuk rohan, mindkettőt le
szúrja s elveszi a pénzt.

Különös neme a rablásnak!
Krajna népköltészetének hősei közül megemlitendők 

még: Ivankovits és Jankó Vajda (Hunyady János). 
Ivánkovitsot nehány költemény dicsöti. Hunyady Jánost 
a szerb népköltészet nagy hősnek tartja, s számos köl
temény zeng róla. A krajnaiak közül legérdekesebb 
az, mely Hunyady lakodalmát Írja le. A színhely i 
Oláhország, s a lakadalmom egy Szekol nevű vitéz j 
szerepel, ki különféle hősi tettekkel mulattatja a vendé
geket. Egy érdemdús gyűjtő szerint, kinek jegyzeteit 
nem hagytuk figyelmen kívül, Szekol nem más, mint 
Székely János, Slavonia bánja. A szerb népköltészetben 
szintén nagy szerepet játszik.

íme ez Krajna népköltészetében a monda. A 
Mátyás és Markó mondaköre két nagy épósznak kör
vonalait mutatja, mely egymástól lényegesen különbö
zik, nemcsak tartalomra, hanem alak és hangulatra 
nézve is. Hogy teljes, szerves egész épószokká vál
janak arra egy ügyes kéz szükséges, vagy pedig oly 
benső, Krajna alkotmányába ható reform, mely nem
csak a nép gondolkodásmódját, de társadalmi életét 
is megváltoztassa, s melynek folytán a már-már ha- 
nyatlani kezdő népköltészet újabb virágzásnak induljon, j 
Mert a gyűjteményemben foglalt költemények közül j 
most már csak igen kevés forog a nép ajkán, miután | 
a szomszéd népek költészete háttérbe szorította azo
kat. A mi pedig újabban keletkezik Krajnában, az, a 
gyűjteményemben foglalt dalok mögött igen messze el
marad.

Prém József.

Z E N E .
A m elódia. A zeneművészetben e szó m e 1 ó- 

d i a szakférfiaknál és műkedvelőknél nem csekély té
vedéseknek szolgált és szolgál még ma is alapjául. 
Hányszor merült föl már beszéd közben, szaklapokban 
s zenetudományi könyvekben a kérdés: tulajdonkép 
mi a melódia? Hogy mennyire elégítik ki az e kér
désre adott feleletek a laikust, vagy mennyire korrek
tek a zenészeid tankönyveknek a melódiáról szóló fe-

I jezetei, mutatja azon értelemzavar, mely a zenetudó- 
j sok közt a melódia fogalmát illetőleg uralkodik. Nem hall- 
! juk-e még ma is — gyakran épen zenészektől — 
í hogy Bach Sebestyén müveiben kevés a melódia, vagy 

hogy Beethoven utolsó négyeseit a melódia hiánya te- 
1 szí érthetlenné ? És Liszt, Wagner az újabb iskola 

egész hadával együtt, nem vonták-e magukra a tu - 
dákos , pöffeszkedő kritika haragját azért, mivel a me
lódiát a zenéből ki akarják irtani. És honnan jön ez 
értelemzavar? Onnan, hogy a zenészeti tankönyvek 
irói a melódia szó fejtegetését az aesthetikusokra bíz
zák, ezek viszont a tankönyvekhez utasítják olvasói
kat. Es ha találunk itt-ott a melódiáról fejtegetése
ket , ezeknek irói fólűletesen keresztülsuhannak a 

! tárgy felett a helyett, hogy azzal kimerítően foglal- 
koznának.Mi tehát természetesebb, minthogy e szó,meló
dia“, — mivel annak valódi értelmét oly kevesen is
merik — a művészetben lábrakapott reactionarius 
párt hatalmas fegyvere lett, metylyel a legújabb zene
iskola vívmányai ellen engedetlen szivósággal küzde- 

I nek. De hála a korszellemnek, a reactió scorpió- 
j módra saját fegyverével fogja magát megölni, mert a 

haladás emberei fáradhatlan szorgalommal és kitartás
sal folytatják a megkezdett komoly és az utókorra 
oly üdvös munkát, mely felvilágosit minden eddig té
vedéseken a.apuló kételyt és a mely felállított axió
máit a természeten alapuló törvények szerint be is 
fogja bizonyitani.

De térjünk át a „m e 1 ó d i a“ szó fejtegei 
tésére.

A compositio a zenében ép úgy, mint a többi 
művészetben fődolog a műterméket illetőleg, mivel 
leginkább az nyújt bizonyságot a művész teremtő ereje 
mellett vagy ellen. A többi művészet compositiójátó 
a zenészeti compositió nagyobb szabadsága által külön
bözik , mivel a zenének mozgékony és a legkülönbö- 

i zőbb csoportosításokra alkalmas anyagja van.
A zeneművészet föladata: az alaktalan, bizony - 

I tálán és szabad hanganyagból olyasmit teremteni a 
mi alakkal, határozott értelemmel és különleges jelen
tőséggel bírjon, min az önkénynek és mesterkéltségnek 
nyomai ne legyenek láthatók, hanem természetessége 
á lta l, miként a többi művészet, a természetes szép 
hatását idézze elő. A zeneművészet termékének bár
mely más művészet termékéhez hasonlólag tárgylagos- 
nak, természeti alakjában szelleminek kell lennie. Ezt 
a zenében, — eltekintve amaz egyes kivételektől, mi
dőn vagy az öszhangzatok egymásrakövetkezése által 
fejezzük ki magunkat, vagy rhytmikai hatás előidézé
sére használjuk a hanganyagokat, — csakis a meló
dia által érjük el.

A melódia nem léphet fel alakként más zenei 
alak m ellett; a melódia rhytmus és öszhangzat által 
támogatott tünemény, mely életet ad a zenének. A 
többi a zenében nem egyéb, mint anyag, elem és esz-
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köz s csakis a melódia által jó' létre a m ű , az alak, 
vagy általában a műtermék, s nyer az anyag életet. 
Ebből láthatjuk, hogy a zenemű melódia nélkül ép 
oly képtelenség, mint a kép tárgy , — vagy az élő 
test lélek nélkül.

A zenészeti alaktan ugyanegy a zengzettannal 
(Melodik), azzal a kivétellel, hogy az alaktan a har
móniának a melódiához közeledő mozzanatait, a me
lódiára és általában a zenére vonatkozó fontossága sze
rint tárgyalja. Ha a zenészeti műtermék keletkezését 
figyelemmel tanulmányozzuk, mindez magából ki fog 
derülni.

A hangok alaktalan mennyisége alakot az által 
nyer, ha a hangok eme határozatlan mennyiségéből 
bizonyos mennyiségű egymást követő, s a lehetőségig 
azonos hangot kiemelünk.

így azonban még csak hangok általi egymásután 
vagy egymásmellett áll elő , minden egység, rend és 
a mozgékonyság egyenletessége nélkül. E hiányokat a 
rhytmus, üteny és időméret fogja némileg kiegyenlít- i 
hetni.

De magában még ez sem volna egyéb rkytmi- 
kai hangsorozatnál. Minthogy azonban itt csak ma
gának a rhytmusnak lenne jelentősége, s jól tudjuk 
a z t, hogy a rhytmus még nem teszi a hangtömeget 
melódiává, mivel csak elemi jellegű: tehát annak, mi 
a hangsorozatnak változatosságot , határozott jelleget 
és egységet kölcsönöz, valami különleges tulajdonnak 
kell lennie.

E különleges tulajdonság létrejöttének processusa ez.
A különféle magasságú vagy mélységű hangok 

egymásrakövetkezése nem egyéb, mint a hangoknak 
a hangrovaton (Scala) alapuló föl és lefelé haladása. 
Maga a hangrovat, rhytmikailag eljátszva, némileg 
szabályszerű hangsorozatot képez, s már a maga ne
mében kielégítő alakítása lett az alaktalan hanganyag
nak , de mivel a zenei alaknak a hangrovat hangjain 
való egyforma föl- és lefelé- haladás főlényege ismét nem 
lehet: a hangsorozát különféle lépcsőin többé ke- 
vésbbé folytonos és változatos mozgékonyságot kell al
kalmaznunk.

A melódiának, mint zenei alaknak, harmad ik 
és negyedik mozzanatát képezi, hogy a hangsorozat 
haladása uralgó ugyan, de azért ne folytonos, s ne 
egyformán mindig csak bizonyos, hanem a hangrovat 
különféle közei közt fölváltva mozgó és ne öszletszerü, 
hanem magában tagositott és csoportozatos legyen. 
Egy szóval: a hangsorozatnak hangközváltozatosnak, 
körmondatosnak (Periodisch) kell lennie.

De még igy sem nyerünk zenészeti müformát. 
Mert létezhetik egy melódiát kisérő második hangso
rozat i s , melyet még korántsem nevezhetünk melódiá
nak. Ebben föllelhető lesz ugyan mindaz, mit eddig a 
melódia kellékei gyanánt elősoroltunk, de mégis oly

hiányokat észlelünk ra jta , melyek folytán a melódia 
cim viselését meg kell tőle tagadnunk. Hiányzik 
ugyanis a jellemző vonás, a haladás indokolása és ter
mészetessége ; nincsen benne élet, lendület, a miért 
nem szülhet hatást és észrevétlenül halad el előttünk.

Az elősorolt kellékekkel ellátni a mtíalakot, képezi 
a művészet föladatát. Lássuk tehát még egyszer rövi
den : mi szükségeltetik ahhoz, hogy a hangsorozat a 
melódia címre igényt tarthasson? A haladásnak nem 
csupán folytonosnak, változatosnak és körmondatosnak 
hanem egyúttal ama viszonynál fogva, melyben az 
alaphanghoz á l l , kötöttnek is kell lennie. Megki- 
vántatik továbbá, hogy jellegzetes és kifejezésteljes 
legyen.

A melódiának sajátszerü, bizonyost kifejező, s 
az értelem és akarat meghatározott mozgékonyságá
nak megfelelő modorral, jellemző, valamit mondó folya
matossággal kell bírnia, mely utóbbi tulaj donságát legin
kább a rhytmika adja meg. A rhytmus az egésznek lendü
letet ád, fokozatot idéz elő, mely után ismét a nyuga
lomba vezérel vissza bennünket. A rhytmus tehát a 
melódiának a tökéletes befejezettség jellegét köl
csönzi.

A hangsorozat az elősorolt tulajdonságok által 
nyeri meg a szép jellegét.

A hanganyagot pedig műalakká teszi, a megha
tározottság , üteny- és időméret, változatosság a hang
közök és körmondati tagolás közt, határozott viszony 
az alaphanghoz, indokolt, természetes és jellemző ha
ladás , irány és rhytmikai mozgékonyság. Csak ott le
het szó művészi compositióról, s annak hatásáról, hol 
mindez föltalálható. A melódia ezek létezését föltéte
lezi , s minthogy hiányukban zenéről szó sem lehet, 
arra az eredményre jutunk, hogy melódia nélkül zene 
nem képzelhető. Langer Vidor.

K e p z ő i ü T é s z e t .
Ligeti Antal már teljesen elkészité azt a négy 

nagy tájképet, melyek az akadémia üléstermét fog
ják disziteni. Kettőt Kubinyi Ferenc készíttetett e 
célra, kettőt a közoktatási miniszter. Trencsén várát, 
Ricsó- váralját, a Kárpátok látképét és a Balatont áb
rázolják, s oly kitünően sikerültek, hogy külföldi ki
állításban is feltűnnének, a mint az 1862-iki londoni 
világtárlaton is nagyon feltűnt a Ligeti „Sahara pusz
t á b a ,  mely most gr. Széchenyi Béla tulajdona. Ez 
uj négy képet — Írja a „Főv. L .“ — óhajtanánk már 
az akadémiai uj ülésfolyam megnyitásakor rendelteté
sük helyén látni, becsükhöz illő aranyos keretekben.

TARTALOM. Dranmor >>Requiemí‘-je. R á d 1 Ödön. — 
Álomtalan éjszakákon, ü d v  a i d y  Géza. — A treppii lányka. 
He y s  e Pál. — A fajgyűlölet. V aj da Viktor. — Tárcalapok.

— Irodalom. — Képzőművészet. — Zene.

Felelős szerkesztő: Kiadó:

Szana Tamás. Fekete Bernát.
Pest, 1870. A „MINERVA“ gyorssajtónyomása.
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SZÉPIRODALMI KÖZLÖNY.
IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

A MATERIALIZMUS AZ ÚJABB NÉMET LÍRÁBAN.
n .* )

ADA CHRISTEN KÖLTEMÉNYEI.

Schopenhauer pesszimizmusát Kant-ra j 
való theoretikus támaszkodásával, —  álomidea- | 
lizmusával, —  akaratkategóriáival, —  megma- 
gyarázhatlan fatalizmusával és egyáltalában ama 
számtalan tekervényes utaival, melyek a világ- 
megsemmisités eszméjében kulminálnak, preg
nánsabban kifejezve egyetlen újabb német költő 
müveiben sem találhatjuk, mint Ada Chrís- 
ten-éiben.

Az a két vékony kötet, mely e nőtől a 
könyvpiacon eddig megjelent —  „Lieder einer 
Verlorenen“ és „Aus der Asche“ —  minden 
egyes költeményében, sorában, betűjében ma
gán hordja ama képzeleti, metafizikus jellegét 
a schopenhauerféle akarat-theoriának , melyet 
újabban Le Comte, Feuerbach „természetböl
cselet a természettudomány határán belől“ —  
cim alatt akarnának általános érvényre emelni.

Mi nem ijedünk meg e theoriától; sem azon 
állitás veszélyességétől, melyet Schopenhauer 
oly vakmerőén dob az emberiség szemébe, hogy 
t. i. a jogtalanság az egyetlen pozitív fogalom. 
Hála az égnek, régen túl vagyunk már az is
kola padjain! — de aggályunkat még sem hall
gathatjuk el, midőn arról van szó, hogy a lét 
értéktelenségének bebizonyitására épen onnan 
merítsük a bizonyítékokat, hová nyúlnunk nem 
szabad — mert legszentebb, legtisztább érzel
meink szenvednének alatta, tehát épen azon 
elemek , melyek a lét becsének bizonyitó-esz- 
közei.

A szivet, a szerelmet, az ideált értem.
E z  állitás magyarázata a következő: Scho

penhauer és követői a lét haszontalauságát, ab
solut értéktelenségét proklamálják; —- a világ- 
megsemmisitési elv ezen filozófia kifolyása. Ez 
értéktelenség bebizonyitására azonban nem az

j a b s t r a k t  létet, nem az emberiség, a száza- 
I dók működésének a b s t r a k t  eredményeit, 

vagy eredménytelenségét hozzák fe l, hanem 
belenyúlnak az individuális világ, az egyének 
érzelmi-kincstárába, előrántják mindazt, mi ott 
benn él, lángol, sir vagy panaszol, ellentétbe 
helyezik az e g y é n t  a mindenséggel, az 
egyéni létet az Összléttel — ekként vonják le a 
következtetést.

A széttört, elkinzott, halálraverfc embert 
oda állítják a lét nevető napsugárainak focusába, 
hogy porrá é g , aztán lábaikkal rúgják fel a 
hamvakat, hogy szerteszállnak a légben.

Ez a z , mit a schopenhauerizmus-ban kár
hoztatunk.

Mi nem akarjuk megvitatni azon szomorú 
théma helyességét vagy helytelenségét, mely a 
körül forog, hogy vájjon ér-e a mi létünk va
lamit vagy nem ? Ezt minden egyes embernek 
külön-külön biznók Ítéletére. Találja kiki meg
nyugvását a mint tudja. De az eszközt sem 
vennők ki kezeiből, melynek segélyével a pesz- 
szimizmus rémeit elűzhesse magától s a maga- 
megadók táborába csaphasson át.

A schopenhauerizmus pedig épen ezt te
szi. Nem azt a vak véletlenség, örökös igaz- 
talanság szeszélyére bízott létet nyilvánítja ha
szontalannak , melyet ötezer év történetének tük
rében láthatunk bizonytalanul ide-oda csapongni, 
örökös ellentmondásaival, hasztalan törekvései
vel , örök álmaival, hanem az egyes, az izolált 
ember füstbement tervezgetéseit, nevetséges 
lángolását, buzgalmát olyas valami létrehozá
sában , mit az idő, a körülmények csakhamar 
megsemmisítenek —  teszi a világ, az embe
riség pesszimizmusának alapjává.

Azt lehetne erre ellenvetni, hogy a világ-

*) Első ily tárgyú közleményünk Dranmor „Requiemu-ének ismertetése volt, mely felül a focim 
tévedésből kimaradt. Sz.
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egyetem egyénekből áll. És ez igaz is. Csak
hogy a világegyetem minden lénye önkénytelen 
és öntudatlan eszköz a lét végcéljának eszköz
lésében , s igy mint egy álom nem helyezhető 
ellentétbe magával a mindenséggel.

Aztán meg, ha az egyén érzelmeit, szerel
mét, vallásosságát, törekvését a jó , a nemes, a 
magasztos után, szembe állítjuk az elijesztő 
eredménytelenséggel, mely e szavak után kez
dődik: „a világegyetem léte“ —  akkor az em
b e r  i 1 é t alatt fűrészeljük el a fát, mely pedig 
első sorban érdekel minket.

Dranmor és Ada Christen között nagy a 
különbség a Schopenhauer világmegsemmisitési 
theoria értelmezésében. Előbbi ezt csak a ha
lál u t á n ,  az egyén halála után óhajtja érvényre 
juttatni a totális megsemmisülésben, utóbbi ma
gára az életre kiált pereat-ot.

Mi nem azt vizsgáljuk: hogyan meri ezt 
tenni? van-e joga hozzá? szenvedett-e eleget?  
-— mint ezt oly gyakran halljuk a világfájdalom, 
a pesszimizmus hangjai ellenébe felhozni, ser
vilis filiszterek, „úgynevezett“ esztétikusok ál
tal, kik stereotip gondolkodásmódjuk rőtjével 
oda állanak a szellemi termékek m ellé; meg
vizsgálják az irók keresztlevelét, saját szolgai 
Ítéletük serpenyőjébe dobják munkáikat, aztán 
nyárspolgáriasan, ostobául kimondják: te még 
nem vagy elég hosszú , elég idős arra , hogy 
bánatod legyen ; téged még nem húztak nyárs
ba, te még nem éheztél hetekig, téged még 
nem pörköltek meg a kínok rostáin , hogy jogod 
legyen panaszkodni!

Ha Ada Christen költeményeit i l y  m ó
don  akarnék ismertetni; ha felhoznék , hogy 
egy nő maga vallja be , hogy elbukott, hogy 
egy nő maga mer keztyüt dobni a társadalom, 
az előítéletek szemébe — akkor, elismerjük, 
nem találnánk elég szót a nyárspolgárias morál 
szótárában arra, hogy kárhoztassuk azokat. 
Pedig e szótár nem igen vékony, különben.

Mi ezt nem tesszük; elvezetjük az olvasót e 
szomorú élet egyes frázisaihoz, melyek határ
köveit kétségbeesett, vad , velőket hasgató 
költemények képezik. Mi nem kárhoztatjuk 
az ezekben nyilvánuló hangot, ezt objektív bí
rálónak tenni nem szabad, legfölebb tenden
ciájuk ellen kockáztathatunk —  nem bírálatot 
— hanem egyéni véleményt.

Mi Ada Christen költeményeiben leginkább 
meglepheti az olvasót, az ama meztelen , lep
lezetlen valóság, melylyel szenvedéseit, kínait 
a világ előtt kitárja. Nem a szócafrangokhoz 
nyúl, hogy az elnézést, a megbocsátást kol
dulja ki tőlünk elrejtett hasonlatok, sohajtelt

nyögések és mellét verő mea culpá-k árán, ha
nem kétségbeesett daccal beszél el mindent, 
pirulás nélkül adja elő elbukását. E hang, e 
modor ismeretlen volt eddig a poézisben:

„Wir gingen plaudernd zu Bette,
Er schlief sehr bald auch ein;
Ich aber musste noch lange,
Sehr lange wach noch sein.

Der Mond schien still durch’s Fenster,
Goss über den Schläfer sein Licht
Und sah, wie ich weinend küsste
Des blassen Mannes Gesicht.“ —

Újabb korban , általánosan kezd a költők
nél érvényre jutni amaz e lv , melyet Börne for- 
mulázott egykor, hogy t. i. „ha a költészet a 
s z ív  egyetemes története, akkor a lyra annak a 
napi krónikája. “ Legalább számosán az újabb 
lyricusok közül addig használják a költészetet 
csak, mig általa saját éltük egyik szakának tör
ténetét elbeszélhetik, lerajzolhatják —  aztán el
hallgatnak , mint a regényíró, mikor hősét meg
ölte , vizbeugrasztotta, vagy a házasság salto- 
mortaleját véghezviteté vele. Csakhogy a re
gényíró uj történethez foghat, mig a költő, —  
mert csak egy élete van —  hallgatni kénytelen. 
Mi csak helyeselhetjük a fönebbi eljárást, csak 
ebben látjuk a jellemzetes költői egyéniség ga
ranciáját.

Az olyan költő, ki nem marad meg követ
kezetesen egy alaphang mellett, ki ephemer lé
tének minden egyes pillanatát megénekli, ki 
„ob schön, ob Regen“ csicsereg meg nem fon
tolva azt, vájjon ezen vagy azon pillanat ha
tása alatt szülemlett költemény egyezik-e lelke 
valódi érzelmeivel, költliet-e viszhangot más 
kebelben —  az ilyen költő uem költő, —  hanem 
rímgyártó.

Ott, hol nem lehet költői egyéniséget ta
lálni, hol nincs határozottan megjelölt költői 
kriterion, nincs kifejezett alaphang —  ott nincs 
költészet.

Azt mondhatják erre — ez egyoldalúságra 
vezet. Épen ez a z , mit a költőnél keresünk; a 
költőnek egyoldalúnak k e l l  lenni —  hogy 
költői egyéniség lehessen. A költő nem min
denkinek ir , hanem azoknak csak , kik az ér
zelmek, szenvedélyek, szenvedések hasonló
sága folytán szavaiban vigaszt keresnek, kik 
vérző , vagy boldogságittas sziveiket az ő köl
teményeinek balzsamával enyhíteni, vagy azok 
örömtelt hangjain még jobban felvidítani igye
keznek.

Hogyan felelhetne meg különben a költő 
magasztos feladatának, (mely a világegyetem
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vigasztalásában áll) akkor, ha az írt, —  
melyet egyik költeményében a szenvedőnek 
nyújt, a másikkal letépi, ha felszaggatja hol
nap azon sebeket, melyeket tegnap behe- 
gesztett ?

Az , ki költő akar lenni, legyen követke
zetes és Írja ki gyógyszertára ajtaja fö lé : mit 
árul és kinek a számára árul ?

Ada Christen megtette ezt; felette, szo
morú betűk hirdetik könyvének lapjain , hogy 
„egy elbukott nő dalai“ azok, hogy ez a nő 
„hamvaiból elégett szivének“ újra fölemelkedni

igyekezett, de hasztalanul. A zok , kik szeret
tek és elestek, mint ő , kik ki akartak emel
kedni a posványból és ismét visszahulltak oda, 
mint ő , olvassák el költeményeit:

„Lebend unter Niedern und Rohen 
Zieht1 s mich mächtig empor zum Hohen;
Doch die Flügel beschwert mit Steinen,
Sink1 ich aufs neue herab zum Gemeinen.
Müde des Eklen und Kleinen

Eil ich zu Orgien aus bitterer Noth —
Und so , begeistert vom Reinen,

Erstick1 ich noch im K oth!“
Radl Ö dön .

(Vége következik.)

l y d i A h o z .
HORÁC KÖLTEMÉNYE.

Midőn dicséred rózsaszín nyakát, 
Vetélytársamnak , lágy vjasz-karát:
Jaj nékem akkor! májam a setét 
Epétől forr és duzzadozva ég.

Elmém nincs helyén, szivem oda van, 
Arcomra hull a könyü titkosan , 
Jelentve , hogy belsőmben engemet 
Mily megemésztő lángok gyötrenek.

Elgyujt a kín: hogy szép vállad fölött 
Civódás ejtett mocskos bor között..

S a bősz fiú , emlékül, ajkaid 
Elevenébe mártá fogait!

Ne is reméld azt, hidd el én nekem,
Hogy az hozzád örökre hű legyen,
Ki szerelemben úszó csókodért 
Hy otrombául fellobbanva sért.

S csak azok élnek nagyon boldogul,
Kik közt a kapocs soha sem lazul 
S nem hallat a szerelem bús panaszt 
A mig a halál köztük nem szakaszt.

TÓTH ENDRE.

A T E E P P I - I  L A N Í E A ,
HEYSE PÁL BESZÉLYE. 

(Vége.)

Már újabban ajkán volt e név, midőn a szégyen 
még elég jókor legyőzte erélytelenségét. Szégyen és 
némi borzadály futott végig szivén. Megdöbbenve tett 
egy lépést hátra s öklével homlokára csapott. „Hát 
már annyira vagyok, hogy ébren is róla álmodom ? 
— kiáltott fel. Igaza lenne, hogy e bűvös szernek 
senki sem állhat ellen a nap alatt? Nem volnék 
másra érdemes, minthogy azzá legyek, a mivé tenni 
akar ? Egy nő rabja, szolgája legyek egész életem - 
ben? Nem, az ördögbe nem! pokolba veled, te szép, 
te csalatkozott boszorkány!“

E pillanatban ismét visszanyerte erejét, de azt 
is belátta, hogy az útról letért s egész tájékozatlanul 
bolyong az ismeretlen vidéken. Vissza nem mehetett, 
ha csak a veszély örvényébe nem akart rohanni. El
határozd tehát, hogy mindenekelőtt valami magas
latra vergődik fel, a melyről a szem elől tévesztett 
pásztor-kunyhót megláthatja. A mélyben zugó patak 
innenső partja nagyon meredek volt, fölmászni erre

teljes lehetlennek látszott. Azért köpenyét vállára 
hajtva, biztos helyet keresett s innen egy merész 
ugrással a mélység túlsó oldalán termett. A szikla
falak itt szorosan egymás mellett magaslottak fel. 
Összeszedte gyorsan, a kétségbeesés elhatározásával 
minden erejét s bátorságát, neki gytírkőzött a meredek 
szikla-falnak s nemsokára felvergődött a napsugaras 
vidékre.

A nap erősen sütött fejére, lélekzete elállt s 
erősen lihegett, midőn a roppant erőlködés után 
majdnem térdre rogyva körültekintett. Most hirtelen 
némi félelem szállta meg szivét. Azt vette észre, 
hogy minden fáradozás dacára célját nem fogja elér
hetni. A vér mindinkább fejébe tolult, átkozta a 
bo rt, azt az ördöngö s ita lt, melyet reggel oly mohón 
lehajtott, s ismét ama fehér virágokra kellett gondol
nia, melyeket tegnap űtközben mutattak neki. Körü
lötte, itt is , egész fehér volt tőlük a bérces vidék 
mohos pázsitja. Megrendült egész lelkében. És mégis
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ha igaz volna — gondolá — ha léteznék valami erő, 
mely szivünket s érzékeinket rabbá teszi, s mely a 
férfiakaratot egy lányka szeszélyének alárendelni ké
pes — hah! akármit inkább, mint ezt a gyalázatot! 
Inkább a halált mint a szolgaságot! De nem , nem ! 
a hazugság csak azt győzi l e , a ki hisz benne. Légy 

férfi, Filippo, előre, itt áll előtted a magaslat; még 
egy kis idő — s ez átkozott hegység ördöngös kisér- 
tetével örökre eltűnik szemed elől!

S mégis, a heves lá z t, mely ereiben dühöngött, 
nem birta elfojtani. Minden k ő , minden bokros, be
nőtt fa , minden merev cserfaág, mely előtte kinyúlt, 
boszantó akadály volt. melyet csak teljes erejével 
győzhetett le. Midőn végre fönn a végső bokrokba 
kapaszkodva megállt, s egy hatalmas iramodással elérte 

a tetőpontot. a vér hirtelen szemeibe szökött , s a 
sárgás sziklára sütő nap izzasztó fénye annyira elva- 
k ito tta , hogy körül se nézhetett. Dühösen dörzsölte 
homlokát s mindkét kezével borzas hajába kapott, 
mire kalapja a földre esett. Most hirtelen újra nevét 
hallá kiejteni, s ez egyszer valójában. Megdöbbenve 
nézett, meredt szemekkel, ama helyre, honnan e hang 
hallatszott. Átellenében, néhány lépésnyire, a sziklán 
Fenice ült. ügy látszott: e helyet azóta nem is hagyta 
el. Csöndesen ült ott s szerencsét jelentő szemekkel 
nézett Filippóra.

„Jösz végre, Filippo! — szólt bensőleg. Én 
már régebben vártalak.“

„Te pokol szörnyetege, — kiáltott fel magán 
kívül Filippo, mialatt borzadály s a szenvedélyes vágy 
ezer kínja marcangolá. — még gúnyolódd. midőn 

veszett kutya gyanánt az iszonyú vadonban kóborlók 
s a nap agyvelőm minden cseppjét elolvasztja ? Ujjon- 
gasz, hogy végre még egyszer látnom kell tégedet, 
hogy még egyszer megátkozzalak? Ha megtaláltalak, 
azért — a mindenható istenre mondom! — nem ke
restelek, s mégis elveszitsz.“

A lányka különösen mosolyogva fejét rázta. „Va
lami vonz felém, a nélkül, hogy te tudnád, — szólt 
nyugodtan. Hidd el, ha a világ minden hegyei elvá
lasztanának bennünket, akkor is megtalálnál: mert 
borodba a kutya szivének véréből hét cseppet öntöt

tem. Szegény Fuoco! Engem szeretett s téged gyű
lölt. Azért, te is gyűlölni fogod azt a régi Filippót, 
a ki valál. midőn elhagytál engemet, s csak akkor 
leszesz nyugodt, ha engem szeretsz. Belátod. Fi
lippo, már most, hogy végre mégis legyőztelek? Jöjj. 
megmutatom megint az u ta t , hanem Genua felé, 
igen ! oda megyünk kedvesem. férjem. édes min
denem!“

Ezzel fölkelt, s mindkét karjával átölelni akará, 
midőn tekintete előtt hirtelen megijedt. Mint ama 
bűvös virágok oly fehér volt arca, a halál sápadt színe 
futott rajta végig; csak szem-fehére volt vérvörös,

ajkai némán vonaglottak, kalapja a földre esett — s 
kezeivel némán hadonázott, mintegy megtiltva a kö
zeledést.

„ Egy kutya ! egy kutya! — ezek voltak első 
szavai, melyeket kínjában rebegett. Nem, nem, 
nem! te nem fogsz győzni — átkozott daemon! In
kább holt ember, mint élő kutya!* — Erre iszonyú 
kacagás tört elő sápadt ajkain, s lassan, mintha min
den lépés összes erejébe került volna — szemeit me
rőn a lányra szegezve — hátrafelé szédült s hanyat- 
homlok rohanva lezuhant a mélységbe, melyből az 
imént felvergődött.

Fenice szemeit sűrű éj boritá, mindkét kezével 
szivéhez kapott, s kétségbeesett kiáltásban tört ki, mely 
a keselyű vészes lármája gyanánt hangzott végig a 
hegyszakadékon. Néhány ingatag lépést tett előre, 
aztán megállt egyenesen, az égre nézve, miközben 
kezeit folyton szivén tartotta. „Madonna!“ szólt, a 
nélkül, hogy valamire gondolt volna. Most gyorsan 
oda sietett a mélységhez s lefelé mászott a bokrokkal 
s itt-ott cserfákkal benőtt meredélyen. Erősen lihegő 
ajkai értelemnélküli szavakat mormogtak, egyik kezét 
szivén ta rto tta , a másikkal a kövekbe kapaszko
dott. így ért egy hatalmas cserfához. Filippo hanyat- 
fekve hevert itt. Szemei be voltak zárva, homloka 
s haja vérben ázott, mellével a cserfa törzséhez tá
maszkodott, Kabátja össze volt tépve, s jobb lába is 
úgy látszott, erős sérülést szenvedett. Hogy él-e? azt 
Fenice nem tudhatta meg. Ekkor mindkét karjával 
megfogta s fölemelé. A nagy. súlyos test megmoz
dult. Filippo még élt. Köpenye, melyet vállára haj
tott volt, ugylátszott. ellensúlyozta az esés erejét. 
„Hála és áldás Jézusnak!“ szólt a lány mély lélekze- 
tet. véve, s mintha hirtelen egy óriásnak iszonyú ere
jét örökölte volna. kedves terhével, melyet melléhez 
szorított, fölfelé mászott a köves szikla-bércen. Soká 
tartott e vergődés; négyszer kellett megpihennie, mi- 
al att a tehetetlen alakot moh és szikladarabok közé 
helyezte. Az élet még mindig aludt benne.

Midőn végre nagy terhével a magaslatot elérte, 
maga is összeroskadt s egy percig ájulásban feküdt. 
Aztán fölkelt s a távol pásztorkunyhó felé haladt. 
Midőn közel ért oda. erősen sivitott, s hangja a 
messze völgybe hangzott. A viszhang hirtelen felelt, 
utána pedig egy erős férfi szó. Erre Fenice még 
egyet sivitott s a nélkül, hogy válaszra várt volna, 
megfordult, Midőn az élettelen férfihoz é r t , hangos 
jajban tört ki s a szikla árnyékába vitte, hol az imént 
maga ült.

Hogy lassankint magához térve szemeit tolnyitá 
Filippo. e helyen találta magát. Két pásztort látott 
maga e lő tt; az egyik vén volt, a másik egy körülbelül 
tizenhét éves legény. Az öreg hideg vizet locsolt ar
cába, a fiatal meg halántékait dörzsölte. Feje lágyan 
pihent, nem tudta, hogy Fenice ölében fekszik.
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ügy látszott általában, hogy egészen elfelejtette 
a szegény lányt. Egy mély lélekzetet v e tt, mire 
egész testében megrázkódott s szemeit ismét behunyá. 
Végre fuldokló hangon kérve igy szólt: „Menjen vala
melyik közületek, derék emberek , Pistojába, de 
gyorsan. Várnak reám — Isten örök irgalmával ju 
talmazza meg bőven azt, ki a „Fortuna“ vendéglősé
nek tudtára adja — mily állapotban vagyok. Nevem 
— “ de e szónál ismét elveszité öntudatát.

„Én fogok menni, — szólt Fenice. Vigyétek ti 
ezt azt urat Treppibe s fektessétek abba az ágyba, 
melyet Nina nektek mutatni fog. Mondjátok meg 
neki, hogy hivassa el Chiarucciá-t, — a vén asszonyt, 
hogy ezt az urat meggyógyítsa és sebeit bekösse. 
Emeljétek fel; te Tommaso fogd meg vállárnál, s te 
Bippo lábainál. így emeljétek föl! Lassan, lassan 
És — megálljátok! . . .  ezt minden forrásnál mentsé
tek a vizbe s tegyétek homlokára. Értettétek?“

Ezzel nagy fejkendőjéből leszakított egy darabot 
s a vizbe mártva azt Filippo véres fejére tette. Az
tán fölemelte a két férfi s lassú léptekkel Treppi felé 
indultak. Fenice hosszasan nézett utánok s midőn 
szemeit az előtörő könyek fátyola elboritá, hirtelen 
megfordult s gyors léptekkel lefelé haladt, a hegység 
kopár ösvényén.

Körülbelül délutáni három óra volt, midőn Pis
tojába ért. A „Fortuna“ vendéglő néhány száz lépés
nyire a város előtt feküdt, s a „siesta“ ez órájában 
kevés ember volt ott látható. A messzire kinyúló 
házfödél árnyékában néhány szekér á llt , egy két fuva
ros a földön heverészett, az átellenben lévő kovács
műhelyben semmi élet sem volt s az országút hosz- 
szában álló fák porlepte lombjait a legkisebb szellő 
sem ingatá. Csak a háznál lévő kútnál volt valami 
élet. Fényes vizsugár szőkéit ki abból s nagy zajjal 
mosta az előtte álló kőmedence csiszolt fenekét. Fe
nice oda lépett s a friss vízzel halántékait s literét 
locsolta. Aztán ivott lassan, de hosszasan, hogy 
szóraját s éhségét egyaránt csillapítsa. Most még 
egyszer körülnézett, aztán határozott léptekkel bement 
a korcsmába.

A vendéglős álmosan fölkelt a pádról s félig 
nyitott szemekkel Fenicére nézett. Aztán lefeküdt 
megint, mintha boszankodnék, hogy egy lány a hegy
vidékről zavaija nyugalmát.

„Mit akarsz? — formedt rá nyersen. Ha enni 
akarsz, vagy ha borért jöttél, menj a konyhába.“

„Ön a korcsmáros?“ kérdé Fenice nyugodtan. 
„Hát ki volna más? Azt hiszem eléggé ismer

nek engem, ón vagyok az: Baldassare Tizzi a Fortu
nához. Különben mi jót hozasz, szép leányom ?“

„Üzenetet signore advocato Filippo Manni-

„Igazán? No az már más. S ezzel gyorsan 
felugrott. Hát ő maga nem jön el, szép gyerme
kem? Urak vannak itt , a kik várják.“

„Csak vezessen hozzájok.“
„Ej, ej a titkolódzó! és nem szabad tudnom, 

szép gyermekem, mit üzen az uraknak?“
„Nem.“
„No, no hisz jól van gyermekem, jól van. Min

denkinek vannak titkai, ennek a csinos, kis dacos 
fejecskének ép úgy, mint annak a kemény koponyának, 
mely a vén Baldassare-é. E j , e j , hát csak nem jön 
e l ; ez az uraknak nagyon kellemetlen lesz; ugylátszik 
nagyon fontos ügyük van vele.“

E szavak után elhallgatott s pislogó szemekkel 
a lányra tekintgetett. Midőn azonban Fenice komoly 
vonásaiból m egtudta, hogy az semmi közelebbit nem 
fog neki mondani, töltette szalma-kalapját s fejcsó
válva elindult vele.

Az udvar mögött egy kis szőlő feküdt; ezen át
haladtak. A most már egészen éber, kedélyes öreg 
korcsmáros egyre kérdezgetett, tol- fölkiáltott, de Fe
nice egy szót se szólt, mintha megnémult volna. A 
szőlő közepén, lombbal s folyondárral beborított pa
vilion látszott. Ablakai szorosan be voltak zárva s 
az üvegajtó mögött hosszú, sűrű függöny lógott le. 
Néhány lépésnyire e kies házikó előtt, a korcsmáros 
intésére, megállt Fenice. Az öreg pedig oda lépett 
az ajtóhoz s kopogott. Néhány perc múlva látta 
Fenice, hogy a függönyt hátratolják s egy tüzes 
szempár feléje néz. Erre visszajött az öreg, s azt 
mondá neki, hogy az urak beszélni akarnak vele.

Midőn Fenice a pavillonba lépett, fölemelkedett 
egy férfi, ki háttal ült az ajtó felé, s egy rövid, át- 
ható pillantást vetett reá. A másik kettő ülve ma
radt. Az asztalon néhány boros palack s pohár állt.

„A signore advocato nem jön? — szólt a férfi, 
a ki előtte állt. Fi vagy, s mi bizonyítékod van, 
hogy állításod igaz?“

„Én Fenice Cattaneo vagyok, Treppiből. Bizo
nyítékom pedig nincs m ás, mint hogy igazat be
szélek.“

„S mért nem jön a signore advocato? Azt hit
tük , hogy becsületes ember. “

„Az. igenis! Becsületességét legkevésbé sem 
kisebbíti a z , hogy a szikláról a. mélybe zuhant, 
homlokát s lábát megsebesité s öntudatát elvesztette.

A kérdező néhány pillantást váltott a másik 
kettővel s aztán igy szólt:

„Te mindenesetre elárulod az igazat, mert lám 
Fenice Cattaneo, legkevésbé sem tudsz hazudni. Ha 
elvesztette öntudatát, hogy küldhetett téged ide, ezt 
nekünk tudtul adni?“

„Néhány perc múlva föleszmélt s szólni ipar
kodott. Azt mondá, hogy a „Fortuná‘-ban várnak 
reá, s kért, hogy mondjuk meg o tt, mi történt vele.“aitől.
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Gúnyos, száraz nevetés hangzott a két ülő férfi 
ajkairól. „ Látod — szólt aztán a kérdező — ezek az 
urak sem igen hisznek a te mesédben. Na persze, 
hisz sokkal könnyebb poétának lenni, mint becsületes 
embernek.“

„Ha ezzel azt akarja mondani az u r, hogy 
signore Filippo gyávaságból nem jött ide, akkor gya
lázatos hazugságot beszél, a miért a mindenható isten 
megbüntesse!“ — s ezzel vakmerőn a három férfi 
szeme közé nézett.

„Ej picikém, tüzbe kezdesz jönni, — gúnyoló- 
dék a férfi. Bizonyára valami jó barátnője vagy az 
ügyvéd urnák, nemde?“

„Nem! a Madonna tudja!“ vágott közbe hirte
len s a rezgő hang, melylyel e szókat mondá, elá
ruló, hogy azok szive mélyéből fakadtak. A férfiak 
sugdostak egymás közt s Fenice hallá, hogy egyik 
azt mondta: „Ez a fészek még toscanai.“ — Un csak 
nem hiszi komolyan, a mit e lány beszél ? jegyzé meg 
a harmadik. Ha ő Treppiben van, fejemet — “

„Jöjjetek velem s győződjetek meg! — szakitá 
félbe őket Fenice. De fegyvereket nem szabad vinne
tek, ha azt akarjátok, hogy vezetőtök legyek.“

„Bolondos, — szólt az első — azt hiszed, hogy 
ily gyönyörű teremtést, mint te vagy, szép galam
bom, megtámadunk?

„Nem, hanem ő t ; őt akarjátok megölni, én 
tudom ! “

„Van még valami föltételed Fenice Cattaneo ?“
„Igen, egy seborvos jöjjön velünk. Köztetek van 

m ár, signori?“
Kérdésére nem kapott választ. A három férfi 

összedugta fejét. „Midőn jöttünk, véletlenül a ház
ban láttam; talán még itt van,“ szólt az egyik s el
hagyó a pavillont. Rövid idő múlva visszajött egy 
negyedik úrral, ki úgy látszott, a társaságot nem 
ismeré.

„Megteszi nekünk, úgyebár, azt a szivességet, 
hogy feljön velünk Treppibe — szólitá meg őt az 
első férfi. Azt hiszem már tudtára adták miféle ügy 
forog fenn.“

A megszólított némán meghajtotta m agát, s 
aztán mindnyájan elhagyták a pavillont. Midőn a 
konyha előtt elmentek, Fenice kenyeret kért s néhány 
harapást megevett. Aztán folytató útját s a társaság 
előtt haladva, a hegység felé tartott. Útközben sem - 
mit se gondolt kísérőivel, kik hevesen beszélgettek, s 
a mennyire csak bili; gyorsan sietett előre, úgy, hogy 
sokszor utána kiáltottak, nehogy szem elől téveszszék. 
Hyenkor megállt, várt s tündöklő szemeivel, reményt 
vesztve maga elé nézett, kezét szorosan szivére 
nyomva. Mig fölértek a magaslatra estve volt.

A falu most sem látszott elevenebbnek m int 
máskor. Csak néhány gyermek-arc kandikált ki az 
ablakokból, s néhány asszony ment az ajtóba, midőn

Fenice kiséretével elhaladt. Senkivel sem beszélt, s 
a szomszédok köszönéseire csak kézintéssel válaszolt, 
így érkeztek a korcsmához. Egy csoport ember állt 
itt az ajtóban beszélgetve, — néhány cseléd a folsze- 

; relt lovakkal foglalkozott s több contrabbandier jár- 
I kált ki s be. Midőn az idegeneket jönni látták, el

hallgattak az emberek. Mindnyájan félre álltak sza
bad utat engedve nekik , Fenice a nagy szobában né
hány szót váltott Ninával s aztán felnyitotta kam
ráját.

A félhomályban Filippót az ágyon fekve lehetett 
látni, mellette a földön egy vén, meggörnyedt asz- 
szony guggolt.

„Hogy van a beteg, Chiaruccia?“ kérdé Fenice.
„Már jobban, hála a Madonnának!“ feleié a vén 

asszony s hirtelen az urakra veté bágyadt, vizsga te
kintetét, kik Fenice mögött beléptek.

Filippo fólrezzent álmából s halálsápadt tekin
tete hirtelen kigyuladt. „Te vagy!“ szólt halkan.

„Igen; azt az urat hozom, kivel meg kellett 
volna vivnia, hogy önmaga lássa, miszerint nem jö 
hetett. S itt van egy seborvos is.“

A beteg bágyadt szemei lassan végignéztek a 
négy idegen arcon. „Ő nincs köztük, szólt aztán. Én 
egyet sem ösmerek ez urak közül.“

Hogy e szavakat kimondta s szemeit ismét be- 
húnyni akará, előlépett a három férfi közül az, ki ál
talában a szót vitte s igy szólt; „Elég az hozzá, hogy 
ö n t  ismerjük, signore Filippo Manini. Parancsunk 
volt önt Pistojában megvárni s elfogatni. Több rend
beli levele a rendőrség kezébe kerü lt, melyekből vilá
gosan kitűnik, hogy ön nemcsak a párbaj végett jött 
ismét Toscanába, hanem hogy egyúttal bizonyos is
meretségeket kössön, melyek folytán az önök pártja 
Bolognában felette sokat nyerne. A re ndőrség meg
bízottja áll most ön e lő tt; im e, itt van a ren
delet. “

Ezzel oldalzsebéből egy iratot vont elő s F i
lippo arca elé tartá. A beteg azonban mereven szeg- 
zé reá szemét, mintha a beszédből semmit sem ér
tett volna, s aztán visszaesett álomszerű kábu
latába.

„Vizsgálja meg a sebeket, dottore u r , — szólt 
most a biztos a seborvoshoz. Ha állapota csak vala
mennyire is kedvez, haladéktalanul le kell szállíta
nunk ez urat. Oda kinn lovakat láttam. Ezáltal két 
törvényes ügyet egyszerre végzünk e l , mert azok a lo
vak csempészett árukkal vannak megrakva. Csak 
iparkodnunk kell, hogy hatalmunkba kerítsük. Jó, 
hogy tudjuk, miféle nép szokta meglátogatni Treppit, 
ha már egyszer a k a r j á k ,  hogy megtudjuk.“

Mialatt ezt mondta s az orvos Filippóhoz köze
ledett, Fenice eltűnt a kamrából. A vén Chiaruccia 
nyugodtan ülve maradt s maga elé mormogott. Kívül
ről egyre növekedő zaj hallatszott. Egy es hangok, sut
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togások, köz-közbe néhány hangosabb szitok-; jövő s 
menő emberek különös, nyughatatlan nesze hangzott 
a kamrába. A falnyiláson kiváncsi arcok tekintettek 
be , s csakhamar eltűntek ismét. — „Meglehet — 
szólt most a seborvos, — hogy leszállíthatjuk, ha 
sebeit erősen s kettősen bekötözzük. Ha itt hagyjuk 
nyugodtan pihenni, mindenesetre előbb gyógyul meg, 
főkép, hogy e vén boszorkány vette ápolás alá, kinek 
füvei, melyekből gyógyszereit készíti, a legtanultabb 
orvost is megszégyenítik. A sebláz útközben életére 
tö rhet, s felelősséget semmi esetre sem vállalok ma
gamra, signore commissario.“

„Fölösleges, fölösleges, — válaszold a másik. 
M i k é p  szabadulunk meg tőle, azt nem vesszük te
kintetbe. Kösse be sebeit, a mily erősen csak bírja, 
hogy már eleget tegyünk ennek i s , s aztán gyorsan 
előre. A hold világosan süt s egy legényt viszünk 
magunkkal. Menjen ki addig, Molza s biztosítsa szá
munkra a lovakat.“

A sbirre-ek egyike, kihez e parancs intézve volt, 
gyorsan fölnyitá az a jtó t, hogy kimenjen, midőn egy 
váratlan látvány majdnem kővé mereszté. A tágas 
szomszéd kamra telve volt falubéliekkel; élükön két 
contrabbandier állt. Fenice még beszélt velők, hogy 
az ajtó megnyílt. Most a kamra küszöbére állt s 
nyomatékos, szigorú hangon igy szólt:

„Signori, önök rögtön elhagyják e kamrát, egye
dül , a sebesült nélkül, vagy többé sohasem látják 
P istoját! E házban még nem folyt vér, mióta Fenice 
Cattaneo az ura s a Madonna őrizzen meg minket 
örökre bármi véres tettől. Ne is kísértsék meg, töb
bekkel visszajönni. Azt hiszem emlékezni fognak ama 
helyre, hol a sziklát a két magas fal között, fokról 
fokra meg kell mászni. Egyetlen gyermek képes e 
szorost megvédeni, ha a halomra rakott köveket, a 
mélységbe zuhintja. Mi őröket fogunk oda állítani, 
mig ez ur biztosságban nem lesz. S most menjetek 
s dicsekedjetek hős tettetekkel, hogy egy leányt 
megcsaltatok s egy sebesült férfit megölni aka- 
rátok. “

A sbirre-ek arca mindjobban halványult s Fenice 
utolsó szavaira mély csend állt be. Aztán mind a 
hárm an, mintegy parancsszóra, eddig rejtve tartott 
pisztolyokat vontak elő s a biztos hideg vérrel mondá; 
„Mi a törvény nevében jöttünk. Ha ti nem tartjátok 
tiszteletben, másokat is akadályozni akartok, hogy ne 
alkalmazzák? Hatnak közületek életébe kerülhet, ha 
arra kényszeritetek, hogy a törvénynek erőszakkal sze
rezzünk tiszteletet!*

A seregben hangos mormogás keletkezett. „Csön
desen , barátaim! kiáltott az elszánt lányka. Ok nem 
mernek. Jól tudják, hogy mindenikért, a kit agyon
lőnek hatszoros halált kell szenvedníök. Ön úgy be
szél, mint a bolond, fordult most a biztoshoz Fe

nice. Legalább a félelem, mely sápadt homlokotokat 
ü li, sokkal okosabban beszél. Tegyétek a z t, mit az 
tanácsol. Az ut nyitva á ll , csak tessék, előre, 
signori!“

Fenice visszalépett s bal kezével az ajtóra muta
tott. A megszólítottak néhány szót suttogtak egymás 
közt s aztán erőltetett nyugalommal kilépdeltek a föl
ingerült sokaság között, mely egyre hangosabb s fe
nyegetőbb átkokat szórt utánuk utravaló gyanánt. A 
seborvos ingadozott: vájjon követheti-e őket? de Fe
nice parancsoló intésére készségesen a három férfihoz 
csatlakozott.

Ezt az egész jelenetet a beteg, félig fölemelked
ve, nyitott szemekkel végignézte. Most oda lépett 
megint a vén asszony s megigazitá vánkosát. „Nyu
godtan kell feküdni, édes fiam! — mondá halkan. 
Nincs semmi veszély. Aludjék, aludjék, szegény 
fiam ! a vén Chiaruccia virraszt, s hogy biztosságban 
legyen, arról gondoskodik a mi Fenicé-nk, az a meny- 
nyei angyal! Aludjék, aludjék!“

Aztán egyhangú dalokkal elaltatta ő t , mint a 
gyermeket. Filippo pedig Fenice nevét magával vitte, 
álmainak tündöklő országába.

T íz napig volt fönn Filippo a hegységben. A 
vén asszony gondosan ápolta. Éjjel sokat aludt s 
nappal, az ajtó előtt ülve, a tiszta levegőt s a ma
gány édes enyhét élvezé. Mindjárt, a mint ereje volt 
az íráshoz, egy legény által levelet küldött Bolognába 
s mindjárt másnap választ is kapott reá. Hogy mi
lyent, kedvezőt vagy nem ? azt halvány arcáról nem le
hetett leolvasni. Ápolónőjét s a treppi-i gyerekeket 
kivéve, senkivel sem beszélt. Fenicet is csak este 
láthatá , midőn a tűzhely mellett volt elfoglalva. Mert 
reggel, még napfölkelte elő tt, elhagyá a házat s egész 
nap a hegységekben maradt. Ez máskor nem volt 
igy. Legalább egy véletlen nyilatkozatából megtudta, 
hogy a távolmaradás csak legújabb keletű. S midőn 
otthon is volt Fenice, sohasem kínálkozott alkalom, 
melyben Filippo beszélhetett volna vele. A lányka 
általában úgy te tt, mintha Filippo jelenlétét észre 
sem venné, s úgy látszott, tűri nehéz sorsát, mint 
az előtt. De arca mint a márvány oly halavány lett 
s szemei bágyadtak, mintha a halál rajok lehelt 
volna.

Midőn egy napon Filippo, a nagyszerű termé
szet s a gyönyörű idő által elcsábíttatva, a rendesnél 
nagyobb sétát tett s újabb erő érzetében először pró
bált megint egy kisebb magaslatot megmászni: meg- 
döbb é n t, a mint egy sziklát megkerülve, Fenicet a 
mohban egy forrás mellett egyedül ülve látta. Kezei
ben kócot s orsót tartott , de szemei a forrás tiszta 
vizére voltak szegezve s úgy látszott, munka közben
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egészen magába mélyedt. Hogy Pilippót jönni hallá,
fölnézett, de egy szót se szólt, s arckifejezése sem 
változott. Azután gyorsan fölemelkedett, összehajtá 
fonó-eszközeit, s elment, a nélkül, hogy Filippo ki
áltásaira hallgatott volna.

E találkozás utáni reggelen épen fölkelt Fi
lippo s a szegény lányra gondolt, midőn kamrájának 
ajtója megnyílik s azon Fenice nyugodtan belép. Köz
vetlen a küszöbön állt meg s parancsolólag intett ke
zével , midőn Filippo az ablaktól közeledni akart 
hozzá.

„Ön ismét egészséges, meggyógyult, — szólt 
hozzá hidegen. Beszéltem a vén asszonynyal. Azt 
h iszi, hogy önnek már van annyi ereje, hogy lóháton 
utazhat. Holnap korán reggel elhagyja ön Treppit s 
többé soha sem jön oda vissza. Ígérje ezt meg
nekem.*

„Megígérem, Fenice, egy föltétel alatt.*
A lányka hallgatott.
„Hogy velem jösz , Fenice!“ szólt aztán s szive 

mélyéig megrendült.
Fenice szemöldökein a harag sötét árnya vonult 

végig. Mindazáltal tartózkodva, megragadó az ajtó 
kilincsét: „Mivel érdemeltem meg a gúnyt? Ön min
den föltétel nélkül megígéri nekem azt, a mit kérek, 
b e c s ü l e t é t ő l  megvárom, signore ! “

„Elakarsz tehát taszítani magadtól, m ost. mi
dőn a szerelmi italt velőm legbensőbb rejtekébe ön- 
té d , m ost, midőn örökre magadhoz láncoltál, oh 
Fenice?“

A lány nyugodtan fejét rázta. „Megszűnt immár 
közöttünk minden bűvös hatalom , — szólt tompán. 
Ön vért vesztett, mielőtt az ital hatott volna, az erő, 
mely szivét fogva ta r tá : semmivé lett. S ez jól van 
igy, mert igazságtalanul cselekedtem. Ne beszéljünk ! 
többet erről s csak mondja meg, hogy el fog menni. 
Egy ló készen fog állani, s útmutatóról is gondoskod
va lesz. Mehet a hová akar.“

„Ha már nem lehetséges, hogy az a bűvös erő 
kössön hozzád, akkor bizonyára egy másik az , mely
ről te nem tehetsz, lányka. A mindenható Isten 
engem — *

„Csitt! szakitá őt félbe Fenice s ajkain egy ke
gyetlen gondolat keserű mosolya rezgett végig. Süket 
vagyok minden ily szóra, melyet most mondani akart. 
Ha azt hiszi, hogy valamivel tartozik nekem. s raj
tam szánakozni kíván — úgy menjen, s számításunk 
őrökre ki van egyenlítve. Ne higyje, hogy ez az én 
szegény fejem semmit sem tanulhat. Most tudom,

hogy embert nem lehet megvenni, ép oly kevéssé 
nyomorúságos szolgálatok, mint hét évi várakozás ál
tal. Ne higyje, hogy nyomorulttá tett engemet — 
nem , ön meggyógyított! Menjen , s vigye magával 
köszönetemet! “

„Felelj nekem a menybéli istenre! kiáltott föl 
Filippo s közelebb lépett — meggyógyítottalak s z e 
r e l m e d b ő l  is?

„Nem — szólt a lányka határozottan. Mit tö
rődik ön azzal ? Az az enyém, s önnek semmi joga 
hozzá, semmi hatalma fölötte. Menjen!“

Ezzel visszafordult s átlépte a küszöböt. E pilla
natban ott feküdt Filippo a kemény szikla-padozaton 
Fenice lábai elé borulva s görcsös vonaglással átka
rolva térdeit.f

„Ha igaz, a mit mondasz, — kiáltott fel a leg
nagyobb fájdalom szivethasitó hangján — ha igaz, 
úgy szabadíts m eg, fogadj, emelj fel magadhoz: vagy 
ez e fej,- melyet egy véletlen csoda tartott még ép
ségben ezer darabra fog széttörni e nyomorult szívvel 
együtt, melyet most megvetni akarsz. Az én világom 
egy üresség, életem a gyűlölet zsákmánya, régi és uj 
hazám megvet, számkiűz, — minek éljek, ha még 
téged is el kell veszítenem! “

Ekkor fölnézett hozzá s lá tta , hogy behúnyt sze
meiből a keserű könyek sürii zápora tör elő. Arca 
még nyugodt vo lt, egy vonása sem változott, — az
tán mély lélekzetet v e tt , szemei megnyíltak, ajkai 
mozogtak, aztán vonaglani kezdtek, de egyetlen hang 

j sem hallatszott róluk: az élet mint egy varázs-ütésre 
' újra világra termett benne. Most lehajolt hozzá, erős 

karjaival átölelte s magához fólemelé — „te az enyém 
I vagy! szólt megrázkódva. Azért a tied akarok 

lenni!“ — -------

Hogy a következő reggelen fölkelt a nap s ara- 
I nyos sugarait szétlövette a hegységen, látta mint ha

lad az ifjú pár Genua felé , hol Filippo ellenségei
nek üldözései elől biztos helyet talált. A magas nyú
lánk , halavány férti biztos lovon ü l t , melyet meny
asszonya , a kengyelt fogva , vezetett. Két oldalt a szép 
Apennin magaslatain felhők tornyosultak s a szakadékok 
tátongtak. A hives, tiszta ősz egészséges szellője rez
gett a légben. A hegyszakadékok százölnyi mélységei 
fölött a keselyük himbálóztak s a messzeségben föl- 
főlvillámlott a tenger. S csöndesen, nyugodtan éa 
fényesen, mint ott a tenger, állt az utasok előtt 
a jövő.
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M I C H E L A N G E L O  É S  A R E F O R M A T I O .
-  CARRIERE NYOMÁN. -

Róma szellemi élete forrongni kezdett. Az uj 
platonismus F i c in  és a flórenci akadémia által a 
müveit világ közkincsévé lón. A humanisták a görög 
bölcsészet tanulmányozása és fölélénkülése folytán le
rázták magukról a scholastika bilincseit, és a mód, 
melylyel a görög bölcsészet legmagasztosabb gondo
latait őszhangzatba tudták hozni az evangéliumi téte
lekkel, egy erkölcsileg vallási világnézletet teremtett, 
egy ethikai deismust, melyet a tudósok, költők és 
művészek csakhamar el is fogadtak. A művészek 
mélységet és tisztaságot, a gondolkodók pedig a szép 
iránti szeretet által emelkedést nyertek a kedélyben, 
— közeledtek az „istenihez,“ melyet Plato különösen 
megkövetel a philosophiától. Az uj tanok eredménye 
uj élet lett. Az emberi szellem az istenség ós fényé
nek sugaraitól hevült fel; a földi jó  és s z é p  égi 
eredetére emlékezteté őt s a szeretetben visszarebbent 
ős forrásához, hogy egyedül benne éljen és üdvözül- 
jön. Az isten lénye tudás és cselekvés; gondolatai 
alkotják a lét törvényeit és mintaképeit, oly eszmé
nyeknek alapjai, melyek az anyagban, a számtalan tü
neményben szétosztva és gyakran homályosan is je
lentkeznek; a művész égre emelt szemei azonban ke
resztülhatolnak az érzéki akadályokon, — kezei fel- 
lebbentik a nehéz fátyolt, hogy tekintete felhathasson 
hozzá, istenhez, felfogni őt s tökéletes műremekek
ben állitni a világ szemei elé. Isten mindent magá
ban hordoz; saját magára vet egy pillantást — és 
megismerte a világot, mert a teremtmények nem egye
bek , mint az ő gondolatának kiejtett szavai s azért e 
teremtmények — mintha idegen tartományban téve- 
lyegnének — elégedetlenek mindaddig, mig istenben 
nem találják fel valódi hazájokat. Két szárnya van 
a léleknek, hogy istennel egyesülhessen: a szeretet 
és az ész.

így Olaszországban már a 15. században ment 
végbe a reformatió a szellemi aristokratia javára, mint 
később Németországban Eckhardt és Tauler föllépése
kor: sőt itt már egy magasabb vallásos és tudomá
nyos újjáalakulás alapvonalait fedezhetjük fel, úgy annyi
ra , hogy jelenkorunk innen indult ki feladatát teljesí
tendő. A renaissance-kor érzéki örömekre hajlandó s 
részben élvhajhászó hurnanismusának e komoly, ülte
tett irányát nem szabad felednünk. Csakis úgy ért
hetjük meg, hogy Rafael az athéni iskolát az úgyne 
vezett D i s p u t a  mellé helyezte, — Vasari pedig 
kétségkívül Platóra és Aristotelesre gondolt, midőn 
azon theologusokról beszélt, kik a világbölcsek alatt 
állanak s a bolcsészetet és csillagászatot, az erkölcs
tant ós természettudományokat egymással egyesitik.

Savanarola maga is tanúskodik afelől, hogy a szó
székről nem lehetett egyebet hallani, mint az isteni 
P la tó t; Ficin őt a szellem egyedüli orvosának , a val
lás megtörhetetlen védbástyájának nevezte. És mi
dőn Rafael barátja , Castilione Boldizsár g róf, a va
lódi világfit rajzolja l e , ki mint a művészet és tudo
mány pártolója, előmozdítója, saját életéből műre
meket alkot, — azt hiszszük, hogy könyvéből a pla
tói akadémia lehelete száll felénk s azon légkörben 
érezzük magunkat, melyben Rafael élt és alkotott: 
„a szeretet“, úgymond, „nem egyéb mint szép utáni 
vágy. Ez istenben született s egy kört képez, mely
nek középpontja a jóság ; s valamint nincs kör kö
zéppont nélkül, úgy nincs szépség jóság nélkül. Mi
ként a fa virágainak bája, gyümölcseinek jóságáról 
tanúskodik: úgy a test kelleme és szendesége ismét a 
lélek nemessége mellett bizonyít. Minden létezőnek 
legfőbb ékessége a szépség; a szépség a lélek diadaljele 
ha az isteni erőben részesülve égi hatalommal uralkodik 
az érzéki világ felett s fényével az anyagi világ ho
mályát megsz akasztja.“

E humanistikai nézpont Rafaelre is alkalmaz
ható s egyáltalában különösen nagy súlyt kell fektet
nünk a rra , hogy nem a középkori scholastikus dog
matika, hauem ezen bölcseleti vallásosság volt az, 
melynek fényénél a renaissance nagy mesterei nagy 
müveiket alkották. Nem mondja-e az „Ur-vacsora“ 
festője, hogy ő semmi egyházi hitcikkelyhez nem tar
totta magát és Lionardo da Vinci, korának egyszers
mind legnagyobb természetbúvára, az „istenit“ ránk 
nézve nem tette-e megközelithetővé?! Ekkor lázadt 
fel Németországban a népnek lelkiismerete. Mi volt 
az ok? Az egyház pénzért árulta a bünbocsáuatot s 
hangosan hirdette, hogy a papok szekrényébe dobott 
pénzdarab megszabadnia a lelket a tisztitó-tiiztől; L u 
t h e r  bünbánatot és magábaszállást követelt, mi sze
rinte elég volt arra, hogy a tudás és üdv újjászüle
tésében részesek legyünk; mindenki saját keblében 
hordozza Krisztust és ezáltal magát az istent: sem
miféle klérus ne álljon isten és nép között: mindenki 
kutasson az igazság után az Írásban. hogy tudását 
szaporíthassa. Ez Olaszország müveit rendeire nézve 
könnyen érthető s jótékony intés volt. miután közti- 
lök már számosán epikuri életnézletre és pogány ér
zékiességre csábittattak a humanisraus által. Az er
kölcsök szigorúbb alakot öltöttek, a poéták mytho- 
logiai tárgyak helyett keresztényieket vettek fel, me
lyeket behatón s mély értelemmel tudtak feldolgozni ; 
de ép azért tagadom, hogy ezen, a katholicismus 
emelésére irányzott mozgalom, az ellenreformatióva
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állana összeköttetésben, mely által a pápaság refor
málta a katholicismust. Ama törekvések bensoleg sza
badok valának, emez csak külső és megkötött s azon
kívül kik vezették ? A jezsuiták meg az inquisitió. Mi 
több: ez üldözte amazt. A német reformats egy oly 
században mondotta a vallást örökkétartó hatalom
nak , midőn a világi érdekek, az emelkedő természet- 
tudomány , a régészeti búvárlatok s a Machiavelli ál
tal hirdetett államtudomány uralkodtak : a német re- 
formátió a vallás lényegét elavult formái s az elhara
pózott visszaélések dacára sem ismerte félre, hanem 
annak uj , tisztultabb alakot kölcsönzött. Igaz ugyan? 
hogy a német reformatió hullámai Wittenbergától 
egész Rafael festvényéig hatoltak, de azért e két for
radalmi elem nem egy, mint azt sokan tévesen hi
szik. A syxtini Madonnában több része van Plató
nak mint Luthernek; de a keresztet-hordozó, valamint 
a dicsőült K risztus, Margit úgy mint Mihály élénken 
visszatükrözik azon mozgalmat, melyhez a német szel
lem adta az első lendületet kedélyének mélyéből s ifjúi 
erejének merészségével.

Honnan mentette erejét T a s s o ?  Talán az el- 
lenreformatióból ? Az ellenreformátió idézte elő őrü
lését, de nem költészetét, legalább nem a , Megsza
badított Jerusalem“ költészetét, úgy a mint ez a mü
veit világ közkincsévé lö n : inig viszont csakugyan az 
ellenreformátiónak kell tulajdonitanunk azon átdolgo
zást , melynek folytán e nagyszerű épósz apácák olvas
mányává fajult. Minél ismeretesebbek lesznek előt
tünk az életére vonatkozó okmányok. annál kétségte
lenebbé lesz, hogy nem Eleonora iránti szerelme ho- 
mályositotta el lelkének tiszta tükrét, hanem az inqui- 
sitiótól való félelem s vallásos kételye. Atyja a sa- 
lernói herceggel Nápolyban az inquisitió ellen harcolt 
s ennek folytán kénytelen volt futásban keresni mene
déket : a gyermeket egy jezsuita iskolába zárták el, 
h o l, midőn férfivá fejlett. kételyek támadtak benne 
szelleme és philosophiai tanulmánya folytán az egyház 
tanai fe le tt, melyek szerint a világ semmiből teremte
tett s az ige testté lett volna. Esze helyesnek tar
totta azt, mit az egyház kárhozatos tévelynek hir
detett és szivének az isten és eszményben való hit 
mégis ép oly nélkülözhetlen. lelkesítő volt; az iskola 
nem tanította meg ő t, hogy a lényeget a külalaktól 
meg kell különböztetni és ez ellenmondásban ide s 
tova hányatva, remegett az inquisitiótól, úgy hogy 
végre önkényt állott annak itélőszéke elé. Ebből lát
hatjuk , hogy az olaszorsági nagy mesterek megítélé
sénél a valódi reformatori törekvéseket a későbbi ei
le nreformátiótól szigorúan meg kell különböztetni.

Forduljunk Michelangelohoz. Mint iíju, a pom
pakedvelő Lorenzo házánál nevelkedett, megismerke
dett az annak körében élő tudósokkal s művészekkel. 
Költeményeiben „Faedros“ és „Symposion“ gondola
taival találkozunk. A szépség, melylvel a természet

őt hivatásában felruházta, nála a jótól elválaszthat- 
lan , miként a tűz melegétől a fény; lelke az érzéki 
széptől a szépnek eszményéhez: istenhez emelke
dik fel, s az örökkévalóság dicsfénye sugárzik rá ked
vesének szeméből s igy őt a szerelem a lét ős erede
téhez vezérli. Rá nézve minden s z é p  csak a végte
len égi kegyelem zálogát képezte. Szemében a szép
ség közvetítőként tűnt fel isten és ember között, s a 
művészet nem volt m ás, mint az eszmény megvaló
sulása. A Colonna-féle beszélgetésekben igy nyilat
kozik: ,,Az alkotja a művészet fenségét, hogy min
dent tökéletesen állít elő; a valódi művészet nemes és áhi- 
tatos lesz a szellemben, mely őt alkotja ; semmisem teszi a 
lelket oly tisztává és istenfélőve, mint ama fáradság, 
melybe a tökéletesnek létrehozása kerül, mert isten a 
tökély s ki erre törekszik — isten után törekszik.“ E 
szellem lengi át a syxtini kápolna boltozatának fest- 
vényeit is.

De a platóiak mulatságai mellett Savanarola be
szédeit is hallgatta az ifjú Michelangelo. A jámbor 
buzgalom szélsőségeitől, mely még a művészet lát
szatát is kárhozatosnak tartja . saját művészi termé

szete óvta meg. Dantet ifjú éveiben ép úgy szerette 
mint elaggott korában. Egy mély elméjű nőhöz. Vittoria 
Colonnához szerfelett vonzódott s neki magának be
vallotta későbbi napjaiban. hogy ő volt pályájának 
szövétneke s szonettjei maradandó hatást gyakoroltak 
lelkére. E szonettek — különösen sajátságos tartal
muknál fogva — megérdemlik csakugyan a folemli- 
tést. — Bennök a német reformatió szelleme tükröző
dik vissza s szépségüket mély érzelem, tiszta benső- 
ség jellemzik leginkább. Midőn Vittoria Ochinoval, 
ama derék szerzetessel. ki először költötte fel benne e 
gondolatokat, Rómába jö tt. csakhamar hangadói lettek 
a III. Pál pápa körül csoportosult szabadelvű férfiaknak.

Ámde a reform embereivel szemben nemsokára 
egy hatalmas párt képződött, kik ugyan szintén kár
hoztatták a búcsú-árulást, az egyháziak erkölcstelen 
életét s az egyházi hivatalokkal űzött kufárkodást, de 
Róma s a dogma betűinek tekintélyéből mitsem akar
tak engedni; e párt azt akarta, hogy a nép hallgas
son . hogy Németország tegye le a fegyvert. A pápá
nál csakhamar túlsúlyra vergődtek s kieszközölték, 
hogy az inquisitió meg a jezsuiták bízassanak meg a 
rend helyreállításával. Contarini. az Ochino-Vittoria 
kör egyik kitűnő tag ja . kit e kör idővel pápának akart 
választani, visszahivatott Németországból, hol a lu
theránusokkal egyezkedett: Ochino Németországba me
nekült az eretnek törvényszék elől s hevesen kikelt a 
Rómában beállt változás ellen: e kör más tagjait is 
kiutasitották. Vittoria Colonna maga sem részesült 
jobb sorsban. Szonettjeiből ujult erővel törtek ki a né
met reformatió eszméi.

E szonettek teljesen megfelelnek Michelangelo lel- 
kületének, mert a nagy férfiú legkevésbbé sem hajlott



301

a római ellenreformatióhoz; sőt inkább küzdött ellene. 
Egy levélben, melyet Michelangelo barátnőjéhez irt, a 
következő vers áll, mely egyszersmind a század kér
désével, a hit általi igazolással foglalkozik:

Életkérdés ez. Fejtsd meg énnekem,
Hogy több kegyelmet isten kinek ad:
A bűnnel terhelt alázatnak-e,
Vagy annak, a ki büszkén lép eléje 
Jó tettek áldásos fölöslegével?!

Ez volt azon idő, midőn Michelangelo „ M ó z e s t “ 
teremtette. Mintha csak saját magát állította volna 
elénk, — mintha saját haragját fejezte volna ki azon 
nemzedék felett, mely a szellem és igazság imádásától 
az arany borjú tiszteletéhez, a külső szertartások és 
elavult dogmákhoz fordult. Michelangelo „Utolsó 
ítélete“ az ó-szövetséget oly fenséggel ábrázolja, 
mint Luther fordítása; az átszármazott dogma
tikának semmi nyomára sem akadunk ebben. E kép
ben Michelangelo a lelkiismeret festőjévé avatta fel 
magát, miként Shakespeare annak költőjévé. Michel
angelo Ítéletet tart a világ gonoszsága felett, miként 
Shakespeare T i m o n  és L e a r b e n .  És azon sze
rencsétlen végnélküli nyomora, kit három daemon 
vonszol alá a mélységbe, — csak Shakespearenél ta
lál hasonló kifejezésre Richard és lady Machbet lel
kiismeretében. Az Ur szemei előtt semmi sem marad 
titokban. Nem a pénzen vásárolt bünbocsánat, nem 
a szertartások, — hanem csak a bünbánat és az is
ten akaratában való megnyugvás vezet üdvözülésre; a

T Á R

TÁBCA-LAPOK.
Két nemzet.

Miről is írjak?
Egy idyll terve készen hever fejemben.
Valami satyrát is tudnék némely hazai viszo

nyunkra légbe röppenteni.
Idyll, satyra!
Az érzelmet a világ eseményei most annyira fel

csapkodják , hogy egy idyll nyugalmas, szerény for
májában meg nem fér. Mintha a tengert akárnók 
korsóba kényszeríteni.

S a satyra — a h ! az keserű fegyver, éle fájó s 
én nem merném még gyönge zsebkésemet is a nem
zet testén megkísérteni ily időben, midőn egy sötét 
sors a haza létét fenyegetőzik kockára rakni. Ha 
boldog napjai derülnek a honnak, ereszd ki fulánko- 
dat Juvenál gyönge tanítványa s ha nem vághatsz 
legalább szurkálj, hogy az óriás el ne aludjék a 
gondtalanság hüsén, de midőn a házi istenek re-

reformatori szellem mutatkozik mindenütt e képben, 
sőt én azt hiszem, hogy a festőben Dante lángszel
leme a puritánok sötét komorságával egyesül, mely az 
ó-szövetségbeli szigorű és bosztíálló istenhez fordul, s 
mely rövid idő múlva Angliában is szigorú Ítéletet 
tart s Miltonban legkitűnőbb szószólóját leli.

E puritáni vonás mutatkozik Michelangelo hires 
aggkori szonettjében is , melyben azt mondja, „hogy 
szenvedélyes képzelő-tehetségét elvakitotta a kétely, 
midőn a művészetet tette bálványává. A festés és 
szobrászat nem adhatja meg a lélek nyugalmát, ezt 
csupán az isteni iránti szeretet eszközölheti, mely 
Krisztusban nyilvánult. A nap legnagyobb részét 
imádkozással tö lti, hogy a bünbánatban lelke és aka
rata újjászülessen, hogy az isten iránti szeretet meg
szabadítsa őt ama sötét kínoktól s a sötétségből vilá
gosságra vezesse.“ Sehol sem beszél itt Michelangelo 
dogmákról, vagy az egyház kegyszereiről; ezek egy 
mélyen vallásos , de szellemileg szabad ember 
szavai.

Ez összevont, pár sorban csupán azt akartuk 
kimutatni, hogy a nagy műremekek megértéséhez 
akvetetlenül szükséges amaz eszmék ismerete, melyek 
ama kor szellemeit foglalkodtatták. Kit e szellem nem 
érint, az lehet ugyan tehetség — de lángész nem, 
mert a lángész ép azáltal tűnik k i , hogy kora esz
méinek határozott kifejezést ad, míg a történelem azo
kat csak akadályok és ellentörekvések mellett vezeti 
be az életbe.

Endrődy Sándor.

C A.
megve gyűlnek össze a tűzhely körül s hallgatózó fé
lelemmel fülelnek a külzajra, viharok morajára, me- 
yek a tetőt lebonthatják — akkor csak szeretni, ko- 
lmolyan, mélyen érezned szabad!

Kívánnék békés, ihletés dolgokról beszélni s a 
hányatott kedélynek a musák lakában egy szerény zu
got teremteni, hol megvonván m agát, az a l ó l  tom
boló zivatarra l e n é z  hessen.

Nem m egy!
Hallgassatok. ne szóljon a dal 

M o s t a  v i l á g  b e s z é l !
Két nagy egyéniség vitatkozik egymással érc

nyelven, kegyetlen golyószavakban minden szó szá
zak halála és minden felelet vérpatak.

Ki ne akarná e két egyéniséget ismerni, ki 
ne óhajtaná e'harcot a közönséges hirlapolvasónál ma
gasabb színvonalról tekinteni. A világ sorsát más ur 
készül kezébe ragadni. Európa gazdái másfél évezred 
óta váltakoznak. Előbb Olaszhont u ra lta , eg}' pilla
natig őseink valának urai, aztán a germán-frank faj
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tartotta kezében a pálcát, később Madridból hangzott 
a parancs-szó , mig a világuralom Párisba került.

Most egy más nemzet nyúl a világbefolyás ko
ronája után. A régi ur körömszakadtig védi magát a
— parvenu ellen.

A legérdekesb két jellem , a legkülönválóbb, leg
eltérőbb két irány áll egymással szemben csatára so
rakozva.

A francia lángelmü egyéniség, oly nemzet, a 
mily szerencsés egyéneket néha az élet egén üstökö- 
sökkint feltűnni látunk. A természet minden adomá
nyával ellátta volt s éles ellentéteket egyeztetett ki 
benne megdöbbentő összhanggá. Ragyogó, pazar in
dividualitás, ki adományai bőségéből tékozol, mert 
tudja, hogy nem fogy ki belőlök. E nemzet, mely a 
könnyelműségnek irodalmat teremtett, több mély gon
dolkodású tót mutat fel két-három más nemzetnél 
összevéve. Ez elménckedő nemzet a tudományok me
zején még e század kezdetén legelső volt s most sem 
második. E nemzet, melynek hajlamai, vérmérséke 
féktelennek látszanak a szigorú, pontos, kötelességhü 
államigazgatás példányait teremté s társadalmának er
kölcsi romlottságával szemben oly komoly életfelfogást 
tanúsít, hogy a figyelmes néző csodálva kérdi. mint 
állhat meg e kettős irány ugyanazon nemzetnél V E 
nép, mely nevezetessé vált érzelmeinek íölületességéről
— azon nemzettest, mely eszményekért önzetlen, ra
jongásban bár, legtöbbet áldozott.

Erthetlen vegyészet és vegyülök.
Összeférhetlen anyagok egybetömörödtek a leg- 

csodálatosb nemzet-alakzattá. Viz és olaj összefolyt 
és nem gyűlölök többé egymást. E nemzet másfél 
század óta uralkodik Európán s a világrész gyakran 
súlyosan érezte kezét, de mindannyiszor meg tudott 
bocsátani, mert a könnyelmű lángelmék azon egyiké
vel állott szemben. ki vétkeiben is szeretetreméltó s 
mit haragja hevében elkövetett, azt máskor hevfilé- 
keny önfeláldozása helyreűtheté.

Vannak emberek, kikről mondani szokás: nem 
lehet rájuk haragudni.

Ha el is nyomott — az ő küszöbén minden el
tiport ügy megpihenhetett.

Ha kegyetlen rohamai is voltak, de a világ meg
váltásáért önmagát szétmarcangolá.

Ha mások vérét is ontá, de sohasem kimélte a 
magáét.

Aki átkozta is — csodálta. S ezért hóditott 
békés utón o t t , hol harc idején ellenséggel állott 
szemben. A francia nemzeti kultusz nem irt oly 
könyvet 1. Napóleonra, mint a német Heine, midőn 
befejezett müvére címül ezt irta : Das Buch Le 
Grand.

S most a természet szerencsés szeszélyének e 
gyermekével egy mostoha fiú mérkőzik meg, kit a

sors egy terméketlen, rideg felületű földdarabra do
bott, hogy azon keresse tengő életének eszközeit. 
Azon föld magához hasonlóvá nevelte gyermekét. A 
természet nem parancsolt rá semmit, csak észt adott 
neki s ő ennek segélyével küzdötte fel magát — fel 
az első sorra. A sovány fold takarékos, szigorú er
kölcsű , komoly életbölcselmü, rideg, de kötelesség
érző nemzetet nevelt. Királyai vaspálcával „iskoláz
ták“ s ez a nemzet valóban ki van idomítva hatalmas 
eszközéül egy nagy eszmének. Nagy Frigyes véres napjai 
óta a Napóleoni harcokig vérét, eszét, boldogságát ál
dozta fel — nem rajongó, kápráztató hevüléssel, ha
nem komoly s hideg számítással. Tudta, hogy en
nek árát Európa egyszer meg fogja fizetni utónem
zedékének.

Lassanként terjengett ki jelen terebélyes alakjá
vá. Kiterjedhetett, mert nemzedékeken keresztül —
„minden ember megtette kötelességét,“ mint Nelson 
katonái a trafálgari csatában. Minden tagja e nem
zetnek gyüjtögeté az erőt; szellemit, anyagit, pénzt, 
egészséget. tudományt, mig e három tényező oly tő
kévé vált, melyet a világ sorsának serpenyőjébe azon 
biztos tudattal dobhatnak, hogy az a többiét le fogja 
nyomni.

0  nem játszik az életben és az élettel, tudván, 
hogy annak egy pillanata sem veszendő, mert azt az 
utókor számon kéri s minden elköltött órának követ
kezménye — deficit. Hideg égalja ruganyossá, tevé- 
kenynyé, erőssé tette s ő ezt tudja magáról.

Sokáig készült a mostani szerepre — eg)' szá
zad óta.

Az első diadalok mámora, az első siker most 
emeli lelkét magasra. Mint minden ember, ki exis- 
tentiáját csupán magának köszönheti — merész, szi
lárd , kihívó — és elhízott, A francia elbizottsága 
szeretetreméltó, a poroszé sértő. Miért van e kü
lönbség ?

A francia, nemzetének végzetszerü hivatásában 
vakon hívén. magától értendőnek tekinti a tömjént, 
melvlyel neki áldoznak. Mosolyogva s elégülten fo
gadja. E századok óta nagy s hatalmas nemzet, 
mint a született aristokrata sohasem oly követelő, 
mint a semmiből úrrá le tt, a keserű munkája által 
felvergődött porosz, ki a hatalomnak rá nézve egé
szen uj birtokában, most hódolatot k i v á n s a pa
rancsolás boldogságát élvezni a k a r j a .  Sokáig tűrt 
és szenvedett, most a helyzet ura lévén — k ö v e 
t e l i  az elismerést.

Egy század múlva a megszokott uralkodás el 
fogja orrát tompítani a csiklandó csodálat iránt. El 
fog aggni s a vénülő nemzetek — hanyatlanak, hogy 
újak lépjenek helyükbe.

Ez a két nemzet képe.
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Melyik rokonszenvesebb, azt könnyű eltalálni, 
de melyik volna á l t a l u n k  követendő ? Általunk, kik 
csupán szellemi s anyagi tőkénket dobhatjuk latba, 
ha korszakunk, a végeldöntés nagy pillanata elkövet
kezik.

E nemzetnek — fájdalom! nincs nevelője, magát 
kell nevelnie.

Mit is irt a költő-király ?

Mit csinálnak Magyarhonban ?
Esznek, isznak és danolnak.
Semmi baj sincs ? semmi gondrém 
Hogy majd értté meglakolnak?
Van biz itt b a j ; de hiába 
Enni csak kell az embernek;
S inni hogy ne kéne, a hol 
Oly dicső borok teremnek;

Csakhogy aztán
Majd ha ember kell a gátra,
Korhely — gyáván 
Ne maradjon senki há tra !

Domino.

I R O D A L O M .

Lord Byron uj életrajza. (Lord Byron, von 
Carl E l z e ,  1870.) A Beecher-Stowe asszony által 
előidézett irodalmi botrány újabb érdeklődést szült a 
nagy angol költő iránt s egymás után több élet- és 
jellemrajz keletkezett, melyek Beecher-Stowe asszony 
rágalmait részint megtámadják. részint egész tárgyi
lagosan tisztázni igyekeznek. Ez utóbbiak közé tar
tozik E 1 z e Károly , ez alapos, az angol irodalmat jól 
ismerő német iró fennebbi müve i s . mely lord Byron 
mint embert s irót egyaránt jellemezni igyekszik s 
nem csak müveiről szól részletesebben, hanem az isme
retes botrány okait is mélyebb vizsgálat tárgyává teszit 
Különösen elismerést érdemel az előttünk fekvő könyv 
szerzője, hogy Byron jellemét. életét és müveit a leg
mélyebb okok kutatása és vizsgálása folytán tárgyalja, 
továbbá azért, hogy egész pártatlan szempontból Ítél, 
s mindig j ó , gyakran egészen uj forrásokból merit.

Byron müveinek megértéséhez családjának, 
első neveltetésének és gyermekkorának ismerése föl
tétlenül szükséges. — Bégi. nemes családjának tőjel
lemvonása a féket nem ismerő szenvedélyesség volt. 
Atyja, ki a byroni jellem minden árnyoldalát egyesité 
magában . sivár életet folytatott s korai halálával oly 
anya kezei között hagyá fiát, kinek büszkesége az 
Őrültséggel volt határos. s a ki korlátolt anyagi hely
zetében még állásához illő nevelést sem adhatott 
gyermekének. Sorsuk jobbra még akkor sem fordult, 
midőn Byron tízéves korában nagybátyjától a pairi 
méltóságot öröklé; s ekkép a gyermek oly viszonyok 
között nőtt fe l, melyek kedélyét szükségképeu elkese

rítették. Mindezekhez járult egy részről szépsége, más 
részről sántasága, s hogy a mérték teljes legyen: há
zasságának drámája.

»Byron — Írja Elze — „a természet által a 
szépség és sántaság, mint két végsark közé volt ál
lítva, s már e körülmény maga után vonta kedélyének 
ingadozását. Az első büszkeséget, a második keserű
séget szült benne. Ha az első társaságokba űzte, hol 
tömjénezve fogadták, a második magányra kárhoztatá, 
hogy fogyatkozását elrejtse az emberek szemei elől. 
Ha az első gondolatait az égbe emelé, a második 
alátaszitá a poklokba. Példányszerü nevelés, főleg 
pedig kiválóan szilárd jellem lett volna szükséges ez 
ellentét kiegyenlítésére, s az ez által előidézett ösz- 
szeütközés megoldására , kiengesztelésére. Byron egyik
kel sem dicsekedhetett: igy egyrészről a hiúság, más
részről az elkeseredettség áldozata lett s jellemének e 
két fővonása a hangulatok minden változásában s a 
szeszély minden játékában változatlanul megmaradt.*

„Byron“ — olvassuk egy másik helyen — „már 
korán érezé, hogy szépsége a nőkre varázshatással 
van. T ud ta , hogy már megjelenése magában ellen- 
állhatlan volt, s mielőtt hire és élményei segélyére 
jöttek volna — már rangjával meghódított sokakat. 
Es ez mind előmozdító hiúságát. mely nem csupán 
külsején, ruházatában és modorában nyilatkozott, ha
nem végre egész lényén uralmat vett.“

Elze leírja Byron iskolai és egyetemi éveit, be
mutatja ifjúkori barátait s mindebben találkozunk ama 
gyöngeségekkel és vonzó vonásokkal, melyek később 
életében . sőt még müveiben is mindenütt szemünkbe 
Ötlenek. Egyetemi tanulásának idejére esik első köl
teményeinek kinyomatása. Hogy későbbi pályájára 
ekkor még nem gondolt. müvének előszavából is lát
ható. Itt mondja, hogy a költészet nem tulajdonké- 
peni hivatása s hogy a „Nyugalom órái“ első és utósó 
kísérlete a költészetben : oly fenyegetés. melyet ké
sőbb is gyakorta ismételt. Müvét a kritika élesen 
megtámadá s erre adta válaszul az „Angol bárdok és 
skót birálók“- a t . e hires szatírát, melyben a tehetség 
nyomai már tölcsillámlanak. Fordulópontot életében, 
ha ugyan mint Elze mondja — oly változatos 
életben , minő a Byroné volt. forduló-pontról szó le
het: a „Childe Harold“ megjelenése képezett. E mü 
hatása oly nagy volt, hogy maga a költő mondta: 
„Egy reggel fólébredék. s úgy találtam . hogy hires 
ember vagyok.“

„Childe Harold" megjelenését azonban ama ván
dorút előzé meg. Spanyol-. Olasz- és Görögország
ban , melynek gyümölcsei az „Abydosi menyasszony“, 
a Corsar, L ara , a Giaur és m ás. e korszakból eredő 
költemények valónak.

,.A nyugalom óráitól Don Jüanig“, — mondja 
Elze ama fejezetben. melyet Newstead-nek, a Byron- 
család ősi fészkének szentel, — „Newstead, mint egy
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aeolhárfa hangja vonul végig költeményein, s ama le- j 
irá s , melyet utósó müveiben adott ró la , költészetének : 
gyöngyei közé tartozik.“ Anyjához intézett levelének I 
egyik helyét szokták idézni, melyben Newstead eladá
sának még csak gondolatát is megütközéssel utasítja 
vissza: de — Írja az életiró — csak pár év kellett 
ahhoz, hogy elhatározása más irányt vegyen s csele
kedeteiben egészen más nézpontok vezessék. Newstead 
1817-ben a költő' egyik iskolatársának, Wildraannak 
birtokába ment á t, s Byron nem látá többé e darab 
földet, mely rövid, de mozgalmas élete után hamvai
nak végső nyughelye lett. De nagyon is sietünk, ho
lott mielőtt haláláról, későbbi éveiről s müveiről szó
lanánk , életének legsötétebb pontjánál, házasságánál 
kell időznünk.

Mielőtt azonban ezt szorosabb vizsgálat alá ven- 
nők, nézzük Byron viszonyát a nőkhöz azon időpontig, 
melyen megnősült, — s lélekállapotát, melyből vi
szonya s későbbi cselekedetei kimagyarázhatók. Ez 
utóbbinak megismerésére legközvetlenebbül a költő 
naplója vezet, melynek alaphangja azonos Hamlet két
ségbeejtő jajjával: „oly undok , üres nékem e világi 
üzlet!“ — — A nőkhöz való viszonyát illetőleg azt 
írja Elze, hogy „Byron, kétségkívül, nagymérvű, 
élénk érzékiséget örökölt a természettől“ s ennélfogva 
a kicsapongásokra nagy hajlama volt; mindazáltal el 
nem mulasztja ama vádak ellenében, melyek szerint 
már nagyon fiatal korában is ledér volt, — erélyes 
védelem alá venni őt. S ebben Elze-nek igaza van. 
Byron ugyanis csak utazása, s költői dicsőségének 
gyors feltűnése után lett vonzó egyéniség, s csakha
mar a nők kedvence, elannyira, hogy ezek úgy szól
ván ostrom alá fogták a szép külsejű, halvány „Childe 
Herold“-ot.

Elze azután Byronnak lady Lambhoz való vi
szonyát tárgyalja. E rendkívüli nő, ki költőnket a 
szerelem legégetőbb hevével szerette, a legelső követ j 
dobta Byron jellemére. A vulkanikus tű z , mely szi- ' 
vében lángolt, később fagyasztó lavinává le tt, mely | 
szerelme tárgyát megsemmisíteni törekedett. „Gle- 
narvon“ cimü regényében Byront ham is. gonosz dae- 
monnak mondja, ki őt, elcsábította; mérges csörgő-kigyó- 
nak nevezi, ki őt, az ártatlan madarat,megvarázsolta. „By
ronban ekkép fokról-fokra megsemmisült a nők iránti 
tisztelet, s a bizalom végső szikrája is kialudt szivé
ben ; teljesen kielégiték kicsapongásai s a nőkhöz való 
viszonyaiban elveszité az erkölcsi alapot. Holy mily 
jótékony befolyással bírtak ránézve a nemes, jó nők: 
az egyes nyilatkozataiból világosan kitűnik. A nőgyü- 
lölő néha egy-egy benső, szívből fakadó hangot ad. 
De bár Ítélete a nőkről megegyezik barátaiéval, a tö 
rökökével , — mindezek dacára komoly házassági ter
vei is voltak. A nősülést kikerülhetlen, végzetszerü 
csapásnak tekintette. Hogy igaz és szerelmen alapuló 
házasságról nála szó sem lehetett, az bizonyos. A

két főindok, mely rábírta, hogy nősüljön, nem volt 
m ás, mint a z , hogy anyagi viszonyait rendezze s tisz
tességes , rangjának megfelelő társadalmi állást sze
rezzen magának. E céljait Miibank k. a megnyerésével 
vélte elérhetni.“ Látni való, hogy Elze legkevésbé 
sem kíméli Byront; annál pártatlanabbnak tűnik föl 
ennélfogva az az igazán nemes igyekezete, melylyel a 
Beecher-Stowe asszony által botrányos színben feltün
tetett válás okait kutatja , s melylyel a költő életének 
legszomorubb mozzanatát tárgyalja.

Beecher-Stowe asszonyt, tudvalevőleg, Guiccioli 
grófnő , — Byron olaszországi kedvesének , — me- 
moirjai bírták arra, hogy utólagos leleplezéseivel a 
nagy költő jellemére árnyat vessen, miután e me- 
moirok lady Byront megtámadták. Beecher-Stowe asz- 
szony ennélfogva visszaadta a kölcsönt, a mennyiben 
lady Byront védelmezte, ennek férje rovására. Az 
egész irodalmi harcra egyszerűen az a máig sem tel
jesen tisztázott tényálladék szolgál alapul, mely sze
rint lord Byron nős állapotában, saját mostoha nővé
rével , Leigh Augusztával vétkes viszonyban állt. E 
vád Byron elválásakor nyílt titok volt. A sajtó már 
akkor is Néróval, Apiciussal, Caligulával s Helioga- 
balussal hasonlította össze, a mint ezt maga Byron is 
említi egyik levelében. A költő e vád ellenében egy 
nyilatkozatával lépett föl, mely röviden azt fejezi ki, 
hogy „a vád alapos- vagy alaptalansága szerint: vagy 
ő „nem illik“ Angolországhoz vagy Angolország ő 
hozzá.“ Ez azonban legkevésbbé sem logikai ítélet s 
az ügyet inkább elhomályosítja, mint magyarázza. 
Sokkal több bizonyítékot nyújt arra nézve. hogy a 
kérdéses viszony tisztán testvéri volt, ama néhány 
költemény, melyet Elze Byronból idéz. Maga lady 
Byron is azt hitte eleinte, hogy férje elmebeteg s az
ért visszament szüleihez. Mig e hiedelemben volt, le
hetőnek látszott a kibékülés. Midőn azonban tudomást 
szerzett a két mostoha testvér viszonyáról (lady Byron 
e titkát szülei előtt elhallgatta s csak ügyvédjének, 
dr. Lushingtonnak vallá be) a törvényes válás elke- 
rülhetlennek mutatkozott. Elze az egész vádat lady 
Byron hallucinatioira fekteti s azt véli, hogy Beecher- 
Stowe asszony a ladyvel együtt csak compromittálta 
magát. Ha azonban e két nő felhozott okai semmit- 
sem bizonyítanak is , az ellenérvek még kevesebb erő
vel bírnak. A női okoskodás csakhamar hamisnak bi
zonyítható be — ezzel azonban a t é n y á l l a d é k  még 
nincs megsemmisítve. Lady Byron nyilván meg volt 
győződve e tényálladék igazságáról. A vád ennélfog
va nem teljesen fixa idea. Némely dolgokat épen nem 
lehet mathematikai vagy jogi evidentiákkal bebizonyí
tani s mégis bizonyos ösztönszerü következtetések, 
számos apró források, melyek később ismét feledésbe 
mennek, határozott bizonyító erővel birnak az illető 
ügyekre.

Ha megfontoljuk, hogy Byron végrendeletének
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végrehajtóját csak azáltal lehetett megnyugtatni. mi
szerint a költő memoirjait teljesen megsemmisítették, 
hogy Scott Walter ezt tudomásul véve azt mondá: 
„Ok volt reá — premat nox a lta !“ — s hogy lady 
Byron és Leigh asszony a memoirokat megnyerni 
óhajtották: mi mást következtethetünk, mint azt,hogy 
Byron Leigh Augusztához való viszonyáról leleplezése
ket tett memoirjaiban. Ha Byron emlékirataiban meg
cáfolta volna az ellene felhozott vádakat, úgy a vég
rehajtók eljárása teljesen érthetetlen s indokolatlan lett 
volna. Hogy a „vétkes viszonyából egy gyermek 
maradt, megcáfolhatlan tény s ez, úgy hiszszük, elég 
ok arra, hogy Byron életének e „foltu-ját, bármint 
mossák i s , soha sem fogják elenyésztetni s egyedül 
költői dicsőségének fénysugara enyhíti némileg.

Elze könyvének következő fejezetei Byron máso
dik utazásáról szólnak , melyet Schweizban, Pisában, 
Ravenna- és Genuában tett. Az életiró a Schelley 
sógornőjével való viszonyt is érinti, mint a ki Byron 
természetes leányának, Allegrának anyja volt. Rész
letesen szól továbbá Guiecioli grófnőről s Byron érde
kes , nemes viszonyáról. melyben e nővel á llt , s me
lyet csak a halál bontott föl. Érdekes az a fejezet 
melyben Byron lelkesült fogadtatását Írja le Görögor
szágban , s melyben mint népszabaditót jellemzi. Meg
ható szavakban tesz említést haláláról is , mely bár a 
költőt életének 37-ik évében s igy legszebb korában 
érte utói, mégis nem mondhatni korainak, ha vissza
pillantunk ama tömérdek viharra, mely élet-hajóját oly 
kegyetlenül hányta-vetette.

Az utolsó fejezetben Elze Byronnak irói arcké
pét rajzolja, mely az ezt megelőző jellemrajznak har
monikus, kiegészítő részét képezi. Nem értünk azon
ban egyet Elzenek azon állításával, mintha Byion 
élete és költészete két különálló paralellismust ké
pezne; noha ezt épen Byronnak ama vallomása foly
tán mondja, mely szerint ő kettős existentiával bírt- 
Ellenkezőleg egy költőnél sem tapasztalunk annyi ro
konságot élete és költészete közt, mint épen Byron
nál. Elég lesz müveinek subjektiv jellegére útalnunk, 
mely tisztán saját életét tökrözteté vissza. Elze maga 
is mondja, hogy Byron költészetének egyik főjellem
vonása az improvisatio s hogy csak a helyszínén, hol 
inspiratióit nyerte, tudott igazán s bensőn Írn i; s 
mindjárt alább azt is állítja, hogy Byron költészeté
nek alapját a külső és benső élmények képezik: — 
hol van tehát az ellentét, Byron élete és költészete 
közt? Téves Elzének az az állítása is, hogy „Byron 
költészete úgy viszonylik életéhez, mint saját Apolló- 
feje Satvr-lábaihoz.“ M ert, hogy költészetének is 
vannak Satyr-lábai azt „Don Juan“ eléggé bizonyítja, 
s hogy élete is nagy mérvben át volt hatva a múzsa- 
isten lelkesültségóvel. arról Byron népszabaditási en- 
thusiasmusa Olasz- és Görögország, e par excellence

szánalmat gerjesztő két állam irán t, fényes és nagy 
bizonyságot tesz.

Finom aesthetikai érzéket tanúsít azonban Elze, 
midőn Byron helyét jelöli meg az angol irodalomban. 
Meteornak, századokra szóló, fényes üstökösnek mondja. 
Helyes az a megjegyzése, hogy költészetének tápját, 
nem hazájában, hanem a külföldön kereste, s hogy 
ennek folytán elvesztette a hazai ta la j t , mely 
szükségkép minden nemzeti s még inkább min
den világköltőnek termő földje. A nagy angol költő
ket nem igen tisztelte. Shakespearet gyakran meg- 
róvja: Pope iránt ellenben nagy sympathiát táplál. 
Mindig tisztelettel szól róla s „az emberiség nemzeti 
költőjének“ nevezi. Ez Ítéletében nyilván összetéveszti 
a formák szabatosságát és szépségét, a szellem erejé
vel. Elze igen finoman mutatja k i, hogy Byron e 
svmpathiája jellemének legmélyebb forrásából ered. Az 
újabb költőket nem szerette s egyedül Scott Walter 
és Shelley-vel állt benső viszonyban, valamint Moore 
Tamással is szoros, tartós barátságban. — Helyes 
ítéletet mond Elze Byron drámáiról. Különösen ki
emeli . hogy az olaszokat tanulmányozta, s hogy Al
tiért , kivel Byron szerette magát összehasonlítani, 
nagy befolyással volt reá. E két költőben különben 
sok rokon vonás van. Alfieri szintoly arisztokratikus, 
szabadságszerető s szerelmi élményekben gazdag volt, 
mint Byron. Elze szerint: „Sardanapal“ Byron leg
jobb drámája.

„Don Juan“,Elze Ítélete szerint: az epikuri nihi- 
lismus épósza. Mi azt hiszszük, hogy inkább szatíra, 
mely a változó társadalmi és népszokásokat gúnyolja 
s különösen a szerelmet és annak fogalmát ostromolja. 
Jogosan kel ki az ellen, mintha a szokásokban valami 
absolut lenne, s igen helyesen támadja meg a bál
ványimádást , melyet minden nép sajátos, külön for- 
mulázott istenségével nevetséges módon űz. Egy ily 
szatíra nem látszik előttünk indokolatlannak; mert 
nem a dolog magyát. csak annak héját töri szét, a 
szerelemnek nem lényegét hanem costumejét tépi el, 
mely azt gyakran megcsúfitja.

Elze könyvének könnyű, de magvas, részletes, 
de szabatos előadása van. Elbeszélő hangja kellemes 
folyékony. Gondos, lelkiismeretes búvárkodása azon
ban gyakran nehézkessé teszi, mely lényegtelen fo
gyatkozást azonban az ügyszerető olvasó föl sem vesz. 
A könyv berendezése is ügyes kézre m u ta t: az egyes 
képek hatásosan egymás mellé sorozvák s általában az 
egész mű mély , helvlyel-közzel megindító hangulatot
gerjeszt. —m.

*
Beöthy László „Úri tréfa“ cimii rajzát la

punk jövő heti száma fogja közleni. — Korán 
elhunyt humoristánk e még sehol meg nem je 
lent müve már mint irodalmi hagyomány is, oly érde
kes , hogy olvasóink figyelmét reá külön is fölhívni el
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nem mulaszthattuk. E rajz egy részét képezi a be
fejezetlenül maradt »Menyasszony“ cimü regénynek.

*
»Vázlatok a magyar emigratio életéből“

címmel érdekes kötet jelent meg közelébb A 1 d o r 
Imrétől. E vázlatok — miként az előszóban olvas
suk — nem rendszeres történet s csak előfutárja egy 
terjedelmesb műnek, mely az emigratio viszontagsá
gait , jó és rósz nap ja it, kevés örömét és sok bánkó- 
dását szorosb összefüggésben, az adatok nagyobb bő
ségével s felölelve a két tized egész időközét, fogja 
föltüntetni. Aldor ezúttal csak a főmozzanatokat sze
melte ki s ezek közül is csak azokat, melyek az ál
ta l, hogy Kossuth a központ, s közvetlen jelentősé
gük — valamint utólagos eredményeiknél fogva is 
egyaránt a 48-iki mozgalom folytatásául tekintendők. 
A könyv azonban sok uj adatával igy is igen érdekes 
olvasmány s hisszük, hogy széles körben el fog te r
jedni. Ara 1 frt 20 kr. Ki tiz példányt rendel vagy 
gyűjt, csak 10 frtot fizet s még egy tiszteletpéldány
ban is részesül. A megrendelési összegek Aldor Im
réhez (kereszt-utca 8. sz.) küldendők.

*
„A szó n ok la ttan  a laprajza . u Tanodái és ma

gán használatra irta M é s z á r o s  Amand zirc-cistercj 
r. áldozár és tanár. E m ü, mely főleg a középtano - 
dák szükségleteinek óhajt megfelelni, újra szép bi
zonyítéka annak, hogy az oktatás ügye körül mily 
buzgalommal fáradoznak kath. tanférfiaink. A »szónok
lattan alaprajza“ nem eredeti mü. de gondos és ta
pintatos átdolgozása S c h l e i n i n g e r  és mások mun
káinak, itt-ott célszerű változtatással s függelék gya
nánt az észtan főbb alapelveinek s a gondolkozás ál
talános szabályainak elősorolásával. Kiadása által 
szerző hasznos szolgálatot tett a tankönyvirodalom
nak , de azok is használhatják, kik könnyedén és 
magán szorgalom utján óhajtanak megismerkedni a 
szónoklattan alapszabályaival. Ara csinos kiállításban 
1 forint.

S z I n í  á z.
A budai színkör ügyei újabban ismét komoly 

aggodalmakra nyújtanak okot. Aradi társulata, mely 
ha nem is kitűnő, de mindenesetre jelentékeny erők
kel kezdé meg működését, a nyári hónapok deficitje 
miatt bomladozó félben van, s úgy az operettétől, 
mint a drámától máris többen eltávoztak. Szabatos 
előadásokról most már szó sem lehet, sőt attól lehet 
tartan i, hogy a tagok száma annyira megfogy, miszerint 
rövid francia vígjátékokon s egyfelvonásos operetteken 
kívül más darabot nem is láthatunk. A nagyobb sze
mélyzetet igénylő drámák és vig dalmüvek a játék
rendről már is letűntek. Ily körülmények között a

sajtó hallgatása megrovást érdemlő hanyagság volna. 
Budán a magyar színészet ügye soha sem állt erős 
lábakon, s minden egyes meghiúsult kísérlet ártott 
jövőjének. Hitelét a közönség előtt nagyrészben már
is elveszte s ha Aradi fáradozása is sikertelen leend, 
egyhamar aligha fog zöld ágra jutni. Ezért szüksé
ges , hogy Aradi minden erejét összeszedje és a sajtó 
tanácsaival támogassa működésében. Mi megvagyunk 
arról győződve, hogy erős kitartás mellett — ide szá
mítván természetesen a már folyóvá tett állami segélyt 
is — a budai színtársulat teremtene magának közön
séget , de más részről azt is tudjuk, hogy rendezet
len társulattal boldogulni sohasem lehet. A mostani 
erők dicséret a kevés kivételnek, távolról sem elégí
tik ki egy fővárosi közönség igényeit, s Aradi szo
morú estékre számíthat, ha a várszínházban is jelen
legi tagjaival tesz kísérletet. Lehetetlenséget senki
től sem követelhetünk. de a budai színház igazgató
jától annyit mégis meg lehet várni, hogy legalább az 
elsőrendű szerepek betöltésére képzett és gyakorlott 
színészei legyenek. Mint már többször elmondtuk: 
nem kell kapkodnia nagyobb szabású drámai müvek 
u tán ; adasson élénk vígjátékokat, népszínműveket, s 
ami vegyesajku közönségnél különös figyelmet érde
mel , ne legyen szűkmarkú az uj operettek szinrehoza- 
talában. Mindezekhez nem nagy anyagi áldozat kell, 
s ha a közönség nemcsak buzgalmat, de némi pezs
gést is lá t, a téli idény jövője biztosítva van. M ed- 
g y a s z a i  Ilka k. a., V iz  v á r i n é  asszony s a köze
lébb megérkezett M a r c z e l l ,  oly tagok, kik erős 
oszlopait képezhetnék egy jó operette-társulatnak, s 
ha hozzájuk A r a d i  még egy élénkjátéku tenoristát, s 
betanult kart szerez — bizonyára kielégítő sikert fog 
aratni újdonságaival. Ily tagok mellett nem lehet 
szó a játékrend örökös ingadozásáról sem. mi meg
élője az igazgatói hitelnek. A tűrhető drámai tár
sulat szervezése sem kivihetetlen, de szükséges, hogy 
az igazgató inkább a buzgó és jó erők megnyerésére, 
mint a szám szaporítására fordítsa figyelmét. Tudunk 
elég példát, midőn egy kedvelt tag magában közön
séget teremtett. Ha Aradi ily elvek szerint erősiti 
meg már-már bomladozó társu latát, a téli idény 
alatt sikert remélhet; ellenkező esetben oly örvény 
szélére ju t , mely nemcsak igazgatói hitelét, de a bu
dai magyar színészet jövőjét is veszélylyel fenye
geti.

TARTALOM. A materializmus az újabb német lyrában. 
II. A d a  C h r i s t e n  költeményei. R á  d l  Ödön. — Ly diához. 
H o r á c  költeménye. T ó t h  Endre, — A treppii lányka 
H ey s e Pál. — Michelangelo és a reformatió. E n d r ő d y. 
Sándor. — Tárcalapok. — Irodalom. — Szinház.

Felelős szerkesztő: Kiadó:

Szana Tamás. Fekete Bernát.
Pest, 1870. A „MINERVA“ gyorssajtónyomása.
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Habt als Stümper angefangen 
Und seid Stümper auch geblieben;
Kirch’ und Parlament seit langen 
Jenes Handwerk b e s s e r  trieben.“ --------

Vagy ;
Von solch’ heidnischem Gebrauche 

Sind wir Christen längst gereinigt:
Wir bekränzen stets die Gräber 
Jener, welche wir gestein ig t.------- “

Ezek oly hangok, melyeket a költészet 
még nem igen hallott; ama költészet, mely az 
egynapiság kultuszára adta magát. Hál’ is
tennek , e költészet napja hanyatlani kezd; az

érzelgősség és eszmeszegénység költészete le
járta idejét. A világraszóló, az emberiséget 
érdeklő nagy kérdések belevonatnak a költészet 
tetszős és keresett körébe és ez utóbbi uj felada
tot nyer: álombaringatás előtt a f e l v i l á g o s i -  
tás t .  Csak az aludjék el aztán, ki felvilágo- 
sittatva elaludni képes.

Röviden jeleztük ez uj irányt a költészet
ben , melynek materialisztikus tendenciájú két 
követőjét —  vagy előharcosát kárhoztatni vagy 
elitélni már azért sem lehet, mivel határozott 
költői egyéniséggel találkozunk bennük. Ez pe
dig oly körülmény, mely a mai költészetben 
nem igen gyakran adja elő magát.

R adl  Ö d ö n .

O R O S Z  D A L .
Leány  :

Jó ápolónőm, kedves nénikém,
Nem tóm mi az, mi történik velem ?
Mint ki tűzben van égek mindig én,
Nincs nappalom s nyugalmas éjelem.

Daj ka :
Keresztet vess magadra gyermekem,
Bizonynyal egy mesém ijeszte meg —
Miket látsz, nemde, mostan szüntelen,
Az alakok sötétek s rémesek ?

Le á ny :
Nem nénikém, mit látok szép alak,
Tartása büszke, hogyha m egjelen;
Mint a mesében egy királyfinak,
Ruhája gazdag, bársony és selyem.

Da j ka :
Ez bizonyosan maga Lucifer,
Vagy a pokolnak egy más ördöge,
A félelemtől már a szivem ver,
Ha megigézne lelkem öröme !

Le á ny :
Nem ördög az kedves, jó nénikém,
Szépen beszél, szavai édesek,
És a jó istent arra kérem é n :
E szép fiúnak adjon életet.

Da j ka :
Oh, jaj nekem susog a vén dada,
Öreg vagyok, és mégis oly szamár !
Üres fejem ördögre gondola,
Megnőtt a leány, s most szive szívre v á r!

PETŐFI ZOLTÁN.

ü  R I T R É F A.
— Rajz. —

Irta: BEÖTHY LÁSZLÓ.

Kánikula kellő közepén a napnak azon részében 
veszi kezdetét beszéljünk , mikor mindenkinek meg 
van engedve, hogy — előbb nem — csak most lehet 
megdicsérni, azaz magyarán szólva: alkony volt. A 
nap egyegv elkésett sugarai égtek még az alföld ho
mokjában , mig a többi előresietett egy boldogabb vi
lágrészbe — hajnalt támasztani.

A nyugotról pirosló látkörből egy sötét alak 
bontakozik ki. Addig is mig közelebb jőne, kisértsük 
meg, ha vájjon tudnók-e kitalálni , ki és mi le
het ez a sötét alak? Mint messziről kivehetjük kö
rülbelül üyetén leirását adhatjuk: szoknyában van, 
nem asszony, feketében jár, nem gyászol, fán áll. 
nem madár, kötél van a derekán s épen úgy néz ki,

mint a kolduló barát! találjátok ki, mi az? — a hol 
ni, bizony-bizony csak egy kis gondolkozás s im rá
foghattátok, hogy — mi is lehetne más, mint: egy 
kolduló barát, ügy van az édes olvasóm, az a k i s  
g o n d o l k o z á s  mindent kitaláltat az emberrel, mint 
azt egy élő példa, legközelebb ama cseh trombitás 
is eléggé bizonyítja, ki a trombita készítésének titkos 
mesterségén addig törte éjjel-nappal a fejét, mig utol
jára is nagy bölcsen rá jö tt, miszerint a trombita- 
csináláshoz az újabb methodus szerint sohasem kíván
tatik egyéb, mint: végv bizonyos mennyiségű lyukat, 
foglald azt köröskörül bizonyos mennyiségű rézzel, s 
kész a rombita, és csak fújni kell! — így jöttünk 
rá mi is olvasóim , hogy ama szoknyás, sötét alak,

38*
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kmek" kötél a derekán, batyu van a vállán, semmi 
egyéb mint — kolduló barát.

Kolduló bará t, kit ezennel mint beszéljünk egyik 
hősét mutatjuk be olvasóinknak. Alig huszonnyolc- 
karminc éves; valamelyik szegény szerzet kolostorá
ban novitius. Hajtott, görbe orra, előre álló ajka, mely
ről szőke, hegyes szakála, mint kakas alsó taréja ber
zenkedik s bajusztalan porlepte arca bizonyos zsidó 
typust kölcsönöznek vonásainak; fehér kötővel átszo- 
r ito tt, bokáig érő csuháját ujjnyi vastagon lepte el 
az ut pora, s csak egyedül annak köszönheti, hogy 
az alatta rejlő szakadásokat, miket ő időnként saját
kezűig foltozgatott össze, közelről sem láthatjuk 
meg. Hátán egy — nagyságára nézve zsáknak is be
illő tarisznya v o lt, melyet egy görcsös botra fűzve 
majd égjük, majd a másik vállára tett á t , hogy az
alatt mig az egyik fárad a súly a la tt, a másik leg- 
alább kipihenhesse magát. — Alig haladt hősünk 
még vagy kétszáz lépést előre, fáradtan, mármár ki
dőlendő lábakkal a hátára rakott teher alatt, midőn 
egy útra állított- fakereszthez é r t ; ott megállt, leemelé 
vállairól a tarisznyát, fejéről pedig a kalapot, s igy 
megkönnyebbült testtel (meri nem egykönnyen mond
hatnék m eg, melyik volt nehezebb, a tarisznya-e a 
vállán, vagy pedig fején az a vaskalap, melyet két 
kézzel támasztott oda a kereszt lábához,) buzgón le
térdelt és egy hosszat imádkozott. Öt-hat perc múl
va azonban, úgy elnyomta már a szent atyát a nagy 
buzgóság, hogy a fejével a mint ott bólingatott, ak
korát talált egyet bólintani, hogy többé nem volt 
ereje visszaemelni fejét, hanem egész önmegadással 
lehajtá azt tarisznyájára, s félóra múlva azon vette 
észre magát, hogy rettenetesen aluszik, még pedig 
olyan mélyen, hogy tüzes vassal is mesterség lett 
volna hamarjában főiébreszteni.

E zalatt, mig törődött vándorunk az ut fáradal
mait ott a keresztfa alatt pihente, — távolból egy 
négylovas kocsi zörejét s ostorpattogásait halljuk. A 
szürke homályból még szürkébb négy paripa ágasko
dik kifelé, maga után ragadva egy könnyesded köny- 

nyü nemzeti színre festett paraszt kocsit, melyben 
két egymástól különböző egyéniség foglalt helyet. Az 
egyik, t. i. ki kocsisnak szegődött b e , a hátulsó ülés
ben kényelmesen alud t, a másik pedig, ki mint öl
tözete m utatá, ura lehetett amannak, elől a kocsis
ülésben , pattogó ostorral kezében, a négy rohanó 
mént maltretirozta.

— Ferkó t e ! kiálta a pseudó kocsis, a hátsó 
ülésben horkoló pseudó urnák, s megállitá a négy lo
vat olyan egyszerre, mintha szemközt kőfalnak ütőd- 
tek volna, a mint a keresztfához ériek, melynek lá
bánál a fönn leirt törődött vándor szunnyadóit. — 
Ferkó t e !

— Parancs, nagyságos uram ! kiálta fel álmá

ból felriadva a szolga, s a hirtelen megállított 
kocsi-zökkenésre nyaka közé bukva az ostoros földes- 
urnák.

— Eredj csak Ferkó, ugorj le s nézd meg, mi
féle feketeség fekszik ott a kereszt alatt?

Ferkó hirtelen kitörlé szeméből azt a kis álmot, 
mely makacsul oda fészkelte magát, s kiugrott a ko
csiból. A keresztfa töredezett vörös léc-keritésével, 
mint egy négy öl távolra, oldalvást esék az ország- 
uttól. Ferkó oda sietett, s vagy öt lépésre, megállt 
a fekete tömeg e lő tt, s félénk vizsgálgatás u tán , jó
nak látta csak ott helyben maradni, s onnan kérdezni 
meg tőle hogy: ki vagy, mi vagy ?

— Kiálts rá Ferkó, vagy menj közelébb, s ad
dig nézd, mig meg nem szólal.

— Ki vagy ?! kiáltá Ferkó, előre nyújtván nya
kát, de lábával egy lépést sem téve előbbre. — Szólj! 
Ember vagy-e vagy csizmadia?

— Ejnye mennydörgős ilyen-olyan! kiáltá az ur 
1 eugorva a kocsiból; — fogd meg ezt a gyepiüt gyáva 
teremtés t e ! — s azzal oda sietett a kereszt alá, s 
látva, hogy a fekete tömeg, melylyel Ferkó a nagy 
képzelődés miatt csak amúgy öt lépésről kokettirozott, 
— semmi egyéb, mint egy imádkozása közben elszu- 
n yadott b a rá t, elkezdé őt irgalmatlanul rázni, hogy 
ébredjen fel. Az erős rázás megtette hatását, — az 
alvó fölnyitá szemeit, mámorosán körültekinte és 
látá — hogy a nagy sötétség miatt semmit sem 
láthat.

— Jó reggelt szent a tya! kiálta rá a nagysá
gos kocsis. Bizony nagy buzgóság lehetett, a mi 
önt annyira elnyomta, hogy e kemény fekvésen is oly 
jóizüt tudott aludni.

— Az ur szolgájának sehol sem lehet kemény a 
fekvése. Jákob hajdan követ tett feje alá , s megje
lent előtte az u r, s megédesité álmait, mert hü 
szolgája vala, — jegyzé meg fogai közül eregetve a 
szókat a b a rá t, s vállára vetvén tarisznyáját indulni 
akart,

— Hát hova megy szent atya?
— Majd csak ide a legközelebbi városba.
— Gyalog?
— Az apostolok félvilágot jártak be gyalog, s 

még sem fáradának el, mert a hit önte beléjük na
ponként uj erőt.

- H j a ,  az akkor vo lt, régen volt, ez meg most 
van, — hanem ne töltsük hiába az időt, üljön fel 
kocsimba, én is a városba szándékozom, s legalább 
egy pár órával hamarább célnál leend. No üljön fel 
hamar!

A barát egyideig habozott, hanem aztán még
is csak jónak látta a kínálkozó alkalmat el nem 
szalasztani, habár az apostolok a maguk alkalmatos
ságán utazták is be a kerek világot, s azzal megkö



szönvén a szívességet, fölvető magát a kocsi hátulsó 
ülésébe.

A négy ló tljra nekieredt , s repült mint a vil
lám. Alig haladtak vagy öt percet, a kocsis ur hátra 
k iá ltá :

— Ferkó t e ! ne alugyál hát, mert kivágom a 
szemedet ezzel az ostorral! vedd elő a pincetokot 
s aztán kináld meg a tisztelendő urat abból a sziv- 
erŐsitőből. — Iszik egyet ugy-e tisztelendő ur?

— Köszönöm, szól ismét foga közül a ba
rát ; nem élek itallal; én csak forrás-vizet szoktam 
inni.

— E j , forrás-viz! igvék kegyed ! ez is forrás a 
mi a pincetokban van: öröm forrása! szólt amaz, s 
kezébe nyomá a pintes üveget.

— Igen, de nekem mindjárt megárt, — szólt alá
zatos mosolylyal, s titkos oldalkacsintást vetve a ci
linderre] — nekem mindjárt fejembe megy az ital.

— Ne gondoljon vele, az apostoloknak is fejükbe 
ment az édes b o r, s az a hasznuk lett belőle, hogy 
tiz enkét nyelven beszéltek egyszerre. — így n i! — tévé 
utána a mint a barát egy olyat húzott az üvegen, azt 
hitte volna az ember, rajta felejti az ajkán: adja isten 
egészségére! Ferkó, ha kifogy az a pintes, azonnal 
végy elő másikat a pincetokból, s kináld meg a tisz
telendő urat. S azzal kieresztő az ostort ú jra , s a 
négy tá to s , azt gondolta volna az ember : csillagot 
szedni mennek , úgy repült.

Az utazás igen vígan folyt. A jókedvűi férfi, ki 
a lovakat hajtá , s kiben ezennel Józsa Gyuri név 
alatt az alföld egyik leggazdagabb s egyúttal legka
landosabb . furfangos eszü s tréfás kedélyű földesurára 
ismerünk , hátra-hátra tekintgetett, folyvást kinálgatva 
a már ismerkedni s bátorodni kezdő barátot. Alig ha
ladtak vagy félórát, midőn Józsa egy előtte haladó 
alakot pillanta meg.

— Megállj! kiálta azonnal a gyalog utasra: Ki
vagy ?

A megszólított, útját folytatva, amúgy félvállról
felelt:

— Nem lát kend a szemétől?
Józsa közelebb hajtá lovát az idegenhez, s előre 

hajolva jobban szemügyre vette.
A h, ezer menykő! kiálta a mint az idegent 

ruházatáról megismerő : most látom csak m i, hiszen 
katona kend. Hát hova utazik vitéz barátom?

— Majd csak ide a városba, be.
— S honnan jő?
— Itáliából.
— Tyju! s onnan egész idáig gyalog ?
— Hol gyalog, hol a magam lábán.
— Hiszen messze fold az nagyon. Mennyire van 

Magyarországtól az az Itália?
— Épen annyira, mint Itáliától Magyarország.

—. Hm, szólt Józsa, egyet vágva fejével: volt 
apjának okosabb fia kendnél?

— Volt bizony.
— Ugyan hány?
r- Egyik se hányta a másikat.
Ez aztán olyan párbeszéd, olvasóim, melytől az 

ember tisztára megbolondulhat, ha félóráig találná 
folytatni. De Józsa Gyuri az ilyenekben lelte gyö
nyörűségét, s ezért egész jó kedvvel hátrafordult 
üléséből s szólt:

— Ferkó te! vedd elő csak azt a pincetokot. 
Nem iszik vitéz barátom?

— Látná kend, ha innám,
— Ejnnye, menydörgös, engem ne kendezzen, nem 

vagyok én kend.
— Már biz én kocsist nem szoktam soha tens- 

urazni.
— Hallja, szólt Ferkó, füléhez hajolva a bakan

csosnak, a mint az egyik pin test oda nyujtá neki 
hallja-e, ez a nagyságos u r , azért ha olyan cifra 
szűrben hajtja is a lovakat, — úgy beszéljen ám 
kend vele.

— Nagyságos ur? szólt megnyomva a bakan
csos, s szájához emelve az üveget, s már épen 
inni ak a rt, de a magyar ember sohasem iszik ad
dig, mig valakire rá nem köszönt, kivált arra, ki
nek a borából iszik ; no ha nagyságos u r , tehát az ur 
isten áldja meg. Ne féljen, addig meg nem hal, mig 
engem l á t .

— Köszönöm vitéz. Kináld Ferkó a tisztelendő 
urat is. Kend pedig barátom , vesse föl magát ide a 
hátulsó ülésbe, s majd berántom egy félóra alatt a vá
rosba. Hogy hivják kendet, vitéz.

— Kardos Mihály, — szólt a baka, egyik lá
bát a kocsi hágcsójára emelve, nem sokat fontolgat
ván , ha vájjon elfogadja-e a kínálkozó alkalmat 
vagy ne.

Mikor a katona helyet foglalt a kocsiban, a ba
rát olyanféle kedves állapotban feküdt már a hátulsó 
ülésben, mely állapotban az ember a bakancsost is 
generálisnak, a generalist egy armadiának nézi, az 
egész világot pedig rettenetes rózsaszínűnek találja. 
Volt valami mulatságos és eredeti, ez egymás mellé 
szorult, két különböző lényben. Ama szenteskedő 
férfi, ki azonban most már egészen más szemekkel 
nézte a világot, mint ezelőtt csak félórával is , s e 
nyers katona, szilaj kedélyű világfi, kinek elhagyott 
szeretői most is sírnak utána Mantovában , Veneciában, 
most mint két szélsőség találkoznak Józsa Gyuri kocsi
jában. Hogy azonban félre ne értessünk, előre kell bo
csátanunk, miszerint ama csuhába öltöztetett egyéni
ség, ki oly leirhatlanul jól találja magát a hátulsó 
ülésben, korántsem valamely szerzet fölszentelt em
bere , hanem inkább mondhatnék, oly szolgája, ki
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tanulmány és egyéb lelki műveltségek hiányában a 
megnemélhetés aggodalmai elől, a kolostor falai 
közt keresett magának menedéket, s ott holmi kézi 
munkákra használtatván, csak pro form a, az unifor
mis kedvéért járatott csuhában és vaskalapban, s ki
nek minden magasabb hivatása és foglalkozása a szer
zet számára begyült adakozásokat, mik in natura 
például krumpli , zab, árpa stb. adattak, a vidékről 
a klastromba szállítani; az egész vidék apraja örege 
ismeré már az adószedőt, sok tréfát is csináltak már 
hébehóba, s mindenki csak saját nevéről szólitá ő t : 
Mihály barátnak.

Mihály barát tehát ott feküdt a katona m ellett; 
eleinte nagyon nyugodtan viselte magát, nem beszélt, 
csak néha a foga közül mormogott egy pár érthetet
len szót, s olyankor rendesen egyet húzott utána a 
cilinderből s megint elhallgatott. A katona is me g - 
húzta eleinte magát, ő se beszélt sokat, de annál 
többet ivott. S nem telt bele egy óranegyed, mi - 
kor Józsa Gyuri nagy gyönyörűségére, úgy megeredtek 
Mihály barát és Kardos vitéz nyelvének kerekei, hogy 
kész mulatság volt őket hallgatni.

A szót, Mihály barát inditá meg.
— Igyék generális ur! szólt, s oda nyujtá neki 

a félig ürített üveget.
Kardos Miska rá nézett a barátra; ránézett p e 

dig olyanformán, azt gondolta volna az ember, mind
járt bekapja őt. Hanem nem kapta be. Elfordult tőle 
és csak a fejét csóválta; — még azt senki sem 
mondta neki valaha, hogy generális!

Rövid szünet állt b e ; csak akkora, mig Kardos 
az üveget a szájához emelte, abból egyet ivott, s az
után igy szólt :

— Hát tudja-e azt maga pater conpurgater re- 
verender, hogy mi az a generális ?

Mihály barát csak annak köszönheti, hogy rög
tön hanyatt nem esett, mert már a nélkül is hanyatt 
feküdt, úgy megijedt e három gyilkos deák szó hal
lattára , s azonnal rettenetesen kezdte hinni, hogy 
Miska vitéz úgy beszéli a deák nyelvet, mint a ke
rékcsapás.

— H m , — generális , — h m ; — felelt nagy 
sokára Mihály; — h á t , generális.

— Generális ám a ki lelke van; de nagy embe r 
az , első személy az armadiában, kivel még a császár 
is paroláz, s a maga borából, maga poharából kínálja 
m eg, ha megtisztelni akarja.

— Beszélt-e már kend a generálissal ? kérdé 
Józsa Gyuri, hátra fordulva ülésében.

— De hányszor! felelt Miska: — h a j, nem 
egyszer veregette meg a váltamat, sem kétszer! de 
még a nyakamba is borult, mikor kikaptam az obsi- 
tomat s úgy marasztott, mintha tulajdon édes apám 
lett volna, s azt Ígérte, hogy ha a patalionnál mara

dok , kész embert csinál belőlem, s aztán keres szá
momra egy facér leányt. s a maga költségén ki- 
házasit.

— S ki volt az a jó generális ?
— Ki volt ? felelt hetykén Miska: — a bi

zony senkisem volt m ás, u ram , mint maga Ra- 
deczky.

— H m ; — s mit mondott aztán kend neki ?
— Hát biz én azt mondtam, hogy megköszö

nöm egész alázatossággal kegyelmed jóakaratát vitéz 
generális ur , de van nekem már otthon egy Örzsém, 
ki tizenkét esztendő óta vár rám , aztán elég is volt 
ebből ennyi, — elég ? de még a lakodalomból is sok 
lett volna már.

Ezalatt közeledtek utasaink a városhoz. A so
rompó előtt megállitá Józsa Gyuri a lovakat, aztán 
leszállt, oda nyomott Ferkó markába egy tízest, s 
azzal egy pár szót súgva a fülébe, befuttatá őt lóha
lálában a városba. Kiig Ferkó a városban já r t, az
alatt a furfangos földes u r , folyvást itatá vendégeit. 
Néhány perc múlva visszajött Ferkó, hozván magá
val egy kis papirosba betakart valamit, azt átadá urá
nak s fölült ismét helyére.

Iszik-e még atyaságod ? kérdé Józsa, kezével egy 
tele üveg s a papiros között babrálgatván.

Mihály barát, azon állapotban volt, melyben az 
ember szólni is rost már. S azért nem is szólt sem
m it, hanem az üveget elfogadván, egyet húzott rajta, 
s mint hosszú szünet múlva utána tévé: mosVjez 
már az utósó vo lt, mert ha még csak egy csöppet is 
innék, bizonyosan az a csöpp lenne az . mely neki 
megártana. S azzal átadá az üveget Miskának, ki is 
egészen máskép gondolkozék, ha még csakugyan tu
dott gondolkozni, — s azt mondá, miszerint neki 
nem annyi, de még két ennyi sem árt m eg; s nem 
ilyen de még a generálisa bora sem verte földhöz 
soha, s tán ha valaha most legigazabbat mondott 
Miska.

Józsa Gyuri ezalatt kezébe vette ismét a gyep
lőt , s behajtott a város legelső vendéglőjébe. A vá
ros nevét nem mondjuk m eg , hanem a legelső ven
déglőjét „ vörös ökör“-nek hívták. Ott megállitá a lo
vakat, vendégeinek pedig azt mondá: most már me
hetnek a hova akarnak, kiki dolgára. Vendégei 
azonban úgy megbicsakolták magukat, bizonyos hir
telen rájuk jött mély álomnak m iatta , hogy azt sem 
mondták, baka, de még csak a fülüket sem mozdí
tották.

— Ferkó t e ! kiáltá a foldesur: az altató ugyan
csak operál: honnan hoztad ?

— A sz. háromság patikából, nagyságos uram.
— Ugyan hamar dolgozik. Hanem mi is hogy 

el ne késsünk, láss hamar dologhoz; — húzd le 
mind a kettőjükről a felső ruhát, érted ? aztán a barát
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csuháját add a katonára, tedd fejébe a vaskalapot, a 
frakk és bakancsba pedig öltöztesd bele a barátot; de ! 
vigyázva, hogy föl ne ébredjenek.

— Meglesz, nagyságos uram , szólt Ferkó s 
egész készséggel hozzá fogott a munkához. Egy óra- j 
negyed m úlva, bakancs, magyar nadrág . frakk és az 
obsitos sapka, a magával jót tehetetlen barát tag
jaira vándorolt, az öltöztetési műtétéi alatt olykor- j 
olykor keservesen nyöszörögve, vagy egyet rúgva lá
bával , midőn a szűk bakancs jó l , rosszul, lábaira 
fűződött, de a szemeit a világért föl nem nyitotta. 
Miska öltöztetése már kevesebb időt, kevesebb fárad
ságot igényelt; a bő csuhába sokkal könnyebb vala 
belebujtatni ő t , mint a feszes magyar nadrág s ba
kancsba belefüzni a barátot. Ferkó a verítéket tö
rölte homlokáról, s azt m ondta, hogy kenyerének 
javát megette, de még ilyen munkát nem csinált, s 
aztán végig tekinte, mint saját munkáján, a két át
változtatott alakon, s úgy vágta magát nevettében a 
földhöz , azt gondolta volna a ki lá tta , tisztára lerö
högi az égről a csillagokat.

— Ne nevess hát Ferkó; mert úgy oda ütök az 
egyik füledre, hogy a másik is megfájdul bele! ki-

álta Józsa Gyuri, kinél az ilyen ígéretek teljesítése 
nagyon könnyen állt.

Ferkó , betömte két tenyerével orrát, száját, hogy 
ha már nem tudja is magát megtartani a nevetéstől, 
de legalább eltakarhassa.

— Van-e itt valahol klastrom a városban ? kérdé 
Józsa Gyuri.

— Van nagyságos uram , a szél utcában, ott hol 
a kolduló barátok laknak.

— J ó , szólt a földesur, s fölült a kocsiba. — 
Eredj Ferkó, szaladj, kérdezd meg a korcsmárost 
hány óra?

Ferkó elrohant, s a másik percben visszajővén, 
mondá:

— Tizenegy óra múlt nagyságos uram.
— Járnak-e még sokan az utcákon ?
— Alig egy pár ember, még baktert sem igen

látni.
— Eredj tehát gyalog a szélutca felé, majd én 

lépést hajtom utánad a lovakat.
Ferkó elől ment, Józsa Gyuri utána, s jóizüka

cajjal adta át alvó vendégeit a visszás helyzet más
nap bekövetkezett zavarának.

O L Y M P I A .

— GRANDET LEO BESZÉLTE. — 

I.

Mennyire képes feledni a szív! — Az enyi- 
m et a legbájosabb teremtés sebzé meg s keltett en- 
gesztelhetlen gyűlöletet, mely a vett sérelem utófájdal
mait szünetle:'ül táplálta. Azonban alig folyt le egy év 
s a boszuvágy már lecsilapult; a nyugalom és en- 
gesztelődés ismét visszatért a megfontolás nyomán. 
És merem állítani, hogy e szív teljesen kigyógyult! 
A csapás rettenetes volt és én halálosnak hittem. — 
Soha sem gondoltam volna, hogy oly angyalszép 
fiatal leány oly ördögi lelket rejtegessen és képes le
gyen a legsötétebb tervek kifőzésére és végrehajtá
sára : hogy oly tiszta homlok, oly nyílt tekintet és 
az a jk , melynek minden mosolya őszinteséget látszott 
lehelni, oly ügyesen tettessen és engem oly sokáig 
ámíthasson; hogy a fehér, finom kezecskék oly ke
gyetlenül széttéphessék és zúzhassák a szivet. De is
métlem. már mindenen túl vagyunk; a szenvedett fáj
dalmak emléke is eltűnt. E században becsvágytól és 
nyereségtől zaklatva, mindenki anyagi érdekek után 
rohan s ama magasztos érzelmeket, melyek a haj dán
kor sajátjai voltak egész erélylyel fojtják el. Valódi 
szenvedély , lelkesültség, engesztelhetlen boszu, örökké 
tartó szerelem, s mindaz ami minket kissé a vadak 
fölébe emel, eltűnt, elenyészett végkép a fold színé

ről. Mi csupán kivételes példákat észlelhetünk még 
és az áldozatok is csak bámulat és nevetség tárgyaivá 
válnak kortársaik előtt, mint a kik nem értik meg 
őket. Éji részemről e modern eszmék benyomása alatt 
a század és különösen Párís felületes nevelése folytán, 
a rendes kerékvágásban jártam .• csalódtam, feledtem, 
elárultatám, megbocsáték; és az idő meggyöngitvén sze- 
relmemet, haragomat is lecsilapitá. Ez az oka, hogy 
én immár minden elfogult részrehajlás és izgatottság 
nélkül elbeszélhetem kalandomat.

II.

Két évvel ezelőtt huszadik évemet betöltvén, a 
vidékről Párisba mentem jogot tanulni. Midőn e rop
pant városba érkeztem, egyetlen lelket sem ismertem : 
azonban tudtam , hogy lakik itt egy nagynéne rokonom, 
kit én soha sem láttam , de szüleim, midőn körükből 
távozám, lelkemre köték, hogy meglátogatni el ne 
mulaszszam. A sok futkározás, a melyet tennem kel
lett , hogy a város nevezetességeivel megismerkedhes- 
sem , a mély csodálkozás, mely engem akkor, mint 
még járatlant és tapasztalatlant elfogott a széles ki
terjedésű barátság, melyet kötni nem késlekedtem 
úgy az iskola padjain, mint a tápintézetben és a fo
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gadóban, hol megszálltam, az elragadtatás és az élve
zetek , melyek azt követék, szóval minden, mi csak 
egy jámbor vidéki ifjat képes szórakoztatni, midőn 
először lép be a sffélvárosba., jó ideig feledteté velem 
az Ígéretet, mit szüleimnek tettem. De lassankint csi- 
lapodni kezdett lázam, magamhoz tértem, kiválogat
tam barátaimat és úgy osztám be munkaidőmet, hogy 
a megengedhető szórakozásra is jusson valami. Páris 
minden ritkaságának, nevezetességének szemlélésével 
betelvén , másfelől pedig elsőévi jogi tanulmányaim 
elég üres időt engedvén, voltak oly óráim , melyeket 
sehogy sem tudtam értékesiteni. Ily pillanatban ju 
tott eszembe Thibaudier asszonyság, az én nagyuéném 
és eltökéltem magamban, hogy látogatást teszek nála. 
Elővettem a város lakosságának névjegyzékét s kiír
tam abból lakása számát. Csak akkor vettem észre, 
hogy majdnem szomszédok vagyunk. 0  valóban nem 
távol lakottá q u a r t i e r  l a t i n t ó l ,  e csöndes tájtól, 
mely Páris nyugoti oldalán terül el, hol a csillagász - 
leide, a rokkantak palotája emelkedik és a melyet 
hosszában a Montparnasse-boulevard metsz át. Itt ta 
lálható föl a legpompásabb hely a tanulásra és ábrán
dozásra; a székváros zaja megszűnik it t ,  a lármás 
ipar száműzve van innen; a nehézkes omnibuszok és 
bérkocsik kerülik e környéket és az ember úgy él itt 
két lépésnyire Páris központjától, mint valami vidéki 
városkában. A tudósok és tanárok, művészek és irók 
különösen vonzódtak ez oázba, hol elkülönözhetik ma
gokat minden zaj és zavartatástól s szentelhetik mago
kat nyugalmasan a munkának s művelhetik az eszmék 
terét. Azonban kötve hiszem, hogy e tekintetek bír
ták volna Thibaudier asszonyt arra, hogy e városne
gyedben válaszszon magának lakást. Az én nagyné- 
ném pénzügyőrségi irodafőnök özvegye lévén, valóbb- 
szinü, hogy gazdálkodási szempontból az olcsóbb lakást 
vette figyelembe, mert a mint szüleim utján ér
tesültem . férje kimultával csekély vagyon ma
radt rá.

Egy szomorú novemberi nap déli órájában a lu
xemburgi kerten mentem át. A lég hűvös volt és 
nagy felhők tolták egymást az égen tova; négy óra 
még nem volt a palota óráján és a nap már hányát- 
lani kezdett. A sétányok gesztenyefáit már meg- 
fosztá az ősz lombjaiktól és a szél görgette a földön 
utolsó száraz leveleiket.

Egy ideig a Montparnasse-boulevardon sétálgat
ván , egy keresztutcába tértem be és a keresett házhoz 
érkezém. A kapus utasítása szerint a harmadik eme
letbe mentem föl; a kijelölt ajtó előtt selyem zsinór 
csüngött. Megrántván ezt, hangos csengettyű vála
szolt rá és én elfogultan vártam, hogy fogják az aj
tót fólnyitni • s lesznek szemközt egy ismeretlen 
arccal.

A távolból széksnrlódást hallottam: léptek köze

ledtek ; az ajtó folnyilt és én a félhomályban egy te
kintélyes nő alakját láttam magaslani, ki korához ké
pest még eléggé szép volt pongyolájában s két fekete 
szemével oly kémlőleg fürkészett, hogy zavarba kezd
tem jönni.

— Kit keres ön uram ?
— Thibaudier asszonyt.
— Az én vagyok.
— Asszonyom , én kegyednek öcscse . . .  Guérin 

Adolf vagyok.
E nő oly csodálkozva tekinte rám , mintha a 

holdból estem volna alá, s annak lakói nyelvén beszél
nék. Majd mosolygott, föltárta az ajtót s kezet nyújtva 
igy szólt:

— Kedves öcsém, szíveskedjék belépni. Hogy 
érzi ön magát?

— Igen jól kedves néném, és kegyed?
— Meglehetősen. Mióta van ön Párisban ?
— Csak néhány nap óta. I tt akarok jogot vé

gezni.
— Nagyon derék, hogy meglátogatott ön min

ket . . .  Erre tessék! — tévé u tána, előttem menve 
az előszobában, melyen áthaladtunk.

Egy ajtót nyitott meg s maga előtt bocsátott be 
azon s én egy meglehetős gyöngén világított s töké
letes rendetlenségben levő szalonban találtam maga
m at, hol egy fiatal'hölgy varrogatott az ablaknál.

— Olympia — szólt Thibaudier asszony — ime 
Guérin Adolf u r , unokatestvéred.

A leányka elejté munkáját s két kezét térdére 
helyezve, fölemelte fejét s bámulva méregetett szemé
vel tetőtől talpig. Majd hirtelen fölemelkedett, hozzám 
jött s rokoni bizalmassággal nyujtá kezét.

— Jó napot kedves rokon!
— Kisasszony — dadogám, zavarral s megle

petve szépsége által — van szerencsém . . .
— Hagyjuk azt, — kiáltá Thibaudier asszony, 

összeszedve a szétszórt lomokat, melyek a dolgozó- 
asztalon hevertek. — Olympia, gyújts világot, mert 
már alig látunk. Üljön le m ám ! — tévé utána, egy 
karos székre mutatva a kandalló m ellett, melyben kő
szén illatozott. Hozz be fát is — kiálta a távozó 
leány után. Oly hideg van itt már m a . . .  Milyen 
jdő van odakint ? esik ?

— Nem asszonyom.
— Hát a kedves atyja hogy érzi magát? Van-e 

önnek fivére? Nemde ön az elsőszülött? Én nem is 
tudom , hogy vagyok vele, de egészen megfeledkezem 
a rokonság felől . . .  De közeledjék ön a tűzhöz! Ez a 
terem valóban oly rendetlenségben van, mintha csatatér 
volna. Hozzánk rendesen csak csütörtökön jönnek a 
látogatók s igy már ma senkire sem vártam. Bo
csásson meg ön ..  .



— Nekem kell bocsánatot kérnem asszonyom; 
ha én azt tudhattam volna. . .

— Azonban ön kedves öcsém mindennap meg
látogathat. Hát nem vagyunk-e mi rokonok? Kemé- 
lem , hogy gyakran láthatjuk ö n t . . .  Nemde azért 
hallgat ön jo g o t, hogy ügyvéd lehessen ? Gyakran 
látunk az ügyvédi karban jeles egyéneket, én sokat 
tudnék önnek megnevezni. . .

Ekép beszélve, járt-kelt a szobában, rendezve a 
bútorokat, letörölgetve a port s összerakosgátva a 
szétszórt könyveket és hírlapokat. E szalon, mely 
előbb oly komornak és szegényesnek tűnt föl előttem, 
pillanat alatt egészen átalakult, lakályossá és csak
nem kényelmessé változott. Azután elérántott Thi- 
baudier asszony egy karszéket, letelepedett mellem, 
hátraveté magát, összekulcsolá kezét és kissé bizalma
sabban kezde kérdezősködni egyről-másról. Olympia 
csakhamar visszatért, lámpával a kezében s karján 
fahasábokkal; Thibaudier asszony átvette ezeket s egy 
másodperc alatt élénk tüzet gerjesztett, hogy csupa 
gyönyörűség volt szemlélni. Ekkor körülültük mind a 
hárman a tüzet, s csevegni kezdénk; elmondám Thi
baudier asszonynak, meddig szándékozom Párisban 
maradni, és miféle terveim vannak a jövőre nézve.

— A propos, — szólt ő , beszédemben meg- 
szakasztva, — ön ma velünk fog ebédelni kedves 
öcsém!

-  De anyám , mi semmivel sem tudunk UkinálíH
-IrfiKaS"-'U\ U UI I"*»

csak félig behajtott ajtón a konyhatűz világát , mely az 
étterembe sü tö tt, hol mi ebédhez ültünk.

Olympia kisasszony visszatért s hírlappal ked
veskedett; de alig futottam át az első oldalt, már 
jelenték, hogy kész az ebéd. Bementem az étterembe, 
hol azonnal asztalhoz ültünk. Időközönkint Olympia 
kisasszony fölkelt. Midőn az assiettet föladá, én bo
csánatot kértem , hogy alkalmatlanságot okozok neki; 
mire ő azt felelte, hogy az engem legkevésbbé se fe
szélyezzen , mert ő rendesen mindig maga szokott 
fölszolgálni , mire én jónak véltem válaszul e pél
dabeszédet alkalmazni: „Nem szolga az, ki magát 
szolgálja.“

— A vidéken közmondással szoktak élni ? — 
kérdé tőlem mosolyogva.

És midőn erre mitsem válaszoltam ezt tévé 
u tána :

— Ez már Párisban kiment a divatból.
— Engedjen meg kisasszony, de még én nem 

törődtem belé teljesen a párisi szokásba.
— Az látszik, — szólt — de nem tesz semmit.
A társalgás folyamában Páris mulatóhelyeire tér

tünk át s kívánságukra lerajzoltam előttük szülőhe
lyemet , hol sem szinház nincs, sem bálokat és hang
versenyeket nem tartanak.

— Megyünk ma este szinházba? kérdé egyszerre 
Olympia kisasszony.

— Most már kissé késő is lenne, — válaszolt
— Guérm ur elnéző lesz irányunkban s nem fog 

minket megszólni.
— Nem tudom elfogadjam-e meghívását asszo

nyom , tartván a ttó l, hogy alkalmatlanságokat fogok 
okozni.

— Legkevésbbé sem, kedves öcsém, csak úgy 
ebédelünk mint máskor, minden szertartást kike
rülve.

— Akkor semmi ellenvetést sem teszek.
— Nos tehát leányom , lássunk dolog után.
Ezzel odahagyák a szalont és én haliám a mint

az előszobában tanácskoztak.
— Rendelj meg egy habtortát, — szólt Thi

baudier asszony. Kérd meg a pástétomsütőt, hogy ne 
várakoztasson sokáig. . .

És midőn a leányka elfutott a parancsot teljesí
teni , anyja utána kiáltott:

— Az újságot se feledd elhozni!
— Uram! — szólt midőn belépett — önt egy 

pillanatra egyedül hagyom; a konyhában kell kiss é 
körültekintenem. Addig mulassa ön magát könyvek
kel és albumokkal. . . .  Mindjárt elhozzák a hírla
pokat is.

Azzal eltávozott és én csakhamar hallárn a forgó 
és fúvó zörejét, a szén csörömpölését s észrevettem a

anyja. — Különben, mit játszanak ma?
Olympia kisasszony az újságért futott, melyet 

én a salonban hagytam, és visszatérvén igy szólt:
— A dalszínházban a „ Lelenc“-et adják.

— Ismeri ön e müvet uram? — kérdé tőlem 
Thibaudier asszony.

— Nem, asszonyom.
— Lehetséges-e? Nos akkor elviszszük önt ma

gunkkal. Lesz ön oly szives, hogy lovagunkul vál
lalkozik.

—- Örömmel.
— Add fel gyorsan a csemegét. Azután lesz 

ön oly szives uram , hogy kocsit rendel számunkra, 
mig mi felöltözködünk. Ha az utcán nem találna, 
a közel eső rakparton van a bérkocsi-állomás.

Midőn az asztaltól fölkeltünk, én rögtön kocsi 
keresésére indultam s mikorra egy negyedóra múlva 
visszatértem, elcsodálkoztam. hogy Thibaudier asz- 
szonyt és leányát teljesen felöltözve. pompás toillette- 
ben találtam a salonban ülve s csupán rám várakoz
va. Alighogy a rögtönzött ebédtől felkeltünk, pilla
nattal későbben már toilette-be tette magát e két 
párisi n ő . s mint egy delejes ütésre annyira átala
kultak , hogy alig ismertem rájuk u j, elegáns öltözé
kükben. " ......— • ........
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Azonnal folkerekedtünk. A dalművet épen meg
kezdték , midőn egy páholyba léptünk, hol a nők 
rögtön elhelyezkedtek. Én hátuk mögött foglaltam 
helyet s kényemkedvem szerint ábrándozhattam, de 
meg kell vallanom, hogy gyakrabban legeltetém sze
memet Olympia kisasszonyon, mint az előadáson. 
Meg nem állhattam , hogy anyjára is ne vessek egy- 
egy pillantást és elcsodálkoztam, midőn láttam az elő
kelő és valóban méltóságteljes m odort, melylyel a 
n ő , ki még kevéssel előbb fúvót tartott kezében, az 
általa bérelt páholyban elhelyezkedett , mert a pazar 
fényt, az eléggé szerény ebéd u tán , melyet a még 
szerényebben fölszerelt étteremben elkölténk. nem 
győztem eléggé bámulni. Fekete selyemruhában volt 
e n o ; fejét tollal diszitett kalap födte : szépen ido
mult keztyüs kezében úgy tartá a legyezőt, mint va
lami kormánypálcát: átsétált a szomszédos páho
lyokba , s szünet közben oly fejedelmi méltósággal 
legeltető szemét a közönségen, mintha csak a trónon 
ült volna. Azt is észrevettem, hogy tömérdek látcsö
vet szegeztek felénk; Olympia kisasszony pedig zavar 
nélkül kiállotta a kereszttüzet, s oly nyugodt közöny
nyel tekintgetett szerte. mint ki már megszokta a 
bám ultatást, de bezzeg nem úgy voltam én azzal, 
mert észrevettem, hogy azok . kik minket szemlélget- 
te k , kérdezősködhettek egymástól kétségkívül. ki le
hetek én s önkénytelenül öltözetemre pilla nték , mely 
vidéki szabású volt s korántsem az utolsó divat sze
rinti.

Szünet közben a színház társalgó-teremében tet
tünk egy sé tá t, hol több kitűnő s egykét hi
res férfit lá ttam , kiket Thibaudier asszony nevezgetett 
előttem. Midőn a dalműnek vége le t t , ismét kocsi 
után láttam , melyben hazaszállítván rokonaimat, Thi
baudier asszony megköszönvén udvariasságomat, meg- 
igérteté velem, hogy nemsokára ismét meglátoga
tom őket.

Midőn éjfél után egy órakor ismét szobácskám- 
ban valék, visszaidéztem emlékembe a nap eseményeit, i 
s kezdtem gondolkozni e két nőnek életfolyása felől s ( 
megvallom, talányosnak látszott az előttem. Thi
baudier asszony , egy irodafőnök özvegye. ki sohasem 
duzkált a gazdagságban és a k i , szüleim állítása sze
rint , fiatalságán és szépségén kívül mi arahozomány- 
nyal sem já ru lt, s nemcsak nagy szerepet nem vihe
tett , hanem nagyon is takarékosan kellett élnie. Is
meretlen lévén még ama körülményekkel, melyek a 
szorult helyzetben levő párisi hölgyeknek segélyükre 
lehetnek, nem tudtam magamnak egyáltalában meg
magyarázni a pompa és szegénység e vegyületét, mely 
szemembe ötlött s föl nem foghattam e két nő bizar 
életmódját, kik hideg szobában, szegényes öltözetben 
dolgoznak, igen egyszerű ebéddel táplálkoznak, majd 
selyembe és velourba öltözködnek, hogy azután a dal

színházban páholyban tündökölhessenek s a legtekinté
lyesebb férfiak üdvözleteit fogadhassák.

Mint áthathatlan Sphynx tűnt előttem föl Thi
baudier asszony lénye, az ő nyílt és mégis erőtetett 
mosolyával, szórakozott és szakadozott társalgásával, 
mely mellett még jó adag előitéleteáügél is látszott 
bírni. Majd kioltám lámpámat és midőn az álom le- 
szegzé pilláimat, megjelent előttem Olympia kisasz- 
szony bájos alakja s tündériessé szőtte álmomat. Is
mét előttem volt hosszasan fürkésző tekintetével, ha
sonlóan ahoz, midőn a szalonba először beléptem; 
álmodám azt i s , hogy az esti mulatság folyamában 
nem sokat ügyelt reám , ellenben megengedte, hogy 
gyönyörködhessem benne és bámuljam ritka szépségét. 
0  is tökéletesen talány volt előttem, s midőn a szín
házban az erkélyüléseket átfutá szemével, nem látszott 
mentnek minden elfogultságtól. Nekem úgy tetszett, 
mintha ekkor teljesen elfeledte volna jelenlétemet. 
Alig forditá fejét egyszer-kétszer felém. mig én any
jával beszélgettem: de nagyon is élénk figyelmet for
dított más felé, mintha mind a z , mit én neki mond
hattam volna, kevés érdekkel birandott reá nézve. 
Azonban mindamellett is örömmel emlékeztem arra, 
hogy midőn tőlük elbúcsúztam, nyájasan szorított 
velem kezet s bájoló édes hangján igy szólt: „A vi
szontlátásra kedves rokon! *

Ili.

Ama naptól fogva gyakran megfordultam Thi
baudier asszonynál. s ilyenkor megtörtént néha . hogy 
Ohmpia kisasszonyt egyedül találtam . ki engem a 
legszeretetreméltóbb nyájassággal fogadott. Kérdezős
ködött az én és barátaim körülményeiről, kikkel név- 
szerint megismertettem ő t ; minden érdekelte. a mi a 
deák-negyedben tö rtén t: nem igen riasztó vissza némely 
léha események elbeszélési- sem, sőt nagyon kiváncsi- 
lag kérdezősködött tőlem sok hiábavalóság legapróbb 
részletei felől is. Én kielégítőm óhaját, igyekezvén 
titkos gondolatait kifürkészni. Midőn beszédemre 
figyelt. fejét kötésére hajtá. De midőn Thibaudier 
asszony igen egyszerű öltözékében belépett. sűrű fá
tyollal arcán. mintha titkolni akarná u ta it, s a helyett, 
hogy — mint az előtt -— csevegéseinkben részt vett 
volna, csak ritkán osztakozott azokban. Házuknak 
bizalmas barátjává lettem s még az ebéd elkészítésé
ben is segélyt nyújtottam nekik. Eljártunk együtt a 
színházba. sétákra rándultunk ki s végre mindenhová 
kisértem e nőket.

Nem csupán a st. germain-külvárosból és Chaussé 
d’Antinból állott az ő világuk. Fáris legelegánsabb 
negyedeibe jártunk mi különböző házakhoz, s nem 
fogadtak szalónukba a nők másokat, mint a legkiválóbb 
egyéneket; olykor olyakat, kik eszük által tűntek ki, 
de leginkább csak gazdag embereket. Az amphytrio-
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nők mind olyanok voltak, kiket Thibaudier asszony 
még férje életéből ism ert, s kiket még abban az idő
ben is elfogadott: főhivatalnokok, nyugalmazott iro
dafőnökök , és nagykereskedők. Egy körülmény 
azonban nagyon meglepett engem e társas összejöve
telek alkalmával, nevezetesen, hogy az ekkor megjelent 
kisszámú fiatal emberek után csakhamar feles szám
mal jelenkeztek e fiatal hölgyek anyáik fedezete mel
lett Thibaudier asszonynál. Ellenben öreg urak bőven 
voltak itt képviselve, akár azért mert kedvük telt ez 
estélyek nyugalmas szórakozásaiban, hol ők íélszáza- 
dos ismeretségeiknek örvendhettek; akár pedig azért, 
mert a zárdából épen kikerült fiatal leányok serege 
csalogatta őket oda, kik a házasság eszméjét költhet- 
ték bennök fel, minthogy ez aggastyánok közt több 
igen gazdag nőtlen ur volt.

Olympia, unokanővérem volt a z , ki ez estélyek 
alkalmával kelleme, szépsége és szelleme á lta l, Ízle
tes öltözékével és társalgási könnyedségével, leginkább 
maga felé hóditá a sziveket. De ki is ne szerette 
volna ő t, ki oly páratlan kellemmel s hasonlíthat]an 
bájjal volt megáldva ? Csak látni kellett volna őt, mi
dőn saját maga készítette toilette-jében a bálokban 
megjelent: igaz. hogy ruhájának mousselinje nem 
volt finomabb szövetű és szebb a többiénél; sem gyön
gye. sem gyémántja nem volt, mert Párisban eféléket 
fiatal lánykék nem is hordanak, de ruháját legizlés- 
teljesebben tudá fóldisziteni s a szövetet legtöbb ta
pintattal kiválasztani; fekete hajfonadéka egészen el
bűvölte a szemet. Nem lehetett gyönyörű alakját, 
fehér homlokát. melyet pár fürt oly igézőleg 
árnyalt b e , nagy tüzes szemét. mely úgy ragyogott, 
mintha arany sugarak löveltek volna abból k i . s a 
sasorrát, piros ajkát, melyen isteni mosoly játszadozott 
s a gödröcskéket, melyek arcán nevetés közben ke
letkeztek , rózsás fülecskéit és arczát anélkül szemlélni, 
hogy az embert el ne ragadják. Látni kellett ő t . a 
mint büszkén , mosolyogva járdáit anyja barátnőinek 

I üdvözlésére, vagy a midőn egyik növeld e6eli barátnő- 
I jének nyujtá kezét pillanatig csevegve vele7" s azután 

jobbra-balra járt-kelt az érkezők felé nyájasan s némi 
kacérsággal hajtva meg rezgő, fürtös fejecskéjét. Mi
helyt valamely csoporthoz közeledett, ez készséggel 
nyitott neki körében helyet s minden arca kiderült lá-

(Folyt. k
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TÁRCA-LAPOK.

A bolt. angyalai.

Reggeli fél 8 óra van. Pest utcái még üresek, 
a holtokat ilyenkor kezdik nyitogatni s csak a munka 
népe szokott már dolga után sietni. mig az úri rend

tására. Általában, a hol ő já r t, ott a szivek heve
sebben dohogtak. Valódi királynő volt ő ! És ha 
megjelent valahol , az anyák meg nem állhatták, hogy 
irigy szemmel ne tekintsenek r á , mig a fiatal leány
kák féltékenyek voltak hódításaira; a fiatal emberek 
pedig nem győzték őt bámulni s csupán őt szemlélték 
és bálványozták. Ha pillanatra leü lt, már körülsereg- 
lették a ^fiatal lovagok, hogy egy-egy négyesben 
szerencsééit őket. Olympia pedig ilyenkor táncren
dét mosolyogva vonta maga elé, melyből kiderült, hogy 
már minden táncra le van foglalva, s ilyenkor a ga
vallérok szomorúan és hosszú képpel vonultak félre. 
A korosabb férfiak, kik már nem táncolhattak, csak 
környezetében igyekeztek forgolódni, szemüvegeiken át 
csodálták őt s boldogok voltak egy mosolyával vagy 
egyetlen tekintete által.

Midőn először akartak engem a világba bevezetni, 
úgy véltem hogy tanácsos lesz azt visszautasítani, 
azt vetvén okul. hogy én senkit sem ismerek a társa
ságból.

Azonban Thibaudier asszony azt válaszolta ne
kem . hogy a fiatal lovagoknak nagy hiányában van
nak és hogy azok, kiket ő mutat b e , mindenütt szí
vesen látott vendégek. E beszéde egyébiránt nem 
nagy hatással volt reám , azonban a gyönyör, 
Olympia húgommal társaloghatni, és táncolhatni, két 
oly hatalmas indok volt, hogy az ajánlatot habozás 
nélkül elfogadtam. Csak az volt a b a j, hogy Olym
pia kisasszony keveset táncolt és ekkor is nagy elő
szeretettel választó ki a korosabb táncosokat. Azt is 
kezdtem észrevenni. hogy ily estélyek alkalmával kü
lönösen egy kis öreg úrral szeretett társalogni, kivel 
bárhová mentünk. mindenütt találkoztam és aki iránt 
Thibaudier asszony is kiváló tisztelettel viseltetett. 
Ez volt ama férfi, kit Olympia anyja először sietett 
üdvözölni. mihelyt a háziaknál magát a társas illem 
szabályai szerint bemutatta. Letelepedett e nő az öreg 
ur mellé és huzamosan társalgót! vele: Olympia min
den négyes végével ott találta anyját mellette, ki 
olykor átengedő helyét leányának. s a kedves szere
tetreméltó leányka. helyet foglalt az öreg ur szom
szédságában . mosolyogva figyelt ennek beszédére s a 
választ egy halicsövön adá az öreg urnák. mert e 
szegény ember siket volt. 
étkezik.)

C A.
tagjai félálomban nyújtózkodva , azon gondolkoznak : 
fölkeljenek-e az édes álmok helyéről?

Piacra siető szakácsnők , munkások , tejes „höl
gyek“ , a szolgaszemélyzet minden árnyalata képezik 
az utcai közönséget s a később kelők osztályának leg- 
íolebb azon tagjai lépdelnek itt-o tt, kik reggelenkint
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marienbadi . vagy karlsbadi vizet iván ,- utána a .szűk- segélyével .a helyiséget ketté .választja?.. Az előrész
séges mozgásban részesítik tetemüket. . ] világosságát az ajtón át nyeri. Ez az eladó, a tulaj-

Bocsánat, egy osztályt — úgy látom - -  kife- ! donképi bolt, a hátsó, elválasztott benyíló a két 
ledtem. 1 szekrény között hagyott nyílás által van összeköttetés-

Hová sorozható azon kis barnaszemü leányka, ben a bolttal s világát a ház udvaráról nyeri. Itt a 
ki egyszerű, de csinos nyári öltözetben, a korai nap- , munka-szentély. Két három asztal körűi ülnek itt a 
fény ellen ernyő oltalma alatt, karján barna fonott csinos és csintalan hölgyecskék s ha a „madám.“ ki 
kosárral, a távol külvárosok egyikéből — vagy épen ! rendesen a boltban tartózkodik, vevők által el van 
az „erdősorról“ már jó félórával előbb elindulván, s a foglalva, nevetgélés, fecsegés, szurkálás (tűvel s tű 
belváros egyik hűvöst), de homályos utcájában el- nélkül) által rövidítik a dolog idejét.
tűnik ?

E csinos nő nem egyetlen azok között, kiket 
most a még csendes utcákon láthatunk. Százankint 
sietnek ily fiatal nők — a haj- s szemszín valamint a 
termei különféle képviselői — az utcákra tova s el
vesznek egy-egy bolt mélyében.

Ez a pesti varróleány, a , legelőbb-kelő“ társa
ság egyik tagja.

Mosolygó, szende, kacér, kihívó virágok.
Hazája nagyobbrészt a retek — hársfa — két 

s z ív  — két nyúl s egyéb ily részint érzékeny, részint 
érzéketlen nevű utcának egyik szerényebb lakása. 
Szülei nem gazdagok, miből természetesen következik, 
hogy leányukat munkára nevelték.

Azonban ő hazájában keveset tartózkodik, a 
varróleány „kétlaki“ növény, ki napjának legnagyobb 
részét a boltban s otthon csak éjjelét töltheti. Kora 
reggel lép azon helyiségbe, hol asztala álls déli 12-ig 
foglalkozik azon munkával, mely egy tűnek ügyesen 
alkalmazott assistentiája mellett — vérbe is kerülhet. 
Délben hazamegy ebédre s aztán 2—7 óráig folytatja 
a délelőtt félbeszakadt dolgot.

Virágnak mondám a varróleányt, pedig madár
nak mondhatnám. mert neki is — mint némely ma
daraknak — bizonyos órái vannak, a mikor — „húz
nak.“ A varróleány reggel, délben s estve húz. Akár 
a fiirj vagy snef. Ezt a vadászok jól tudják s nem 
csodálható, hogy ilyenkor veszélyes zwikkerekkel vagy 
halálthozó pillantásokkal fólfegyverkezve — lesből vagy 
nyíltan lődözik a szegény kis madárkákat. Néha ta
lálnak.

Ez azonban csak délben kezdődvén , maradjunk 
még a reggelinél. A kis leány belépett a boltba, 
mely rendesen a belvárosnak az uri- s váci-utca közt 
fekvő sikátorai egyikében fekszik. Ez a divatárusnők 
területe, melyhez még az uri-utcának birodalma volna 
annektálható. Azontúl csak szórványosan jelenkeznek, 
átengedvén a tért a fehérnemű varró-intézeteknek, me
lyek rendes központtal nem bírván, mindenütt feltűn
nek s ennyiben a „varrógépektől“ elütnek, melyek a 
Lipótváros világos, kényelmes és tiszta helyiségeiben 
telepedtek meg.

A divatárusnő boltja két osztályból áll, mit igen 
egyszerűen azzal eszközöl, hogy két nagy szekrény

Ha valaki azt hinné, hogy e kis társadalomnak 
nincsenek ép oly osztályai, kasztjai, mint a nagynak, 
az fényes bizonyságát adná az emberi természet nem 
ismerésének. Kasztnak kell lenni mindenütt , ezt az 
emberi hiúság követeli. Azon kis leány, ki épen 
most egy nagy dobozzal kezében lépett az utcára — 
legkevésbé Sem egyenrangú az asztal körül varrók 
akármelyikével. 0  alantabb fajta teremtés, mintegy 
póstagalambja a divatárus-boltnak. 0  hordja a meg
rendelt piperéket a Lázakhoz. E gépies működés ké
pezi egyetlen foglalkozását. A varróleányok között 
nincs is barátnéja, szegényt lenézik, hiszen csak 5 —6 
ft. havi bére van , holott a többi kétszer, de háromszor 
annyit is húz.

Különösen a legcsinosabb. a „probirmamseli.“ 
0  a madám kedvence, a bolti személyzet elkényezte
tett tá rgya , ki szeszélyeit épen annyira érezteti a 
varrólányokkal, a mennyire a „madám“ kedvét és ke
gyét magának minden alkalommal biztosítani igyek
szik. 0  is v arr, de ez mellékfoglalkozás. a fő — a 
próbából áll.

Ha egy vevő kalapot vagy fej kötőt keres, a ma
dám azonnal bekiált a benyílóba.

„Klári kisasszony kérem egy pillanatra.“
Klári sugárzó arccal fölemelkedik székéből. ta 

karos , csinos öltözékét — ha összegyűrte volna munka 
közben — rendbeszedi, még egyszer a tükörbe néz, 
szőke fürtjeit megigazítja s aztán társnői sovárgó pil
lantásainak lövegei alatt a boltba suhog.

„Klári kisasszony, legyen szives ezt a kalapot 
megpróbálni. 0  nagysága látni kívánná, hogy áll,“ 
szól a madám kegyének egyik verőfényes tekintetét 
hullatva Klári kisasszonyra.

Klári kisasszony pici kacsójával megfogja a ka
lapot, fejére illeszti, a tükör előtt meg-megigazitja s 
aztán kellemes mosoly és udvarias bókok kíséretében 
minden oldalról bemutatja magát — azaz, hogy ka
lapját. Most jobbra fordul, aztán balra , előre, hátra, 
oldalt. Közbe-közbe egy ügyes észrevételt alkalmaz, 
hogy X. grófné és Y. báróné e napokban vett ily ka
lapot. Ez nem téveszti el hatását. Ha a vevő férfi, 
akkor ő hallgat s lesüti szemét, mint az — illedel
mes , szerény, erényes, és tisztességes varrócicától 
várható.



De néha egy-egy pillantása, az utcára, is téved 
vagy talán nem is az u tcára , hanem . . . Lám csak, 
a bolttal szemben egy kávéház van s annak tükör- 
ablakai megett fiatal emberek szürcsölik kávéjukat, 
pöfékelik a legvalódibb török dohányt hosszadalmas 
csibukokból vagy pici cigarettekbol.

E fiatal emberek egyike figyelmesen olvas egy 
nagy ujságlapban ha a madám áttekint, máskülönben 
a hírlapot közönyösen, kiejtve kezéből lángoló pisloga- 
tásokkal kartácsolja a bolt hátsó közének szorgalmas 
lakóit.

Klári kisasszony a virágos tányérkalapban csó
kolni való.

Szeme találkozik a fiatal emberével.
Ez csak véletlen lehet. Mindenesetre véletlen.
Azalatt a hátsó szobában megoldódtak a nyel- 

vecskék.
— Nézz csak át Emmi , hogy szemüvegezi a 

barna ur Klárit.
„Bizony Irma . elhiheted én a barnákat ki nem 

állhatom.“
— Tudod-e, hogy Klárinak uj fekete selyem ru

hája van ?
„A fekete szili jó szín , nem látni az embert, ha 

— sötétben já r.“
— Hahaha, ezt jól adtad.
„Kimégy vasárnap a zugligetbe ? Én vőlegényem

mel megyek ki. Szeptemberben elvesz s akkor ma
gam n}ritok varró-intézetet. Nem nekem való ez a 
szolgálat,“ mond Emmi kényesen.

— Mikor lesz nekem vőlegényem! sóhajt fel Ir- 
mácska.

„Hol voltál vasárnap délután?“
— Én? — se — sehol, felel Irma kissé za

vartan.
„Vigyázz lelkem, tudok mindent. Az nagyon 

gonosz ember.“
— De mikor nekem tetszik, pattan ki Irma.
Rajta kapták, társnői nagyot nevetnek s ő pi

rulva elfordul.
Este van, a boltot becsukják. A varró höl- 

gyecskék kapják kendőiket s párosán vagy egyedül tá
voznak.

A bolt előtt már 6 óra óta szokatlanul sok fiatal 
ember járt fel a lá , kik a divat haladása iránt nagy 
érzékkel bírhatnak, mert a kirakatokat mély szakérde
keltséggel vizsgálgaták.

Odakünn már besötétedett.
A gázlámpákat meggyujtották.
A hölgyek elszélednek hazafelé.
Klári kisasszony a sarkon egy fiatal emberrel 

találkozik, ki a kávéházi vendéghez meglepően hason
lít. ügy látszik ismerik egymást, mert együtt tá-r 
voznak.

Irmát, egv másik fiatal ember üldözi, alig képes 
előle menekülni. Szerencsére várja egy oltalmazó a 
másik utcaszögleten.

Domirw.

I R O D A L O M .

L ucretius m űvelődéstö rténete . — Az „Athe
naeum“ vállalta m agára, hogy Lucretius Carusnak a 
„Természetről“ irt hat könyvét F á b i á n  Gábor ma
gyar fordítása szerint kiadja. E dicséretes szándékot 
nem méltányolhatjuk eléggé, ha megfontoljuk, hogy 
a külföldi irodalom által annyira felkarolt, a tudományos 
körök által annyira kegyelt s a legújabb természettani 
vívmányok szempontjából is megbírált nagy, római 
mo.alistát magyar fordításban még nem bírjuk. Fá
bián Gáboré az érdem, hogy most már nemzeti nyel
vünk is sajátjának mondhatja e nagyszerű költeményt, 
mely az ókor irodalmában páratlanul áll. Az ősz for
dító , ki Cicero több müvének fordításával vonta magá
ra a magyar közönség figyelmét s elismerését, ifjú 
hévről tanúskodó bátorsággal és sikerrel birkózott 
meg L u c r e t i u s  müvével, melynek tárgyát teljesen 
magáévá téve, költői érzékkel tükrözteti vissza annak 
minden szépségét, ragyogó bizonyítványt adva a köl
tővel való szellemazonosságáról. E nélkül, tehetség eseté
ben sem sikerült volna neki a müvet úgy ültetni át nem
zeti nyelvünkre , mint azt jelenleg élvezhetjük. Fábián 
fordítását csak olvasnunk kell, hogy művészi voltáról 
teljesen meggyőződjünk s az eredetivel összehasonlítva 
tapasztalni fogjuk, hogy az alak szépsége, folyékony
sága és átlátszósága , itt nem az értelem és hangulat 
csorbításának vagy ferdítésének eredménye, hanem 
ama belső összefüggésből származik, mely az egésznek 
éltető elemet és elevenséget nyújt.

Az egész mü ismertetését későbbre halasztvaje- 
lenleg csak az ötödik könyv lényegére fogunk kiter
jeszkedni, minthogy annak fordítását F á b i á n  előle- 
gesen is kiadta külön füzetben. Lucretius ötödik 
könyve legterjedelmesebb az egész műben; ezernégy- 
százötvenhat liatméretü verset s kész művelődéstörté
netet foglal magában , minélfogva az , az első ilynemű 
müvek egyike és mint a fordító által idézett P o n- 
g e r v i l l e  megjegyzi, „a teremtő ész legszebb alko
tásainak magaslatán áll.“

A költő Epicurt dicsőíti a bevezetésben és elmé
jének istenitését ragyogó versezettel ünnepli, melyhez 
hasonlóval, már az első könyv imája után is üdvö
zölte a görög bölcsészt. kinek apostolává lett. Az 
első könyv szózata igy hangzik.

Rút lealázásban tűnvén fel az emberi élet
E fö ldön, mikor azt lenyomd súlyával a va llás.
Mely a meny tájékaiból mutogatta fejét fel
Es a halandókat borzasztó képpel ijeszté,
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Egy görög ember v o lt , ki halandó szemmel először 
Né zni reá s első neki ellentállni m erészelt;
Kit sem az isten h ir. sem villám és sem az égnek
Ijesztő morgása le nem v e r t, sőt csak erősbben 
Lelki erél3Te tü z e lt , hogy a természet kapujának 
Terhes zárait első széttördelni kivánja.

Azután a világ születésére tér és kimondja, 
hogy azt nem istenek alkották: mert az egész min- 
denség tökéletlenül jött létre és koronkénti fejlődések 
idézik elő a kiggadást és ebben úgy az egyesek, mint 
az egész folytonos tökélyesbülését. Legfőbb figyelmét 
az ember s annak természettel s egymással való küz
delme veszi igénybe. A k ö l t ő k - r e b e s g e t t e  cso
daszörnyek nem léteznek, de tökéletlen volt elsőben 
az ember és életmódja az állatéhoz hasonló.

után , mig végre a művészetben érte el legmagasabb
fejlettségét az emberi nem.

így, azt hiszszük, kimeritőleg részleteztük az 
ötödik könyv lényegét s a fordítás jelességével is meg
ismertettük az olvasót. Vajha azt is elértük volna 
ezzel', hogy a magyar közönség ama része, mely az 
ilynemű szellemi termékek iránt érdekeltséget mutat, 
minél nagyobb mérvben szerezze meg a közelebbről 
megjelenendő müvet s ifjulelkületü jeles fordítójától 
a fáradságosan kiérdemelt elismerést meg ne 
vonja.

V. V.

I E N E.
Életüket tölték kóborló m ódra, vadakként.
Nem vala még izmos vezetője a kajla ekének 
Senki se tud vala még földet forgatni kapával.
Sem pedig uj csemetét ültetni gödörbe . se felnyúlt 
Fákról korhadozott ágat nyesdeni le késsel.
Mit nap adott s az e s ő , mit a föld megterme magától. 
Gazdag ajándékkép kielégítette a vágyat.
Makktermő tölgyek közt tárták testeiket jól 
Többnyire és afféle vadalmát, milyeneket ma 
Tél idején látunk biborszinüekre megérni, stb.

Érdekesen festi az első hadviselés eszközeit s a 
társadalom alakulását ragyogó képletekkel fejtegeti, 
ráutalva egyszersmind a művelődésnek már akkor ki
fejlett ellentéteire és romlottságaira.

Akkor az étkeknek szűke vitte halálra a lankadt 
T e ste t: már ma azok bősége meríti be abba.
Akkor az oktalanok magok itták volt meg a mérget :
Azt ügyesebben most mások számára csinálják.
Becsben az érc állt h á t , az arany megvetve hevert volt,
Mint liasználhatlan . melynek hegye tompula könnyen :
Most meg az érc nem k e ll , arany áll főbecsbe helyette, 
így változtat a dolgok sorsán a haladó k or:
Az mi keletben v o lt , kelletlen lészen idővel.
Más foglalja helyét és fényre jővén a homályból 
Egyre kapósabb lesz , mint uj szén hírbe virágzik 
És a közönségnél rendkívüli becsre teszen szert.

Vonzó irály áll rendelkezésére a hol a családi 
élet kellemeibe m erül. a gyermek első gagyogásából 
von következtetést az emberi szó s beszéd kifejlődé
sére s a dal szülemlését következőleg ecseteli:

A madarak csengő hangját száj áltál uránzni 
Sokkal előbb kezdték , mint tudtak volna kecses dalt 
Zengeni el szépen s hizelgeni véle füleknek :
A zephyrek hiú nád közt tett süvitése tanitá 
A földészt legelőbb használni sípokra burükszárt,
Apránkint innét tanulák el a bu amaz édes 
Hangját , melyet a sip a dalnoki ujj alól őmleszt 
S mely vadon erdők , berkek , bércek s pásztori puszta 
Kunyhókban . meg az isteni nyughelyeken született volt. 
így az idő mindent lassankínt hoz csak elő , mig 
Azt későbben az ész aztán tisztára kifejti.

A mesterségek, a földművelés különféle eszközei 
egymásra hatva kölcsönös mozgalmat idéztek e lő ; 
egyik találmány a másik tökélyesbülését vonta maga

Nézetek nehány zenészeti styl-alak jogosultságá
ról. A dalm ű, az oratorium valamint a tisztán in- 
strumentál zene jogosultságukat és életképességüket 
illetőleg csaknem egy félszázad óta élénk vitára szol
gáltatnak tárgyat a szaklapoknak és széptani müvek
nek. A legellentétesebb vélemények merülnek fel, el- 
annyira, hogy az egymástól annyira elütő nézetek ta
nulmányozása igen könnyen zavarba hozhat bennünket, 
így a dalmüvet, mint természetellenességeken alapuló 
valamit a legtekintélyesebb zenészek elitélik, s a ze
nedrámát tüntetik föl egyedül jogosult, s a művészet 
természeti törvényein alapuló haladás gyanánt. Egy 
másik párt ellenben, mely szintén világos elméket 
számlál tagjai közé, szigorúan ragaszkodik öröklött 
nézeteihez, s a másik párt által sürgetett reformokról 

; tudni sem akar.

Most az a kérdés: a két párt nézete közül me
lyiket fogadhatjuk el helyes gyanánt? — Az első, vagy 
miként ezután nevezni fogom, a haladó p á r t , a köl
tészetet semmi áron nem akarja alárendelni, testvér- 
művészetének , a zenének. A költészet és zene 
egyenlő jogosultsággal törekedjenek a cél felé. hogy 
egyik művészet túlsúlyra emelkedése által a másik el 
ne nyomassák, s hogy a helyzetek igazsága, mi a mü- 

j darab megértésére okvetlenül szükséges, erőszakos sza
bályok alkalmazása által ne legyen kockáztatva.

A másik párt tulajdonképeni célnak csak a ze
nét tekinti s előtte a szöveg csupán segédeszköz a 
dalműben. Még maga Vischer is úgy vélekedik, hogy 
a zene és költészet társulásánál mindig az első lesz 
uralkodó, mig a költészetnek csak kevés jelentőségű 
szerepe van. Hogy Vischer szavaiból hányán csinál
tak tőkét a felületesebben gondolkozók közül, köny- 
nyen elgondolhatjuk. Mi ezúttal nem bocsátkozunk 
szavainak hosszabb cáfolatába s csak röviden teszszük
meg azokra észrevételünket.

I
Már magában téves, sőt a természet törvényei 

I ellen való amaz állítás, hogy a szó és zene összeköt
tetésénél ez utóbbi legyen uralkodó. Ugyanis nem



épen a szó-e a z , mi a dalműben a zenének születé
sére alkalmat ad? Nem a szó hatalma lelkesiti-e a 
zenészt müdarab alkotására ? Vagy általában beszélő 
szó nélkül dalművet lehet-e képzelnünk? S minthogy 
a szó mindenütt lényeges tényező gyanánt szerepel, 
kérdem: miképen volna észszerű azt másodrendű jel
leggel felruháznunk ?

Ha e kérdések felett kissé gondolkozunk, Vi- 
scher és követőinek véleménye teljesen helytelennek tű
nik fel előttünk, és be kell látnunk, hogy a szó, a 
zenében másodrendű tényező gyanánt soha sem sze- j 
repedhet.

A múlt nagy mestereit, Gluckot, Mozartot, 
Beethovent és Webert ily elv vezérelte a színpad 
számára készült müveik teremtésében. Ezért igen ter
mészetes , ha a dalmüvet eddigi alakjában elítéljük s 
helyére, mint valóságos styl-alakot. más műdarabot 
állítunk.

Az oratóriumot, mint magát már túlélt styl- 
alakot, szintén sokan kárhoztatják. Igaz ugyan, hogy 
az újabb kor zeneirodalma nem oly gazdag oratoriumi 
termékekben. mint a múlt századnak második, vagy 
a mostaninak első fele, de azért azt állítani, hogy az 
oratorium magát túlélte, nem lehet. Sőt épen a je 
lenkor szolgáltatott példát arra, hogy ez alak tökéle
tesen eleget tehet müigénveinknek, mihelyt valóban 
művészi képviselője akad. Csupán L i s z t  Ferenc 
„Szent Erzsébet“-jére kell hivatkoznunk. Ily bizo
nyíték mellett a müalak életképességét lehet-e tovább 
is tagadnunk? E mester „Krisztus“ cimfi oratóriumá
nak egyes töredékei, melyeket már alkalmunk volt 
hallani, szintén állításunk mellett bizonyítanak. Hogy 
maga Liszt Ferenc mennyire érzi e stylalak jogosult
ságát , eléggé mutatja az a körülmény , hogy jelenleg 

is a Lengyelország történetéből merített „sz. Szaniszló“ 
oratóriumon dolgozik, sliogy kívánságára már „Szent 
Istvánénak szövegkönyvét is elkésziték. Brahms Já 
nos „német requiem “-je , mely a hol csak előadták 
még mindenütt sikert a ra to tt, szintén mellettünk bi- 
zonyit. Még „Bábel tornyának építése.“ Rubinstein 
csekélyértékü müve is azt mutatá bécsi előadatása j 
alkalmával. hogy e müalak kevésbbé sikerült állapo
tában is érdekeltséget képes költeni. Csak egyszer 
nyíljék alkalom Bach és Händel oratóriumainak művé
szi előadására. mindjárt meg lesz cáfolva azok téves 
nézete. kik az oratóriumról, mint magát túlélt stvl- 
alakról szólanak.

Beethoven symphoniái s ezek közül különösen 
az utósó . szintén gyakran adtak alkalmat arra . hogy 
a tisztán instrumentális müalakot, mint Beethoven ál
tal tökéletesen kimeritettet, némelyek fejleszthetlen- 
nek nyilvánítsák. Sőt e részben sokan annyira men
tek , miszerint nyíltan kimondák, hogy Beethoven 9. 
-symphoniájával egészen szétzúzta a symphonia alakját.

E semmit nem mondó frázisra válaszunk legfö- 
lebb csak az lehet, hogy hangoztatói nem vadának 
képesek Beethoven mestermüvének szellemébe beha
tolni. Neki, kinek teremtő-ereje a symphoniának oly 
tökélyt ado tt, minőről előtte még csak nem is álmo
doztak , működését még a 9-ik symphonia előtt félbe 
kellett volna szakítania, hogy művével magát tönkre 
ne tegye, és csupán azért. mivel egynémely gyen
gébb főnek nem sikerült az utósó symphoniában a ma
gasztos fennszárnyalást, az alak tökélyét, az egységet, 
mely után egész működése alatt törekedett s melyet e 
műben a különben mindig önállólag szereplő monda
tok összeköttetése által ért el — fölfedezni. Hogy 
Beethoven symphoniáit még a zeneköltők közül is leg
többen hibásan fogták föl, mi sem mutatja világosab
ban , minthogy azok, kik utána symphoniákat Írtaké 
Liszt Ferencet kivéve, nem voltak tisztában a sympho
nia reformjával. Megelégedtek azzal, ha elődeiktől a 
külsőségekben eltértek, s azt eredetiségnek, sőt re
form-törekvésnek nevezték, holott épen ez által tá
madt pangás, sőt mondjuk k i : visszaesés a tisztán in- 
strumentál müalakban.

Egyedül Liszt Ferenc volt az, ki symphoniái 
költeményeivel Beethoven nyomdokaiba lépett, sőt az 
általa tört utón előbbre is haladt. 0  oly müvekkel 
gazdagító a zeneirodalmat, melyek még sejtelmein
ket is túlhaladták. „Dante symphoniá“-ja csodás 
erővel ragadja meg képzelmtinket, hogy a pokolba, 
purgatoriumba s végül az i gi birodalomba vezéreljen. 
S mily éles körrajzokban állítja elénk Goethe költe
ményeinek három főalakját , Faust-svmphoniá“ -jában. 
E mesterművek után állithatja-e még valaki. hogy a 
tisztán instrumental zene túlélte magát. Nem ! való
ban nem. Mig a Lisztéhez hasonló müveket mutat
hatunk föl, e müalak jogosultságát nem lehet megta
gadnunk.

Látjuk teh á t. hogy az elősorolt három styl-alak 
közfii csupán a dalmű az. mely régi köntösében többé 
nem követelhet jogosultságot. Ezt igyekszik leszorí
tani Wagner Richárd zenedrámája, mely hivatva van 
a rra , hogy legtökélyesebb foka legyen e limaiaknak. 
Az oratorium és a tisztán instrumentál zene. mivel 
természetes alapja van. továbbra is fonmarad, s virág
zása attól függ: minő művelői akadnak.

Langer 17 ictor.
*

Az országos dalárünnepély. A fővárosi közön
ség olv ünnepély küszöbén á l l . mely nem csak a 
közérzületet fogja emelni, hanem arról is tanúságot 
teend. hogy nemzetünk akar és tud is haladni a kor 
szellemével. Az országos dalárünnepély művészi éle
tünkben fontos mozzanat, s a mübarátok érdekeltsége, 
kik várakozásteljes izgalommal néznek a bekövet
kező napok elé, tökéletesen igazolva van.
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A rendezők mindent elkövettek, hogy ez ünne
pélyt minél fényesbbé tegyék. Meghívták L i s z t  
Ferencet, hogy jelenlétével annak még nagyobb jelen
tőséget kölcsönözzön, folszóliták a közreműködésre 
M e n t e r  Zsófia kisasszonyt, s a dalárok oly nagy 
számmal jelennek meg, minőt Magyarország eddig 
nem látott. Az ünnepély fényét emelni fogja bizo
nyára az is, hogy a sz. István-ünnep, s a magyarországi 
tanítók és lövészek gyűlése szintén ez időre esik. — 
Művészi tekintetben szintén mindent megtettek, hogy a 
díszhangverseny minél ünnepélyesebb legyen. Volk- 
mann Robert csupán ez alkalomból nagy zenekari 
nyitányt irt Shakespeare „111-dik Richárd“-jához, 
melyre — próba alkalmával alkalmunk lévén e müvet 
hallani, — előlegesen is fölhívjuk a közönség figyelmét. 
Liszt „Dante syrnp honiá“-j át szintén hallani fogjuk s 
ezúttal Pesten már harmadszor. E választást hely
telennek találjuk. nem mintha e mű nagy jelen
tőségét nem ismernek , hanem egyszerűen azért, mivel 
egy műnek örökös ismétlése tehetetlenségről tanúsko
dik. Különösen föltűnő ez Liszttel szemben, kinek 
szerzeményei közül újat is könnyen lehetett volna válasz
tani. E r k e l  F., mint halljuk, valami uj zenészeti 
pikantériával akarja meglepni a művészvilágot és kö
zönséget. A hangverseny programmja tehát érdekes 
leend, de érdekes lesz a dalárdák versenye i s , mely
nek szintén sok szép száma van.

A többi ünnepélyesség, mint a dalár sző vétség 
zászlójának fölszentelése. mely egészen polgáriasán, 
minden egyházi szertartás nélkül megy véghez , a da
lárverseny , a diszlakoma, táncvigalom és népünne
pély mind közreműködik abban, hogy a magyaror
szági dalárdák ezévi összejövetele a jelenvoltakra em
lékezetes legyen.

De valamint az ég ritkán van felhő nélkül, úgy 
ez ünnepélynek is megvan a maga felhője. E felhő a 
hazai fiatal tehetségek mellőzése. Az egész ünnepély 
programmjában csupán két fiatal magyar zeneszerző 
nevével találkozunk. Erkel Sándortól fogunk hallani 
egy pályadijat nyert kardalt és Zimay „Honfi dal “-át 
a zászlószentelés alkalmával. Hogy Erkel Sándor a 
programmban szerepel, tisztán a véletlen m üve, mivel 
a dijat más is nyerhette volna : hogy Zimay is ott 
van, csupán egyesek szeszélye és önkénye, igy tehát e 
két fiatal zeneköltő föllé -tetősét a rendező-bizottság 
érdemének nem tekinthetjük. A rendező-bizottság e 
tekintetben oly figyelmetlen— vagy ha tetszik— rövid
látó volt, hogy még a kitűnő tehetségű Mihalovich 
Ödönről is egészen megfeledkezett. És ez annál el
szomorítóbb dolog, mivel oly egyének állanak az ügy 
élén , kik ajkukon mindig a hazai művészet emelését 
hordozák. Mihalovich mellőztetése annál feltűnőbb, 
mivel a nagytehetségü fiatal zeneszerző „Timon nyitá
nyát“ egy német zeneünnepélyen csak közelebb is a

közönség és Ítészét osztatlan tapsai mellett adták elő. 
De kár volt megfeledkezni Gobbi Henrikről i s , ki 
noha nem k a r m e s t e r ,  legalább egy kardallal érde-
kesitbette volna a hangverseny programmját.

*
Uj zenemű. Debrecenben iíj. C s á t h y 

Károly kiadásában P á v a y J.-tól változatok jelentek 
meg az „Erdő, erdő süni erdő“ dallamai felett. A 
csinos kiállítású zeneszerzeménynek, hibákkal teljes 
francia címlapjával, világpolgári kilátásai lehetnek. 
Ára 80 kr.

*

Uj zenem üvek. R ó z s a v ö l g y i  és társa ki
adásában megjelentek: „Tiszaparti hajósdal“ (barca
rolle) zongorára szerzé s Nowotny Ida urhölgynek 
ajánlja M o s o 1 y i József. Ára 40 kr. — „Die fesche 
N etti“ polka C s i l i  ag  Mórtól, ára 50 kr. — »An
gyalok nótája.“ Andalgó palotás és 3 friss zongo
rára szerzé N é m e t h  János (99 m ü); ára 60 kr. — 
O f f e n b a c h  dalművének a „Vert-vert“-nek (Kakadu) 
dallamaiból. Zongorára szerzé L e i b o 1 d kaimester. 
Ára 60 kr. — „Album-Blätter“ Deutsch Willi-től. 
Igen ízléses kiállításban , csinos cimlappal ára 1 frt. 
A 15 lapra terjedő füzet három kisebb zenemüvet tar
talmaz.

E é p z ö m f t T é s z e t .
„Az iszákos.“ Ez a címe M u n k á c s y  Mihály 

legutósó festményének , melyen jelenleg külföldi meg
bízás folytán dolgozik. E kép mind fölfogásánál mind 
kivitelénél fogva egyike lesz a fiatal festész érdeke
sebb müveinek, s újra a magyar népélet alapos ta
nulmányozásáról tanúskodik. Egy, a szegényebb osz
tályhoz tartozó családfőt ábrázol , ki hajifaltájban, 
ittas fővel vetődik haza lakására s hanyagul veti ma
gát az ágyra, melyről kis fiát szorítja le. A gyermek 
haragos, csaknem siránkozó arccal áll fölötte, mig 
neje szánakozó és szemrehányó kifejezéssel látszik tű
nődni jövőjük felett. E mozzanat igen sikerültén van 
ellesve az életből , s Munkácsy nagy gondot fordít 
művészi kivitelére. Minden egyes alakjához külön 
tesz tanulmányokat s már e vázlatok magukban véve 
is igen érdekesek.

TARTALOM. A materializmus az újabb német lyTában. 
II. A d a  C h r i s t e n  költeményei. R á  d l  Ödön. — Orosz dal, 
P e t ő f i  Zoltán. — Uritréfa. — Rajz. B e ö t h y  Lászlótól. — 
Olympia. Gründet Leo beszélye. — Tárcalapok. — Irodalom. 
— Zene. — Képzőművészet.

Felelős szerkesztő:

Szana Tamás.
Kiadó:

Fekete Bernát.

Pest, 1870. A „MINERVA“ gyorssajtónyomása.
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I. évfolyam. 21. szám. 1870. augusztus 25.

SZÉPIRODALMI KÖZLÖNY.
IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

A T Ö R T É N E T I  R E G É N Y .
Korunk kutató iránya, a történelem ko

molyabb , ernyedetlen buvárlása adott életet e 
század elején a modern történeti regénynek. 
Igaz ugyan , hogy régebben is érintettek histó
riai anyagokat, de csak ritka esetben gondolt 
a költő a r ra , hogy előttünk a múlt lényegét, ál
lapotát és embereit rajzo lja , s megelégedett az
zal, ha a múlt és jelen között összehasonlitgatá- 
sokat tett és párhuzamot vont.

A történeti regény W alter Scottal kezdő
dik ; szülőfölde Nagy-Britania. E  miialak 
az angol iró példája után lett kedveltté és diva
tossá, mint mindenütt úgy nálunk is ,  hol báró 
Kemény Zsigmoiid példáuyszerü müveitől kezd
ve le egészen idétlen elfajulásáig, Csethe „Ga
ribaldi“ című fércelményeig, nem egy dicsőség
vágyó krónikás ambitióját és tollát hozta moz
gásba.

Hogy a históriai regényt Nagy-Britaniá- 
ban kezdték először ápolni, nem a véletlen 
műve. Európa minden országa közül egyedül 
Anglia maradt érintetlenül a francia forrada
lom zivataraitól; aristocratiája teljes erejében 
állott s a régi v á rak , nemesi fészkek és .apát
ságok, melyek a büszke lordok műremekekkel 
s gazdag könyvkincscsel diszelgő lakásaivá 
v á ltak , folyvást megőrzék romantikus szineze- 
ttiket. W alter Scottban skót szülőföldének ra 
jongó szeretete aristokratikus érzelmekkel s a 
régész tudvágyával szövetkezett, s e vonzalma
kon nyugszik legnagyobb részben történeti re
génye. Hasonló hajlamokra találunk irodal
munkban követőjénél, Józsika Miklósnál, ki 
hírneves példányát jól tudta az általa kiváló sze
retettel fölkarolt hazai fényes múlt festésénél 
fölhasználni.

Valamint W alter Scott, úgy ő is az alap
hang varázsával, a letűnt dicsőség verőfényes 
bájával hóditá meg olvasóit, s a regény nála is 
tárházává lön mindazoknak a tudnivalóknak, 
melyekből tovább fejtheti magát a művészet. A 
régész szenvedélyét örökölték m indketten; ama 
sok fontos apróság , melyet a történeti művészet

m egkíván, előre birá hajlamukat. Nemcsak 
Scott regényei , de Józsika müvei is telvék ér
dekes és részletes leírásokkal, melyekből a fes- 
tész alkotásaihoz szebbnél szebb motívumokat 
meríthet. E  két Írónak még hibái is ugyan
azon forrásból erednek. W alter Scott szaba
don kigondolt m esébe, —  melynek végét ren
desen egy szegény lovagnak egy gazdag , elő
kelő nővel kötött házassága képezi — állít his
tóriai egyéneket, mint oroszlánszívű Richárd, 
XI. L a jo s , Cromwell O livér, vagy a vörös Ro
b in , s inkább külsejüket, jellemüknek különö
sen éles vonásait veszi tekintetbe , mint jelen
tőségüket , a gondolatot, melyet képviselnek, 
vagy azt az á llá s t, melyet az emberiség fejlődé
sében elfoglaltak; Józsika szintén csak külsősé
gekkel bíbelődik , s a mit már Szalay igen he
lyesen megjegyzett „Zólyomi“ rhapsodisticus 
ism ertetésében, hogy szeretett volna látni e re 
gényben „Erdély akkori gazdag religiosus éle
téből és zivataraiból néhány vonást“ , m ás, ké 
sőbbi müveire is bátran alkalmazhatjuk. Józsika 
a történeti regényt nem tette eszmék tükrévé, 
melyből a kor általános világnézlete sugárzott 
volna szemeink elé. Neki csak a részletek 
szerencséje jutott. A történeti igazságot — 
miként már Erdélyi megjegyzé —  néhol kereste, 
néhol mellőzte s nem igyekvők úgy beoltani a 
regénybe, hogy művészeti s művészetből fakadó 
elemnek tessék.

W alter Scott és követői előtt fő az illető 
esemény részletes rajzo lása; a multat eleveniték 
föl férfiaival, városaival, templomaival, várai
val , örömeivel és fájdalm aival, fegyvereivel és 
ruházataival egyetemben. Ekép támadtak Scott 
„Henilworth“-ja , Hugo Victor „Notredame“-ja, 
melyben a középkori gótli építészet ünnepié föl- 
tám adását, s Manzoni regénye az „Eljegyzet- 
tek “ Majland s a ragály festői színezésével, 
banditáival, s a catholicismus illatával körülvett 
Federigo kardináljával — mind oly müvek, me
lyeken az olvasó szemét csodáló szeretettel le
gelteti. Ily  tanulmány terméke b. Eötvös Jó-
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zsef „Magyarország 1514-ben“ cimii regé
nye, mely a Dózsa alatti pór felkelést adja mű
vészi öntudattal választott színezésben. Báró 
Kemény Zsigmond még kutatóbb szemmel s 
nagyobb szigorral látott munkájához. Müvei
ben a lélek s kedély legbensőbb világától a bőr 
sziliéig lerajzolja egyéneit s jellemzése a kép
írás határával érintkezik. Nála már a kor moz
gató eszméinek is hü színezését találjuk s 
„Gyulai P á l“-jában élénken és igazán van fest
ve amaz idők mysticismusa a szellem és anyag 
ki nem engesztelt küzdésében. A politikai és 
vallási érdekek harca megeleventil e lő ttünk, s a 
régi idők emberei föltámadnak szokásaikkal, er
kölcsükkel , előítéleteikkel. Keménynél az 
egyénités hatalma az alak kerekségével s a 
színezés gazdagsága az összhang nyugalmával 
párosul.

A W alter Scottféle regényeknek festői elemét 
később a történetírás örökölte. T h ierry , Ma
caulay egyes helyei úgy tűnnek fö l , mintha az 
angol író valamelyik müvének kiszakított lapjai 
volnának. W alter Scott iránya azonban sokáig 
fentartá m agát, s volt idő, midőn a históriai re 
gény e faja nagyban virágzott. De e kor és 
napjaink között van az átalakulások világában 
1830, 1848 s a tudományok vívmányaiban a 
történetírás uj a la k ja , mely többé nem króni
kákra , hanem okmányokra támaszkodik. A 
történeti tudományok gyarapodása nemcsak a 
költő elé halmoz nehézségeket, de az olvasó 
igényeit is magasabbra csigázza. Ama néhány 
adoma, mely egy-egy fejedelemről, vagy feje
delemasszonyról régebben keringett, többé nem 
kielégítő s a históriai regényben ma már nem 
képzelt, hanem történeti alakok viszik a fősze
repet. Az életrajzi érdek előtérbe lépett s ez 
uj irány szülöttje a mem oire-regény, melynek 
megalapítójául Dumas Sándort tekinthetjük.

Franciaország a memoire-ok hazája s igy 
nem lehet csodálkoznunk, ha e korcsszülött az 
irodalomban utánzókra, a közönségnél pedig 
lelkesült bámulókra talált. „La reine M argot“ 
és „Les trois mousquetaires“ példányképei e 
műfajnak. Mindkettő roppant sensatiót keltett 
s a Lesekabiuet-ok utján idegen földön is meg
vetette lábait. Hatásukat könnyen meg lehet ma
gyarázni. W alter Scott históriai hőseit csak 
rendkívüli pillanatokban vezeti e lő , államté- 
nyeknél, vagy a csata elhatározó pillanatában ; 
a kard inál, Majland helytartója, bármily híven 
és megragadóan legyenek is rajzolva , csak dii 
ex machina gyanánt jutnak az események fo
lyam ába, s mihelyt a csomó meg van oldva, 
eltűnnek a néző szemei elől. Máskép áll a do-
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log Dumasnál. Az ő királynői: Valois Margit, 
ausztriai A nna, hősei: Richelieu, Buckingham, 
vagy XHI. L a jo s , IX. Károly előtérben álla
nak , sőt d‘ Artagnan jelentékeny szerepet is 
visz az eseményekben. Igaz u gyan , hogy a 
mese fonalainak összekötése gyönge és önké
nyes , sőt gyakran hihetetlen ; hogy e müvek 
távolról sem érik utói Manzoni tiszta szépségét, 
s művészi értékét, de a történelmi események 
élénk jelenetezése, s a kiválóbb alakokhoz ta
padó érdek leköti figyelmünket. —  Hogy azon
ban Dumas regénye ez előnyök mellett sem 
tesz mélyebb hatást s csaknem mindig történeti 
genre-kép marad, annak okát Frenzel igen talá- 
lólag, részint az iró egyéni tulajdonságaiban, 
részint forrásainak természetében s nemzetének 
gondolkozás-módjában keresi. A franciák — 
írja —  örömest hangsúlyozzák a kis, jelentékte
len okokat, melyekből nagy következmények 
szárm aznak; örömest beszélnek a pohár vízről 
és a keztyüről, melynek az utrechti béke meg
kötésében része volt. Történelmük ily esetle
gességekben, adomákban szerfelett gazdag: 
igazságukat a kritika kétségbe vonja ugyan, de 
hitelüket a nagy tömeg előtt megingatni nem 
lehet.

A Dumas-féle regénynek keletkezése igen 
egyszerű. Egy szegény nemes a hugenotta 
harcokban rangra és vagyonra tett s z e r t ; öreg
ségében birtokán nyugodtan leírja életének tark» 
kalandjait: kikkel érintkezett, melyik barriká- 
don á llo tt, melyik boudoirban élvezett pásztori 
órákat. Ha ez emlékiratokat a kortársak tu
dósításaival kiegészítjük , durva alakjában előt
tünk áll a franciák modern történeti regé
nye. Ide nem kell költői tap in tat, nem kell 
tanulnfány.

Erdélyi János mondja valamelyik széptani 
müvében , hogy a történelemben csaknem min
den esemény egy-egy hüvely, mely művészeti 
embryot re j t , s a költő müérzéke mintegy ösz- 
tönszerüleg találja fel a neki va ló t, a konkretet, 
melyhez szorosan ragaszkodván erős állást fog
lalhat el. A francia irók e tekintetben nagyon 
táglelkiismeretüek ; csak ritkán hatolnak be az 
események lényegébe s egy-egy regényes epi- 
soddal, kalanddal helyettesítik a korszak álta
lános , mivelődéstörténeti vonását. A német 
irodalom még tovább ment, s Mühlbach Luiza. 
König T. és mások megalkották az életrajzi 
regényt. Itt főleg a chronologia szerepel; az 
elbeszélő hősét bölcsőjétől sírjáig követi. Com- 
positiót, belső és külső összefüggést a részek 
között hiába keresünk, sőt legtöbbnyire az 
Ariadne-fonal is hiányzik, mely a tömkeleg
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ben kalauzolhatna bennünket. A hős életrajza 
áll előttünk; mintha csak az ismeretek tárát ol
vasnék. Az első fejezet a gyermekszobában, a 
második az egyetemben, a kadét-iskolában, 
vagy az udvarnál játszik, a szerint a mint a hős 
tudós, hadfi vagy épen a gyöngéd nemhez tar
tozó. Ha a főszereplő hires utazó, a szintér 
minden fejezetben változik. Az iró minden ke
gyelem nélkül vonszolja olvasóit Oriuico renge
tegeiből a mexikói vulkánokhoz, Párisból vagy 
Berlinből Szibéria zord égalja alá. Mühlbach 
Luiza igy dolgozta ki H. Frigyes , Napoleon, 
H. József és II. Leopold életrajzát, s ha 
jól emlékszem: König Tivadar a reformáto
rokét.

E gyári munkásság, még ha Eötvös elmé
letét elfogadnék is , „hogy a történeti regény 
célja a történet népszerűsítése“ —  mi a művé
szet terén nagyon furcsa gyakorlatra vezetne 

megélője a regényirodalomnak. Az ily mü
vek, még a legjobbak is , nem bírhatnak költői 
mélységgel és művészi bevégzettséggel. Az 
egész folyamát és összefüggését a történet szabja 
elő s ez nem tűr semmi változtatást; a hosszú, 
évekre terjedő időköz pedig, mely alatt az élet
rajzi regény lepereg , legnagyobb ellensége a 
művészi egységnek. De a költő keze más te
kintetekben is nagyon meg van kö tve; mig a 
valódi regényben a históriai alakok jellemzése 
végett képzelődéséből meríthet motívumokat —  
addig e mellékfajokban vakon, minden indoko
lás nélkül kell követnie a bonyolódott életpálya 
gyakran indokolatlan, csodás ugrásait. Az ily 
mü lehet tö rténet, de regénynek ugyan 
nem regény , s művészi tekintetben egy napon 
sem említhető W alter Scott regényeivel, bár 
ezek alakja sem felel meg többé a történettudo
mányok jelen állásának.

Milyennek kell tehát lenni a modern törté
neti regénynek? —  kérdik olvasóim. —  Vagy 
talán e müalak nem is életrevaló, mint Gotschall 
és utána többen is álliták?

Szerintem a történeti regénynek van jö 
vője és jogosult, de csak akkor, ha a költő 
eszmék tükrévé tudja tenni s a felölelt kor
szak beható és hü rajzolása az alak kereksé
gét nem sérti. A regény mozgása hasonlít a 
körvonalhoz; a kezdetnek és végnek szükség
képen egybe kell folyni. Az eszme gócából 
hull szét a világosság a költemény minden 
pontjára s egyenlő menetét sem végtelen epi
zódok , sem a cselekvény természetes kibonyo- 
lodásával összefüggésben nem álló események 
nem zavarhatják. E  művészi kényszer szük
sége szab határt a regény- és történetírás 
között.

A történetíró az események lefolyását ter
mészeti és társadalmi törvényekből igyekszik 
kimagyarázni; nem gondol ki eseményeket, 
hanem abban , a mi már megtörtént, az ok 
és eredmény törvényére mutat; a regényíró 
meséjét csak összefüggésbe hozza a történeti 
tényekkel s működő személyeinek jellemét 
és szenvedélyeit teszi mozgató erőkké. Nem 
a tény, hanem hőseinek jelleme szent előtte, 
s a mi a történetíró előtt időhözkötött, ab
ban ő az 'örökkévaló viszfényét keresi, vagy
is , —  mint Erdélyi szépen mondja — a tör
téneti igazságnak általános értéket ad a művé
szet által.

Ily nyomokon a történeti regény , ha a köz
kelet müve nem lesz is — hódit a választottak
nál, mig ellenkező esetben mulattató krónika 
m arad , melynek élete a kor Ízlésétől s a divat 
változó szeszélyétől függ.
__________  SZANA TAMÁS.

GYERMEK-SZOBA.
Dél oldalán az épületnek,
Hol a kerti fák árnyat vetnek '■
Ép‘ oda néz ki ablakával —
S egy kis madár vidám dalával 
Mulattatja a benn lakókat.

Függő ágon nem messze fészkel,
Az ablakból elérni kézzel,
S talán meg is lehetne fo g n i: 
Midőn ott szokott álmodozni 
Fészkén — vagy párjával beszélget.

Hü szomszédja a gyermekeknek.
Kik az ablakból rá nevetnek 
Nagy örömben fel-felkiáltva :

»Kedves, szép aranyos madárka !
Légy vendégünk, jer szállj be hozzánk “ .

És csalogatják játszi kedvvel — 
így megy naponta — estve, reggel,
Bele nem unnak a játékba.
S ajkukon a nevető tréfa :
A dajkát is mosolyra készti.

S egyiket veszi az ölébe,
A másikat fűzvén kezére:
Velők jár , kel a kis szobában —
S a gyermekek vidám zajában,
Mint egy vén gyermek — részt vesz ő is.

41*
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Dalt rögtönöz és a madárka 
Künn azt , szépen viszhangra váltja. 
Behallik — nyitva még- az ablak — 
S a szellőben ingó fagalyak : 
Egymásnak tetszést integetnek.

S az árnyak is ott hallgatózva:
Zeng sokáig a dajka nóta,
Mig nem lassankint elsötétül —

S a kis fia már ágyba készül,
Es pilláit csukódni érzi.

S igy félig alva — félig ébren,
Puha ágyacska várja készen ;
Fehér párna, piros szalaggal —
S kissé még játszadozva azzal,
Csönd lesz végre a kis szobában.

NYILAS SAMU.

O L Y M P I A .

— GKANDET LEO BESZÉLYE. -  

(Folytatás.)

De ez nem volt b a j. sőt ép ezt leitete legcseké
lyebb hibájának tulajdonítani, s ezzel az egyéniségnek 
teljes jellemzését adhatjuk.

Grumelot ur mintegy 60—65 éves agglegény s 
hajdanában Olaszországban pástétomgyáros volt, ki 
miután egy milliót összekapargatott, visszavonult fog
lalkozásától és úgy élt egy no és egy inas társaságá
ban a faubourg st. Honoréban fekvő négv-öt házának 
jövedelméből egész kényelemmel. Ez öreg, gazdag
ságánál fogva sok önállósággal birt a világban; fehér 
mellényes vaskos termetével, nagy arany láncával 
némi fontosságot igyekezett magának kölcsönözni, kö
zönséges dolgokat nagy hangon adott e lé , de azt si- 
ketségének tulajdoniták s elnézok voltak irányában; 
pedig ő azokat fontoskodó arccal adta elé és úgy lát
szott, szellemdusaknak is tartá ötleteit s ez a mit én 
sehogy sem tudtam neki megbocsátani. Kis rövid 
lábú férfiú volt ez , s midőn a kockatalajon sétált, 
egyre kaszált a lábával. Nyaka köröskörül meg volt 
dagadva, melyet öltönyének gallérával törekedett el
fedni. Egészen kopasz volt; kis fekete szemét vörös 
szemhéjak takarék, beesett szemei véresek voltak, s 
egész lénye a legkiállhatlanabb volt.

Mily bűvös csábbal vonzá magához e rejtélyes 
szerelmes a legszebb, legszellemdusabb s legkere
settebb fiatal hölgyet.

Becsületemre mondom pedig, hogy e hölgy oly
kor élénken kacérkodott vele! Csak neki áldozott bi
zonyos mosolyt, tekintetet. E hölgynek legyezője 
nagy szolgálatot tett keblének elfedése és fölfedésében, 
mi nekem sehogy sem tetszett és azt sem igen sze
rettem , mikor e hölgy Grumelot ur székének támlá- 
nyára helyezte karját s oda hajlott hozzá, hogy aj
kával érinthesse a hallcsövet; mert ilyenkor az öreg 
feléje forditáfejét és apró szemével gyönyörködhetett 
a félig takart bájakban, melyek ő közelében hullám
zottak. De az mi engem foképen boszantott, hogy 
nem tudhattam meg, mit beszélgethettek egymással. 
Többször megkisérlém egészen közönyös arccal köze
ledni feléjök, de mindannyiszor jól vettem észre, hogy

társalgásuknak rögtön más irányt adtak és ilyenkor 
unokanővérem rám tekintvén, összevonta szemöldökét, 
mintegy tudatva, hogy jobb szeretné, ha nem lábat - 
lankodnám ott.

Ez estélyek reám nézve épen nem voltak va
lami mulatságosok sőt annyira unalmasok lettek, 
hogy mindig óhajtottam, bárcsak már vége lenne a 
dáridónak. Ugyancsak áldottam is ám azt az órát, 
midőn Thibaudier asszony karomat kérte föl s mi 
Olympia kisasszonynyal együtt az előszobába men
tünk , hol nekik az öltözködésben segiték. És ama 
fiatal emberek, kik épen jelen voltak, kétségkívül 
irigyelték szerencsémet és nem kétkedtek, midőn egy 
kocsiban láttak távozni Thibaudier asszonynyal, hogy 
én leszek ama boldog halandó, ki leányát oltárhoz 
vezetendem. Bizonyára ez volt akkor legkedvesebb 
vágyam. Mit nem adtam volna én e reményért! Nem 
tudtam magamon erőt venni. Mindjárt első nap, mi
dőn láttam , megszerettem ő t, és szerettem mindad
dig , mig becsülnöm lehete, lelkemnek egész erejével. 
Midőn másnap az estélyek után — melyeken annyit 
szenvedtem, hogy vele nem beszélhettem — viszont- 
látám a szalonban , dolgozó-asztala előtt ülve, s varró
párnájára fektetett uj regényeket olvasva, melyeket 
anyja távolléte alatt vásárolt össze, akkor ajkamat 
égette a szerelmi vallomás, és ő oly kegyteljes, de 
szánakozó mosolylyal fogadta azt, s ömlengéseimre 
oly édes gunynyal válaszolt, hogy én a nélkül, hogy 
megharagudtam volna r á , érzém kihűlni szivemet és 
elnémultam.

Egyszer azonban nem tartóztathatám meg maga
mat , hogy ekép ne szóljak hozzá:

— Lássuk csak Olympia! feleljen nekem őszin
tén. Boldogítja kegyedet az az é le t, a melyet 
folytat ?

Ő felém forditá fejét és bámulva tekinte rám.
— De hát minő élet felől beszél ön? — kérdé

tőlem.
— Nos az örökös ünnepélyek felől; amaz esté

lyekről , hol oly sok közönyös emberrel találkozik az
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ember, csak valódi baráttal nem;ama bálokról, me
lyekben elkábul ugyan az ember, de nem mulatja ma
gát : ama társalgásokról, melyekben nem beszélünk 
egyebet mint badarságokat és semmiségeket; hol egye
dül az ész beszél, mig a s z ív  hallgat. . .

— Igaza van önnek , ez az egész mulatság na
gyon fárasztó és unalmas ! . . .  És a leányka sóhaj
tott, De igy kell ennek lennie! — tévé utána.

— Nem gondolja kegyed — viszonzám — hogy 
a boldogságot nem o tt, hanem máshol kellene fölta
lálni ?

— Sem ott, sem máshol, kedves rokon. — 
ügy látom . mintha ön még mindig ábrándokban élne.

— És kegyed Olympia, nem ábrándozik már 
többé ?

— N em , — válaszolt ez.
— Oly fiatal, tizennyolc éves hölgy, s szép mint 

kegyed , ki minden szivet megigéz és kinek mindenki 
meghódol, azt' hiszi kegyed, hogy nem lenne képes 
boldogítani , úgy, hogy egyszersmind magát is bol
doggá tenné ? Képzeljen egy férfit, ki kegyedet sze
reti , ki magát kész kegyedért föláldozni i s , ki csak 
egyedül kegyednek él, s kit kegyed annyira szeret
— hogy örömmel hagy föl ama sovány mulatsá
gokkal . . .

— Értem önt kedves rokon. . .  Egy kis kunyhó, 
meleg s z ív  , pásztori é le t, susogó csermely. . .  Mily 
fiatal még ön édes Adolf!

— Még sem oly fiatal mint kegyed , szép húgom,
— én huszonnégy éves vagyok.

— En pedig azt mondom önnek, hogy még ti
zenhatéves sincs és hogy legkevésbbé sem ismeri az 
életet.

— Ugyan, hát kegyed ismeri-e Olympia ?
— Azt én nem fogom önnek megmondani.
— Miért?
És midó'n ő erre mitsem felelt, susogva igy szól

tam hozzá:
— Szeret-e kegyed engemet kedves húgom?

Felém forditá fejét s pillanatig hallgatag te- 
kinte rám . azután egész komolysággal igy szólt:

— Azt én később fogom önnek megmondani.
— Es miért nem most ?
— Csak azért.
— Mert nem akar kegyed nekem válaszolni, 

vagy talán , mert nem szeret engem.
— Mert akár szeretném önt, akár nem , az önre 

nézve mindegy lenne és e pillanatban mitsem érne 
ön azzal.

— Hogy-hogy! En valóban nem értem ke
gyedet.

— Már mondtam, hogy ön nagyon f ia ta l! ...

— De beszéljen, magyarázza ki m agát!
A leányka ismét hallgatott egy pillanatig; az

tán a társalgásnak más irányt akarva adni igy 
szólt :

— Mennyi ideig kell még önnek tanulni, mig a 
jogot bevégezheti?

— Két évig. . .  azaz háromig, ha tudniillik tu- 
dori oklevelet akarok nyerni.

— N os, akkor ön huszonhét éves lesz és én 
huszonhárom; mert tudja meg ö n , hogy én nem ti
zennyolcéves vagyok m ost, hanem húsz; én nem 
akarom ezt ön előtt titkolni. . .  És ön ügyvéd lesz, 
nemde ? — Hogy ön nem valami nagyon gazdag, azt én 
tudom ; és mostanában kap-e ön sok pénzt ?

— Azt nem gondolnám , de remélem , hogy any- 
nyit igen, a mennyi nekem elegendő lesz.

— Nos önnek magának elég lesz. De ha ön 
megnősül, akkor oly lánykát kell nőül vennie, kinek 
arahozománya is lesz, hogy neki is elegendő legyen 
fóntartására. Vagy várnia kell önnek, mig keresett, 
hires ember lesz és sokat keres. Mennyi idő alatt re
mélheti ön azt?

— Hét-nyolc év alatt, azt hiszem, némi hir névre 
tehetek szert.

— Helyesen! Huszonnégy és nyolc, any- 
nyi mint harminckettő. Én is csaknem annyi éves 
leszek akkor, tehát vén leány, kit ön többé nem fog 
szeretni. . .  Ebből láthatja ön, kedves roLon, hogy éD 
önnek nem lehetek neje.

Pillanatig hallgatott.
— De ha én megesküszöm kegyednek, hogy

hű maradok és csak kegyedet veszem nőül ? —
kérdém.

— És ha ekkor már én nem óhajtanék önhez 
nőül menni? Ha ön szegény s ismeretlen maradna? 
Ha nem kedvezne önnek a szerencse ? . . .  Ez pedig 
megtörténhetik.

— Kegyed kétkedik bennem, kedves húgom . . .  
Tehetségemben...

— Legkevésbbé; sőt még szivében sem kétke
dem édes rokonom . . .  Azonban , ha az ember szi
vét kérdezi m eg, — nagyon rósz tanácsadót talál 
benne.

— Hogy-hogy? Ugyan mit tanácsol a ke- 
.gyedé ?

— Az enyim ? . . .  A leányka habozott, aztán 
mosolyogva fordult felém.

— Akarja ön tudni ? Ám legyen, azonnal el
mondom önnek. Szivem azt sugallja, hogy hallgas
sak önre, és higyjek szavainak. Azt tanácsolja, hogy 
nyújtsam oda önnek kezemet, mindjárt, s legyek 
neje, mert ön derék, tisztességes fiatal. Ha egyszer 
egybekelnénk, elhagynók e lakást, mert ez hármunk
nak szűk lenne, anyám pedig nem válna meg tőlünk.
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Eölmennénk lakni az ötödik emeletbe s ez még nem 
nagy baj lenne, mig fiatalok vagyunk s lábaink erő
sek ? Ott nekünk igen egyszerű, de kedves, vidám szo- 
bácskáink lennének... virágok az ablakokban . . .  és 
madarak a kalitkában. Mi szerényen, de tisztessége
sen éldegélnénk és a mit ön keresne, abból némi 
szórakozást is szerezhetnénk; nyáron falura rándul- 
nánk ki, s télen át a színházat látogatnók. Nem lá
togatnánk senkit vagy legalább kevés családot és csu
pán legbensőbb barátainkat. Szeretni) egymást
nagyon, egész világunkat egymásban találnék föl és 
igy mi a valódi, egyedüli, tökéletes boldogságot é l
veznék. Mit mond ön ahoz Adolf? Nem találja ön 
ezt kissé regényesnek?

— Oh kedves Olympia — kiálték föl , hiszen ez 
mind lehetséges! Miért ne érhetnék mi azt el ? Igen, 
mi valóban boldogok lennénk, gyönyörű, költői, dicső 
életet élnénk! Oly könnyű lenne azt nekünk megva
lósítani.

— Hiszi ön, kedves ro k o n ? ... Higyje meg ne
kem , hogy hat h ó , talán egy év , vagy két év lefor
gása alatt ráunnánk egymásra és vájjon ekkor is oly 
bájoló lenne-e életűnk? És ha kifogyna a pénzünk, 
télen nem lenne fütenivalónk, hiányoznék tápszerünk, 
ez is dicső élet lenne? És ha nem mehetnénk seho
vá, ha hiányzanék piperém és ön nem lenne képes 
teljesíteni vágyaimat, ebben is költészet rejtenék? 
Gondolja ön, hogy könnyű lesz pénzt szerezni esze 
és munkája után? Én nem tudom, mire képes egy 
férfi; de azt tudom , mily bajos a nőnek megélni. És 
ha ön munkaképtelenné válnék, nekem és anyámnak 
ismét a tűhöz kellene folyamodnunk. . .  Itt em elke- 
dett hangja s hevesebben beszélt: — No lássa ön — 
folytatá, varrását maga elé téve, — ha én a varrás
sal fölhagyok, úgy akarom azt tenni, hogy soha elő 
ne vegyem. Ez nagyon fárasztó , hátrányos a szem
re és egészségre, elsápasztja az arcot és alig lehet 
belőle megélni. Én nyugalom jólét és kényelem 
után szomjazom; biztosított jövő és derült látkör 
elé óhajtok tekinteni. . .

— De mit beszél kegyed Olympia ? — szakasz- 
tám meg beszédét — kegyed meglep és megijeszt en
gem! Valóban azért dolgozik kegyed, hogy megél
hessen ?

— Igazán, én bámulok önön! Hát mit gondol: 
hogy élhetnénk mi másképen anyámmal? Tudhatja , 
hogy mi nem vagyunk gazdagok. Azt hiszi ön, gyö
nyörűségünket találjuk mi abban, hogy napestig dol
gozunk? Nem látja ön, hogy örökké varrással fog
lalkozunk? És midőn anyámat nem találja ön honn, 
mint például ma i s , azt hiszi ö n , hogy sétálni ment. 
Ő a bevégzett munkát ment haza vinni és újakat ke
resni. így folynak napjaink, tűnkre támaszkodva, 
csak azért, hogy élhessünk és néhány rongyot szerez

hessünk , hogy legyen mibe öltözködnünk, ha a vi
lágba kilépünk. M ért nem vesztegelhetünk honn, lássa 
ö n , ha azt akarjuk, hogy jobb körülmények közé jus
sunk s ha nem akarunk éhen halni. — Lehetséges-e? 
— kiálték föl. — De hát nem a legpompásabb pipe
réje van kegyednek s nem mindig a legizlésesebben 
van-e öltözködve?

— Ön semmihez sem é r t , kedves rokon! vagy 
talán kissé elfogult irányomban; ezt inkább szeretem 
hinni. De higyje el nekem, hogy a világ nem az ön 
szemmértéke szerint Ítél. Ah! azok a fiatal lánykák, 
Adolf, kiket ön figyelmére sem m éltat, sokkal jobban 
öltöznek mint é n , ki huzszor is megváltoztatom a 
szalagokat öltözetemen, hogy annak divatos szint köl
csönözzek. És ha szerencsétlenségemre le találom 
huzni előttök keztyumet, ők meglátják tűvel összekar
colt ujjamat? És azt hiszi ön, nem veszik észre, 
hogy arcom halovány, s szemeimet kék gyűrűk kör
nyezik a virasztás miatt ? Ok oly szellemszegények és 
gonoszak, hogy tréfát űznek az eféléből és mindun
talan piperéikkel és pompáikkal kérkednek előttem. 
Önnek fogalma sincs e megaláztatás felől ; de én , a 
ki azt érzem és szenvedek m iatta , esküszöm önnek, 
bármit elkövetek, hogy kikerülhessem.

— És ugyan mit teend kegyed Olympia?
A leányka habozott, rám tekintett, ajkába ha

rapott , mintha igen sokat mondott volna már e l , és 
más irány felé terelte a beszédet.

— Ne beszéljünk erről többet, — szólt. . .  A 
propos! Eljön ön velünk holnap B .. . asszonyság es
télyére? Nekünk okvetlenül el kell mennünk, mivel 
anyám valakivel akar ott találkozni.

— Grumelot úrral találkozni ?
— Ugyan, hogy tudja ön ezt? — kérdé a hölgy, 

csodálkozva.
— Én nem tudom , e név csak onnan jutott 

eszembe , mivel kedves mamáját gyakran látom vele 
csevegni. De mit is akar ő e vén együgyű vei?

— Ejgvügyü! — kiálta föl ; a lány mosolyogva. 
Mily kimé%4alen ön kedves rokon! Én megtiltom 
önnek, hogy Grumelot úrról igy nyilatkozzék. S 
hogy anyám mit akar vele, azt megtudja majd ké
sőbb . . .  Azonban ime jő anyám; kérdezze meg ön 
ő tőle.

Valóban csengettyühangot haliánk és Thibaudier 
asszony belépvén, bő köpenye alatt egy csomagot vet
tem észre. Először is összevonta kissé szemöldökét s 
komoly , kémlő tekintetet vetett leányára.

E vizsgálódásnak kétségkívül kielégítő eredmé
nye le tt, mert a nő hirtelen más arcot öltött és szo
kott nyájasságával közeledett felém. Marasztott az 
ebédre is, de én nem tartottam ez este illőnek azt 
elfogadni, s azzal az ígérettel távozám, hogy másnap 
este elkísérem őket B . . .  asszonysághoz.
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Ez estélyen észrevettem, hogy Olympia iránt 
Grumelot ur a legnagyobb figyelemmel és gyöngéd 
ny áiaskodással viseltetett, ki ennek folytán sugárzott 
az örömtől, s csak alig táncolva boldogságával fog
lalkozott. Midőn távozott, én követni akartam s az 
előszobában találkoztam vele; de Thibaudier asszony, 
megköszönvén udvariasságomat, k é r t, hogy csak tér
jek vissza a mulatságba s re  hagyjam félbe érettök a 
mulatságomat. Olympia kezét nyujtá s a szokottnál 
kissé erősebben szoritá meg kezemet. Midőn rátekin- 
ték , halványnak és izgatottnak találtam és ugytet- 
szett, mintha tekintete bizonyos szánakozással csügg- 
ne rajtam , s azután mintha könyezett volna. Elbú
csúzott tőlem és én visszatértem a terembe, hol 
Grumelot urat már nem láttam többé. Egy ideig zi
lált kedélylyel bolyongtan a boldog, vidám tömegben 
s azután odahagytam B . . . .  asszony termeit és egye
nesen hazatértem töprenkedve ama szomorúság és 
hevély fölött, mely Olympia arcán föltűnt.

Már azelőtt való napon midőn tőle távozám, el
gondolva mindazt, mit nekem mondott, szánalom 
ébredt bennem s egész éjen a felett töprengtem: minő 
módot találhatnék, a mely által segélyére lehetnék s 
mind az ő sorsán mind pedig az enyimen javitbatnék 
s a végzetnek igazságtalanságát helyre üthetném. So
káig elgondolkoztam, — mígnem levetkeztem s
felöltém bálókabátomat s miután még néhány órával 
rendelkezhettem a szokott lefekvési idő megérkeztéig, 
alkalmat vettem magamnak jogi könyveim átlapozga- 
tására, miután már több hét óta nagyon elhanyagol
tam tanulmányaimat. De bármennyire megfeszitém is 
erőmet, semmiképen sem fült ezúttal a fogam a tanu
láshoz. Szememmel a tárgyon csüggtem ugyan, de 
eszem máshol járt — és egyedül Olympiával foglal
kozott . . .  Az már tény! — sohajték fö l, — hogy ő 
nem lesz enyim. Pedig mi kivántatnék aboz ? Egy 
kevés pénz meg némi szerencse, hogy sokat kereshes
sek. Ugyan hányjuk-vessük meg csak a dolgot! . . .  
És én az egész éjt fontolgatással töltém. a nélkül, hogy 
valami eredményre jutottam volna.

Néhány nap múlt e l , anélkül, hogy unokanővé
remet ezalatt csak egyszer is láttam volna. Bor
zasztó idő volt ez. A télből már kifelé mentünk s a 
tavasz szélvészszel és esőzéssel jelenkezett, mely pa
takokat és valódi tavakat képezett az utcákon és a 
luxemburgi kertben, melyen át kelle haladnom. Da
colva eső és széllel. kétszer tettem látogatást Thi
baudier asszonynál amaz idő alatt, de első Ízben 

Olympia nem volt egyedül és anyja előtt számat is 
alig mertem folnyitni. Másod Ízben pedig egyikök 
sem volt honn.

Annyival inkább boszankodtam pedig ezúttal, 
mert utánajárásom folytán több keresetágat fedeztem 
föl, melylyel vagyonosodásomat eszközölhetem, mely

nek folytán nem kétkedőm , hogy unokanővérem sze
relmét biztosíthatom és őt nőül vehetem. Már nem 
igen emlékezem mind ama tervekre, melyeket kifőz
tem ; csak arra emlékezem m ég, hogy egy drámát 
terveztem a többi közt, melyet ha egyszer megírtam 
s a világnak bemutathatok, hire befutja az egész Pá- 
rist és nekem ötven, sőt , ugyleliet , százezer 
frankot jövedelmez évenkint. A mellett a börzejáté
kot is komolyan kezdtem tanulmányozni. Egy kis 
majorság is nézett rám egyik nagynénémről, mely 
legalább is megért tízezer frankot, és ezt a jó asz- 
szony, halála után nekem szándékozott hagyományozni. 
Föltettem magamban, hogy ezt majd el fogom adni 
s a bevett pénzen különfélekép üzérkedem, s nem 
maradt semmi kétségem íönn arra nézve, hogy né
hány hó alatt e takaros kis összeget megszázszorozha- 
tom .. . Tele volt a fejem mindenféle tervvel s egyike 
sem volt olyan, a mely nekem a legpompásabbnak 
ne tűnt volna fe l, és a melyet haszonnal nem lehe- 
tendett értékesíteni.

Öröm, remény és büszkeséggel telve lépkedtem 
rokonom lakása felé april első napjainak egyik 
hétfőjén s midőn az ajtó előttem megnyílt, hálát ad
tam az égnek , hogy unokahugomat egyedül találha- 
tám s a szalonban mellé telepedtem le. Arca e napon 
oly sajátságosnak tetszett előttem; vagy nem akart 
velem találkozni, vagy valami örömét akarta tőlem 
rejtegetni. Bánatos arcot öltött s édeskés hangon 
igy szólott hozzám:

— Mily rég óta nem láttatá már magát Adolf! 
Mily boldog vagyok, hogy meglátogatott m a; némi 
beszélnivalóm van önnek.

— Nekem i s ! — kiálték föl. Gyönyörű tervei
met akarom közölni.

— Először is — szólt a hölgy — azt kérdezem 
öntől, szeret engem igazán, mint azt állitá ?

— A h! Mily balgaságot kövessek e l , hogy azt 
bebizonyíthassam P

— Ha ezt be akarja bizonyítani, akkor eszén 
kell já rn ia ; — szólt Olympia . . .  Ha ön szeret, ak
kor óhajtania kell boldogságomat is; az én boldog
ságom pedig, — a mint ön jól tudhatja— anyámé is, 
kit én imádok. A mit anyám követel tőlem , azt én 
teljesíteni kötelességemnek tartom; és ön is méltá
nyolja ezt miután engem szeret: nemde P

— Kétségkívül.
— Nos miután igy van. és miután ön a kö

rülményeket fölfogni képes. nem rejtegethetem tovább 
amaz érzelmeket, melyeket ön költött fel bennem. 
Önnek aranyból van a szive Adolf: ön a megtestesült 
nemesség, őszinteség és áldozatkészség. Tudja meg, 
hogy én megfigyeltem önt, s arra a meggyőződésre 
jutottam , hogy ámbár sok fiatal embert ismertem, de 
azok közül egyetlen egy sem közelité önt meg gyön
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géd érzületben, szellemi emelkedettségben, és mind 
ama tulajdonokban, melyek a fiatal embert később 
kiváló férfiúvá teszik. Tudja meg azt i s , hogy ön 
ritka m adár, egyetlen fiatal, ki hajlandó egy 
leányt arahozomány nélkül nőül venni csupán szép
ségéért és szellemi tulajdonaiért, és ez nem minden
napi jellemre m utat, higyje meg nekem. Először mi
dőn önt megláttam, önt kissé félszegnek , félénk és 
szemérmesnek találtam s kissé m eglepett, nem lévén 
még alkalmam hasonló egyénekkel találkozhatni. Há
rom hónapja, mióta ön a világba belépett s azóta le
győzte bátortalanságát s szögletes modorát, de sze
rény m arad t, és én önben felséges tulajdonokat fe
deztem föl. Esküszöm önnek, hogy ha én nem ol
vastam volna össze annyi regényt s ha még le nem 
győztem volna magamban ama rósz szokást, hogy ér
zelmeimet válogatott szavakban fejezzem k i , azt mon
danám , hogy ön „eszménykép,“ a mely felől álmo
doztam, és hogy mi „egymásnak vagyunk teremtve.“ 
Azonban én jobbnak látom önnek egyszerűen azt 
mondani, hogy ha én valaha valakit szeretnék, az 
csupán ön lenne. Ha eddig — bár több Ízben kész
tett erre , soha sem nyilatkoztam: mit tartok önről és 
mit érzek irányában, ez csak azért vo lt, mert ily 
nyilatkozat inkább fájdalmas hatással leendett önre, 
veszélyt hozhatott volna reám és szerencsétlenséget 
okozott volna mindkettőnknek. M a, holnap vagy egy 
hét múlva nem igy lesz ez : ön alaposan ismerheti 
gondolkozásomat és szivemet. Oly körülmény állt elé, 
mely teljesen változtat mind az én életemen, mind 
anyámén, mely némi korlátot von ugyan ön elé, a 
nélkül azonban, hogy — a mint bizton hiszem — ez
által boldogtalanabb lenne. . .

És midőn e szavaknál megállapodott, igy kiül
ték föl.

— A h! ne szakítsa félbe.
Gyönyörtelve néztem e bájos leánykát, ki, mig 

én arról álmodoztam, mint fogom megszerezni a kin
cset, Ő már megnyerte ügyünknek anyját és most kezet 
nyújtva igy fog szólani.- — Ön szeret engem, én is 
szeretem önt, anyám beléegyezik : keljünk egybe!

— Kérem végezze b e ! — kiülték föl öröm- 
ittasan.

— Adolf! — folytatá ő — most miután ismeri 
érzelmeimet, én is az önét, minden tartózkodás nélkül 
megmondhatom önnek, anélkül hogy megsérteném, vagy
bámulatba ejteném----  nyolc nap múlva Grumelot-
hoz megyek nőül.

Elszörnyüködtem. Álmodom-e? vagy megőrült e 
hölgy ? jól hallottam-e vájjon ? . . .  Rámeresztém sze
memet. ajkam remegett, de felelni nem valék képes. 
Végre visszanyertem beszélőtehetségemet.

— Magyarázza ki kegyed m agát, — szóltam; 
— bizonyosan nem jól értettem meg. Kegyed azt ál
lítja, hogy szeret, é s . . .

— És Grumelothoz megyek nőül.
— Lehetséges-e?
— Egy hét múlva.
— Hát őt is szereti kegyed?
— Nem.
— Hát ki erőteti akkor, hogy hozzá menjen

nőül ?
— Anyám.
— De kegyed nem fog neki engedelmes

kedni ?
— De igen!
— De hiszen ő már vén ember!
— Bánom is én.
— Igen , de rút i s !
— Hát tesz az valamit?
— Azután meg ostoba i s !
— Annál roszabb rá nézve.
— De ő mitsem é r . . .  dusgazdagságát kivéve.
— Ez a fődolog!
— És kegyed csakugyan hozzá megy nőül ?
— Bizonynyal.
— Ejh! — kiálték föl — kegyed tréfálni akar 

velem , s kétségbeejt! Hiszen ez őrültség ! Kegyednek 
anyja e szövetségbe nem egyezhetik, teljességgel nem; 
ő tiltakozni fog az ellen. 0  nem kívánhatja kegyed
nek boldogtalanságát és az ő . . .

— ügy látom , — vágott beszédembe Olympia
— ön egészen megfeledkezett utóbb folytatott beszél
getésünk felől. Hallgasson m eg, kedves barátom :
— én nőül megyek Grumelothoz, és ha anyám ezt 
ellenezni akarná, mit nem hiszek, dacára ennek férj - 
hez mennék Grumelothoz, anyám jólétéért! Ön nem 
tudja Adolf, mit tett érettem anyám! Ő régóta töri - 
roncsolja már magát érettem ; ideje, hogy ennek vége 
szakadjon. Tizenkét éves voltam, midőn atyám el
hunyt, ki mitsem hagyott ránk. Anyám kényszerülve 
volt engem a neveidéből kihozni és dolgozni érettem és 
magáért. Ha átlátom , hogy csak hálával tartozom 
neki azért, hogy soha szükséget nem szenvedtem, illő 
hogy én is hozzak értté némi áldozatot. És ha alka
lom nyílik a r ra , hogy hosszas vértanusága alól őt föl
oldhatom , ha hálám felől tanúságot tehetek neki, s 
elvégre visszafizethetem neki mindazt a mit nekem 
ado tt: azt kívánja ö n , hogy ne tegyem azt ? Ön 
minket nyomorra akar kárhoztatni, hogy még remé
nyünk se legyen abból menekülni soha? Azt akarja 
ö n , hogy örökös bizonytalanságban legyünk a holnapi 
nap miatt ? Örökös aggodalom , küzdelem , munka és 
nyomorban óhajt ön minket látni? Ah! ez sok! 
Lássa ön , én úgy akarok élni, mint bárki m ás; mu
latni, fényesen öltözni, utazni mint a többi! Azt 
véli ö n , hogy soha sem akarjuk Párist elhagyni, midőn 
a nyár elérkezik , midőn az egész világ falura költözik, 
tengeri fürdőbe utazik, — s itt akarunk Páris égető 
kemencéjében veszteg élni, hogy ez izzasztó falak közt
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a port nyeljük s a zajt hallgassuk ? . . .  És ime már 
húsz éve, hogy ez igy t a r t ! . . .  Ugyan mondja csak, 
kérem mit válaszolhat ön nekem mindezekre?

— Én valóban nem vagyok képes, kedves Olym
pia. kegyednek mind ez óhajtott örömöket megsze
rezni , — válaszoltam. Azt sem tudom, ha vájjon, 
ha azokat elérheti, boldogabb lesz-e? Abban mind- 
azáltal bizonyos vagyok, hogy kegyednek anyja, ne
hezen fogja megszokni azt az izgatott életet, melyet 
kegyed nyujtand neki. Én azt hiszem, az ö vágyai 
sokkal egyszerűbbek, s korához képest mérsékelteb
bek ; és ha kegyed is azokhoz alkalmazná m agát, én 
azonnal oly tervekkel állanék elé , melyek minket 
jólétre s boldogságra juttatnának s én még ma föllép
nék kegyednek kézéért.

— Lássuk csak az ön terveit, — szólt Olympia.
Ekkor, ösztönözve a boszuságtól, melyet sza

vai bennem keltének, egész tűzzel kezdém fejtegetni 
terveimet, melyek által mielőbb meggazdagodhatom. 
Beszéltem neki drámám és több müvem felől, melyek 
agyamban már megfogamzottak: nagynéném utján 
nyerendő örökségem felől, mely nekünk első kezde
ményezésül s boldogságunk megalapítására szolgálhat: 
beszéltem erélyes munkásságomról és a sikerről, mely 
nem maradhat e l , ha egyszer ettől függ kezének el
nyerése , ha szerelmét várhatom jutalm am ul. . .  De 
ki tudná, mit mindent össze nem beszéltem? Egy 
óráig folyt a szó belőlem.

Olympia csöndesen hallgatott és eléggé komo
lyan , úgy hogy midőn megszólalt, úgy tetszett ne
kem . mintha beszédem meghatotta volna s méla, tompa 
hangon igy szólt:

— Igaza van kedvesem: tízezer frank csinos 
összeg. Hárman legalább is két évig beérhetnénk 
annyival, takarékosan éldegélve. Ekkorra készen kel
lene lenni remekművének. Ön el megy a „Théatre- 
Fran£ais“-hoz : vagy elfogadják müvét, vagy vissza
vetik. Ha elfogadják, akkor nincs egyéb hátra, mint 
béketüréssel várni, mig rákerül arra a so r, és öt 
vagy hat év leforgása alatt, pártfogás mellett, biztos 
lehet, hogy előbb-utóbb adni fogják. De mindazt 
előre meg kell fontolni. Megtörténhetik, hogy vissza
vetik drámáját, és bárhová vigye, mindenünnen visz- 
szautasitják. De még azt is számításba kell venni, 
hogy a mü nem lesz kapós. Nos akkor ön másikat 
ir és ismét másikat, melyek szintúgy megbuknak, 
mint az e lső ... És ha ekkor a bevétel hiányzik, ha 
egy napon az országúton esteledünk e l , minden költ
ség , minden kenyér nélkül. egy fa tövében üldögélve,

s mindhárman farkasszemet nézve egymással és el
gondoljuk , hogy balgaságunk, előre nem tekintésünk 
vitt ennyire: higyje meg nekem, sokkal komolyabb do
log ez, mint egyelőre látszik: szép tervei mellett köny- 
nyen éhhalálra juthatnánk. Azt mondom én önnek 
kedves barátom : őrizze meg nagynéniétől nyerendő 
örökségét, s Írjon drámákat, ha azt ön jónak véli, 
de ne számítson a rra , hogy ezáltal minket fölgazda- 
githat; szeretem önt, hagyjon engem a Grumelot pa
lotába bevonulni, melynek birtokosa nekem ingatla
naival ötszázezer frankot biztosit kötelezvénvileg.

0 mosolygott. én pedig elcsüggedtem.
Azonban összeszedtem minden erélyemet és újból 

kezdém őt terveimnek életrevalósága felől fölvilágosítani 
s egyszersmind eléje terjesztém. mily szerencsétlenség 
háromolhatik abból, ha ő a fiatal hölgy a vén Grume- 
lothoz megy férjhez és mily kevés kárpótlást nyerhet 
ily szövetségben fenkölt érzéseire, szivének ifjú 
lángjáért, s szép lelkének törekvéseiért.

— Hagyjuk azokat a regényekbe illő phráziso- 
k a t. — szakasztott félbe Olympia. — Ugyan mit 
veszthetek én az egybekelés folytán? Miből gondolja 
ön , hogy egy fiatal hölgy szerencsétlenné válik, mi
helyt Grumelot úrhoz megy nőül ? Hiszen ő nekem 
palotát vesz és ott fogadhatom önnek látogatását ked
ves rokon: ő nekem páholyt is fog tartani az olasz 
dalszínháznál. a hová ön mindig ellátogathat mikor 
gyönyörét leli abban kedves szép barátom . a ki dí
szes kocsit s fogatot ad rendelkezésem alá, hogy ki- 
kocsizhassam a boulognei erdőbe. a mikor nekem tet
szik kedves Adolfom! És mit veszthetünk mi azáltal 
bármelyikünk i s . ha illatos, pompás bóudoirban lát- 

I hatjuk egymást ism ét, a helyett, hogy e komor sza- 
S Ionban fogadnám önt? Mert ön gyakran meglátogat 
• majd engem; én úgy hiszem, az egybekelés nem sza- 
j kitja meg eddigi viszonyunkat! Miért találja ön ezt 
i oly rettentőnek úgy önre, mint reám nézve? Hát 

nem képes ön azt megérteni, hogy ez az életből, a 
modern életből. a párisi életből foly ki ?

Még mindig vidéki eszméiből indul ön ki? Nem 
akar korával s a századdal lépést tartani s úgy tekin
teni az embereket, mint ami nők? Ideje lenne már, 
ha eszére térne s nem beszélne többé annvi balgaságot 
össze.

Önnek szükséges jövője felől gondoskodni Adóit! 
Lássuk csak!... Nos. mit akar ön tenni? mi akar 
lenni -í L j helyzetemben, elhiheti ön. hasznára válhatom
és segédkezet nyujhatok. Művészetnek vagy irodalom
nak óhajtja ön szentelni magát ?

(Vége következik .)

____
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SZERELMES KÍSÉRTETEK.
(EGY VILÁGFI

Arisztokratikus házban vágjunk. A lépcsőket, 
korridorokat szőnyegek borítják, az ajtókon tinóm 
metszéseket , a falakon régi festményeket találunk. 
A gazdagság illata száll felénk minden szögletből.

A ház ura és úrnője, pompás téli kertben, reggeli 
mellett ülnek.

A nő kicsiny, te l t , életvidor szőke hölgy, kinek 
bájait a pongyola inkább kiemeli, mint eltakarja, tü
zes, szerelmet sugárzó szemekkel, a félj sovány 
sárga férfi ritka hajjal, sok rajta a spanyolos, har
madrészben Don J u a n , harmadrészben II. Fülöp, 
utósó harmadában Don Quixotte, az osztrák ariszto
kraták tipusza. Vidám életet folytatott; ifjúságát a 
lovaknak, ballettáncosnőknek szentelte , ezért korán 
megkomolyodott s b u z g ó v á  Ion ; évenkint nagy 
számlát fizet ki könyvárusánál, cikkeket ir egy ultra- 
montán lapba , s a katholikus egylet minden gyűlé
sén beszédet tart. Egy idő óta legbuzgóbb hive a 
Spiritismus tanának, rendszeresen foglalkozik az asz
tal-mozgatással, a kopogtatással s nevezetesebb ese
mények és napi kérdések felől minden este társalog ama 
világ nevezetesebb lakóival, melyből vándor nem tér 
vissza soha.

A házastársak ma feltünőleg komolyak. A félj 
hírlapot olvas, a nő divatlapban lapoz s az első per
cet , melyben magukra maradnak, arra használja föl, 
hogy férjének kezét hevesen megragadja. A férj ösz- 
szerezzen, mert igen ideges.

„Mi bajod?“ kérdi száraz hangon.
„Kisértetet látok!“
„Kisértetet — te — “ ismétli a férj — két

kedő arccal tekintve nejének hullámzó mellére.
„Mindig kétkedtem abban , hogy a megholtak 

szellemei velünk érintkezhetnek“, folytató a nő komo
lyan, ,,de most megtértem. Halld csak — “ szólt és 
körültekintett. A férj közelébb tolta székét s áthajlott 
a reggelihez fölkészített asztalon. „Házunkban rejtő
z ik ,“ szólt a nő halkan.

„Halld csak“, — és újra bizalmatlanul nézett 
szét a teremben. A spiritista roszul kezdé érezni ma
gát. „Három éj óta“ — kezdi a nő — „minden éj
je l, ha a toronyóra tizenkettőt ü t, lassan , csöndes, 
tompa léptekkel jön fel a korridoron szobám ajtajáig. 
Reszketek az ijedtségtől, de az ajtó fólpattan és las
sú, lassú léptekkel“ — a térj hátán hideg borzongás 
futott végig — „közeledik ágyamhoz. Nem merek 
megmozdulni, sírok és imádkozom.“

„Igen helyesen,* vágott közbe a férj.
„Ekkor egyet sóhajt és visszamegy.“

NAPLÓJÁBÓL.)

„Ennek valami jelentősége van ,“ szól a férj ko
molyan.

„ Bizonyára, “ mondja a nő félelmes arccal tekintve 
sz é t, meghalok az ijedtség m iatt, ezentúl szobámban 
kell aludnod.“

„Mi ju t eszedbe“, szólt a férj nyugodtan, „az 
nem lehet. Ha a szellem nálam keresne valamit, 
hozzám is megtalálhatná az utat. Csupán te veled 
akar lépni érintkezésbe.“

„Én is azt hiszem. De mit tegyek? Meghalok 
félelmemben.“

„Maradj még ez éjjel nyugodtan, s ha a kisér
tet semmi jelt nem a d , legközelébb meg kell szólí
tanod.“

„Az életembe kerülhetne“, szólt a szép szőke nő 
kétségbeesetten.

„Ne félj! Igen kellemes a kísértetekkel társa
logni. Bizalmasan megmondhatom neked, hogy teg
nap Napoleon volt nálam.“

„Napoleon — melyik Napoleon?“
„Az öreg, a nagy Napóleon, ki most igen bo- 

szankodik unoka-öcscsére.*
„Ah!“ -
„Parole d’honneure!“
„Tehát — szólt a nő — „megteszem a mit 

ajánlasz, udvariasan fogadom a kisértetet és meg- 
szólitom. De miként kezdjem a társalgást ?“

„A kísérteteknek sokféle címük van. E részben 
nem adhatok fólvilágositást.“

„Már tudom, mit csinálok, szólt a nő, előve
szem Shakespearet a könyvtárból és szólok hozzá, mi
ként Hamlet atyjához: Oh, irgalomnak minden an
gyali s ti égi szolgák most őrizzetek!“

„Helyes, helyes,“ kiáltott a férj.
„Légy üdvezült lény, — kárhozott manó, hozd 

ég fuvalmát, vagy pokol lehét, gonosz legyen bár cé
lod,  vagy kegyes: szólnom kell veled.*

„Fönséges, nagyszerű! Hamletet újra elő kell 
vennem. „Shakespeare mint spiritista“ ez pompás 
cim lesz tárcám ra,“ s jegyzó'könyvét elővette.

A férj másnap reggel, szokása ellenére, korán 
lépett be nejének háló-szobájába s gondosan bezárta an
nak ajtaját.

„Volt itt az éjjel?*
„Mi?“
„A kisértet?“
„Igen, volt.“
„Én — magam is hallottam — igen,“ mondá 

a férj, „mintha botosban járt volna, egy egész óráig
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időzött, néztem az órámon. Épen egy órakor tért 
vissza sírjába, mint ez a kísérteteknek általában 
véve szokásuk. Hallottam, és kilátásom van rá, 
hogy holnap éjjel nekem is megjelenik. Jövő éj
jel — “

„Az ég szerelmére“, — szakitá félbe őt neje he
vesen, „csak nem akarsz a kisértet útjába lépni, még 
elűzhetnéd. Azt ne tedd.“

„Nagyon tudom, mint kell bánni a kísértetek
kel. E részben nincs mit félned.“

Ismét egy éj múlt el. A szép szőke nő elbe
szélte férjének, hogy a kisértetet megszólitá, de választ 
nem adott. A nő kérdését minden éjjel ismételte, de 
minden éjjel hasztalan, férjét azonban szüntelen kérte, 
hogy a szellem látogatásait meg ne akadályozza. így 
múltak el hónapok, a szolgák, a szobaleány, a sza
kácsnő , a kocsis, a bonne sőt már a gyermekek is 
hallották a kisértet lépteit, de senki sem látta és senki 
sem merészelt útjába állani.

De egyszer , midőn a ház ura épen spiritistikus 
levelezéseivel foglalkozott, valami rendkívüli eset adta 
elő magát.

Épen éjfélkor érkezett meg a kisértet, s nejének 
háló-szobájába lépett. Ez nem nyugtalanná a gyöngéd 
férjet, de nemsokára ezután nehéz léptek hallatszot
tak a korridoron s valaki ajtaja közelében állott 
meg.

A férj minden hajszála ég felé meredt, de bátor
ságot vett s egyik kezébe gyertyát, a másikba töltött 
pisztolyt ragadván, az ajtót kinyitá.

Megrettenve tántorgott vissza.
Előtte egy magas, fehér alak egyenesedett föl s 

állt mozdulatlanul.
A spiritista keresztet vetett s pisztolyát határo - 

zottan a kísértetve szegezte: „Ha jó szellem vagy, 
adj feleletet, különben lelőlek. Mi vagy ?“

„János vagyok, nagyságos u r, az ég szerelmére 
kérem, ne lőjjönm eg!“

Az ur nyakon ragadta a kisértetet: „Mit keres
tél? valid be őszintén?“

„Bevallók mindent. — Szerelmes vagyok.“
„Szerelmes?“
„Igen, szörnyű szerelmes.“,

TARCA-LAPOK.
Vajda-Hányád.

Dévától 2V2 óra alatt elértünk azon kapaszko
dóra, melyről az alattunk elterülő völgyre s a hegy-

„Kibe, szerencsétlen?“ Az arisztokratának agyá
ban félelmes sejtelem kezdett derengeni.

„Rózába,“ sobajtá a szerelmes kisértet.
„A szobalányba?“
„Igen nagyságos u r , bátorságot vettem, hogy 

az éjjel hozzá lopózzam, s minthogy a nagyságos asz- 
szony igen szigorú, kisértetnek öltöztem, miután tud
tam , hogy igy senkinek sem lesz bátorsága utamba 
állani. Utam erre vezetett el s benéztem a kulcslyu
kon: hogy nagyságod alszik-e már ?“

Az ur a szerelmes kisértetet ezután fülénél 
fogva szobájába vonszolta, hogy ottan a kihallgatást 
tovább folytathassa. De alig zárta be az ajtót a má
sik kisértet léptei is hangzani kezdtek a korridoron. 
Végre bizonyossá kellett lennie; fölkapta a pisztolyt, 
sgyertyát és kirohant. Magas, fehér alak lebegett el 
előtte. Midőn megszólitá m egállóit, s karját intőleg 
emelte föl.

„Állj szóba velem, különben lelőlek!“ szólt 
bátran.

E pillanatban a kisértet már a lépcsőnél volt,
I mig ő hátával nejének szobája felé fordulva a folyo

són állott.
A kisértet egy lépést tett előre, a gyertyát egy 

szélhuzam, melyet a férj is érezett, eloltotta s ő nem 
mert lőni.

Másnap reggel a spiritista az egész történetet 
hűségesen elbeszélte kicsiny, szőke nejének; jót ne
vettek az „ostoba János“ ötletén , s megborzadtak ama 
gondolatra, hogy a tulajdonképeni kísértet létezése 
most már constatálva van.

De a házban ez éj óta lassú léptek nem hallat
szottak. Okáról a házastársak különfélekép véle
kedtek.

„Megsértém a kisértetet,“ vélekedett a félj.
És a nő? — A kisértet utósó látogatását kö

vető reggel ily tartalmú levelet i r t :
Kedves Eduard !

Jánosunk, ostobaságában, arra a gondolatra jött, 
a melyre mi. Ez nyújtott alkalmat ama tragikomikus 
jelenetre, midőn férjem önt le akarta lőni, s nekem, 
szerencsémre, még időm volt szobámból háta megett 
kjlopózva ama válságos pillanatban a gyertyát elol
tani. Mint kisértet többé nem jöhet hozzám. Uj 
cselen gondolkozom. Au revoir!“

T Á R C A .

lánc oldalában fekvő Vajda-Hunyad várára letekint- 
heténk.

Körülöttünk a múlt napi nagy vihar nyoma 
ijesztő alakbaii látszottak vetéseken s utakon. A sze
gény sárfalvak lakói lecsiiggesztett fővel nézdelék el-
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mosott tengerijöket, elárasztott földeiket, a megron
gált utakat. E nagy eső a Hátszeget s az abrud- 
bányai begyeket egyaránt súlyosan látogatta meg.

Hanem most békésen tekintett alá az ég , s mi 
a csinos V.-Hunyad városon keresztül a vár felé haj
tatánk.

Nem szándékszom e várat leirni, melyet előt
tem már elegen ismertettek, csupán a munkálatok 
jelen állapotának közlése által óhajtok több érdekelt
séget költeni hazai közönségünkben mind ezen régiség, 
mind társai iránt.

A közlekedés nem nehéz, kocsi Déván mindig 
könnyen kapható s Y.-Hunyad jó — bár drágás fo
gadóval is b i r , úgy hogy e kirándulás egy napot 
mindenesetre érdekesen és kellemesen tölthet be. — 
Egyébként V.-Hunyad látogatókban nem szenved szük
séget : az élénkbe tárt idegenek könyvének tanúsága 
szerint minden napra esik 3—12 látogató s e szám
ban a külföld is meglehetősen képviselve van.

Az építész Schulz ur gyöngélkedvén, fivére igen 
szívesen fogadott s mi az ő , valamint az építészeti 
felügyelő Bordó ur kíséretében minden zugát megjár
tuk az érdekes ép illetnek.

Ház ai régiségeink fájdalom! oly elhanyagolt ál
lapotban vannak , hogy Európának minden müveit or
szága között az utolsó helyet e tekintetben bizonyo
san nekünk osztanák. A hajdani háborúk s később a 
lakosság értelemhiánya s kegyeletlensége a romokat 
fentartani távolból sem igyekezett. A nép elhordta 
köveit építkezésre, a látogatók — hol szerét ejték —
„emlékül* szintén meghagyták rajtok rongáló kezök 

nyom át, őre sem volt egyiknek is annál kevésbé fen- 
tartója. Hol egyes c saládok tulajdonuk iránti kegye
letből vagy szeretetből nem rabolták el az időtől és 
a nép tudatlan barbársága elől az áldozatokat, ott 
minden nap el-eltörölt a múltak emlékéből egy lapot, 
egy szó t, egy betű t, melyből egy szerencsésebb nem
zedék gyermeke tanulhatott, okulhatott volna.

Több kegyeletet s műveltséget uraim!
Midőn az utas eltelve szomorúsággal a Dévai j 

rom elhagyottsága felett V.-Hunyad hídjára lép. meg- | 
enyhül bánata. Egy helye mégis van a kegyeletnek, j 
egy menhelye a műveltségnek!

A régi, hatalmas oszlopokon nyugvó hid a szilaj j 
Zalasdon át vezet a várba , mely hegységre támasz
kodva egy földnyelven fekszik a Cserna és Zalasd kö
zött. Zubogva tombolnak az esőtől megdagadt hul
lámok a vár a la tt, keményen csapkodva a sziklás mar
tot , mint a gyerek , kinek pajkosságát a szülei kéz 
megfékezi s csak magában morog és zúgolódik az 
igazságtalannak vélt akadályon.

A tekintet a várból a völgybe alá s onnan a hát
térbe, hol sötét hegytorkolatból sisteregve rohannak alá 
a Zalasd vizei, gyönyörű és Ligeti, ecsetjéhez méltó

tárgyat fog itt találn i, ha — közelebb a vár s kör
nyékének lefestésére ide jön.

A vár, mely mint tudva van. a forradalom 
előtt leégett volt, csak két évi szorgalmas munka 
után fogja némileg régi alakját visszanyerni. A tűz
vész a falakon kívül alig hagyott meg valamit a régi 
időből, de a hajdan itt lakott kir. uradalmi igazgató
ság is megtett volt saját részéről mindent, hogy' a 
múltak nyomát eltüntesse.

Schulz terve szerint a vár külalakjára nézve a 
régihez tökéletesen hasonló marad s csupán bensejé- 
ben lesznek változások. Hol az előbbi alaknak legki
sebb nyomára akadt. müveit és értelmes keze mind
azt ügyesen felhasználja, hogy a későbbi kor látoga
tója lehetőleg a régi várt lássa maga előtt — meg
újítva. Csak ott érvényesíti saját eszméit, szoros 
összhangban s alárendeléssel az egész a lá , hol útmu
ta tó ja , vezértüje nem maradt meg.

Azon festvényeket kívánom most leirni. melyek
ről a múlt hónapban hírlapjaink megemlékeztek. A 
vakolat alatt találták meg az u. n. Mátyás folyosójá
ban s egy másik szobában, hol egy kandallófal volt 
elé építve.

A festvények halványak és alig van egy-kettő 
sértetlen állapotban, mindamellett Schulz ur mind
egyiket lelkiismeretesen lerajzolta s e címereket, ró
zsákat stb. az épület diszitésénéi fel fogja hasz
nálni.

Mátyás folyosója két oldalfalán látható legtöbb 
falfestmény. Az udvar felé szolgálón. mint látszik, 
Hunyady János története olvasható képekben, a gyűrű 
és holló regéje. E képbe arcképek is vannak fűzve, 
családi arcképek.

A túlsó falon, a pallóshoz közel címerek húzód
nak végig, a Hunyadvak kapitányainak, a Bethlenek, 
Csákyak (?) stb. címerei.

Látható itt egy szalag. mely a falon elvonult s 
alatta felette Írással volt ellátva, ez Írásból jelenleg 
csak ennyi olvasható: „timidea ex undik és „teneat 
vei orara.-

Egy szakálas alak, mely egy sokfarku szörnyen 
lovagol, érthetetlen képtöredék.

Ezek a fájdalom, igen sovány fölfedezések, me
lyeket Schulz tehetett. Ide sorolható még azon két 
arckép, melyekben Hunyady Jánost és Szilágyi E r
zsébetet vélték fölismerni. Egy nő-alak jobbról szürke 
prémes öltözékben egyik kezében piros zsineget tart, 
mely a kép alatt tova futott s a falon elnyúlt. Ren
deltetése lehetett tán kárpitalakot kölcsönözni a fest
ménynek. Másik kezével a balra álló férfi mellkép 
vállára támaszkodik. Ennek haja szőke, fejét széles 
karimáju kai ap födi, testét veres ruha borítja , dere
kát arany kardkötő övezi. Vájjon kit ábrázolnak ez 
alakok teljes bizonyossággal meg nem állapítható, 

mert a nőn ek csak arcköre látszik, szeme. orra,



szája le van kopva ; a férfi arca pedig még ennyit 
sem mutat.

A munkálatok most a lovagterem s az u. n. Bu
zogány-torony körül folynak.

A vár architektúrái kidiszitéséből kevés rész ma
radt meg. Ezek között a kápolnának chórusa, a hid 
jobboldali falán épségben megtartott ablakok, egy 
oszlop latin körirással stb. legnevezetesebbek.

A vár e megujitásának köszönhető a dévai kő
vágás ujjolagos fölfedezése. Rájöttek, hogy a vár 
falai hajdan tarka négyszögü kövekkel voltak kirakva 
s hogy a köveket a Dévai hegyből vágták. A dévai 
kő valóban figyelemreméltó fölfedezés. Mikor a hegy
oldalból kivágják, puha, mint az agyag, de a leve
gőn csakhamar márványnyá keményedlk. Szinei gyö
nyörűek , az alap szürke olajfesték szine, de a mellett 
vannak vörös és fekete lapjai, úgy hogy egy kis kőda
rabban 3, sőt még néha egy negyedik szin is — a 
sárga látható.

Mikor mindent végigjártunk, a Nebojzse (Ne félj!) 
tornyot, melyben az őrség szerbjei laknak, a tömlöc- 
lyukat, melyből sok emberi csontot és edényeket, 
csészéket szedtek k i , a kis kamarát,  melyben a rege 
szerint Szilágyi Erzsébet Hunyady Lászlót — várat
lanul, járás közben a szülés fájdalmai által megle
petve , szülte v o lt, — elbúcsúztunk a szives épi- 
tőktől.

A hidon megálltam ú jra , nem távozhattam a 
kedves képtől, mely elémbe tá ru lt, a csinos várostól, 
mely alattam elterült, a virágzó völgyeletből, mely
nek zöldjét barna falvak szakiták félbe s szemem tova 
szállott a hegyeken túl Magyarország felé.

Ez a Magyarország egykor nemzeti büszkeségé
nek legmelegebb érzésével fordult e vár felé, szent 
volt neki minden köve.

A utókor lerótta tartozását s mit az irigy ele
mek vétettek , a nemzet hálája azt kipótolá, helyre- 
hozá.

Szebben fo g Hunyadvár büszke szikláján emel
kedni , fényesebben, mint emelkedett volt hajdan, 
mikor a nagy dynasták lakták termeit.

Kevés h azai, mübecscsel biró emlékünk közt Hu- 
nyad lesz kétségkívül a legelső s a látogató kétszeres 
örömmel fog sietni magas ivei alá — mint hazafi a 
kegyeletnek áldozni s a falak között újítani meg lel
kében a múlt emlékeit, egy nagy nemzeti korszak 
emlékeit, mint mübarát pedig élvezni az ügyesen és 
ízléssel megújított szép emléket.

Ez alkalmat fid kell használnom, hogy régé
sze tünk nevében irgalmat s kegyelmet kérjek műem
lékeinknek. Hazánkban elszórva sok régi emléket, 
tárgyat találnak s fedeznek fel Akárhány a találó 
műveletlensége által elvész, még mielőtt a tudomány 
embere megvi zsgálta, ha érdekes legalább lemásolta 
volna. Akárhány — főleg felvidéki városunkban.

hova a török hadak hatalma nem igen ért el — vol
tak még évek előtt is házakon. kutakon érdekes em
lékek láthatók, melyeket már ma hiába keresnénk.

Ne várjunk mindent a kormánytól, segítsük ma
gunk is saját kezdeményezésünkből a tudomány s is
meretek embereit. Járuljunk egyenkint bármily cse
kély szolgálattal a nemzeti ismeretek nagy toké- 
j éhez.

Domino.

IRODALOM.
Uj m ivelődéstörtéiiet. (Grundsteine einer all

gemeinen Cu l t u r g e s c h i e h  t e  der neuesten Zeit,“ 
von J. J. H o n e g g e r . )  Honegger mivelodéstörténe- 
tének második kötete, mely közelébb jelent meg, a 
restauratio korszakát foglalja magában, az első fran
cia császárság bukásától a júliusi forradalomig s két 
szakaszra oszlik: a restauratio politikai ingadozásai
ban,  s a restauratio reactionarius magaslatán. Szerző 
ez időköz szellemi életének minden törekvését felölelni 
igyekezik, s csaknem minden jelentőséggel biró tüne
ményt belevon szemlőlédésének körébe, ez által oly 
mezőt jelölvén ki működésének, melynek kellő műve
lésére egy ember-élet távolról sem lehet elegendő. Ily 
föladattól maga Humboldt Sándor, ez universal láng
elme is visszariadt volna. Ezért nem lehet csodál
nunk és megrovással illetnünk, ha az anyag tárgya
lása nagyon egyenetlen, s még ama szakaszokban sem 
eléggé kimerítő és mély, melyekben H o n e g g e r  
legotthonosabban érezi magát. E könyv szerzője azért 

sokszor a látszatra támaszkodik és szép szavakkal 
igyekszik pótolni az alaposság hiányait. Megjegyzései 
ilyenkor subjektiv természetűek s a tárgy lényegének 
ismerés’éről nagyon csekély mérvben tanúskodnak.

A mii első szakasza rövid politikai áttekintéssel 
kezdődik.

A hol általánosságban keli szólani, Honegger- 
nek találó megjegyzései vannak, a anélkül azonban, 
hogy újat mondana. Szegény és sivár ama kor 
p olitikai élete. de szerző előadási modora igen vonzó 
s oly szindus képet nyújt, mely ama korszak szellemi 
sivárságát részben elfeledteti, s kevésbbé monoton vi
lágításban tünteti föl.

A képzőművészetekről szólván, mindjárt érez- 
nünk kell, hogy Honegger nem ismeri eléggé az idők 
szellemi áramlatát. Sem a múlt és jelen összefüg
gése nincs kimeritőleg vázolva, sem a jelen kellő vi
lágításban előtüntetve; inkább történeti arcképeket 
nyújt, mint valóban történeti képeket; egyes részek 
festése mesteri, de az összehasonlító szellemnek kevés 
nyomára találunk. Ezért, a helyett, hogy általános 
szemlélődésekre fordítaná figyelmét , s koryphá- 
usaiban tüntetné elő az idők jellegét, gyakran egészen 
jelentéktelen részletekbe mélyed, jelentőségnélküli ne
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veket említ föl s olyan egyéniségeket jellemez, ki
ket koruk fölemelt ugyan, de a kik koruk mivelésére 
nagyon is csekély befolyást gyakoroltak. így az újabb 
kor két legnagyobb mesterének: Cornelius Péternek 
és Schinkelnek jellemzése tisztán külsöleges. Mily 
szemlélődésekre nyújthatott volna alkalmat például az 
első viszonya a klasszikus és romantikus iskolához, a 
realistákhoz és idealistákhoz, s az építészet terén 
mennyi anyagot nyújthatott volna neki Schinkel mű
ködése, ki korában leglényegesebb tényezője volt a 
német művészet újjászületésének? Mindebből mitsem 
találunk Honegger mivelődéstörténetében, mig a dii 
minorum gentium egész csoportját tálalja fö l, kik 
szerzőnek széleskörű ismeretéről tanúskodnak ugyan, 
de a felölelt korszak jellemzésénél egészen lényegte
lenek.

O tt, hol századunk legjelentékenyebb tünemé
nyei kifejlődtek és előkészültek, hol korunk nagy vív
mányai eredetüket vették, a természet- és orvosi tu
dományok terén Honegger sokkal kevesebb jártasság
gal bir, hogysem csak távolról kielégítő tájékozást is 
nyújthatna. Ezt bűnül nem róhatjuk föl ugyan neki, 
mivel a mivelődés-történet minden terén egyenlő já r
tassággal bírni egy embernek teljes lehetetlenség, de 
épen azért jobb lett volna, ha erejét csupán egy szak 
mivelésére fordítja, s azt teljes erejével kiaknázni 
igyekszik.

A természettudományok állásának vázolása leg
gyöngébb része Honegger müvének, és szerző igen he
lyesen tette volna, ha azt avatottabb tolinak engedi át. 
Minden kritika nélkül egymás mellé állított tényekkel 
találkozunk; jelentékeny és jelentéktelen dolgok ke- 
vervék egymás mellé minden vezénylő gondolatmenet 
nélkül. E rész jellemzéséül elég csak ama néhány 
sort ide igtatnunk, mely a gyógytanról és sebészet
ről szól: „Hasonló tüneménynyel (mint a természet- 
bölcselet terén) találkozunk a gyógytanban is. Enne- 
moser szüntelen magnetikus és psychologies kutatá
sokkal s azoknak gyakorlati alkalmazásával foglalko
zik. Legjelentékenyebb munkája: „A magnetismus 
történelmi fejlődése“ cimii, mely 1819-ben jelent 
meg. A sebészet terén leghíresebb és legtöbb érdem
mel bir Gräfe, ki a sebészet Németországban elhanyagolt 
oktatásán sokat lendített. Több eszközt talált föl és 
javított, sőt kitűnő kézi-könyveket is irt.u

Ily felületes jellemzés ma már a legszerényebb 
követelményeknek sem tehet eleget.

A mű legsikerültebb fejezetei azok, melyek a 
szépirodalomról szólanak. Honegger alapos ismeretei 
e téren tisz ta , átlátszó, meleg, gyakran lelkesültsé- 
gig emelkedő előadási modorral párosulnak. Jellem 
zését Byronnal kezdi, s meleg dicsbeszédet tart a 
költő felett, a nélkül azonban, hogy gyönge oldalait 
elhallgatná. Egy helyet, előadási modorának jellem - 
zéséül, ide igtatunk: „A középszerű tehetségek csapat-

ján , mely századunk vizáradatként özönlő irodalmá
nak piacára tolakodik, csak kevés elsőrendű nagyság 
emelkedik túl. E kevés között kettő van, kire a bi- 
ráló a modern irodalom fejlődését alapvonásaiban ha
tározottan visszavezetheti , két szellem, lényének min
den vonásában különböző, ellenmondó, mint a forra
dalom és restauratio , melyeknek szellemi lényege 
mindkettőben alakot nyert, hasonló csupán egy sötét, 
mindig visszatérő tételben: minden hiúság! Századunk 
szépirodalma tulajdonképen Byronnal és Chateaubriand- 
dal kezdődik; e pillanatig mindkettőnek hatása föl
számíthat] an.

„Byron, noha korábbi epikai müveiben egy és 
más Walter Scottra és Coleridgere emlékeztet, önma
gában álló szellem , kiválólag exclusiv , eleitől végig 
ugyanaz, minden specificus fejlődés nélkül. Ő legge- 
nialisabb képviselője ama magában tépelődő életunt- 
ságnak, a kor ama betegségének, mely gyakran di
vatos kór gyanánt jelentkezik , de a mely sok mély 
szellemet is erőszakosan megragad és a mely csak a 
jövő hatalmas, talán véres tetteinek lármájában fog 
elenyészni.

Hasonlólag találó Honegger ítélete az újabb 
tragoedia-irók , köztük Grillparzer irányáról, kiknek 
költői értékét igazságos szigorral mérlegeli. Meleg 
szavakban szól a német lantos költészetről, Riickert- 
rő l, Eichendorffról , Chamissóról, kit a s z ív  dalnoká
nak nevez, s végül Heinéről, kinek jellemzésével 
hosszasabban foglalkozik.

Több térre lenne szükségünk, ha Honegger m ű
velődéstörténetének egész tartalmát elősorolni akarnók; 
itt csupán annyit jegyzünk meg, hogy e könyv, hi
ányai dacára is igen érdekes olvasmány, főleg ama 
fejezeteiben, melyek a szépirodalom fejlődésével fog
lalkoznak. Honeggernek e téren nagy ismeretbősége 
van s vonzó előadási modorával mindig föl tudja kel
teni az olvasók érdekeltségét.

A . Z.

I E N E.
Faust századik előadása. Már jóval a szín

házi szünidő előtt hallottuk, hogy Gounod dalművének 
századik előadását nagy pompával akarják megünne
pelni. Beszéltek uj szereposztásról, emlegettek uj, 
párisi minták után készült jelmezeket, de, mi már 
nálunk fődolognak látszik lenni, különösen az uj 
díszleteket dicsérték.

Kíváncsiságunk ezek után méltán fólizgatott 
lehetett.

A szereposztás, az egy Valentin szerepét kivéve, 
melyet ezúttal Láng énekelt, nem volt uj. A dísz
letek azonban mind újak voltak, de a közönség vá
rakozásának nem feleltek meg. Lehmann ez egyszer 
nem tüntette ki magát. A Mephisto birodalmát ábrázoló 
függöny valóságos katekizmusi képet mutat s az utána



337

következő pokoli díszcsarnok szép, stylszerűen keresztül- i 
vitt csarnokot, holott inkább bizarr, vakító fény- I 
ben úszó földalatti üreget várnánk és semmi szin 
alatt nem helyeselhetjük, hogy Lehmann a Lucifer biro
dalmát egyptomi templom belsejével helyettesié.

De régebben maga az átváltozás is szebben 
ment véghez a nézó' szemei előtt.

Ma, midőn a szinházi gépezet már oly tökélyes, 
többet várnánk a függöny régi, slendrián módra tör
ténő felhúzásánál.

A templomi jelenethez készült diszlet ép oly 
kevéssé kielégítő, mint az előbbiek. Itt meg a styl- 
nélküli keresztülvitel zavarja az összhangzatot. Tehát 
mit nyertünk az uj díszletekkel? Semmit. Ha régi 
díszleteivel adják e dalművet, csakannyian megnézik 
s a színház pénztára nem lesz nehány ezer forinttal 
szegényebb. Atalában nem értjük, miért ütöttek oly 
nagy zajt és miért tulajdonítottak oly nagy fontos
ságot e századik előadásnak. Faust már első előada- 
tása után a közönség kedvenc dalműve lön, és az is 
maradt mindvégig; ha tehát hatását a régi díszletek 
eddig nem tudták csökkenteni, úgy bizonyára ezután 
sem tették volna azt. ügy látszik, az egészből csak 
egyesek akartak hasznot húzni s azért kellett minden 
művészi szempont és cél nélkül a színház pénztárába 
belemarkolni. A nemzeti színháznál egyidő óta az a 
rendszer kapott lábra, mely a művészi oldal gyöngéit 
felületes szemfényvesztéssel igyekszik elfedni, s mely 
a külső sikerért nem kiméi semmi költséget, termé
szetesen a szinházi pénztár rovására.

Pedig kevesebb fény, de több művészet nagyobb 
hasznára lehetne mind az egyes tagoknak, mind ma
gának az intézetnek.

Az előadás zenei részéről elismerőleg kell szó
tanunk.

Ez kerekded és összevágó volt, mit jólesik el
mondanunk, mivel a nemzeti színház dalmű-eló'adásai- 
ról hasonlólag nem mindenkor nyilatkozhatunk.

Ellinger (Faust) kielégitőleg énekelte szerepét s 
igen jól volt diszponálva. Margit szerepe most is, 
mint mindig, a feledhetlen M á n y i k  Ernesztinát juttatá 
eszünkbe.

Ez alak ábrázolása nem oly könnyű feladat, 
mint sokan gondolják, s Pauliné asszonynak kétszeres 
nehézségekkel jár. — Először i s ; ő nem drámai 
énekesnő, miért is játékának minden komolyabb moz
zanatát elejti; másodszor; nem rendelkezik oly hanga
nyaggal a minőt e szerep igényel. Itt pianokkal, tril
lákkal és rouladókkal nem lehet elkábitni a közönséget, 
s a hatáshoz mindenekelőtt tömör hang és mély 
érzék kell.

Pauliné asszony igen kedves jelenség a színpa
don , ha szerepkörén túl nem lép, de mihelyt ezt 
teszi, természetével ellenmondásba jön s egyhangúvá 
lesz. Leginkább éreztük ezt az ékszer-áriában, mely

pajkosságait leszámítva, igen halaványan volt előadva. 
Pauliné asszony igen helyesen tenné, ha elhagyná e 
veszélyes játékot, mely könnyen népszerűségébe ke- 
rülhet.Nem értjük: miért vágyik épen e szerep után, midőn 
ott van Don Juan, Lalla-Koukh, Fekete Domino, a Bol
dogság első na pja, Teli Vilmos, Figaró lakodalma, 
Mártha, Ophélia és még sok oly szerep, melynek 
mindegyikével diadalt aratott vagy arathatna. L á n g  
Valentint igen csinosan énekelte, s inkább helyén volt, 
mint midőn hősöket kell énekelnie. 0  d r y nak Me
phisto egyik legnagyobb szerepe. Hogyha itt-ott mutat
kozó túlzásairól (milyenek: a kerti jelenetben Sybel 
fenyegetése s később érzelgése Márthával) leszokik, 
tökéletes alakot visz a színpadra.

H e I v e i  Ilka k. a.(Sybel) a magas hangokat 
annyirra forcirozza, hogy azokat jóval magasabban 
veszi mintsem kellene, s ezáltal különben is gyönge 
hangjának sokat árt.

Az uj ballet elmaradhatott volna, mivel a régi 
rövidebb és szebb is volt. Atalában vandalismusnak 
tartjuk mások által instrumentált zenét szőni oly szerző 
munkájába, ki maga is mestere a hangszerelésnek. 
Doppler Ferenc, ki e ballet-zenét hangszerelte, azzal 
épen nem szaporította compositori érdemeit.

Ha már a régivel nincsenek megelégedve, hozas
sák meg Párisból az eredeti vezérkönyvet, s ne 
erőszakoljanak a publikumra olyasvalamit, a mi épen- 
séggel nem érdemes az előadásra.

Különben magának az uj táncnak sem voltak 
költői vonásai. Nem képzelünk embert, ki a ré
szeg bachans-nők látványában gyönyörködjék, midőn 
tántorogni kezdenek, hogy végre a földhöz vágják ma
gukat.

Ez nem csakhogy nem szép, hanem ellenkezőleg 
undorító.

Mindebből láthatjuk, hogy az előadás egész si
kere külsőségekre volt fektetve, holott nálunk épen 

j  ellenkezőleg korrektség után kellene törekedni. Ha 
I művészi erőkkel nem dicsekedhetünk, pótolják a ta- 
j gok ezeknek hiányát kétszeres szorgalommal, az igaz

gatóság pedig vonzó és változatos játékrend előállitá- 
sával. Hozzák színre Fideliót, Don Jü an t, Figaro 
lakodalmát, a Bűvös vadászt, Euryanthe-t, Idome- 
neot, Lohengrint, Tannhäusert, Gluck és Marschner 
néhány dalművét s kellő szorgalom és ügyes rendezés 
mellett a dalmüelőadásoknak mindig kellő sikere és 
közönsége lesz. De ha a színház továbbra is minden 
súlyt a kiállításra fektet, melyet másutt a művészi te
hetetlenség elleplezésére szoktak használni, akkor ne 
kérkedjék tovább magas hivatásával, melyről a 
„Faustjához hasonló előadások alkalmával mindig 
meg szokott feledkezni.

Langer Victor.
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Az országos dalárgyiilés ünnepélyességei véget 
értek. Mintegy negyven dalegylet gyűlt össze az or
szág különböző részeiből, Pozsonytól Kolozsvárig. A 
dalünnep legemlékezetesebb mozzanata, pénteken délután 
az egyesületi zászló fölavatása volt; ezúttal volt alkalmunk 
színpadunk egykori büszkeségét, Jókainé asszonyt újra 
hallani, ki a zászlóanya tisztét teljesité, s kinek meg
jelenése viharos lelkesedést idézett elő. Ugyanez nap 
este a redoutban dalverseny volt. Tizenkét dalárda 
lépett ki versenyezve Erkel Sándor jutalmatnyert mű
négyesével, a „Dalra magyar-“ral. A közvélemény s 
vele együtt a másnap összeült biráló-bizottság az első
séget az esztergomi dalárdának Ítélte oda, mert helyes 
fölfogással az előadás finoman árnyaló művészetét pá- 
rositá. A második díszoklevelet a debreceni és kecs
keméti . a harmadikat a kassai dalárda kapta. A va
sárnapi városligeti összelőadás egyes részleteit Köl
csey himnusza. R i e t z  „Ó-német csatadala“, T h e m  
„országos bordal “-a , M a r s  e h e r  „Dalszabadsága“ s 
hogy valami uj is legyen: Huber Károly „Nemzeti 
zászló-“ja képezték. Ez utóbbi szerzemény különösen 
élénkmenetii indulójával zajos tetszést idézett elő. A 
dalelőadásokat a szózat vokál-éneke fejezte b e , me
lyet valódi bensőséggel adtak elő. E dallamok közei
ben a József-ezred zenekara játszott jólválasztott 
zenemüveket. A dalelőadások kezdete előtt megérke
zett Liszt Ferenc is , kit a dalárok zajos éljenzéssel 
fogadtak. A redout díszhangversenye, hétfőn délben, 
az ő megjelenése által nyert különös érdeket. A hang
verseny E r k e l  „Báthory Mária“-nyitányával kezdő
dött, melyet, mint már közelebb is kifejeztük, nem 
ártott volna mással helyettesíteni. Liszt Feren c 
„Dante pokla“ és Berlioz „Rákócy-induló“-ja szintén 
nem voltak újdonságok, holott az ily hangversenyek 
érdekét főleg a változatos műsor emelhetné. Uj csupán 
Volkmann Róbert „III Rikhárd-“hoz irt nyitánya volt. 
melyet lapunk már több Ízben dicsérve említett. 
Kitűnő mű ez s a műértő közönség bizonyára mindig 
érdekeltséggel fogja hallgatni. Volt szavalat i s : Tóth 
Kálmán „Szilágyi Erzsébetbe Felekiné asszony által 
előadva. P a u 1 i n é Markovics Ilka asszony pedig a 
,.Pásztorhangok---at énekelte meleg kifejezéssel, álta
lános tetszés mellett. Hétfőn a Margitszigeten tánc- 
estély volt s ez fejezte be a dalár-ünnepélyek sorát, 
melyeknek egyes mozzanataira a jelenvoltak sokáig 
kedvesen fognak visszaemlékezni.

S z i ii t  á i.
Nemzeti színház. Aug. 22-én újdonságot lá t

tunk: vajha ne láttuk volna! „Fernande“-otSardoutól 
adták elő . melyet Paulai és Szerdahelyi uraknak igen 
kár volt lefordítani. Valódi botrány-darab ez, mely 
sértő cinizmussal tárja elénk a bordélyházi éiet oly

meztelenségeit, melyektől elfordul a néző, s unalmasan 
sző egy valószínűtlen történetet, melynek meséje ez: 
Clotild — egy marquis kedvese — a bünbarlangból 
megment egy fiatal leányt, ki eddigi sülyedésén egé
szen kétségbeesett. A lányt saját házába viszi 
lakni, nem sejtve, hogy ez ép az ő vetélytársa, mi
után a marquis (noha igen léha emberként volt be
mutatva) egy látásra nagyon bele szeretett. Midőn 
Clotild látja, hogy kedvese megcsalta ő t, boszut ter
vez , s házasságot sző a marquis és Fernande között. 
Amaz boldog, hogy ily ártatlan lény lesz a neje, emez 
pedig — bűnének súlya által háborgatva — fölakarja fe
dezni egykori sülvedését, de Clotild meggátolja. E fölfe
dezést ő maga akarja megtenni boszuból, majd az 
esküvő után. De ezt meg a marquis egy barátja gá
tolja meg erőszakkal. Ekkép Clotild csak a későbbi 
mézes heteket keserítheti meg. Midőn a marquis 
megtudja tőle, hogy neje, kit oly ártatlannak hitt, 
egy bünbarlang lánya vo lt, kétségbeesik, nejét 
el akarja űzni, de jő a jó barát, ki megnyugtatja, 
hogy neje érdemes szerelmére, a marquis tehát meg
nyugszik , s egy kis „kaméliás hölgy“ ezúttal boldog 
véget é r , sőt főrangú koronát kap. Miután Sardou 
ügyes vigjátékiró . e színműben is tudott csinálni né
hány élénkebb hatású jelenetet s egy pár élére állított 
s ép ezért csak szemfényvesztő helyzetet; de lélektani, 
költői igazság sem az alakok festésében, sem a gyér 
cselekvény fűzésében nincs. Alakjai gyorsan változ
nak , meghazudtolva elébbi lényüket, és semmi egye
bet nem képviselve, mint a szerző mesterkélt inten- 
tióit. Tehát a cinismus itt ürességgel párosul, s még 
csak ötletekben és szellemes dialógokban sem kapunk 
kárpótlást, mint Sardou egyéb müveinél. Fércmü ez 
a szó szoros értelmében. s nem való oly színpadra, 
melynek rendeltetése a valódi drámai költészetet kép
viselni , nem pedig a boulevard-irodalom kóros kinö
véseit. A közönségnek — ízlése dicséretéül legyen 
mondva — nem is tetszett. Egyéb hatása nem volt, 
minthogy megbotránkoztak benne. Az előadásban 
Prielle Kornélia asszony (Clotild) tűnt ki, ezúttal 
nem csak finomságával. hanem a boszu némely va
lóban hévteljes kifejezésével. Megérdemelé a tapso
kat. Szerdahelyi (Ponerol) ügyesen mondá el erkölcs
papoló dikcióit, melyekben azonban sok van a hamis 
morálból. Lendvai (marquis) a frakkban igen nyug
talanul mozog, Lendvainé asszony pedig (Fernande) 
a címszerepből igen siralmas. unalmas hamupipőkét 
csinált. A színház megtelt, a mit őszintén saj
nálunk___________________________________________

TARTALOM. A történeti regény. S z á n  a Tamás. — 
Gyermekszoba. N y i l a s  Samu. — Olympia. Grandet Leo 
beszélye. — A szerelmes kisértet. Egy világfi naplójából, — 
Tárcalapok. — Irodalom. — Zene. — Színház.

Felelős szerkesztő:
Szana Tamás.

Kiadó:
Fekete Bernát.

Pest, 1870. A „MINERVA“ gyorssajtónyomása.
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SZÉPIRODALMI KÖZLÖNY.
IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

GONDOLATTÖREDÉKEK A DRÁMÁRÓL.
i.

A kiilélet hullámzása és a természet örök 
nyugalma tökéletesen kivtilesik a költészet kö
rén. Az emberi ism eretvágyat, az igaz utáni 
törekvést érdekelheti, de m indaddig, mig a 
lélekben nem költ fel mozgalmat, a költészet 
tárgya nem lehet. „A költészet a szív törté
nete.“ Nem a külső esemény, hanem a belső 
a költészet.

1 Hplomatiai egyezkedések megváltoztat
hatják a népek sorsát a n é lk ü l, hogy a köl
tészetnek még nyomát is viselnék. Csak az 
á lta l, hogy a külső esemény e g y  b e n s ő  
m o z z a n a t  kere té t, okát vagy hatását tünteti 
fe l , lesz költőivé, mivel csak a mieinkkel rokon 
érzelmek és szenvedélyek képesek felmelegiteni 
akár az e g y e s b e n  (lyra) akár a nagy tömeg
ben (epos) tüntetvék föl előttünk.

Az érzelem esemény nélkül is adhat köl
tészetet , mint történik ez a ly rában ; de az ér
zelem nélküli esemény soha. „A cselekvény 
csak sajátos jelenítő módja a belmozgalomnak. “

Benső mozgalom nélkül nincs költészet. A 
legnagyobb mozgalom uralkodik a természet
ben ; a leglázasabb mozgalom a társadalom ban; 
de ha vágyak , érzelmek vagy szenvedélyek 
nem vonnak be a mozgalomba, vagy nem bű
völnek, igéznek le magasabb nyugalomra ; ha lé
telem boldogságát vagy szerencsétlenségét nem 
kötöm a kiilélet bizonyos alakulásaihoz, szóval 
ha nincs mozgalom lelkem ben, anyagom a költé
szetre nem lehet.

„Az absolut nyugalom soha se lehet köl
tői, hanem csak festői.“ E  rövid mondat a 
leghívebben jelzi ek é t világ közti különbséget. 
I la  akár a kiilélet akár a természet valamely 
mozzanatában nem találtunk nyugodt pillanatra, 
mikor az egészet egy ihletett tekintettel átpil
lantva magunk elé állíthatjuk , festeni képesek 
nem vagyunk ; mert a festőnek eszménye maga 
U külső a mint a belsőt visszatükrözi; nem baj
lódik minden érzelmének kifejezésével, egy fő

érzelem : a m eghatottság, az elragadtatás , a 
szép büvhatalma erőt vesz rajta ; elodázza re 
flexióit , elénk adja magát a k é p e t, a sitnatiót, 
hadd költse fel bennünk az általa gondolt refle
xiókat. Egy festő igen jellemzőleg mondá : 
mikor festek akkor gondolkozom. Tehát nem 
magukat a gondolatokat tárja elénk. —  E l
lenkezőleg a költő épen a reflexiókat, érzelme
ket közli velünk, a situatióval csak indokol. A 
drámairó pedig az egész folyamatot felöleli. A 
situatióval indokolja az érzelmeket és szenve
délyeket , az érzelmek és szenvedélyeket ellen
tétbe hozza, a kiilélet és az o b j e c t i v világ
renddel; igy indokolja a tetteket, de egyszers
mind a tettekben nyilvánult cselekvény fejlemét 
is élénkbe tárja. Tehát minden szépművészeti 
nemnél tovább megy. A cselekvény gyors ut
ján saját beléletünk rejtélyes, Isis-szobrához 
rag ad ; a fátyolt előttünk meglebbenti és a ca
tastropha csattanására ébredünk fel mámoros 
kalandozásunkból, de e felébredés megnyug
tató , emelő , tisztitó , mint azt igyekezni fo
gunk később kimutatni, hol a dráma által fel
költött érzelmek lélektani méltánylása után fel
mutatjuk a drám a, még pedig a tragédia valódi 
célját. Ez igen ismert dolgokat fel sem hoztuk 
volna, ha azon kérdésre : milyen legyen a dráma 
tárgya? nem adnának fölvilágosító részleteket.

A dráma anyagja annak meséje. Ez rend
kívül fontos tényező, Lessing igy nyilatkozik : 
„A mese teszi tulajdonképen a költőt költővé ; 
erkölcsök, érzületek, kifejezés tekintetében a 
dolog tíznek sikerül e g y  ellenében , ki min
den tekintetben gáncs nélkül való és kitűnő.“ 
Meglepő bizonyság arra , hogy mily nehéz me
sét teremteni, azon körülm ény, hogy a görögök 
egyáltalában felhagytak az uj mesék alkotásával.

Az újabb polgári drámának igen leleményes 
meséje v an , de újsága nem épen szolgál elő
nyére. Magának Shakespearenek csak egy 
darabja látszik nélkülözni a mesét, („A két ve-
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rónai“) és épen e darabja nem is tartozik a k i
tűnők közé. Ezt mi igen természetesnek tart
juk. Ugyanis a dráma nem bizonyos társa
dalmi kérdések megoldási céljából Íratott, mert 
akkor csak allegoricus alakokat és nem valódi 
egyéneket állit elénk a költő; nem az eszmék, az 
érzületek és szenvedélyek képviselőit kell a 
drámában keresni, mert ekkor tisztán erkölcsi 
célokért készült allegorikus mű és igen rokon 
az úgynevezett mysterium o k k a l, melyek a ke
resztény dráma első fejlődési mozzanatát képe
zik ; azon különbséggel, bogy ezek tisztán val
lásos eszméket és eseményeket jelenítettek meg. 
Tehát az anyagot nem bizonyos c é l b ó l  kell 
keresn i; az anyagnak nem m e l l é k e s  i 1 l u s 
t r a  t i  ó n a k  kell lenni, hanem az anyagnak 
m e g  k e l l  l e n n i  —  és a költő csak átala
k ítja , magasabb célok szerint feldolgozza és az 
érdektelen, történelmi curiosumnak tekintett 
anyagot k ö l t ő i v é  teszi. Hogyan? Épen ez 
a valódi hivatás dolga. A lángész egy háború 
által elpusztított vidékről költözködő családok 
mindennapi történetéből a „ H  e r  m a n n és D o- 
r o t h e a “ örökszép müvét teremté. Shakes
peare hazája chronikájából kifogyhatlan költői 
anyagot teremtett magának. A mese tehát nem 
m ásod-, hanem elsőrangú. K i jó mesét csi
nált, a mii felét elvégezte. Epen ezért kell 
oly anyagot használni f e l , mely megvan, s óva
kodni'kell az újak alkotásától. De maga a 
dráma jólfelfogott természete is kívánja ezt. A 
drámának a való élet minél több vonásával kell 
bírni. A való élet egyéni, lm felfogása illusio. 
A történelem , a társadalmi fejlődés, a kiilese- 
raények —  képezik azon tért, hol az élet valódi 
lefolyása véghez megy. A közönség előtt az 
e körből vett mesének tekintélye van , mert —  
mint kifejezik m agukat: i g a z ,  m e r t  me g -  
t ö r t é n t.

E rre nagy súlyt kell fektetni. Egy oly 
m ese, m e l y  k ö z h i e d e l e m b e n  részesül: 
ez a valódi dráma lét-alapja. Ettől nyeri ere
jé t , mint Anteus az anyaföldtől. V a l ó d i s á g 
g a l ,  m intalappal a drámának a legnagyobb 
mértékben kell b írn ia , mert épen itt van é r- 
d e k e s s é g é n e k  gyökere. Miért képezé a 
mythologia halhatatlan alkotások örök forrását ? 
Miért képezé Oedipus k irály , Prometheus stb. 
meséje a legszebb görög tragédiáknak meséit? 
Mert e mese a közhiedelemben verte gyökerét. 
Miért képezte Shakespeare müvei nagy részé
nek tárgyát a történelem? Mert a legnagyobb 
lángeszek bírnak épen azon öntudattal, hogy a 
valóság az eszmének egyetlen manifestatiója. 
Csak a váló élet, a történelmi igaz képezheti

alapját az eszményítésnek ; és csak az ily ere
detű eszmény bűvöl e l , mert é rezzük , h o g y  
a v a l ó  l é g k ö r é t  s z í v j u k  é s  m é g i s  a 
k ö l t é s z e t  r é g i ó i b a n  j á r u n k .  A szív
ben fakadó érzelmek hadd sírjanak a lant resz
kető húrjain ; meg nem nevezhető fájdalmak, 
örömök hadd zokogjanak a dal rezgő árján, de 
az élet, a szív és akarat valódi tusáját ismerni 
akaró előtt hadd gördüljön fel a shakespearei 
tragédia függönye, azaz Shakespeare-é, ki előtt 
az é l e t  k o m o l y  v a l ó s á g .  De milyen 
legyen az anyag, mely a dráma meséjét ké
pezze ?

E l ő s z ö r  legyen k ö l t ő i .  Azaz, mint 
fentebb kifejtek ne csak a külélet mindennapi 
folyam atát, ne csak a társadalom mozgalmát 
tükrözze v issza , mert ekkor csak chronika, 
unalm as, izetlen , megrázó confliktusok nélküli 
történet le sz , hanem érdekelje a szivet azáltal, 
hogy egy lapot a szív történetéből szakit ki, 
mely lap a belélet kimeríthetetlen eseményeit, 
az örökké érdeklő érzelmek fejlemét tárja fel 
és az emberi élet végzetes , előreláthatian, 
meg nem előzhető folyamát, a szenvedélyek soha 
ki nem elégíthető természetét és épen ezért a 
tökéletlen vagy másként alakult külvilággal el- 
kerülhetlenül kifejlődő tusáját és a küzdelem
ben hajthatatlan hős bukását tünteti elénk. E  
szavakban jelzők a m á s o d i k  kelléket, mely 
nem m ás, minthogy az anyag legyen drámai. 
„ Csak is az által lehet drámaivá egy tárgy, ha 
cselekvény által szemlélhető.“ A mely tárgy
ban nincs összeütközés a bel- vagy külélet 
mozzanatai közt; mely nem egy alapszenvedély 
tusáját önmagával és környezetével hordja ma
gában: az a tárgy jó mesét nem alkothat. K ü
lönben e kérdésre még visszatérünk, csak 
megjegyezzük, hogy a küzdelem a s i t u a t i ó k -  
b a n vagy a sorssal szemben inkább epicus termé
szetű. „ Az oly anyag, mely gazdag érdekes lyrai 
helyzetekben, inkább operai mint drámai. “ Ez 
természetes, mert az a k a r a t ,  melynek a drá
mában , úgy szólva, történelmét írjuk meg, ride
gebb term észetű, mintsem a zene lágy öszhang- 
jaiba önthetnők elhatározását.

A zene inkább közeledik a festészet és 
szobrászathoz, mert a lélek bensőjének némi 
nyugalmát tudja csak visszatükrözni, tehát a 
lélek állapotát festi; teljes disharmoniát a ze
nében kifejezni igen merész törekvés. A lélek
ben az érzelmek já tékát, a szenvedélyek fluc- 
tuatióját lehet melódiába önteni; a megnyugvást 
azonban egy szépművészeti nem sem tudja ma- 
gasztosabban élénkbe tárni, mint egy karének 
imája.
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A dráma pedig csak egy-egy nyugponton, 
a cselekvény bizonyos fejlődési átmenetén fest 
— jelesen a monológban. A monolog épen ez
ért a legnehezebben eltalálható. Mert a cselek- 
vénynek oly okvetetlenül szükséges a mozga
lom , hogy e nyugponton mintegy fennakadni 
látszik.

H a r m a d s z o r  birjon a tárgy s z í n p a d i  
jellemmel. Legyenek a cselekvény fejlődésé
nek bizonyos fokozatos mozzanatai, melyeknél 
egy kissé nyugpontot lehessen ta rtan i, hogy a 
cselekvény gyors menetét még egyszer áttekint
ve, a végkifejlés nagyszerű hatására el legyünk 
készülve. Ezt a lelki működésnek minden neme 
megkívánja, de e művészeti nem különösen. 
Nincs kellemetlenebb, mint a bizonyos fejlemig 
eljutott cselekvény elnyujtása, mi a lelket el
szórja, ha nem is untatná; a dráma pedig meg
r á z ó  h a t á s t  akar gyakorolni, elszóródott 
lélekre pedig minden hatás csökkenti erejét. 
Épen ezért szükségesek a felvonások, jelenetek, 
hogy a kifáradt lélek elszóródott figyelmét ösz- 
pontositsa a végfejlődésre. De e felvonások 
és jelenetek arányos beosztása, a cselekvény 
általános haladása, a végkifejlés felé való gyor
sulása és nagyobb-nagyobb mérvben való érde
kessége : oly követelmények , hogy a legfőbb 
drámai elemekkel biró tárgy is elveszti drámaisá
gát azálta l, hogy nem alkalmazható szilire. Ha 
egy cselekvény kezdete igen távol van végki- 
fejlésétől; vagy közepén érdekesebb és hiány
zik a végkifejlés: akkor vagy általában nem lehet, 
vagy erős drámaírói tehetséget kíván a kidol
gozásra. Lám mint szűkül a jó  drámai tárgy 
k ö re ! Ide járult a sokat vitatott h á r o m  e g y 
s é g  elve.

Nem ide való ez elv körül vizsgálódnunk. 
Annyit mondhatunk, hogy a dráma technikai 
kivihetősége nem kívánja meg ez egységet. 
Shakespeare feltalálta a dráma valódi egysé
gét , a cselekvény fejlődésének lélektani egysé
gében , mely nem köti lefejlését sem tér sem 
idő nyűgeihez; mert épen a lélek nem esik e 
kategóriák alá. De végre is tér- és időben kell 
a drámát szinrehozni és épen ezért a három
egységet minél inkább m e g  k e l l  k ö z e l í t e 
n ü n k ,  mert a nézőre igen kellemetlenül hat ez 
egység félbeszakítása. M iért? Mert a dráma 
nem egy cselekvény története, hanem egy tör
ténet cselekvényben terjesztve elénk. Ha az 
idő —  vagy térben számos vagy nagy megsza
kítás v au , akkor lehetetlen elbeszélő elemeket 
nem használni a cselekvény fejlődésének mozza
natai közt összekötő hidul. Ilyenkor pedig a 
néző kiesik a drámai mozgalom köréből; elszó- I

ródik és beáll az a következés, mitől óvjuk 
a drámaírót. Mindenesetre a görög tragédiát 
korlátozó technikai nyűg: a színpadi illusio 
hiánya többé nincs meg; de azért magasabb 
szempont is lebegett a görög tragédia és a 18. 
század klasszikus drámája előtt, mint csupán 

' a színpadra alkalmazhatóság szempontja.
N e g y e d s z e r  legyen a dráma tárgya 

á l t a l á n o s  e m b e r i  s z e m p o n t b ó l  m e g 
é r t h e t ő .  E kellék fontossága szembeötlő. 
Épen az „emberi“ jellemben leljük fel annak 
okát, hogy a dráma nyújt legmagasabb és leg
általánosabb élvezetet minden költészeti ne
mek közt. A történelmi, társadalmi viszonyok, 
nemzeti sajátságok körében élő hős legyen 
megérthető a mai viszonyok között i s , azaz, le
gyen a szív történetéből egy lap (mint 
fenebb irtu k ) , mely lap örökké élő érzelmeket, 
mindig mozgató szenvedélyeket tartalm az, és 
azért ko r, nemzet és nyelvkülönbség nélkül 
megérthető. A rokonérzelmek felköltése a cél 
és ez által akarjuk a cselekvény menetét meg
magyarázni. Az oly cselekvény hibás, mely 
történelmi és más egyéb viszonyok festése nélkül 
nem érthető; mely nem maga magát magyarázza 
meg, illetőleg nem magában ráz meg, hanem 
oly időszerű körülmények megmagyarázása 
folytán, melyek közé magunkat bele kell kép
zelni. Szóval: müveltségtörfcéneti tanulmány 
szükséges, mi a dráma természetével ellenke
zik. Mert értelmi o k o k k a l  tenni m egért
hető vé a cselekményt, ez a drámát drámaiságá- 
ból vetkőzted ki. A nagy költők mindig is 
óvakodtak a részletes festésektől. Hiszen leg
szebb példák erre Coriolán és Bánkbán. Co- 
riolánban a büszke patricius, ki egy fejjel ma
gasabb környezeténél, megsérti a néptribunok 
önérzetét; ezeknek szájaskodó tehetetlensége 
oly undorral tölti el a nép irán t, hogy azt min
den jogából ki akarja rekeszteni; ezért szám
űzik, ő ellenségeivel szövetkezik és anyja vérig 
ható feddése téríti m eg, de hajthatatlansága a 
catastrophát idézi elő. Hol van ebben egy vo
nás , mely nem a büszkeség, tehetetlen irigység, 
anyai szeretet, fiúi kegyelet, elkeseredés , ér
zelmei- és szenvedélyeiből volna véve? Ez 
érzelmek és szenvedélyek pedig nem 
örökké és minden viszonyok közt mozgató ele- 
mek-é? A kor festésére egyetlen egy csoport-jele
netet használ fe l, de az is igen befoly a cse- 
lekvényre való előkészítésre és Coriolán jelle
mét már előre sejditteti velünk. így  van a dolog 
Bánkbánnal is. A jogaira féltékeny magyar nemzet 
történetének legjellemzőbb mozzanatából ragad 
ki Katona egy képet. Petur bán összeesküvése,
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Bánk bán lo já lis m agaviseleté, e két vonás csu
pán történelmi, de ezek is megérthetek a tisztán 
emberi szenvedélyekből. De vájjon nem tartá-e 
szükségesnek a költő felhozni az agg Tiborcz- 
ban egy uj , a részvét indokát, mely fokozza a 
nemes bán elkeseredését, és nem csoportosit-e

minden mozzanatot egy fő, tisztán e m b e r i  ért
hető , szenvedély és indulat: a b o s z u  kö
rül? És ez teszí tökéletessé a tragédiát. A 
történelmi viszonyokban keresni a tragicum 
magvát , a legnagyobb értelmetlenségre 
mutat.

(Folyt, köv.)

FEHÉR ARCOD SÖTÉT VILÁGA..,
Fehér arcod sötét világa
Titkos kéjt rejt mély fájdalom m al:
Szived fáj , fáj , de titkolódzói 
S e titkolódzás az, mi rád vall.

Magányt keressz és azt h iszed , hogy 
Távol tetőled v ilá g , ember,
Pedig elébed árnyak jőn ek ,
Kiknek felelni szived nem mer.

Pedig ez árnyak mind jól tudják,
Mi bántja , sebzi vágyó lelk ed :
Tudják , hogy h í , hogy vonz az »eszmény* 
S ennek keserve sir tebenned.

S e jámbor, halvány, szelid árnyak 
Elmennek aztán s megsiratnak.

Bár szánalmukat te nem látod . . .
— Nincs képe so k , sok gondolatnak.

Ilyen árny áll előtted most is 
K i, ha te szenvedsz , érz i, látja ,
S kinek te nem szó lsz , nem mersz szólni 
S bezárva áll bizalmad vára.

Fehér arcod sötét világát 
Később e kéj, hidd: odahagyja,
Mert az ifjú fájdalom mellett 
Képzelődés a szelid dajka.

Ne szólj , ne szólj , mig fájdalmaddal 
E szelid dajka en yelg , játszik.
Oh de soká' ne késs’ mert hidd el 
Telt borun nem látsz szivárványszint.

BENEDEK ALADÁR.

O L Y M P I A .

— GEANDET LEO BESZÉLYE. —

(Vége.)

Drámát illető tervétől, megvallom, nagyon félek. 
De figyeljen ö n , én alkalmat adok önnek arra, hogy 
sikert arathasson; bemutatom önt oly férfiaknak, kik 
zajt ütnek önnek érdekében, kardoskodva önért és 
pénzzel is segítem, ha szükséges... No csak semmi 
ellenvetést!... Ön azt később majd visszafizeti ne
kem. Becsvágyó ön? Akkor tanuljon ön fiam szor
galmatosán; tanulja a jogo t, szónoklatot; gyakorolja 
magát a beszédben, s képezze ki magát szónokká. 
Harmincéves korában önből már hírneves férfiú vál- 
batik s erre százezer frankot kell kiadni, s mi kiad
juk azt. Végre nemde szerelmes ön s nem akar 
egyebet, mint szeretni, ugy-e? kivált midőn én is is
métlem, hogy szeretem ö n t ! . . .  Gondolja meg csak, 
hogy Grumelot ur hatvanötéves, és hogy ő engem 
gyermekéül fogad; — csak nem lesz ön talán félté
keny ! Valóban mentül többször gondolkozom, annál 
inkább bámulom, hogy ön e házasságról le akar 
verni, a helyett, hogy egész leikével támogatna. Min
den ettől függ: önnek érdeke, szerelme, boldogsága, 
úgyszintén az enyim és anyámé. De csitt! épen jön.

Ajánlom: föl ne hozza ön ő előtte jövőbeli terveit, 
mert csak kikacagná önt, szegény barátom.

Thibaudier asszony vidáman és oly könnyed
séggel lépett b e , mintha csak busz éves volna. Arca 
ki volt pirulva, mint annak, ki gyorsan j á r , s a leg
tisztább örömtől sugárzott az. Nagy kendőjét és 
karmantyúját hirtelen félredobván, felénk köze
ledett.

— Ah ! . , .  Guérin u r ! — szólt midőn megpil
lantott. — Közölted már öcsémmel férjhezmeneteledet 
Olympia ?

— Igen mamám, és ép e pillanatban fogadtam 
rokonom szerencsekivánatait.

— Helyesen, — szólt Thibaudier asszony, — 
látom , hogy Adolf öcsém, sokkal komolyabb ifjú, mint 
gondoltam, és én bókolok neki. Kedves qcsém, az 
esküvő mához egy hétre , a közelebbi hétfőn fog megtör
ténni. Epen most jöttem Grumelot úrtól, ki minden 
sz ükséges előkészületet megtett m ár, hogy minden a 
lehető legpontosabban menjen véghez. A házasság a 
saint-Sulpice-téren köttetik meg, onnan pedig az át-
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ellenben levő egyházba megyünk s végre Grumelot úr
hoz. A lakoma Chévetnél van megrendelve. Ont 
is ezennel meghívom uram . s remélem lesz szeren
csénk úgy az esküvő alkalmával, mint szintén a lako
mánál.

Oly nagy boldogságot tükrözött vissza e nő 
arca , hogy kegyetlenség leendett tőlem azt keserű 
megjegyzéseimmel megzavarni, minélfogva azt vá
laszoltam neki, hogy a lakodalomban a legnagyobb 
örömmel jelenek meg.

— Kedves öcsém — szólt a nő — nekem most 
leányommal némi bevásárlások végett kell kimennem 
s igy nem veszi rósz névén, ha az estét együtt nem 
tölthetjük. Azonban jöjjön el ön vasárnap, a lako
dalmat megelőző napon, mi lionn maradunk. Hanem 
szó a mi szó, kedves báránykáim, üljünk ebédhez, 
mert én rettenetesen ehetném.

Marasztottak ebédre, de én alkalmas (rügyet 
találván a távozásra, azonnal búcsút vettem és haza
mentem lelkemben elcsüggedve.

Már nem tudom , hogy töltém el azt a hetet, 
mely minket a lakodalomtól elválasztott. A világon a 
legbolondabbnak s leginkább lehetetlennek véltem, 
hogy ennyi ifjú báj s ennyi szellem, a házasság foly
tán oly ostoba vén embernek juthasson birtokába. 
Hogy meggyőződhessem, hogy ez tiszta valóság, hogy 
bizonyossá legyek boldogtalanságom felől és mélyebben 
mártsam a tőrt sebembe, elmentem (pedig ez már jó 
régen nem történt velem) a saint-Sulpice-be, nagy 
misét hallgatni s midőn az eljegyzés kihirdetése kö
vetkezett , alig tudtam fékezni magamat, hogy egész 
dühvei föl ne ordítsak, hogy „nem igaz!“ Majd el
mentem a raair-lakhoz, hol a rácsozat alatt látható 
volt egymás mellett Grumelot ur és Thibaudier 
kisasszony neve s én az ájultság ködét érzém sze
memre borulni; szivem hevesen dobogott, lábaim 
inogtak, s midőn észrevettem, hogy a járókelők egész 
közönynyel olvassák az egybekelési jelentést, mindent 
elbeszéltem nekik egész részletességgel, hogy osztoz
hassanak fájdalmaimban.

A mint a napok múltak, növekedett az én fáj
dalmam is. Végre elérkezett a vasárnap s dühveltelt 
kebellel indultam Olympiáék lakása felé. Elhatároz
tam , hogy még egyszer beszélek vele, ha anyja jelen 
lesz is. Mindazt, mit e különc leány nekem mondott 
mentségéül, visszaidéztem emlékezetembe, csodálkozni 
kezdtem magamon, hogy oly rettentő dolgot oly nyu
godtan hallgathattam ki, mely a tisztességes és er- 
kölcsies gondolkozással homlokegyenest ellenkezik. Meg 
kelle győznöm afelől, hogy ne higvje, mikép szi
vem egyetért az övével e pokoli tervre nézvé.

Midőn oda érkeztem, épen egyedül volt Olympia. 
Bevezetett , mint ezt máskor is szokta, a szalonba, 
rám tekintett és én egészen megütköztem halvány
ságán, kisirt szemén és csüggeteg szomorúságán,

mely úgy arcán, mint egész lényén mutatkozott. Majd 
leült szó nélkül a pamlagra s tenyerébe rejté arcát s 
elkezdett zokogni.

Mit jelentsen ez ? Én ő t , azt hittem, vidámnak 
és g ú n y o sn ak  találom , mint rendesen máskor, telve 
diadalérzettel, pajzánkodva és örülve fényes kilátásai
nak. És ime őt most levertnek, szomorúnak, bána
tosnak találtam. Mégis csak volt szive neki i s ! — 
Fiatalsága és szemérme vívott tusát am szövetség 
eszméjével! Rám tekintve és Iáivá, hegy ezáltal en
gem elveszít, a kétségbeesés kezde rajta erőt venni! 
Nem hazudott ő , midőn azt mondá, hogy föláldozza 
ábrándját, irántam való szerelmét, valódi boldogságát, 
csak azért, hogy anyja óhajának eleget tehessen! 
Igaz ugyan, hogy ő engedelmeskedett vagyis oly hibát 
követett e l , melyet neki a hála parancsolt!

Én jelenleg inkább dicséretreméltónak tartám 
ez áldozathozatalt, mert az öntudatos volt, legyőz
vén szive érzelmeit a kötelességből hozott áldozat 
miatt.

Elérzékenjültem. Minden haragom lecsilapult s 
csupán a szánalom érzete tölté be telkemet. Szem
közt foglaltam vele helyet, megragadtam kezét, nyá
jasan szóltam hozá. Mily különös, változékony az 
emberi szív ! Távol a ttó l, hogy szándékában megin
gassam , nem gondoltam egyébre, mint a rra , hogy őt 
határozatában megszilárdítsam , és sejtetni igyekeztem 
vele, hogy e szövetség, mely most oly leverőnek, oly 
szomorúnak látszik, derült napokat idéz előbb- 
utóbb elé.

— Olympia — mondám, — én értem fájdalmát 
és osztozom abban. Oly fiatal nemes szívnek, mint 
a kegyedé, minden kínálkozó örömről lemondani, a 
fájdalom érzete nélkül nem lehet. Azonban meg kell 
gondolnia, hogy ez áldozattal tartozik. Ha csupán 
saját érzetéből indulna ki, lépése kevésbé volna ment
hető s kárhoztatni lehetne az t, de kegyed csak any
ján akar könnyíteni s ez az oka , hogy életét egy aggas
tyánhoz szándékozik kötni, lemondva ifjú szivének 
vágyairól, örömeiről. Csöndes , mosolygó , könytelen, 
vértanuságra szánja kegyed magát. Szüntesse könyeít, 
kérem. Hát hová lett észszerű gondolkozása? hová 
az á stoikus szilárdság, melyet én annyira bámul
tam? Miért adja át magát annyira a kétségbeesés
nek ? Miért remeg oly nagyon uj helyzetétől ? Emlé
kezzék ama kényelemre, bőségre és élvezetekre, me
lyek kárpótlást nyújthatnak; igyekezzék feledni bol
dogtalanságát és vigasztalja magát ha szerelmének 
nem nyújt is elégtételt a sors. Hát mi is voltaképen 
az a szerelem, szegény Olympiám? Egy-két év múlva 
szétfoszlik annak varázsa, megszokott lesz az, majd 
unalom következik be s nem késik a kiábrándulás 
sem. Hiszen tudhatja kegyed, hogy mi sem tart 
örökké. És mily balgaság is szerelemből kelni egybe, 
vagyon nélkül. Ha majd egyszer hiányzik a ke-
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nyer, ha megfogy a toilette-készlet és nincs ki e ba
jon segíthessen! Soha ne búsuljon ra jta , hogy engem 
elveszít. Tekintse kegyed inkább a z t, hogy mily 
boldog lesz Grumelot úrral, és mily szerencse éri 
ezáltal mamáját! És ha kegyetek ketten boldogok 
lesznek, miért nem lehetnék én is az? Fontolgassa 
meg uj helyzetének minden előnyét: kegyed palo
tában fog lakni, hol Páris legkirnevesebb egyénei talál
koznak; kocsija is lesz, melyen kikocsikázunk az er
dőbe ; azonkívül kegyed szerencsémre, boldogságomra 
munkálkodhatik.

Ily modorban folytatám tovább érveléseimet. 
De szavaim korántsem szünteték fájdalmát, sőt úgy 
tapasztalám, hogy mentül tovább beszéltem, annálin- 
kább fokozódott kétségbeesése. Könyei egyre folytak, 
zokogása növekedett; fürtéi rendetlenül omlottak hom
lokán alá s vigasztaló szavaimra mindig tagadói a g 
rázta fejét. Váltig igyekeztem bátorságra ösztönözni; 
nem kiméltem a biztató szavakat, de hiába, szavaim
ban nem volt elég erő , hogy kellő hatást idézhesse
nek elő. IJjabb kísérletet tettem :

— Kedves Olympia, kérem, ne ejtsen engem is 
kétségbe csüggetegsége álta l! Hát nem képes többé 
a dolgok állását hidegen meghányni-vetni ? Hát nem 
képes többé megérteni a párisi életmódot és a korti 
a melyben élünk? Kegyed nem tudja már minő igé
nyei vannak korának és nem tart lépést többé a szá
zaddal ! . . .  Függetlenségén kesereg kegyed ? Mily 
szánandó állapot! De mitsem tesz az , ha az ember 
gazdag és valóban független lesz. És kegyed az lesz 
Olympia, jusson eszébe! Ötszázezer frankot szerző
désileg lekötnek a számára, nem is számítva â vég
rendeletet, mely milliomossá teheti. Milliomossá ked
ves Olympia! Hát m ég, ha tekintetbe veszszük a 
gyönyört, diadalt melyről még most nem is álmodo
zik! az utazást, színházat, tengeri fürdőt s a páholyt 
az olasz dalszínházban. Kegyed a legboldogabb, leg- 
irigyeltebb és legünnepeltebb nő lesz. . .  Az elegans 
világ királynője; minden szem csak rajta fog pihenni, 
mindenki körébe törekedik jutni s minden szív csak 
kegyednek hódol. . .

Egyszerre csak hirtelen hátraveté fejét. Sz e- 
mében fölszáradt a köny, ajka remegett. Egy simí
tással hátraveté fürtéit, végig mért szemével tetőtől 
talpig s boszus hangon, — mit nála eddig nem ta
pasztaltam — igy fakadt k i :

— E jh ! Ugyan mikor lesz már vége ingerkedé - 
seinek ?

— Én ingerkedem kegyeddel ? . . .  Én? . .  Ugyan, 
hogy hihet már kegyed efélét?

— Hát nem tudja, hogy ő meghalt?
— M eghalt! kicsoda ? . .
— Grumelot u r ! . , .  tegnap . . .  szélhüdésben.
— Ah! istenem, — kiálték Föl örömmel, — de 

hát akkor ... e szerint...

— E szerint, — vága boszusan szavamba — 
ön jól tudhatja, hogy jövőm tönkretéve, minden 
tervem füstbe m ent, s minden álmám szétfosziott. 
Most már nyomorban, homályban, visszavonultságban 
kell élnem. E pokol, melybe lépek s a sötétség, 
mely körülveend csaknem megtébolyit. Már kezemmel 
értem a szerencsét, minden vágyamat betelni láttam s 
midőn már csak utána kelle nyúlnom a boldogságnak, 
eltűnt az előlem és én a fájdalom mélyébe zuhantam 
a lá , honnan sokáig nem menekülhetek ki. Ah, lássa 
ö n , ez képes megtébolyitani az em bert! Pedig min
den bajnak vége leendett , s én teljesen kárpótoltam 
volna magamat amaz áldozatokért, melyeket nyújtok 
midőn hozzá megyek nőül ahoz a vén ostobához, kit 
megbüvöltem s részeggé tettem volna egy mosolyom
mal , lelkesültté egy tekintetemmel, — és épen most 
kellett neki kisiklani kezemből, midőn már üstökén 
tartám.

Nem gunyolódik-e velem a sors ? Nem vad, ke
gyetlen tréfája-e ez a végzetnek? Miért ragadta el 
tőlem a gondviselés azt az em bert, ki engem törvé
nyes nejévé akart tenni ? Szellemem, szépségem 
eddig homályba volt zárva. Én nem akarok többé 
sötétségben élni és szegény lenni; el akarom magamat 
kábítani, zajban és vígan akarok élni és élvezni vala- 
h á ra ! Bármi módon i s , legyen az tisztességes vagy 
nem, én boldog akarok lenni! bárki által is, ha isten 
úgy akarja.

Ily beszédet hallván, érzém a harag pírját ismét 
visszatérni arcomba; megborzadtam ez észjárástól s 
megvető tekintettel szóltam:

— Szerencsétlen gyermek! Ugyan hogy beszél
het ilyeket? Meggondolta a mit mondott? Vagy 
eszét veszté? . . .  Ki ronthatta el ennyire szivét, lel
két? Mire sovárog kegyed másra mint hamis örö
mekre ? S mi lesz ennek a vége m ás, mint gyalázat ? 
Hogy veszne el az a léha világ, melynek légkörébe 
keveredett és azok a hitvány irodalmi termékek, me
lyek ennyire kiforgatták alapjából! . . .  Szépségéről 
beszél kegyed ?! De tud ja-e , hogy a nőnek valódi 
szépsége a szendeség és szerénység! és hogy szelle
mének arra kell szolgálni, hogy a vétket elhárítsa s 
a bűnt k ikerü lje?... Kegyed azt akarja, hogy cso
dálják és ünnepeljék? Nem tudja-e, hogy egy tisz
tességes és becsületes nőt ezerszer inkább csodálnak 
és tisztelnek, mint azt, ki az igaz útról eltántorodott ? 
Kegyed kárhoztatja a gondviselést, mintha bizony an
nak az volna a hivatása, hogy a kegyed helytelen vá
gyát betöltse ? Kell-e mondanom , hogy egy nőnek 
legfőbb hivatása, hogy hű feleség és jó anya váljék 
belőle ? Kegyed becsmérli a m unkát, holott azaz em
beriség törvénye! Kegyed nem akar homályban ma
radni ! Homályban virul pedig a valódi erény, épugy, 
mint az ibolya az erdők sűrűjében! Kegyed boldog
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ságot keres és nem sejti, hogy azt a bölcseségben és 
a vágyak mérséklésében találhatjuk föl.

Még tovább is folytattam volna, ha Olympia ki
törő kacaja meg nem szakasztja beszédemet. Némán, 
meglepetve tekinték rá. Lassankint azonban szűnni 
kezdett görcsös nevetése; fölkelt s felém közeledve, bi
zalmasan tette vállamra kezét:

— Kedves Adolfom, — szólt, — ön,ugylátom, 
örökké csak gyerek marad.

Ez volt tehát eredménye nyomatékos beszédem
nek, melylyel hatni akartam lelkére. Hidegen ta- 
szitám el vállamról kezét, és elővettem kalapomat s 
igy szóltam hozzá:

— Isten áldja meg Olympia! Látom, hogy m1 
sohasem fogjuk egymást megérteni.

A leány kikisért az ajtóig s ekkor mosolyogva 
monda :

— A viszontlátásra édes rokon !
A lépcsőkön lefelé haladva szemközt jött velem 

T hibaudier asszony, gyászba öltözve , hosszú képpel. 
Épen Grumelot temetéséről tért vissza.

— Ah! kedves barátom, mily szerencsétlenség 
ért minket, — szólt, mihelyt megpillantott.

Én vigasztaló szavakat intéztem hozzá, aztán 
köszöntém és gyorsan elhagytam a lakot.

IV.

Thibaudier asszonynál nem tettem többé látoga
tást. Különben is közelgett a tavasz, az estélyek 
idénye elmúlt s a színházaké vége felé járt. E nőknek 
sem volt már szükségük karomra és szolgálatomra 
Megvallom azonban, hogy egy kissé fájt, midőn e 
viszonyt meg kellett szakasztanom. Visszavonultsá- 
gomban nagyon unatkoztam s bizonyos iirt éreztem 
magam körül.

Gyakran m egtörtént, hogy mintegy gépileg, meg
indultam Thibaudier asszony lakása felé, s gyakran 
csak akkor jutott eszembe ama határozott föltételeim 
hogy küszöbüket nem lépem többé á t, midőn lakásuk 
ablakaira föltekinték. Ilyenkor pillanatig küzdöttem ma
gammal s igyekeztem kitörölni emlékemből unokanő
véremnek igéző képét; majd gyorsan megfordultam 
sarkamon s tova siettem, attól félve, hogy pár pilla
nat múlva már gyönge lennék s ellenállhatlan vágy 
vonzana őket viszontlátni.

Körülbelül egy hó múlt el, mióta utólszor be
széltem velők. Egy szép, derült májusi napon, mé
lázva sétálgattam a luxemburgi kert fasorai közt. A 
vad gesztenyefák sürü lombjai közül gyönyörűen fe
hérlettek ki a kifejlett Grágok s ágaik közt ezer meg 
ezer madár üdvözlé a tavaszt. A sétálók, különösen 
a nők, a természetről véve példát uj toiletteben jelen
tek meg. A kikelet az egész világra befolyással lát
szott lenni, s megifjitóan, vidámitólag hatott. Minden

felé csak mosolygó arcokat, uj kalapokat, virító szala
gokat lehetett lá tn i, vidám és nevető hangokat hal
lani.

A nélkül, hogy szórakoztam volna, vagy részt 
vettem volna a közös örömben, mely környezett min
denfelől , szomorúan folytatóm sétámat fejlecsüggeszt- 
ve, midőn egyszerre ama terrasse-hoz értem, hol 
szokás szerint a nők szoktak összegyűlni s megpillan- 
tám Thibaudier asszonyt és leányát, a mint ezek egy
más mellett ülve gondtalanul csevegtek. Zavartan 
közeledtem feléjök, azonban szerencsére észrevettem, 
hogy nem egyedül időznek o t t , mert egy harmadik 
személy is ült mellettök. Örömemre szolgált, hogy e 
nők észre nem vettek, s leültem bizonyos távolban 
tőlük, honnan észrevétlenül szemlélhetém őket s nem 
is tévesztém többé el Olympia húgomat szem elől.

Ő még szebbnek tűnt föl előttem , vagy is he
lyesebben mondva ép úgy meglepett szépsége mint 
midőn először láttam őt. Gyönyörtelve szemléltem 
finom arcvonásait, csinos kis száját, ragyogó szemét 
és boldogtalanságomban ama gondolatra jöttem, hogy 
tekintetét rám veté s mintha hallottam volna ajkáról, 
hogy még mindig szeret. Vidámságom visszatért, mert 
Olympia gyakran nevetett, s a világon a legjobb izüen 
kacagott. Öltözéke Ízléses volt s fehér tollas kalapja 
ellenállhatlan vonzerőt gyakorolt. Nem egy sétáló 
állapodott meg bájainak csődálására , de ő nem ügyelt 
senkire, annyira el volt foglalva amaz egyénnel, ki 
anyja mellett ült s kivel ő oly édesden csevegett.

Lassankint ez egyéniség felé fordult figyelmem. 
Ez legalább is hetvenéves férfi lehetett, de oly gon
dot látszott magára fordítani, mintha csak örök tusá
ban lenne a korral, hogy mindvégig megőriz
hesse kellemeit, melyek már rég eltűntek. Fe
szes modora épen nem felelt meg amaz élénkség és 
könnyedségnek , melyet kitüntetni erőködött; szeder
jes ajka és arca vörhenyeges színe épen nem juttatók 
az embernek az üde fiatalságot eszébe, mig homlo
kának redői eléggé hangosan tanúskodtak kora felől, 
mit bajuszának és hajának minősége sem vonhatott 
kétségbe. Roskatag tagjaival azonban mi sem állott 
föltünőbb ellentétben, mint választékos öltözete. Ez 
aggastyán sehogy sem akart megvénülni s egész szor
galommal tanulmányozta a divatnak legtulzottabb bo
hóságait. Rövid kabátba, szélesen kivágott mellénybe 
s lábszáraihoz tapadó nadrágba volt öltözködve; kis 
fekete selyem kalapja hetykén volt fejébe nyomva s 
álla alatt gonddal csokrozott színes nyakkendőt lehete 
észrevenni. Ama vén színészek jutottak róla eszembe, 
kik hanyatló korukban a fiatal szerelmes szerepét akar
ják játszani. Néhány lépésnyire tőle kék egyenruhás 
inas ácsőfgott a háttérben. Egészen el voltam me
rülve e különös férfi felett való észlelődésemben, mi
dőn egyszer csak fölkelt s üdvözölte Thibaudier asz- 
szonyt s leányát, kik azt mosolylyal viszonzák, s ina
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sától kísértetve , távozott. Ezek is fölállottak aztán s 
eltűntek a tömegben.

Másnap ismét elfoglaltam figyelő helyemet. Is
mét láttam Olympiát anyjával ugyanazt a helyet el
foglalni s az öreg ur sem sokáig hagyott magára vá
rakozni. Üdvözölték egymást kölcsönösen s a társal
gás ugyanazzal a vidámsággal s élénkséggel folyt, mint 
az előtt való napon. Midőn a székek bérlőnője oda 
jött hozzám, hogy a hely árát tőlem átvegye, be
szédbe eredtem vele, s több közönyös tárgy után, 
végre azt kérdeztem tőle, ismeri-e nevéről azt az 
u ra t, ki tőlem nem messze ül ama két mályvaszin ru
hás nő mellett. Nagy volt örömem, midőn e nő, ki 
vendégeinek még élettörténetét is ismerte, készséggel 
felelt kérdéseimre. Többet tudtam m eg, mint a meny
nyit reméltem.

— Ez Trancy gróf, — szólt a nő. Igen derék 
ember és a mellett gazdag! Bizonyára többje van, 
mint kettőnknek együtt véve. 0  a Grenelle-utcában 
lakik, hol pompás palotája van s neve a kapu felett 
olvasható. Köztünk mondva, én úgy hiszem, mintha 
kissé bolondulna abba a fiatal leánykába. No de az 
mit sem tesz , ő azért derék ember és nem dölyfös. 
Lássa ön ő mindig széket fizet inasáért i s , holott ez 
soha sem ül le. Az ott az inasa, ki amott ácsorog, 
balra , közel ahoz a szoborhoz. . .  valahányszor meg
kínálom a székkel. .  .

— És vájjon házas-e ez a Trancy gróf?
— Özvegy biz ő édes u r ; van ugyan két gyer

meke, de ezeknek egyike sem örököl utána; ezt én 
mondom önnek. Mondják: egészen elhanyagolja őket. 
Annyi bizonyos, hogy két három év ó ta , mióta t. i. 
Trancy gróf ide járogat, soha sem hozta egyiket sem 
magával el. Rendesen ama két nővel szokott társa
logni. Nem tudom , rokonságban állanak-e ezek vele? 
A fiatalabbik nagyon szép . . . Megyek asszonyom! 
megyek!

Egy nő intett a székbérlőnőnek, ki azonnal szék
kel kedveskedett neki és én egyedül maradva, Trancy 
gróf felől elmélkedtem s gondolkoztam magambam 
vájjon lesz-e e nőknek bátorságuk ezt is mint Grume- 
lotot, hálójukba hajtani ? Azt látom , hogy azt a 
szegény boldogultat már nem gyászolják többé; öltö
zékük és vidám kedélyük eléggé tanusitá ez t, és azt 
i s , hogy uj remény keletkezett lelkűkben. Észrevet
tem azonban, hogy az én szép unokanővérem olykor 
el-elmélázgat, de ez csak akkor történt, midőn szeme 
Trancy gróf inasának egyenruháján állapodott meg? 
melynek gombjain domborműben a grófi korona ra-

Két hétig folytonosan eljártam leshelyemre s 
folytonosan szemmel tartám a nőket s nem volt két
ségem szándékuk felöl. Összevetve a körülményeket, 
minden tisztán állott előttem.

Egy este , midőn hazatértem, a kapunál egy le

vél volt számomra letéve. Esküvőre hivó levél volt ez, 
melyből olvasám, hogy Thibaudier Olympia urhölgy 
és Trancy Mór Agenor gróf a jegyesek neve.

Másnap reggel tiz órakor a Saint-Clotilde-egy- 
házban voltam, hol az arisztokrácia nagy számmal jelent 
meg. Láttam az egyház ajtaján belépni Olympiát fe
hér ruhában, narancsvirágfüzérrel fején. Anyjának 
egy öreg barátja kaiján lebegett előre. Midőn unoka- 
nővérem mellettem elhaladt, azonnal észrevett s gyön
géd mosolyával látszott megköszönni, hogy én is meg
jelentem s oly könnyedséggel és méltósággal lépdelt 
az oltár elé, mint azt azelőtt soha sem tapasztal
tam nála.

A násznagy átadá aráját Trancy grófnak s a 
szertartás megkezdődött. A gyűrűket kicserélték, a 
párokat megáldották, a jelenvoltak susogása és mosoly
gása a la tt, kik halkan beszélgetve, meg nem állhat - 
tá k , hogy gúnyos észrevételeket ne kockáztassanak egy
más előtt az uj pár fölött. Mi engem illet, szivem 
nagyon sajgott s be nem vártam a reám nézve oly 
gyötrelmes szertartás végét; hazamentem s levágtam 
magamat az ágyra, arra a szegény ágyra, melyben 
oly sok álmatlan éjét virasztottam át szép rokonom
nak imádott alakja lebegvén örökké előttem — s k e 
serű könyeket sírtam.

Néhány nappal később hallám, hogy az uj há
zaspár Olaszországba utazott s a telet is Nizzában 
szándékozik tölteni. Trancy gróf úgy vélekedett, 
hogy az enyhe lég ott megkíméli őt ama bajoktól, 
melyek szigorúbb égalj alatt minden tél beálltával 
kínozni szokták. Nemsokára jogi vizsgákra kellett 
készülnöm s ekép elfoglalva leven, kissé feledni kez
dőm a szerelem fájdalmait. Vizsgáimat kiváló siker
rel tevém l e , haza utaztam a szünnapokra, és a vidéki 
ős erkölcsiség észlelése által kitörlődtek lassankint em
lékezetemből amaz ocsmányságok és gyalázatosságok 
melyeket párisi életem első évében tapasztaltam. Itt 
szerény, ártatlan, erényes szép leánykák lebegtek sze
mem elő tt, nem úgy mint Párisban, melynek fertőzött 
légkörében a legszebb virágok kelyhébe mérges gőz 
ereszkedik. Legélénkebben kirívó példa erre az én 
Olympia unokanővérem.

Egy év folyt le. Én visszatértem Párisba, jogi 
tanulmányaim gyarapítása végett. Mi sem háboritá 
többé életem nyugalmát. Néhány nappal ezelőtt vé
letlenül egy ócska ujságlap akadt kezembe, melyből 
a sorok közt Trancy gróf neve tűnt szemembe. Ha
lotti hirdetés volt ez , melyből m egtudtam , hogy uno
kanővérem férje hat hóval ezelőtt Nizzában múlt ki. 
életének hetvenkettedik évében.

V.
Már azt hittem, hogy itt vége a történetnek, de 

épen ma kaptam egy gyászszegélyü — s a Trancy



gróf címerével ékített levélkét, melyet borítékából ki
vevőn a következőket olvasám:

„Kedves unokabátyám!

Hat hete mióta Párisba visszatértünk, anyám és1 
é n , és nagyon elevenen érezzük önnek hiányát, mióta 
minket annyira idehagyott. Életünk nagyon szomorú 
mióta Trancy gróf kim últ, kit gyöngédsége és jósága

által megszoktam már második atyám gyanánt tekin
teni. A már egy év óta nem látott s talán felőlünk 
már végképen megfeledkezett barát jelenléte nagyon 
jótékony hatást gyakorolna ránk. Jöjjön kedves Adol
fom , jöjjön, s szóval adjon választ levelemre.

T r a n c y  grófné.“
Én pedig elhatároztam, hogy e levelet ugyan

azon borítékba téve visszaküldöm unokanővérennek.
SÁRVÁRI ELEK.

---------------- - (  U ' h n i )

A B U K O V I N A I  M A G Y A R  N É P K Ö L T É S Z E T .
; j j -

I.

(történeti Előzmények.

Magyarországon keletre, a kárpátokon túl fekszik 
a kis Bukovina, ősi erdőivel s hegyes vidékeivel. 
A mily sűrűn váltakoznak keblében a piegyek, bércek 
és völgyek: ép úgy a lakosok is , kik legalább 
nyolc nemzetiséget képeznek.

Ha valaki keresztülutazik, találni fog egyik vá - 
ros- vagy faluban németet, jobban svábot, a másik
ban már románt s igy tovább oroszt (ruszt), lipovánt ? 
lengyelt, bolgárt, görögöt, itt-ótt néhány angolt s 
végre: magyart. Magyart! honnan került az oda? 
Hisz Moldván kívül alig gondolható, hogy egyebü tt 
is léteznének magyarok. Pedig úgy van. Erőteljes 
magyarság lakik ott egyedül, elhagyatottan, testvérek 
és barátok nélkül. Szépen, egymásután sorakozó fal
vaik a legszebb rónaságot foglalják el a Szu.csáva fo
lyó mellett. . jH  w .

Kilencvennégy év óta él a magyar szó a Szu-; 
csáva partján s fordul elő a térképen s földiratban : 
Isten segíts, Hadik — András- és Józsefíalva $ végre 
Fogadj isten. Igazi, eredeti magyar helység-, 
nevek. u : .

A magyarországi gyermek az iskolában megta
nulja e neveket, a nélkül, hogy tudná: vájjon ma-, 
gyarok laknak-e ott? Mire felnő, el is feledi s többé 
eszébe sem ju t, hogy valamerre még magyar laknék. 
Más nemzet, ha kétszer annyi számot képez is mint 
a magyar, nemcsak a vele egy nyelvet beszélő talán 
elszakadt liait, hanem még fajrokonait is felkeresi. 
Mennyivel inkább kellene nekünk, midőn örökösen azt 
vetik szemünkre, hogy kevesen vagyunk.

Erdélyország Mária Therézia idejében épen nem 
élt rózsás korszakot. Egy osztrák generálisnak pa
rancsszava többet ért, mint az összes magyarságé. 
Az elkeseredés és elégedetlenség mélyen dúlt a népek 
szivében. S volt is reá ok: az egykor nemzeti feje
delmek alatt virágzó testvérhon akkor mint egy osz
trák provincia néma szereplésre volt Ítélve. A régi 
hatalomnak még csak árnyéka is eltűnt.

Az ingerültség a katonai parancsnokok iránt leg
nagyobb volt a székely nemzet keblében. A határőrök 
és a nemesek egy része közt már régóta nyilatkozott 
ez elégületlenség, s még inkább nőtt az egyik katonai 
parancsnok azon kihívó szavaira, hogy a nemesek az 
ország határain kívül is tartoznak harcolni. Termé
szetesen bármily érdek kívánta volna a z t.

Lázas felindulást okozott e kihívás a határőrök, 
és a nemesek közt s egy rész összeesküvést forralt < 
Mielőtt azonban valami történt volna, egy-kettő elfoga
tott: a többire pedig kimondatott, hogy a rendes ka
tonaság közé soroztainak be. A részesek, nemesek s 
határőrök, mintegy ezren Molva-Oláhországba mene-* 
ktiltek, hogy kikerüljék a besoroztatást.

Moldva-Oláhországban sokáig bujdostak az erdők 
s havasok közt, kerülve falvakat és embereket, nehogy 
feltűnést okozzon megjelenésük.

A kik mit magukkal hoztak azon testvériesen 
megosztoztak. Összetartók voltak akár egy test és 
lélek. Büszkén határozták e l , hogy soha alá nem ve
tik magukat a büntetésnek: már csak azért sem, mi
vel az ösztrák katonai parancsnok szabta reájuk. Azér t 
is híven elhatározásukhoz, nehogy nyomukra akadjon 
valami kém , céljuk volt Oláhországot elhagyni s egye
nesen török főidre menekülni. Szerencsésen el is ér
keztek.

A székelyföldet 1774 év elején hagyták el; m á
jus hóban már Kirkkilliseh-ben (ozmán város) voltak. 
Erős gyökeret vert már köztük az a gondolat, hogy 
török alattvalókká lesznek. Csak a feltételekben vol
tak bizonytalanságban, mit a török kormány eléjök 
szabott volna azon esetben.

A kirkkillisehi basának elmondták mit akarnak s 
pártfogását kérték a kormánynál. A basa szives fo
gadtatásban részesítette őket. Roppant nagy kertje 
volt s ebben helyezte el a menekülteket, addig is, mig 
felsőbb helyről a jelentésre a válasz megér-
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A basának rendkívül tetszett az edzett , bátor 
tekintetű székelység, mit többször tudtokra is adott. 
Nébánj nap alatt megjött a válasz a kormányzótól 
mely eleinte leverőleg h a to tt, de később könnyedén 
vették az egészet. Ugyanis feltételek voltak, hogy az 
izlamra térnek s legalább egy részük belép a hadseregbe.

A menekültek s egyszersmind az összeesküvés 
lelke egy minorita szerzetes Mártonffy Mór volt. Ez 
a feltételek hallattára ékesszólásának minden erejét fel
használta , hogy a feltételek elfogadását megakadályozza.

A basa egy küldöttségtől megtudván határozatu
kat , sajnálva b á r , de kénytelen volt őket kiutasítani.

Ismét megkezdték a szerencsétlenek a bizonyta
lan menekvést, maguk sem remélve, hogy az két hosz- 
szu évig fog tartani.

A fekete tenger partján bujdostak hónapokig 
minden kilátás nélkül, de azért mindig büszkén sza
badságuk érzetében.

Mennyit tűrtek , szenvedtek és nélkülöztek, mily 
veszélyes helyen tartózkodtak napokig: mindezeknek 
leírását máskorra hagyom.

Az 1776. év okt. havában Bessarábiába jutottak.
Az orosz kormányzó minden hosszabb gondolko

dás nélkül a mai Bender város táján jelelt ki nekik 
lakhelyeket, és bizonyos mennyiségű földet osztott ki 
közöttük. Mártonffy azonban vallásukat féltvén (ka- 
tholikusok és protestánsok voltak) setét színekkel festé 
leendő életüket ha ott letelepednének, s erősen hang
súlyozta , hogy akkor ő kénytelen volna közülök ki

válni. Mi. r pedig úgy egyeztek m eg, hogy senki sem 
fog elpártomí.

A menekültek, úgy látszott, megunták már a 
hosszas vándorlást, mert nem sokat adtak a szerzetes 
beszédére, hanem elhatározták az ajánlott helyet elfo
gadni. Mártonffy addig nem njuigodott, mig pártot 
nem csinált magának. Ennek s ékesszólásának segé
lyével újólag hevesen ellenezte. Midőn már ama 
pontra ju to tt, hogy egy rész tőle elakart szakadni, 
iszonyú tűzzel kiáltotta: menjünk Moldvába! . . .  többi 
szavait az erre keletkezett zaj nyelte el. Sokan gya
núsítani kezdték Mártonffyt s izgatottan terjedt a hir, 
hogy egykori kedvenc, népszerű emberük — áruló lett. 
Moldvába akarja Őket csábítani, hogy üldözőik kezébe 
jussanak.

A mint a szerzetes-vezér a terjengő hirt meghal
lotta , felemelt fővel, hosszú haját hátra simítva — 
könyek közt kezdett beszélni s végeztével a menekül
tek kitörő lelkesedése közt mondta : „menjünk 
Moldvába; csángó testvéreink megmentenek minket. 
El a testvérekhez.* Ez hato tt, s egyetlen hang sem 
ellenkezett a bátor szavak hallattára.

E szavak: »csángó testvérek* egy lelket öntött 
beléjük. Többé nem gondoltak más országra csak 
Moldvára és a testvérekre. Együtt lesznek azzal az 
ezredéves vérrel, mely oly szabad és bátor, mint a 
sas , mely szintén azt az édes nyelvet beszéli s büsz
kén vallja magát Etele maradékának. El Bessarábiá- 
ból! el a testvérekhez.

T Á R C A .
IRODALOM.

„Vázlatok a m agyar em igratio  életéből.*
Hiteles forrásokra támaszkodva irta : A 1 d o r Imre. 
Szerző sajátja. Ára 1 frt 20. Az 1848—49-diki 
korszak történetét megírni, mely annyi nevezetes fér
fiút adott hazánknak, s oly szellemi mozgalomnak 
volt előidézője, a jövő nemzedéknek van fentartva. A 
jelenben csak az adatok hiteles összegyűjtésére szorít
kozhatunk, s a szétszórt anyag felhalmozására 
kell gondolnunk, hogy a későbbi történetiró kellő for
rásokból merített adatok felett mondhasson Ítéletet és 
véleményt az utódoknak. Ez oknál fogva minden leg
csekélyebb mozgalom figyelemreméltó és minden bár
mi jelentéktelennek látszó fonal, mely e forrásokhoz 
közelebb hoz bennünket, jogosultságra tarthat számot. 
E szempontból kiindulva méltatjuk figyelemre Á 1 d o r 
Imre vázlatait a magyar emigratio életéből, melyek 
cimöknek megfelőleg, sok érdekes dolgot tartalmaz
nak. Áldor könyve a magyar emigratio történetének 
egyes és nagyobbára elnagyolt vonásait foglalja ma
gában és itt is főleg a K o s s u t h  életére vonat
kozó rész az, mely az egészből kiválva az olva

sónak a nagy menekült vándorlásai felől tájékozottsá
got nyújt.

Rendszert e könyvben hiába keresnénk. Mind
össze négy részre terjed, milyenek: O r s o v á t ó l  
K i u t a h i á i g ,  — K o s s u t h  Lajos körútja A n 
g l i á b a n , — K o s s u t h  Lajos körútja E j s z a k -  
A m e r i k á b a n .  — Azokról, a kik künn porlanak. 
Mind megannyi támpontok , melyek vezérfonalul hasz
nálhatók, de a melyek azért meghatározott követelés
sel elő nem állanak. Szerző másnemű beosztást hasz
nálhatott volna, ha például igy rendszerezi könyvét: 
Bujdosás. — Vándorévek. — Megállapodás. — Ma
gyar telepek külföldön, — mi által mintegy kénysze
rítve leendett bizonyos irányhoz ragaszkodni. Azon
ban ne feledjük, hogy ő erre nem is törekedett , sőt 
e vázlatokkal vélte egyelőre felkölteni a nagy közön
ség érdekeltségét később megjelenendő tüzetes és kimentő 
müve iránt, helyesen fogván fel, hogy nálunk ilyesmi 
csak kivételes esetekben és csakis egy nagyon cse
kély számú olvasókörnél tarthat számot pártfogó- 
lásra.

A bevezetés után szerző legott elősorolja ama 
külföldi forrásait, melyekből müve adatait előállitá,
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azután ama nagy menekülésre tér á t , mely a magyar
szabadságharc férfiainak török földre történt átlépésé
vel veszi kezdetét. Ott látjuk Perczel Mórt és öcscsét 
Miklóst néhány tiszt és Makay Sándor krassói alispán 
társaságában, követve Mészárostól, Dembinszkytől, gr. 
B a t t h y á n y  Istvántól, Gorovetöl, Füleptó'l, Ber- 
zenczeytöl, Egressy Gábortól és még egynéhánytól? 
kik már augusztus 14-én és 17-én hagyták el hazájo- 
kat. Kossuth ekkor már a lengyel és olasz légió fe
dezete alatt Orsován időzött és csak akkor fogadta el 
az uj-orsovai török vár oltalmát, midőn az osztrák 
dragonyosok már 2 órai távolságra voltak. Bem az 
utolsókhoz tartozott. Nagy zavar és ziláltság a me- 
nekvők körében, közelkeseredés, melyet csak Kossuth 
volt képes valamennyire orvosolni. Az emigratio 
T u r n u s z e v e r  i n b e n  vesztegzár alatt ül, miután Ka- 
lafátba és Y i d d i n b e költözik. Innen Kossuth egy 
memorandumot intézett az angol és francia kormá
nyokhoz a magyar forradalom részletes leirásával. Kö
vetkezik azután a s u m l a i  belebbezés az orosz és 
osztrák követek unszolására. Ez nem tartott soká, 
minthogy a porta K i u t a h i  át  Kis-Ázsiában jelölé 
ki az emigratió számára, mig a renegátok Aleppóba 
vándoroltak. K i u t a h i á b a n  Kossuth egy emlékira
tot készített az Egyesült-Államok népéhez és hadá
szati tanulmányokat tett. Egyetértés azonban itt sem 
honolt a bujdosók között és gyakran elkeseredett tor
zsalkodások fordultak elő. Végre ütött a szabadság 
órája és Kossuth 1851. szept. 1-jén odahagyta Kiu- 
tahiát és tengerre szállt Londonba menendő. Marseil- 
lesban megállapodott és szives fogadtatásban részesült. 
Innen Franciaországon át kívánt Angliába menni , de 
utazási engedélyt nem nyervén, tengeren utazott 
tovább.

Következik azután K o s s u t h  körútja Angliában, 
hol mindenütt ünnepélyeket rendeztek tiszteletére. Ne
vezetes itt Londonba történt ünnepélyes bevonulása, 
mi D u d l e y  lord hintóján ment végbe. A G u i l d -  
h a l b  an a londoni képviselőtestület feliratot nyúj
tott át neki. Az ünnepélyeknél egyik beszéd a másikat 
érte és Kossuth rendkívüli rokonszenvet költött szó
noklataival , mindent megnyert, a sajtót a m aga ré
szére hóditá és csak az angol arisztokratia volt tar
tózkodó, sőt hideg irányában.

Mielőtt Angliából elvitorlázott voln a tette közzé 
ama nevezetes emlékiratot, melyet még K i u t a h i á 
b a n ,  illetőleg B r u s s á b a n  az amerikai nép
hez irt.

Amerikába a „Humboldt* nevű gőzösön utazott, 
mely mindjárt az első napokban nagy vihart volt kény
telen kiáltani, szerencsésen ugyan , de elég befolyással 
arra nézve, hogy a hajó utasait szorosabban egymáshoz 
fűzze. Kossuth és társai gyors népszerűségre tettek szert. 
Kossuth a közebédeken rendesen jelen volt s az ide
genek nagy] tisztelettel járultak hozzá. Pulszky is

részt vett az általános áramlatban, mindenkivel isme
retséget kötött s a hol szerét ejtheté osztozkodni 
igyekezett a Kossuth számára készített megtisztelteté
sekben. Azok között, kik a kormányzó iránt különös 
érdekeltséget tanúsítottak L o l l a  M o n t e z  táncos
nő tűnt fel, ki többször nyilatkoztatá k i, hogy, ha 
Kossuth nőtlen volna, ő szívesen nyújtaná neki oda 
kezét. Tarka változatossággal van azután föltüntetve 
az uj-yorki élet és nagy érdekkel ecsetelve az ameri
kai városok versenye a magyar hazafi fogadtatásában. 
Kossuth körútja Amerikában valódi diadalhoz hasonlí
tott , mely fényes és a maga nemében páratlan volt 
ugyan, de a mely a hozzá csatolt nagy reményeket 
csak annyiban igazolá, mennyiben neki s általa a ma
gyar névnek bizonyos varázst szerzett, de komolyabb 
erkölcsi és anyagi eredménytől nem volt kisérve. Végre 
valódi unalmat ébresztett Kossuthban az ünnepélyek és 
zaj által előidézett izgatottság és mindenkép menekülni 
igyekezett a tolakodók elől, miglen kijelenté, hogy jö 
vőben senkitsem fogad. A főmozzanatok egyike Uj- 
Yorkban a Kossuth tiszteletére rendezett hirlapirói la
koma és az operaházi díszelőadás volt, melynek al
kalmával Kossuth nejét is nagy lelkesültséggel fogad
ták. Kossuth A m e r i k á b a n  még ama páratlan sze
rencsében is részesült, hogy a Capitolban és két nap 
múlva a képviselőház ünnepélyes ülésében is fogadta
tott , mivel L a f a y e t t e  óta senkisem dicseked
hetik.

Ily érdekes részleteket találunk mindenütt a 
könyvben, m ely , ha a szerző subjectivitása gyak
ran túláradó magasztalásokkal állítja is az olvasó elé a 
kormányzót és koronkint erős megrovásokkal illeti^ 
kik az utóbbinak nem barátjai, érdemes a rra , hogy 
minden könyvtárban helyet foglaljon és az irodalom 
által is méltányolva legyen.

V—r.
*

Rivet uj müve. ( I n f l u e n c e  d e s  i d é e s  
e c o n o m i q u e s  s u r  l a  c i v i l i s a t i o n ,  p a r  M.  
F e l i x  R i v e t ,  P a r i s .  1870. Azon kiáltó szegény
ség mellett, mely a magyar irodalom sajátja különö
sen a nemzetgazdasági té ren , nyeremény reánk nézve 
minden külföldi munka, mely a magasabb nemzet- 
gazdaság tételeit nem concrét esetek alapján, hanem 
általános igazságok szempontjából tárgyalja.

Vajmi kevés, a mi ez irányban nálunk történt. 
A Széchenyi óta megkezdett viták nagy részben tisztán 
concrét kérdések terén mozogtak, s ha Dessewfy Emil 
magasan kiválik is a pénzügyi szakirodalomban röp- 
irataival: a concrét bonyolulatok megoldási kísérleté
nél mást’ müve alig tartalmaz. Lónyai, s utána — 
dicséretére legyen mondva — komolyabban gondol
kodó ifjú nemzedékünk egész raja, szintén nem elvi 
magaslaton keresik a nemzetgazdaság vezéreszméjét, 
hanem a magyar irodalom, — s különösen politikai
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irodalom, — kiválólag practicus iránya szerint á napi
kérdések beható tárgyalására szorítkoznak.

Rivet Felix neve nem ismeretlen a nagy közön
ség előtt. Számos müve után , melyekből több a 
Michel Chévalier által szerkesztett, s kitűnő gonddal 
egybeállitott Journal des Economistes hasábjain jelent 
meg, első nagyobb munkája szintén e téren, a nem
zetgazdaság philosophiája terén, nem régen jelent 
meg: Des rapports du droit et de la legislation avec 
l’Economie politique — címmel. E tartalmára nézve 
szintén érdekes mü azonban annyi becscsel, mint a 

jelenlegi, még sem b ir, nem hiányzik benne az a 
valami, mi a francia Íróknak csak addig adja meg a 
zamatot, mig átsiklanak a tárgyon, beható tárgyalá
saikat pedig mindig unalmassá teszi.

A jelen , szintén igen terjedelmes mü 31 sza
kaszra terjed. A mü fényoldala a francia nyelvkeze
lés amaz utólérhetlen zamatja, mely a szárazságtól? 
predansságtól távol, elég élvezetet ad az olvasónak, 
a mellett legalább anyagot a tovább gondolkodásra- 
Könnyed olvasmány, csillogó costumeben; a hol azon
ban szerző a dolog mélyére kezdene hatolni, csak pár 
odavetett szóban sejteti, hogy az eszmékkel ő is meg- 
küzdött, de e pár odavetett szón kívül több nincs 
aztán, az eszmét elejti, mit azonban gondosabb ol
vasó önmagától ismét felvehet s legtöbb esetben le is 
gombolyíthat.

U j, vagy épen merész állítás nehezen van e mii
ben. A majdnem csak általános igazságokat érdekesen 
sorolja e fővezéreszme körül. Nem téveszti el irányát 
ott sem, hol a társadalmi tudományok és nemzetgaz
daság közt fenálló viszonynál a kölcsönös egymásra- 
hatást veszi vizsgálat alá, s magánál a tulajdonjog 
fejtegetésénél az öröklés vitás kérdésére tér át, mely 
szerinte szintén nemzetgazdasági elveken alapul, a 
mennyiben a folytonosság, az érezhetetlen átalakulás 
és tökélyesbülés törvényének felel meg. (19. lap).

Azon nézeteket, melyek a vallásos eszmék be
hatását érdeklik a nemzetgazdaságra, mint tudomány
ra , sokkal szebben, sokkal behatóbban tárgyalta Horn 
Ede Michel Chevalierhoz irt előszavában a párisi vi
lágkiállítás és a világipar felől; az amerikai társadal
mat nemzetgazdasági szempontból sokkal magasabb 
álláspontról tárgyalja, s sokkal erőteljesebb nyelvvel 
s nagyobb tudománynyal boncolja Laboulaye, kiknek 
geniálitásával Rivet egyáltalában nem bir.

A társadalmi gazdaságról s politikai rendről 
szóló fejezet egyik tétele , hogy nevezetesen: „A ha
talom állandósítása, mint valami örökségé, nemzet- 
gazdasági tétellé válik, mely e tanban ép oly erős 
okokkal védelmeztethetik, mint az elméleti politika 
által“ (1. 57.) nagyon is francia szagu. Az egyéni sza
badság elnyomása mellett is kardoskodik pár odave
tett szóban szerző, pedig ha van té te l, épen ez az, 
melyet nemzetgazdászatilag igazolni nem lehet.

A társadalom s állam közt határt von szerző. 
A definitio eléggé uj a társadalomról. „A társadalom 
— igy szól, — midőn összehasonlittatik, s még inkább, 
ha ellentétbe helyeztetik az állammal: nem más, mint 
egy adott korszakban együtt élők csoportja“ (112. 1.) 
Ebből kifolyólag a socialis bajokat élesen különvá
lasztja az állami betegségektől. Ez helyes is.

A két nem polgári egyenlőségéről szóló 17-dik 
fejezet egyike a legérdekesebbeknek e műben; érdekes 
különösen azért, mert e kérdést egészen u j , nemzet- 
gazdasági szempontból tárgyalja, mely jogosultabb is 
a tisztán politikai fejtegetéseknél. Méltán hivatkozik 
e tekintetben John Stuart Millre, ki nemzetgazdasági 
munkái által lett e téren mondhatni úttörővé. De 
azért itt is közepes utat választ Rivet, s önmaga lát
szik megijedni állításai következményeitől. „A him 
és nőstény oroszlán — szól 255. lap — nem két 
lény; a férfi és a n ő , törvény, isteni s emberi jogok 
által összekapcsolva, házasságot alkotnak, vagy is a 
jog szükségképi alapját, egy egybeszőtt lényt, me

lyet a képzelődés nem választhat el, s mit minden 
vallás és hitrege úgy mutat fel, mint a mi együvé 
teremtetett. A férfi a gyűlésben, a nő a családban, 
két hőfoka a tevékenységnek, két különálló világ, de 
nem egyenlőtlen.“ S csodálatos, hol mégis a követ
keztetésről van szó: csak egy rakás frázisban dicséri 
a norvég családi életekben a nő háziasságra utalt, va
lódi szerepét.

Érdekes a mü azon fejezete i s , mely a sociolo- 
giáról szól. E tudomány tételei nincsenek még Rivet 
szerint sem megállapítva, s a , Reformes dans la so- 
cieté* eszméi épen úgy sok időt fognak még magokra 
váratn i, mint a hogy nem is e kor“ szülöttei (439. 1.) 
Egyidejüek azok magával az emberiséggel, mert ma
gának az emberiségnek természetében gyökereznek. A 
Revue des deux mondesban Paul Beaulieu egy igen 
szép értekezésében mutatta ki, hogy ez eszmék egy 
korúak lévén az emberiséggel, azzal együttes történe
tük is van, s hogy nevezetesen a socialismusnak leg
első története Chinában van.

Sokat időztem talán a mü egyes fejezeteinél, 
többet, semmint e lap szűk kerete engedné. Még 
egy tételt kell azonban megemlítenem. A 29-ik fe
jezet, mely a nemzetgazdaság conserváló természeté
ről szól, egész lényében el van hibázva. A mindig 
forrongó érdekek tudománya, hogy conserváló jelleg
gel bírjon, nem lehet képzelni. Igaz, mit szerző, 
mond, (477. lap,) miszerint, , mindenki, hogy élvezze 
tulajdonjogát, érvényesíteni köteleztetik az élvezetét 
az egyéni jogok határai közt“, de mi nem is azt ál
lítjuk, hogy a nemzetgazdaság ellentétben áll az egyéni 
jogokkal, hanem épen azt, miszerint az egyéni jo
gok, mint a [nemzetgazdasági élet természetes kö
vetkezményei , épugy magokon viselik a progressiv ha
ladás szellemét, mint maga a — nemzetgazdaság.
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Általában, 'mint fenebb említem, e mü nem

viszi előbbre a tudományt; szép nyelvezeténél, köny- 
nyed előadásánál fogva azonban méltó arra, hogy a 
kikutatott igazságok terjesztése szempontjából minél 
szélesebb körben olvastassák, s ha lehet magyarra is 
áttéve, a mi olvasóközönségünk is ismerkedjék meg vele.

György Endre.

»H áború és b é k e .“ (Orosz regény 6 kötetben 
Irta gr. T o l t s o y  Leo.) A négy vagy öt Toltsoy kö
zött, kik az újabb orosz irodalomban szerepelnek, gr- 
Toltsoy Leo és Elek a legjelentékenyebbek. A leg
utóbbi évtized alatt Turgenjev mellett ők bírják leg
nagyobb mértékben a közönség és bírálók rokonszen- 
vét. Toltsoy Elek több regényt és drámát ir t, de 
tevékenység teki ntetében Toltsoy Leo még Őt is túl
haladja. Tizenöt év alatt több beszélylyel és regény
nyel gazdagító az orosz irodalmat, melyek közül a 
»Három életkor“, „Családi boldogság“, a „Kozákok“, 
de főleg katonai elbeszélései legtöbb figyelmet érde
melnek. Harci beszélyei számára az „orosz Hacklän
der“ nevet szerzék meg. Legutóbbi müvének: „A 
háború és béké“-nek, tagadhatlanul legtöbb irodalmi 
becse van, bár a regény nagy kiterjedése több oly 
kitéréseket és hosszadalmas leírásokat idézett elő, me
lyeket a felületesebb olvasó át szokott lapozni. Tol
tsoy , mint maga is arisztokrata és katona, ki sze
mélyesen részt vett Oroszország utóbbi háborúiban, 
különös előszeretettel Írja le az orosz arisztokratikus 
társadalmi köröket s élénk képét nyújtja a csatáknak 
és katonai egyéniségeknek. A regény cselekvénye I. 
Sándor korában (1805—1825) játszik s a magasabb 
társadalomnak sentimentalisan szabadelvüsködő irányát 
rajzolja. Központját egy szerencsétlen házaspár: gr. 
Besuchi Péter és szép, de romlotterkölcsü neje: He
léna képezi. E két alak körül csoportosulnak: Sán
dor cár, Napoleon, Araktsejew , Kutusov, Bogration, 
Speransky, s az akkori sz. pétervári színpad tán
cosai és színészei többé kevésbbé jellemző tipuszok- 
ban. A mese könnyedén van fonva s inkább amaz 
egyes, nagy képek rajzának összefoglalására szolgál, 
melyek az olvasó előtt ama kort újra föleievenitik. 
Hű és részletes rajza ez Oroszország legujabbkori tör
ténetének, mely őszintébben és élénkebben vezeti elénk 
az akkori orosz élet szomorú árnyoldalait, mint Us- 
trálow, Podogin lelkiismeretlen történelmi müvei, 
vagy Bogdanovics tábornok legújabb kötete, mely 
szintén azt tűzte ki céljául, hogy e korszakot „szent 
szövetségével“ a földfeletti nagyság dicsfényében 
tüntesse föl.

*
Szűcs István , a magyar tud. akadémia lev. tagja 

előfizetési fölhívást bocsátott ki „Debrecen város tör
ténelme“ című művére.

A könyv négy korszakra oszlik; a négy korszakot ve-
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zér gondolatok és Debrecen várost tárgyazó előismér- 
tetések előzik meg. — Első korszak magában foglalja 
a város múltját, legrégibb időktől a reformationak e 
városba behozataláig (1536). Második korszak tartal
mazza a reformatio bevételétől, a városnak szabad 
királyi városi rangra lett emeltetéséig (1693.) terjedő 
eseményeket. Harmadik korszak tart 1693-ik évtől 
1848-dik évig. Negyedik korszak 1848-dik évtől 
kezdve mai időkig. — Mindenik korszak két részt 
foglal magában. — Első rész a város küléletét, a má
sodik pedig a város beléletét — gazdászati, iparüzleti, 
kereskedelmi, társadalm i, vallási és közművelődési 
szempontból — ábrázolja. Ha van magyar város, 
melynek múltjáért magyar ember, magyar hazafiul 
szempontból érdekli m agát, az Debrecen. E város 
története, kicsinyben, története egyszersmind a magyar 
alföldnek is. A török világban e város volt a leg
több szenvedésnek kitétetve; s ennek dacára, mégis e 
város volt a legközelebb lefolyt három évszázad folyá
sában egyik jótékony közege a magyar nemzeti közmű
velődésnek. Szerző midőn e város történetéhez forrott ma
gyar reformált egyház és debreceni ref. főtanoda törté
netéről tüzetesen fog emlékezni: felidézendi egyúttal azon 
jeles egyéneknek emlékét is, kik e városban születve, 
vagy nem születve bár — de ott élve, e városnak 
díszei valónak. — „Debrecen város történelme“ három 
kötetre terjed s ábrákat is fog tartalmazni. Az első 
kötet már sajtó alatt lévén, nagy nyolcadrét alakban 
20—22 ivén csinos borítékba fűzve 1871-dik év ja 
nuár hó elején, a második és harmadik kötet ugyan
csak 1871-dik év folytán, Debrecen város nyomdájában 
fog megjelenni. Az első kötet előfizetési ára 2 frt. o. é. 
Mindhárom kötet 5 for int o. é. Előfizetési határidő 
1870-dik év november 1-ső napja bezárólag. Előfi
zethetni vidéken, minden hiteles könyvkereskedőnél. 
Debrecenben Csáthy Károly és Telegdi K. Lajos könyv- 
kereskedésében, valamint szerzőnél is. Ez érdekes 
könyvet olvasóink figyelmébe ajánljuk.

*

Orosz nihilizmus egy német beszélyirónál.
Sacher Masoch összegyűjtött beszélyeirol, melyek 
„ K a i n  h a g y a t é k a “ címmel jelentek meg Cotta ki
adásában megrovással emlékezik a német bírálat. Tha
ler Károly különösen kikel e beszélyek iránya ellen s 
egy helyütt igy szól bírálatában: „Beszélyeinek pro- 
logjában Sacher egy orosz zarándokot, ama tébolyo- 
dottak egyikét vezeti elénk, kik vallásos vakbuzgóság
ból elhagyják, sőt nem ritkán fel is gyújtják házukat, 
udvarukat, hogy nyugtalan cigány életet éljenek , de 
a kiket az ostoba pórnép félszentek gyanánt szokott 
tisztelni. Beszélyeinek programmját Sacher e vándor 
szájába adja, midőn a következőket mondatja vele: 
„E hat dolog: a szerelem, a vagyon , az állam, a há
ború , a munka és a halál Kain hagyatéka, ki megölte
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testvérét.* Hogy egy őrölt igy beszél, igen hihető, 
de minden fogalmunkon túlesik ha egy német iró ily 
ostobaságot választ munkásságának vezércsillagául* 
Egy orosz mindig teheti e z t , mert a vándor szavai a 
nihilisták tanát tartalmazzák, melyek hivei és védel
mezői egyaránt az őrültek házába valók. Ok meg 
akarják fiatalítani a világot, midőn a művelődést meg
semmisíteni , s az emberiséget az ősidők vadságába 
visszavetni törekednek. Előttük nyűgöt legvadabb 
kommunistái is csak olyan emberek, kik a régihez, a 
megszokotthoz ragaszkodnak. De mi elidegenítő, uj 
és félelmes lehet az oroszok kommunizmusában ? Egész 
községi szerkezetük a vagyon egyenlő fölosztásán s az 
egyes részeknek bizonyos évek után való kicserélésén 
nyugszik. De e praktikus kommunizmus az oka ama 
nyomorult állapotnak, melyben az orosz paraszt a 
jobbágyság megszüntetése óta folyvást szenved, mely 
minden emelkedésnek akadályát képezi. A magán bir
tok eltörlése tehát oly követelmény, mely az orosz 
szellemben csírázik. Ehhez a nihilisták más követel
ményeket is csatolnak : azt kívánják, hogy a házasság, 
az iskola és az állam is eltöröltessék. E barbárok 
igy értelmezik a szabadságot. Alá akarják ásni amaz 
oszlopokat, melyekre egykor állami létüknek támasz
kodni kellene: a családot és a polgáriasságot. A ki 
hazáját és a szabadságot szereti, annak egész erejével 
kell ama törekvések ellen küzdeni, melyek a nihilizti- 
kus nézeteket meghonosítani igyekeznek. Minden ily 
törekvés ragály, mely védvonal húzását követeli. Akár 
publicistikai, akár beszély-alakban akar tért foglalni, 
a demokráciának szent kötelessége a német hazát és a 
német jövőt ily veszély ellenében oltalma alá venni.“

Z E N E .

Zeneoktatás az iskolákban és a dalegyletek. 
Nincs nép a földön , mely fogékonysággal ne bírna a 
művészetek iránt. A zene, költészet és képzőművé
szetek nyomaira mindenütt találunk, habár primitiv 
állapotban. — A forró délen, a fagyos északon, a 
ragyogó keleten s a ködös nyugaton mindenütt talál
kozunk dalokkal, mondákkal, mesékkel és mesztvé- 
nyekkel, melyek a műdarab elnevezésre igényt nem 
tarthatnak ugyan, de mégis a később bekövetke
zendő kifejlődés kezdetei, s utánuk a tökélyesbülés 
bizonyos fokának be kell következni. Hogy azonban 
a kifejlődés néhol hosszas időt vesz igénybe, mélyeb
ben rejlő okoknak kell tulajdonítani. A művészetek 
tö^bi ágát mellőzve, itt csak a zenéről fogunk szólani, 
röviden vázolván annak fejlődését, s fölmutatván ama 
viszonyokat, melyek fejlődését gátolják vagy előmoz
díthatják.

Vannak a műtörténelemben népek, melyek szá
zadok óta ápolják a zenét s e téren még sem tudtak

irányadó állást elfoglalni, mivel művészetüket a vallási 
dogmák miatt őseredeti állapotának bilincseiből nem 
akarták , vagy nem tudták kiszabadítani. E részben 
csak a khinaiakat kell fölemlítenünk. Bár a zenét 
náluk valamint évszázadok óta, úgy most is kötelezett 
tantárgy képében tanítják az iskolákban, még mindig 
bölcsőkorát éli az, s mindaddig abban az állapotban ma
rad , mig állami s az azzal szoros összeköttetésben 
álló vallásos életük lényeges átalakuláson nem fog 
keresztülmenni. Az indusok, kik a költészet és épí
tészet terén már jelentékeny müveket létesítettek, a ze
nét illetőleg még a khinaiaknál is hátrább állanak, 
mivel nálok még a szabályok szerint kidolgozott ze
nerendszernek legkisebb nyomára sem találunk. S ha a 
népek műtörténelmében tovább is akarnánk lapozni, 
alig találnánk népet, mely a fejlődésnek bizonyos fo
kát el nem érte , vagy onnan már le nem hanyatlott. 
A görögök, például, mint legmagasabb miveltséggel 
biró nemzet, minden más nép előtt példányképek va
jának. Államszerkezetük, költészetük , zenéjük s 
képzőművészetük a fejlettség oly magas fokán állott, 
minőt csak a szellem és szorgalom együttes működése 
létesíthet.

A görögök zenéje, bár rendszerükön kívül ze- 
nészeti tevékenységüknek semmi terméke sem maradt 
rán k , legtökélyesebb volt ama korban , mint azt kissé 
komplikált, de szépen átgondolt rendszerükből bátran 
lehet következtetnünk. A zene nálok a legfontosabb 
tantárgyak egyike volt. Mivelésében annyira mentek, 
hogy az államhivatalok elnyerésénél a nagyobb zenei 
képzettséget mindenkor előnynek tekintették, sőt az e 
téren jártassággal nem bírókat figyelemben is alig részesí
tették. A müképzés székhelye maga az iskola volt, s 
miveit embernek nem is tarto tták , ki legalább a zene 
elemeit már ottan el nem sajátitá. így kellene lenni 
ennek napjainkban is, de Európa hány államában talál
hatunk ma hasonló tökélyü iskolai rendszerre ? Fáj
dalom ! igen kevésben. A népboldogitásról és népsza
badságról folyvást beszélnek, de abban, mi a népet 
valóban boldoggá és szabaddá teszi: a miveltségben 
még sem igyekeznek részesíteni. Csak az az ember 
lehet boldog, a ki szabad s csak az tarthat igényt a 
szabadságra, kinek miveltsége van. Ennek elnyerésére 
mindenekelőtt az állam által jól szervezett nép
iskolák szükségesek. Minden szabadság után vágyó 
népnek erre kell törekednie. A mivelődés hiánya amaz 
akadály, mely minden állam előhaladásának útjában 
áll. Ezt az akadályt el kell hárítani s erre nézve legtöbb 
szolgálatot a jólszervezett népiskolák tehetnek.

E rövid kitérés után áttérek tulaj donképeni tár
gyamra.

Belgium , Németország, Svájc és Eszak-Amerika 
egyenlő buzgalommal és sikerrel működnek az iskolai 
rendszer tökélyesitésén s ez államok már is dicseked
hetnek azzal, hogy a népnek kezébe oly fáklyát nyuj-
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tottak, melynek segítségével a tudatlanság sötét éje
iéből a mivelődés első lépcsőjére: az ö n t u d a t r a  
juthatott. Ez államok iskoláiban mindenütt lényeges 
kelléknek tartják a zenei oktatást, s e körülmény birt 
a rra , hogy e tárgyra vonatkozólag, tekintettel saját vi
szonyainkra , néhány észrevételt tegyek.

A zene tanítását a legfelületesebben űzik isko
láinkban. Megelégednek egyszerűen ama rendszerrel, 
mely előjátszás vagy előéneklés által valamely zenemű 
mechanicus betanitásában áll, s tanintézeteinkben leg
több helyen ez képezi a zenei oktatás egyedüli alap
ját. Hogy ily rendszer a zeneművészet terjesztésére 
és emelésére nagyon csekély befolyással b ir, monda
nunk is felesleges. De e szomorú állapottal nem csu
pán a népiskolákban, hanem a tanitó-képezdékben is 
találkozunk, s a zenemüveltség hiányának okát ennél
fogva tulajdonképen a praeparandiákban és semina- 
riumokban kell keresnünk. Ez utóbbi intézetek hall
gatói is oly felületes és hiányos zenei oktatásban ré
szesülnek , hogy egyáltalában nem lehet csodálkoznunk, 
ha az ily tanítók kezei alól kikerült tanítvány legtöbb- j 
nyíre még első elemeit sem ismeri a zeneművé
szetnek.

Utóbbi időkben, úgy látszik, e bajon segíteni 
igyekeznek. Zeneoktatási rendszert akarnak bevinni a 
tanitó-képezdékbe s e szándékot a fővárosban már 
életbe is léptették, a mennyiben zenetanárokat alkal
maztak, kiknek föladatuk zenetanitókat vagy helye
sebben : oly tanítókat képezni, kik a többi tantárgy 
mellett oktatást adni a zenében is képesek legyenek. 
De sajnálattal kell kijelentenünk, hogy már az első 
lépés elhibázott, mivel az alkalmazott oktatási rend
szert célravezetőnek nem tarthatjuk.

A tanitóképezdék hallgatói számára életbelépte
tett tanfolyam négy évből áll. Ennélfogva a zene ok
tatására kiszabott időt is négy évre kell beosztani. 
Négy év szép idő, s célunkra elegendőnek is látszik^ 
de figyelembe kell vennünk, hogy e négy évnek csak 
igen kis részét fordíthatják a zene oktatására. És ez 
igen természetes. Egy tanító ismeretkörének oly ki
terjedtnek kell lenni , hogy csaknem lehetlenséggé vá
lik, a rendes tanulmányok mellett a zene nem épen 
könnyű tudományát is felölelni. S minthogy annak 
mégis meg kell történni, igen természetes , hogy ily 
viszonyok mellett a zenei oktatás ismét csak mellékes 
dolog marad, s felületességre kell vezetnie. Ezt mind
a z , ki valaha zenével foglalkozott, könnyen beláthatja. 
Ha tehát azt állítjuk, hogy az egyes tantárgyak ta
nítóit célra nem vezető törekvés a zene oktatásával is 
terhelni: csak a tanerők és tanítványok érdekében szó
lalunk fe l, miután a sokoldalúság, szerintünk, legtöbb- 
nyire nem m ás, mint a tudatlanság és felületesség 
védköpenye.

Röviden előadjuk miképen tartanók legcélsze
rűbbnek a zeneoktatásnak a nyilvános tanodákban, de

főleg az elemi iskolákban és gymnasiumokban való 
meghonosítását.

Minden zenetudomány alapja az ének, ennél
fogva legelőbb is az énekléssel kell kezdeni. De az 
ének oktatását nem a rendes tanítókra kell bízni, 
kiknek e téren csakis felületes ismereteik lehetnek, ha
nem zenészetileg képzett szakemberre, mivel nem az 
egyházi énekek minél gyorsabb betanítására, hanem 
alapos zenei oktatásra kell törekedni. A tanít
ványnak mindjárt eleinte biztos alapot kell nyújtani, 
hogy később, ha magát tovább akarja képezni, ne le
gyen kénytelen ismét a zene elemein kezdeni, mi fel
nőtt korban már több nehézséggel is jár. Ily eljárás 
különösen nálunk szülhet szép eredményeket, hol annyi 
zenei tehetség van, s hol csupán a felületes oktatás 
miatt már annyi szép remény meghiúsulását kellett 
fájlalnunk.

Ha az elemi iskolákban alapos mesterekre bízzák 
a zene tanítását, az a generatio, mely az elemi isko
lákból a gymnasiumi tanfolyamba is átlép, fokozato- 

s san tovább élvezheti a zenei oktatást. De ide már 
nem csupán az éneklés, hanem bizonyos mértékben 
a zeneelmélet elemeit is magával kell vinni a tanít
ványnak. Ez ad irányt a tanítvány míiizlésének, 
melynek segélyével a nemest ős lélekemelőt a művé
szetben föl tudja fogni és élvezni. S épen napjaink
ban van szükség az emelkedett, tisztult Ízlésre, midőn 
a kor iránya máris meglehetős mértékben meg van 
vesztegetve, és eszközökről kell gondoskodnunk, me
lyeknek segélyével a téves irányok káros nyűgeitől 
megszabadulhatunk.

Ily tan-rendszer nagy lendületet adhatna hazai 
dalegyleteinknek is, melyeknek tagjai rendszeres zenei 
oktatásban iskolai pályájuk alatt csak kivételképen 
részesültek, s csak felnőtt korukban teheték magúkévá 
a szükséges előismereteket. A ki gyermekkorában 
kedvvel énekel, mint felnőtt ember bizonyára előszere
tettel fog énekelni.

A dalárünnepélyek valóságos zenészeti ünnepekké 
válnának, mivel oly jelentékeny müveket is előlehetne 
adni, melyek az énekesekben rendszeres oktatáson 
alapuló zeneismereteket és képzettséget föltételeznek.

Ezért az iskolai ügyekkel foglalkozó körök igen 
helyesen tennék, ha szakértőkkel érintkezésbe lépve, 
a jelenlegi mellőzésével, oly rendszert létesítenének, 
mely egyedül képezheti biztos alapját a zenészeti 
oktatásnak, s ennélfogva a közmivelődés terjedésének 
és előhaladásának. Langer Vidor.

S z 1 n h a z.
Nemzeti színház. Hétfőn a nemzeti színpadon is

mét láttunk két francia újdonságot; „ A m u n k á s o k a t “ 
Manuel Ödöntől, s » I r i s  b o s z u j á t *  FerriertŐl. 
Mindkettő választékos versekben van írva, melyek-
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nek könnyed folyamosságát a Paulai Ede fordítása 
igen jól adá vissza. Amaz a „Theatre francai se, “ emez 
az „Odeon“ játékrendjéből való, a mi e mű
vek gondos kidolgozásán meg is látszik. Nyelvökben 
sehol sincs pongyolaság s van sok helyen költészet. 
Az „Iris boszuja“ tréfás ötlet mythológiai keretben. 
Az Olymp istennői egy vita folytán leküldik Irist (Nicz- 
kyné asszony), hogy keressen, ha ta lá l, három oly 15 
éves lányt, kik nem voltak még szerelmesek. Dioge
nes , kivel találkozik, azt mondja, hogy ő csak egy 
embert keres lámpásával, s annyit sem ta lá l; ő csak 
magát tartja embernek. Aztán oda vezeti Irist egy 
viztükörhöz, hogy nézzen bele, s ha oly arcot lát 
o ttan , mely 15 éves korában nem volt szerelmes 
m ég, vigye magával föl az égbe. Iris e gúnyért meg
neheztel s boszut áll. Amor segélyével magába sze
retteti a komor bölcset, kivetkőzteti komor, szilárd 
lényéből, vezeti a szerelem pórázán, leitatja s végül 
ő is a viztükörhöz viszi, mondván: „nézzen bele, ha 
ember-e a z . a kit ottan lát.“ Csekély mü az egész, 
de ügyesen van kidolgozva, s ha Niczkyné asszony 
több grace-szal pajzánkodik s Teleki könnyüdebb lábra 
helyezi a bolonddátett bölcset, hatása bizonyára még 
több lesz. — „A munkások“ érzelmes dramolett, mely
nek alapja, expositiója, a színmű kezdete előtt húsz 
évvel történik. A mü eleje patriarchalis családi jele
netekből áll. Marcel fiatal vésnök (Szerdahelyi) gyön
géden szereti anyját (Paulayné asszonyt), s melegen 
szereti H elént, e kedves munkás lányt, (Helvey Laura 
k. a.) s már a házasság küszöbén állnak, midőn egy 
régi családi dráma utótüze lobban föl. Marcel anyja 
a Helen gazdájában megismeri régi férjét , ki valaha 
iszákos vo lt, őt veszekvés közben megszurta. s aztán 
— holtnak hívén őt — elhagyta nyomorban. szenve
dések közt. Most, hogy a nő újra találkozik vele* 
Moreilel, (Szigeti), noha ez megbánta bűnét s azóta 
becsületes polgár lett belőle, nem akar neki megbo
csátani. De végre is — fokozott érzelmes jelenetek 
u tá n , melyekben sok köny foly — kiengesztelődik, s 
a fiatalok is boldogok lesznek és Morei is — bizo
nyára — helyrehozza a régi hibát. Mint drámai alko
tásban, e miiben sok hiba van, s a családi képek festése 
is eleintén majdnem unalmassá válik m á r, de nemes 
eszmék és nemes hang van benne , s a történettel a 
munkáskérdés józanabb elvei is kapcsolatba vannak 
hozva. Hogy ezúttal kissé unalmasnak ta lá lták : an
nak két oka lehet: először mert két élénk kis vígjá
ték („Egyik olyan, mint a másik“ és „Iris boszuja“) 
után játszották; másodszor mert sok jelenetben maga
az előadás is vontatottan folyt.

*
Sardou „Fernande“-jának védelmére kel a hi

vatalos lap bírálója. Kivonatilag bemutatjuk a hosz- 
szas cikk jelentékenyebb pontjait: „Fernande, kit bal

sorsa anyja bukásához láncolt, ki elhagyatottságban, 
ijesztgetés, csábítás és erőszak következtében bukik 
— kiben az erkölcsi érzelem annyira föllázad, hogy 
szégyene miatt kész öngyilkossá lenni, ki senkit sem 
csábit, senkit sem csal meg,*hanem maga is megcsalatik : 
véleményünk szerint nem oly erkölcsmérgező s bűnre 
csábitó példány, mint Sardounak legtöbb darabjában 
ama bukott, vagy bukni készülő kecses nőcskék, kik 
oly könnyedén, s többnyire azáltal menekülnek a hí
nárból, mert férjeik semmit sem tudnak meg; kedve
seik pedig erkölcsi elégtételül egyik vagy másik nőro
konukat veszik el. Vagy Gauthier Margit? — kiről 
nem tudjuk, hogy lett azzá, a m i, s ki másodszor is 
azzá lesz, a mi volt; s kivel ekkor (a 4-ik felvonás
ban) épen oly színezetű játékbarlangban találkozunk, 
hol épen oly demimondeok és iparlovagok vendéges
kednek, kártyáznak mint Fernande első felvonásában. 
Ha e játékbarlang tetszős, vonzó szinben, s a benne 
szereplők utánzandó példányokul volnának feltüntetve, 
mi is erkölesrontónak tartanók: de itt épen ellenkező
leg , folyvást az ily ház s vendégei gyalázatosságát 
tüntetik fel és commentálják.“ Védelmezi Pomerolt 
i s , kit azért támadott meg a b írálat, mivel megen
gedi, hogy neje oly nőhöz járjon , ki férjének nem 
neje. t. i. Clotildhoz. „Egy marquis udvarol a gróf-
nénak; ők magok s a világ is azt hiszi rólok , hogy 
összeházasodnak; mily benső e viszony, azt csak ők 
ketten tud ják ; azonkívül Clotild Pomeroléknak rokona. 
Már most kérdjük: ki van-e a becsületes társaságból 
tiltva az oly özvegy, kinek oly férfi udvarol, kihez 
nőül akar menni? van-e oka egy becsületes embernek 
megtiltani a z t, hogy neje ne járjon rokonához, mivel 
ennek oly udvarlója van, ki el akarja venni ?“

A bíráló végül igy rekeszti be so ra it:
■ „Minden leleményessége, ügyessége s jellemzési 

képessége mellett i s , mi nem tartozunk Sardou bámu- 
lói közé, s azt sem tagadjuk, hogy e darabja össze- 
állitásában is meglátszik a mesterkéltség, s a szenve
délyek ebben is inkább csak jelezve , mint festve van
nak: de a mostani francia irodalomnak ez egyik leg
ügyesebben szerkesztett s leghatásosabb példánya 
ellen; mi azt hiszszük, erkölcsiség szempontjából ke
vésbé lehet kifogást tenni, mint igen sok francia és 
nem francia darab ellen. — Az igazgatóság megbízottja 
Parisból nagyobb, egész estvét betöltő darabot csak 
négyet tudott hozni: ezek közül is kettő olyan, mely
nek sikert nem Ígérhetni, azonkívül erkölcsi szem
pontból szintén kifogás alá esik. Fernande egyike volt 
a jobbaknak, s nézetünk szerint nem esik alul azon 
színvonalon, melyen müsorozatunk egy nagy része áll.“

TARTALOM : Gondolattöredékek a drámáról. -  Fehér arcod sötét világa 
B e n e d e k  Aladár. — Olympia. Grandet Leo beszélye. — A bukovinai magyar 
népköltészetről. — Irodalom. — Zene. — Színház.
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IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

GONDOLATTÖREDÉKEK A DRÁMÁRÓL.
H.

De másfelől épen azon követelmény, 
hogy é l ő,  eoncret egyediség legyen a hős, ma
gával hozza annak szükségét, hogy bizonyos 
kor és hely-viszonyok közé helyezzük , mert az 
i d e á l i s  ember csak eszményileg él és mindig 
a külélet hozza mozgalomba a beléletet. Ab
strakt viszonyok nem léteznek és nem tudjuk 
elégszer ism ételni, hogy a költészet, de főleg a 
dráma alapja a v a l ó s á g .  A közhiedelemben 
megalakult v a l ó  képezze mindig a dráma tár
gyát; de a való felfogása, indokolása legyen 
e s z m é n y i  azaz legyen e m b e r i .  A történet 
eseményeket jegyez fel, melyeknek olvasása meg
ráz,egészen áthat; önkintragadtatunk ez esemé
nyek megfejtésének kísérletéhez; és hol lehetne 
a külélet forrását keresn i, ha nem a beléletben. 
Ezt teszi a drámairó és ez által az eszményités 
terére lépvén á l t a l á n o s  e m b e r i  s z e m 
p o n t b ó l  m e g é r t h e t ő  m ü v e t  a l k o t .  Ha 
fest, festése legyen élénk , rövid, jellemző és 
mozgalmas. Hartmann még egy kellékét hozza 
fel a drámai tá rg y n ak ; és ez az e g y s z e r ű 
s é g .  Shakespeare tulgazdag költői ere oly 
sok anyagot halmozott össze pl. a Lear király
ban , hogy bármennyire is el legyen ragadtatva 
az ítész az által, hogy ez óriási bonyolulatok 
dacára a magasabb e g y s é g b e  olvad össze 
minden részlet, a néző zavarba jő  és a tulgaz
dag mese annyira lelkére nehezül, hogy nem 
képes felemelkedni azon o b j e c t i v nyugpontra, 
honnan áttekintheti az egészet és igy a művészi 
élvezet főkelléke: a nyugalom rá nézve elvész. 
Ezért a dráma főcélját el nem érheti, ha túlsá
gosan sok irányban h a t , igen sok szenvedélyt 
m űködtet; mert ekkor talán az élet hűbb tükre 
le sz , egy kort mesteribben ad vissza; de épen 
abban van a dráma főjellemvonása, hogy egy 
uralkodóvá emelkedett szenvedélyt vezessen a 
katastropháig. Egy szenvedély magában elég 
anyagot nyújt a megrázásra és a lélek figyelmé
nek teljes absorbeálására, mintsem tanácsos 
volna a tulgazdag mese által a figyelmet másra

is fordítani. Hisz épen azért vezet a legnehe
zebb életproblémákhoz egy jó  dráma , mert 
egy uralkodó szenvedélyt egész gyökerestől 
megismertet. Mig v ágyak , érzelmek, szen
vedélyek bizonyos harmóniában foglalják el a 
lelket, addig bizonyos egészséges állapot van a 
lélekben és maga az élet a l e g f ő b b  jónak 
tűnik fel előttünk; nem törődünk magasabb cél
jával, mélyebb jelentőségével; nem törődünk, 
mert érzékünk sincs ily tépelődések irán t, de 
mihelyt egy szenvedély foglalja el egész valón
kat és a lelki tehetségek harmóniája felbomlik, 
akkor nyomozzuk mélyebben e s z e n v e d é l y  
örök forrását, ekkor érezzük először az örök 
érzelmet és felnyílik keblünkben egy uj világ, 
mert a világ szemléletéhez egy bclérzéket nyer
tünk ; ekkor lép előtérbe az alanyi szempont — 
és ez a t r a g i c u m  m a g v a .  Egy tehetség 
oly nagy mérvet ölt növekedésében, hogy az 
ész egyensúlyozó mérlege kihull kezünkből; a 
szenvedély lázas izgatottsága tölt be és az élet 
problémáját m a g u n k r a  nézve e szenvedély 
létezésében és kielégítésében véljük megoldani. 
Mi, kik gondtalan ifjak gyanánt örvendeztünk 
az életnek, észreveszszük, hogy nagy célokért 
élünk és nagy célokra vágyunk. A szenvedély 
jogosultságát ki akarja vívni, de előáll mint ob- 
jectiv hatalom az erkölcsi és társadalmi rend, mely 
nem gondolhat az egyén subjectiv felfogásával és 
saját jogát érvényesíteni akarván vele szembe 
lép: e lő á ll  a c o n f l i c t u s  ésm egalakula dráma 
expositiója. Ez expositio lehet-e complikált ? Sem
mi esetre sem. Mert nincs indokolva egy subjectiv 
nézpont eléggé s épen azért nincs indokolva a con- 
fliktus sem , ha egy szenvedély egész rohamos, 
ellenállhatlan fejlődését fel nem tünteti a dráma
író. Egy szenvedély pedig nem lehet uralko
dóvá, ha a többi lelki tehetségek is élénken 
m űködnek, mert ezek épen az öszhang fentar- 
tására és nem felbontására működnének. T  e- 
h á t  a d r á m a  t e r m é s z e t e  i s ,  nemcsak a 
közönség felfogásának könnyítése — azaz, ma-
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gasabb élvezete kívánja meg az u. n. „fenséges 
egyszerűséget.u Epén e végből kell a közpon
tosításhoz folyamodni és minden mellékes je le 
netet , mely csak e s z m e i l e g  és nem v a 1 ó- 
d i a n  függ össze a cselekvény benső központ
jával, kerülni kell. Ebben tér el a dráma az 
epostól. Az eposnál is fő kellék a cselekvény 
egysége, de epizódokat közbeszőhetni; mert van 
időnk az óriási mérvű haladás nagyszerűsége 
m iatt, néha-néha pihenni, az epizódok érdekes, 
többnyire lyrikus nyughelyein. De a drámánál 
h a l a d n i  kell és mindig e r ő s e b b e n  haladni. 
Ha nincs egyszerű confliktus, fogliat-e foko
zatosan nagyobbodó mérvben haladni elő a cse
lekvény? íme egy uj ok, mely megmagyarázza, 
hogy a h á r o m  e g y s é g h e z  miért ragaszkod
tak nagyon a görögök. Nem a színpad korlátái 
csupán , hanem a görög veleszületett aestheti- 
kai érzéke is kívánta ezt. Es a görög művészet 
jellemvonása épen az egyszerűségben áll. Egy
szerű volt a szobrászat és az volt az építészet 
terén. A complikált felé csak hanyatlásakor 
törekedett. A keresztény művészet pedig kezdte 
a complikálton és a valódi renaissance ismét az 
egyszerű fenséghez tért vissza. Azt az ellenve
tést hozzák itt föl, hogy hiszen az élet is bonyoló
dott és a dráma annak tükre. Hisz épen abban áll 
az e s z m é n y í t é s  szerepe , hogy az élet által 
elénk adott complicált problémától magasabb 
eszméhez emelkedjünk fel és igy adjuk annak 
megfejtését.

Epen e sajátságai a drámának egészen sa- 
j á t o s  n y e l v e z e t e t  kívánnak meg.

Egyszerűnek és találónak kell lenni a drá
mai nyelvnek. Mert a fentirt sorokban elég 
hangsúlyt fektettünk a rra , hogy a v a l ó s á g  
milyen nélkülözhetlen alapja a drámának. A 
valóság pedig maga az élet, melynek nyelvezete 
egyszerű, természetes és cicomanélküli. A szen
vedélyek rohanó hegyi patakok , melyek nem 
sima mezőn lágyan hömpölyögnek vég ig , hanem 
ellenál lhatlan árral szakadnak alá. A szenve
dély csak keresi a kifejezést és épen ezáltal 
árulja el mélységét. Aristoteles is az u. n. 
lingva dulcist azért k ívánta, mert a görög tragé
dia hym nusokkal, tehát lyrai elemekkel volt ve
gyítve , mit a nyelv zengzetes bájaihoz hozzá
szokott görög nem tudott nélkülözni. Az előt
tünk keletkező vágyak , érzelmek, szenvedélyek 
óvatlan, maguk a szereplő egyénektől előre 
nem látott percben állanak elő és egészen újak, 
melyeknek kifejezésük még nem lehetett meg. 
T e h á t, ha az élethez hűn akarjuk hőseinket be
széltetni, nem stereotyppé vált leírását kell adni a 
belérzelm eknek, hanem a működő egyének je l

leméből folyó, a k a r a t l a n u l  elárult kifejezé
sekben kell, ugyszólva, utat törni azoknak. A 
lyra és epos eltűri, sőt megkívánja a festést, 
mely kimeríthetetlen forrása a leggyönyörűbb és 
legdallamosabb kifejezéseknek; a hasonlatok 
egymást elhomályosító fényes sora tárul fel előt
tünk , a képzelem egész fellengésére van hagyva 
és előáll a kimondhatatlan lá g y , édes, ro
hamos , la ssú , csendes, izgatott nyelvezet egész 
melódiaszerü mozaikja. De a dráma nem visz- 
szatérőleg beszéli el az eseményeket, hanem 
épen magukba az eseményekbe vezet; a hősök 
nem azt adják e lő , mit é rez tek , tehát nem fo
lyamodhatnak hosszú hasonlatokhoz, képzele
tekhez, hanem sejdittetik velünk, hogy m o s t  
mit éreznek. Ezért a drámai nyelvben több 
szaggatottság, m erészség, feltűnő kép , ki nem 
fejtett hasonlat, szem élyesités, elvont kifejezé
sek concret alakba öltöztetése, félbe szakadt 
gondolat, röpkedő játsziság , naivabb kinyomat, 
rémletesebb leírás, iszonyúbb kitörés, velőkig 
ható kifejezés foglalnak helyet h e l y z e t s z e -  
r  ü e n. Épen ezért csaknem tanúim ányozhatat- 
lan nehézségű a nyelvet eltalálni ú g y , hogy a 
dagálytól menten a szenvedély őszinte kifejezé
sét leljük meg. Vagy pongyolán írunk és ak
kor nincs fenköltség és fenségesség, vagy 
ragyogó kifejezésekkel élünk és akkor nincs 
valódiság, őszinteség. Vannak a drámának 
oly utolérhetetlen gyöngéd kifejezései, oly lágy, 
gyermeteg dallamos fordulatai, milyeket csak 
az idyllben találunk; másfelől vannak oly nagy
mérvű , világrenditő, sziklákat könnyeden szag
gató borzasztó zivatarai, milyeket az epos szo
kott Ossián lantján használni. Szóval, a dráma 
nyelve nem a művészi kidolgozás, kikerekitett 
szépségével,hanem olyan kinyomattal b i r , mint a 
természet csiszolatlan szépségei a természet 
nagyszabású kezéből kikerülve. Nem a XIV. 
Lajos megnyirt lombu fákkal díszített kertjéhez, 
hanem egy vadregényes felföldi táj megkapóan 
szép kinézéséhez hasonló. —  Miként lehet e 
nyelvet elsajátítani? A genius csókja gyújtja a 
lelket oly lángolásra, hogy vulkánszerü fejlő
dése folytán önkint ily kifejezésekkel él. Van
nak tragikus lelkek , kiknek kifejezései nem 
egy szép , kies tájhoz hasonló belvilágra vetnek 
fény t, hanem egy rémes szépségű viharos éjen 
átcikázó villámok azo k , melyek félelmet ger
jesztenek. Tehát épen a fentmondottakból ön
ként következik , hogy nem lehet tanulni, ha
nem bírni kell a drámai nyelvvel. Azonban el 
l e h e t  kerülni m indazt, mi a nyelvet drá
mai természetéből kivetkőztetí. —  Ez je l
lemzi a művészi öntudattal dolgozó tehetséget



A mi epicus, lyricus szorosan különválasztandó 
a ttó l, mi drám ai; a mi közönséges okvetetle- 
nül kerülendő és ekkor legalább t a g a d  ól  a- 
g  o s előnyöket szerzénk meg. Különben né
mely nyelv kiválóan alkalmas drámai feldolgo
zásra , mint az ango l, magyar és német szemben 
az elbeszélésre és vígjátékra alkalmas francia 
és lyricus olaszszal.

De már ideje a dráma céljához közelebb 
érnünk és méltányolnunk azon érzelm eket, me
lyeket az a nézőben felkölt. Van egy irány a köl
tészetben , mely főleg a dráma terén jutott igen 
nagy tekintélyre és mondhatni uralomra: a „ha
tás“ keresése. Igen term észetesen, hatásra cé
loz minden szépművészeti mü, d e  n e m  ez  
v é g c é l j a .  A szép élvezésének első feltétele 
a meghatottság, de célja a tiszta gyönyör, mely 
felemel az eszményi szép fe lé , melyet lelkünk 
bensejében felkölteni és éreztetni a költészet hi
vatása. Nem a h a tá s , hanem a hatásvadászat 
ellen lehet minden olyan Ítésznek k ikeln i, ki a 
szép szeplőtelen cultusát akarja valósítani. In
dokolatlan alanyi szenvedések, fájdalm ak, meg 
nem nevezhető bánatok, dicsekedő gyöngeség, 
enervált érzékenység, minden alkalommal való 
kényekre fakadás és az e g y é n i s é g  epedő 
óhajai, melyek a „rideg“ való által megtagad
t a l a k ,  a világ tárgyilagos szépsége, istensze- 
rüségének siránkozó megvetése és egy homály
ban lebegő ideális világ áhitozása, hol nem lesz 
szenvedés, gyűlölet, hol mindenki szereti egy
mást : ez. a romantika által meleg-ágyon növelt 
érzelmek egész s o r a  a z ,  mely a drámában 
sokkal ízetlenebb, mint bármely más költészeti 
nemben. A lyrában csak s a j n á l a t o t ,  az 
eposban —  ha ugyan előfordulhatna — c s o d á l 
k o z á s t ,  de a drámában m e g v e t é s t  idéz elő 
az ily érzékeny kedés. Ebben főleg a francia 
romantika iskola és a német érzékeny dráma sin- 
l ik , mely utóbbinak megvan azon előnye, hogy 
a nemzet kedélyéhez és természetéhez köze
lebb áll, mint a másik , mely csak egy elromlott, 
főrangú affectált Ízlésű körből vehette eredetét 
és csakis ezt elégítheti ki.

Hartmann egy megjegyzése mesterileg je l
lemzi azon kórságos állapotot, mikor az ily drá
ma kerül fölényre. „ Mikor egy elgyengült nem
zedéknek érzékenyebb idegei vannak , mintsem 
a valódi tragikum rázkódásait elviselhetné és 
még sincs annyiraelpettyhüdve, hogyannak leg
alább s u r r o g á t u r n á t  ne használja és nyo
morult bohózatokkal és nyegle utcai előadá
sokkal elégedjék m eg: ekkor szokott az „érzé
keny“ darab keletkezni.“

Nem teszik e szavak a z t , hogy a hatásost

egyátalában kerülni kell. A természetes fejlemü 
drámában is vannak hatásos jelenetek, melyek 
könyekre fakasztják a hőst is. Sirhat a h ő s , 
de úgy, hogy sírása majdnem szivünket re- 
peszsze ketté. A helyzet felhatalmaz könyekre. 
De ugyanazon görcsös rángással siratni meg 
egy kedves macska halálát, mint a férjét: ezt 
csak egy ideges és az élet valódi érzéseitől át 
nem hatott nő teheti. Shakespeare legmesterib
ben teszi semmivé az érzékeny jelenetek vadá- 
szását Hamletben, mikor Ophelia felett metsző 
fájdalommal mondja el azon frázisokat, melyeket 
testvére akar elmondani. Érezteti velünk, hogy 
egy O p h e l i a  elvesztése feletti sirás is „affec
tá lt“ azon benső, szaggató kínhoz képest, mely 
egy oly kedélyt kínoz , kinek kedvese meg
halt , de az a t y j á t  meg kell az édes a n y á n  
boszulni. A helyzet adja meg a jogot a fájda
lom elbeszélésére, melyben szokott a hatásva
dászó dráma kitűnni. Ugyanis a valódi érze
lem soha sem akar színre kerü ln i, mindig a mély
ben kíván maradni, félvén a profanái tatástól. 
Shelling m ondja: „Az é r z e l e m f e n s é g e s ,  h a  
a l é l e k  m é l y é n  m a r a d  , h a  p e d i g  n a p -  
f é n y r e  j ő ,  n e m  a k a r  l é n y e g ü n k k é  
v á l n i  é s  u r a l k o d n i . “ Vagy mint egy ma
gyar költő is kifejezte : „Nem érez a z , ki érez 
szavakkal mondhatót. “

A kedély bensőségével bíró nők sem szok
ták külszínre hozni érzelmeiket; a férfit pe
dig bizonyos szeméremérzet tartja vissza. Ez 
a férfiúi szemérem, mely szégyenli gyengesé
gét előtérbe állítani, sőt affectálni. Ez a sem
leges magatartás a fájdalmakkal szemben 
képezi a férfi lélek valódi erejét. Tehát az ér
zelmeknek, úgy szólván, ki kell szakadniok a 
lélek bensőjéből; minden énzelem előhozása já r 
jon valóságos szülési fájdalm akkal, hogy érezze 
mindenki, hogy saját énünkből szakadnak ki 
azok. Még a lyrában i s , hol a kedélyvilág 
közvetlenebbül nyilatkozik, ott is nagyobb 
hatással van a nyugodtság, mikor csak könnyű 
odavetéssel áruljuk el a belső hangulatot, nem 
pedig magát a hangulatot hozzuk felszínre és 
érzékeny hangon hívjuk fel arra ország-világ 
figyelmét. Göthének sajátja azon utói érbe tét
len nyugodtság, hogy az olvasó mindig csak a 
háttérben látja a szenvedést, a fájdalmat; a fel
színen csak gyürüzetét látja az örvényzésnek. 
Schiller declamálja fájdalm át, s ez legyen bár
mily őszinte, gyönyörű , fenséges, de nem oly 
m egrázó, mint egy egyszerű, természetes dal a 
Thulei királyról.

De a dráma okvetetlenül gyors cselekvényt 
kíván ; nem tűri az ömlengések hosszúra
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nyúló sorát; mert mindez csak a cselekvény 
nyújtására folyna be. Különben is a drámai 
bősben oly erős szenvedélyek zúdulnak fel, hogy 
nincs ideje a fájdalmaknál hosszasan megállani, j 
sőt siet, nehogy azok megingassák akaratát, 
melyre pedig szüksége van! Hogy lehetne erős i 
conflictust, még erősebb katastrophát gondolni 
is , ha a hős m e g h a j l i k  és nem m e g t ö r i k  
a fájdalom alatt? A helyzet által indokolt ki
törése a fájdalomnak megindító és n é l k ü l ö z 
h e t e t l e n  eleme a drámának. „Csak az ér
zelmet kitörésre kényszerítő a l k a l o m  n a g y 
s á g a  különbözteti meg a megengedett hatásos
ságot a meg nem engedettél.u

Különösen a polgári szomorujáték van k i
téve a veszélynek, hogy hatásvadászó darabbá 
legyen. Ugyanis ha nem elég jelentékeny a 
a conflictus, hogy magában rázzon m eg , igen 
könnyen rendkívüli állapotok és túlfeszített érzel
mek szinrehozásához fog. Nem ideges nőket 
görcsös fájdalmakkal, nem ábrándos leányokat 
tapasztalatlan, erőtelen érzékenységükkel, nem 
hősöket utolérhetetlen jó ságukkal, kik minden 
mások boldogságáért feláldozva esnek e l , kell 
szinrehoznunk s csak azért, hogy hassunk, —  ha
nem való alakokat, természetes szenvedélyeket, 
melyek oly nagy mérvben foglalják el a lelket, 
hogy azokkal igazán kell küzdeni, mert azok 
valódiak és nem képzelt szenvedélyek, hanem 
valódi fájdalmak okozói. Az élet komoly va
lója iránt kell felkelteni az érzéket, mert ennél 
hatásosabb dolgot nem vihettünk volna véghez. 
Az ily hatás nem lázas , ideges, hanem megren
dítő és erőteljes. — A hatás az első fok a rész
vét és félelem felköltésére, melyet Aristoteles 
és helyreállítója : Lessing'tüz ki a dráma céljául. 
Mindezen lélektani hatások végcélja pedig a 
szenvedélyek n e m e s b ü l é s e  egy ma
gasabb eszmében való megnyugvás által. Ideje 
ez érzelmek felköltéséről beszélnünk és a tragi
cum l é n y e g é r e  térnüuk. A részvét felköl
tése a dráma első , közvetlen célja. Ha nem 
viseltetünk részvéttel a drámában működő sze
mélyek irán t, akkor a drámának elveszett min
den hatása. Az előttünk lefolyó cselekvény 
kü lső , érthetetlen játék lesz és — minthogy fáj
dalmas érzéseket is akar felkelteni —  nem is 
kellem es; pedig a kellemesnek bizonyos foka a 
szép élvezeténél szükséges. A részvét felköl
tése nélkülözhetetlen, mert ez a viszhang a belvi
lágból. Ez biztosit a rró l, hogy a néző lelké
ben megindult az érzelmek azon láncolata, mely 
mind mélyebben érdekli őt a drámai cse
lekvény iránt; ugy szólva beleragadja az illu- 
sióba és előkészíti azon magasztos hatásra, me-
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lyet a katastropliának kell gyakorolni. Mert mi 
a részvét ? Azon önkint ébredő mozgalom lel
kűnkben , melyet éreziink, valahányszor mások 
érzelmeit látjuk magunk előtt híven kifejezve. 
A ránk nézve külső fájdalom, öröm, szomor, 
aggodalom subjectivizálása. A szenvedő, ör
vendő stb. helyzetébeképzeljük magunkat és a 
képzelet illusiója alatt lelkűnkben végbemennek 
ugyanazon érzelmek. Alapja az eszményítés 
hatalma. Eszményítjük azon érzelmeket és 
minthogy az élet egyenlő törvényt, a sors egyenlő 
szabályt szab m indnyájunkra, magunkra vonat
koztatjuk és látjuk az eszményített fájdalmat, 
örömöt, aggodalmat és igy közvetve érezzük. 
A képzelet igy  érzelmeket költ f e l , sőt igen 
sok lélekbúvár ebben leli minden érzelem alap
já t ,  az érzelmeket csak illusi óknak hívén. —  
Nemillusió hanem eszményítés. M isokkal neme
sebbnek hiszszük az emberi természetet. Ugyanis 
minden érzelemnek kettős oldala van. Az egyik 
önző, csak magával törődő. Ilyen az érzéki 
öröm, szenvedés, félelem. A másiknak nemes 
vonása az önzetlenségben lelhető. Magunkéivá 
teszszük a más érzelmeit és ez által átérezzük. 
A részvét könye a legmagasztosabb nyilatkozata 
az emberi lélek istenszerüségének. Az érzelmek 
átérezése rokonokká teszi az em bereket, mert 
mindnyáját belevonja az é l e t  való érzésébe. 
E rezzü k , hogy az életben vannak fájdalmak, 
örömök, aggodalmak stb. melyeken át kell menni 
an n ak , ki az életet komoly valóságnak tekinti 
és nem egyoldalúan illusiókban él. Ugyanis a 
képzelgés oly különös hangulatok- és állapotokba 
helyezhet, hogy ránk nézve elvesz az élet ko
moly, kötelességszerü oldala. Ilyen a vallásos, 
mysticus képzelgés, mely az örök élet reményé
ben ez életet illusiónak tartja; ilyen az érzéki 
vagy pedig skeptikus képzelgés, mely az életet 
csak érzéki oldaláról ismeri vagy pedig —  le
het , hogy sok keserű csalódások által tévútra 
vezettetve. —  A képzelet ördögi tehetség, mint 
mondá egy lélekbúvár. Az élet v a l ó d i  ér
zelmei helyeznek azon helyzetbe, hogy az életet 
sokoldalú, csodálatos valóságnak tartsuk. K ik 
igy veszik fel az életet, azok viseltetnek rész
véttel mások érzelmei iránt.

Igen , azok éreznek igazán mély részvé
tet mások szenvedései iránt, kik nem helyezik ma
gukat a való életen kívül; kik átengedik kedé
lyüket mindazon édes-fájó izgalm aknak, m e
lyekkel az élet jár. A képzelgés kiragadhat 
annak légköréből, de ez beteges lélekállapot. 
—  Az ily rendkívüli állapot nem is tartozik a 
dráma keretébe; mert a dráma a t e r m é s z e 
t e s s é g  határait túl nem haladhatja. Mert csak a
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term észetes, az emberileg való érdekel minden
kit. Ezért a vallásos elragadtatások, vallásos 
extasis nem foglalhatnak helyet a drámai érzel
mek közö tt, mivel azok nem az élet valódi é r
zelmeinek kifolyásai. Az érzéki indulatok ha- 
sonlóképen k i z á r a n d ó k ,  mivel azok csak 
érzéki valónkat érdeklik és úgy ingerelnek, 
hogy elvesztjük azon nyugalmat, mely az aes- 
theticai gyönyör élvezlietésére nélkülözhetlen 
kellék. Ä részvét felköltésének a lélek term é
szetén , törvényein kell alapulnia.

A lélek természetéből foly ped ig , hogy mi
nél többször, minél több oldalról feltüntetve és 
minél h i  v eb  b e n  előállitva látjuk az életet, 
benső valónkat, —  annál inkább érdeklődünk 
az iránt. Ha másokat látunk küzködni, lelke
sedni, örülni, sírni, önkintelenül elfeledkezve

magunkról, azon érzelmek árját érezzük szi
vünkbe csapn i; mert az életet és benső valón
kat ismerjük meg uj oldalról; azonnal eszmé
nyítjük azaz elvonjuk azon személyiségektől, 
kikben azokat képviselve látjuk és mint ob- 
j e c t i v  alakba öltöztetett eszméiket felfogjuk 
és ezek m e g f e l e l ő  é r z e l m e k e t  ébreszte
nek bennünk. Tehát a drámában reproducált 
indulatok, szenvedélyek magukhoz a megfelelő 
eszmékhez vezetnek és lehetetlen, hogy egész 
valónkban ne érdekeljenek, ha azok a v a l ó  
e s z m é n y í t é s e i  voltak. Csak oly érzelmek 
költenek részvétet, melyeknek lelkünk kifejlő
désében traditiójuk van. Az emlékezet a képze
let vagyis eszményitő tehetség kiegészítő része 
—  ez a két halhatatlan nővér uralja a múlt és 
jövő birodalmába áttekintő lelkünket.

HEGEDŰS ISTVÁN.(Vége köv.)

Ü D V Ö Z L E T .
-  EGY BESZÉLT PEOLÓGJA. -

Verőfényes , szép , tiszta égbolt, 
Örök varázsu tündértájak.
Hol az üdvösség enyhe méze 

Feledést önt a szív  sebére 
És fészket épit rajt’ magának ;
Hol a már félig semmivé lett 
Unott, fájó, keserves élet 
Ledobja minden bánatát 
S a tisztulásnak szent tüzétül 
A szellem arca is kiszépül 
Mint újból alkotott v ilá g ;
Hol gyógyulás a sóhaj ára 
S kéj a szemeknek drága könyje, 
Hol egyedül vagy s nem vagy árva. 
Mert a magányban menve, járva — 
Szivednek minden zug , virág, galy, 
Minden habcsobbanás. madárdal — 
Egy-egy fecsegő ismerős 
Kiket te látogatni jősz ;

Hol ábránd , vágy , szerelem , álom 
Rebbennek át a titkos árnyon 
S mint istenkéz , mely vigasztalni jő,
Áll meg fölötted az id ő ;
Te a természet szentegyháza,
Oh távol égnek tündértája.
Hol testet ölt a dal, rege 
S úgy tetszik, mintha körülötted 
A soha nem múló gyönyörnek 
Hárfája mindig zengene ;
Magány ! hol szunnyad minden érdek,
Hol a boldogság néma csókja 
Olykor titokban , máskor óva 
Hullat szemedre éd ességet;
Hol imádság rezg fenn a légben,
Bübáj tündöklik a levélen,
Bizalom , hit a puszta földbe’ :
Rejtett magány. — légy üdvözölve !

ENDRŐDI SÁNDOR.

L U D M I L L A  G Y Ő Z Ö T T .
— BESZÉLT. —

Irta : L A U K A G U S Z T Á V .

Nánttíy Károly, harmincéves viharos és zavaros 
fővárosi élet u tán , odábbállott Pestről.

— Tovább már nem győzöm se szuszszal, se 
pénzzel! — csak ennyit mondott búcsúzó ismerősei
nek és barátainak.

A falucskába megérkezve, melyet maradandó 
tartózkodási helyül kijelölt, megtakarított pénzecské
jéből egy kerttel biró kicsiny házat vásárolt, abba 
egy kipróbált becsületességü házgondviselőnőt, ki

főzni is tudott beállított, könyvtárát Gaboriau és 
Ponson-féle regényekkel , udvarát apró - marhák
kal benépesítette, s átadta magát azon édes egy
formaságnak és nyugalomnak , melyet a bölcsé
szek. vagy a természetben. vagy a magányban ke
resnek.

Zsófi, — az ötvenéves házgondviselőnő — csak 
vasár- és vásárnapokon háborgatta. Vasárnap dél
után — hogy mig ő a vecsernyére jár őrködjék, vá
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sárnapon, hogy pénzt a^jon a kamara hiányait ki
pótolni.

Nántüy se nem látogatott, senem  látogattatott. 
Télen, nyáron esteli 9 órakor már ágyban volt, s té
len nyáron kikelt ágyából az első reggeli harang
szóra. — Télen a reggeli feladásáig meleg szobájá
ban, nyáron pedig kertjében sétálgatott, reggeli után 
pedig apró marháit etetve m eg, a kanapéról vagy 
székről, hol olvasott, csak akkor kelt fel, midőn pi
páját kellett megtömni, vagy meggyujtani.

Pontban déli 12 órakor ebédhez ü lt, s onnét 
legrendesebben 2 órakor csak azért kelt fe l, hogy 
antik kanapéján lefeküdjék, s két negyed négy óráig 
vagy elszunnyadjon, vagy aludjék. — Későbben az 
udvaron sétált, s miután szeretett apró-marháit még 
egyszer megetette volna, ismét a kertbe m ent, mint 
mondani szokta „a jó levegőben és jó illatban elmél
kedni.“ Midőn estve harangoztak , s a jó kereszté
nyek imádkozni kezdtek, ő elkezdett vacsoráim. Va
csora után még elfüstölt egy nagyobb pipa dohányt, 
azután 9 óra tájban lefeküdt.

ügy élt, mint az állatok — akarom mondani: 
bölcsészek.

Ha éjelenkint nehéz idő talált beköszönteni, ak
kor Zsófit a szobába rendelte, s már elolvasott regé
nyek vagy történetek nevezetesb episodjaival mulat
tatta , Zsófi azonban, bár mennyire elmerült s gyö
nyörködött légyen is a regény vagy történet hallga
tásában , valahányszor élesebben vilámlott s erőseb
ben dörgött, mindig keresztet vetett magára. Károly 
ur nyugodtabbnak s biztosabban érezte magát oly 
lény közelében, ki a veszélyt vagy szerencsétlenséget 
elkeresztezi vagy elimádkozza.

A mint a vihar eltávozott, Zsófi is nyugalmas 
éjszakát kivánt, mert illetlennek találta volna, csen
des és rendes időben egyetlen percig is ura alvó-szobá

jában benmaradni.
Csak három olyan nap volt az egész esztendő

ben , melyen Nántüy a falutól kissé távolabb eső he
lyekre is kirándulni merészkedett. Augusztus 4-én, 
szent Bonáz napján a szőlőhegyre gyalogolt, hol e 
napon búcsút tartottak ; augusztus 20-ika , azaz : szent 
István napján a szomszéd faluba gyalogolt egyház
ünnepre; november 1-jén, Mindszent napján pedig a 
temetőbe ment kedves halottjáról, egy nyugalmazott! 
fogalmazónéról, kibe egyszer fülig szerelmes volt, 
megemlékezni.

Harmadfél egész évig mi se háborgatta se a ház 
csendet, se a kirándulásokat. Zsófi a leglelkiismere
tesebben s gondosabban vezette a háztartást, Károly 
ur pedig evett, ivo tt, alud t, sétált és pipázott.

A harmadik év augusztusának 4 -én , Károly 
ur szokásosan kigyalogolt a szőlőhegyre, hogy a 
búcsúban résztvehessen. — Mindjárt az egyházi 
szónoklat kezdetén oly vihar keletkezett, hogy az áj-

tatoskodók és mulatók egyiránt neki futamodtak. 
Nántüy is fedelet keresett, de mindjárt a lejtő elején 
megállitották.

— Nántüy ur! Kérem nyújtsa karját, külön
ben addig siklóm, mig sulyegyent vesztek, s a mély
ségbe zuhanok.

Mire Nántüy visszafordult, hogy a kérelmezőt 
szemügyre vehesse, — az már a karjába kapasz
kodott.

— Egy faluból valók volnánk, s Nántüy ur tu
dom még sem ismer. Én özvegy Bermidor Gligorné 
vagyok! Bocsánat, hogy alkalmatlankodom!

Károly ur keblében felserkent a szunnyadó lo
vagiasság érzete, de azért meglehetősen erőtetett nyá
jassággal válaszolt:

— Szerencsésnek érzem magamat, hogy szolgá
latára állhatok és segítségére lehetek.

— Erős karjai nélkül, ki tudja nem leendet- 
tem-e valamely sziklának, vagy az iszapnak mar
taléka.

Bár az eső még mindig szakadt, s a zápor és 
vihar a legszilárdabb toilette-t is megrongálta, Károly 
ur mégis célszerűnek tartotta védencének szeme közé 
tekinteni.

Az eső elmoshatott egyetmást , de el nem mos
hatta az évek nyomait. Gavallérunk azonnal észre
vette , hogy ha ő életkorával az őszt képviseli, de a 
ténsasszony időszaka se fejleszt többé virágokat és 
érlel gyümölcsöket. Az eső veresre csapdosta ugyan 
az arcokat, de a ráncokat a viha r se bírta kivasalni. 
A karjában nyugvó kar is inkább emlék eztette valami 
lécre mint nyujtófára. Az sem volt valami épületes, 
hogy még karján is folyvást botlott és siklott. Ke
servesen ugyan, de valahogy mégis csak leértek a ren
des útra.

— Ha szomszéd ur megengedi, már most talán 
egész hazáig együtt mehetünk! — szólt Bermidorné 
bizalmasan.

E bizalmasság azonban Károly urat megdöb
bentette.

— Még ha utaink elágaznának i s , kötelessé
gemnek tartanám Bermidor asszonyt elkisérni.

Bermidor asszonyt meg ez a , nem épen tiszte
letteljes címezés döbbentette meg.

— Hogy van a tekintetes ur megelégedve vidé
künkkel ?

— Én nyugodni, s nem mulatni jöttem e fa
lucskába , nyugalmat pedig könnyű ta lá ln i, hol lo
vas katonaság és tüzérek szállásolnak.

— Nemde özvegy?
— Oh nem ! nőtelen vagyok!
E szavaknál Bermidor asszony kezdte mustrálni 

kísérőjét.
Nántüy öreg ur volt, de legalább külsejéről 

következtetve, még mindig bírni látszott azon kellé
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kekkel, melyek egy meglehetősen vedlett özvegy asz- 
szonyt, ha nem ragadnak i s , de legalább érdekel
hetnek.

— Rettentő lehet egy életet, nő nélkül leélni? 
— Szólt a nő komoly arccal.

— Biz az nem lehet valami mulatságos! — Vá
laszolt Károly ur lielybenhagyólag.

— És uraságod mégis ily rettentő életre kár
hoztatta m agát! ?

— A hogy veszszük asszonyom! Én szerettem 
és viszontszerettettem a nélkül, hogy örök hűséget 
esküdtünk volna.

— Vadon?
— SŐt nagyon is szeliden!
— Az egyik fél meghalt!?
— Ha meghalt se temethették még el, miután 

pár nap előtt még friss egészségnek örvendett.
— Talán ő is falucskánkban lakik ? Kérdé Bermi- 

dorné növekedő kiváncsisággal.
— Csak közelében, a szomszéd faluban. Férjhez- 

ment egy becsületes szíjgyártóhoz, s már többször 
gyümölcsöztek is.

— A viszonynak tehát vége?
— Hál’ istennek vége, sőt a szijgyártó tartós 

egészsége és szeretetreméltósága biztosit — hogy: 
őrökre.

Bermidorné asszony egy nagyot lélekzett.
A lélekzetvételnél épen a faluba érkeztek.
— A sors úgy akarta, hogy véletlenül ismer

kedjünk meg, már most csak szabad remélnem, hogy 
gyakran lesz szerencsém!

— Részemről a szerencse! — válaszolt Károly 
ur oly savanyúan, mintha kökényt evett volna.

Bermidorné szokottnál vidorabban, Károly ur 
szokottnál komolyabban nyitottak szobáikba.

— Zsófi! ismer-e valami Bermidorné nevű asz- 
szonyt a faluban?

— Az egyházban találkoztunk, a nélkül, hogy 
egymással beszéltünk volna.

— Ez után se fognak beszélgetni, hanem ha 
észreveszi, hogy az utcáról udvarom felé, vagy udva
romból szobám felé ta r t, akkor tudtomra adja, hogy 
idejekorán megszökhessem.

— Hát olyan rósz hírben álló asszony, hogy 
szökni kell előle?

— Meglehet a legjobb asszony, de öreg, özvegy 
és szerelmes!

Zsófi asszony, gondolatban megdicsérte a Károly 
ur erényességét.

Egy egész hétig mit se hallottak Bermidor Lud
milla asszonyságról. Valami nagyobb ünnep követke
zett. A házgondviselőnő délután az egyházba sietett, 
a házi gazda pedig azon hiszemben, hogy a vecser- 
nye alatt senki se fog alkalmatlankodni, átadá ma
gát egy Ponson de Terrailféle rémregény olvasásá- |

nak. — Midőn épen legnagyobb élvvel szürcsölné az 
eseményeket, ajtaján kopogtatnak.

— Oh csak eszem lett volna az ajtót beriglizni, 
most a kertbe szökhettem volna az ablakon! — Szólt 
Károly ur magában a nélkül, hogy tudta volna ki al
kalmatlankodik.

Erősebben kopogtattak. A házi gazda a pam- 
lagra vágta Ponsont, s maga nyitott ajtót vendégé
nek. — Bermidorné ötöd magával nyitott a szobába, 
egy fiú s három leány gyermekkel.

— Már régebben kívántam tisztelkedni szomszéd
urnái___

Károly urat a »szomszéd“ címezés még jobban 
megriasztotta.

— . . .  ezek itt gyermekeim, egyetlen örömeim • 
Nem a magam számára férjet, hanem az ő számukra 
szeretnék én atyát találni.

Károly érezte mint vonul bizonyos fagyos hideg
ség keresztül tagjain.

— Méltóztassanak helyet foglalni!
A fiúcska, mintha isten tudja mióta ismerte volna 

a háziurat, térdei közé furakodott.
— Lajoska nagyon barátságos gyermek, aty

jára ü tö tt, hamar ismerkedik és még hamarább ba
rátkozik.

Károly u r, bár inkább szeretett volna, a fiúcska 
fején egy barackot szétpattantam, nyájasan megsi
mogatta.

— Ezek leányaim: a legidősb Alfonza 14 éves, a 
közép: Kamilla 11 éves s a legkisebb: Hortensia 
4 éves.

Alfonza feltűnően szép gyermek volt, s a házi 
gazda, kissé tartósabban legelteté rajta szemeit.

— Az ég tiszta, a légmérséklet lanyha, a le
vegő üde, talán kellemesebb lenne a kertben sétál
nunk, vagy a fák árnyaiban üldögélnünk. — Szóla 
Bermidorné, s köhécselni kezdett.

Károly ur annyival örömestebb engedett a fel
hívásnak, mert biztosan hitte, hogy a nagyobb tér
ben, nagyobb társaság fogja Őt szomszédnőjétől el
választani.

Az anya és két nagyobb leánya együtt indultak, 
a fiúcskát s legkisebb leányt a házigazda kézen ve
zette kertjébe. Alighogy beléptek, s a gyerekek az 
érett és éretlen gyümölcscsel megrakott fákat megpil
lantották, mint kurosok és seregélyek repültek szét, 
s csak a házi ur vendége, és a szép Alfonza marad
tak együtt.

Károly ur szomorúan gondolt, különösen kajszin 
barackjaira.

— Lajoskám! Hozz néhány szép érett barac
kot anyádnak i s ! — Kedves szomszéd ur tudja-e 
mi hiányzik egy ilyen jól rendezett udvarházhoz?

— Tartós egészség és jó könyvek! — válaszolt 
a kérdezett legkisebb gondolkozás nélkül.
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— Egy szerető, hű és gondos háziasszony, mely 
az egészet rendszeresen összetartsa a csendéletet je
lező rajz mellé költői keretet is szolgáltasson az 
egésznek.

— Asszonyom! már volt szerencsém kijelenthet
n i, hogy én a fővárosból épen azért költöztem le e 
falucskába, hogy a száznemü kedélyrázkódások után 
nyugalmat élvezhessek! — Nántüy annyival harago
sabban válaszolt, mert Lajos épen azon percben nyo
mott szét egy kajszin barackot pantallóján, és esen- 
g e tt , hogy egy magasabban, a fa tetején pirosló al
mát számára lepiszkáljon.

— De mi történnék akkor, ha a gondviselés 
tartósb betegséggel találná meglátogatni.

— Házgondviselőnőm, Zsófi asszony, a gon
dosság és hűség példánya, őrködnék felettem.

— De hátha őt még előbb szólitaná ki a halál 
porhüvelyéből! ?

— Akkor oly porhüvelyről gondoskodnám, mely
ből a töltés sem hiányzik.

— Ne feledje azonban szomszéd, hogy az ilyen 
porhüvelyek közt olyanok is találkoznak, kik ha már 
magokról célszerűen gondoskodtak, más helyen pró
bálnak szerencsét.

Egyetlen éles sikoltás, melyet csakhamar má
sik három követett meggátolták Károly urat a nem 
épen finom válaszban, s mindnyájan egy körtefa felé 
rohantak, melynek aljában a 11 éves Kamilla or
dítozott.

A gyermeklányka a fáról hullott alá, és tehetlen 
állapotban feküdt alatta,

— Kedves jó szomszéd u r ! mindenre a mi szent 
szállítsa vagy szállíttassa szobájába leányomat, mig 
én orvosért szaladok, fektesse azonnal ágyba, és gon
doskodjék hidegvízről és tépésekről.

Pár perc múlva a háziúr már egyedül volt a fiú
val és szerencsétlenül járt leánykával. Későbben kar
jain vitte be egyik szobájába, ágyba fektette, s mint 
meghagyva volt, hidegvíz- és tépésekről is gondos
kodott.

Bermidorné, legnagyobb leánya, s az orvos 
csakhamar megjelentek. Nemcsak az anya, de Ká
roly ur is , mintha a jövőt sejtette volna, remegve 
várták az orvos nyilatkozatát.

Az orvos méltóságteljes és tudományos arccal 
nyilatkozott:

— Bokácskáját törte és térdcsuklócskáját fica- 
mitotta k i , már be és lekötöztem, kilenc egész hétig 
fog mozdulatlanul feküdni, az anyai s felebaráti sze
retet, legéberebb és leggondosabb ápolása mellett.

Károly ur hirtelenében egy pohár vizet ivott, hogy 
el ne szédüljön és le ne rogyjék. Bermidorné esdőleg 
veté szemeit a szédelgőre.

— Ugy-e kedves szomszéd ur nem fogja szeren
csétlen gyermekemtől vendégszeretetét megtagadni.

— Kérem . . .  esedezem___hebegé a házi ur za
varodottan.

— Én haza szaladok a legszükségesebbekről 
rendelkezni, — de Alfonzám itt marad a testvére 
mellett.

Mig Bermidorné asszony távol vo lt, Zsófi a 
gazdasszony is megérkezett. Károly ur e szavakkal 
fogadta:

— Zsófi! Kész a veszedelem! Házam ispotály 
lett és én annak igazgatója vagyok.

Ezután gazdasszonyát tüzetesen ismerteté meg 
az eseményekkel.

Bermidorné kulcsokkal és kötéssel jö tt vissza, s 
az ágy mellett oly positurába tette magát, mintha 
reggelig gyermeke mellett akarna virasztani.

— Károly ur a kertbe szökött, de ott se lévén 
nyugalma, csakhamar visszatért szobájába.

— Csak ha beteg az ember, tapasztalhatja mi 
különbség van egy ápolónő, és anya, egy gazdasszony 
és feleség között.

A házi gazda tette magát, mintha mit se hal
lott volna.

— Még a halál se oly borzalmas, ha szerető 
kezek fogják be szemeinket!

— A halál soha sem borzalmas azoknak, a kik 
nyugalmat óhajtanak és keresnek — jegyzé meg Ká
roly ur meglehetős mogorva hangon.

— Kedves szomszéd ur nemde megengedi, hogy 
Zsófi asszony Kamillám részére, citromos csirkét ké
szíthessen.

— A mivel bírok, azzal rendelkezhetik asszo
nyom ! — válaszolt a házi u r , s udvarára nyitott, hogy 
a fej szédüléstől menekülhessen.

Már sötétes volt, midőn visszatért szobájába,
— Kedves szomszéd ur, ha megengedi, legalább 

első éjszaka itt virasztok gyermekemnél. Alfonza, La
jos és Hortensia hazamennek, hogy házamra és cse
lédemre őrködjenek.

Károly és Ludmilla kettecskén vacsoráltak.
— Szomszéd u r ! nem érez háztartásában valami

ürességet ?
— Időnkint ta lán ! de azonnal sietek a hiányo

kat bevásárlásokkal kiegészíteni. Most is bocsánatot 
kell kérnem, ha talán szerényebben vacsoráltunk, mint 
sem szívesen látott vendégem Ízlése és megszokása 
igényelnék.

— Kedves szomszéd ur! ön nem ért engemet! 
A léleknek, a kebelnek, a szívnek is megvannak űrjei 
és igényei.

— Készemről csak azon ür rémes és kétségbe
ejtő , mely nyugalommal nincs kibélelve.

— Valódi nyugalmat csak a családos élet nyújt
hat.

— Magam is olvastam ilyesmiről; de ha az em-



"bér elkésett,' nem marad egyéb hátra, mint a nyu
galmat a családos életen kívül keresni.

— Jobb késő, mint soha !j
— Ponson de Terrail a házasságról ellenkezőt 

állit, nevezetesen azt állitja: jobb soha mint késő.
— Ez állítást az élettapasztalás megcáfolja.
— Meglehet! Én mégis Terraillal tartok!
— Megbánja!
— Meglehet.
Tíz nap eltelt a nélkül, hogy Bermidorné a csa

ládélet boldogságáról megszűnt volna értekezni, és a 
nélkül, hogy Károly ur a Ponsonféle elvet feladta 
volna. — Ezen idő alatt az üdülő Kamilla megevett 
vagy tiz pár csirkét, Lajoska pedig, ki délutánonkint 
átlátogatott, a kert csaknem minden gyümölcsét el
pusztította. •

— Egyetlen aprómarhánk sincs már! jelenté 
Zsófi nem minden megindulás nélkül.

— Akkor bornyu-becsináltot fogunk számára ké
szíteni !

— Az sok pénzbe kerülne. Én célszerűbbnek 
láttam hordatni a hiányt Bermidor asszonysággal, s 
ő rögtön intézkedett, hogy egy tucat csirkét átszál
lítsanak.

Károly ur napról-napra jobban megszokta a Lud
milla társaságát, de azért még mindig borsódzott a 
háta a gondolatra, hogy végleg együtt marad
janak.

A kertben már kettecskén is sétálgattak.
Már a negyedik hét következett és Kamilla is 

felülhetett ágyában, midőn egy illatos nyári alkonyon 
Károly és Ludmilla, a nagy diófa alatti gyeppadon 
egymás mellett ülve, élénkebben társalogtak.

— Kedves szomszéd ur! miért nem olvassa ön 
Ponson helyett inkább Hoífmann-t, annak regé
nyében a családélet mindig boldogságot biztosit a 
szeretőknek.

— Asszonyom ! higyje meg késő m ár! az én keb
lem már nem tűzhely, hanem S arherd, dinstol, de 
nem süt.

— Szemeinek tüze és arcának üde színe ellen
kezőt árulnak el.

— A nők, kik férjet óhajtanak, a szemek tü- 
zén és az arcok üde színén kívül egyebet is köve
telnek.

— Önzők és hiúk! ne vágyakodjatok 16 és 20 
éves nők birhatásaért.

— Aztán a nyugalom! ?
— Egy élte nyarában lévő, eszes, erényes és 

szerető nő birtokában mindig feltalálhatni.
— És ilyen nőt hol találhatni!
— Keresni kell! sokszor közelebb van, mint 

hinnénk és remélnénk.
Ezeket mondva Ludmilla a Károly kezét gyen

géden megszorította. Károly gömbölyűbbnek és pu

hábbnak ‘ találta most a kezet, mint a búcsú 
alkalmával. — A szomszédnő, az igaz, hogy nem 
volt fiatal, de szellemdusnak és szelídnek mutatta ma
gát a közel négy hét alatt.

Karöltve indultak a ház és udvar felé.
— Minő boldogság, ha van egy lény a világon, 

kivel bánatunkat s örömünket bizalmasan megoszt
hatjuk.

— Igaz! Én nagy áldozatra volnék képes ily 
boldogságért, de csak úgy s akkor, ha nyugalmam is 
biztosíttatnék.

— Hoffmann a nyugalmat is biztositj a.
— Ponson de Terrail ellenkezőt állit.
— Boldog családélet nagyobb számmal talál

ható a németeknél, mint a franciáknál.
Károly ur gondolkozóba esett.
így értek szobáikba.
Az ötödik hétnél Nántüy ur már oly elvha

nyatlásban szenvedett; hogy azon esetben, ha közelében 
nem tudta, ő kérdezősködött Ludmilla után.

Kamilla is felkelhetett m ár, csak kissé sántított 
és lábát fájlalgatta.

Az egymáshoz szokott szomszédok, legkisebb 
aggodalom nélkül mentek a kertbe, s foglaltak helyet 
egy lúgosban, melyet a teli hold volt szives megvi
lágítani. — Egy közel bokorban a csalogány csat
togott.

— Nem érez valami különöst kedves szomszéd 
ur ilyenkor?

—- Talán igen! mintha a vesém fájna!
— És itt semmit! — E szavaknál Ludmilla ke

zét a Károly ur szivére helyezte.
— Asszonyom! ne játszék azon fegyverrel, mely 

könnyen a nyugalom gyilkosává válhatik. — Nekem 
alig van mitől tartanom , én öreg és szegény ember 
vagyok. Alig képzelhetek olyan nőt, ki szerethetne, 
s velem sorsát megosztaná.

—  Kedves szom szédul’ ! tekintsen reám.
Nézz rózsám a szemembe
Mit olvasol belőle stb.

— Ludmilla! legyünk őszinték! mit mondana a 
világ, az emberek! ?

— Boldog szerelmünktől, egyetértésünktől és 
gyermekeinktől körülölelve, keveset gondolnánk a vi
lággal s emberekkel.

— E nyilatkozat tökéletesen észre térített, Pon- 
sonnak igazsága van.

— Kedves szomszéd u r ! gyermekeimet ér
tettem . . .

— Talán igy — becsülve egymást, — együtt 
lakhatnánk és maradhatnánk?

— Ugyan kedves szomszéd u r ! Hát jó hír
nevem ?. .'.

— Nagyon szegény vagyok arra, hogy ily népes 
család felett a férji és atyai gondoskodást elvállaljam
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— Készpénzben bírok 50000 frtot. ez anyagi nyu
galmunkat biztosítja.

— Asszonyom! de miért akar ön minden áron 
férjhez menni?

— Hiszek Hoffmannban! boldog akarok lenni oly 
családéletben, mely számomra egy szerető férjet, gyer
mekeim számára gondos atyát ajándékoz.

— Meglássa asszonyom megbánja ! Én már öreg
vagyok! . . .

— Károly! én se vagyok fiatal! De nem ju t- 
tat-e az ősz is még mindig kedves és illatos virá
gokat?

Károly ur szólni akart, de Ludmilla ajkaira he
lyezte ajkát.

A nyugalomvágyó Nántüy érezte, hogy ingadozni
kezd.

— Zsófi! — kiáltott megszabadult ajakkal.
A hold épen arcokba sütött, a csalogány ismét 

verni kezdett, s az éj csendes szellője a Károly ar
cára fútta a Ludmilla szabad fürtéit.

Ajkaik ismét találkoztak.
— Ugy-e egymáséi leszünk szeretett Károlyom ?
— Igen! de csak a csend s nyugalom határain

belül.
Zsófi is megérkezett.
— Már késő! — kiáltott Károly ur mosolyog

va elébe.
— S miért késő? Kérdé a hfi gondviselőnő 

aggódva.
— Mert L u d m i l l a  g y ő z ö t t !  — Sugá a vő

legény a menyasszony fülébe.

A BUKOVINAI MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET.
(TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK.;

n .

Az egyetértés ismét szilárd lett a menekültek 
közt. Öröm sugárzott a barna, szigorú arcokról, s 
hányatott keblüket az egység szelleme újólag föl- 
friss ité.

Bátran néztek az uj kikötő felé, mely nyugvás
sal kecsegtető őket. Nehogy azonban az egyenetlen
ség bármikép is viszályt hintsen közéjük, az egész 
gondoskodás és felügyelet öt nemesnek kezébe szállt, 
u. m. Mártonffy, GyŐrfy, Antalífy, Danv és Orbán 
kezébe. A mit ezek együtt végeztek, abban az összes 
megnyugodott.

1776-ik év őszében hagyták el Bessarabiát, az 
orosz kormányzó nem kis boszuságára, ki szerette 
volna a sok pusztaság valamelyikét velük betele
píteni.

Útjuk Bukovinán vezetett keresztül, s itt a ka
nyargós Szereth folyó mellett több napig időztek. A 
nevezett kis ország azon része elég regényességgel 

birt vadon termő gyümölcsöseivel, melyek most már 
szépen müveit bojári kertek, s termővé tett mező
ségek.

Mihelyt Moldvát átlépték, sokkal vigyázóbbak lő
nek , s néhányan mindig jó előre mentek, kikémlelni 
az utat.

Mennyire örült a menekült csapat, midőn Már
tonffy a Beszterce- és Szereth folyók közt elterülő ősi 
csángó falvakat megmutatta! Mint vágytak barátsá
gos hajlék után hosszú két év ó ta , melyet leginkább 
erdők közt s szabad ég alatt éltek át.

Kalugyerpatakra a legelső csángó falu egy ol

dalvölgyben — köszöntött be a csapat. A falu népe 
mind összefutott a h írre , hogy magyarok jöttek kö
zéjük. Boldog, boldogtalan vitt magával egyet-ket
tőt , hogy házában tisztelhesse a testvért s vendégsze
retetével halmozza el. Alig m ulattak. illetőleg pi
hentek néhány napot a menekültek, midőn Barkó 
gróf bécsi császári küldött jelent meg Kalugyerpata- 
kon, biztosítván őket az amnestiáról, ha visszatérnek. 
A küldöttnek. mivel semminemű ira to t, biztosítékot 
nem tudott felmutatni, melylyel szavait igazolja, — 
egyszerűen „nenrt-mel feleitek.

A mint Barkó gróf távozott, tanácskozás alá 
vették a csángók azon javaslatát, hogy oszoljanak fel 
a csángók közt, és pedig: fele Kalugyerpatakon. a 

j másik rész Forrófalván telepedjék le.
A sors. úgy látszik, ellene vo lt, a testvérek egye

sülésének , mert a feloszlás előtt köztük termett ismét 
Barkó gróf, ki hihetőleg kém szerepet játszott az er
délyi főhadparancsnokságnál. Mit a csángók is hit
tek , mert a gróf ur — mióta a székely kivándorlások 
Bukow Adolf erdélyi fohadparancsnok 1764-iki era- 
bervadászatai és akasztásai után rémesen megkezdőd
tek — sokszor megfordult Moldvában, hogy a kiket 
lehet visszaédesgessen a rájuk váró kötélhalálhoz, mii, 
természetesen szép Ígéretek által takart el a rövidlá- 

I tók elől.
A gróf a hadparancsnok kegyelméről, jóságáról 

és igazságosságáról szónokolt a menekült csapatnak, 
biztosítván őket javaik viszaadásáról, a tisztviselőknek 
hivatalukba visszahelyezéséről , s mindezen sok
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kegyért, — mint Barkó mondta — a generális ő ke
gyessége csak azt a csekélységet kivánja, hogy magas 
színe előtt megjelenjenek; majd ő egyenkint még 
személyesen is biztosítja őket biztonságukról. A leg
utolsó menekült is megvolt győződve a gróf szavainak 
hamisságáról, s hogy az az Ígért biztonság a parancs
nok részéről nem lenne egyéb, mint tőrbeejtés. A 
székelyek túljártak a gróf sima eszén, s határozot
tan ismételték, — a mit két év óta tápláltak maguk
ban — hogy: soha semmi feltét és szin alatt, a ka
tonai parancsnokságnak nem csak, hogy meg nem ad
ják magukat, de kezeiből kegyelmet sem fogad
nak el.

A gróf meghökkent a bátor határozat hallattára, 
s a csángók: „megvéédjük őket“ felkiáltásaira.

Barkó félelemből — vagy véletlenségből-e, 
hosszas alkudozások után , a császár által aláirt ke
gyelemiratot Mártonffynak átnyujtá. A szerzetes han
gosan olvasta fe l, s tartalmát megmagyarázta a csán
góknak is.

Az erre keletkezett zajt, mely a gróf ellen tá
madt eddigi hazug és hízelgő állítása s világos 
árulási szándékáért, — csak nagy nehezen csendesít
hette le az öt nemes férfias hangja.

A gróf, hogy másra irányozza a figyelmet, is
mét egy iratot adott át Mártonffynak, mely Hadik tá
bornok levele volt, ki pártfogását ajánlotta a mene
külteknek , ha székeikbe visszatérnek, vagy pedig en
nek lehetetlensége esetében, — a bécsi kormány áltál 
kijelölt helyen letelepednek. (Mindkét iratot az isten- 
segitsi templom levéltárában őrizik.)

Hadik tábornok ajánlatát az öt nemes komoly 
megfontolóra vette. Már csak azért i s , mert több 
becsületességet láttak benne, mintha egy csomó had
parancsnoksági irat ígért volna nekik biztonságot. 
Aztán a tábornok a lófői — többnyire azok voltak — 
nemes székelyeknek mindig barátja volt. Ismerte vi
szonyaikat , igazságtalan üldöztetésüket, melynek a 
hadparancsnokság részéről ki voltak téve.

Abban egyetértett a menekült csapat, hogy visz- 
sza nem térhetnek székeikbe. Tehát a kijelölt helyet 
fogadják e l; de melyik legyen az ?

Ausztria, a magyarjogu Gallicián és Lodome- 
rián kívül, — mint egyik részese Lengyelország felosz

tásának, — 1774-ben még Bukovinát nyerte (szintén 
magyarjogu tartományt), mely Gallicia birtokára 
nézve, a kalandozó török s tatár rablók ellenében igen 
fontos védfal és szerzemény volt.

Ezt a kis tartományt ajánlotta tehát Hadik tá 
bornok.

Kedvező kilátás nem kecsegtethette a menekült 
csapatot, mert Bukovina minden volt inkább, mint 
vonzó kinézésű. Mindenfelé műveletlen és lakatlan 
kép tárult elé, sehol egyetlen város vagy falu. A ha
vasok közt csekély számú oláhság é l t , mely az erdő
ségeket soha sem hagyta el. A tisztább térségeken a 
tolvajok és rablók sátrai terültek el. E merész, vad 
fickókat kiirtani másként lehetetlen volt, mintha az 
országot betelepítik.

A bécsi kormány el is határozta, hogy életre
való népet telepit oda. S ezért akarta minden módon 
megnyerni a házatlan székelyeket, remélvén, hogy az 
erőteljes székely csapat könnyen megtisztítja a tarto
mányt a félelmes kalandozóktól. Saját német tarto
mányaiból pedig szegényebb sváb családokat szándé
kozott átültetni.

A menekültek elfogadták Bukovinát leendő lak
helyükül.

Az egyezség, Hadik tábornok közvetítő befolyása 
által, mindnyájuk beleegyezésével megköttetett; és pe
dig a következő föltételek mellett:

1. A kormány tetszésükre bízza a hely megvá
lasztását, hova telepedni akarnak.

2. Házak építéséhez a szükséges anyagokat a 
kormány szolgáltatja.

3. Minden egyes 30 hold földet kap, mely utá n 
húsz évig nem tartozik adót fizetni.

4. Csekély számuknál fogva harminc évig nem 
kötelesek katonát szolgáltatni.

5. A kormány gondoskodik a templom s iskola 
fentartá sáról.

Az egyezség megkötése után rögtön felkészültek 
az indulásra. A csángó testvérek élelemmel szerelték 
fel őket, s sokan kísérték át Bukovinába.

A testvérek elválása emlékezetes örökké minden 
székely és csángó előtt. Ezóta nem feledte egymást 
a két magyar vér.

LÁSZLÓ MIHÁLY.

T Á R C A .
TÁRCA-LAPOK.

Erdélyből.
( I d e a l i s m u s  és  a n y a g i s á g . )  Udvarhely 

városa északkeleti részén kalyibák és düledező házak 
közé elrejtve, alacsony dombon áll egy még igen szé

pen megtartott domb. Építészeti styljára ugyan csak 
két ablaknak némileg fentartott részéből vonhatunk 
következtetést, hanem az egész épület tervét a meg
levő toronyromok, bástyázatok stb. után könnyen 
megfoghatja az utazó. Ez a nevezetes ,  Székely tá-
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m adt“ vár romja. Ki leírását, történetét ismerni 
óhajtja, azt Orbán Balázs „A Székelyföld'4 cimü sza- j 
kavatott s érdekes munkájára utalom , mely műről j 
óhajtanám, hogy minden müveit magyar ember ne I 
csak könyvtárában, de olvasó-asztalán is helyet fog
laljon, mert leszámítva a szerző különben dicséretre- 
méltó hazafiságának gyakran Chauvinismus alakjában 
ielenkező kifejezését, oly tudományos s mindenki előtt 
közérdekű m unka, melj'hez kevés hasonlót mutatha
tunk fel irodalmunkban. Nem tehetek ró la , ha e 
pontnál — bár tárgyamhoz nem tartozik — tovább 
mulatok. Orbán Balázs oly rajongó szeretettel csügg 
tárgyán, hogy ha patriotismusának gyakrabban s vi
rágosabban is ad kifejezést, mint tán tudományos mű
ben kivárni ók, azt megbocsátjuk, mert látszik róla, 
leikéből irta. De ki a székely földet s népet, ezt ami 
derék, kedves testvérnépünket, nemzetiségünknek ez 
előőrsét keleten, mely idegen elemek dagályában 
rendületlenül tartja fenn a magyar szellemet s nyelvet, 
mely magyarrá teszi a mi kedves Erdélyünket — ko
ronánk e legféltettebb gyöngyét — ismerni akarja, az 
Orbán B. müvénél érdekesb olvasmányt nem találhat. 
A szerző azon mély kedélyek és ideálison tiszta törekvé
sek egyike, kiket a szerencse nem szokott verőfényes 
mosolyával boldogitan is kik mégis szellemi s anyagi e re 
jűket latba vetik kitűzött céljokért. Orbán irt oly alapos 
„utazást keleten44, minőhöz hasonlót egy szakismerő 
barátom a német s francia irodalmakban sem tudott 
találni. Hányán vették, kik olvasták ? Akarom hinni, 
hogy a magyar több t e t t l e g e s  figyelemmel fog a 
székelység iránt viseltetni, mint eddig viseltetett. Ne 
szeressük ezt a fajt csak szóval, szeressük tettek ál" 
tál. A mint kötelessége volna minden tehetősb ma
gyar földbirtokosnak idegen munkások helyett széke
lyeket hozatni s ha erdős, hegyes vidéken lakik, ot^ 
meg is telepíteni , a mint ez a székely nép fáradkat- 
lan és g y o r s  tevékenysége mellett nem is volna 
anyagilag véve hálátlan m unka, úgy kötelességéül te
kinthetné minde:> értelmesb magyarországi ember, ma
gát e jeles nép felől olvasás és utazás által kellőleg 
tájékozni. Őrizzük meg e népet, mert egykor nagy 
szükségünk lehet r á ! Az erdélyi vasút elkészülte tán 
megtenni az érdeket is. S most térjünk át a Csonka 
várra.

A romok szépségében gyönyörködvén, elmereng
tem a múltakon, a múltak nyakas székelyén. Kit ily 
cyclopi falakkal kelle megfékezni, midőn egy ész
revétel a hajdankorból a jelenkor realismusának kellő 
közepébe ragadt.

— E romokat nemsokára le fogja a város rom
boltatni — jegyzé meg szives vezetőm — mert ide 
reáliskolát szándékszik építtetni s alkalmasabb helylyel 
nem rendelkezik.

Szomorú kegyeletlenség és a müizlés sajnos 
hiánya!

Mig . egyebütt a földet is*, feltúrják, a hegyeket 
megmászszák, a lávarétegeket felbontják történelmi 
kutatások végett, s a legcsekélyebb romdarabot is gon
dosan fentartani, jó karba helyezni igyekeznek, ná

lunk az ember keze az időénél erősebben pusztít.
— A. cél, mond vezetőm, szentesítse itt az esz

közöket. A székelységnek oly szüksége van reálisko
lára , mint a falat kenyérre, helyünk úgyis szűkén 
ju to t t ,  bocsásson meg nekünk a m ú l t  — a j ö 
v ő  é r t !

B. Eötvös is a helyszínét egy év előtt meglá
togatván , sajnálatát fejezte ki a város e szándéka 
fe le tt!

Ez is egy adat azon szomorú állapotokhoz, me
lyekről Vajda-Hunyadi tárcámban említést tettem. 
Akkor elmondtam erről mindent, most csak a tényt 
említem. Legyen ez elégséges.

** sf?

A s z e b e n i  t é b o l y d a .  Méltó testvére a li- 
pótmezei épületóriásnak, habár ifjabbik testvére, te
hát kisebb is. Az épület kétemeletes hosszú, szép 
palota. Gyönyörű karban tartott virágos kertudvar, 
tisztára porondozott utakkal fogadja a belépőt, ki a 
kapunál megcsengetvén bebocsáttatött. Azonnal dr. 
Szabó, igazgató ur után kérdezősködénk, ki minket a 
legszívesebben fogadott s szeretetreméltó készséggel 
vezetett körül az intézet minden részében és zu
gában.

Az intézet berendezése még nincs azon stádium
ban , melyben azt az igazgató, ki csak rövid ideje 
vette át a vezetést, óhajtaná. Javító keze azonban 
egyre dolgozik azon hiányok mellőzésén, melyek rész
ben az építéskor követtettek el.

Az épületben és körülötte uralkodó tisztaság rit
kítja párját mindazon bel- s külföldi intézetek között, 
melyeket láttam. Mindenütt csín és rend uralkodik. A 
falakon egy folt, a folyosó márvány kövezetén vagy 
deszkázatán egy szemétszem se látható.

Az épület, mely megett árnyas kert is kí
nálkozik a boldogtalan betegeknek, mint minden e 
fajta intézet, templommal. kaszinóval, fürdővel is el 
van látva. Csak kápolnái tekintetében különbözik test
véreitől a mennyiben a szebeni intézetnek egy helyett 
három külön imolája van. r. kath. protestáns s görög 
nem egyesült.

S most lépjünk a szerencsétlenek lakásaiba.
Hosszú, fedett folyosókon, melyekre szobáik nyíl

nak — találjuk őket. Ez a berendezés közös minden 
egyéb tébolydáéval. A folyosókon sétálnak . beszélget
nek, ülnek. E folyosók hófehér falai azonban nagyon 
rideg benyomást tesznek. A londoni „Bedlam“-ban 
mindent elkövettek, hogy a folyosókat, hol a bete
gek idejök legnagyobb részét tö ltik , lakályossá, kelle



messé tegyék. Az ablakok virágokkal teli rakvák, 
a fal kalitkákkal van teliaggatva. Madárcsicser
gés , virágillat, zöld lombozat nyájas tekintetet ád a 
helyiségnek s a beteg komor leikébe derűt önt.

Ezt közöltem dr. Szabóval. 0  helyeslé észre
vételemet , s azt mondá, hogy már . régóta szándék
szik hasonlóképen disziteni fel folyosóit, csakhogy még 
nem kerülhetett erre a sor.

Mint természetes asszonyok s férfiak, nehéz s 
könnyű betegek külön osztvák. Ez képezi az épület 
felosztási rendszerének alapját.

A dühöngök az intézetben oly arányban lépnek 
föl , mint Európának egyik hasonló intézetében sem. 
Egy harmadrésze a betegeknek dühöngő. Ezeket nem 
láthattuk ; az orvoson és ápolónőn kivül más ember
nek — íőleg férfinak — látása roppant mértékben növeli 
betegségüket, fokozza dühüket.

A férfiak folyosóján vagyunk.
A bejárásnál ül egy összeguggolt férfialak. — 

Mintha töprenkednék. Az orvos bizalmat gerjesztő 
nyájassággal szólitja meg. 0  rá emeli tekintetét — 
felnéz — de oly butaság tükrözik vissza pillantásá
ban , mely részvéttel tölti el a nézőt. Hallotta az 
orvos szavát, de nem képes értelmét felfogni. Ez bu
taságban szenved.

Amott egy másik ül komoran maga elé me
resztve szemét. 0  sem felel. Hónapok óta ül szót
lanul azon egy helyen naphosszat. Egy helyre néz 
mindig.

— Hát ön miért nem öltözködött fel ? — kérd 
az orvos egy aszott arcú alaktól, ki ingben s gatyá
ban, mezitláb e percben hagyta el szobáját s végig 
akar menni a folyosón.

— A ruhák meg vannak mérgezve — felel az
alak.

— ügy majd küldök önnek ruhát, mely nem lesz I 
megmérgezve, válaszol nyájasan az orvos.

„Jó lesz,“ mond a beteg, s tovább megy.
Megindulással követjük.
De az orvos egy összetöpörödött egyén előtt áll 

meg,  ki ájtatos, bűnbánó arccal, keresztbe font ka
rokkal halad el mellettünk.

— Meggyónt ma ? kérdi az orvos.
„Misén voltam“, felel a beteg remegve, „ó ne

kem nem bocsát meg isten soha!“
Ez ember — ki előbb kántor volt — azt kép

zeli m agáról, hogy ő a legnagyobb bűnös. Nem 
győz eleget imádkozni s könyörögni.

A betegek e folyosón általában véve nem tar
toznak a társadalom magasabb osztályaiba. Több kö
zöttük a buta arc, mint a lelki szenvedésre mutató 
kifejezés. Az értelmiség a nehéz dühöngök közt van 
— fájdalom! — számosabban képviselve.

Egy pópa mellett megyünk el s szembe találko
zunk egy finom öltözékü, választékosán piperézett’csinos

úri emberrel. 0  a körülötte levő társaságban nem jól 
érzi magát s az olvasóterembe kivánkozik. 0  nem is 
ide való. Magasztos eszmék bántják ez oláhországi 
bőért, a világrend s mindenség fölötti töprengések és 
elmélkedések juttaták e sorsra. Azt hiszi, hogy ezen 
a világon minden csak — szellem.

A játék- s olvasószobában egyetlen olvasót ta
lálunk. Hat hónapig f o l y t o n  a l u d t  s a  táplálé
kot képező levest csak nehezen lehetett belé önteni. 
Végre fólébredt s nemsokára elhagyja az intézetet. 
Most a „Borsszem Jankót“ olvassa s jóízűen nevet 
rajta.

Innen egy külön szobát látogatunk meg, hol 
egy alacsony, őszbe csavarodott úri egyéniség igen szí
vesen fogad. Szobája virágcsináló műhely. Csupa fes
ték , papír, kelme, csipke. Az öreg már hosszú 
évek során át készít virágokat, koszorúkat menyasz- 
szonyok számára, halotti koszorúkat stb. A látogatók 
szívesen vesznek tőle egy pár virágot emlékül, a kör
nyéken ismerik már őt s néha megrendeléseket tesz
nek nála, úgy hogy mindig el van foglalva. Akkor 
legalább szórakozik, akkor legalább egészséges. Mi 
sokáig beszélgettünk vele különféle tárgyakról. Jó
kedvű volt, mert nappal volt.

De mikor az est közeledik s mások csendes 
álomra hajtják fejüket, akkor a szegény öreg urat ke
rüli a béke angyala. Hangokat hall ő a távolból, 
Sopronból, Trencsénből, Szathmárból stb. És hall 
m indent, mit ott beszélnek és nem tud aludni sok 
hosszú, keserves éjen át. Csak mikor napok múlva a 
testi erő végkép kimerült, rogyik ágyára és elszende- 
reg, mig a hangok aludni hagyják.

Szegény öreg ur!
Domino.
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IRODALOM.
Sehern egyetemes irodalomtörténete. —

( A l l g e m e i n e  G e s c h i c h t e  d e r  L i t e r a t u r .  
Ein Handbuch in zwei Bänden. V o n  J o h a n n e s  
S c h e r  r. Dritte neu bearbeitete und stark vermehrte 
Auflage. Stuttgart, Verlag von Carl Conradi.)

Scherr egyetemes irodalomtörténetének első ki
adása megjelent 1850-ben, a második 1861-ben, mind 
kétszer csak egy-egy erős kötetben ; a harmadik pe
dig, már két kötetben, 1869 év folytán, az utolsó 
füzetek 1870 elején.

Az első kötet két könyvre oszlik; az első könyv 
pedig két fejezetre, a keleti és görög-római irodalmat 
tárgyalván; — a második könyv első fejezete a ke
resztyén, az egyházi és uj latin költészetet, a romanis- 
must és a középkori sziniigyet ismerteti, a 2—5 fejezet 
szól a francia, olasz, spanyol s portugall irodalomról, 
a függelékben a moldva-oláh nyelv s irodalom van
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bemutatva. A második kötet szintén két könyvet fog
lal magában, — a harmadik könyv a german: (ir-scót) s 
északamerikai, német, német-alföldi, scandináv (dán- 
svéd-norvég) irodalommal foglalkozik; — a negyedik 
könyv pedig elősorolja a szláv, czech (cseh), szerb, 
lengyel, orosz, magyar, s az új-görög irodalmakat.

Be kell vallanom, hogy az egész munkát oly fi
gyelemmel átolvasni , miként beható tanulmány 
után részletes ismertetést Írjak róla, — még nem volt 
időm. Mint magyarnak, első figyelmem is saját nem
zeti irodalmunk ismertetésének vizsgálására irányult. 
Egyelőre tehát e sorokban Scherr egyetemes irodalom- 
történetének a magyar irodalmat tárgyazó részével fog
lalkozom, annál is inkább, miután e műről eddig a ma
gyar sajtóban mitsem olvastam. Már pedig közelebbről 
fogja érdekelni a szépirodalmat kedvelő közönséget, 
mint emlékezik meg egy elterjedt külföldi irodalom- 
történet saját nemzeti irodalmunkról; érdekes tudni a 
külföldi iró saját tapasztalati fölfogása, kútfői tanul
mányozás után avagy csak adat- gyűjtemények kró
nikás egybeillesztésével értekezik-e irodalmunkról ; 
fejtegeti-e a fejlődési stádiumokat, jellemzi-e a kort 
teremtő nagyságokat; hoz-e Ítéletet, hogy fólemel- 
kedett-e és mikor a magyar irodalom az általános 
színvonalra?

Scherrnek a magyar irodalom ismertetéséhez — 
a 900 lapra terjedő műben csak hat lapot szánt rá — 
kútfőül szolgáltak: Majláthtól , Magyarische Gedichte,“ 
Toldytól, „Geschichte der ungarischen Dichtung,“ Er
délyi s Gregusstól Népin es együjtemények, Kertbeny 
fordításai; — Petőfiről Opitz, Teniers, Kertbeny, a 
történet-irodalomról pedig Flegler iratai. — — A 
magyar irodalom ismeretetését kezdi pedig eképen:

„A magyarok nyelve, mely szó képek s hajlé
konyságban igen gazdag és kitünően szépen hangzik, 
azért is rendkívül érdekes, mivel egyedül, egymagában 
rokon nélkül van az európai tájnyelvek közt. Nem 
tartozik földrészünk egyik nyelvcsaládjához sem, hanem 
tisztán keleti nyelv: ága a mongol nyelvtörzsnek. (?) 
De a magyar irodalom a nyelv önállósága és sajátos
ságával nem tartott egy lépést. Csak az újabb s leg
újabb korban kezdődött meg a magyar költészet, miu
tán az utánzat bekóitól megszabadult (?) — — A nép- 
költészetben volt Magyarország világa; tükre ez a ta
nyák s pusztáknak, — a vándorló, s a magyarok ős 
telepeire, a mongol sivatagokra emlékeztető pásztor s 
cigány csapatoknak, — a csikósok, juhászok s huszá
roknak, — emlékeiknek a dicső küzdelmekről, miket a tö
rökök s osztrákok ellen nyertek volt, — a névtelen 
bánatoknak, mikre a harcokban tettek szert. Egyma
gára is volt hagyva a népköltészet, mint mindenütt; 
csak a mai korban részesül több figyelemben. A ta
nultak megvetek, a müveitek meg nem törődtek azzal, 
mit dalol a durva nép. Hozzá járul még, hogy a nép
nyelvnek erős küzdelmeket kelle vívnia, mig a politikai,

társadalmi s irodalmi polcra fölemelkedhetett. A barbar 
latin nyelv volt az állami s törvénykezési nyelv. A 
magyar nemesség franciául beszélt, a tanulók pedig a 
latint vagy németet használták. Csak a II. József 
germanisáló törekvéseire fölébredt nemzeti önérzet 
folytán kezd a magyar nyelv virágzásnak indulni.“

„A magyar irodalom, melynek legrégibb emlékei 
a XV. századig terjednek, a XVI., XVII., XVIII. szá
zadban csak puszta visszhangja volt az akkori európai 
költészetnek, mint ezt Tinódi, Balassa, Szegedi, Rimái, 
Erdősi a XVI, Zrínyi, Liszti, Koháry, Benicky, Gyön
gyösi a XVII. — Faludi, Ráday, Őrei, Szabó, Virág, 
Ányos, Verseghy, Endrődi, Kazincy(?), Dajka, Kis, 
Horvát, Szentmiklóssy, Tóth, Döbrentei, Vitbovics és 
mások a XVUI. századból tanúsítják. Mindezeket egy 
magyar a németek puszta utánzóinak nevezi, kik meg 
a franciák, ezek az olaszok, ezek pedig a régiek kö
vetői. “

Bizonyára politikai szükségesség volt a roppant 
horderejű tény, hogy a közép-Európába özönlött ma
gyarok az itt tett foglalások biztosítása miatt erköl
csileg kényszerültek diplomatiai nyelvül s vallásul 
Róma nyelvét s vallását elfogadni. Különben divat is 
volt ama korszakban a nemzeteknek latinoskodása. A 
magyar nyelv s irodalom sorsa hasonló volt az árváé
hoz: a királyi udvarból, a főnemesek palotáiból, a 
politikai kiizdtérről száműzték, osztályrésze a lenéze- 
tés, a pangás volt. Nem találta honját hazájában. 
Mig menedéket csak a népnél nyert, melynek nyelve 
mindig magyar volt: pártfogókra csak az erdélyi feje
delmek udvarában talált; kivételesen áldoztak értté 
csak a Bethlen Gáborok, Pázmánok s Eszterháziak. 
Álmából is külső hatás, a reformatio rázta föl. De 
páratlanul is áll a magyar irodalom sorsa az európai 
civilisatio történetében. A magyar kormány, mint 
mostoha fiával bán azzal, mig a külföldiek telhetőleg 
dédelgetik. Az olasz félszigeten a XVI. századtól 
kezdve fejedelmek, királyi vérből származott férfiak 
alapitnak tudományos s művészeti közintézeteket.
Spanyol-,Portugal-,Bajor-,Svédországokban királyi párt
fogás hoz létre akadémiákat. Poroszországban I. Fri
gyes teremt kir. akadémiát, a kormány jutalmakat 
tűz ki, a nyertes müveket kinyomatja s kiosztatja. 
Franciaországban XVI. Lajos védője , kegyura a 
Richelieu bibornok alapította akadémiánaks a Napó
leonok is bőkezűek a tudományosság iránt. Angliá
ban királyok szerveznek egyetemeket, tudományos tes
tületeket, segélnek könyvtárakat, közmivelődési intéze
teket; Oroszországban I. Péter készíti a tud. akadémia 
tervét, n .  Katalin pedig szükségletére 3 0 0 0 0  rubelt 
rendel. A miveltebb népek kormányai majd mind 
kötelességüknek tartják az országos jövedelmek egy részét 
a tudomány, tudományos és művészeti intézetek ala
pítására, a szellemi kincsek kifejtésére fordítani. Csak 
a magyar irodalom, tudományosság, közmiveltség
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nem részesült a kormány kiváló anyagi gyámolitásá- 
ban majd ezredévig. A pusztaságban oáz Mátyás ki
rály kora. Befolyással volt az irodalom fejlődésére a 
magyar társadalom sajátossága is, mely sokáig kicsiny- 
lőleg szólt a magyar tudósról, tudományosságról és 
irodalmi műveltségről.

A magyar nemzetnek tevékenysége saját- 
lagos geographiai viszonyainál, s közép-Európában 
helyet foglalván, keresztyén missiojánál fogva leginkább 
a hadi működésben nyilvánult, s más irányba vergődni, 
fejledezni s haladni csak a nyűgöt behatása alatt 
kezdett. De azért a régi korból is vannak irodalmi 
hagyományaink. Tudomásunk van a monda-költészetről, 
a győzelmekről visszatérő Etelét üdvözlő leányok éne
keiről; Béla király névtelen jegyzője említi a hegedő
sök dalait, a Sz. István halála után 3 éven át zengő 
gyászénekeket: ott vannak a cserhalmi győzelmet di
csőítő énekek, Mátyás király dalnokai, Zách 
Klára s Felician gyászesetét, Kont István tettét és a 
32 nemes fővételét, Hunyady János harci tetteit tár
gyszó énekek; ott a XIII. század óta keletkezett klast- 
rom-irodalom, a misztériumok. Ezek képezik a ma
gyarnak Őskori irodalmát „mert az irodalom l ényegé t  
a nyelvben kifejezett elmemüvek bizonyos összege teszi, 
habár le  n em  Í r va ,  csak rhapsodok és bardusok, 
skaldok s vándordalnokok vagy épen csak a nép ajkain 
élt az,“ mondja Toldy Ferenc akadémiai fölolvasásá
ban 1865 decemb. 11.-én. — De irodalmi emlékünk 
van is az Árpádkorból ; eléggé ismeretes a „Halotti 
beszéd és könyörgés,“ ugv a „königsbergi töredék.“ 
Ezek bizony a XV. századon jóval túl terjednek.

Továbbá II. József 1874. ránk idegen nyelvet 
erőszakoló rendelete előtt megindult már a magyar iro
dalmi mozgalom s pedig a magyar nemes testőrség 
kebeléből. A rendelet csak tömöritette a nemzetet a 
nyelv zászlaja alá.

Nagyon általánosan van odavetve az állítás, hogy 
a XVI. XVII. és XVIII. század irói pusztán vissz
hangjai voltak az európai költészetnek. A XVI. szá
zad ugyan a fordítás s utánzás kora, de azért vannak, 
kik kiváló eredetiségök által tűnnek ki.

(Vége köv.)

Z E N É .

Mozart dalmű-vezérkönyvei uj kiadásban.
Bach János Sebestyén, e nagy mester halálának száza
dik évfordulóját Németországban, 1850-ben, a halhat- 
lan zeneköltőhöz méltó emlékszobor ünnepélyes lelep
lezésével akarták megülni. Azonban e terv, nem tud
ván megállapodni a íölött, hogy a szobor Németor
szág melyik városában állíttassák lo l, dugába dőlt, 
hogy egy sokkal nagyobb és üdvös!) eszmének enged
jen tért. Ez eszme az volt, hogy a nagy mester 
összes müveinek diszkiadását rendezzék sajtó alá, még

pedig oly jutányos árak és föltételek mellett, hogy 
azt minden zenész könnyen megszerezhesse. A tervet 
mindenfelől nagy lelkesedéssel fogadták s Baek-társaság 
alakult, mely a vállalat létesítését tűzte ki föladatául.

A kiadandó müvek revisióját a legtekintélyesb 
zenészek vállalák el, maga a kiadás pedig a Breitkopf 
és Härtel világhírű lipcsei könyv- és zeneműkiadói 
cégre bízatott. Bach müveinek e kiadásban megjelent 

I első kötete (10 egyházi cantaté) diszkiállitása és olcsó- 
sága miatt nagy feltűnést okozott.

Néhány év múlva egy másik társulat alakult, 
mely a Bach-társulat mintájára, Händel müveit bo
csátja közre szintén Breitkopf és Härtel kiadásában.

A hatvanas években pedig a Breitkopf és Härtel 
cég maga rendezte sajtó alá a nagy Beethoven összes 
müveinek disz-kiadását, mi által a zeneirodalom terén 
ismét egy nagy hézag lön betöltve. E tevékeny kiadók 

í  most újra egy nagy vállalattal lépnek a világ elé 
s e vállalat Mozart dalmű vezérkönyveinek uj kiadása.

Kik Mozart dalmüvezérkönyveit a szerző eredeti 
kéziratában láthaták, — írja Rietz Gyula, a drezdai 
udvari színház első karnagya, ki e müvek revisiójtá 
magára vállalta. — tapasztalhatók, hogy ‘Mozárt fá- 
radhatlan szorgalommal, figyelemmel, és tisztasággal 
irta le vezérkönyveit, s általában minden müvét, miért 

j is nem tudnak eléggé csodálkozni azon, hogy a har- 
I minchatéves korában elhunyt mester miként dolgoz- 
! hatott oly szabatossággal, sőt mondhatni pedánssággal 
I mindazon hátrahagyott művein, melyek száma a 

hatszázat túlhaladja. Sebes irás következtében hibá
san leirt hangjegyek nála csak igen ritkán fordulnak elő. 
Javítások vagy változtatások a dallamban, öszhangzatban 
vagy rhitmikában. rövidítések vagy hozzátoldások 
még ritkábbak. Az előadási modorban, a dynamikai 
jegyzékeknek, a vonások vonásjegyeinek s általán Ja 
művészi kivitelnek szolgáló s intentiojának megfelelő 
jegyekeknek feljegyzésében oly pontos, sőt túlzó, Hogy 
sem előtte sem közvetlen után a? hasonló gondot egy 
zeneszerzőnél sem találunk.

Hol mások a hangjegyirásban abreviaturák 
által könnyítettek magukon, ott Mozart a legnagyobb 
lelkiismerettel leír minden hangjegyet: még ott is, hol 
a rövidítés semmi kétséget sem támasztott volna. 
Egyszóval kéziratai valódi példányok. S dacára en
nek müveinek jelentékeny része hibákkal telve terjedt 
el s különösen dalműveit ma is e becsempészett hi
bákkal adják elő. Hogy történhetett ez? A dalmü- 
vezérkönyvek eredeti kézirataiból az tűnt ki, hogy 
azokat színházi előadásoknál sohasem használták. A 
színházak mindig csak másolatokat kaptak, ezeket pedig 
nem revideálták lelkiismeretesen s igy történt, hogy 
azokban nem csak hibás hangjegyekkel, hanem a mi 
sokkal roszabb, egészen ferde előadási jegyzetekkel is 
találkozunk. De Mozart remekeit nem csak a máso
lók. hanem más kezek is megcsonkiták.



Még néhány évtized előtt minden karmester h i
vatva érezte magát a mesterek müvein önkényüleg 
változtatni. Ily eljárások után a zavar elkerülhetlen 
volt. Az egyiknek az egyszerű, a másiknak a tul- 
halmozott hangszerelés nem volt Ínyére. Mások ismét 
a mester által használt merészebb öszhangzati combinatió- 
kat változtaták meg azon ürügy alatt, hogy azok nem ere
detiek s ezéit hibásaknak kell lenniük. De voltak olyanok 
i s , kik itt-ott egész méreteket Írtak valamely dalműbe. És 
ez eltorzított vezérkönyvek egyik színháztól a másik
hoz, onnan pedig nem ritkán a nyomdákba vándo
roltak. Mozart dalműveit ugyanis, midó'n nyomtatásban 
megjelentek,nem az eredeti kéziratok, hanem ily hamisí
tott s többnyire eltorzított másolatok nyomán adták ki.

Ezek után joggal mondhatjuk, hogy Mozart 
dalműveit eddig eredeti alakjukban nem ismertük. 
Breitkopf és Härtel, — kik iránt hálás lehet a művész
világ — most nyújtanak először alkalmat, hogy a köz- 
kedveltségii zeneszerző müveit egész eredetiségükben 
s a mester intentióinak megfelelőleg élvezhessük.

A nemzeti színház ez uj kiadásnak mindjárt 
hasznát vehetné. Az eddig megjelent öt vezérkönyv 
közt meg van már a „Figaro lakodalma“ is. És ez 
annál kívánatosabb, minthogy a, régi vezérkönyv 
hibákkal van telve, a mint arról a botrányos 
eltéréseket kimutató előszó után könnyen meg lehet 
győződni.

Az eddig megjelent vezérkönyvek következők:
„Idomeneo.“ Drama per musica in tre Atti.
„Entführung aus dem Serail.“ Oper in 3 Acten.
„Der Schauspieldirektor.“ Comödie mit Musik.
„Le Nozze di Figaro.“ Dramma giocoso in 

quattro Atti.
„Die Zauberflöte“ eine grosse Oper in 2 Acten.
A még hátralévő „Don Juan,“ „Cosi fan tu tte“ 

és „Titus“ legközelebb fog megjelenni.
Ezen uj díszes és olcsó kiadásokat a nemzeti 

színház igazgatóságának, karmestereinek s általában 
Mozart minden tisztelőjének újólag figyelmébe ajánljuk, 
a kiadóknak pedig áldozatkészségükért elismerést és 
köszönetét szavazunk.

Langer Victor.

37Ö

S z i ii I á z.
A budai magyar színtársulat előtt újra ké

tes jövő áll. A nyári színkörben vannak ugyan még 
hetenkint kétszer, háromszor előadások, de ezek annyi 
jövedelmet sem szolgáltatnak, amennyi a napi költsé
gek fedezésére okvetlenül szükséges. A közönség egé
szen elvesztő már bizalmát s a társulattól minden 
jobb erő eltávozott. A szinlapokon ismeretlen nevek

kel'találkozunk, s a színpadon jelentékenyebb szere
pekben, oly tagok működnek, kiket az előtt a karban 
láttunk. Ez többé nem élet, hanem csupán lézengés, 
melynek elkerülhetlen következménye a halál. Mint 
halljuk: Aradi már meg is elégelte a dicsőséget s 
csak e hó közepéig készül játszani, hogy aztán két 
hétig szünetelve, a várszínházban ujult erővel nyissa 
meg téli idényét. Fog-e ez sikerülni: egyelőre biz
tosan nem mondhatjuk meg , de nekünk nincsen 
hozzá reményünk. Most midőn már valamennyi jobb 
színésznek biztos állomása van , Aradi középszerű tár
sulatot is alig szervezhet., vagy ha mégis szervezni 
akar, nagy áldozatokat kell hoznia. Kérdés: vájjon 
mostani szigora körülményei közt teheti-é ezt? Igaz 
ugyan, hogy kapott a kormánytól némi subventiót, de 
az adósságainak törlesztésére sem elegendő s az előle
gek még többet fölemésztenek. Már most, ha a ren
delkezése alatt álló összeget előleges kiadásokra, s 
nem a társulat tagjainak rendes díjazására fordítja, — 
ismét a napi bevételre kell támaszkodnia, mely utó
végre is nagyon bizonytalan. És akkor mi történik? 
újra deficittel kell dolgoznia, mi ismét elégedetlenséget, 
zavart és bomladozást von maga után. Aradinak szá
mot kell vetni magával midőn a budai várszínházba 
lép , mert e téli idény sikerétől nem csak társulatának, 
hanem a budai magyar színészetnek jövője is függ. Nagy 
társulatot tőle bizonyára senki sem vár, de oly gyarló 
erőkkel, a minők felett jelenleg kormányoz, s oly laza játék
renddel, a minő a budai színköré volt, bukása egészen bi
zonyos. Inkább ne legyen Budának magyar színtár
sulata , ha Aradi csak olyant képes szervezni, mely a 
magyar színészetet kompromittálja s a közönséget 
még inkább elidegeníti. Hogy pedig másra már alig 
lehet kilátásunk, Aradi késedelmezése s a vidéki ma
gyar színészet feltűnő szegénysége eléggé igazolják. 
Lapunk több Ízben emelt szót Aradi mellett, s mig 
társulatának régi erői megvoltak, a budai közönség
nek többször szemére vetettük hideg közönyét, de ha 
Aradi igazgatása alatt továbbra is az utóbbi hónapok 
rendetlenségeivel és zavarával kell találkoznunk, mi 
sem mondhatunk m ást, mint azt, mit a „Színpad“ 
legutóbbi száma oly élesen hangsúlyozott, hogy t. i. 
egy müintézet vezetéséhez nem csupán jóakarat, ha
nem szakértelem és tapintat is szükséges.

TARTALOM : Gondolattöredékek a drámáról. H e g e d ű s  
István. — Üdvözlet. Egy beszélj prológja. E n d r ő d y  Sán
dor. — Ludmilla győzött. Beszélj. Lau ka Gusztávtól.— A 
bukovinai magyar népköltészet. Történeti előzmények. L á s z 1 ó 
Mihály. — Tárcalapok. — Irodalom. — Zene. — Színház.

Felelős szerkesztő: Kiadó:

Szana Tamás. Fekete Bernát.

Pest, 1870. A „MINERVA“ gyorssajfcónyomása.
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SZÉPIRODALMI KÖZLÖNY.
IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

GONDOLATTÖREDÉKEK A DRÁMÁRÓL.
in.

Egy jelenet, melyben az anyának el kell 
válnia gyermekétől, ki a csatatérre megy , ké
nyekre fakaszt egy nőt és egy gyermeket egy
aránt. Miért? Alert a nő lelkében átélt vagy 
átélhető érzelem jött szilire; a gyermek pedig 
a másik oldalát veszi fel a dolognak, az any
jától való elválás keserűségét és meg van hatva. 
Nem lehet oly rideg felfogásunk az emberi 
természetről, hogy csak egoism  üst lássunk 
mindenütt. „Arészvét az egoismus ellen ellen
súlyozó gyanánt belénk oltott ösztön“ — mondja 
Hartmann. Es mégis Hartmann a részvétben is 
lát önzést. Ha mások fájdalma fájó érzést költ 
bennünk: ez a részvét önzetlen és nemes vo
nása; de ha örömre gerjeszt azon tudat, hogy 
mi más helyzetben vagyunk: ez az önző oldal. 
Minthogy pedig — igy okoskodik tovább Hart
mann — a költőnek a természet által prome- 
tlieusi láncokkal ránk vert önzés bilincseiből 
kell magasabb regióba ragadni az embert, nem 
szabad a költőnek a részvét ezen oldalát érin
teni. Sőt a fél elem,  a drámai érzések rnáso- 
dika, melyről mindjárt szólunk, még nagyobb 
önzés, mert benne nem e g yé n i s é günke t  
terjesztjük ki a máséra ,  hanem félünk attól, 
hogy ugyanezen sors ránk is bekövetkezhetik; 
mindezen hatások pedig erősebb nyilatkozatot 
nyernek a megr ázás  — vagy megindí tás-  
ban:  ez kevésbé önző , mert ez általánosítja a 
hőst érő szenvedéseket, csapásokat és mint ab
strakt esélyeket féli. Valami végzetes hatal
mat érezünk az emberi életbe bejátszani és ez
ért egész valónkban megindulunk. Erezzük, 
hogy a necess i t as  dura  lex-e alatt va
gyunk. A sorssal állunk szemben esnem a gond
viselő vezetéssel. Mindezen lélektani eszme- 
menet arra szolgál, hogy a dráma, különösen 
a tragédia lényegét másban keresse, mintarész
vét és félelem fel költésében. Ugyanis, szerinte, 
az aesthetikai gyönyör nem állhat kellemetlen 
érzésekből csupán ; ezeknek felköltése csak át
meneti és sietünk a végmegoldáshoz, melyben a

fájó érzelmek magasabb Öszhangba olvadnak 
át és megnyugváshoz vezetnek. Nem lehet át
meneti accordnál mogállani, nem lehet fájón 
rezgő húrjaival hagyni a lelket. Az aestheti- 
kai gyönyör alapja az öszhang. Ez okoskodás 
egészen lélektani alapon vezet a t r ag i kum 
lényegéhez;  de a görög tragédia által kitű
zött cél: a részvét, félelem és talán szánalom 
felköltése, hogy a szenvedélyek nemesbülése, 
tisztulása álljon be,— azért a mondottak dacára 
igaz marad. Ugyanis nem mondhatni a részvé
tet és félelmet önző érzelmeknek. A részvét 
épen kiragadtatás a concret, egyénies korlátái
ból az általános ember ihez és épen azért 
hangsúlyoztuk fennebb , hogy csak a l él ek 
t e r mésze t es  á l l apot ából  folyó érze l 
mek kö l t e nek  részvétet .  Tehát a rész
vét felköltésének a drámai hatásnál csak neme
sítő oldala van. Azon nézpont, hogy a fájó ér
zések is az átmeneti accord hatásával bírnak, 
igaz; mert a megnyugvás  a katastropha 
után nélkülözhetetlen, mérve egy jól megirt szo- 
morujátéknak. A félelem is, mely mind
járt a részvét után jő , nem egyéb , mint a drá
mai hős iránt való nagyobb érdeklődésünk. Ali
kor már az illusió becsalt a darabba és a sze
replő hős helyzetébe tesszük át magunkat, ak
kor szere t jük és fél t jük.  Tehát nem 
magunkat féltjük, hanem félünk azon kimarad- 
liatlan katastropliától, melynek a conflictus ter
mészetéből okvetetleniil be kell állani. Ez az ér
zelem már megrendí t ő  hatással van. A 
görög tragédia mily nagy súlyt fektetett ez ér
zelem felköltésére, kitűnik azon valódi magas 
költészetből , mely az oceanidák dalán át
rezeg. A conflictus a kényszerűség vastörvényei 
tünteti ki ; kitünteti, hogy a kényszerűség az 
egyéni szenvedély azaz o b j e c t i v  megál 
l apí t ot t  világrenddel szemben megsemmisül. 
Ezt nevezte a görög anankhénak.  Ez ural
kodik a természet és ember felett egyaránt, 

íme eljutottunk a dráma által fel költött ér-
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zelrack által ragadtatva magához azon magas i 
célhoz , mely a tragédia lényegében fekszik.

Még annyit szükségesnek tartunk kiegé- ! 
szitő megjegyzéskint elmondani, hogy minden 1 
oly eszköz, mely nem a lélek természetéből j 
folyó érzelmekben hanem külső körülmé
nyekben rejlik , fel nem használható a rész
vét és félelem felköltésére; mert ha sikerült 
volna is némi megrenditést elérni ily eszközök i 
által, — a lélek bensőjét nem érintettük és inkább í 
az idegekre hatottunk. Olyan forma a kisér- i 
teties máglyák, kinzó eszközök használata, 
szellemek felidézése által hatni akaró dráma, 
mint a katholikus cultus; a szem káprázik, az 
agy bódul, a nyugalom elvész, de a lélek nem 
imádkozik. — Itt is az idegek izgatottak, 
de a szép nyugodt élvezetéről , szeplőtelen 
cultusáról többé szó sem lehet. Az ily eszkö
zök oly korban voltak használhatók, mikor az 
erkölcsi elvek durvábbak és kegyetlenebbek vol
tak ; mikor a lélekhez csakis a dörgés és vil
lámlás zajos esattanása által lehetett szólni. A 
rémes, csodaszerü lélekjeleneteknek azért is 
kétes a hatása, mert ha az ily jelenségek hiedelem
ben részesülnek, akkor hiányzik azon nyugalom 
és objectiv álláspont a nézőnél, mely az aesthe- 
tikai gyönyör alapja. Ugyanis maga is oly ha
tások alatt á ll, mint a szereplő hős; nem áll 
néző,  hanem szerepl ő  minőségben és ek
kor oda a drámai hatás; mert a félelem domi
nálta a lelket. Ha pedig hiedelemben nem ré
szesülnek , akkor ízetlenek és oly mesterséges 
eszközöknek tűnnek föl, melyektől megvetéssel 
fordulunk el. Van egy szellem-jelenés, mely meg
engedhető, sőt a legerősebb, legmegrenditőbb 
hatású. A tisztán a lélek izgatottságán, önki- 
vületi állapotán alapuló képzelgés által látott 
szellemjelenetek. Mikor a szereplő hős oly 
rendkívüli állapotba jut a lélektanilag igazol
ható felindulások és rázkódások egész során, 
hogy nem bírja eszméit dominálni, hanem azok 
jelennek meg lelke előtt árnyalakokban: ekkor 
nem csak megengedett, hanem a legmeghatóbb 
eszköz a szellemjelenés. Igen, mivel a néző 
nyugodt állásából ki nem jő, a részvét és féle
lem érzelmei foglalják el és a mi a hőst egészen 
elfoglalja, az a nézőre nézve a drámai hatás 
egyik mozzanata csupán. Ekkor a kellő nyuga
lom megmarad s a megrendités erőteljessége mel
lett is élvezhetni a katastropha megnyugtatva 
emelő hatását.

Hamlet csakugyan látja atyjának szellemét 
és anyja nem. Machbet csak maga remeg a Ban- 
quo szellemétől, a vendégek nem. Tehát a 
lelki izgatottság önkívületi látomásai ezek, me

lyek csak élénkebben akarják elénk terjeszteni 
magát a lélekállapotot.

Nem szabad s z e n v e d ő  — fizikailag 
szenvedő — egyéneket szinrehozni csupán a rész
vét felköltése kedvéért. Az ily eszköz megve
tendő, Nem természetes állapotok, a lélek 
egészséges természetéből nem folyó küzdelmek 
felhozása a drámai hatást teljesen megsemmi
síti, mert a hol a külső kényszerűség dominál, 
ott a lélek akarni megszűnt és akkor a drámai 
conflictusnak eg}dk eleme megszűnvén, a tragí- 
kai cél el nem érhető.

Mert mi a t r ag i kum l ényege?  Az 
összeütközés engesz t e l ke t l ensége .  Mind
az , mit fentebb a drámáról mondtunk, nem ké
pezi a tragikum magvát. Mert a szenvedélyek 
összeütközése valamely, kényszerűség természe
tével biró erkölcsi vagy külső renddel, mások 
ellentétes szenvedélyével, akaratával: ez csak 
drámai. Es ha később ezek kibékittethetnek 
az akadály elhárítása, a küzdelem érvényreju- 
tása,ajog,  erkölcsiség diadala által, melyet 
épen a hős ké pv i s e l t ,  vagy a melynek a 
hős engede t t :  ekkor csak dráma áll elő. A 
legtöbb ember, ki az életről optimista nézettel 
bir, ki szereti az erkölcsiség, erény, becsület, 
jog diadalát látni, igen hajlandó az ilv t ermé
szetű drámára. Az ilyen dráma a vígjátéknak 
némi sajátságaival bir és épen azért igen nagy 
tetszéssel fogadják. Ugyanis csak annyiban 
különbözik a vígjátékban megjelenő conflictus- 
tó l, hogy ez nem komoly:  a való félreérté
sén , tévedésen alapul. Mert ha mély nyoma van 
a lélekben és csakugyan komoly lelki irányon 
alapszik, akkor a v í g j á t ék  célját téveszti és 
komoly tendentiát vesz fel. Külső körülmény 
képezheti a conflictus okát és nem benső, a lé
lek legmélyebb hajlamaiba, szenvedélyeibe vágó 
törekvés. A komoly drámánál az összeütközés 
k omoly jelleggel bir, de maga a cselekvény 
kifejlődése folytán kibékíthető és igy maga a 
darab megnyeri az öszhaugot és nincs szükség, 
hogy a néző maga keresse a megnyugvást egy 
katastropha megrendítő hatása folytán. De ez 
nem tragikai összeütközés. — Nincs a hős 
szenvedélyeinek oly kiengesztelhetetlen növe
kedése és nem áll oly nagy és változhatatlan el
lenállással szemben, hogy már előre kien
gesztelhetetlen legyen az összeütközés és a hős 
bukását, a tragikai kifejlődést idézze elő. A 
tragédiában a hősnek úgy kell cselekedni, hogy 
ha belátja cselekvése következéseit, ha előtte 
áll a biztos bukás, kérlelheti énül haladjon ut
ján , hová őt a benső necess i t ás ,  a lelki fej
lődés megváltozliatlan processusa viszi. Szűk-
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ségképen magában kell hordani a t r ag i cum 
magvát. Saját tettei oly hatással vannak reá, 
hogy ő nyugalmat többé nem lelhet. Felette, 
a görög tragédia által mindenek felé helyezett 
hatalomra fatum uralkodik. Orestesnek gyil
kosnak kelle lenni. De e fatum beszövése éle
tünkbe más alakot nyert, ez a benső deter- 
mina t io j a  az akaratnak.— Egész valón
kat meg nem változtathatjuk; ha egy szenvedély 
a külső élet által felköltve, akaratunk ellen 
uralomra jutva ellenállliatlanul ragad a tragikai 
bukáshoz, összeütközésbe hozván azzal, mit 
szentnek, törvényszerűnek kell elismernünk: ez 
oly benső kénys ze r űs é g ,  melyet a bölcsé
szeiben Spinoza, a költészetben Shakespea
re állított fel dönthetetlen tekintélylyel. Hiszen 
épen ez a t r agi cum magva!  Ez által ve
zet a bel- és külvilág problémáihoz , hogy meg
mutatja a lélek mélységes mélyén alvó, de fel
költve borzasztó orkánként pusztító szenvedélye
ket, melyek az édesebb impressiókat elfojtják 
és vad kitörésükben utjokban mindent kietlenné 
tesznek és végre magát a hőst rántják az örök 
vég örvényébe. Ekkor jutunk a kérdésre, hogy 
mi hát az élet ? Ha emberi természetünk
ben ily kibékithetlen ellentétek küzde
nek , hol leljük meg a megnyugvást, a kien- 
gesztelődést? Ha a fájdalom elválhatatlau ré
sze életünknek, miért törekszik boldogság 
után ? Ha a boldogság után törekszünk, miért 
vannak szenvedélyeink, melyek boldogságunk 
virágcserepét széttörik ? Ekkor kérdezzük meg 
a sötét, viharos lelkű Hamlettel: lenni vagy nem 
lenni, ez itt a kérdés. íme, Hamletben a boszu 
érzelmét felkölté a gyanú, a bizonyosság meg- 
erősité; ez sötétté tette, a legborzasztóbb katas- 
trophába ragadta, Ophelia boldogságát össze
törte , ellenállhatlan keserűséggel sietett egész 
az öngyilkosságig. Az mindegy, hogy az ösz- 
szeiitközés az erkölcsi törvényben, mint Hl. Rik- 
hardban ; az uralkodó társadalmi viszonyokban 
mint Romeo és Júliában, a legszentebb elv mellett 
vagy ellen küzdő hős részéről történik ; szóval 
bármily alakban áll elő az összeütközés, de le
gyen az kiengesztelhetetlen; legyen causa l i 
t er  szükségesés akkor a tragikum meg van. 
Gröthe igen mélyen érezte a tragikum e 
természetét , midőn igy ir Zelterhez: „Nem szü
lettem tragédia-költőnek, mert természetem 
e n g e s z t e 1 é k e n y. Azért engemet a tisztán 
t r ag i kus  bukás  nem érdekel, mely már 
e r e  d e t i  1 e g  k i e n g e s z t e l h e t t e  n.“ — 
Epen azért helytelen dolog a tragédiában célul 
az e r kö l cs i  igazságszolgáltatást tűzni ki. 
Mert az e r kö l c s ös  és szép nagyon külön

böznek egymástól. Nem a költő kötelessége 
az erkölcsi büntetést kimondani, megvan az a 
ka t a s t r ophába n  a nélkül is. Sőt szoros 
igazságszolgáltatás nincs. Mert Ophelia azért 
bűnhődjék, hogy Hamletet Iliin szerette? És 
egy HL Rikhardnak egy vége legyen Hamlet
tel ? Hol volna itt az igazságszolgáltatás ? Ha 
az „erköl csös“ acél,  akkor hol az aesthe- 
tikai gyönyör? A kötelesség rideg iskolája-e 
a színpad, vagy vallásos tanítás? Nem. Sza
badabb és szélesebb birodalom mindkettőnél 
és egy i kbe  sem üt közi k .  A költészet 
sem vallásos, sem vallástalan , sem erkölcsös 
sem erkölcstelen, de azért az emberi lélek és az 
élet istenszerüségét, valamint az erkölcsiség fen
ségét eszményibb alakban senki nem védi, mint 
a költő. Ha eréről letérve moralizálna, akkor 
nem az ember és természetet tükrözné vissza, 
hanem a vallás vagy erkölcs szemüvegén a b ii- 
n ö s embert az istennel szemben. Ez által oly 
húrt pendit meg, mely közve t l en  bevon 
a cselekvénybe; nem leszünk szemlélők , ha
nem k ö z r em ü k ö d ő k. Vallásos vagy er
kölcsös természetünk lépne előtérbe, és nem 
aesthetikai gyönyört éreznénk. Mert pl. ha az 
istenség is belejátszanék a darabba, akkor le
hetne-e conflictus? akkor e supr a na t u r a l i s  
hatalom a t e r mé s z e t e s t  elnyomná. Küz
delem pedig, csak a t e r mésze t  határai közt 
van. Hisz síron túl a béke! Még a szomorú 
jelentéseken is ez áll! A t e r més ze t  hiv fel 
azon édes, fájó küzdelemre, melynek szin
tere a bel- és külélet harcosa az egyéni ség.  
Vágy, indulat, szenvedély, ész, akarat, sors, 
külkörülmények végtelen bonyolódott küzdel
me ez!

Ezt híven visszatükrözni, minden előre meg
határozott cél nélkül, teszi a drámairó hivatá
sát. Hadd lássuk azon belső kényszerűséget, 
mely valónkat korlátolja, de lássuk azon vég
telen szabadságot is, melyet a lélek kitörő szen
vedélye akar érvényre juttatni és ekkor leírha
tatlan gyönyör, a katastropha után is szent nyu
galom lep meg, mert a bensőnkben felébredt 
részvét, félelem, szánalom átvittek azon küz
delmeken és mégis megtanítottak arra, hogy 
bel- és küléletünk fenséges harmóniájában van 
meg az élet célja; hogy a szenvedélyek ben
nünk legyenek minél nemesebbek és önzetle
nebbek , mert csak ez emel azon eszményi lég
körbe, hol az emberi  át olvad az i s t e
nibe. Gyönyörűen fejti meg Hartmann azon 
kérdést, hogy miként támad magas gyönyör a 
tragédia után, holott kellemetlen, fájdalmas ér
zéseket költ fel.Onnét,mert kibékithetlen lévén az
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összeütközés, a tragikus hős a csomót karddal 
oldja meg, mely lehet saját szivén megy keresz
tül, de a bukás megmutatja a legmegrenditőbb 
alakban, hogy a t e r més ze t t e l  való küzdel
münkben az élet problémái megoldását hiába 
keressük magában a természetben, mert az csak 
fájdalmas convulsiókra vezetett, hanem a prob
lema megfejtése t r anscendens .  Nem egy 
túlvilág! hatalom közbejötté teszi ezt; mert hi
szen kifejtek fennebb , hogy a jövő életbe ve
tett hit, nem lehet a tragikus fejlésben tényező, 
mert a küzdelem elveszti a lét okát, ha 
nem ez é l e t re  szorítkozunk, — hanem igen is 
azon eszméhez való felemelkedés eszközli a 
megnyugvást, hogy a természet prometheusi 
harcát láttuk lefolyni e g y - e g y én b e n, ki el
esett, mert megfejteni akart oly problémát, melyet 
csak az emberiség örök szenvedések és küzdel
mek folytonos édes, fájó láncolatán keresztül 
van hivatva megfejteni, de a mely megfejthetet
len marad: mert i s t ens égünk  kérdése. A 
megfejtés utáni törekvés képezi a felmagaszta- 
lódás folyton emelkedő fej lemét. Az erkölcsi 
emelkedés elérhetlen tökélye ez. Belehullunk 
a z  isteni természet karjaiba. Sejditjtik, hogy 
a természetben, mely a legelérhetetlenebb vá
gyakat oltá belénk , a fejlődés, tökélyesülés, 
erkölcsi fenség és istenülés magasztos proces- 
susa folyik le. E t r anscendens  eszme adja 
a megfejtést e problémához. Megnyugszunk, de 
azon megrenditő igazság átérezésével, hogy a 
bel- és kiilélet édes izgalmai csak addig boldo- 
gitnak, mig a tökélyesülés, emelkedés fenséges 
utján haladnak; a szenvedélyek nemesbülése 
azok l e győz és ébe n  áll. Legyőzni a ter
mészet korlátáit, hogy szabad akaratunk az er
kölcsi törvények végrehajtójává szentelődjék 
fel. — A humorral rokon a tragikum. —

Csakhogy a humor a küzdelem bolondságát 
tünteti ki, s a legfenségesebb eszméket — bármily 
szivszaggatások közt teszi ezt — kisszerűknek 
tünteti fel; hiszen a véges s ég  mindent elfer- 
ditő, a szépet ruttá , a tragikumot comikummá 
átváltoztató fatalis nyoma van minden emberi 
nyilatkozaton. De a humorista csak nevetve 
tünteti ki az élet hiábavaló küzdelmeit, az em
ber nagyot  affektáló kicsinységét, az élet 
problémáinak nevetséges ellentétességét és igy 
megol d ha t l anságá t ;  neve t ve  — mondók 
— bár e nevetés a s z í v  legrejtettebb sebeibe nyi
lai. A tragédia pedig épen komoly oldalá
ról veszi a dolgot. Nem ke rü l i  ki a meg
fejthetetlen problémát, hanem eleibe megy és 
igen természetesen , önmaga bukását idézi elő. 
Ezért érezzük megrendítve egész valónkat, mert 
a kérdések, melyek aleghullámzóbbhányatások 
közt felmerülnek a tragikai hős lelkében, saját 
bensőnkben kifejtésre jutottvagy pedig szendergő 
kérdések. A bennünk rejlő e l l en t é t ek  fel
tüntetése , ez ellentétek ldbékitése csak azon 
magasztos tudat lehet, hogy hiszen ez ellentét 
tünteti ki magas hivatásunkat. A természeti lé
nyek fejlődésében nin cs ellentét, de az embe
riség isteníilési harcát vívja; e harc hiv feltün
tetése felemel, tisztítja szenvedélyeinket, neme
síti egész valónkat. A részvét és félelem édes
fájó érzelmei elvezettek a tragikai nyugalom
hoz;  mint a tenger hullámhánykodásait a nyu
galom váltja fel, mely az ég tündöklő isten
arcát tükrözi vissza. Mi is eljutottunk a tragikai 
nyugalomhoz, melyben saját erkölcsi életünk 
fensége tündöklik. Ha kínos is az élet nehéz 
harca, de mélyen érezzük Madách szavait:

Ha percnyi léted súlyától legörnyedsz,
Emel majd a végetlen érzete!

HEGEDŰS ISTVÁN.

A F Ü R T .
Donna Paula büszke nagyon: 
Harminchárom őse vagyon.
Nem gazdag, de szép Sennóra,
A kosarat csak úgy szórja.

— Donna Paula, van szerencsém, 
Váram van a Tájo mentén,
Ha szavamra állna szived,
Váram , kezem , szivem tied.

— Don Baptista, szép Baptista 
Szíved h ü , a kezed tiszta
De családfád’ nem ismerem —
A váradat tiszteltetem .

— Isten hozzád! ü g y  kívánod. 
Hátha szánod? Hátha bánod? 
Küldj egy fürtöt akkor abbúl 
A fekete szép hajadbúl.

Ej szül n ap ot, hold fogy , telik, 
Hűs le s z , mikor esteledik 
Fekete h a j , szárnyas holló :
Ne kisérts te fényes olló ^

Ev szül évet: a huszadik —
Hüs le s z , mikor alkonyodik : 
Hópehelyes hollószárnyak . . .  
Holló fürtben fehér szálak.
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Sóhaj száll szép ajakéról 
Fürt esik le szép hajából.
— Eredj útnak hű apródom — 
Sietve jöjj mert aggódom.

Két nap oda , két nap vissza :
— Szólj , mit üzent Don Baptista ?

— Üdvözöl teljes sz ivéből:
Küldj fürtöt a f e k e t é b ő l .

Donna Paula egyet fordul,
Egy csepp vér ajkára csordul.
Egyet se szól. Büszke nagyon.
Harminchárom őse vagyon.

DUX LAJOS.

ALVA S ÉBREN.
Mikor naponként láttalak, 

Tündérmosolylyal arcodon,
S megvallád titkon, hogy szeretsz,

Azt hittem , hogy csak á 1 m o d o m.

Mióta tőled élj övék,
Tündérrel gyakran álmodom 

És akkor szentül azt hiszem,
É b r e n  ölelve tart karom.

CSEPREGHY FERENC

A HELGOLANDI LEÁNY.
— GRABOWSZKY GRÓF BESZÉLYE. —

Kuxliaventől északnyugoti irányban mintegy nyolc 
mértfoldnyire az Elbe torkolatánál emelkedik ki magáno
sán az északi tengerből Helgoland kis sziget, mely 
legtöbb olvasónk e lő tt, legalább nevéről, mint hires 
fürdőhely ismeretes. Évezredek óta dacol már e kis 
sziget a hatalmas északi tenger hullámai és viharai
val, melyek szünetlenül folytatják rajta pusztításaikat; 
már egy nagy részét az ár alámosta a szirteknek s száza
dok múlva az egész szigetet végmegsemmisülés veszé
lye fenyegetheti.

Csaknem egyenlő háromszög alakjában, mintegy 
háromezer lábnyi magasságban, vonulnak a tulajdon
képi szirtek fensikot képezve délkeletről északnyugot- 
nak, akép, hogy e háromszögnek hegye utóbb emlí
te tt irányban áll. Csaknem függőlegesen kihajol
va, a vörös agyaggal és fövénynyel boritott szik
lalánc a nyugoti oldalon 208 lábnyira magaslik föl s 
ép ezen az oldalon látszik leginkább, mily makacs 
■Küzdelmet folytattak a bősz hullámok a groteszk mély 
szirthasadékokkal és barlangokkal s a vizből ki
emelkedő egyes szirtdarabokkal.

Helgolandnak régenten jóval nagyobb kiterjedése 
volt s a tenger által elszakasztott s elözönlött részei 
képezik most különösen az északi és nyugoti oldalon 
kiterjeszkedő vizalatti szilieket, melyek a hajósokra 
nézve oly veszélyesek, s melyektől, a fensikon alkal
mazott világitó-torony is gyakran hiába inti az arra 
tévedő hajót. A keleti részen a sik, fövenyes a l 
f ö l d  terül el, honnan az egyedüli ut vezet a f e l f ö l d -  
r e szép széles lépcsőzeten, mely még a dán uralom 
idejében készült. Az alföld egy fóldnyelvet képez, 
melynek külső széle mozgékony; azaz hosszantartó 
szélirányhoz képest a földnyelv is más alakot ölt a 
dagály emelkedése folytán. Atellenben mintegy ezer 
lépésnyire a keleti oldal hosszában sekély terül s ez 
sajátlag a fürdőhely, mely hajdan a szigettel kapcso

latban állott, de 1720. évben a tenger teljesen el- 
különzé.

Az egész alföld, mint szintén a felföldnek dél
keleti szöglete i s , házakkal van beépitve. Utóbbi ké
pezi a tulajdonképi várost, az egyházzal, a sziget 
kormányzójának lakával s a világitó-toronynyal. A 
legtöbb ház vendégek számára emelt csinos lakásokká 
van berendezve, melyek közt kelylyel-közzel nagyobb- 
szerü elegáns szállodák is emelkednek ki.

A heves viharok m iatt, melyeknek a fensik foly
vást ki van téve, sem fa sem egyéb növényzet nem 
teremhet e szigeten s a fensik egész szabad részét 
legelő boritja, vagy a lakosság csekély szükségleté
hez képest burgonyavetemények. A lég a sziget sza
bad fekvése miatt éles, de egészséges, épen mint 
Észak-Németországban s a nyári hőséget, a szigetet 
környező tenger vize és szele mérsékli.

A kétezer lelket felülhaladó lakosság friz ere
detű és saját nyelvével s egyszerű tiszta erkölcsével 
eltér a continenstől. Istenfélő, derék és megelége
dett nép ez , mit részben a szigetnek elkülönzött hely
zete is okoz; élelmét a halászatból eredő csekély ke
resményéből fedezi s az északi tengernek a legbátrabb 
és rettenthetlenebb hajósokat neveli. Csak a legújabb 
időben,, mintegy harminc év óta, midőn t. i. Helgo
land nevezetes és keresett fürdőhely le t t , nyúlt a la
kosoknak más jövedelemforrásuk s ugyanakkor a eon- 
tinenssel való érintkezésük folytán, a modern polgá- 
risultság némely hibái is beszivárogtak közéjök, ve
széllyel fenyegetve ős erkölcsi tisztaságukat, habár 
a lakosság nagyobb része azt mai napig is eredetisé
gében föntartani törekedik. E parányi nép, összehá
zasodás folytán többé-kevésbbé rokonságban állván, 
közigazgatására vonatkozólag is egy nagy családot ké
pez , melynek élén önválasztotta tanácsférfiak ülnek, 
Kiknek Ítéletét, miden hosszadalmas Írásbeli perieke-
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dés nélkül törvény gyanánt tisztelik; azonban csak na
gyon ritkán fordulnak elő perlekedések.

Helgoland sokáig volt dán uralom a la tt, míg
nem ez állam e szigettől 1807-ben Anglia javára le
mondott s ide kormányzót nevezett ki.

A mily eleven és tarka képet nyújt Helgoland 
a nyári hónapokban, a fürdői idény alatt a szárazföld 
minden részéből összesereglő előkelő és főrangú ide
genek összesereglése á lta l, — kiknek száma gyakran 
a háromezerét is meghaladja, — ép oly magánosán, 
csöndesen múlik el a lakosságtól az évnek többi ré
sze a családi körben. Gyakran kemény teleken az 
Elbe előtti jégtorlat miatt a szigetnek a száraz föld
del való minden összeköttetése megszakad.

A szigetnek e zárlati időszakában, 185-dik év 
február havában veszi kezdetét történetünk.

Komor, barátságtalan téli est volt s a hó több 
hüvelyknyi vastag fehér takaróval terité a földet. Sö
tét. terhes fellegek hömpölyögtek az égen tova s egyes 
tömör hópelyhek szállongtak , melyeket a hevesen fúvó 
szél kavargatván, csak lassan hullottak alá a földre. 
Kint a tengeren hatalmas jégtáblák emelkedtek s to
lultak vad rendetlenségben a sziget felé. Hullámzó 
jégtenger fehérlett egész a látkörig s csak imitt-amott 
tűnt föl a viz sötétlő hulláma.

A világító-toronyból, melynek lámpáját ép ak
kor gyujták m eg, északnyugot felől egy Helgoland felé 
törekvő gőzöst jelzettek s dacára e barátságtalan idő
nek , ama halmon, melyen a világítótorony emelke
dett , számos férfi sereglett össze, kik távcsöveikkel 
kiváncsilag és aggálylyal tekintének a hajó felé, mely 
a veszélyes jégdarabokkal küzdve a szigetet elérni 
igyekezett. A szigetlakosok kíváncsiságát átalában 
nagyon fokozta ama körülmény, hogy ily évszakban, 
midőn minden közlekedés megszakadt, hajó akar part
jukon kikötni; aggályát pedig nem kis mérvben nö
velte az , hogy a közelgő gőzös hadi hajónak látszott 
és Anglia akkor Oroszországgal ellenséges lábon 
volt. Minő szándék vezethette e hajót, mely nagy 
Britania harci lobogóját viselé, e csendes és a világ 
zajától távol eső szigethez ?

— Det es en F ergatt, ick lew van viatte Ka
non , Ingels Flag * )  — szólt először Heykens Henrik, 
időbarnitotta vén tengerész, ki mint nagyobbá- 
ra társai, a szokásos halász-öltözetben j á r t : nagy víz
hatlan halzsiros csizmában, b ő , térdig érő vászon 
nadrágban és zubbonyban, mely felett kék zekét viselt, 
fején olajos sapka volt. — 1848 óta mi itt hadiha
jót sem láttunk, k: véve a német szövetség hajóit, me
lyek a „Walkürjent“ akarták a homokzátonyról ki
vonni.

— Majdnem kudarcot vallottak azok akkor —

*) Ez fregattá, úgy hiszem, negyven ágyúval és angol 
obogóval.

szólt Broder Haase a matróz, — én is ott voltam a 
„Walkürjen“ fedélzetén s ha a „Geiser“ és a többi 
fregatté odább nem áll, — drágán adóztuk volna 
meg.

— Ez a hajó sem sok jót hoz, — jegyzé meg 
egy másik és mindnyájan egyetérteni látszottak ebben, 
mert senki sem tett a megjegyzésre ellenvetést.

Különféle gyanitgatásban törték fejüket az ide
gen vendég szándéklataira nézve, de abban az egyben 
mindnyájan egyetértettek , hogy e hadi hajónak a meg
jelenése összeköttetésben áll a harci eseményekkel, 
melyek akkortájban a száraz földet oly élénken foglal
koztatók , és a helgolandiaktól nem lehetett rósz né
ven venni, ha e tekintetben elzárkozottságban akartak 
a külvilágtól maradni.

— De komb dalong ni mia ih n ; det es Tid dat 
he det wend, ja  det Noch wott *) — vélé Hejékens a 
jégtáblákkal való küzdelemre mutatva és ott a hajó 
fedélzeten is hasonló véleményben látszottak lenni, 
mert valóban fölhagyott a hajó azzal a kísérlettel, 
hogy a szigetet még aznap elélje s a sik tengerre for
dult vissza.

Fejcsóválva s aggályteljes pillantást váltva, végre 
szétoszlottak az emberek, midőn a sürüdő sötétség 
mindinkább eltakarta a hajót szemük elől, mely ismét 
a sik tenger felé sietett. A hajón levők bizonyosan 
féltek az éj beálltával a szigetet, — hol a jégtoria
tok veszélyesekké válhattak — megközelíteni. A mi 
jó helgolandiaink azonban szívélyes „Gud Noch“-ot 
kívánván egymásnak elfogult szívvel tértek vissza la
kásaikra s közléseik komoly aggályt és félelmet ger- 
jesztének a csöndes, kedélyes családi körben ama kö
vetkezmények m iatt, melyeket a hadi hajónak a jövő 
napon megérkezése előidézhet.

Bárha a helgolandiak bátran , megvetve a halált 
dacolnak a tenger fenyegetőzéseivel, mely nekik mint 
bizalmas szomszédjuk, — mint szövetségesük tűnik fel 
miután ez keresetforrást nyit számukra és a melynek 
koronkinti haragját már megszokták, — mind amellett, 
részvétteljes aggálylyal tekintenek a száraz földnek 
elüttök ismeretlen veszélyei felé, melyekről őket szi
getük elzártsága óvja. Ép ezért, ama gondolat, hátha 
ők is belésodortatnak a háború viszályaiba, a leg- 
nyugodtabbvérü embereket is kellemetlen feszült
ségbe hozta és aggodalommal tekintének a jövő 
nap elé.

Hajnal hasadtával már ismét elfoglalták helyü
ket az azelőtt való este összesereglett szemlélődő fér
fiak , kikhez később nők és gyermekek is csoporto
sultak.

A rettegett hajó a szigethez már szemlátomást 
közelebb ju to tt , s a kikötőt, mely a sekély és a part

*) Ez sem érkezik be már ma; ideje , hogy félrefordul 
jón, még mielőtt az éj beáll#
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közt vo lt, elérni törekedett, gondosan kikerülve a viz- 
alatti sziklákat. Két ágyulövés és a kifeszitett hajó- 
kalauz-lobogó a parton már tevékenységben levő ré
vészeket két kis sajka vizrebocsátására szólitá föl.

A távcsövek segélyével a parton levők csakha
mar fölismerék az angol tengerész katonákat vörös 
egyenruháikról.

A révészeket fölvették a gőzös fedélzetére s a 
karcsú, 50 ágyús fregattá csakhamar előhatolt a jég
darabokon át a kikötőhöz és horgonyt vetett. Egy 
csolnak egy angol hajóstisztet, valószinüleg a kapi
tányt s egy szárazföldi mérnöktisztet szállított ki a 
partra ; azonban Albion büszke fiai, gyorsan a kor
mányzó laka felé sietve, rá sem ügyeltek a sziget ki
váncsi lakóira, s nem igen voltak hajlandók az ösz- 
szecsoportosult tömeg tudvágyát kielégíteni.

Ugyanekkor Hansen Andres kereskedő lakának 
egyik szobájában két fiatal leány, — Helgoland gyer
meke mindenik — élénk beszélgetésbe merült ama 
fontos újság fölött, mely az egész szigetet oly igen 
érdekelte. Említett kereskedőnek a hercegutcában 
igen szép háza volt s őt magát a sziget legelőbbkelő 
emberei közé lehet számítani.

A helgolandi viszonyokhoz képest dúsan ékített 
és fölszerelt laka, a kissé ódonszerü bútorokkal, me
lyeket egyszerű elegancia és kitűnő tisztaság jellem
zett . gondos és ügyesen rendező női kezek nyomát 
árulta e l , — a házi asszonyét, vagy a ház idősb 
leányáét, és csakugyan ez utóbbi volt az — miután a 
ház asszonya már évek előtt kimúlt — ki a hófehér 
ablakfüggönyöket oly Ízlésesen redőzte s a szobadíszül 
kirakott sinai porcellán evőkészletet, egyik távoli ro
konuk , egy messzeföldön utazott hajóskapitány aján
dékát, a portól gondosan megóvta, szóval atyja há
zánál a ház ügyeit önállóan vezette s a mellett a 
boltban is segélyére volt, a ritka csigafajok, kitö
mött tengeri madarak s egyéb cikkek árulgatásában, 
melyek által magoknak kedvező anyagi helyzetet vív
tak ki.

Friedrichs Tina a ház fiatal leányának barátnője 
épen most hozta meg legnagyobb sietséggel a csol- 
nokból kiszállás hirék s a két rejtélyes idegennek a 
kormányzói lakba menetelét. Az öreg Hansen a leá
nyok esdekléseire azonnal a városba sietett k i , hogy 
onnan a rejtély megoldását első kézből vehesse.

A két fiatal leány lázas türelmetlenséggel várt 
már az öreg kereskedő visszatérésére, s az ablakhoz 
ülve egészen kifáradtak a gyanitgatásokban s agály- 
lyal telt el lelkűk; mert a fiatal hölgyek előtt egy 
hadi hajó úgy tűnt föl, mint halált és romlást előidéző 
vulkán s a katonák, kiket itt évek óta nem láttak, 
legalább is, mint embervérrel táplálkozó szörnye
tegek.

Hansen Antye ekkor húszéves volt. Magas kar
csú termetével a sziget legszebb leányának tartották s

a fürdő fiatalabb férfi vendégei közül nem egynek a 
szemét vonta m agára, kik ő érette gyakran látogat
ták atyjának boltját, hogy ott némi apróságot vásá
rolva a szép helgolandi nővel pár nyájas pillantást és 
barátságos szót válthassanak. Az ő tartózkodó s ter
mészetes magaviseleté, melylyel minden bizalmas kö
zeledést visszautasított, megóvták őt a ttó l, hogy irá
nyában merészebb ostromokat intézhessenek.

Antye feltűnően különbözött a sziget szőke leá
nyaitól, sötét, csaknem fekete haja á ltal, mely két
felé választva homlokához sim ult, s melynek fonadéka 
feje fölött körülcsavarodván, ott koszorút képezett. A 
természetnek nem gyakran előforduló játéka folytán, 
gyönyörű, nagy beszélő szeme a legtisztább kékségben 
ragyogott s az ellentétes öszhang ellenállhatlan bájt 
idéze nála elé , melyet szendesége, ártatlansága még 
inkább fokozott. Es a mit szeme s gyönyörű arca 
kifejezett, mi egész külsejét átlengte, ugyanaz 
lakozott lelke mélyében i s : a magasztos, teljes nőies
ség , mely a silányságot megvetve csak a szépért, ne
mesért buzog.

A szigeten általában szokásos viselet, melyet 
Antye soha sem akart elhagyni, mint a szigetnek 
némely — a divatnak hódoló hiú leányai, nagyon il
lett karcsú, kifogástalan, szabályos termetéhez. Ő 
folytonosan bíborvörös paykot hordott, hosszú bő 
szoknyát, melyet sárga-zöld selyem szalag övezett kö
rül, s a fölött izlésteljesen metszett derekat s külön
féle szinü földig leérő kötényt.

Hasonló öltözetet viselt a vele átellenben ülő 
barátnője Friedrichs T ina, a gyógyszerész leánya, 
hasonkoru, kellemes arcú szőke gyermek, kinek hal
vány arcán titkos bu kifejezése ült. Észre leh ete rajta 
venni, hogy valami fel nem fedezhető titok nyomja 
szivét, melynek érzelmei fölött győzedelmeskednie 
nagy küzdelmébe kerül. De azt, hogy ő mily titkot 
rejtegetett, mindeddig senki sem tudta kitalálni, még 
barátnője sem , ki gyöngéd részvéttel faggatta, mi oka 
lehet, hogy az azelőtt körülbelül egy évvel még oly 
vidám leányka annyira megváltozott. És ennek még 
csak okát sem lehete sejteni, mert Tina a legboldo
gabb családi viszonyban élt s a szülői házban csak
nem elkényeztették azáltal, hogy minden óhaját tel
jesíteni törekedtek, csakhogy földeríthessék. A fiata
lok általában feltűnően jártak a szép leány kedvében, 
de ép oly föltűnően hideg és közönyös maradt ő irá
nyukban , habár néha, kénytelen-kelletlen nevet
nie vagy tréfálkoznia kellett is.

— Atyád sokáig kimarad — szólt Tina barát
nőjéhez. — Gjörtsen a kormányzó titkára az előbb, 
midőn előttünk elhaladt, azt mondá atyámnak, hogy 
ők magok sem tudják,mit hozott a hajó, mert a kormányzó 
több mint négy hete nem kaphatott Angliából levelet 
a jég beállta miatt.
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— Ah, Tina, te nem is képzelheted, mily bú 
gyötör engemet — szólt Antye— egy benső szózat mondja 
nekem, hogy ez idegenek szerencsétlenséget hoztak 
a mi nyugalmas, békés szigetünkre. Vájjon mi
féle kigondolható ok vezérelhette őket ide? Talán 
emberekre van szüksége e hadihajónak s innen akar 
matrózokat kierőszakolni. Efélékről sokat beszélt ne
kem Heykens Henrik, ki Angliában is járt.

Pillanatra piros szin futotta be Tinának hal
vány arcát s barátnőjére félénken tekintve, susogta:

— Ne engedje azt is ten !
Azonban csakhamar eszébe jutván, hogy a mat

rózlegények erőszakos elhurcoltatását már betilták 
Angliában és hogy azt soha sem terjesztették ki az
előtt sem a holgolandiakra , visszanyerte előbbi lélek-

nyugalmát, habár az a gondolat, melyet Antye csak 
úgy könnyeden oda vetett, nagyon kellemetlenül ha
tott rá.

E pillanatban egy fiatal, erőteljes, barna, nyílt 
és nemes arcú férfi haladt sebesen az utcán lefelé. A 
finomabb szövetű kék tengerészöltöny s a gondosan 
csokrozott keletindiai shawl, melyet viselt, azt gya- 
n itta tá , hogy nem a sziget kis bárkáin, hanem a vi
lágtengereket átszeldelő nagy vitorlásokon szokott 
járni.

— Amott jő Lassen bácsi! — szólt Antye az 
ablakokat hirtelen fölnyitva s a fiatal embert szívélyes 
„jó nap“-pal üdvözölte, mit ez hasonló nyájassággal 
viszonzott, fénymázos kalapját szellőztetve s barna 
fürtös haját homlokáról félresimitva. 

ltjuk.)

A B U K O V I N A I  M A G Y A R  N É P K Ö L T É S Z E T .
(TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK.;

III.

Moldvától s testvéreitől megválva: átment a csa
pat Bukovinába. Nem fogadta őket emberi hang, is
merős bérc vagy életet mutató út, hanem egy ősi vad 
erdő, néma pusztaság, pásztor furulyát soha nem hal
lott völgy, viszhangnélkiili hely, mintha e kis ország 
a számításból kiesett volna, hogy ott valaha ember 
lakjék.

Itt állottak, maguk sem tudva, hogy adjanak 
életet e létező, s mégis néma országnak. Öröm helyett 
szomorúság ült arcukon. Eszükbe jutott e vadság 
láttára az édes hazai föld, a szép székelyföld, hol 
minden oly ismerős volt, hol minden arc egy baráti 
kép, minden ház egy barátságos fogadó, hova fizetés 
gondolata nélkül betérhetni. Ott maradt a rokonság, 
az ősapáktól századokon át öröklött nemesi lak és 
müveit birtok. Mindez átfutott képzeletükben az ide
gen hely láttára. Mindezt elkeltett hagyni, s mivel 
cserélték fö l! Mit kaptak helyébe! Semmit, a miből 
nekik valamit kell teremteni. Vájjon nem lenne-e jobb 
meghajtani a büszke, dacos főt, s leborulva kérni ott
hon egy szemernyi helyet az élhetésre a tyran had- 
parancsnoktól ? Nem ; ezt nem tárták magukhoz 
illőnek.

A mint fájó emlékezésükből kibontakoztak, ismét 
a régi bátorság melengeté keblüket, elszántan néztek a 
feladattal szembe s hozzá fogtak új hazájuk megal
kotásához.

A kormány — mely hazátlanná tette őket — 
nem igen sietett volna a szerződésileg is kikötött 
épületanyagok oda szállításával, ha Hadik tábornok 
sürgetőleg nem lép föl.

Különben az egész, a mit adott, vajmi csekélység 
volt. Pár kocsi Ausztria faluiban összeszedett, sváb 
ácsot szállíttatott id e , kik az erdőségből kivágott 
szálfákat elkészítették s egyhalomra összerakták. 
Kevés kő és az építési eszközök voltak a nagyszerű 
építési anyagok, mit a jó bécsi kormány adott. Lehet: 
mit a felsőbbek megengedtek s adtak, azt az alsóbb 
hivatalnokok zsebre dugták — az ott többnyire di
vatozó szokás szerint — s a szegény menekültek 
megcsalatva álltak a megélhetés nagy kérdőjele 
előtt.

Az ácsok az épületfák elkészítése után, hazaván
doroltak s most maguk gondolkozhattak az építés ne
mes mesterségéről.

Ezek a székely nemesek, kik apáról apára örö
költék családi házukat, vagy építtettek ha szükség volt 
ahhoz értők által, — most házépítéshez fogtak.

A szükség kitaláltatta velük azt , mit eddig nem 
tudtak. Kőből való házról szó sem lehetett. Mert 
nem volt hozzá ember, s a mi fő : szükséges anyag. 
Mit tettek tehát? Faházakat csináltak. Dolgozott 
mindegyik, reggeltől napestig. Mártonfy s a többi 
négy nemes vezényelte az egészet. A szerzetes úgy 
bánt a fejszével, mintha egész életében egyebet sem 
forgatott volna.

A legelső hely, melyet kiszemeltek, a Szucsáva 
folyó balpartján a legszebb rónaság v o lt; keletről 
a hosszan elnyúló máig is úgynevezett: „Kopaszhegy
ség“ védte a szelek ellen.

Itt mindent irtani kellett, mint az olvasók is



gondolhatják, s éz nem -csekély munkába és:' időbe i 
került, - • ■ ' 1

Az első épület, melynek alapját megvetették : a 1 
templom volt. Ekkor határoztak a telep elneve
zéséről. i

Mártonffy indítványára egyhangúlag „ Isten se
gítsenek nevezték. Minden ajk e felkiáltásban tört 
ki. Kellett is Istent segélyül h ívni, mert ez elhagya- 
tottság és lakatlan ország másokat talán őrültekké tett 
volna, míg Ők az akarat és tett emberei: az Ur ne
vével hitték magukat a kitartásban bátoritni. Nem fe
ledkeztek meg arról sem, ki nekik mégis sokban ba
rátjuk volt: Hadik tábornokról. A vitéz katonának, a 
császár kedvencének nevét emlékkő nem hirdeti; ha
mar elfeledte a világ, tisztelői és irigyei egyaránt, 
de nem feledte el a csekély székely csapat, s az egyik 
telepet nevéről nevezte el.

Az első teleptől Hadik alig két órányira épült, s 
az utóbbitól egy órai távolban Andrásfalva. Hogy ez 
utóbbit melyik kedvenc emberükről nevezték el, biz
ton nem tudhatni. Hihetőleg még a Székelyföldén le
hetett népszerű emberük valami András nevű nemes 
s erre keresztelték e helyet is. Vagy maguk közül 
valakiről.

E mai napig legnevezetesb három magyar falu 
közül a két utóbbi Istensegitsnek alapítása után épült 
S ezen három helységbe oszoltak aztán föl. Terme 
szetesen mindegyikbe kevés ju to tt, hisz már mene. 
külésük percében nem voltak többen ezernél, s egy- 
kettő a kétévi bolygás alatt úgy is elveszett közü
lök. Isteni tiszteletre mindig Istensegitsbe jöttek 
össze, hol Mártonffy székelt s hallatta hatalmas ékes
szólását. Ez ember felvilágosodott, szabadelvű 
magyar szerzetes volt, kinek szép tehetségétől s bá
tor jellemétől honi szerzetestársai eléggé tartottak.

A roppant munkában, mit a földnek -gy.ümüL - 
csözővé tétele megkívánt,maga Mártonffy ment elől jó pél
dával. psS " \ 1

A menekültek közt volt sok nem es, ki életében 
sem próbált szántani vagy vetni, ki nem tudta mi az 
irtás. Mind erre jó módjánál fogva otthon szüksége 
sem volt. Hanem most élni kellett és pedig saját 
kezének munkája után. A szerzetes megtanitá őket. 
Maga számára kihasított egy darab földet s ő mű
velte , tétté termővé. így a többi i s , s végre beleta
láltak s azt vették észre, hogy majdnem mindnyájan 
kész földművesek.

A szükségben a magyar ész és vér sokat, igen 
sokat képes kivinni! 1777-ben telepedtek le Bukovi
nában s pár év alatt a vidék egészen más alakot 
öltött.

Igaz, mindezt nemcsak a vad vidék nehéz sze- 
liditése által érték el , hanem az ennél még vadabb 
emberi szörnyek kiirtásával.

Istensegits mellett a Kopaszhegységben egy rab

lóbanda^ fészkelt Cibénv hires főnök vezérlete alatt, ki
től Galicia ép úgy remegett, mint Bressarábia. E két 
tartomány szegény lakói a rabló haláláért imádkoztak 
mindennap. S a  kitől oly sokan remegtek, aki t  annyian 
megátkoztak: attól a magyarság megszabadító őket. 
A félelmes em bert. kit a fekete tenger melletti lakók 
is mmd ismertek, Antalffy nemes fogta el. A vezért 
megölték, banditáit pedig szétugrasztották. Nyoma 
hirnevének máig fenmaradt, mert a helyet, hol Isten- 
~segits elterül, máig Gibénynek nevezik.

A kormány, midőn hírét vette, hogy a tartomány
ban a magyarok lakta helyen, mily rend és pontos
ság uralkodik, nagy csodálkozása mellett nem kis 
örömet érzett. Mert az eredmények megváltoztatták 
eredeti tervét, mely nem más volt, mint a kis or
szágot Ausztria Szibériájává tenni az oda küldött 
zendülők által, kik aztán bánja is ő: hogyan élnek 
meg a sok rablóbanda közt. E terve cserben maradt, s 
már most rendezni kezdte a kis országot. De miként ? Ta
lán iskolákat állított fel vagy templomokat? Nem! 
Kaszárnyákat építtetett. Minden absolut kormány 
ilyesmivel boldogítja a népet.

A magyarok nem törődtek a kaszárnyákkal s 
azok lakóival. Hisz nekik semmi közük sem volt ve
lük. Annál többet törődött az első parancsnok, kit 
Me tettek. Mindig káromkodott s szidta a sok be
tyárt és zsiványt, kik miatt a világ megett kell 
laknia.

Megjegyzendő : Bécsben őt úgy informálták, hogy 
az ott lakók fékentartására kell ügyelnie, s Bukovina 
első parancsnoka a becsületesen élő menekülteket zsi- 
ványoknak, rablóknak címezte.

Mikor megunta a folytonos haragot és a cí
mek osztogatását, reá vette fejét, hogy Mártonfyt 
meglátogatja.

----------A. parancsnok a látogatás után oly jó kedvvel távo
zott, hogy elfeledte Bécset. Mindennap együtt volt 
Mártonftyval s néhány nemessel. Vadásztak a külö
nösen farkasokban gazdag erdőségekben, s esténkint 
barátságos poharazás közt töltötték az időt. így vál
tozott meg a parancsnok; ott is halt meg s az isten- 
segitsi temetőben nyugodja örök álmát.

Lassankint a kis ország népesedni kezdett. Sváb 
telepek érkeztek; oláhok is szivárogtak át hol Bessa- 
rabiából hol Olaszországból. Városkák alakultak be- 
vándorlott német iparosok á lta l, ott a hol a kormány 
először két kaszárnyáját építtette.

Jö tt később Izrael maradéka is — és pár évti
zed alatt emberi élet terült el Bukovina felett.

A magyarság egyre szaporodott. Még három fa
lut kellett alapitniok. Józseffalvát (ezt talán József 
nádorról nevezték el) Fogadj istent és Tomnatikot 
(ezt már előbb is igy hitták.) Ez utóbbi kedvezőtlen 
helyzete miatt — a havasok közt feküdt — ma már 
megszűnt. Fogadj isten a legkisebb magyar hely Isten-
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segíts határán túl egy völgyben. Józseffalva a m old
vai határon fekszik Szncsáva városhoz közel: ez 
a legmesszebb áll a többi magyar falvaktól, mintegy 
tizenkét mértfóldnyire. Lakói is a legszegényebbek, 
mert a kormány kevés földet adott nekik s az sem 
termékeny. Aztán vegyesen laknak az oláhokkal. De 
azért a helység neve m agyar; a biró is mindig ma
gyar, úgy az elöljáróság is. A jámbor oláhság meg
tanulta a magyar nyelvet s békésen élnek együtt- 
Csak templomuk és iskolájuk nincs. Az elsőt egy fo
gadott bérház pótolja, az utóbbit pedig szintén bér
ház, de a mi legsajnosabb, rendszeres tanító nélkül. 
Olvasás- és Íráson kívül többet nem tanulnak. Most 
különben templomot és iskolát építenek adakozás u t
ján, hanem a könyöradományok csak felényire építet
ték fe l, s mig újabb segély nem érkezik addig abban 
maradt. A kormány nem sokat tesz érdekükben ; — 
csak a királyné adott némi segélyt nekik. Pedig kön
nyen lehetne biztositani existentiájukat. A legnagyobb 

.magyar falu Hadik, melyet most vaspálya szel keresz
tül, állomással. Naponkint épül; csak az angolok épí
tettek már vagy busz szép nagy épületet, melyet 
több is fog követni. Rebesgetik, hogy a már most 
majd tízezer lakosú falu nem sokára várossá nőd ki 
magát, s szép jövője lesz, a mennyiben a keres
kedelem központjává válhatik Bukovinában.

Andrásfalva szintén elég nagy; itt laknak re
formátusok is mintegy nyolcszázan, kikről az a neve
zetes , hogy bár letelepedésük első korszakában a ka- 
tholikusokkal vegyest hallgatták Mártonffyt, azért val
lásukat megőrizték, s most az erdélyi superintendentia 
látja el őket pappal. A többi lakosa római vallásu ; a 
legszebb egyetértésben élnek. Istensegits hosszan el
nyúló rendes utca-soraival, melyek közül a fő-utcát fel
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T Á R C A - L A P O K .
A hétről.

Páris ostroma!
Nem csoda, ha ily szép asszonyt ostromolni ké

szülnek. Csakhogy a mostani másféle ostrom, udvar
lásnak kissé komoly volna.

Elhangzott a Mabille zenéje, eloltották a Bollier- 
kert gázlobogványait, a színházak engedélyt kérnek a 
kormánytól, hogy — ne játszhassanak, Sardou el
dobja a tollat s kardot ragad, a hangversenytermek 
némák, csak a templomok s a bástyák zajosak. Amott 
erőt esengenek, hogy emitt megállhassanak.

A kankánt fegyveitánc váltotta fel.
Ez a bűbájosán ledér város , egész világ tündér

és alszegnek nevezi,— a házak előtt pompázó sudár 
jegenyéivel szép látványt nyújt az idegennek. A vasút 
szintén átszeli s állomása van. Majd száz év repült el 
a bukovinai magyarság felett, mely az idegen földön 
közel harmincezerre felszaporodott, s erőben és ne
mességben a kis tartomány lelkét, javát teszi. Falvai
ban — Józseffalvát kivéve — egészen, tisztán maga 
lakik, s nem engedi, hogy más mint magyar ékelje be 
magát körükbe.

Magyarságukat félteni nem lehet, mert a legélet
revalóbb faj minden nemzetiség közt s mit is lehetne 
ott félteni, a hol most is a Győrffy. Pető, Salamon, 
Antalffy, Csobot. Dany, Orbán s. t. b. családok vi
rágzanak ? Átéltek ők is sok olyan kormányt, mint 
mi az anyahonban, — s végre is férfiasán gázoltak 
ki belőle. Germanizálni is megpróbálta őket Bach 
rendszere, — de eredmény nélkül. Most a Magyar
honból kirepült Bach-sereg boldogítja őket és Buko
vinát jótékony kormányzásával, fühöz-fához kapkodva, 
hogy bebizonyítsa germanizátori képességét, — de 
mind hiába! A magyarság hajthatlan és szilárd, az 
oláhság meg amúgy is alszik, s nem lehet felkelteni.

A csángókkal összeköttetésben vannak, s együtt 
beszélgetnek kelet felé nézve: nagy Magyarország ma
gyarjairól, a kedves testvérekről! Napfelkelte mindig 
az ősi hazát juttatja eszükbe, s ilyenkor köny rezeg 
szemeikben s felsóhajtnak : szegény, édes hazánk ! Mi 
pedig büszkén mondhatjuk : legyetek üdvözölve a tá
volban testvérek! maradjatok oly erős s derék nép, 
milyen vagytok idegen hazátokban száz év óta — ti 
pedig csángók majd másfélezer év óta — s akkor 
bizton hisszük, hogy tisztán fog ragyogni a magyar 
név idegen földön is.

Népdalaikról később.
LÁSZLÓ MIHÁLY.

álma, a félvilág (de az igazi, nem a demi-) pa
rancso lja , kiről azt mondák: elaggott, elsenyvedt, 
csak tulcsigázott örömek tartják még benne az életet, 
csak a gyönyör képes még velőtlen tagjait fölvilla
nyozni , ez a város ledobta varázslatos testéről a puha 
bíbort, s halni készen ölté fel a durva katonakö
penyt.

Megemlékezett őseiről.
Ez az 1792-i év Pórisának méltó leánya.
Mondjon a távolból higgadtan gondolkozó a vég

erő e megfesziiléséről bárm it, Ítélje azt esztelennek, 
mert hiábavaló, még sem fogja ócsárolhatni, hogy egy 
halálosan megsebzett nemzet keze a végtusa görcsé
ben a sors küllőibe kap s rohamában meg akarja 
akasztani.

T Á R C A .



Az Öröm városában’ csak a jaj’ hangjai fognak 
hangzani.

Pompás utcákat kegyetlen golyók fognak tönkre
tenni.

A boulevardok csengő, vidám népe helyett ha
lottak és sebesültek fognak a fasorok mentében fe
küdni.

Hanem a nemzet megmutatta, hogy kormánya 
lehetett romlott és gyáva; ő még bátor és tetterős.

Hajdan a guillotine tisztította meg a francia tár
sadalmat. Ma a porosz golyója.

Keserű cura, de a sors csak ily heroikus szere
ket ismer.

S mig a szajnai testvér vérárban fürdik, mit 
csinál szerény dunai nővére?

Gyülésezik.
Dalárok elvonultak, tanárok elhúzódtak — jőnek 

a juristák. Lesz nekünk is jogász-gyűlésünk, hogy 
szegény Verbőczynek öröme teljék bennünk. Kern 
fogy el a hold, és Pest utcáin csupa eenzura-viselt, 
diplomákba burkolt doktor és prókátor fog já r
kálni.

Meddig tanácskoznak — nem bizonyos, de hogy 
Verbőczy uram ő kegyelme egy bálon meg fogja 
forgatni a pesti hölgyeket és egy banketten roppant 
hosszú felköszöntéseket fog széles Magyarország fel
gyűlt rendéivel megetetni , az már el van hatá
rozva.

A toaszt-felhők már feltorlódnak Pest határán.
Nem lehetne-e a f i s k á l i s o k  toasztjait con-  

f i s k á l n i ?
A tanácskozás tárgyait nem ismerem, de azt tu

dom , hogy az érdemes jogászság következő kérdéseket 
fog a gyűlés elé terjeszteni.

1) Hány absentia szükséges a rra , hogy egy tan
folyam kitünően absolváltnak tekintessék?

2) Mily különbség van a tanterem s az egyetemi 
folyosó légmérséklete közt ?

3) Hány parthie billiárd mondható ügyvédjelölti 
praxisnak ?

4) Miképen lehet a pandektákat makaó közben 
megtanulni, a nélkül, hogy kezünkbe könyvet vet
tünk volna?

5) Nem tanácsos-e a tanpénzt a kávéházi pin
cérnél — mint „hiteles“ helyen letéteményezni?

Tehát gyülésezünk, de tulajdonképen minek?
Fel nem foghatom a jogászi, népnevelési, tanári 

gyűlések szükséges voltát. Mért akarnak az emberek 
saját nevelésükről gondoskodni, mért nem bízzák azt 
a kormányokra ? Hisz ezek a derék, atyai kormányok 
szívesen veszik a nemzetek iskoláztatását kezükbe.

Ott van p. porosz király ő felsége, ki tudvale
vőképen mindenét az ur asztaláról kapta — bocsánat! 
vette, ígéretet tőn Európának, hogy ezentúl Német
ország „vára lesz az istenfélelemnek , szigorú

erkölcsöknek é s n o  meg az u. h. valódi' szabadság- 
nak is. “ Más szóval: Európát ő nevelésbe veszi.

Kellemes és kecsegtető kilátások!
A fejedelem apja, nevelője és mészárosa lesz 

hűséges alattvalóinak. Felneveli, jól betanítja s há
borús parádék alkalmával megengedi, hogy a derék 
nemzet véréből fessen a fejdelmi homlokon borostyán- 
koszorút.

Istenfélelem, szigorú erkölcs s valódi szabadság, 
ki óhajtana többet ?

Az a szép k o r , melynek Európa 1848-ban saj
nos elvakultságban véget vetett, újból feltetszik a 
pitymalló láthatáron s Metternich szelleme a túlvilá
gon csókokat hint a berlini bölcsnek.

Aranykor, gyémántkor!
Két tankönyve lesz a nemzetnek: a katekhizmus 

s az exercir-reglement.
Két ruha lesz divatos: a reverenda s az uni

formis.
Két házi eszköz elkerülhetlen minden békés pol

gár háztartásában: olvasó és hátultöltő.
Ez azonban még nem az „istenfélelem“ és „szi

gorú erkölcs“ rovatába tartozik. 0  dehogy oda! Ez 
a „valódi szabadság“ v o lt, az istenfélelem egészen 
más. )

Az istenfélelem szerint, gondolni sem szabad 
egyebet, minthogy a mennyei boldogság a veres sas
kereszt II-dik rendjénél kezdődik s ki nagykeresztet 
visel mellén, az már ez életben is a szentek közé 
tartozik.

Hát még a „szigorú erkölcs“ kurta vas, 20 évi 
várfogság, kötél vagy kegyelem utján golyó.

ügy van az, mert Vilmos király ő legyőzhet- 
lensége azt a babérkoszorút, melyet neki a nemzeti 
lelkesedés nyomott kezébe, — a káplárbotra fűzte. 
Boldog Németország!

„Lieb Vaterland magst ruhig sein!“ énekelte a 
berlini s hamburgi börze, mikor a porosz dicsőségre 
már felülfizettek. Hiszen „ruhig“ is lett az, csak na
gyon csendes ne legyen.

Mily hálával fogunk mi nekik tartozni, ha ez a 
20-dik századbeli kultúra valamiképen hozzánk is be- 
lopózik.

Ez a legroszabb germanismus volna, mely még 
az anti-puristák türelmének is véget vetne. Még Jó- 
kayénak i s !

Akaratlanul a „Fekete gyémántokba“ botlottam. 
Jókay újabb müveiben germanismusokkal kezd beviteli 
kereskedést űzni. Nemde furcsa?

Nincs királyhágón inneni s túli, kapcsolt rész
beli és kapcsolatlan veréb, mely ne tudná, hogy Jó
kay páratlan magyar prózairó — volt. Észjárása oly 
magyaros, hangulata oly lelkűnkhöz szóló, kifejezései 
oly zamatosán erőteljesek, hogy egy egészen sajátsá-

48*
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gos színű és ízű prózának megteremtője lön, oly pró
záé , melyet ország-világ utána irt halaványan s az ő 
creáló tehetségének zománca nélkül.

Mióta azonban regényeit újsága számára Írja — 
tárcának, e legkiválóbb s legfényesb sajátságát is ve
szély fenyegeti. Azon gondatlanság, mely regényeinek 
tervezetében, azon könnyed szórakozottság, a selejtes 
futólagosság, mely jellemeinek rajzolásában nyilatko
zik — irályára is átragadt s ő, ki a magyar prózának 
hajdani alapján annyi szépet épített fel — germanis- 
musokkal és idegen szavak, szólamok rajával lepi el 
s z ü k s é g t e l e n ü l  regényét. Szükségtelenül, mert 
hol kész kifejezés hiányzik, ki volna nálánál hivatot
tak!) azt megteremteni?

Következnek a példák.
A „megteremtve lettu-féle (wurde) szenvedő ala

kot, mely a magyar fület annyira bántja — széltiben 
használja.

„Tárgyróli jegyzetek“ a 11-ik kötet 116. oldalán 
találhatók.

„hogy a fák ne nőjjenek az égbe.“ (111. 140.)
„akkor nulla a nullára fölmegy.“ (IV. 17.)
„legfőbb ideje“ (höchste Zeit) (ÍV. 34.)
„serpenyőbe vágta őt“ (in die Pfanne gehauen) 

(111. 107.)
„ki az egész üzletet az F.-ből érti. („aus dem 

F verstehen.“ I. 131. )

„Szászországi ur isten.“ (111. 109.)
Előfordulnak még „repülő szavak“ (fliegende 

Worte,) „mikor az ördög megéhezik, legyet eszik“ 
(in der Noth frisst der Teufel Fliegen“), de ezeket az 
elő s utánrakott idézőjelek némileg kimentik.

Ennyit böngésztem ki hamarjában. Lesz ott 
még több is.

Domino.

IRODALOM.
S eherr egyetem es iro d a lo m tö rtén e te . —

( A l l g e m e i n e  G e s c h i c h t e  d e r  L i t e r a t u r .  
Ein Handbuch in zwei Bänden. V o n  J o h a n n e s  
S c h  er r .  Dritte neu bearbeitete und stark vermehrte 
Auflage. Stuttgart, Verlag von Carl Conradi.)

II.
Seherr egyáltalán nem ismeri a XVI. század ma

gyar költőit. — Balassa , Tinódi, llosvai nem után
zók , inkább önmagukból meritnek; irataikon az ere
detiség csalhatlan kinyomata. (Más kérdés: rímes 
verselésök mily fokán áll a költészetnek?) Azonban 
nem tagadhatni , hogy az európai korszellem, a re
formatio , a tudományos kiképeztetés végett külföldre 
ment ifjak folytonos érintkezése a külföld irodalmá
val , a magyar nemzet örökös hadakozása , egy irány
ban való elszigeltsége hatással voltak e század

ban a mi irodalmunkra is. A XVII. században ma
gyar kortársai fölött kimagaslik Zrínyi, ki szintén nem 
utánzott senkit, ki önmagából indult, önlelkéből me
rített. Azonban e század irodalmát összehasonlítva az 
akkori európai irodalommal, nem állja ki a versenyt. 
Nekünk csak egy Zrínyink, egy Pázmányunk van a 
Corneillek, Moherek, Boileauk , Miltonok ellenében. A 
XVIII. század első fele meddő mind a költészetre, 
mind a tudományos irodalomra. A szegénység és sü- 
lyedés kora ez. A divat ~  francia ; minden a francia 
mintára van gyúrva: viselet, ruha, élet. bútor, nyelv 
irodaim . Csupa franciáskodás. Ki magyarul ir, nem 
talál olvasóra.

Scherrt követve: ,a  XIX. század küszöbén föl
tűnik Kisfaludy Sándor, ki hírnevét, „Himfy szerelmei“ 
cimü, dalcyclussal alapitá meg és ki az epos és drá
mával is megküzdött, habár balsikerrel. „ Himfy sze
relmei“ 20 szakaszban 400 dalt tartalmaz, melyek 
egészen Petrarca szellemével gondolvák s annak mo
dorában kivivék. Nemzeti mi sincs ezen kiterjesztett 
s elnyújtott ámbár melodicus lyrában és ezért a ma
gyarok tiltakoznak is azok ellen, kik e versekben újabb 
irodalmuk hajnalát akarják fölismerni.“

Hogy Kisfaludy Sándor puszta utánzója Petrar
cának mind külalak mind béltartalomra nézve, ennek 
ellenkezője rég ki van mutatva. Maga Kisfaludy Sán
dor is megfelel e gyanúsításra. Ő csak ugyanazon 
forrásból merité dalait, honnan Petrarca, a sz ív  or
szágából és midőn ez kimerülni kezd, olvas a termé
szet könyvéből. A szerelem dalnokai ők , kik egyfor
mán szeretnek és éreznek. — Kisfaludyt megértette az 
egész ország, s költeményei mindenütt visszhangra ta
láltak.

„Nagyobb érdemben részesül a magyaroknál 
K i s f a l u d y  Károly, valamint Berzsenyi, Kölcsey, 
Cucor, Csokonai (? XVIII. század) Vörösmarty, kik 
többé, kevésbé a nemzeti költészet egyedül üde forrása, 
a nép költészet után indulnak és megalapítják a ma
gyar lyrát. Dalaikat jobbára a nép zengi (?), külö
nösen Csokonai dalát, a „Csikóbőrös kulacshoz“ egész 
Magyarországon széltiben dalolják. Kölcsey szép bal
ladákat s románcokat ir t; Kisfaludy K. élces, nem
zeti alapra fektetett vígjátékokat és történeti, kissé szó- 
noklatias színmüveket. Végre Vörösmarty M. kitűnő 
tehetségét a költészetnek majd minden ágában megkí
sértő , még a történeti drámában is. 0  elismert nem
zeti költő. Üsztönöztetve a német s angol irodalom 
fejlettségétől, a d a l, óda. elegia, epos és színmüvek
ben minden elődét annyira túlszárnyalta. miszerint 
túlzás nélkül, az igazsággal egyezőleg, bátran el
mondhatni , hogy Vörösmarty teremté meg nemzeté
nek irodalmát (?) -— Bajza, Lisznyai és Bártfay (?) 
mint lyricusok szintén említendők.“

Tehát Kölcseyről csak azt jegyzi meg Seherr, 
hogy szép balladákat s románcokat irt; mint szónok-
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ról s Ítészről tudomást sem vesz. És Kölcseynek, ki 
a népköltészetet nem is kedvelte, úgynevezett balla
dái csak költői ,'ieszélyek és regeképek. Bajza is sok
kal erősebb volt az itészetben s nagyobb irodalmi ha- j 
tást gyakorolt széptani és kritikai dolgozataival, mint lyrai . 
költeményeivel, (laray J. nincs megemlítve, hanem 
Lisznyai; Vahot S. helyett is Bártfay szerepel, Tompa 
pedig az epos-költők közé : Arany és Szász mellé van 
sorozva. És hol „Bánkbán,“ és az „Ember tragé
diája“ lángeszű szerzője? — Vörösmartyra ráfogja, 
hogy megteremtő nemzeti irodalmát. Talán csak 
irányt adott a kornak s egyúttal kort is teremtett. 
Jegyzetben közli a szózatot Moltke fordításában, azon 
állítással, hogy a szózat a magyar Marseillaise (?)

„A legeredetibb s legnemzetibb minden eddig lé
tezett magyar költő közt mégis Petőfi S. Harci dalát. „A 
huszár és csikóst“ (?) az 1848—9-i harcokban énekelték;— 
prophetai szellemű hazafi dalait az egész iljuság, — 
szenvedélyes szerelmi dalait minden parasztleány zengi; 
költői elbeszélései minden fonóházban ajkról ajkra 
szállnak ( ? ) . . .  Petőfi igen termékeny volt. Elmondhat
ni róla továbbá, hogy ő valóságos természet-költő. 
Hamar abban is hagyta tanulmányait, csakhogy ka
tonává lehessen és azután atyjától kiváltatván (meg
látszik, kitől vette az adatokat), több éven át mint egy 
vándor szinésztársaság tagja az országban kóborolt. — 
Hála is ten ! nem is található föl Petőfiben bármi ta- 
nultság, miveltség! (?) Több tekintetben ő Magyaror
szág Burns-e. (Kár volt a több tekintetet ki nem fej
teni). Telve korlátlan phantasiával, mocsoktalan s 
tiszta természetességgel, megáldva vidám, sőt pajkos 
kedélylyel, büszke lévén hazájára, szive nemzete üd
véért dobogván : dalaiban egy ép, egészséges, költői 
szellemű [s szenvedélyes nép lelkes és kellemes körébe 
varázsol. Minden költeményében népdali zengzetesség 
van. Genreképei a parasztok, pásztorok s csikósok éle
téből oly naivak s plasticailag kidomborítottak, mint 
a legeredetibb népdal. Szerelmi s bordalai arról ta
núskodnak , hogy egyszersmind hű képek életéből. 
Mesteri vonásokkal festi hazája „Alföld“-ét ; lángoló 
hazafiság lengi át a magyar nemzethez intézett szóza
tait. A népies elbeszélők naiv, phantasticus modorá
ban beszéli el Petőfi népmeséit vagy csárdákban vagy 
apásztortüznél. Mintegy fékvesztetten rohan az égszinü 
tflndérország régióiba, honnan korlátlan büvészettel a 
képtelenségek egész raját összehalmozza. A magyar 
irodalom haladását, melyet Petőfi mint lyricus eszkö
zölt, előmozdította mint epicus, Arany János ; vele egy 
utón járnak Szász és Tompa.“

Scberr adatokat Petőfi felől Dux A ., Kertbeny, 
Opitz és Teniertől közöl, kik gyönge fordításokban mutat
ták be. Pedig csak föl kell vala nyitnia Gottschall érte
kezését Petőfiről, ha maga röstelte költeményeit ta
nulmányozni s mindjárt más fogalma leend. Kü
lönben is Petőfi a német irodalomban aránylag eléggé

ismeretes. Heine, Arnim, Uhland kedvezoleg nyilatkoz
tak róla. Bodenstedt mondja: „Petőfit más nem
zetek mai legjobb lyricusaival összehasonlítva kevés 

j közelité meg és egy sem multa fölül.“ Grimm Her- 
■ mann így szól: „Petőfi úgy áll előttem, mint a kit 

minden idők s népek legnagyobb költői közé kell szá
mítanunk.“ Gottschall beható bírálat alá vevén költe
ményeit, habár csak Kertbeny nyakatekert fordításai 
u tán , végre igy nyilatkozik: „Ha elejétől végig s mi
nél tovább lapozzuk e könyvet, mindinkább meg
érlelődik bennünk az a meggyőződés, hogy Petőfi 
nagy költő. Mily lelkiismeretlen állítás az is, hogy 
semmi tanultság, miveltség nem volt Petőfiben s hoz
zá a durva megjegyzés : Hála isten! . . .  Aranyt is 
csak odavetőleg, mint epicust említi s vele egy sorban 
Tompát.

„A magyar beszélyirodalom nevezetes terjede
lemre tett szert. Munkásai közül említendő Jósika és 
Eötvös, a nagyérdemű államférfi s termékeny novel
lista, kinek „Falu jegyzője“ a modern európai regény- 
irodalom termékei közt tiszteletreméltó helyet fog
lal el.“

Tehát, a magyar beszélyirodalmat csak Jósika s 
Eötvös képviselnék, és emlitésreméltó csupán a „Falu 
jegyzője“ ? Ennél a külföld a Karthausit bizonyára 
jobban ösmeri. Jókai Mórról, a kitűnő novellistáról 
Scherr mit sem hallott, de kifelejtette Kemény Zsig- 
mondot is.

A történetirodalomról tett megjegyzések zárják be 
a rövid fejezetet. Hogy ezeket Flegler Sándor értekezései 
után irta , alaposságánál fogva föltűnik. Elősorolja a 
történetírásnak kezdetleges, krónikaszerü voltát, a fej
lődési phasisokat, mint cserélte föl a latin nyelvet a 
magyar, hogy Virág B. honosította meg a történeti 
m üirályt, végre dicsérettel említi Horváth Mihályt és 
a kitűnő Szalay Lászlót.

Ennyit s nem többet ir rólunk Scherr János 
egyetemes irodalomtörténetében. Kevés külföldi műben 
találkozunk oly jóakaratu, habár kevésbbé alapos s korlá
tolt körben mozgó tanulmánynyal, mint Scherr jelen 
könyvében, ki kevés lapra összeszoritva, a külföld ed
digi eljárásához mérten, eléggé méltánylólag ismerteti 
költészeti s történeti irodalmunkat.

Szepezdy K. Gyula.

*

I)alár-em lény . Az 1870-dik d a l á r ü n n e -  
p é l y  e m l é F e u T ^ s z e r k e s z t é  V a j d a  Vi k t o r .  
Kiadja a magyar daláregyesület. Ez azon emlékkönyv, 
melynek „Dalár-album“ címen leendő megjelenését la
punk még e tavasz folytán birdeté. Hogy miért vál
toztatta meg a kiadó daláregyesület a könyv címét, s 
hogy miért vévé fel „a 1 b u m“ helyett az „e m- 
1 é n y“ jellegtelen kifejezését? nem tudjuk. Annyi



áll, hogy sokkal helyesebb és indokoltabb lett volna 
albumba és nem emlénybe foglalni a könyv tartalmát, 
mert a választék nem hiányzik, és kiadók ez esetben 
mintegy kényszerítve lettek volna a könyvet ékesebb 
külalakkal bocsátni a világ elé. Sót mi a tartalomra 
nézve is másként jártunk volna el. A kisebb dolgozatok 
mellőzésével ugyanis tért juttattunk volna a m. dalár- 
egyesület alapszabályainak, mert ezek kiegészitői a 
dalár-történetnek, s legfelebb az első költemény meg
tartásával s egy jelesebb zenemű fölvételével a da- 
1 á r - a l b u m ,  cimleg és tartalmilag, minden
esetre jobban megfelelt volna rendeltetésének. Vagy 
mindezek mellőztével s az apróbb dolgozatok kihagyá
sával, tisztán csak a magyar dalárdák történetére s 
az alapszabályok kiadására lehetett volna szorítkozni, 
így legalább az egyszerű címnél fogva is több érdeket 
költött volna a könyv, mint a jelenlegi talányos kife
jezéssel. Ez egyébiránt a daláregvesület dolga, s mi 
csak a lényeget illetőleg kívánjuk elmondani néze
teinket. A d a l á r - e m l é n y ,  a dalárdák történetén 
kívül magában foglalja Jókainé, mint daláregvesületi 
zászlóanya fametszetü arcképét az erre vonatkozó rö
vid irodalmi vázlattal, K o m ó c s y ,  Á b r á n y i  E., 
P o n g r á t z  Emil b., költeményeit, gr. Teleky Géza 
„A b o l d o g s á g  n y i r e t t y ü j  e“ cimü beszélykéjét 
és Hajdú László rövid elbeszélését a honvédéletből.

A magyar dalárdák története, melyet V a j d a  
Viktor gonddal és úgy látszik, bő források nyomán 
irt meg, terjedelmes képét adja a dalárdák működésé
nek és kimeritőleg ecseteli ama viszonyokat, melyek 
között az egyes dalárdák létrejöttek s ezek csoportos 
alakulása folytán a magyar daláregyesület eszméje 
megvalósult s a dalárügy náluuk is jelentőséget nyert, 
sőt népszerű intézménynyé nőtte ki magát. Ama kö
rülmény, hogy szerző három részre osztá müvét s 
történetének alakot adva. világos és könnyen áttekint
hető rendszert követett, helyes érzékről tesz tanúságot? 
mivel az olvasónak a tárgy gyors felfogását legott le
hetővé teszi. E cikk művészeti, sőt sok tekintetben 
művelődési viszonyainkra nézve is tanulságos adat
gyűjtemény szolgáltat. Tegyük még hozzá, hogy szer
ző teljesen kikerülte az egyhangúságot, mennyiben nem 
csak száraz tényeket sorol elő s nem puszta egymás
utánban követi az eseményeket, hanem a társadalmi 
külviszvmyokat s a kültényezŐk hatását is figyelemre 
méltatja és tárgyát a változatosság kellemével ér
dekesiti.

E cikkben mindenekelőtt általános dalárügyi dol
gokkal találkozunk. A németországi dalárvilággal is
merkedünk meg, mert Németország volt bölcsője a 
dalárdáknak s Németországból terjedt szét a dalárügy 
eszméje, minélfogva az első dalárda nálunk is német 
volt, mint É j s z a k-A m e r i k á b a n ,  Angliában vagy 
Eranciaországban. De csakhamar nemzeti alakot öltött, 
s átment a nép életébe, melynek nemsokára egyik ro

konszenves foglalkozását fogja képezni. Németországban 
a dalárdák egyszersmind politikai eszmét képviseltek s 
az általános németegységi törekvésekben tetemes részt 
vettek, elannyira, hogy a politikai öntudatosság kimű
velésében tetemes részök van. Bécsben a dalárügy a 
kormánykörökben nehéz ellenállásra talált, mig végre 
ott is meggyökerezett s a bécsi dalárda a német da
lárdák között jelenleg már kiváló helyet foglal el.

(Vége köv.)

ZENE.
„Figaro lakodalma.“ Miután Mozárt musájá- 

nak e kedves termékét közelébb a jnemzeti színház
ban is előadják, azt hisszük, nem lesz érdektelen, 
ha e dalmű keletkezésének történetével és legelső 
szinrehozatalának érdekes adataival olvasóinkat megis
mertetjük.

A német operát Bécsben II. József császár lép
tette életbe s Mozárt egyike volt azoknak, kik legin
kább rajongtak ez intézményért. De e rajongás nem 
tarthatott soká, mivel a német opera nem bírta ma
gát fenntartani.

Tudjuk mindnyájan, mennyire fáj midőn remé
nyeink, melyekre talán jövőnket építettük, meghiúsul
nak. De ennél még fájdalmasabb, midőn reményeinket 
valósulásuk után hiúsítják meg az ármány és fondor- 
kodások. így volt ez Mozárttal, midőn tétlenül kel
lett néznie a német opera megsemmisülését. Egy 
atyjához irt levelében (1783 februárius 5.) igy kiált 
fel a nagy zeneköltő : „Minthogy úgy is csak husvét 
utánig élhet a német opera, ugylátszik, hogy azt még 
idő előtt meg akarják ölni, s ezt maguk a németek 
teszik.“

Később igy folytatja: Minden nemzetnek van 
saját operája, mért ne lehetne nekünk németeknek is ? 
Vagy talán nem oly énekelhető a német nyelv, mint 
a francia és angol? s nem énekelhetobb-é mint az 
orosz ? így irt Mozárt csaknem száz év előtt, midőn 
nálunk az idegen dalmű meghonosítása végett, saját 
operánk rovására, még a közelmúltban is többször 
tettek kísérleteket.

Mozárt teh á t, ki nem csak rajongott a német 
operáért, hanem azt tőle telhetőleg támogatta is, ez 
opera részére irta meg „Szöktetés a serailból“ cimü 
dalművét, mely rendkívüli fogadtatásban részesült, s 
melynek sikeréhez Mozárt sok reményt kötött a né
met opera állandósítását illetőleg. De mint mondtuk, a 
német opera nem tarthatá fenn magát s Mozárt újra 
kénytelen volt olasz dalmüvek írásához folyamodni. 
Noha több Ízben akart német dalmüvet Írni, mint 
például midőn megösmerkedett Goldoni „II servitore 
di due padroni“ cimü komédiájával, melyhez már két 
áriát elkészített, vagy midőn Manheimban„Szöktetés“-ét
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szinr eh ózták s bizonyos Klein nevű titkostanácsos „Habs- 
burgi Rudolf‘cimii szövegkönyvet küldött neki megzenési- 
tés végett,—mégis musájának legközelebbi szülöttje olasz 
dalmű lett; nem említvén a „Schauspieldirector“ cimü 
bohózatot, melyet egy II. József császár alatt Schön- 
brunban tartott kertiünnepély alkalmára irt, de a mely 
korántsem tetszett annyira, mint Salieri szintén ez 
ünnepélyre készített ,,Prima la musica e poi la pa
role“ cimü dalmüve.

Mozart, minthogy a bécsi olasz opera, melyet 
„opera buffonak“ neveztek igen jeles erők felett ren
delkezett, nyakrafőre hajhászta a szövegkönyveket. Egy 
apjához irt levélben mondja: „Száznál több szöveg
könyvet néztem át, de egyetlenegygyei sem va- 
lék megelégedve“ s ugyan e levélben írja, hogy Ab- , 
bate da Ponte, a színház poétája, megígérte neki, mi
szerint számára szöveget ir, de ez, az iró nagy elfog
laltsága miatt, soká fog tartani s ha da Ponte Sali éri
vel jó lábon á ll , akkor hihetőleg csakis Ígéret marad. 
Ezért fölkéri a ty já t, hogy Yarescohoz forduljon szö
vegkönyv írása végett. Yaresco hajlandó is volt 
ilyen Írására s rögtön munkához fogott. Cime az uj 
dalműnek Lóca del Cairo lett volna. Az első felvo
nást mind Varesco, mind Mozárt hamar elkészítő, de 
több e dalműből nem jött lé tre , miután Mozárt nem 
tudott megegyezni Varescoval a többi fölvonásra vo
natkozólag.

E dalmii-töredékben két alakkal találkozunk, 
melyek lényegükben igen emlékeztetnek Figaróra és 
Susannára.

Később ismét uj szöveggel foglalkozott; cime 
„Lo sposo deluso “ s írója ismeretlen. E dalműből 
szintén csak néhány számot irt s mindössze a nyi
tány, egy négyes, két ária s egy hármas az egész, 
mit Mozart a szövegből megzenésített. A harmadik 
szöveget : „II regno déllé Amazoni“ mindjárt az első 
szám megírása után félretette. Salieri és da Ponte 
viszonya azonban később oly fordulatot vett, mely 
Mozárt felé hajlitá az utóbbi vonzalmát. Salieri egy 
dalmüve („II ricco d’un giorno“) ugyanis, melynek 
szövegét da Ponte irta, megbukott s Salieri a szöveg
írónak tulajdonítván bukását kijelentette, hogy készebb 
lesz ujjait levágni, mintsem valaha da Pontétól vala
mit megzenésíteni. Da Ponte féltve állását, uj ze
neszerzőt keresett, ki szövegeit érvényesíteni képes le
gyen. E végből Mozarthoz fordult, s Mozart rögtön 
késznek nyilatkozott da Ponte egyik szövegét földol
gozni. Mozartnak az a gondolata támadt, hogy leg
jobb lenne opera-szövegnek Beaumarchais „Le mariage de 
Figaro“ cimü vigjátékát földolgozni. Da Ponte meg
örült e szerencsés ötletnek, s rögtön hozzáfogott a 
szöveg megírásához.

Hat hét alatt „Figaro lakodalmának“ szövege 
és zenéje elkészült. Tudván azonban, hogy Beaumar

chais vigjátéka mennyi küzdelem után került színre a 
Bécsnél sokkal szabadelvűbb Párisban is, Mozart ag
gódni kezdett müve szinrehozatalának lehetősége fe
lett. Da Ponte azonban, ki elővigyázatból Mozartot 
figyelmeztette vállalatuk titokbantartására, midőn minden 
készen volt, anélkül, hogy valakinek szólt volna, el
ment József császárhoz s elmondd néki a történte
ket. József császár a mü elfogadására két okból nem 
tudta elhatározni magát. Először : Mozartban, kinek 
tehetségét ugyan elösmerte, nem bízott, hogy képes 
legyen egy nagyobb opera megírására, másodszor 
mert épen ő volt az, ki midőn egy francia társulat 
Bécsben Beaumarchais vigjátékát színre akarta hozni 
betiltotta az előadást. Da Ponte azonban fólvilágositá 
a császárt, hogy a vígjáték az uj földolgozás követ
keztében előadhatóvá lett, s hogy Mozart zenéje sen- 
satiót fog csinálni. A császár magához hivatta Mozar
tot s a dalmű néhány számát nagy megelégedéssel 
végighallgatván kiadta a rendeletet, hogy „Figaro la
kodalma“ mielőbb szinrekerüljön. Az első lépés meg
történt teh á t, de ezzel még korántsem volt biztosítva 
a mü sikere. Rosenberg gróf, a színház intendánsa 
mindennek a mi nem olasz, ellensége volt, s a mü szin- 
rehozatala elé a hol csak lehetett nehézségeket gördített. A 
dalmű rendezője, Bussani, ki Bartolo szerepét éne
kelte, elmondd Rosenberg grófnak, hogy a lakodalom 
alkalmával, midőn Susanna a jegyet a gróf kezébe 
csempészi, ballet is leend. Az intendáns rögtön hivatta 
da Pontét, s tudatta vele, hogy a császár ellene van 
a hallétnek s e jelenetet egészen kiszakította a szö
vegkönyvből. Mozart ezért oly dühös l e t t , hogy Ro
senberg grófot kérdőre vonni, Bussánit megverni a 
vezérkönyvet pedig visszakérni szándékozott. Barátai 
azonban lecsillapították. A próbákat rendesen tartot
ták s a főpróbán jelen volt maga a császár is. A 
ballet, Rosenberg gróf rendelete folytán, elmaradt s 
Susanna és a gróf, midőn minden elhallgatott, vitték 
végbe érthetlen gesticulátióikat. A császár nem érté 
meg a dolgot, s midőn da Ponte elbeszélte a történ
teket azonnal megparancsolta, hogy alkalmas hallétről 
gondoskodjanak.

Da Ponte memoirjaiban, melyek négy kötetben 
Newyorkban 1823-ban jelentek meg, igy beszéli el F i
garo lakodalmának szinrehozatalát. Snoha da Ponte 
azt állítja müvében, hogy mindez szorul szóra való, a 
hires Jahn kétségbevonja, miszerint a dalmű hat hét 
alatt elkészülhetett volna. Kelly, ki énekes volt, szintén 
igen érdekes adatokat tett közzé Mozart e dalművé
nek keletkezését illetőleg. Többek közt elbeszéli, hogy 
az °Pera egyszerre három dalművel készült el. Righi- 
ni, Salieri és Mozart egyszerre nyújtották be dalmű
veiket. Mindahárom szerző első akart lenni müvének 
szinrehozatalában, miért is a színházi körökben meg- 
hasonlások támadtak és pártok alakultak. Mozart, ki 
igen heves természetű volt, megesküdött, hogy vezér-
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könyvét tűzbe dobja, ha nem az Ő müve lesz az első, 
melyet a három uj opera közül előadnak,

Righini alattomosan működött, hogy célját el
érhesse, de legtöbb kilátása Salierinek volt, mivel há
rom elsőrendű énekes pártolta és udvari karnagy 
volt. De a császár váratlan határozata, mely Mozart j 
dalművének előadását elrendelő, véget vetett a vi
szálynak,

Mozart egyik levele szintén ellenkezőt tartalmaz 
da Ponte állításával. Többek közt azt mondja, hogy 
Kosenberg gróf sürgette a dalmű mielőbbi megírását.
E szerint „Figaro lakodalma“ még sem született oly 
titokban, mint ezt da Ponte állítja. Sőt Kelly azt mondja, 
hogy Figaro egyenesen a császár rendelete foly
tán készült, mi azonban nem valószínű.

Kelly beszéli, hogy Mozart a főpróba alatt ve
res, prémes kabátban s fején paszományos kalappal, az 
időméreteket jegyezve, állt a színpadon. Benucci, ki 
Figarót hévvel s művészi bravourral énekelte, annyira 
elragadd a zeneszerzőt, hogy az halk hangon többször 
bravót kiáltott neki s midőn az első fölvonás végáriá
jában e szavakban tört ki: „Cherubino, alia vittoria, 
alia gloria militar“ oly lelkesedést idézett elő mind az 
énekesek, mind a zenekari tagok közt, minőre még 
próba alkalmával nem emlékeztek. A gyönyörtől elra
gadtatva mindnyájan fölkiáltottak: „bravo! bravo 
maestro! viva, viva grande Mozart!“ A költőre e ki
tüntetés annyival inkább hatott, mert mind olaszok, 
és igy ellenségei voltak, kiket müvével meghódított.

1786. május 1-én adták először „Figaro la
kodalm áét. Kelly azt mondja , hogy zeneszerző még 
nem aratott annyi dicsőséget, mint Mozart Figarójával. 
A ház zsúfolásig megtelt, a dalműnek majdnem min
den számát ismételtették, miért is az előadás még 
egyszer annyi időt vett igénybe, mint rendesen. Az 
előadás vége valódi diadal volt Mozartra nézve; a kö
zönség tombolt örömében s többször kihívta.

Az öreg Mozart irta leányának : „Fivéred dal
művének második előadatásakor öt, a harmadik elő
adásnál pedig hét darabot ismételtettek, egy kis ket
tőst pedig háromszor kellett énekelni.“

A dalmű sikere minden várakozást fölülmúlt. De 
midőn Mozart tisztelői örömben úsztak, ellenségei 
még inkább áskálódni kezdének a mester ellen.

Ezen áskálódások első eredménye az volt, hogy 
József császár a dacapo kiáltásokat az első előadás 
után eltiltotta. „Figaro lakodalma“ kedvence lett a 
közönségnek, de az olasz iskolához tartozó maestrok
nak ez sehogy sem tetszett, s miután a szinpadról 
egészen le nem szoríthatták, azon voltak, hogy leg
alább minél ritkábban adassák elő. S igy történt az, 
hogy Figarót az első évben csak kilencszer hozták

színre, majd harmadfél évig pihenteték s csak 1789 
augusztus 29-én vették elő újólag. Langer Victor.

S i i n 1 á z.
Nemzeti színház. „Lohengrin“ szombati elő- 

adatása újra a leghézagosabb, sőt mondhatjuk, bot
rányos volt. Könnyen azt hiketnők, hogy színházunk 
vezetői mind elkeseredett ellenségei Wagner Richárdnak, 
8 arra a gondolatra kell jönnünk, hogy a dalmű hite
lét szándékosan tönkre akarják tenni a pesti közönség 
előtt. Annyi összevisszaságot, a mennyit ez este lát
tunk, még Pukk szeszélye is alig lenne képes elő
idézni. Huber ur a tempókat illetőleg még most sincs 
tisztában magával; sok helyen igy p. a második fel
vonásban a vitézek kettős karát tulsebesen veszi, mi
nek következtében annak erőteljessége tökéletesen elvész. 
Lassabban kellene játszani az első felvonásban Elsa 
megjelenésének bevezetését, valamint a recitativokat is, 
melyeket a szöveg rovására egészen elhadartatott. 
Huber urnák tudni kellene, hogy Wagner dalműveiben 
a szövegnek kiváló szerepe van, s hogy „Lohengrin“ - 
nel átalában véve nem lehet oly könnyen elbánni, 
mint az olasz dalművek kintornadallamaival. Sajnos, 
hogy e részben a sajtó figyelmeztetését sem veszi te
kintetbe, mely már nem első ízben emel szót e na
gyobb szabású dalmű helyesebb szinrehozatalának ér
dekében. Nálunk átalában véve kevés pietással visel
tetnek Wagner genie-je iránt, sot E l l i n g e r  ur ez 
alkalommal a színi világban ritka skandalummal is 
kedveskedett a közönségnek. Nyílt jelenésben vesze
kedésbe bocsátkozott a súgóval s rendreutasítását bizo
nyára a hátulsó zártszéksorban is jobban hallották, 
mint pianóit. Jobb lenne, ha a szöveget betanulni 
igyekeznék , s kerülné a belesülést, mely épen nem illik 
sem egy elsőrendű művész, sem a nemzeti színház tekin
télyéhez. Az előadás hasonló botrányai elé könnyen 
gátot vethetne az intendáns kineveztetése. A mostani 
interregnum nincs előnyére a művészet ügyének. — A 
horvátok jobban Szivükön hordják nemzeti színházuk 
sorsát, mert nekik már van teljhatalommal fölruházott 
intendánsuk, mig nálunk csak újabb és újabb zilált
ságot és zavart szül a hosszas várakozás.

—r.

TARTALOM : Gondolattöredékek a drámáról. H e g e d ű s  
István. — A fürt. Dux Lajos. — Alva s ébren. C s e p r e g h y  
Ferenc. — A Helgoland! leány. Grabowszky gróf beszélye 
A bukovinai magyar népköltészet. Történeti előzmények. 
L á s z l ó  Mihály. — Tárcalapok. — Irodalom. — Zene. — 
Színház.
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Szana Tamás. Fekete Kernát.

Pest, 1870. A „MINERVA“ gyorssajt ónyomása.
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SZÉPIRODALMI KÖZLÖNY.
IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

VILÁGÉRTELEM ÉS VILÁGMÜVELTSÉG,
VONATKOZÁSSAL STRAUSZ ÉS RENAN LEGÚJABB LEVELEZÉSÉRE.

A világirodalom oly magas színvonalán 
álló két férfiú, mint S t r a u s z és R e n a n le
velezése, méltó figyelmet ébreszthetett azok 
előtt, kik a jelen háború általános érdekli ese
ményei között sem vesztették el érdeklődésüket 
a közművelődés és világmüveltség iránt. E 
kettőt mindig szem előtt tartva, gazdagitá min- 
denik hazája irodalmát oly m üvekkel, melyek 
az emberiség legbensőbb érdekeivel foglalkozva, 
uj világot derítettek fel az értelem előtt. 
S t r a u s z  és R e n a n  sok részben jellegesitett 
kinyomatai nemzetük sajátságainak; mindkettő 
valódi fogalma a személyesített nemzeti érzület
nek és többször bebizonyult szellemrokonságuk
nál fogva, azonos tárgyak felől tett vélemény
nyilvánításokban is találkoztak egymással. — 
Mindkettő megirá Jézus történetét s mig az 
előbbi, németsége dacára, az alaposságot az irály 
átlátszóságával és finom szépségével párosította: 
az utóbbi, megtestesült francia létére, szokott 
képgazdag és vonzó irályán k ív ü l, tengernyi 
ismeretet tár fel müveiben az alaposság és szak- 
képzettség minden részletével. Azért tehát ér
dekes lesz ismernünk e két férfiú véleményét a 
világértelem és világmüveltségről és tanulságos 
leend mindenekelőtt ama levél felelevenítése, 
melyet S t r a u s z  múlt hó 12-én , Rorschach- 
ból, R e n a n n a k  irt, s mely az „augsburgi 
A. Zeitung“-ban jelent meg; főleg azért, mert az 
a jelen háború származására és jellegére is vi
lágot vet.

S t r a u s z  legutóbbi m üve, mely V o l t a i -  
r  e - r  ő 1 szól, mindenütt nagy feltűnést okozott s 
a francia tudományos körök figyelmét is magára 
vonta. S t r a u s z  e müve egy példányával Re
n a n t  is megtisztelé s az utóbbinak a könyvről 
adott hizelgő véleménye alkalmat szolgáltatott 
egy levél Írására, melyben Strausz hosszas pár
huzamot von nemzete és a franciák között s a 
jelen háború jelentőségét a két nemzet külön mi- 
velődési viszonyainak szempontjából veszi vizs
gálat alá; mint német, természetesen, sokszor

tulszigorral járván el a franciák irányában, ha
bár mindenütt a részrehajlatlan pártatlanság jó 
tékony vonásaival igyekszik meggyőzni az ol
vasót.

S t r a u s z  nemzetközi békemünek nevezi 
V o 11 a i r e-ről irt müvét s mindenekelőtt mély 
sajnálatát fejezi ki ama körülmény felett, hogy 
Francia- és Németország harcban állanak. 
R e n a n n a l  együtt valódi szerencsétlenségnek 
tartja , hogy e háború következtében ismét fel
támad a gyűlölet, az igazságtalanság, a gyön- 
gédtelen megítélés érzete ama két nemzet között, 
melynek egyetértése az erkölcsi fejlődés nagy 
müvére nézve annyira szükséges, sőt nélkülöz
hettem „Mindenesetre legfájdalmasabb, — foly
tatja — azokra nézve e háború, kik a két nem
zet szellemi összeköttetésére törekednek.“

Azután a két nemzet művelődését ecseteli. 
Itt első sorban ama vezérszerepet találja kieme
lendőnek , melyet Franciaország XIV. Lajos, il
letőleg R i c h e l i e u  óta játszik s melylyel Euró
pában szellemi túlsúlyra vergődött. Ez sze
rinte, hatalmas politikai s katonai szervezetre 
van fektetve s még inkább ama classikai irodal
mon alapszik, mely Franciaországban a 17. és 
18. században fejlődve, nyelvével és műveltsé
gével a világot meghódította. S t r a u s z  tehát 
mindjárt első sorban az erőteljes politikai szer
vezetet s az irodalmat ismeri el ama tényezőkul, 
melyek a világértelmet s a világmiiveltséget fel
tételezik s aztán némely árnyalatokra té r, me
lyek apróbb részleteikben azoknak kiegészítői. 
De szerinte a két nemzet mindezekben különfé
leképen osztozott. Ha Franciaország classikai 
irodalmával nyerte meg a szellemvilágot, úgy 
Németország már azelőtt egy századdal adott 
szellemi életjelt magáról a reformatio által. —  
Csakhogy ez egyelőre nem kamatozott, sőt ké
sőbb valódi hátrányára volt a nemzetnek s a 
harmincéves háború viszontagságaival szellemi 
siilyedést idézett elő. Ez állapot azonban nem tar
tott soká. Németország ismét fellábadt. Ott
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kezdé, a hol Franciaország: nem hatalmánál, ha
nem jogánál fogva viselé a fensőséget és csen
desen képezni kezdé magát. Uj irodalmat te
remtett, oly költőket és búvárokat mutatott föl, kik 
a 17. és 18. század francia classicusaival legalább 
is egyenrangúak s kik, ha az utóbbiakkal a világ
értelem és világmüveltség finomságára, az alak 
csínjára és átlátszóságára nézve nem versenyez
hetnek is mindig: gondolatmélységben őket felül
múlják. Az emberiség eszméjét, az emberi ter
mészet összhangzatos kiképeztetésének tudalmát 
a német irodalom fejtette ki a múlt század utolsó 
s a jelen század első negyedében. Ennek kö
vetkeztében, mondja S t r a n s z ,  Németország 
foglalta el a szellemi vezérszerepet Európában, 
mig Franciaország a politikait tovább is foly- 
tatá , természetesen kemény harcban Angliával. 
Azonban vagy üres virágzás volt Németország 
ez irodalmi felelevenülése vagy a politikai emel
kedésnek is be kellett következnie. Azután 
hosszas fejtegetés után kimutatja, hogy a jelen 
háború ezt is meghozza Németországnak, mi
nek folytán Franciaország elesik a szellemi és 
politikai vezényszereptől.

Ezt állítja biztos kilátásban és nagy öntu
datossággal S trausz, mintha csak előre tudta 
volna a háború kimenetelét. Ennek dacára 
azonban a világértelem és világmüveltség még 
sem annyira Né m e t - ,  mint F r a n c i a o r s z á g  
tulajdona. ím e, ama jog, melyre Németország 
szellemi fensőségét alapítja és mely Strausz 
szerint, első sorban mindjárt irodalmából szár
mazik, még most sem olyan, mely Franciaor
szág régibb jogát ellensúlyozhatná. A L e s s i n g ,  
GrÖthe irodalmával feltámadt német nemzeti ön
tudatosság hatalmasan lángolt, de még sem volt 
oly nag y , hogy fényével az előbbi francia iro
dalmat elhomályosította volna; nem oly hatá
lyos és tartós, hogy egy később következő, arány
lag sokkal gyöngébb, sőt gyarló irodalmat hát
térbe szorított volna. A francia romantikusok 
megint felülkerekedtek Németországban, s a leg
újabb francia irodalom folyvást nagy kényezte
tés és kegyelet tárgya a családoknál és német 
színeken. Igaz ugyan , hogy egyrészt csupa 
divatból, de ez irodalom is magán hordja, leg
alább némileg, ama szellemet v mely egy nagy 
és fényes múlt kifolyása. É s tagadhatatlan, 
hogy ép e fényes múlt volt befolyással a német 
irodalomra és adott határozott irányulást a né
met költőknek , irodalmároknak. A legnagyobb 
német iró , Göthe, bár mennyire is dicsekedjék 
S h a k e s p e a r e  befolyásával és bármennyire 
is sajátjává tette a görög derültséget, francia irá
lyon képezte magát. Mint maga is bevallja:

Racinet, Corneillet, Moliéret német nyelven 
többszörösen átdolgozta és ha prosáját figye
lemre méltatjuk, önkénytelen is eszünkbe jut 
ama finom, vonzó, átlátszó irály, mely R o u s 
s e a u ,  V o l t a i r e ,  D i d e r o t  és d’A 1 em- 
b e r t  olvasásakor oly kellemesen hat reánk. 
Gröthe kiválását nemzetbeliei közül, szellemi fel- 
emelkedését , finom világnézleté t, gyöngéd 
társadalmi m odorát, általános érettségét, magas 
eszmekörét, szóval világértelmét és világmü- 
veltségét a franciákkal való közvetlen és több- 
nemű érintkezés idézte elő. Gyermekkorában 
barátkozott meg a francia színnel, a szülői ház
nál volt alkalma tapasztalni ama s i m a s á g o t ,  
mely az oda szállásolt francia tiszteket a frank
furtiaktól annyira megkiilönbözteté. Minő ne
hézkesség, félszeg modorosság, komor liozzá- 
férhetlenség és merev társadalmi szabályzat ural
gott akkoriban még ezeknél, szemben a fran
ciák simulékony előzékenységével és mindenre 
kész hajlamával, még oly időben is, midőn ezek 
csaknem mint ellenség urkodtak a német város
ban. Ama francia tábornok T h o r a n e  gróf, 
ki Göthe atyjánál Frankfurtban lakott s ki pá
ratlan g y ö n g é d s é g é b e n  és a e s t h e t i k a i  
érzetében annyira m en t, hogy a falszőnyegek 
kímélése végett még a földabroszokat sem ak- 
gatá fel szobájában, emléket érdemel a liuma- 
nismus történetében, mert a gyöngédség az, mire 
sok ember, sok nemzet egyáltalán képtelen, nél
külözvén az azt feltételező természeti érzéket, 
melyet maga a nevelés sem képes gyakran meg
hozni. S t r a u s z  e levelében, mint már említve 
volt, az emberiség eszméjét, az emberi termé
szet összhangzatos kiképeztetésének tudalmát, 
a német irodalom eredményének mondja. —-- 
Szerinte tehát a francia irodalom ez álta
lános emberiségi tudalom kifejlődésére nem 
volt befolyással. Ez lehet egyéni nézet és 
másként való magyarázata a felvett fogalomnak, 
de nem bizonyítható be, hogy amaz iro
dalom, mely M o n t a i g n e ,  A m y o t ,  R a b e l a i s ,  
tehát a tizenhatodik század óta soha meg nem 
szakadt, ép ama szükségletre ne lett volna köz
vetlen eredménynyel, mely Franciaországban 
oly nagy kegyeletben részesül. Hiszen a fran
cia irodalom mindig arra ha to tt, s ha csak ma
gát V o l t a i r e t  tekintjük i s , oly munkásságnak 
leszünk tanúi, melynek haszna közvetlen és egye
nesen az emberiségnek jutott. S ezt S t r a u s z -  
n a k ,  a V o l t a i r e  életrajza nagyszellemü író
jának  is hangsúlyozni kellett legújabb müvében. 
Azonban a köznapi és gyakorlati é le t, az em
beri érzelem leggyakoribb nyilvánulása is F ran 
ciaország felé vonja figyelmünket ez eszmét



illetőleg. Emberbaráti intézményekben F ran 
ciaország még mindig első helyen áll és dacára 
a népnevelésnek, melynek nagy jótékonysága a 
német nemzet legalsóbb rétegeit is á tleng i, Né
metország még sem dicsekedhetik oly általános 
érettséggel, mint Franciaország. V aló , hogy itt 
kevesebben tudnak olvasni, mint Németország
ban s főleg HI. Napoleon uralkodása óta hanyatlás 
következett azeddigitörekvésekhelyébe; azonban 
ne feledjük, hogy a francia nép szellemi sajátsága, 
kedélyelevensége és rugékonysága sok hiányt 
képes pótolni, a mi más népeknél gondos ne
velés folytán volna elérhető. Aztán mi által 
bizonyitá be Németország tényleg is, hogy az 
emberiség eszméje tőle került ki ? Embersze- 
retőbb-e a német a többi nemzetnél és megaka- 
dályozta-é a háborúk kitörését s annyira 
nagyszivii volt-e, ha már csakugyan a művelt
séget hordja zászlaján, hogy háború esetén ki- 
méletesebb volt a többinél ? Mig egységes és 
hatalmas volt, addig ő játszotta ama szerepet, 
melyért Franciaországot maga irányában később 
rablással vádolta. Hisz Olaszország szétdara- 
boltatásának oka Németország volt, s nem Ho- 
henstaufenek voltak-e azo k , kik Olaszországot 
tüzzel-vassal pusztították? Későbbi szellemi és 
politikai tehetetlensége nem volt alkalmas az 
emberiségi eszme gyarapítására és midőn ezután 
is háborúkat viselt, legkevésbé sem érzett ma
gában hajlamot különös emberbaráti cselekmé
nyekre. A múlt században P o r o s z o r s z á g  
vezérkedése alatt folytatott háborúja , melyet a 
francia emigránsok felhívására, mint Franciaor
szág barátja a köztársaság ellen viselt, elég je l
lemző a német emberbaráti érzelemre nézve. A 
porosz király 80,000 embernyi hadsereg élén 
szállj a meg Franciaország éjszak-keleti részét, 
majdnem C h a l o n s i g  hato l, a népnek min
denütt békét h irdet, előzékenységgel fogadják, 
de katonái azért rabolnak, sivataggá változtat
ják  a legvirágzóbb vidékeket és falvakat és mi
dőn a köztársasági katonák vitézsége folytán 
menekülni kénytelenek, kincseket visznek ma
gokkal, nyájakat és gulyákat hajtanak haza. 
Gröthe,  ki a hadjáratban részt vett, „Campagne 
in Frankreich“ cirnü müvében meghatólag ecse
tel néhány oly jelenetet, melyben egyszerű 
parasztok porosz katonák általi megraboltatá- 
sának volt tanúja. Itt tehát legkevésbé sem mu
tatkozott német részről jog- avagy épen ember
baráti érzelem , ellenben a franciáknál e hábo
rúban is találunk példákat, melyek a nemzet 
erkölcsi és hazafias érzetéről, tehát szellemi érett
ségéről, fényes és szivreható bizonyságot tesz
nek. 1792. augusztus havában ugyanis a né

metektől szorongatott V e r d u n  városának la
kossága a vár feladását kívánta. A polgárság
tól szorongatott parancsnok, B e a u r e p a i r e, 
minthogy az ágyuztatás iszonyú pusztítástól volt 
k isérve, nem szegülhetvén többé a polgárság e 
kívánsága ellen , szintén m eghajolt, de midőn 
teljes tanácsülésben beleegyezését adá,  pisz
tolyt vont ki zsebéből és meglövé m agát, hogy 
legmagasztosabb hazafias önfeláldozásáról tanú
ságot tegyen.

S t r a u s z szerint világértelem és világmü- 
veltségre mutat a protestantismus. De sajátsá
gos , hogy egyelőre az is eredmény nélkül ma
radt Németországra nézve, és mialatt a német 
eredetű protestantismus elfogadásával Anglia és 
az é s z a k-a m e r  i k a i egyesült államok remek 
politikai szervezetet vívtak k i, Németország 
reformált volta dacára sem részesülhetett mind
eddig az egyesülés jótékonyságában s még ke
vésbé nyerhetett előnyös államszervezetet. íme 
az érettség, a gyakorlati világértelem és világ- 
műveltség hiányának legélesebb nyilatkozata. 
Mert nem e lég , hogy ilyesmi csak egynéhány 
tudós és gondolkodó férfiú eszmevilágában la
kozzék, de szükséges, hogy gyakorlatilag is 
áthassa a nép minden rétegét! Ha azonban a 
reformatio politikailag mindeddig nem gyümöl
csözött Németországban , úgy szellemileg bizo
nyára meghozta kamatját. De ki tagadhatná, 
hogy az 1789-i francia forradalom eszméi még 
a protestantismusnál is jótékonyabban hatottak 
és midőn az ezen eszmék által politikai öntuda
tosságra ébredt Németországot a szent szövet
ség ismét lenyügözé, nem a párisi júliusi forra
dalom volt-e a z , melynek lobbanása alatt egy 
szabadabb politikai és szellemi áramlat terjedt 
szét egész Európában ? Ettől kezdve a februáriusi 
forradalmon át N é m e t o r s z á g  mindig köze
lebb jutott céljához és hála B i s m a r c k  eszé- 
lyes és élelmes politikai műveletének, a porosz 
sisak alatt most egyesülni fog a német nemzet, 
létrejön a politikai szervezetre H e g e l  szerint 
annyira alkalmas német protestáns á llam : a né
met egység. S ez adja meg a német nemzet
nek politikai hatalmát az európai vezényszerep- 
r e , erre való joga pedig irodalmából, tudomá
nyából és művészetéből származik.

De kérdés, hogy az ily módon európai ve- 
zényszerepre jutott Németország világértelme 
és világmüveltsége mindig egyenlő magaslaton 
fog-e állani h a t a l m á v a l  s j o g á v a l ?  A 
szerencse erre nézve uj irányt fog adni Német
országnak , de itt aztán a szerény búvárkodást, 
a magános kutatást és alapos kitartást helyette
sítendő politikai uj életmód a magánosoknál úgy
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mint az egész nemzetnél, az eddigiektől eltérő 
szokásoknak lesz előidézője. K i tudja, ha váj
jon a jelen háború kockafordulata következtében 
a németeknél kifejlett győzelmi m ám or, guny- 
viszketeg , a legyőzöttek irányában való méltat

lankodás , szóval, tollal és tettel is ta lá n , nem 
fog-e oly asmit megbonositaniNémetországban,mi 
a világmüveltség és világértelemmel teljesen el
lenkezve, rövid időn a nemzetre és államra nézve 
káros lesz?

VAJDA VIKTOR.

Itt tomboltak paripáik 
Itt suhogott lobogójuk . .  . 
Lenyugodtak. Siró szellő 
Olyan fájón susog róluk !

A szabadság harcát vittük, 
Elszántan és rendületlen; 
Nem okai, hogy zászlójuk 
Kettétört a küzdelemben.

A szellő szól mindegyikhez 
sAlugyatok! nincs elveszve

HŐSÖK SÍRJA.
A lélek szent akaratja,
Az igazság és az eszme!

Felviszem a  hegytetőre,
Átadom a  fellegeknek,
A vihar, mely innen kél majd 
Egy világot megremegtet.

A zsarnok, ki eltiport most,
Borzalommal ismer rátok;
Nem e villám sújtja őt le,
Hanem a ti kardcsapástok !c

DÁLMÁDV GYŐZŐ.

A HELGOLANDI LEÁNY.
— GRABOWSZKY GRÓF BESZÉLYE. -  

(Folytatás.)

— Semmi jó hir nem érkezett Antye húgom — 
szólt az ifjú. — A fregattá fa-laktanyakészletet ho
zott , melyet a f e l f ö l d ö n  fognak fölállitani s leg
közelebb katonák is érkeznek ide. Az angolok tobor- 
zani fognak itt. Nekem ezt maga Gjörsen mondta, 
mikor a kormányzótól visszajött.

— Oh az még sem lehet, — szólt Antye el- 
szörnyüködve. — Katonák Helgolandon, kik itt gyil
kolni és rabolni fognak!

— No oly gonoszul nem fogják magokat vi
selni , Antye; attól épen ne ta r ts : egyébiránt nekem 
sincs e dolog Ínyemre, —• jegyzé meg Lassen ko
moran.

Azonban most tovább kell sietnem. Isten veled 
Antye. Majd esengó hangon, s halkan ezt tévé 
u tána:

— Szabad-e estére nálatok látogatást tennem?
— A hogy tetszik, bácsi, — viszonzá Antye 

meglehetős közönynyel. — Isten je l e d ! Ezzel becsukta 
az ablakot.

Jaspers Lassen pedig nem a legelégültebb arc
cal folytatá ú tját, mert szép unokavérének közönyös
sége boszantá és megszomoritá ő t, annyival inkább, 
mert már évek óta hiába igyekezett kegyét ki
nyerni.

Jaspers Lassen vagyonos helgolandi gyermeke 
v o lt, ki e két leánynyal, kikkel épen megismerke- 
dénk , növekedett föl s már gyermekkora óta kiváló 
vonzalmat érzett unokabuga Antye iránt, kit ő min
den leány közt legtöbbre becsült s ki egyedül volt 
képes a szilaj fiút szebd, szende bánásmódjával fékezni 
és vezérelni.

Lassen már kora ifjúságában nagy hajlamot ér
zett a tengerészetbez: egész leikével csüggött a tenge
ren , melynek viharai és veszélyei kalandos hajlamát 
csak ingerelték.

Midőn Lassen tizenhatéves vo lt, atyja bele
egyezésével elhagyva a szigetet s nehéz sziwel bú
csúzva el a tizenhároméves Antyetől, egy hamburgi 
hajóra szállott, hogy azon magát tengerészszé képez
hesse ki. Gyakran irt ő Antyenek, kit bármely mesz- 
sze világrészen járt i s , soha nem tudott feledni, és 
gyakran lepte őt meg távol földről hozott ajándékok
kal ; de midőn három év múlva visszatért, Antye egé
szen más volt, mint mikor elhagyta. A szűzies sze
mérem tartózkodává tette s nem engedé, hogy uno
kabátyját oly szabadon, feszélytelenül fogadja, mint a 
hogy ő azt ohajtá és remélte.

Rövid idő múlva ismét távozott, a nélkül, hogy 
szerelméről bátorkodott volna a hölgy előtt beszélni s



393

bevallani, hogy soha sem feledhette őt, s hogy kedves 
képe mindenütt kisérte. Újra tengerre szállott, s mi
dőn egy év alatt kormányosnak nevezték ki, büszkén 
tért haza, azzal a szilárd határzattal, hogy most már 
okvetlenül föllép Antyénél. Azonban Antye, a mily 
nyájasan közeledett eleinte felé, ép oly tartózkodó 
le tt, midőn unokabátyjának tekintetéből, s célzásai
ból meggyőződött, minő szándékot táplál magában. 
A hölgy érezte, hogy ez ifjút nem szeretheti és mi
után a helgolandiaknál minden mesterkélt tettetés is
meretlen , a hölgy is leghelyesebbnek tartá őszinte vé
leményének bevallása által az ifjat, a megalázó és 
visszautasitó választól megkímélni. Ez okból gyakran 
szigorú volt hozzá, habár különben őt nagyrabecsülte. 
Lassen tisztában is volt unokahugának ő iránta való 
érzülete iránt , de ő az időtől várt, mely a hölgynek 
gondolkozását megváltoztathatja s rokonai által egy
általában nem volt rábirható, hogy pályáját folytassa: 
a tengerre szállást egy napról a másikra halasztgatta. 
így az azelőtt való év egész nyarán át Helgolandban 
tartózkodott s a hányszor csak alkalma nyilt, mind
annyiszor fölkereste Hansen nagybátyja házát a nélkül, 
hogy Antyének a szokottnál barátságosabb tekinteté
vel találkozandott, vagy reményre jogositó szavát 
hallhatta volna.

Mint már mondva volt, Antyének közönyössége 
— midőn ő esti látogatását bejelentő — nagyon le
hangolta és küzdött ama határozásával, hogy ő is ha
sonló közönyt fog tettetni és az estét valahol másutt 
töltendi; de hiába, a s z ív  gyöngén viselte magát s mi
után napi dolgait végezte, akarata ellenére is Han
sen nagybátyja laka felé vette útját.

■— Hát nem vagyok-e én ingatag ember? — 
okoskodott magában. — Oly leány után sóhajtozzam, 
ki engem eltaszit s kinevet? Újabb és újabb 
boszuságoknak legyek kitéve s újabb gyötrelmet ké
szítsek magamnak elő ?

A szegény ifjú lehajtá fejét s midőn bátyjának 
háza előtt elhaladt, fóltekintett a kivilágított abla
kokra. Antye hangját hallá, ki hangosan kacagott. 
Valószínűleg barátnőjével folytatott társalgása idézte azt 
elé, de e hang az ifjút betörésre készté; ő maga sem 
tud ta , miképen történt, elég az hozzá, a kilincs ke
zébe akadt s be kellett térnie.

Hansen bátyja, a hatvanéves ősz férfi még erő
teljes, üde arcú, vidám kedélyű volt, tekintetéből a 
gondtalan öregség nyugodtsága mosolygott ki. Épen 
az asztalnál ült zsellyeszékében, a „ hamburgi újságot“ 
olvasva lámpafény m ellett, habár az újság épen két 
hónapos óság volt, miután a j ég  miatt a posta-köz
lekedés egy időre be volt szüntetve. Vele szemközt 
ült az asztalnál a két leány, varrással foglalkozva.

Lassen, ki a világon jártában-keltében elég bá
torságra tehetett szert, ezúttal kissé elfogult volt, mi
dőn a szobába lépett. Megjelenése azonban legke-

vésbbé sem látszott a kis társaságot zavarni, mivel őt 
mint rokont, a mindig szívesen látottak közé szá- 
miták.

Az öreg fóltekintett újságáról, némán, fejbillentve 
kezét nyujtá és ismét olvasásba merült. Antye pedig, 
a nélkül, hogy fölállott volna egy széket rántott elé 
közeléből, s a szívélyes „jó este“ viszonzása után helyet 
mutatott neki azon. Tina kissé pirulva fogadta az 
ifjúnak üdvözlését, a nélkül, hogy fóltekintett volna.

A társalgás tárgya természetesen az angol se
regnek tavaszszal megérkezése volt s Lassen igye
kezett a leányoknak túlzott félelmét azáltal osz
latni el, hogy az angol katonai fegyelemről be
szélgetett nekik, habár azt maga is bevallá, hogy 
sok tekintetben nem kívánatos a harcfiaknak a szige
ten tartózkodása, kik bizonynyal sok erkölcstelen szo
kást hoznak magokkal s jelenlétök által számos 
fürdői vendéget elzavarnak Helgolandból.

Az öreg Hansen bevégezve olvasását, fölemelke
dett, pár szót váltott még a fiatalsággal s azután a 
szomszéd látogatására ballagott át. A fiatalság ma
gára maradt.

Ki e kis csoportozatot figyelmesen szemléli, 
nem kerüli ki figyelmét , — hogy Antye fő
kép a távol földek nevezetességei és sajátságai — 
Tina pedig, különösen a fiatal ember saját élményei 
iránt érdeklődött, s olykor elszomorodva hagyta félbe 
a varrást, midőn az ifjú ama veszélyeket hozta föl, 
melyeknek ő a tengeren kitéve volt.

A mit sem az ifjú , sem barátnője, távolról sem 
gyanított, mióta Lassen visszatért, Tina szive szere
lemre lobbant iránta s az innen eredt titkos szerelmi bú 
volt az, mi őt oly bánatossá tette.

Mennyire gyötrelmes volt az e fiatal leánykára, 
midőn Lassennek Antye iránt való félreismerhetlen von
zalmát lá tta ! Ezúttal is szenvedett lelke s csakhamar 
búcsút vett az alatt az ürügy alatt, hogy a házi gazd- 
asszonyság távozását igényli.

Lassen örvendett, hogy elvégre alkalma nyílik 
Antyével egyedül lenni, mit a hölgy mindig gondosan 
került. Föl is tette magában, hogy ez alkal
mat saját előnyére lehetőleg kizsákmányolja; Antye 
ellenben nagyon kényelmetlenül érezte magát.

Midőn barátnőjét az ajtóig kísérte s aztán helyét 
ismét elfoglalta, a társalgásnak közönyös irányt látszott 
adni; kérte Lassent élményei előadásának folytatására. 
De ez a fiatal tengerésznek sehogy sem volt Ínyére, 
mert ő inkább szivének állapotáról óhajtott beszélni, 
a honnan közelebb rántva székét a leányhoz igy szólt: 
— Ha én melletted ülök Antye, eszembe sem jutnak 
többé a tenger veszélyei, melyeket kiállottam, s még 
akkor sem törődtem azokkal midőn közelemben voltak, 
mert kedves képedet mindig keblemen viseltem mióta 
csak Helgolandot elhagyóm.
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E szerint az Antye által épen nem óhajtott , 
tárgyra került a beszéd. Emlékezett, hogy ő, mint 
tizenhároméves leány, távozó unokabátyjának kéré
sére silhouette-arcképét ajándékozta, mit az iíju csak 
most juttatott először eszébe. Lassen érzelemteljes 
hangja meghatá öt s szivébe nyilait, mert érzé, hogy 
az ifjú régtáplált forró vágyának eleget nem tehet. 
Mitsem válaszolhatott neki arra s gyorsabban láta a 
varráshoz, szivéből óhajtva, hogy e gyötrelmes együtt- 
létnek atyja visszaérkezése mielőbb véget vetne.

— Kedves, szép napok voltak azok, miket a gyer
mekkorban átéltünk Antye, — folytatá az ifjú hévvel;
— mi azt hittük akkor, hogy azok örökké változat
lanok maradnak s az első válás fájdalmai után, mindig 
azzal kecsegtetém magamat, hogy ha visszatérek, itthon 
mindent épugy találok, mint ahogy egykor. Én nem 
is gondoltam arra, hogy az még máskép is lehessen.

— Hogy Helgolandban sok változást tapasztal
hattál, annak csak az az oka, mert sokáig távol jártál,
— válaszolt Antye más értelmet akarván az ifjú sza
vainak adni; nekünk azonban, kik az utóbbi hét 
év lefolyta alatt ki sem mozdultunk szikláink közül, 
az idő észrevétlen egyformaságban tűnt el.

— Óh, én nem úgy értem azt, — viszonzá 
Lassen komolyan; — a vörös szirtek, a zöld lapály s 
a hullámok fehér habjai most is épolyanok. Minden 
kunyhót s minden helyiséget ismét olyannak találtam 
s gyermekkorom napjaira akkor is visszaemlékeztetné
nek, ha elfeledtem volna azokat. De valaki változott 
itt meg s ép ezért tetszik nekem úgy, mintha minden 
megváltozott volna és ez a valaki te vagy Antye, — te 
nem vagy többé hozzám a régi.

— Te igazságtalan vagy Lassen, — szólt Antye, 
kinek arcát a bensejében gerjedezett izgatottság las- 
sankint pirosabbra festé, — én a régi napokat szintén 
nem feledtem s örömmel emlékezem azokra vissza. És 
én még most is a régi, hű barátnőd vagyok és miért 
is ne becsülnélek én téged épugy mint egykor, holott 
az ellenkezőre semmi okot nem adtál? Azonban mi 
nem vagyunk többé gyermekek s korunkban már, egy
más iránt való magunkviseletében is tartózkodóbbak
nak kell lennünk.

— És miért ? — kérdé az ifjú esengő tekintet
tel. — Ha te engem most is szintén úgy becsülsz és 
szeretsz, mint akkor, midőn a zöld réten, a vén vi
lágítótoronynál játszva, én más nőt, te más férjet nem 
akartál magadnak választani a gyermekek közül; ha 
te e régi, kedves órákat még most sem feledted, miért 
titkoljuk akkor a világ előtt egymás iránt való sze
relmünket? Én mint hajókormányos, biztosítom jö- 
vőmet s képes vagyok egy nőt eltartani, s azt hiszem 
szüléink sem lesznek ellene, ha nyíltan bevalljuk, hogy 
mi gyöngéd szerelmet táplálunk egymás iránt.

Antye letette munkáját az asztalra, midőn az

ifjú szenvedélyesebb hangon beszélt hozzá s aztán ko 
moly arccal, de nyájasan imigy válaszolt:

— Nagyon fáj nekem Lassen, hogy neked szó
val is meg kell mondanom, mit eddigi magamvi- 
seletéből eltalálhattál volna. Ne neheztelj rám, ha 
én neked tudtodra adom, hogy sem téged, sem mást 
nem szeretek s hogy én még most nem is akarok 
férjhez menni s atyámat elhagyni. Sokkal jobb, — 
s ha nyugodtam gondolkozol, magad is belátod, — 
hogy én minden kételyt eloszlatok nálad azzal, ha be
vallom, hogy én vágyaidat be nem tölthetem. Ha te 
e nyáron újra tengerre szálasz, az izgalmas hajósélet
ben engem csakhamar elfeledsz, ha magad is úgy 
akarod s még sokkal nagyobb szerencse várakozhatik 
rád. Hidd meg nekem Lassen, hogy hü ragaszko
dásodért hálaérzet tölti el lelkemet s emlékedet mindig 
híven fogom szivemben őrizni. És most a köztünk 
történt beszédet tekintsd úgy , mint nem történtet, és 
feledd azt! — Ezt mondva szívélyesen nyujtá az ifjú 
felé kezét.

Lassen mindig kétségben volt ugyan arra nézve, 
vájjon fogja-e őt akép szeretni, mint azt ő ohajtá, 
de ily határozott s minden reményét megsemmisítő 
visszautasítást épen nem várt, és ő , valódi, tiszta sze
relmet táplálva még sem tudott haragudni a leány
kára, ki sorsa fölött határozott. A szép álom, mely
ben ő oly soká szendergett, immár eltűnt, de egészsé
ges , erős lelke nem fakadt ki sikertelen s kétségbe
esett panaszokban, hanem néma fájdalommal adta meg 
sorsának magát. Olvasott Antyének tiszta, nyílt te
kintetében ; á tlá tta , hogy e hölgy határozott nyilatko
zatában nem rejlik női kacérság, mely a szerető szív
vel játékot üz, sem nem elhamarkodottságának ered
ménye az , hanem komoly megfontolás következménye 
s ő ismerve unokahugának szilárd jellemét, még csak 
nem is remélte, hogy Antye idővel is máskép gondol
kozzék.

Lehajtott fővel hallgatta Antye beszédét s mig 
szemébe egy köny lopózkodott, némán szoritá meg a 
nyújtott kezet.

— Hiszen tudtam én ezt, — szólt aztán busán, 
— de oly forrón szerettelek Antye ! Bocsáss meg ne
kem , ha kellemetlen perceket okoztam. Feledni soha 
sem leszek képes, de tanácsodat követni akarom; ta- 
vaszszal tengerre szállók; talán megkönnyebbül azáltal 
a szivem.

Ezzel a szegény fiatal ember fólállott s vette ka
lapját, mert érzé mikép magányosságra van szüksége, 
hogy fájdalmainak szabad folyást engedhessen. Harag 
és neheztelés nélkül vett búcsút Antyétől, kinek szive 
ép úgy el volt fogúivá, mint az övé.

Hetek múltak ezután. Antye és Lassen több
ször látták egymást, de egyikük sem juttatta eszébe 
a másiknak amaz esti párbeszédüket; ellenben Antye 
attólfogva sokkal több figyelmet tanúsított az ifjú iránt,
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kinek ostromlásaitól nem kellett többé félnie mint az
előtt. Tina nem is sejté mi történt, s úgy tetszett 
neki, mintha Antye szive mindinkább vonzódnék uno- 
kabátyja felé.

Helgoland most sokkal élénkebb vo lt, mint ren
desen ily kora évszakban. Tömérdek ember volt el
foglalva az angol mérnöktisztek felügyelete alatt a 
laktanyákhoz szükséges anyagoknak a felföldre szálli- 
ásával, melyeket egy, a kormány által megvásárlóit he
lyen halmoztak fö l: közvetlenül a város m ellett, s 
csakhamar tekintélyes nagyságú laktanyát állítottak 
föl. Tavaszszal számos angol tiszt érkezett a szigetre, 
kik az ujoncozást rendezék. A szigeten sohasem hal
lott vezényszavak és harsonahangok hangzottak; a 
gyermekek pázsitos játszóhelye katonai gyakorlóhelylyé 
alakult át s a vén világitótorony kalodává vál
tozott.

A sziget egyik legkeresettebb helyén a társalgó
csarnokban május hó utósó napjaira táncvigalom volt 
hirdetve. E mulatság annál d agy óbb érdekeltséget 
kelte, mert ez egyszersmind ismerkedési estélyül szol
gált a lakosság és tisztek közt. Utóbbiak újonnan 
alakitott zenekarukat az estélyre készséggel aján- 
lák föl.

Az ünnepélyesen földiszitett táncteremben, me
lyet angol lobogók a györgykereszttel s Helgoland 
zöld-veres-fehér színei díszítettek, nagy elevenség volt. 
A zenekar a magasban a nyitányt játszá. Az idősebb 
vendégek a fal mellett köröskörül alkalmazott emel
vényen foglaltak helyet; a férfiak fekete frakkban fe
hér nyakkendővel. a korosabb helgolandi nők nemzeti 
viseletűkben: arany csipkés főkötőjükben jelentek meg. 
A fiatal emberek sétáltak vagy csoportokban állottak 
a terem közepén.

A fiatal lánykák biborpiros szoknyája s a tisz
teknek aranynyal hímzett vörös egyenruhája a terem 
fényes kivilágításának, eleven és gazdag fényt köl- 
csönze. A mellékszobában s az étteremben már 
csöngtek a poharak, melyeket egymás egészségére ürítet
tek s mindenütt a hová csak a szem tekintett vi
dám, mulatni vágyó arccal lehete találkozni s tréfás 
megjegyzéseket lehete hallani angol, német és helgo
landi nyelven.

Az étteremben két fiatal tiszt állott vörös gya
logtiszti egyenruhában, kezükben telt pohárral. Az 
egyiknek egyenruhája gallérján a hadnagyi jelvény, 
ezüsttel hímzett korona diszlett, mig a másikén korona 
és csillag, mi a századosi rangot jelzé. Angol nyelven 
társalogtak.

— Oly sajátságos, vonzó látvány ez itt, melyet 
nem egy pajtásunk irigyelne meg tőlünk azok közül, 
kik most London salonjaiban mulatnak, — szólt a 
százados, mosolylyal társához. — Ugyan képzelted-e 
te azt H ilton, midőn mi Helgolandba rendelteténk, 
hogy a vörös-szoknyás halászleányok oly bájosak, hogy

még otthon levő régi kedveseink ellenében is veszé
lyesekké válhatnak ?

— No csak valahogy ne ismételd e megjegyzése
det Saunders Pillen miss előtt, édes P e rry , — vála
szolt Hilton hadnagy nevetve; — mert akkor csak
ugyan nem irigykedném rád a korholó feddésekért, 
melyeket ki kellene állanod.

— Saunders Ellen? E hölgynél pajtás, legtöb
bet ér atyjáuak falusi birtoka Sandling-Park és ötezer 
font évi jövedelme. Különben pedig rettenetes kacér 
hölgy ő, minden valódi érzelem nélkül.

— Nagyon közönyösen hozasz felőle Ítéletet édes 
Frank. Pedig a francia követ táncestélyén meglehe
tős hévvel udvaroltál neki s úgy látszott, mintha fél
tékeny cerberus szemmel őrködtél volna felette, vala
hányszor őt valaki táncra vitte, még barátodat Hilton 
Williamot sem véve ki. Hát arra a gyors lovaglásra 
nem emlékezel-e m ár, melyet Sandlings-Parkba tettél, 
hogy búcsút vehess, midőn Helgolandba rendeltek 
minket állomásba ? Bizonyára tizenöt foknyi nidegben 
nem örömest lovagiunk tizenhat mértföldnyire egy ka
cér hölgyért.

— Te ismét feleded a falusi birtokot és az öt 
ezer font jövedelmet, — dörmögött a százados, kissé 
boszus arccal. Látszott, hogy a társalgást más 
térre akaija átvinni s barátját karonfogva, — igy 
szólt:

— Menjünk, sétáljuk körül kissé a termet.
A két fiatal ember nem egy szép hölgynek tűn

hetett szemébe. Perry Frank a szabályos arcú, fesz
telen, férfiasés büszke magatartásu százados mintegy 
huszonnyolcéves lehetett. Finom, nemes arcéle, gaz
dag sötét hajfürtéi s gondosan ápolt bajusza, s külö
nösen élesen villogó barna szeme, hazájában a höl
gyek kedvencévé tették őt s azt tárták felőle, hogy e 
téren több csatát folytatott és nyert ő , mint keletin- 
diában, hol néhány évig ezredével tartózkodott s ma
gát a századosi rangra érdemesité. Mint régi, gazdag 
családnak fiatalabb gyermeke, — miután az angol tör
vények szerint az örökség a peeri méltósággal együtt 
az idősb fivérre volt szállandó — szülei által a kato
nai pályára volt nevelve, s hol táborban, hol lakta
nyákban , hol pedig a főváros termeiben és falusi föl
desurak birtokán tölté napjait. H ilton, legbizalmasabb 
barátja, fejcsóválva, gyakran megjegyezte felőle, hogy 
Perry kellemes társalgó volt, kedves, eleven baj
társ s ismerősei általában szerették.

A mint ellentétes jellemek gyakran a legszilár
dabb ragaszkodással vannak egymás iránt, igy a pár 
évvel fiatalabb Hilton William Perrynek lelki testi ba
rátja lett és maradt.

Talán ama törekvés okozta ezt, hogy a nyug
hatatlan Perryt az igaz, egyenes ösvényen fentartsa, 
ha arról le akart tántorodni, mi gyakran sikerült is, 
és ez a nemesgondolkozásu szelíd Hiltont szorosabban



396

füzte hozzá. Egy falusi lelkész fia volt ő , kit atyja 
korán hozzá szoktatott a szorgalmas tanuláshoz s a 
tudományok iránti vonzalmát átvitte uj pályájára is ; 
ez tartá őt vissza a zabolátlan örömektől s őrizte 
meg tiszta, szeplőtlen jellemét. Külseje tökéletesen 
megfelelt miveit szellemének: kék szemének tiszta 
nyugodt kifejezése, magas nyilt homloka, szabályos* 
karcsú, de erőteljes termete szintén oly vonzóvá tet
ték volna őt mint barátját, ha a hóditásokban le
lendő kedvét.

— Nézd csak — szólt Perry, élénken megra
gadva barátjának karját — mily gyönyörű gyermek 
az abban a fehér ruhában. — Hiszen ez valódi 
szépség!

E fölkiáltás Antyét illette, ki Tina és unoka
bátyja kiséretében a teremben sétált, és valóban oly 
igézőleg szép volt e hölgy; bájos arca örömtől és bol
dogságtól sugárzott.

— De vájjon ki lehet az a rút fickó mellette, 
abban a tengerészöltönyben ? — folytatá P erry , Las- 
senre mutatva, ki finom kék posztó öltönyében ara
nyozott horgony-jelvénynyel diszitve büszkén sétálga
tott unokahuga mellett. — Talán csak nem kedvese, 
mert föl nem tehetem e szép leányról, hogy oly rósz 
ízlése legyen; — talán fivére! — És ezzel Perry 
közelebb vonta barátját és oly élesen szemébe te- 
kinte Antyének, hogy ez zavarodottan forditá el sze
mét és fölpirult.

— Lásd Hilton e leány neheztel, hogy úgy meg
bámuljuk! — szólt Perry nevetve, s még mindig a 
leány után tekintve.

— Ugyan Frank, hagyj fel balgaságaiddal, leg
alább még Helgolandban időzünk, — szólt Hilton. — 
A mennyire én a helgolandiakat ismerem, ők ily te
kintetben sokkal érzékenyebbek, mint mi ott künt a 
nagy világban s te könnyen kellemetlenséget idéz
hetsz elé, anélkül, hogy abban valami nyereséged 
lenne.

— A leányok , kedves barátom, mindenütt ugyan
azok , — viszonzá Perry oda vetve. — Helgolandi 
vagy párisi nők, londoni nők vagy Hindostan sárga 
ború' vad gyermekei, mind megannyian hiúság és 
élvvágyból állanak, és én még nem tapasztaltam, hogy 
bármelyik is szívesen ne fogadta volna az angol tiszt hó
dolatát. Mennyibe mersz fogadni W illiam, hogy én 
hat hét leforgása alatt e dacos szépséget meghó
dítom ..

— Én soha sem szoktam fogadni édes Frank, 
még kevésbbé pedig azért, hogy szeszélyedet fokoz
zam. Hanem ha visszatérünk az étterembe, nem bá

nom , ha még egy pohár pezsgőt fölhajtunk.
A keringőt jelölő előjáték a tánckedvelőket fog

lalkozásra hívta fö l, s Frank e szavakkal vált meg 
barátjától:

— Én a szép helgolandi leányt keresem föl; állít
tasd be addig a pezsgőt jégbe. Antye épen barátnői
vel együtt leült a számukra kijelölt helyre. Perry 
felé sietett, de még néhány lépésnyire volt tő le , mi
dőn a fiatal tengerész megelőzte s a hölgyet a tánco- 
lók sorába vezette. A százados alig volt képes bo- 
szuságát visszafojtani s miután már oly hévvel sietett 
a hölgyek felé, hogy kudarca fól ne tűnjék, kényte
len volt a legközelebb eső hölgyet kérni föl a 
táncra.

A kényszerválasztás Tinára esett.
Antye oly kedvvel s oly bájosan lebegte körül 

a termet táncosa karján, hogy az öregek, fejüket 
összedugva, sugdosni kezdék, hogy ez a legszebb pár 
s hogy nemsokára mégérik azt az időt , hogy lako
dalmukat ülik a gyermekek a szigeten. A tisztek 
egymást igyekeztek megelőzni, hogy a közelebbi tán
cot Antyével táncolhassák.

Perry n em forditá el többé szemét a szép leány
ról , kivel megismerkedni főföladatául tűzte ki magá
nak , hogy legyen valaki, kivel a szigeten tartózkodása 
alatt unalmát tova űzhesse. Csak egyetlenegyszer szó
lott táncosnőjéhez, ki az a fehér ruhás hölgy, és 
hogy az ifjú tengerész nem jegyese-e Antyének.

— Nem! 0 unokabátyja; Jaspern Tassénak hív
ják — válaszolt Tina.

A keringőnek vége volt s Perrynek nagy boszu- 
ságára Lassen még mindig Antye oldalánál állott s 
őt társalgásával foglalta el. Azonban nehogy a kö
vetkező táncra újra más foglalhassa le , határozottan 
közeledett a fiatal hölgyhez s fölkérte a második tánc
ra. Antyének is föltűnt már a szép karcsú tiszt s 
örömmel egyezett kérésébe, habár az ifjúnak előbbi 
kihívó, merész tekintete őt kissé boszantotta. Melyik 
fiatal hölgy az , ki a kissé merész tekintetet el nem 
feledi, ha az szépségét illeti.

Perry visszasietett Hiltonhoz s örömmel tudatta 
vele, hogy a következő táncot a szép helgolandi 
hölgygyei lejti. Aztán hirtelen lehajtott pár pohár 
pezsgőt, a nélkül, hogy töprengő barátjára ügyelt 
volna, ki még egyszer óvatosságra in té , s kérte, hogy 
ne igyekezzék céltalan viszonyt kötni, minek rósz 
következményei lehetnek. A zene újra fölhangzott s 
Perry a táncterembe sietett.

Az ilju szerény tartózkodással társalgott Antyé
vel, kibe sok szép szellemi tulajdont fedezett fól s 
Hilton teljesen megelégedhetett barátjának magavise
letével. Antye pedig a legkellemesebben érezte magát 
a csinos fiatal tiszt finom gyöngéd modora folytán.

Előzékenysége szerfelett hizelgett neki, kivált 
midőn észrevette, hogy az ifjúra benyomást gyako
rolt.

Még pár ízben táncolt Perry az est folyamában 
Antyével s midőn ez Tinával és unokabátyjával haza



'307

ért, örömmel mondta, hogy még sohasem mulatott 
oly jól, mint e táncestélyen, és hogy amaz idegen 
tiszt, kivel oly sokat táncolt, igen kedves, mulatsá
gos ember s kitűnő táncos; titokban pedig azt véltem 
hogy a legérdekesebb és legszebb ifjú , kit valaha 
látott.

A két barátnak is bő anyagot szolgáltatott a bál 
a beszélgetésre, midőn reggel felé közös lakásukra ér
keztek.

— Én még nagyon izgatott vagyok, hogy alud
ni tudjak , — szólt Perry, szivarra gyújtva — ha 
tetszésedre lesz , beszélgessünk még egy fél órácskát.

Perry szenvedélyes szavakkal beszélt Hiltonnak 
Antye kedves külsejéről, szeretetreméltó tulajdonairól, 
melyek az ő előítéletességét oly fényesen legyőzték.

— Antye segélyemre lesz itt az unalmat tőlem 
elűzni és többet nem kívánok tőle, — szólt Perry.

— Te nagyon szerény vagy Frank; de arra még 
nem is gondoltál ta lán , hogy Antyének szive van és 
a te rajzolásod szerint, még mélyen érző, könnyen 
sérthető kebellel is bir. Ily lényekkel szemben vesze
delmes játékot űzni!

— A leány virághoz hasonló, mely kelyhét el
zárja, hogy azt a hajnal hasadtával ismét megnyissa, 
viszonzá Perry , szivarjának hamuját egykedvüleg verve 
le ; — e leány szeretni fog engem , aztán szépen el
feled s férjhez megy nyurga unokabátyjához, vagy 
másvalakihez. Jó éjt William!

Másnap Lassen nagybátyjánál azzal az újsággal 
jelent meg, hogy egy briggen alkalmazást nyert s 
néhány nap múlva Angliába hajózik el. Az ifjú kissé 
szomorú volt, habár érezte, hogy ez szükséges lelke 
nyugalmának visszanyerésére és Antye, ki ugyanarra 
gondolt, igyekezett őt fölviditani s tréfából több apró
sággal bízta őt meg, miket Angliából hozand ma
gával.

Kpen az ablaknál ü ltek , midőn az ifjú százados, 
ki Antyét a bálban oly különösen kitüntette, ott ha
ladt el s nyájasan köszönt.

Antye hirtelen elvörösödött s ezt fölállásával alig 
volt képes elpalástolni unokabátyja előtt. A leányka 
maga sem tudta magának megfejteni, hogy történt 
ez , de zavarba jött a m ia tt, hogy őt az idegen, Las- 
sennel együtt ülni látta.

Antye kénytelen volt magának bevallani, hogy 
a szép tiszt őt kiválóan érdekli. A nap folyamában 
már több Ízben, tisztán, elevenen tükrözte magát az 
ifjú a leányka emlékezetébe és úgy tetszett neki, 
mintha most is hallaná szívhez szóló hangját. Ha 
az utcán valakit közeledni ha llo tt, titokban azt 
ohajtá, vajha ő lenne az.

Antye, a nélkül, hogy gyanította volna, ama ve
szélyes ponton á llo tt, hogy szive nyugalmát oly ér

zelemmel Gserélje fely melynek minden halandi? előbb 
vagy utóbb alá van-vetve^ s mely az embert a bol
dogság legmagasb fokára emeli, s a gyönge szivet 
meg is törheti. Ez a szerelem érzelme. 0  ennek 
veszélyét még nem ism erte, de öntudatlanul is gya- 
nitá a z t , és e. sejtelem nyughatatlanná, ábrándozóvá 
tette őt s vágy kelt keblében az u tán , mi őt oly igé
zőén vonzá s még a messze távolból, mintegy fátyolon 
keresztül, csillámlott felé. Könybe lábadt szeme anél
kül , hogy tudta volna m iért; szive hevesen dobogott 
s minden különben megszokott házi foglalkozás ter
hére volt e napon. Vigasztaló részvét szükségét érezte 
ő és nem tudta kinek és mikor tárja föl csordultig 
telt szivét. Egyelőre pedig magány után sóvárgott, 
hogy ábrándozhassék.

Eljött a délután. Antye egészen egyedül volt 
honn, s háborítatlan átengedheté magát gondolatai
nak. Egyszerre megszólalt a boltajtó csengettyűje. An
tye a boltba sietett, de a zavar pírja ömlött el arcán, 
midőn Perry századost látta maga előtt, ki őt nyá
jasan üdvözölte s azt hozá föl látogatásának ürügyéül, 
hogy némi apróságokat akar vásárolni, hogy azokat 
emlékül elküldje Angliába.

Bármily természetesnek látszott is e látogatás 
célja, és bár már több Ízben volt a boltban idege
nekkel egyedül, anélkül, hogy azért magát legkevésbbé 
is feszélyezte volna, mindamellett is remegett a gon
dolattól e fiatal emberrel egyedül maradni a boltban s 
alig tudott egy pár szót ajkán kierőszakolni.

Perry, ki a hölgy zavarát észrevette és azt öröm
mel magyarázta kedvező jelül a maga javára, időt en
gedett, hogy Antye rendbeszedhesse magát, s egészen 
a csigák s egyéb árucikkek szemlélésével látszott el
foglalva és Antye hálát érzett e gyöngéd kimélyért.

Majd némely udvarias kérdést intézett Perry a 
leányhoz s a többi közt, hogy miként érzi magát a bál 
után; azután kérte Antyet, segítsen neki holmi apró
ságok kiválogatásában s miután egy nagy halmaz áru
cikket összevásárolt, nyájasan köszönt, s ép oly nyu
godtan távozott, mintha látogatásának semmi egyéb 
célja nem lett volna, mint amelyet okul adott.

Antyenek nehéz kő gördült le szivéről, midőn 
a százados távozott, de még sem állhatta meg, hogy 
lopva utána ne tekintsen, mig az ifjú az utcaszegle
ten bekanyarodott, és ekkor némi boszúság lepte meg, 
hogy miért nem maradt még kissé nála.

Az ifjú százados majd mindennap megjelent a 
boltban, hol egyet hol mást vásárolva, úgyhogy Antye 
atyja nevetve jegyzé meg, mennyi sok ajándékot küld 
el a százados ismerőseinek ; mert legkevésbbé sem 
gondolt arra, hogy leánya oly nagy vonzerőt gyakorol
hatna a büszke tisztre. Antye már megszokta látoga
tását, és nyugtalanul számított arra, mintha csak nem 
is lehetne az máskép.

50
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Minden látogatás hosszabbra-hosszabbra nyúlt. 
Perry úgy érezte, hogy e látogatás neki már életszük
séglete volt, s nem mehetett úgy el a bolt előtt, hogy 
be ne lépjen oda s a viszonyt szorosabbra ne fűzze, da
cára annak, hogy Hilton nem győzte eléggé inteni s 
neki más szórakozásokat keresni, melyeknek a fürdői 
idény alatt annyira bővében lehettek.

Perrynek nagy terhére kezdett válni barátjának 
ez atyáskodó őrködése, mit hideg, tartózkodó maga
viseleté által tudatott Hiltonnal.

Üde, derült júniusi regg üdvözölte a szigetet, 
melynek lakói még nagyobb részben álomban szende- 
regtek, midőn egy fiatal leány gyors léptekkel sietett 
ki a várostól legtávolabb eső szirtek, az északi szir- 
tek felé. Antye volt, ki a hüs reggel miatt nagy 
kendőt vetett vállára s fején fekete selyem helgolandi 
kalap volt, melynek hosszan alácsüggő vége nyakát 
és vállát fedé a tenger szellője ellen, mely arcát egé
szen pirosra csípte. Kezében csinos fényes bádog 
edényt v itt, mivel e korai sétát juhaikhoz te tte , me
lyeknek a házat tejjel kellett ellátniok. Antye min
dig ily kora reggeli órát választott, nehogy a sétáló 
kiváncsi fürdői vendégek vág}7 katonák, foglalkozásá
ban zavarják s gyakran félve pillantgatott a hátraha
gyott ú tra , ha vájjon a szép reggel nem csalt-e már 
ki valamely vendéget a szabadba.

A világítótorony lámpái már alvófélben pislog
tak s a korány első sugarai a torony nagy üvegtáb
láin törtek meg. Nyűgöt felől az éj utolsó ködfá- 
tyola foszlott szét a látkörön, s a sötét tengerben 
látszott alámerülni, mig átellenben, kelet felé a kelő 
nap bíbora lángszinnel vonta be a viz felszínét. A tá
volban egyes hajók fehér vitorláit lehete látni vagy a 
szorgalmas halászok bárkáit. A legmélyebb csönd te
rült a kis szigeten, melyet csak egy-egy tovasikló 
sajkás evezőjének csapása, a tenger moraja s egy-egy 
madár reggeli zenéje tört olykor meg. A szép zöld 
szőnyegen ezüst harmatcsöppek csillogtak. Ez egész 
kép egy ártatlan leány életéhez hasonlított; azon le
ánykáéhoz, ki épen az utón haladt, az ő szivének sze
líd, szent nyugalmához, s végtelen, mérhetlen vágyá
hoz, melyet keblében hordozott.

(Folyt.

Antye csakhamar odaért az északi csúcshoz, hol 
juhai legelésztek, de nagy boszuságára egy férfit vett 
észre, ki a szikla legszélső részén levő padra telepe
dett le s neki hátat fordítva, a nap feljöttének pom
pás látványában látszott elmerülni. Pillanatig habozott 
a leány s gondolkozott vájjon mikép lehetne e kel
lemetlen találkozást kikerülni, anélkül, hogy foglalkozá
sában se akadályoztassák, de épen akkor a férfi is 
megfordult, és ő unokabátyjának Lassennek arcát isme- 
ré föl.

— Jó reggelt Antye — szólt az iiju nyájasan, 
midőn Antye megpillantó, s szomorú arca észrevehetőleg 
fölvidámult — én nem is reméltem, veled ily korán 
találkozhatni.

— Mit csinálsz te itt Lassen ? Tehát még
is találkozni ohajtál velem. Mire való ez?

— Ne neheztelj rám — viszonzá az ifjú busán, 
— először és utójára kerestelek itt fö l , hogy búcsút 
vehessek tőled, és te azt könnyen beláthatod, hogy 
én tanuk nélkül óhajték veled találkozni. Talán soha 
sem láthatjuk többé egymást Antye, mert én elhatá
roztam magamban, hogy mindaddig vissza nem té
rek , mig fájdalmam el nem oszlik, az pedig hosszú 
időt kíván.

— T ehát csakugyan elutazol ? — kérdé a leány 
részvevő nyájassággal nyújtva kezet.

— Még ma délelőtt. Classen Clas hajója ma 
indul Glückstadtba s holnapután reggel már a brigg 
fedélzetén lehetek. Angliába utazom s onnan tovább. 
Szeretnék messze, messze, a világ végére elhajózni.

— Szegény rokon! Légy erős; neked is nyújt 
isten még örömeket és boldogságot, — szólt Antye 
könyes szemmel. — Én mindennap imádkozom 
értted, hogy az ég téged vihartól, veszélytől oltalmaz
zon ; — szolgáljon ez vigaszodul, ha néha bú 
fog el.

— Ah Antye, nem egyedül sorsom aggaszt en
gem, hanem a tied is. Ne vedd tőlem rósz néven, 
ha kissé ki akarom magamat beszélni mielőtt tá 
vozom.

követk.)

»Volt nekünk egy nagy költőnk, s nekem ked
ves barátom : Petőfi. Most ennek az eddig kiadatlan 
munkáit bocsátja közre az Athenaeum. A bizottmány
nak , mely a költeményeket kiadás alá rendezi, én is 
tagja vagyok. Vannak e költemények között olyanok, 
melyek tündökölnek a nemzeti gyűlölettől! Arsenicum, 
mely oxygen között lángol! Némelyik olyan, hogy

mikor Leviathant ledobták az égből, a pokolig leér
ve, nem énekelhetett nagyszerűbbet. Egy-egy kincs 
a költészet Ambraser Sammlungjában. És én azt 
mondtam: ássuk el ezeket a mi kincseinket, hiszen 
ezeknek a fénye gyújtani képes! S a nemzeti gyűlö
lettől ragyogd költemények nem lesznek fólvéve ez 
idő szerint Petőfi hagyományai közé. Az oltárról lop-

PETŐFI A -HO N“ AREOPÁGJA ELŐTT,
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tam le ezt a lángot! én magam , hogy fel ne gyújtsa 
magát a templomot. Valóságos vandalismus volt: a 
Niebelungen kincsei a Rajnába dobva. Gyilkos vol
tam ; több : Censor voltam! De nem ! Fajgyűlöletet 
hirdetni még egy Petőfinek sem szabad.“

E sorokat betűről betűre, minden megszakítás 
nélkül vettük át J ó k a i  Mórnak azon vezércikkéből, 
mely a „Hon“ szept. 12-iki számának élén látott 
napvilágot, s melyb en a fönebbi idézet, mint nagy 
önmegtagadásba kerü lt, de politikailag szükséges in
dokolása szerepel a nemzetiségi gyűlölet káros vol
tának.

Más oldalról egy vallomás foglaltatik benne, mely- 
lyel a koszorús regényíró, J ó k a i  Mór, mint „kedves 
barátjának,“ Petőfinek k ö z  v á d l ó  j a  lép elő, — és 
egy az irodalom barátaira nézve nagyon elszomorító 
értesítés, az t. i. hogy Petőfi ö s s z e s  munkáinak az 
Athenaeum által közzétenni szándékolt és már mun
kába is vett kiadása nem lesz t e l j e s ,  s a későbbi 
nemzedék, mely Petőfi összes munkáit, mint egyedül 
hiteles irodalomtörténeti tárt majdan használni fogja, 
félrevezettetik.

Őszintén megváltjuk, e nagyon is kiábrándító 
leleplezés után csak bajosan tudjuk összeegyeztetni ér
zelmeink kifejezését azon nagy tisztelettel, mely Jó
kait , a legnépszerűbb és legtermékenyebb magyar irót 
megilleti. Eddig megszoktuk tő le , hogy mindig adott 
valamit, még pedig értékeset a magyar irodalomnak, 
— s most egyszerre e l v e n n i  akar tőle, még pedig 
olyat, mely nem értékes, de kipótolhattam

És miért ? Tán nem méltók e költemények Pe
tőfi nagy szelleméhez, vagy többi munkáihoz ? — 
Korántsem. Hisz maga Jókai, a bizonyára illetékes 
biró, elragadtatással beszél a költemények nagyszerű
ségéről és ragyogó voltukról. Tán a sajtótörvényekbe 
ütköznék fölvételük? Ezt szomorú lenne még föltéte
lezni is. Petőfi költészetének lyrai és forradalmi része 
ma már egyiránt az irodalomtörténeté, s ha létez
hetnék is kéz, mely a zsarnokság ledörgőjét megbo- 
szulni óhajtaná, a jeltelen sir hantjai fölött kiengesz- 
telődött, s a nemzet e r e k l y é i h e z  nyúlni nem me
részelne szentségtelenül. Miért kell tehát összetett 
kezekkel megengednünk, hogy a nemzeti vagyon, me
lyet Petőfink hagyományai képeznek , megraboltassék ?

P o l i t i k a i  k i s l e l k ü s é g b ő l . . .  De hát 
kényszeritette-e, avagy kényszerithette-e valaki Jó
kait a rra , hogy a sajtóalárendezés fölött őrködő bi
zottság kebelébe lépve, felelősséget akaszszon a saját 
nyakára, vagy hogy különben is izgalmas lelkiismere
tére bárminemű terhet fölvegyen? Tudtunkkal nem 
kényszeritette Jókait senki. annyira nem, hogy a poli
tikai oldaláról eléggé ismert Gyulai Pál két tény 
közé szorult e kérdésnél, de ámbár szerette volna mint 
politikus , hogy a forradalom költészetének eme gyön
gyei, e köszörületlen gyémántok örökre eltemettesse-

nek , mint költő' és szépiró visszaborzadt e hütelen 
szándéktól, s könnyen megtörténhetik, hogy ő maga 
rendezi ez ócsárolt és Jókai által megvetett ereklyé
ket sajtó alá, ha már letelt az Athenaeum kiadói 
joga.

Természetes, hogy e kérdést illetékesen tárgyal
ni, s ahhoz érdemlegesen hozzászólni csak a munka 
megjelenése u tán , tehát akkor s úgy lehetne, ha már 
ismerjük a kihagyott költeményeket, — de már elő
zetesen van egy erkölcsi kötelességünk: t. i. a beval
lott rósz, vagy kislelkü szándék megvalósítása ellen 
t i l t a k o z n i ,  s megváltoztatásához — ha még ne
tán lehetséges volna — hozzájárulni.

Ejtsék el inkább az egész vállalatot, hogysem 
ily csonka kiadással nevetségessé tegyék irodalmun
kat a külföld előtt, mely jeleseit hozzájuk mél
tón megbecsüli, annyira, hogy pl. a németek Schil
lerjük és Göthejük gyermekkori maradványait is a ke
gyelet egy nemével gyűjtögették össze, nemhogy férfi 
múzsájuk legmagasztosabb termékeit eltitkolták 
volna. Petőfi nem az Athenaeumé, nem Jókay Móré, 
hanem a nemzeté; az ő költészete pedig hasonlít a 
bibliai csipkebokorhoz, melyből a géniusz szól 
és melyhez közönséges halandónak még akkor is 
mezitlen lábbal kell közelednie , — ha Jókainak 
hívják.

Az ily barbarismust nincs a mi menthesse, még 
aesthetikailag sem. Rendkívüli körülmények termékeit 
a didactikus aesthetika kaptafájára akarni vonni — 
egészen nevetséges dolog. Kétszeresen ilyenné válik 
pedig Petőfivel szemközt, ki forradalmi költészetünk
nek is egyetlen, ih le te tt, nagy eredménynyel dicse
kedhető bajnoka. A mi forradalmunk — Jókainak ak
kori saját szavai szerint — nem villám, de „napsugár 
volt, mely szemetekbe süt. Minden, mi szép, minden, mi 
fönséges, e szóban benne van. Istenirgalom és em
berszeretet , férfi erény és nőszerelem, néphatalom és 
világszabadság; — minden, minden e szóban : forra
dalom. “

így fogta föl költészetünk és különösen annak 
napja, Petőfi a forradalmat. Keressen bárki költe
ményei közt egy sor demagog, vagy vérszomjazó tar
talmút; mutasson belőle ki oly té te lt, mely tulmen- 
jen a józan demokratia határán , mutasson ki belőle 
egyet, mely valójában méltatlan Petőfihez — s el- 
hiszszük, hogy Jókai helyesen cselekedett, de addig 
nem.

Annyival kevésbé s z a b a d  Petőfit megrabolni, 
mert forradalmi költőink közt ő az egyetlen, kinek 
sorait nem a körülmények és nem a külesemények 
mondták tolla alá; őt nem az idő, hanem saját gé
niusza tette azzá, s ifjúkori álmát, költészetének ösz- 
szes törekvését megszentelte a csatatér nagyszerű 
vérkeresztségében. Az ő lantjának viharából nem 
egyedül Petőfi , de a vérig fölkorbácsolt nemzet szól,

50*
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8 ha netalán tulment volna is k i f e j e z é s e i b e n
itt-ott a helyességen , ezt föl lehet róni a politikus
nak, az államférfiunak, de a költőnek.,, ki ezek fáj
dalmát átérezi : ne m.  'i 'a; :

És mondja bárki az ellenkezőt, Petőfi soha és 
sehol nem volt nagyobb, mint épen »a viharok felhő
jében.“ Olvassa el valaki „Talpra magyarját,“ mely 
millió kebelben gyújtotta fel a lelkesedés lángját, ol
vassa el valaki a „Vén zászlótartót“, mely a fiúi sze
retet melegével ragadja meg a keblet, olvassa el az 
„Európa csöndes“ kezdetű borongó elégiát s mondja,

hogy Petőfinek forradalmi lantja nem tiszta, nem 
méltó önmagához, annak szemébe nevetünk s kritikai 
múzsájának azt feleljük Hamlettel: Menj a kolos
torba !

Ezek fölvétele nélkül müveinek összes kiadása 
hézagos, csonka, költői egyéniségének fölfogása pedig 
egyenesen l e h e t e t l e n n é  válik, s ha Jókai ur 
mindamellett egy ilyennel akarja „gazdagitam“ iro
dalmunkat , megköszönjük neki szépen , hanem — elő
fizetni majd csak egy teljes, Petőfi nagy szelleméhez 

j és érdemeihez méltó kiadásra fogunk!
H.

T A R C A.
TÁRCA-LAPOK.
Az újkor költője.

Brr! milyen hideg van.
A naptárba nézünk s látjuk, hogy beköszöntött 

az ősz. A költő erre megcsavarja s kifesziti lantja 
húrjait és zeng bájos dalt az őszről, melynek poétái 
receptje:

1 sárguló levél.
'/2 hűvös szellő.
5 fagyos napsugár.
3 csomó avar.
2 hasonlat a halálhoz.
1 vigasztalás: „feltámadunk!“

Summa summárum: Ősz.
Ezt költői nyelven mondtuk el, számokban és 

mégis poetice, mint az 19. századbeli troubadourhoz 
illik , ki miután kedvese szemeit megénekelte , az esti 
lapban — az árjegyzéket nézi s prózai perceiben a tőzs
dén játszik.

Költő és tőzsde ! Vájjon nem mázoltam-e a pa
pírra valami lehetlent, képzelhetlent ?

Apolló fia, „der Göttersohn“ — s ez Schiller szava 
— levetette-e a kothurnuszt, eldobta-e a lantot s oda 
fu t-e , hol milliók a nyeremény i s m e r t  istenének ál
doznak ?

Mikor a műveltség pólyában sikoltozott, a költő 
jós volt, nemzetének prófétája.

Később bizonyos kivételes állást foglalt el a tö
meg fölött, mely hallgatta dalait s elnézte , In gy ez 
ember külseje dacára nem oly lény, mint a többi, 
nem fut meg conventionális pályát, nem üz mester
séget arcának verítékével, mint embertársai, természete 
tú lzó , tettei néha érthetlenek.

Jött az újkor, melyről mondják, hogy a kiváló 
egyéniséget megtöri s a társadalmi chablon-mintába 
szorítja. A költő engedett. Az újkor megígérte, hogy 
ezt a tehetséget értékesíteni fogja s meg fogja fizetni, 
mint akármely közmulattató erőt; pici s nagy talen

tumok belátták, mily kellemes állása van a csalo
gánynak, ha — hizlalják.

S a csalogány jól é lt, a fülemile elhízott, alig 
bírta magát.

Azóta szokás a költőt vagyoni állapota után 
Ítélni meg. Ki minél több sárga csikót szerez, az 
annál tehetségesebb. A kritika ez időtől fogva velős rö
vidségében mindent felülmúl.

Könyvbirálat:
„Hugo Victor. „Az éj hősei“ cimü 5 kötetes regé

nyét Hachette 500,000 francon vette meg. Az ösz- 
szeg eléggé ékesszóló, tudjuk , mit várhatunk a jeles 
költőtől. “

„Sardou Viktor, a hires vigjátékiró villát vett 
Neuiliiben. E nyájas lak fogja a költő közkedveltsé
gét tolmácsolni.“

Rövid kritika.
Egyszerű inventárium a poéta vagyonáról.
Az újkor, mely a szellemet az üzlet lépére szereti 

csalni, nem hiába kinálgatá a költőt is. Ő elhagyta 
a csendes lakot, melyben a szent ihlet lángját táplálta 
volt lelkében, hol az egyszerű falak ridegségét maga
sabb álmok virágai disziték, hol szívesen tűrt őszi 
dért, téli fagyot, mert szelleme sejtelmében az utókor 
jutalm át, elismerését látta.

Gyerekes hóbort!
Nem e századba való.
A tehetség, ha költőé is — tőke. Kamatoztatni 

kell azt. Hogy jó kamatot hajtson — működésben 
kell tartani a szellemi gépet, mint a gyorssajtót. A 
gondolat, mely még félig nedvesen hagyta el a gé
pet , azon frissen megy közforgalomba. Nonum prae- 
matur in annum , nevetséges elv. A költő, az író 
szellemi üzlet embere.

A kiadó nem keres tartalm at, hanem azt nézi: 
jó p a p í r  t kap-e, lehet-e azon sokat nyerni. S az 
iró nem tiltakozik. Jó állást keres, kényelmes ház
tartást s a capitoliumi borostyánt helyettesíti a taka-



rékpéaztári könyvecske. Külföldi nénémnek szóltam, 
talán húgom is ért belőle.

Mióta több a hivatal, mint’az ember, a költő 
minden, csak nem költő. Tüzet, vizet biztosit, 
takarékpénztárt-, országot igazgat, vasúti pénztárt ke
zel , ir nemzetgazdászati, politikai, kritikai cikket, 
néha-néha egy rósz verset.

Kiszáradt a költői ér? kérdi a közönség.
Nem él-e isten egyetlen kebelben i s , nem jár-e 

már a földön?
A költő védi magát: „az őskorban más világ 

volt. A hóditó is civilizált, Nagy Sándor hóditó ú t
jára magával vitte Aristotelest, Kallisth enest stb. 
Alexandriában egyetemféle múzeumot alapított. Har
palus babiloni helytartó Ázsia s Görögország növény
zetét kölcsönösen átültetni törekedett. — Midőn Zar- 
yab tudós keletről Spanyolországba jö tt, Abderrhaman 
kalifa tisztelete jeleűl eléje lovagolt. Más kort élünk, 
elvont dolgok, melyek az életnek közvetlenül hasznára 
nem válnak, semmisek. Mi a kor gyermekei vagyunk, 
s követjük hivó szózatát. Minden kor másképen imádja 
isteneit, mint minden nép. Az ostiák vérrel és zsír
ral keni be bálványát s orrát burnóttal tömi m eg; a 
néger az összerágott ételt dobja bálványának szeme 
közé. A hajdan költője azzal áldozott Apollónak, hogy 
oltára előtt éhen veszett, az újkor poétájának ez az 
oltár ebédlő-asztal: pesgőt és császármadarat rak rá s 
nem hal meg.“

„Ezt énekli Benza
S igaza is lehet,“ mondja Szigligeti valamelyik 

népszínművében.
Mióta a költő, iró és művész e választ adja, 

azóta teremt egykét jó müvet — talapzatnak, lelke 
teljéből, aztán a megvetett alapra á ll , vásári munka
gyárt állít és — kereskedik.

A költő neve — cég lett.
Egy ideig roszat is vásárol nála a vevő bizalom

ból a cég iránt, mig a firma lassankint — meg
bukik.

Néhány rósz mü egyértelmű a bankéra ttal.
Fizetési tehetlenség =  költői impotentia.
Lelkesültség == speculatio.
S nem volna-e kivétel is? — 0  kell annak 

lennie.

Őszi idő jár.
Az erdő nem dalos. Hová lettek a madarak, 

elköltöztek-e oda, hol j o b b  i d ő  jár, vagy elfogatták 
magukat a madarász á lta l, hogy meleg szobában, 
pompás kalitban azt a nehány dalt, melyet a szabad 
természetben megtanultak — elfelejthessék ?

Sokan elszálltak, útközben elvesznek, ki fárad
tan a tengerbe hull, ki megfagy a hidegen, mások 
az emberék szolgálatába álltak. De néhány tollas

m

dalnoka megmaradt az erdőnek, kik nem félnek az idő 
viszontagságától, nem riadnak vissza élelmüket fárad
ságosan keresni száraz cserjében, puszta mezőben.

S ezek nem fognak kiveszni. Bármiképen csa
logassa élet kényelmével, cifra lakással, puha tollas 
fészekkel — a madarász, megmaradnak ők maguknak 
s erdei magányon tűrnek esőverést, szélvihart, der
mesztő hideget, hogy csak a k k o r  énekelhessenek, 
mikor szükségét érzik és s z a b a d  dal legyen az, mely 
ajkaikról elhangzik.

Hallgassuk azok énekét. . .
„Fiaim csak énekeljetek !“

Domino.

IRODALOM,
D alár-em lény. Az 1870-d ik i d a l á r ü n n e -  

p é l y  e m l é k é ü l ,  s z e r k e s z t é  V a j d a  V i k t o r .
H.

Ez általánosságok után Vajda V. a hazai dalár
dákra tér, s azok működésében három időszakot kü
lönböztet meg, azok mindegyikéről külön és részlete
sen értekezvén. Azután elősorolja ama viszontagsá
gokat , melyek között az első magyar dalárda 
a magyar fővárosban megszületett. — Kitéve kü
lönféle zaklatásoknak az ötvenes évek elején az idegen 
kormány által kinevezett idegen szellemű polgármeste
rek részéről, mindegyre szorongatva a rendőrségtől, a 
Thill Nándor által alapított „ p e s t b u d a i “ dalárda 
csak évek múlva szilárdulhatott meg és nyert enge
délyt dalestélyek tartására, természetesen igy is csak 
szigorú rendőri felügyelet mellett. Hazafias szellemű 
dalokat csak ritkán és megszorítással adhatott elő és 
a karigazgató mindegyre kényszerítve volt a rendőr
ségnél : Prottmann és Woraffka uraknál megjelenni. 
Érdekesen vannak itt ecsetelve ama beszélgetések, 
melyeket Thill a rendőrigazgatóval, a dalárda érdeké
ben folytatott és élesen tüntette fel szerző amaz el
járást , melyet a császári kormányhivatalnokok a 
„ p e s t b u d a i “ dalárda felhasználására a császár lejö- 
vetele alkalmával, 1854-ben, igénybevettek. A R á -  
k ó c y - i n d u l ó  éneklése tiltva volt, mig utóbb a 
„ hon  fi d a l “ előadását is betiltá a minden hazafias 
nyilatkozattól irtózó császári rendőrség. T h i l l  kar
igazgató többször puhatolta ennek okát, — úgymond 
a magyar dalárdák történetének Írója, — de csak azt 
nyerte felvilágosításul, hogy ilytárgyu müvek mellőzé
sét magasabb érdekek követelvén, illő, hogy azok elő
adása kikerültessék. Végre egy magánbeszélgetés al
kalmával Woraftka — tanácsos a rendőrigazgatóságnál — 
megsúgta neki, hogy tulajdonkép az utolsó sorok gá
tolják e mű előadhatását. „Nézze csak, — úgymond 
W o r a f f k a ,  — a költemény igy végződik:

Bár keserű . . .  mert könyeim 
Belé peregnek.
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Mondja meg most nekem Herr von Thill, miért 
keserűk e könyek és miért peregnek belé? — mert 
ennek valami különös okának kell lenni, s ez a z , mi 
miatt e dalt mellőznünk kell.“

A p e s t - b u d a i  dalárda a hatvanas évek első 
felében szűnt meg, s a még jelenleg is virágzó budai da
lárdával, mely azelőtt német jelleggel „ Saengerhof“ 
nevet viselt, — az első fővárosi dalárda volt. A pesti 
,Unio“-dalárda s a „nemzeti dalkör“ csak később ala
kultak. Az utóbbi, népszerű dalárdának első karigaz
gatója Böhm Gusztáv vo lt, ki jelenleg operai rendező 
a nemzeti színháznál. A fővárosi dalárdák mintájára 
a vidéken is mindenütt alakultak dalárdák, s az alföl
di városok különösen nagy szorgalmat fejtettek ki 
szervezésében. — A rad, Szeged, Csongrád, Hód- 
mező-Vásárhely, Szentes legott felkarolták a dalár- 
ügyet. A dalárünnepélyek eszméjét hazánkban Ha
lász József szegszárdi dalár és ügyvéd pendité meg 
1862-ben. Az első dalárünnepély azonban csak 1864- 
ben volt Pécsett és nem remélt sikerrel folyt le. 
Egy évre rá a pesti dalárünnepély következett. Ez 
azonban megbukott és az ország fővárosában véghez- 
ment első dalárünnepély eredménye rósz jóslat volt az 
ilynemű fővárosi ünnepélyekre nézve. íme eszünkbe 
jutnak a legközelebbről letűnt pesti dalárünnepély za
varos napjai és másodszor is meggyőződünk a sze
rencsétlen eredményről. A vidéken ellenben nagy si
kerrel tartották meg a dalárünnepély eket és Arad, va
lamint 1868-ban Debrecen városa, e részben nagyszerű 
mozzanatoknak voltak színhelyei. A különbség abban 
rejlik, hogy mig az utóbb nevezett két városban le
folyt dalárünnepélyek sikerét anyagilag és szellemileg 
az illető városok biztositák, Pesten a rendezéssel 
megbízott daláregyesületi központi választmány semmi 
biztosítékot nem nyújthatott, s az idő s a körülmé
nyek sem kedvezvén, az ünnepélynek szükségkég ba
lul kellett végződnie.

A „Dalár-emlény“ szépirodalmi részéről, mint
hogy az a könyvben csak másodrendű szerepet já t
szik, részletesebben nem szólunk s itt csak annyit 
jegyzünk m eg, hogy a könyv nyomása elég csinos és 
tiszta , de külső boritéka annál Ízléstelenebb és sem
miben sem árulja e l , hogy kiállítását művészek ellen
őrizték.

Sz.

- t* *

A rden Enoch. Az újabb angol költészet egyik 
legnépszerűbb termékét, Tennyson „Arden Enoch“-ját 
Jánosi Gusztáv ur magyarra fordította. Bár e helyen 
szorosan véve csak a fordítás minőségéről kellene 
megemlékeznünk, nem tudjuk megállani, hogy a bájos 
költői beszélyről magáról is nehány szót ne szóljunk. 
Tennyson nem tartozik azon költők közé, kiket első

megjelenésük alkalmával közönség és kritika tárt. ka
rokkal fogadott. 0  csak későn vonta magára a leg
műveltebb olvasó-közönség figyelmét és még nehe
zebben sikerült kinyernie neki, a már poeta laurea- 
tusnak a fukar- kritika elismerését. Bírálói nem szűn
tek meg szemére hányni, hogy egyszerűsége mesterkélt 
és nem természetes, képzelőereje egyoldalú s egész költé
szete inkább gondolt, mint érzett. Innen nem lehet 
soha népszerűvé azok előtt, kik Burns dalait éneklik, 
sem azok előtt, kiket Byron szenvedélye gyújt lángra. 
Tennyson elleneit néhány uj költeményével végleg 
elhallgattatta, melyek a népszerűség babérját is meg
szerezték neki s melyek között legkitűnőbb az előttünk 
fekvő „Arden Enoch“. Mesteri bizonyságot szolgál
tatott ebben Tennyson arra, hogy egyszerűsége nem 
csinált, mert megindít, fantáziája határozott, tiszta és 
szép képeket teremt és bár subjecti vitása sohasem lép 
előtérbe, mélyen érez, mert minden szavával szivünkre 
hat. Ily egyszerű mesével, ily egyszerű érzelmekkel, 
ily egyszerű képekkel és ily egyszerű styllel azt a ha
tást idézni elő, a mit „Arden Enoch“ keltett Ang
liában, csak az lehet képes, kinek érzése és ismerete 
az „igazat“ tudja adni minden sorban. Három ne
mes s z ív  történetét mondja el a beszély. Épp úgy 
hiányzik belőle a cifra szóvirág, mint a magával ra
gadó szenvedély; de az egésznek hatása lelkünkre jó
tékony és harmonikus koncepciója alapjában tragikai: 
ez kielégít bennünket végül, de kivitelében mind el
veti a tragikai eszközöket és csöndesen gyönyörködtet 
mindvégig. Alig lehet szebb képeket találnunk, mint 
e beszély elején a játszó gyermekek rajza, s a  férjét 
váró nő habozása az uj kérővel és régi baráttal szem
közt. A fordítása egészben véve csinos. Csak itt-ott 
találunk a vers kedvéért"“ soha még nem engedhető 
szócsonkitásokat. Azonban attól, hogy Tennyson bá
jos styljét visszaadja, távol áll.

*

i  K em ény Zsigm ond „Tanulmányok“ cimü mü
véből az első kötet már kész a nyomdában, s rövid 
idő alatt két kötetben hagyja el a sajtót Ráth Mór 
kiadásában. Az érdekeltséggel várt kötetek következő 
essay-ket tartalmaznak: első kötet „Széchenyi,“ és „A 
két Wesselényi“ ; második kötet: „Erdély közélete 
1791— 1848-ban,“ „Eszmék a regény és dráma körül,“ 
„Arany Toldy-járól,“ „Színművészetünk ügyében,“ ,,Sza- 
lay Magyarország története cimü munkájáról,“ „Ma
caulay Anglia története cimü munkájáról,“ „Idősb 
Szász Károly“, „Vörösmarthy.“

Z E N E .

B erlioz és a Rákócy-induló. Berlioz Hektor 
ez évben megjelent „Emlékirat“-ának ránk m agya-
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rokra nézve legérdekesebb lapjai bizonyára azok , me
lyek a Rákócy-induló átiratáról szólanak. E kisza
kított lapokat mutatjuk be jelenleg olvasóinknak, és 
pedig nem csupán azért, mivel a kitűnő francia zene
költő rokonszenvéről tanúskodnak, de mivel Berlioz so
rai régibb zeneviszonyainkat jellemzik, s a közelebbi 
dalárünnepély díszhangversenyén előadott átirat törté
nete felől is érdekes dolgokat tartalmaznak.

De halljuk magát Berliozt, mint szól a Rá- 
kócy-átirat keletkezéséről s mint Írja le pesti élmé
nyeit.

„Mielőtt Bécsből Magyarországba utaztam — 
szól — egy bécsi műkedvelő, ki ez ország sajátsá
gairól némi tudomást szerzett magának, egy csomó 
régi magyar dalt nyújtott át e megjegyzéssel: ha tet
szeni kíván a magyaroknak , úgy Írjon zenekari átira
tot valamelyik nemzeti dallamukra; ők el lesznek ra
gadtatva, s ön, visszatértekor, viharos tapsokról és 
„ éljenekről“ beszélhet! Íme itt van egy gyűjtemény, 
melyből csak választani kell.“ Én követtem tanácsát 
s a Rákócy themáját választám, melyre elutazásomat 
megelőző éjjel Írtam ama indulót, mely jelenleg 
„Fauszt“ legendámnak utolsó tételét képezi.

Alig terjedt el Pesten ez uj h o n i  zenedarabnak 
hire, máris valóságos forrongásba hozta a nemzeti ér
zületet. A pestiek mindenfelé lázas kíváncsisággal 
tudakozták miként bánhattam el e hires, úgy szólván, 
szent dallammal, mely a magyar szivet annyi idő óta lelke- 
sité a dicsőség és szabadság magasztos eszméiért. De 
egyúttal kételyt is ébresztett, mert megszentségtele- 
nitésétől tartottak. E körülményt nem vettem sértés
nek: ellenkezőleg csak tisztelni, méltányolni tudtam 
azt; mert igazolva volt előttem ama számtalan és si
lány átirat á lta l, melyek épen a legmélyebb tisztele
tet érdemlő dallamok ellen fordultak. Lehetett különben 
a magyarok között olyan is elég, ki személyesen győ
ződött meg ama botrányos eljárásról, a melyet Pá- 
risban, nemzeti ünnepélyeink alkalmával, saját halha
tatlan Marseillaise-ünkkel szemben tanúsítanak.

Horváth, egy magyar lap („Honderű“) szerkesz
tője, kíváncsiságát végre le nem győzhetvén, fölkeresi 
a kiadót, kivel hangversenyem rendezése végett érint
kezésbe léptem, kitudakolja tőle a hangjegymásoló 
lakását, elmegy hozzá, kéziratomat elkéri tőle s figye
lemmel átvizsgálja. Horváth másnap, a vizsgálat után 
elégedetlen volt s nem tudta nyugtalanságát előttem 
elrejteni.

— Láttam Rákócy - indulójának vezérkönyvét.
— Nos ?
— Én félek.
— Ohó!
— Ön halkan hangoztatja a dallamot, holott mi 

azt fortissimo szoktuk hallani.
— Igen, az önök cigányai által. Különben, ha j

csak ez a b a j, legyen nyugodt, fognak önök oly for
tét hallani, a milyet életökben még nem hallottak. 
Ön nem jól vizsgálódott. Végén csattan az ostor.“

Nem tagadhatom mindazáltal, hogy a hangver
seny napján, midőn ez ördöngös zenedarabra került a 
sor, keblem egészen elszorult. Az indulót trombiták 
kezdik a melódia néhány kezdő ütemének rhytmusát 
jelezve, ezután jönnek a flóták és klarinettek, a vonó
hangszerek pizzicatóinak kísérete m ellett, a thémát 
hangoztatva. E váratlan bevezetést nyugodtan és 
csöndben hallgatta a közönség; de midőn egy hosszú 
crescendó után a théma fugaszerű töredékeit, a nagy 
dob tompa ütései, miként távoli ágyudörgés, kezdék 
követni, mindinkább növekedő moraj tölté be a ter
met és midőn az egész zenekar, tengeri vihar gyanánt 
törteti elő teljes erejével az oly sokáig megfékezett 
fortissimót, a forróvérű magyar közönség oly lázas 
tetszésnyilvánításokkal rengeté a term et, hogy már- 
már félni, remegni kezdettem. Érezém, mint emelke
dik hajam az ég felé s e végzetszerü perctől kezdve 
szerzeményem zavartalan végkiviteléről le kelle mon
danom , mert zenekarom teljes erejének segítségével 
sem lehetett a vulkán kitörése ellen megküzdenem. A 
darabot, természetesen, ismételtetnem kellett s a kö
zönségnek nem csekély önmegtagadásába került tet
szésnyilvánításait két három perccel tovább halasztani, 
hogy a c o d a néhány ütenyét még úgy ahogy kive- 
hesse. Horváth nyugtalanul fészkelődött páholyában , 
én pedig mosolyogva tekinték rája, mintha kérdeni 
akarnám: „Nos! fél még uram? Forte-jával meg 
van-e elégedve?“ A hangverseny utolsó számául a 
„Rákócy-indulót“ választani szerencsés ötlet volt? 
mert utána bármi más kérlelhetlenül elveszett volna.

E sajátszerü orkán után felindulásom, mint el
képzelhető, rendkívüli volt. Kimerültén vonultam a 
színpad mellett levő öltözőébe, hol a homlokomról 
csorgó veríték letörlésével foglalkozóm, midőn a lel- 
kesültség egy újabb s eredeti nyilatkozata lepett meg. 
Egy feldúlt arcú, roszul öltözött egyén rohan a szo
bába , észrevesz, nyakamba borul, összevisszaölel s 
szemeiben könyekkel dadogja e szavakat:

„ — Ah! monsieur, monsieur! moi Hongrois... 
pauvre diable. . .  pás parler frangais. .  un poco l’ita- 
liano . . .  Pardonnez. . .  mon extase. . .  A h! ai com- 
pris votre canon ... Oui, o u i .. .  la grande bataille 
. . .  Allemands chiens!“ Et se frappant la poitrine 
á grands coups de poing: „Dans le coeur m oi. . .  je 
vous porté. . .  A h! fran^ais . . .  revolutionäre. . .  
savoir faire la musique des révolutions.“ *)

*) „Ah ! uram , uram ! Magyar vagyok . . .  Szegény ör
dög . . .  nem beszélek fran ciáu l... csak kissé o la sz u l...  B o
csásson meg elragadtatásomért. . .  Ah ! az ágyúzás ; megér
tettem . . .  Igen , igen . . .  Nagy csa ta . . .  Német kutyák.“  
Majd mellét öklével verve fo ly tatá: „Szivemben hordom önt 
— Oh a franciák . . .  forradalmárok . . .  értenek a forradalm 
zenéhez.“



Nem vállalkozom ez ember1 sírásának, fogcsikor- 
gatásainak és csodálatraméltó lelkesültségének ecsete- 
lésére; ah ! az majdnem borzalmas, sőt több: magasz
tos volt.

(Vége következik.) Közli: K o r b a y  F e r e n c .

K é p z i i  i í é s z e t.
A B atthyány-em lékre  nyitott pályázat ered

ményéről ezeket Írja egy alapos műbiró: A beérke
zett pályaművek között vannak szobrok és mauzóleum- 
tervek. Az előbbiek alig érdemelnek figyelmet, mert 
a pályázók legtöbbje katonás álló-szoborral pályázott, 
mi egy sírra semmikép nem illik. Csupán egy berlini 
német művész küldött oly szobortervet, mely Bat- 
hyánvit a golyó által leteritve, s mellette az ország 
nemtőjét ábrázolja; de ennek is oly hiányai vannak, 
hogy kivitelre igényt sem tarthat. A pályakérdés el
döntése a képzőművészeti társulat által választandó 
jury ítélete alá bocsáttatott, s a jury egészen mellőzve 
a gyönge szobor-terveket, a mauzóleum-minták közt 
keresett a célnak megfelelőt, s kettő keltette föl figyel
mét; Shikedanz terve és az „ Isten áldd meg a ma
gyart“ jeligével ellátott.

Shikedanz tervében mauzóleumot tüntet elő, de 
ez maga csak egy részét teszi, mert ily, rendesen zárva 
tartott épületnél a külső nagy jelentőséggel bir, s a 
művészi hatásnak leginkább itt kell nyilvánulni. A 
külső részek sok stylszerüséggel és csínnal bírnak, s 
a monumentális hatást nem lehet eltagadni. Az elő- 
rész, a magasra kiemelkedő homlokzat és piedestál a 
legjelentékenyebb részei, s legtöbb gonddal tervezvék. 
De a mauzóleumok egyszerűségét nagyon absorbeálja 
az amphitheatrális berendezés.

A homlokzatról egy piedestál emelkednék, melyen 
szobor foglalna helyet. A piedestál tövében szintén két szo
bor-alak lenne ülő helyzetben. Ez alatt van a kapu
zat, mely a mauzóleum belsejébe vezet s a terv leg- 
csinosb része, egyszerű dóriai stylben.

A kapuzathoz kirugó, magas lépcsőzeten juthatni 
fel, s ennek jobbján és balján egy-egy oroszlán fek
szik emelvényen; ezek közt rácsozat zárná el az ajtó
hoz jutást. A bejárat fölött párkányzatos mennyezet 
van, (háromszögű kapu-homlokzat,) melyet egy-egy 
oldalán két-két oszlop emel. Két oldalt a homlok
zatból szárnyszerüen emelkedik ki a mauzóleum oldal
fala, s köralakban képezi a hátsó részt.

A két oroszlán mellett még sugár oszlop-fal

emelkedik, melynek hegyébe magas, vékony tartók' fen
nének helyezendők. SzemköztrŐl tekintve, az épület 
legmagasabb pontja a piedestálon levő szobor, aztán 
a félkörü falazat. A homlokzat vonala egyenlő az ol
dalt kirugó szárnyakkal. A két oroszlán, s ezek közt 
a lépcsőzet messze kiálló, és ezek vonalától kellemes 
arányban magaslik az épület többi része.

A másik terv, mely Berlinből érkezett, sokkal 
egyszerűbb, kevésbé feltűnő, komolyabb hatású, de 
nincs is semmi impozant benne. Mindössze egy csa
ládi sírbolt, mely nem látogatott ősi parkba van 
szánva. Styljében, arányaiban Ízlés nyilvánul. Egy 
kupolás mauzóleum ez, csinos előrészszel, s kapuzattal, 
melynek kirugó tetőzetét oszlopok tartják, s lépcső 
vezet föl hozzá. Maga az épület kereszt-alakú, s bár 
kevés ékítmény s csak kis, magasan levő félkörü ab
lakok vannak rajta, nincs rideg falazata. . Legmagasb 
pontja a kupola, s aztán a homlokzat csűcsa. A ka
puzat és homlokzat közt egy genius számára van hely. 
Belsejének berendezése igen megnyerte a jury tetszé
sét. Ebben lenne elhelyezve Batthyány mellszobra.

Az itélő-bizottság egyik tervet nem találta abso- 
lutbecsünek, s egyiket sem ajánlotta kivitelre. Shike
danz tervénél a legnagyobb baj annak költségessége, 
mert noha a pályázatban meg volt szabva a szem 
előtt tartandó költség (mintegy 25 ezer frt.), Shikedanz 
tervének kivitele legalább 70,000 ftot igényelne. Ekkép 
ő voltaképen nem is versenyezett a pályázati szabályok 
szerint, mert hasonló teijeszkedés mellett a többiek
nek is könnyebb lett volna feltűnőbb terveket nyúj
tani be.

A másik tervnél pedig attól lehet tartani, hogy 
ha a kerepesi temetőbe nagyobb síremlékeket emelnek, 
a mauzóleum el fog veszni köztük.

TARTALOM: Világértelem és világmüveltség. Vonatko

zással Strausz és Renan legújabb levelezésére.— V a j d a  Vic
tor. — Hősök sirja. D a l m a d j  Győző. — A Helgolandi le
ány. Grabowszky gróf beszélye — Petőfi a „Hon“ areopágja 

előtt. — Tárcalapok. — Irodalom. — Zene. — Képzőmű
vészet.

Felelős szerkesztő: Kiadó:

Szana Tam ás. F eke te  B erná t.

Mai számunkhoz van mellékelve a,Szép- 
irodalmi Közlöny4 előfizetési felhívása, 
melyet olvasóinknak szives figyelmébe 
ajánlunk.

Pest, 1870. A „MINERVA“ gyorssajtónyomása.
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SZÉPIRODALMI KÖZLÖNY.
IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

OROSZ ÍRÓK ÉS A
„En a sikeres történetírásra egy alakot és 

egy módot ismerek : fölülemelkedve a saját fa
junk és politikai pártunk iránti hajlamokon, az 
igazat őszintén megmondani. —  Ezenkívül az 
iró nem egyéb. mint hamisító vagy szolga. “ 
Ezzel kezdi Arnold Henryot értekezését a „Re
vue contemporaine“ egyik közelebbi havi füze
tében , s áttér aztán Ratch müvének „A lengyel 
kérdés nyugati Oroszországban “ ismertetésére és 
bírálására.

Ha Ratch —  folytatja értekező —  müvét az 
irodalmi v ilágnak: Francia-, Német- és Angol- 
országnak irta volna, az első szakasztól kezdve 
az utolsóig el lett volna Ítélve; de könyve oro
szul írva, Orosz- és Lengyelországnak van 
szánva, főkép pedig ama töm egnek, mely 
történelmet nem tud , mely mindazt, mi Írva van, 
szolgai módon hiszi s mely összehasonlitni és 
Ítélni nem tudván , a tévedést az igazsággal ha
sonlónak tekinti * és ez a z , mi urainak örömet 
és hasznot okoz.

Ratch n y u g a t i  O r o s z o r s z á g n a k  
nevezi mindazon tartom ányokat, melyek a 
V isztula, N iemen, a Kárpátok és a Bálti ten
ger közt terülnek e l , holott ezek valójában Len
gyelország szivét képezik, ü g y  kellett volna, 
hogy könyvének címet adjon: „Az orosz kérdés 
Lengyelországban,“ de e cim veszélyes vala, 
mert e föltevés elismerése lett volna annak, hogy 
létezik Lengyelország, mit egy valamirevaló 
orosznak sem szabad megengedni. Azt, hogy 
ma diplomatikailag és politikailag nem létezik 
Lengyelország, egyelőre megengedem ugyan, 
bár ezen megengedés fáj nekem; de azt hi
szem , hogy a nemzetek nem semmisülnek meg 
m áskép, mint a polgárok hiánya á lta l, és hogy 
a hódítások kegyetlensége és a felosztások nem 
elegendők a r ra , hogy eltöröltessenek a föld szí
néről. Megengedem, mondom, hogy jelenleg 
nincs Lengyelország, de nem érthetek egyet 
Ratchchal midőn a z t  m o n d j a ,  h o g y  L e n 
g y e l o r s z á g  s o h a  n e m  i s v o l t , s  erre ve
zet ki tulajdonképen egész okoskodása. 0  azt

LENGYEL KÉRDÉS.
hiszi, hogy Lengyelország politikai hatalmának 
idejében kevésbé volt szabályszerüleg rendezett 
állam, mint egy roppant territorialis beavat
kozás, melynek időnkinti meghódítás lett 
eredménye, előidézve inkább a nemesség és 
kath. papság cselszövénye, mint a hatalom és 
hódítás által. Bármennyire különös legyen is 
ez, a valóval annyira ellenkező állítás, mégis 
figyelemre méltó , mert megmagyarázza és iga
zolja a Ratch által használt egész szótárt. A 
„nyugati Oroszország“, a „polonizált orosz ne
messég“ és a ,,polonizmus“-féle kifejezések az 
olvasó előtt valóságos rejtvényekké válnak, ha 
feledi, hogy kezdetben „minden orosz volt“; 
hogy a lengyeleknek öt század óta nem volt 
más céljok, mint az orosz meghódítás, és Orosz
ország 75 év óta nem tett egyebet, mint hogy 
„magához tért“ és „megbüntette a hajdani lá
zongó alattvalókat.“

Ily tanokkal igyekszik Ratch Oroszország 
történeti követeléseinek csekély alapját pótolni, 
s minthogy egyetemeken és más tanodákban 
egyedül ily szellemben tanítanak, valószínűleg 
el is fognak azok terjedni; de az orosz és len
gyeljellem absolut különbsége folytonos tiltako
zás , mely ellen bajos küzdeni, s még jobban 
m egfejti, mint a történelmi előzmények, e két 
nép kölcsönös gyűlöletét.

Mig Lengyelország a Piasztok és Jagellók 
nemzeti dynastiája alatt gyarapodott s közer- 
kölcseinek kedvessége és a törvényesség iránti 
bámulatos tisztelet által a szomszéd tartományok 
iránt a békés vonzerőnek központját képezé: a 
moszkvai cárok alig rázván le a mongol igát, el- 
sajátíták a despotikus hagyományokat, melyek
nek sok tekintetben ők a képviselői. Mint a 
tatárok pusztító müvének folytatói, feltolják 
magokat vérengző istenségeknek, s alattvalóik 
szívesen hozzá szoknak a passiv engedelmesség
hez, mely okozta, hogy az orosz úgy meghajlik 
a cár u káza , mint a gondviselés okmánya 
előtt. Egy oldalról egyéni szabadság, a tör
vénynek Önkénytes tisztelete, politikai józan-
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ság ; más részről brutálitás, despotizmus és szol
gaság. Miként lehessen rem élni, hogy az ily 
ellentétes elemeknek egyesülése máskép történ- | 
hessék , mint egyiknek vagy másiknak socialis 
tönkretevésével ?

Ismét áttérve Ratch m unkájára, értekező 
abból kivonatot közöl, mely annak alapgondo
latát elég hiven tükrözi vissza. „Vessünk egy 
pillantást a bevégzett eseményekre. Nyissuk 
föl a lengyel fölkelések ügyében kiküldött bi
zottmányok terjedelmes okmányait. Mit nyúj
tanak azok a történésznek, ki az események 
legkiválóbb jellemét ismerni kivánja? A je 
zsuitái cselszövények megmérhetlen hálója, egy 
maroknyi fenhéjázó által az egész nép elámit- 
v a ; félelem a fanatizmus szolgaságától, utálatos 
külszin a la tt; s mindez elegyítve a gőgös és ne
vetséges lengyel hiúságnak hányavetisége és 
füstjével. Az e bizottságoktól nyert és okmányo
kon nyugvó alapok , részleteikben alkalmas 
anyagot szolgáltatnak a ,,Punts“ és „Kladera- 
dats“ cikkeinek szépítésére. A lengyel ügyek 
történetének olvasásakor, ha Demokrit megki- 
sérlette volna némelykor megszüntetni örökös 
nevetését, Heraklit bizonyosan megszáritotta 
volna könyeit az egyes cikkeknél.“ Különös 
és bizarr irmodor ez egy történésztől. íme ez 
az , mit Ratch elmond ama majdnem egy szá
zados hasztalan törekvések, áldozatok és pol
gárháborúkról , melyeket oly nép állott ki, 
mely függetlenségéről nem tud lemondani.

Itt Henryot, a H e r t z e n  és lapja (,K o
lokol4) hatásának és működésének részletezésébe 
bocsátkozik.

Az a fölkelés —  mondja tovább a cikkíró 
—  mely 1863 elején ütött k i, s melynek véres 
kifejlését Franciaországban mindenki figyelem
mel k isé rte , jobb sikert látszék Ígérni. Ez —  
úgy látszik —  egy uj szövetségesre számítha
tott , mely magában az orosz társadalom keblé
ben támadt, képviselve Hertzen és támogatva 
lapja a ,,Kolokol“ által. H ertzen, ki kisérve 
az európai demokratia sajnálatátó l, Párisban 
halt m eg, egész életét és tehetségét azon eszme 
szolgálatára szentelte, hogy a szabadságot Orosz
országban győzelemre juttassa. Megáldva mind
azon tulajdonokkal, melyek a forradalmárnak 
szükségesek: eszélyes és behízelgő volt; főkép 
meggyőződve elvének magasztosságáról és azon 
szükségről, hogy azt érvényre ju ttassa , sikerült 
Hertzennek, hála a lapja által jogosan szerzett 
befolyásnak, a muszka rendőrség szigora elle
nére, egy nagy associatiót teremteni „fiatal 
Oroszország“ név alatt, mely tanának és ira
tainak lelkes terjesztője lett.

Hertzen volt természetesen a kapocs, mely 
a „fiatal Oroszország“-ot a lengyel emancipa- 

I tió eszméjével kötötte egybe, és első v o lt, ki 
megértette az orosz szabadság híveivel, hogy 
a szabadság a kormány által a lengyelekkel szem
ben mostanig követett elnyomási rendszerről 
való lemondás által verhet állandó gyökeret. 
E  nézet, elfogadva Hertzen barátjai á lta l, a 
lengyel ügynek rendkívüli erőt kölcsönzött; s 
oly általánosan elterjedt, hogy 1862-ben egy 
orosz lap, a „Vélikoross“ ezeket irá : „Mi je 
lenleg már nem győzhetjük le a lengyeleket, 
mert uálok most nagyobb az egyetértés; a föld- 
birtokosok, dacára kormányunk ellentörekvé
sének , birtokaik egy részétől fosztják meg ma
gokat s azt a köznépnek adják. A mi minket, 
Oroszokat illet, tudnunk kell, hogy minket 
Lengyelországból csúfosan kiűztek, vagy ha 
elég eszélyesek leszünk lemondani egy meg
gyöngült hatalomról, tegyük a lengyeleket 
Oroszország liü barátaivá.“*)

Hertzen és társai tehát barátai valának a 
lengyel felkelésnek s most is az o k , mivel ők 
Lengyelország politikai visszaállítását Oroszor
szág boldogsága feltételének ta r tjá k ; nem pe
dig mint Ratch Írja , hogy Hertzent ez ügynek 
a Czartorisky aranyai nyerték meg. A mi ez 
eszme orosz barátait ille ti, ezekről Ratch még 
kiméletlenebbül nyilatkozik. „Pétervárott —  
úgymond —  a „Kolokol“ rágalmai szerint, min
denfelől alakulnak a politikai körök. A len
gyel körökben nyíltan beszélnek Lengyelország 
helyreállításáról, az orosz körökben pedig meg
határozták a módokat, melyek szerin t forrada
lom fog kitörni a birodalom belsejében. Mind
kettőnek vezetője a „Kolokol.“ Az események 
megmutaták, hogy a „fiatal Oroszország“ alap
jában mint meggondolatlan fiatalság alakult ösz- 
sz e , a lengyel ágensek inspiratiója alatt műkö
dött és vezettetett rósz célzatú és elámított em
berek á lta l, kik a kedélyeket kezdették zak
latni azon egyetlen eszköz á lta l, mely nekik 
m egm aradt: a sajtó által.“ —  Ha ez igy van 
—  jegyzi meg értekező —  meg nem foghatom 
a kormány szigorát a „fiatal Oroszország“«iránt, 
még kevésbé pedig attól való roppant félelm ét, 
mit ő „lengyel intelligentiá“ -nak nevez.

Midőn kitört a szabadságharc 1863-ban, a 
különböző lengyel p á rto k : „a fehérek“ (a ne
messég) és „a vörösek“ (köztársaságiak) sem 
k észek , sem egyetértők nem voltak. A fölke- 
lési mozzanatok iránti egyetértés hiánya a si-

*) Raux-Ferrand. Histoire populaire de la Pologne. 
372. p.
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kertelenség rendes okai közétartozik, s bármily 
jóindulattal viseltessünk is Lengyelország iránt, 
ha őszinték akarunk lenni, meg kell vallanunk, 
hogy belső egyenetlenségek minden időben fő
okai voltak szerencsétlenségének.

Egyébiránt 1863-ban ugv, mint 1812-ben, 
1831-ben és 1848-ban a lengyel hazafiak töb
bet számitotték az idegen hatalmak beavatkozá
sára , mint saját erejükre. M indenekfelettFran
ciaország volt a z , melyre a fölkelés forditá sze
meit. Hl. Napóleonnak tulajdonitják ezt a je l
lemző m ondást: „Az idegen interventio nem 
támaszthatja fel a halottakat ; a lengyeleknek 
önmagoknak kell adni életjelt,“ valamint ezt is: 
„A forradalom Lengyelországnak természetes 
határait fogja megjelelni.“ A forradalomnak 
meg kellett volna mutatnia Európa előtt, hogy 
Lengyelország még él. Varsóban tudniok kel
lett volna, hogy egy császári ajakról elleb- 
bent szó nem egyéb, mint frázis, és emlékez
hettek volna, hogy ugyanazon ajkak m ondták: 
„Olaszország az alpesektől az adriai tengerig 
szabad lesz,“ a mi csak később, sokkal Villa
franca után valósult m eg, a porosz sereg sikeres 
működése folytán. A bizonyosnak hiresztelt ide
gen beavatkozás, melyet a valódi eredmény fel
tételeként v á rtak , nem is érkezett meg. Orosz
országnak ideje volt magához térni s kinyilat
koztatta , hogy ő nemcsak lengyel birto
kaiban volt fenyegetve, hanem hogy belső szer
vezete : a hadsereg és közigazgatás egész a csá
szári palotáig meg voltak támadva Hertzen szö
vetségesei és a szabadelvű reformok barátjai 
által. A kormány remegett és mindent a len
gyel cselszö vényeknek tulajdonított; az elnyo
matás csak a veszély feltüntetése után követke
zett be. Muravieff Mihály tábornok Varsóba 
ment.

Ez aztán a Ratch embere és hőse; hallgas
sátok , mit m ond: „Nyugati Oroszország úgy 
tűnt fel Muravieff e lő tt, mint a lengyel klérus 
és nemességi uralom önkényének és zsarnoksá
gának áldozata, mely öt századon át véres tusát 
folytatott az orthodoxok és autokratikus Orosz
országgal. Alapjában jól ismerte az országot 
előbbi szolgálataiból, s az uj kormányzó tábor
nok eléggé föl volt fegyverezve a „lengyel ér
telmiség“ cselszö vényei ellen. Poroszország 
annyira elnémetesité Posen nagyhercegséget 
és ott a polonizmus oly szembetünőleg eltűnt, 
hogy nincsenek többé íourai és papsága, kik 
azzal ámitnák m agokat, hogy a tartományt va- j

laha föllázithassák. M a j d  m i k o r  a p o l o 
n i z m u s  m e g s e m m i s í t é s é v e l  n y u g a t i  
O r o s z o r s z á g  j u s t i f i k á l v a  l e s z ,  m a 
g á b a n  L e n g y e l o r s z á g b a n  i s  l e h e t e t 
l e n n é  v á l i k  m i n d e n  m o z g a l o m ,  és az 
idegen hatalmak megszűnnek Lengyelországot 
úgy tekinteni, mint Oroszország érzékeny húr
já t.“ —  „Az uj főnöknek tiz napi kormánya 
elég volt a r ra , hogy a vezetőket ama meggyőző
désre bírja, miszerint a lengyel ügy veszett 
ügy.“

Az európai hatalmak magatartására és Len
gyelországnak mintegy biztatására nézve igy ir 
Henryot: a nyugoti hatalmak más érdekkel lé
vén elfoglalva, szemet hunyhatnak Oroszország 
m űködésére, de Lengyelország ezért nem lesz 
kevésbé élő és izgatott. A keleti kérdés, mely 
az európai hatalmaknál koronkint fölmerül, a 
nélkül, hogy eddig végleges megoldást nyert 
vo lna, egy napon oly sürgős le sz , hogy arra 
fognak gondolni, miszerint Oroszország és a 
nyugat közt Lengyelországot állítsák fel véd- 
bástyául. Csakhogy ne legyen ez már késő a 
német világra nézve!

Philaréte Chasles, ki éltében több irodalmi 
fölfedezést te t t , rövid idő előtt egy régi lengyel 
vallásos éneket közölt, melyet, mint mondja, 
egy kis régi iratcsomagban fedezett föl. s mely a 
múlt század közepe táján Wilnában nyomatott. 
Ez a k is , latin rímekben irt ének a kath. Len
gyelország jajkiáltása az orosz elnyomatás el
len : Jézust hívja a haza védelmére és igy 
hangzik.

Polonia perit.
Et spolium erit,
0  parvule delicate!
Patriam defende!

Jam victima sumus 
Et pulvis et fumus,

Patriam ! Patriam !
Patriam defende!

Értekezését e szavakkal fejezi be Henry ot: 
„íme ezt énekli a lengyel nép templomaiban azon 
alkalommal, midőn az önző és megoszlott Európa 
megengedte , hogy Orosz- és Németország fel
osszák zsákmányukat. M eglehet, eljő a nap, 
melyben Németország saját bűnrészese: Orosz
ország által fog veszélyeztetni, s kénytelen lesz 
felkiáltani nem az istenhez, hanem ahoz, ki a 
lengyel nép közül életben m arad t: Patriam, pa
triam, patriam defende!“ (A hazát, a hazát, a 

[ hazát védd!)
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MILJUTIN GYÁMLEÁNYÁT KÖVETELI A HERCEGTŐL.
(RUNEBERG ,NADESCHDÁ"-JABÓL.)

Merészen nyitja Miljutin*) az ajtót,
Belép az ifjúhoz,
Hiába tartja vissza a cselédség.
Csak a midőn ura’
Szemébe néz: megáll s mély hódolattal 
Meghajtja térdeit
S magasló homlokát a földre szögzi.

Woldmamak arciról 
Hamar tűnik kilobbanó haragja, —
Kezet nyújt nyájasan
Az évek súlya görnyesztette rabnak.
„Miljutin — igy beszél —
Miért rohansz igy a te hercegedhez?
Kelj fel, szólj mit kívánsz ?
Ma semmi bú ne távozzék e házból.“

Mélyen sóhajt az agg :

„Csekély, uram, panasza a csekélynek.
Egy fürjecském vala 
S elvitte a te karvalyod lakomból."

Mosolyga Woldemar :

„Enyhitni ezt a bajt valóba’ könnyű; 
Nekem van fülmilém 
A fúrj helyett én azt adom tenéked.“

Mélyen sóhajt az agg:

„Csekély, uram, panasza a csekélynek;
De mégis bánata
A csattogánynak lágy szaván nem enyhül. 
Volt egy feszületem,
Gyarló , törékeny , szilfából faragva ;
De kunyhóm kincse volt:
Váradbul egy rabló vivé el orvul."

Mosolyga Woldemar:

»Segitni e bajon valóba’ könnyű.
Arany feszületem
Van énnekem, fogadd a szil helyett azt."

Mélyen sóhajt az agg:

»Csekély, uram, panasza a csekélynek,
De mégis bánata
ígéret és kincs csillámán nem enyhül.
Egy lányom volt nekem,
Ez volt a fürj, ez volt a szent feszület,
Es ő rabnő vala:
S hatalmad ezt ragadta el szivemtől."

S felnéze Woldemar ,

Az arc kigyult, sugározott a homlok: 
»Miljutin — igy beszélt —
Ma semmi bú e házból el ne menjen."
Egy hang, egy suttogás
Egy szó, egy név kelt most az ifjú ajkán,
S mely zárva volt előbb :
A díszteremnek ajtószárnya nyílik,
S szebben mint bármikor,
Mosolygóbb sorsnak bibor sugarában,
Rózsás felhő gyanánt 
Nadeschda áll a meglepett öregnél.

Mosolyga Woldemár,

Az érkező kezét kezébe fogja,
S az agghoz — a hol állt —
Bizalmasan vivé szép gyámleányát.
»Hü szolga, Miljutin,
Kis füij edért egy fülmiiét ígértem,
S arany feszületet 
A szilfaképért a mit elraboltak.
Te megvetetted azt,
Te lányodat, szegény rabnőt kerestél,
Én hercegnőt hozok,
S a rableányért ezt adom tenéked !*

Nadeschda könyje csillogott 
Ragyogva mint a biborszinü harmat,
És néma szótlanul
Mosolygva csókolá meg atyja arcát.

(Svéd eredetiből.)
GYŐRT VILMOS,

A HELGOLANDI LEANT.
— GRABOWSZKY GRÓF BESZÉLYE. — 

(Folytatás.)

— Az én sorsom aggaszt téged Lassen? Hogy 
érted ezt ? — És Antye elhalványult és szive dobo

*) Miljutin , öreg rabszolga , Nadeschda gyámatyja , ki 
azt hiszi, hogy Woldemar herceg úgy rabolta el tőle Na- 
deschdát.

gás át egyszerre elállani érzé. Féligmeddig sejté, hová 
céloz Lassen.

— Beszélhetek-e őszintén és nem magyarázod-e 
félre részvétemet és aggályomat? Én lemondtam ró
lad Antye, mert te úgy akarod, és én nem óhajtóm, 
hogy találkozásunk ez utósó órájában álnoknak tarts,



azért, hogy szent kötelességemül tekintem, téged a 
gonosz szellemtől, mely körülhálózni törekedik hiszé
keny, nemes szivedet, óva inteni.

Antye erotetve mosolygott. Lassen vészjósló 
szavai borzalommal tölték el s remegett a gondolat
tól , hogy az ifjú most legkedvesebb, legtitkosabb 
gondolatairól akarja a leplet lerántani.

— Szabad beszélnem Antye ? — kérdé ismételve 
Lassen, és a leány fejével igent intett. Nem mert 
tagadólag válaszolni.

— Őrizd ártatlan szivedet és tiszta, józan gon
dolkozásmódodat Antye, — szólt az ifjú, bensőség- 
gel; — óvakodjál a kisértés kígyójától, mely szivünk
ben először csak lassan emeli fel fejét s a világi ál
örömeket oly csábosán sugdossa a fülbe, hogy lassan- 
kint erőt vesz rajtunk s hangjával minden jót és ne
mest leszavaz bennünk. Maradj te szigetünknek szende, 
igénytelen gyermeke s el ne hagyd magadat a ke
vélység által ragadtatni, hogy azon a körön kívül 
keresd boldogságodat, melyet a bölcseség istene 
nem a sorsunkbeli emberek számára jelölt ki. Vésd 
lelkedbe szavaimat Antye, ha önmagadat szereted, és 
ha a megkiséreltetések alatt már-már ingadoznál, gon
dolj anyádra, ki a zöld mező alatt nyugszik és ki ha 
most élne, ezt neked sokkal jobban megmagyaráz
hatná, mint én tudom. De meg vagyok győződve, 
hogy megértél. Látom ezt megindulásodból; azon
ban ne haragudjál figyelmeztetésemért reám. És most 
áldjon meg az isten Antye, s engedje, hogy a vi
szontlátáskor mindaketten boldogok lehessünk!

Hévvel szoritá meg a leány kezét, ki halványan 
s könyes szemmel viszonzá Lassen bucsúköszöntését s 
nem volt képes többé egy szót sem kiejteni. Az ifjú 
csak nehezen tudott megválni, s midőn eltávozott, a 
nélkül, hogy visszatekintett volna, sebes léptekkel ha
ladt a város felé.

Egyedül maradt a leányka s kezét szivére tette, 
mig szeméből csakúgy özönlöttek a könyek; lábai inog
tak s kénytelen volt a padra leülni és keservesen el- 
kezde zokogni.

Mit eddig nem értett és mi eddig szivét any- 
nyira nyom ta, azt Lassennek jóakaratu szavai tisztán 
festék lelke előtt; igen, ő szeretett; szerette Perry 
Frankot. Szeretett! És mit várhat e szerelemtől ? 
— gondolá először s visszarettent a jövő képétől, mely 
oly reménytelenül, oly komoran, siváran tűnt most 
egyszerre előtte föl.

— Az istenért mi baja Antye kisasszony ? — 
szólt egyszerre egy hang , közvetlenül mögötte. — 
Fölrettenve tekinte hátra s Perry századost látta maga 
előtt, kit a szép reggel szintén kicsalt a szabadba, s 
midőn a siró leányt ott a pádon észrevette, óvatosan 
közeledett felé s egészen elijedt, midőn az ott ülőben 
Hansen Antyét ismerte föl.

Ama mély fájdalom, mely Antye lelkes szemei

ből könyein á ttö rt, meghatá Perryt s úgy tetszett 
neki, mintha ő miatta ontotta volna könyeit a leány 
s a jobb érzés kezdett fóltámadni keblében.

Csak ma először nevezte ő Antyét nevén, ügy 
dobogott a leány szive, midőn szemközt volt azzal, ki 
üdvét, bolgogságát tartá kezében, de szűzies büszke
ségében érzé, hogy szivének gyöngeségét nem szabad 
elárulnia, s miután soká hasztalanul keresett szavakat 
könyeinek magyarázatául, szemét megtörölve, az ifjú
nak ismételt kérdésére igy válaszolt:

— Lassen unokabátyám épen most vett tőlem 
búcsút. Sok ideig szándékozik tengeren utazni.

Perryt e válasz meglepte s szép arca elsötétült. 
Mélyen sértett hiúság, boszuság és közöny rejlett 
hangjában, midőn imigy válaszolt:

— H ja, ha oly szép szemek sírnak utána, nem 
fog ő oly soká oda maradni, s bizonynyal csakha
mar visszatér, hogy itt tartós boldogságát megala
pítsa.

Antye kérdő tekintetet vetett rá , mert e célza- 
tos szavak értelmét nem foghatta föl.

— Lassen itt nem leli föl boldogságát — szólt 
halkan a leányka.

Ő szereti az ifjút s csak palástolja ez érzelmét, 
— gondolá Perry , s nem tudá örüljön-e, vagy bo- 
szankodjék a hölgy szavai felett ; — azonban igy 
szólt :

— Ha ő oly hálátlan és künt keresi azt, mi itt 
oly pompásan virul számára, akkor nem is érdemli e 
drága könyékét, melyekkel neki a szerelem áldoz.

Antye csak most érté meg a századost s meg
ijedt a szavainak adott értelmezés felett. Nagyon ér
dekében á llo tt, hogy Perrynek téves vélekedését elosz
lassa s határozottan felölt:

■— A szerelem? Én nem szeretem Lassent; de 
ő unokatestvérem.

Perry arca kiderült egy pillanatra, s minden ké
telye eloszlott e nyilt vallomás után.

— Én nem vagyok képes kegyednek bánatát tel
jesen átérteni Antye, — de nem is akarom erőtetni, 
hogy bánatának okát bővebben fejtegesse, habár kér
désemre csak az őszinte részvét ösztönzött. Vajha 
enyhíthetném fájdalmait, de a mely eszközzel én e 
tekintetben rendelkezhetem, az részvétem, egy idegen 
részvéte, mely csekély értékkel bírhat kegyed előtt.

— Hát oly barátságtalanoknak tart ön minket 
helgolandiakat ? — kérdé Antye vonatkozással az ifjú
nak utóbbi szavaira.

— Hát én számithatok-e barátságos érzületére ? 
Szabad-e remélnem, hogy kegyed sem tartozik azok 
közé, kik engem nem örömest látnak?

— Miért nem látnám örömest? susogá Antye, s 
nem mert föltekinteni a férfira.

Perry leült mellé a padra s igy szólt:
— Midőn parancsot kaptam, hogy ide jöjjek
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állomásra , nagyon kedvetlenül indultam el. Szeretett 
barátokat kelle odahagynom, s vidám, élvezetes körtől 
megválnom bizonytalan időre, hogy az Óceánnak egy 
kis szigetére költözzem á t , melynek csak nevét is alig 
baliám azelőtt, s levert kedélylyel szállottam ki ide. 
Mily egészen máskép áll most a dolog! Engem, kit az
előtt csak a fényes salonok fényes mulatságai, gyö
nyörei elégítettek k i , most egészen elbájol itt a nagy, 
dicső, szent természet és én e pompás reggel okozta 
gyönyört föl nem cserélném semmiféle emberi kéz al- 
kotta'pompa szemléletével. Én ismét gyermekké lettem, ki 
minden virágnak örülni képes. Én, ki első fiatalsá
gomtól kezdve viharos, szilaj életet éltem , ki minden 
boldogságomat az örökös változásban kerestem, most 
e kis szigethez érzem magamat ellenállhatlanul csa
tolva s bensőmben ama forró vágy k é l: vajba múlta
m at, becsvágyamat s a világ zaját csendes, boldog 
háziasságban feledhetném el. Én nem az vagyok 
többé, mint midőn e partra kiszállottam; én boldo
gabb és jobb lettem. Ez uj életet pedig ama fölfe
dezésnek köszönhetem, hogy az északi tenger e szik
lája becsesebb kincsesei bir, mint a minőt Nagy-Brit- 
taniának egész területe fölmutathat, s e kincsnek bí
rása több boldogságot nyújtana, mint a földtekének 
minden gazdagsága. E kincs kegyedben rejlik Antye, 
ki engem képes lenne Britania leggazdagabb emberévé 
tenni. Érdemesnek tartja-e kegyed Perry Frankot sze
relmére és kezére ?

Antye remegett s keblét égi öröm árasztá el. 
Ohajtá e nyilatkozatot s mégis megrettent attól. Előtte 
lebegett egész jövőjének öröme és fájdalma és ő félt 
ajkán kiszalasztani azt a szó t, mely sorsa fölött hatá
rozandó volt. a

Perry folytatá:
— Antye! kezedben rejlik boldogságom, életem 

nyugalma, és én esküszöm neked, hogy igazán, őszin
tén s kimondhatlanul szeretlek!

Ezzel átölelte a leányt s ez engedte, hogy gyön
géden kebléhez szorítsa s elfeledte, hogy félni kell e 
férfitól, feledte Lassen intőszavait és saját gyötrő ké
telyeit. Minden gondolatáé szavakban tömörült: „0 
s z e r e t  e n g e m . “

Kis ideig szótlanul ült Antye, boldogságával el
telve, aztán halkan, könyéktől fátyolozott tekintetét az 
ifjúra emelve, kérdezé:

— Vájjon mit fog ehez atyám mondani ?
— Ha tudja, hogy leányának boldogsága az ő 

beegyezésétől függ, nem fogja azt gátolni édes Antye. 
Oly boldog és megelégedett vagyok már, — folytatá, 
a leány kezét csókjaival árasztva el — hogy csupán 
egy vágyam van még h á tra , hogy szerelmemet büszkén 
vallhassam be a világnak, és mily hosszadalmasnak 
tetszik előttem az a rövid idő , mig ügyeimet Angliá
ban akép rendezhetem, hogy téged, mint imádott 
hitvesemet, ott bevezethesselek a világba. Én még ma,

haladék nélkül irok rokonaimnak, tudatván velők vá
lasztásomat, hogy minden előintézkedést megtehesse
nek megérkezésünkre s az egybekelésünkre szükséges 
iratokat megküldhessék. Oh mennyire sovárgok ama 
nap után, melyen téged Harwik-Castleban, őseimnek e 
birtokában, mint úrnőt szemlélhetlek! E szegény fa
lusi birtokkal meg kell ám elégedned, mert családom 
nem tartozik az ország leggazdagabbjai közé; ámbár 
én hiszem, hogy déli Anglia pompás vidéke minden 
hiányt feledtetni fog veled. Mig azonban a szüksé
ges , hosszadalmas formaságokon túleshetünk, azt hi
szem , jobb lesz — s ebbe talán te is beegyezel — 
ha addig édes titkunkat elzárjuk a világ elől. így 
legalább a roszindulatu embereknek nem lesz alkal
muk viszonyunk tisztaságát kétségbevonni.

Antye bevallá ugyan, hogy e körülmény boldog
ságára némi árnyat v e t, de örömmel egyezett 
kedvesének óhajába, habár nehezen esett neki, hogy 
egyelőre még atyja előtt is titkolnia kellett sze
relmét.

Majd tartózkodva kérdé Perrytől, hogy oly egy
szerű hölgyet szívesen fogadnak-e körükbe rokonai és 
hogy e miatt nem fejlődhetik-e ki valami kellemetlen
ség köztök?

Perry gyöngéden szoritá őt ismét kebléhez s igy
szólt:

— Valódi, drága gyöngy vagy te Antye, ki 
többet ér, mint előkelő világunknak valamennyi álgyé
mántja és Perry Frank nem az a férfi, kinek legked
vesebb , legbecsesebb kincsét valaki csak egy rósz szó
val is érinteni merészelné.

Sokáig beszéltek még szerelmük és terveikről, 
mígnem Antyének eszébe ju to tt , hogy már ideje ha
zatérni , nehogy hosszas kimaradása feltűnjék s kéré 
Perryt, hogy hagyja el most s téljen vissza a vá
rosba.

— Kaphatok-e egy bucsucsókot ? — kérdé Perry 
mosolylyal, s az első forró csók égett a fiatal leány 
ajkán, kinek arcát biborpir lepte el.

— Láthatlak itt holnap ilyenkor édes Antye ? 
— susogá Perry gyorsan és sietve távozni igyekezett, 
mert már egyes sétálókat lehete a távolban észre
venni.

A leány igent intett fejecskéjével s a férfi a vá
ros felé sietett, Antye pedig foglalatossága után 
látott.

Nap nap után m últ, a nélkül, hogy az egybe
keléshez szükséges okiratok megérkeztek, holott hajó
fordulattal azok már kétszer is megérkezhettek volna 
Angliából.

Antye szive minden találkozásnál nyugtalanabb 
le t t , mert Perrynek komor arcáról leolvasá, hogy hasz
talan remél s ama gyanú kelt keblében, hogy roko
nai bizonyosan nem egyeznek bele az ifjú választá
sába, s hogy ő csak gyöngéd kimélyből titkolja ezt
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el előtte. Perry azonban kijelenté, hogy ő akaratá
nak korlátlan ura és hogy nincs e földön hatalom, 
mely őt megakadályozza, hogy a myrthus-füzért annak 
a hálántékára tűzze, kinek ő legjobbnak látja. Em- 
lité azt is, miszerint hazautazik, hogy ügyét siettesse, 
de ezt Antye nem óhajtá, mert a rövid ideig tartó 
megválás is elviselhetlennek tetszett előtte.

Eközben a fürdői idény mindinkább több vendé
get hozott a szigetre, nagyobb részben Németország 
előkelő köreiből.

Ez évben Goetz bárónő volt a női virágfüzérben 
a legbájosabb, legönnepeltebb virág Helgolandon, ki
nek kiváló szépségét nemcsak öreg és fiatal udvarlói, 
de magok a hölgyek is beismerték. A fiatal bárónő 
nagyon ismerte bájainak varázshatalmát, mely őt a 
fürdő-közönség királynőjévé emelte és ő büszkén ural
gott ama nagy kör felett, mely diadalkocsiját körül
övezte.

Goetz Teréz, a német állam egyik leggazdagabb 
birtokosának özvegye, mintegy huszonhatéves delnő 
volt. Félje egy évvel azelőtt halván meg, roppant 
vagyont hagyott r á , mely független jövőjét biztositá. 
— Alighogy letelt a gyászév, azonnal a legzajo
sabb vigalmakat kérésé föl az éietvidor n ő ; be
utazta unalmában Európa nagyobb városait, mig- 
nem rendetlen élete miatt kissé gyöngélkedvén, 
elhitette magával, hogy reá nézve legjótéko
nyabb hatással lesz, ha tengeri fürdőt fog használni. 
A hiú, kacér nő itt nagyon otthonosnak érzé magát, 
mert ő volt az első személy £pírsaságban, és sze
szélyének mindenki vakon engedelmeskedett.

Teréz[ sugár, magas és szép alak volt; nagy, 
sötét szemét hol udvarlóin, hol a járókon-kelőkön le- 
gelteté, mindig kémlelve: minő hatást gyakorol jelen
sége. Sötét, tömött haja igéző keretet képezett hófe
hér arcához. Finom arcvonása, parancsoló tekintete, 
gúnyos piciny ajka volt, mely alól ha nevetett két sor 
gyöngyfehér fog tűnt elé — s e  bájakkal aratta a bá
rónő diadalait.

Számos elegans fiatal ember forgolódott a bá
rónő körül. Környezetében s közvetlenül oldala mel
lett állott Perry százados, s oly boldogságtól sugárzott 
arca, valahányszor a bárónő hozzá intézte szavait, 
mintha egyéb gondja sem lenne a világon, mint e 
delnő ajkairól lesni a szót.

— Ön tehát mindent elrendezett vizi kéjutazá
sunkra? — kérdé a bárónő, a századost legyezőjével 
érintve karján.

— A mint parancsolta nagysád, és én remélem, 
ki is fogom kegyes megelégedését nyerni s jövőre is 
szerencséltet hasonló megbízásával, válaszolt Frank.

— Oh, én nem kétkedem hü lovagomnak ügyessé
gén — szólt a bárónő édes mosolylyal.

— Nagysád gúnyolódik — válaszolt Perry. —

A nap dicsősége a kegyedé, mert én csak terveinek 
' egyszerű végrehajtója vagyok.

— A szerénység a lovagi erények közé tartó zik, 
melyeknek mindannyia önben összpontosul száza
dos. De nézzék csak, uraim, amott azt a szép leány
kát, — szólt egyszerre a bárónő a társasághoz, — 
egy feléjök közeledő helgolandi leánykára mutatva, ki 
szemlesütve tért az útról le. — Ki hinné, hogy ez a 
szegény nép ily díszpéldányt képes felmutatni.

Valamennyi szemüveg a leány felé volt irányoz
va, ki hol pirult, hol elhalványult és sietve folytatá 
útját.

— Valóban csinos hölgy — válaszolt Perry, aj
kába harapva, mert Antyét ismerte föl, ki őt valószí
nűleg szinte észrevette. Valóban csinos ez a t e r m é 
s z e t  g y e r m e k e !

— Igaz-e az százados, hogy ezek a szegény te
remtések oly büszkék és dacosak, mint azt némelyek 
állítják? — kérdé gúnyosan a bárónő. Ön, százados 
már legrégebben lakik közülünk e szigeten s leginkább 
képes megítélni, miután önök azzal az alapelvvel: 
„Város ahány: annyi leány,“ leggyorsabban megvijják 
a női szivet.

— Én bizony még nem tartottam érdemesnek 
kísérletet tenni — állitá Perry. — De ugyan hogy 
is tűnnének szemünkbe a halvány csillagoeskák, ha a 
ragyogó nap mosolyg az égről alá ?

E bók után a százados más irányt adott a tár
salgásnak s a délutánra rendezett csolnakázás került 
újra szőnyegre.

Antye jól látta Perryt a bárónő társaságában s 
a né ü^ül, hogy sejtette volna miért, ijedtség és féle
lem szállá meg szivét, midőn a századosnak oly derült 
arcán olvasható vo lt, mennyire jól találja magát e fé
nyes körben. Perry ugyan több Ízben emlité, hogy a 
körülmények úgy kívánják, hogy a fördői társaságtól 
ne vonja magát vissza, de azt is utána tévé, hogy e 
kényszerűség szerfelett nyomasztó reá nézve, és azt 
Antye is belátta, hogy kedvesének helyzete s körül
ményei követelik, hogy a társadalmi szokásoknak is 
eleget tegyen. De külseje ez alkalommal épen nem 
árulta e l . hogy neki ez önmegtagadás terhére van, s 
a mi Antyének leginkább föltűnt, az vo lt, hogy ő 
soha sem emlité előtte Goetz bárónővel való ismeret
ségét. Hogy pedig e nő senki más nem lehetett, azt 
Antye a delnőnek rendkívüli szépségéről gyanitá, mely
nek hire hozzá is elhatott. Most jutottak csak 
először eszébe Lassennek intő szavai s először csüg- 
geszté el ama meggyőződése, hogy a sors, szüle
tési fokozat folytán közte és Perry közt oly űrt vont, 
melyet csak a legtisztább, legforróbb szerelem min
dent legyőző hatalma tölthetne be. Bizonyos lehete-e 
ő arra nézve, hogy Perry minden előítéletességtől 
m ent, erős férfiú ? És Antye ismét oly keserű könyet
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hullatott mint akkor, midőn Perry ott az északi csúcs
nál szerelmet vallott neki.

A bárónővel való ismeretségét Perry egyenesen 
Hilton barátjának kőszönbeté, k i , csak azért, hogy 
figyelmét Antyétől elvonja, igyekezett őt a bárónőnek 
bűvkörébe vonni, nem is álmodva arró l, bogy Perry 
a helgolandi leánykának lelkében nemcsak reménye
ket keltett, hanem egész életre való szövetkezést is 
ajánlott föl. Midőn Perry egy, a társalgó-teremben 
rendezett hangverseny alkalmával Goetz Terézt meg
látta, elbámult ennek igéző szépségén s feledte Antyét 
és neki tett Ígéretét pillanatra s most még ő volt 
rajta, hogy Hilton a bárónőnek bemutassa. A bárónő 
mindent elkövetett, hogy a rá nézve kedvező benyo
mást gyakorlott ifjat meghódítsa s Hiltonnak nagy 
örömére, az egész fürdői társaságban csakhamar hire 
terjedt, bogy Perry százados lett a bárónőnek válasz
tott imádója. A szenvedélytől és hiúságtól elvakit- 
ta tva , Perry mindig halványabb körrajzban látá Antye 
kedves, szende arcát elmosódni, s az északi csúcson 
való találkák mindig terhelőbbekké kezdtek válni. A 
hazulról várt okiratok is megérkeztek m ár, de fölbon
tatlanul hevertek azok asztalán s szinte kellemetlenül 
érezte m agát, midőn véletlenül szemébe ötlőttek azok; 
a honnan hazugsághoz folyamodott s Antye kérdezős- 
ködésére eltagadta, hogy az egybekelésükhöz szüksé
ges iratok már megérkeztek. Perry meghasonlott 
önmagával; úgy szerette volna ha soha ismeretséget 
nem kötött volna Antyével; de önmagától is szégyelte 
hamarjában megtörni fogadását, mig más részről félt, 
hogy Antyének oly gyöngéden érző szive megszakad, 
ha határozottan visszavonul tőle s az időre s véletlen 
eshetőségekre bízta a dolgok végkifejlődését.

Este felé midőn a nap heve már lankadt, a bárónő 
köre a társalgóterem melletti kertben gyűlt össze, 
hogy onnan, a Perry által rendezett csónakázásra 
kiinduljon.

Mintegy 30—40 halász-csónak volt e célra vi- 
rágfuzérekkel, lobogókkal és szőnyeggel feldíszítve s 
helylyel-közzel léggolyók s tarka papír lámpák voltak 
észrevehetők, melyeknek az volt a rendeltetésük, hogy 
a késő esti órákban íolgyujtassanak. Egy nagyobb 
bárkában a Perry ezredéből való katonai zenekarnak 
volt hely készítve.

A bárónő jeladására csolnakokba szállott a tá r
saság. A zenekar egy „induló“-t játszott el, s a csó
nak-raj Perry vezénylete mellett a legrendszeresebben 
vonult ki a sík tengerre. Perry Frank egészen bol
dognak érezte magát a bárónő közelében.

Mintegy másfélórai csónakázás után a társaság 
a „Junggatt“-hoz ért, a nyugoti parton levő terjedel
mes barlanghoz, mely fölött a messze kihajló vörös 
szirtek képeznek ernyőt. A dagály óráiban a tenger 
vize zuhogva rohan e sötét sziklaüregben s apály be

álltával számos csiga és különféle tengeri növényze 
marad abban vissza.

E napon a zord szirtüreg még borzasztóbb te
kintetet nyújtott, mert több helyen szurokfáklyák ég
tek abban, melyeknek sötétvörös lángja a léghuzam 
miatt a vörös falakon szerte lobogott s kísérteties 
árny-képeket varázsolt a vörös sziklafalakra.

A nők remegve ragadták meg lovagjaik karját, 
midőn ez üregbe bevonultak s Teréz is szorosabban 
simult Perry oldalához, suttogva adván tudtára, mily 
érzést kelte benne a borzasztóan nagyszerű látvány.

Midőn a barlangot elhagyták, az est is beállott 
s a lámpákat meggyujtogaták a csónakokon s az 
előbbi rendben visszafelé indultak.

Mielőtt a partot elérték volna, nem messze attól 
tűzijátéknak kelle ez ünnepélyes vizi utat belejezni. 
Röppentyűk emelkedtek villámgyorsan ég felé s aztán 
a nedves sírba hanyatlottak alá, végre pedig egy tá
voli csónakon ezernyi láng közt ragyogott föl a báró
nő neve.

A társaság a csónakokból kiszállván, legott a 
társalgó-terembe sietett, hol ez érdekes kirándulást 
fényes bállal akarta megünnepelni. A szép bárónőt 
Perry vezette be, ki csak egyedül e nőért látszott 
élni, s ki ma előtte sokkal bájosabbnak s szeretetre
méltóbbnak tűnt fe l, mint annakelőtte s észre sem 
vette a teremben hullámzott helgolandiak közt azt 
a fiatal leánykát, ki halálsápadton, merev szemmel 
tekinte rá, habár mellette elhaladva, őt csaknem kö
nyökével érinté.

— Diable! — susogá mögötte egy fürdői ven
dég egyik barátjának; — ez az angol elhalássza or
runk elől a bájos Terézt minden gazdagságával, ügy 
látszik, hogy kizárólag ő a választott férfiú!

Valóban a bárónő még soha sem tünteté ki 
annyira Perry iránt való vonzalmát, ki egészen meg- 
ittasult a boldogságtól.

A bálnak reggel felé volt vége, s ekkor Perry 
néhány fiatal ember társaságában hazáig kisérte a 
bárónőt.

— Már ma sokon mentem át, s nagyon ki va
gyok fáradva, — szólt Frank lefekvésekor Hiltonhoz, 
ki csak mosolygott, mivel óhaja teljesült. Midőn már 
ágyban volt, jutott eszébe, hogy négy órakor az északi 
csúcsnál találkoznia kellene Antyével, s pillanatig ha
bozott, — mig végre kiadta inasának az u tasítást:

— Reggel kilenc órakor felkölthetsz John.

Midőn Antye Perryvel az előbb leirt napon ta 
lálkozott, egész nap kínos gondolatok gyötrék, melye
ket Tina látogatása szakított meg. Ez beszélte, hogy 
a fürdői vendégek kéjhajózást rendezuek a tengeren s 
este nagyszerű tűzijáték is lesz, s inditványozá, hogy 
a visszatérő csónakokat a partról tekintenék meg.
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Antje elfogadta az indítványt. Bármily közö
nyös volt is e kedélyállapotában az eféle szórakozás 
iránt, benső nyugtalansága ösztönző őt arra, hogy 
megtudja, vájjon Frank is részt vesz-e a mulatságban

(Folyt, követk.)

és saját szemével győződjék meg, hogy viseli ama 
körben magát. A parthoz érkezve, a két leány az ott 
ácsorgó nép közé vegyült.

T Á R C A .
T Á R C A - L A P O K .

Az utolsó oldal.
Unatkozottan ültem néhány év előtt — Bécsnek 

akkor állandó lakosa lévén — a főváros egyik kávé
házában. Esős, szeles időben kevés közönség — leg
alább kevés é r d e k e s  — járkál az utcákon s én az 
ablaktól elfordulva — karszékemben megvetve maga
mat, elböngészgeték az újságokban.

Érdektelenek voltak, üres, nagyhangú vezércik
kek. Mintha ők csinálnák a történelmet! Az első 
oldal unalmas, talán mulattatóbb lesz az utolsó. A 
bécsi lapok — főleg a kisebb helyi hírlapok — utolsó 
oldala nem oly rideg, mint a pestieké, melyeken 
csak épületes fogpor-hirdetések, „legjutányosb“ fehér
nemű-raktárak és .jól felszerelt“ gyárak szokták az 
olvasó figyelmét le — nem bilincselni.

A bécsi lapok utolsó oldala regényes. Egész ha
lom apró novella rejlik e pici hirdetésekben.

Például :

r A

szőkefürtü hölgyet, ki f. hó 2-án d. u. 2 órakor a 
Himmelpfort-utcán végigmenvén, a sarkon levő 
boltba lépett, kéri a fekete ruhás kisérő, adna egy 
életjelt, ismertetné meg kilétét s egyeznék egy ta
lálkozóba. A válasz cime: „Adolf. Hűség 15“ e 

lap kiadóhivatalában.V.
Ismételve olvastam el — eleinte szórakozásból, 

később érdekeltségből. Az eső odakünn álmosan cse- 
pergett alá s én a kávéházi zajban elgondolkoztam 
ezen a kis hirdetésen. Szép szőkefürtü hölgy! Kezd
tem magamban kifesteni egy szép szőkefürtü hölgyet 
s a kit én lelki szemem előtt lerajzoltam, az gyö
nyörű volt — csakhogy nem létezett. Bolond álom
kép, minőt esős, vasárnapi délutánokon unalmunkban 
el tudunk képzelni.

Hanem egy dolgot mégis föltettem magamban, 
azt az egy hirdetést figyelemmel fogom követni. H át
ha e hirdetés csak kezdet s a folytatáson időnkint el
mulathatok? Van eféle portéka bécsi lapokban na
ponkint négy-öt tucat, azok nem érdekelnek, hanem 
ez az egy érdekel, mert én azt a szép szőkefürtü höl

gyet olyan kedvesnek pingáltam le képzeletem rósz 
ecsetjével.

A chiffre-t meg kell jegyeznem s azonnal tár
cámba írtam: „Adolf Hűség 15.“ Ha e cim alatt 
a megkezdett kis novella folytatására akadnék — mu
latságos volna. Az az Adolf és a szép szőkefürtü 
hölgy el nem képzelhetik, hogy van egy kávéházi ol
vasó , ki őket a hirdetések tengeréből kihalászta s kémlő 
szemmel őrködik fölöttük.

Várakozásomban nem csalódtam. Egy hét múl
va a következő kis hirdetésre bukkantam.

Adolf B ő se i 1 5 -
Holnap a szokott he

lyen.

E—a.

A szokott helyen ? E szerint e rövid sor egy már 
elkezdett s folyamatban levő viszonynak póstagalambja. 
Az első kérelemre szóló válasz nem lehet, mert már 
„szokott helyről“ beszél, valószínűleg elnéztem a köz
vetlen feleletet.

Adolf barátom tehát boldog vagy; — nem vol
na az?

Ki tudhatja.
Mindenesetre különös, hogy e két személy e 

nyílt levelezést foktatja egymással. Bizonyára kény
szerítő körülmények akadályozzák őket, különben ok
vetlenül a sokkal kényelmesb postai levelezést válasz
tanák.

E gyanúm megerősödött a következő napon.

Egyetlenem — nem láttalak tegnap. Mért nem jöt
tél? Ő féltékeny, de én feláldozom értted vagyono
mat, magamat. Az Opern-ring jobboldalán, ma 8 
óra, kék ruha. E—a.
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Csakugyan eltaláltam. E—a férje miatt kény
telen Adolf barátjával ez utón folytatni levelezését. 
Férje m iatt, kit ugyan csak „ő“-nek nevez hirdetésé
ben, de kinek foglalkozását a „féltékeny“ melléknév 
által elárulja.

A novella, melynek belső szövevényét nem is- 
merhetém, melynek csak külső stádiumait kisérketém 
figyelemmel,mindinkább leköté érdekeltségemet.Az a szép 
szőkefürtü hölgy — tehát m ártyr, szenvedő! Zsar
nok férj hiuz-szeme ragyog csillagkint útjára s jaj 
Adolfnak; ha Othello megkapja.

Azonban E—a minden elővigyázat dacára kissé 
gondtalannak látszik, mert még ruhája szinét is ki
írja. Minek volt ez szükséges?

Tovább nem akartam e körülményt kutatni, fö
lösleges is lett volna, mert E—a asszony ügyeibe bele 
nem pillanthaték. E—a asszony egyébiránt magasb 
állású nő lehet, miután vagyonáról és rangjáról is 
említést teszen, melyeket — mily ritka feláldozás! 
— Adolfért kész odahagyni.

Nehány nap múlva szemem egy újabb hirdetésre
téved.

Holnap 3—4 ó. közt a 
schönbrunni gloriett előtt 
menj el. Gomblyukadban 
violát viselj. Egy ember 
várni fog s elvezet hozzám.

nyát s a szellemi lángolást az anyagi térről kezdé ol- 
togatni.

De E —a gazdag s bőkezű, ő nem engedi Adol- 
I főt anyagi nyomorba sülyedni s kiragadja. Ki fogja ra- 
I gadni szerdán estve.

A viszonynak előttem ismerős része eddig fölötte 
egyszerű, mindennapi, ilyenek nagy városok köve
zetén nem ritkák. Lángoló ifjú, ki egy szép férjes 

' nő után bomlik, szerencsétlen n ő , ki férjéhez van 
láncolva, Komeo, ki feláldozza kényelmes jövedelmét 
szerelméért s a szerelem boldogságában véli az anyagi 
sanyaruságot felejteni. E viszonyok vége rendesen 
kölcsönös kiábrándulás szokott lenni, néha azonban 
akadnak egyesek, kik a dagálytól elütnek és — a vi
szonyok kényszerítő ostromának nem képesek acélszi
vet szembe állítani. Ezeket aztán azon viszonyok el- 
söprik.

Epitaphiumaikat a rendőri jelentésekben olvas
hatni.

Régóta kiváncsi voltam egy regényfejezetet — 
az életből magából meríteni. Az á lta l, hogy e ne
hány hirdetést figyelemmel követtem, egy kis novella 
kellő közepében láttam magamat, a fonal kezemben 
volt, s tőlem függött, vájjon akarom-e Theseus útmu
tatóját használni.

Elhatárzám magamat, az esti légyotton megje
lenni. Mint távol kisérő valamely utcasarok árnyéká
ban. Legalább látni fogom e kis regény hőseit — 
színről színre.

Mi a manó! e viszony kezd érdekessé és ti- 
tokszertivé válni. Kedvem volna a szereplő hősöket 
megismerni. Ma elmegyek Schönbrunnba s meglesem 
a violás — Adolfot.

Ezt tettem föl magamban.
Azonban délután közbejött ügyeim másfelé szó

lítottak s e szerint Adolf barátunk titkáról nem leb- 
benté föl senki a fátyolt.

A jövő héten uj fordulat állhatott elő a vi
szonyban.

Értesültem, hogy atyád — a zsarnok — elvonja 
havi pénzedet. Miattam veszitéd? Miért nem mon- 

:dád meg nekem? A mennyi kell, adhatok eleget. 
Hiszen tied vagyok örökre. Szerdán 7-kor a Mi- 
hálytéren — templom előtt — fátyol alatt — fe
kete kalap, kék virággal. E—a.

Eddig csak E —a asszonynak volt „zsarnoka,“ a 
novellához szükséges második „zsarnok,“ a boldogsá
got megakadályozó uj tényező a zsarnok apában is 
feltűnt. Sötét kilátások! Ő talán megsejtő fia viszo-

A sz. Mihálv-templom tornya háromnegyedet 
ütött 7-re. Ködös téli est volt, a gázlámpák világa 
halványan tört át a ködön és minden ily lámpának 
vörhenyeges udvara volt, mint a holdnak, ha szelet 
vagy esőt jelent.

A cs. palota felé, mint rendesen, számtalan kis 
és nagy fogat robogott; a rendőr a piac közepén levő 
lámpa alatt ott állott, mint rendesen s a két mécses 
szemű kocsi-szörnyeket, melyek egymásnak rohantak 
volna, igyekezett egymástól távol tartani; kis gyere
kek ugrottak félre a határok elől, a Kohlmarkt bolt
jai előtt állongott és bámult a sokaság, katonatisztek 
kardjaikat csörömpölve siettek el mellettem, köpenyeik
be fülig beburkolózva, a pereces és gesztenye-árus 
a sarkon rekedt hangon kinálgatá áruit.

A Mihály-templom tornya 7-et ütött.
Én a templomajtóban meghúzódva kíváncsian 

kémlelődtem Adolfom után. Több fiatal ember já rt
kelt arra, néha meg is állt egyik másik, hanem soha
sem maradt várakozó állásban.

Most megáll egy kocsi, abból egy nő kiszáll s a 
kocsist azután elküldi.

Fekete kalap, kék virággal, fátyol alatt.
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Ez ő.
Tétovázva körülnéz. A sétálók közül többen 

megállnak s végigmérik, hanem aztán valamennyi to
vább siet. Már 5—7—10 perc óta várakozik. Fá- 
tyolát föllebbenti, de — oldalt fordulva, arcát mégsem 
vizsgálhatom.

Ekkor egy elegánsán öltözött úri ember megy
feléje.

Megszólítja. Ez Adolf.
Nem 6' lehetett, mert a nő meglepetve hátrál. 

A férfi azonban követi, s halk hangon élénken beszél
getnek, mig végre karöltve eltávoznak. Én nyomukban 
vagyok.

** *

Utunkban a Wieden egyik félreeső utcájába ju 
tunk. A férfi a nővel 10 lépésnyire halad előttem.

Társalgásuk egyszerre heves szint ölt. A férfi a 
nő karjaiból kibontakozik s fogva tartja.

— Ön a rendőrségre fog követni, szól a férfi.
„Irgalom uram !“ esdekel a nő.
Ekkor közelükbe jutottam.
— Nem irgalmazhatok, mond a férfi s a nő t 

magával akarja vonszolni.
Én közbelépek: „Mitjelentsen ez? Uram, m it 

akar e nővel tenni?
— Ő el akarta lopni órámat, de rajtakaptam s 

most bekisértetem, — felel a férfi — ha ön szolgálatom
ra akar lenni, hijjon rendőrt.

Azt nem tettem meg, szótlanul elsiettem.

** *

Két hónap múlva a lapok rendőri tudósításaiban 
táláltam meg a regény megfejtését.

Z. Bella a fővárosban élő kalandornő, 28 éves, 
szép fekete szeme élénk tüzü , termete hajlékony, egész 
lénye igen választékos.

Élelmét eredeti módon kereste.
Mindennap különféle jegyek s betűk alatt hir

detéseket igtatott az újságokba, melyekben légyotto
kat adogatott Adolfoknak, Eduardoknak stb., kik azon
ban épenséggel nem léteztek, miután Bella játszta e 
regényekben a férfi s nőszerepeket is.

Hanem rendesen akadt a nagy városban egy- 
egy dologtalan, unatkozó ember, ki a hirdetést elol
vasván , eltökélte magában, a légyottra kíváncsiságból 
— harmadiknak elmenni. Ezek aztán a zavarban, té
továzva álló nőt vagy megszóliták vagy a nő fordult 
hozzájuk, mint „idegen“, „eltévedt“ azon kérelemmel, 
hogy kisérnék lakása felé.

E fiatal emberek este, hazajövet rendesen észre
vették, hogy tárcájuk vagy órájuk hiányzik.

Ö szép szőkefürtü hölgy, kit én esős délutáno
mon magamban elképzeltem!

Domino.

IRODALOM.
A bölcsészeinek itésze ti tö rtén e lm e , e red e té 

tő l kezdve a je len k o rig . Irta D ü h r i n g  E. Berlin 
1869. A bölcsészetnek ez , egy vastag kötetre terjedő, 
i t é s z e t i  történelmében, szerző, mint azt előszavá
ban is megjegyzi, nem akart más célt elérni, mint 
könnyebb átérthetés végett az eddig történteknek k ö r 
r a j z á t  adni. Dühring azt állítja, hogy műve ön
álló és szigorúan bevégzett rendszernek alapját képezi, 
de ezáltal még épen nincs eldöntve ama kérdés: váj
jon az olvasó elismerő méltánylattal fogadja-e szer
zőnk rendszerét?

Dühring fölfogása a bölcsészetről a következő 
elméletben öszpontosul. — A bölcsészetnek eredeti 
hivatása és végcélja: az élet és világ legmagasztosabb, 
legnemesebb öntudatának előidézése, mely által az 
ember, az általa elérhető szellemi magaslatra emel
kedik és létének méltósága fokozódik. Azért nem 
elég, hogy az csupán mint tudomány tekintessék. 
Két hatalomnak a t u d á s n a k  és a k a r á s n a k  
összehatásán alapszik az. E fölfogás e könyvre nézve 
lényeges, mert ép ez föltételezi annak teljes itészeti 
irányát.

Szerző a bölcsészetnek két tárgyalási módját 
nyilvánítja helytelennek; ezek egyikében a részletező
i g  beható Ítéletnek nagy hiánya tűnik k i , mig a 
másiknál a föltételek önkényisége okozza a hiányt. 
Az előbbi hibába K ant, — az utóbbiba Hegel kö
vetői estek. Még egy évtizeddel ezelőtt a rendszer 
szelleme, még pedig nagyon elégtelen eszmekörben, 
önkényileg uralgott. Csak az illető rendszeri példá
zatok elejtésével gyöngült a bölcsészet önkényi meg
állapításának kórsága. Helyesen követeli szerző a böl
csészet történelmének megírására a kor- és az átalá- 
nos tudományos öntudat érettségét, úgyszintén annak 
legnevezetesebb jelenségeivel hasonértékü szellemet. 
Ez igény betöltése nem oly könnyű, mint fönntartása.

A régi bölcsészet lényegileg görög. A más né
pek és különösen a keletiek szellemi erőködése többé- 
kevésbé a népek ősábrándjainak tanulmányául ma
radt fönn. — Hiányzott abban a szellem és gon
dolkozásmód nemessége, mely a mythos szolgaiságát 
lerázza, s az első görög bölcsészek nézleteik silányabb 
részében rokonságot tanúsítanak az orientalismushoz. 
A középkor a tulajdonképeni bölcsészeire vonatkozó
lag nagy hézagot tüntet elé: a bölcsészeti szellem 
csupán a tudományos törekvés átalános lendületével s 
nem igen előbb, mint a 16-ik században éled föl 
újra. Igaz ugyan, hogy a középkori befolyások, ha-

51*
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bár átváltozva is, a jelenkorig érvényben maradtak, s 
még most is többé-kevésbbé a tanodái bölcsészet ama 
föltevésből indul ki: bogy föladata és életfóltétele le
gyen : az állam által elismert egyházak tanait tudo
mányosság vagy észtan által elösegélni.

Szerző örömest teszi párhuzamba a legrégibb 
fogalomfejlődéseket az újabbakkal, s ez az, mi a mű
nek egyik becsét képezi. Nehány példát azonnal idézünk 
is belőle. A 18-ik század második felének modern 
eszmemenete amaz ősfelfogásoknak felel meg, melyek 
már harmadfél ezer évvel előbb a jóniai bölcsészek 
vizsgálódó s észlelő elméje előtt elkerülhetleneknek 
tűntek fel; a világnak gázalaku ősállapotára s annak 
ősködből megsürüsödésére vonatkozó Kant-Laplace-féle 
föltevés, újabb párhuzam ama természeti bölcsészet 
alapnézletéhez.

A pytliagorási számrendszer ész- és mértani 
tisztaságában elválasztva, positiv szélesbült természeti 
észlelodéseink gazdagságával viszonylik, s egy jelen
tékeny alapeszmét létesít, miáltal legmélyebb és egy
szersmind szigorú természeti bölcsészetünk a nagysági 
viszonyok állományát a természeti előzményekben 
mindinkább földerité. Ép igy van ez a történészek 
által csak futólag érintett empedoklesi eszmével, a 
jelenleg létező szerviség őseredetére nézve. A termé
szet első müvei korántsem voltak mindig helyesek és 
célszerűek, sőt ellenben eleinte számos sikertelen 
combinatiót hoztak létre; ami elvégre alkalmas és 
életrevalónak bizonyult b e , az megállapodott, s az 
életszerves lények és nemeinek jelen alkatátképezi; — 
mig az idétlen képződvények, mint létezésre képtele
nek , megsemmisültek. A lényeges eszmetartalom sze
rint ez állítmány, salakjától megtisztítva a Darwin- 
féle elmélettel rokonul. Épugy az antagonismus, 
melynek áramlatai Anaxagorás és Empedoklesnél ki
mutathatók , közvetlenül századunk bölcsészetében 
addig nem ismert, élesen körvonalozott kiképződését 
érte el.

A Schopenhauerféle világ- és élet-nézlet minden 
oly rendszerrel szembeszállott, mely a tárgyak alap
jában értelmiséget föltételez; az élethez való hajlam, 
vagy más szavakkal a lét iránti ragaszkodás, a jelen
ségek értelmiségnélküli alapja és magva, a belátás 
vagy értelem , mint kevéssé tényező valami, az élet
ösztönnek alárendeltje. Ez álláspont, ellentétben a 
többi rendszerrel, összehasonlítva a két antik elmél
kedő összeütköző észlelődésével, azt bizonyítja, hogy 
már akkor, legalább ébrényszerülegj, a bölcsészeti ön
tudatnak egyik legfontosabb meghasonlása és a tudo
mány legmagasabb érdekeinek egyike, kérdés alatt állt.

Szerző hivatkozik Kantnak amaz állítására, 
mely szerint az észtan, annak megalapítója Aristote
les óta sem jelentékeny előhaladást nem t e t t , sem 
hanyatlást nem szenvedett, s még a középkori tano
dái éktelenségektől megtisztítva is , a mostani észtan

az antik bölcsészekét nem igen multa felül, sőt ellen
kezőleg egyszerűség, tisztaság és alaposság tekinte
tében, az őseredeti fölfogásnak alatta áll. Dacára 
ennek Dühring nem nagy kimélylyel viseltetik 
Aristoteles iránt. Aristoteles, szerinte, a szó magasb 
fogalma szerint, nem annyira bölcsészi, mint inkább 
leltározó és a tárgyak s véleményeknek irányadásával 
foglalkozó tehetség volt.

Legélesebben kikéi szerző a sophisták ellen, 
kiknek hivatását nemcsak kétségbe vonja, de azt tel
jesen meddőnek nevezi, amennyiben egyetlenegy oly 
eszmét sem mutathattak föl, mely a jóban vagy rosz- 
ban némi jelentőséggel bírna. Ők csak játékosok vol
tak „kik nagy könnyedséggel bírtak a különféle böl
csészeti hagyományoknak a corrumpált körök Ízlése 
szerinti kezelésében.*

Proclus, az Y-ik században a görög bölcsészet 
haldokló testének utósó vonaglását reprasentálja; az 
ő bölcsészete értéktelen társítása a titkászatnak 
(Mystik) az észtani karikatúrákkal, mintegy intő
jelül.

Az úgynevezett római bölcseletet következőleg 
jelzi Dühring: Valahányszor a rómaiak bölcsész- 
kedtek, mindannyiszor görög példák után tevék azt, 
sőt lényegileg a kész görög eszméket sajátiták el. A 
római mivelődés jellemteljesebb elemei a kidomborul- 
tabb életbölcsészet — tehát a stoicismus és epiku- 
reismus — iránt érzettek vonzódást; a kevésbbé határo
zott természetüeket a teljesen eklektikus összeolvasás 
elégité k i ; igy tűnt föl pl. az itéletmentes eklekticis- 
mus eszménye s a különféle görög philosophemák kidol- 
rozása által hírre emelkedett Cicero.

A középkori tünemények közt K o g e r  Ba c o - t  
Dühring viszonylag sokkal magasb fokra helyezi, 
mint a később oly híressé vált névrokonát, az angol 
korlátnokot.

Kiemeli továbbá az ujabbkorbeliek közül G i o r 
d a n o  B r ú n ó t ,  meggyőződésének e nemes áldoza
tát , kinek paránytanát ő tisztán bölcsészettörténelmi 
szempontból Ítélve, a Leibnitzféle utánzatnak jóval 
fölébe helyezi. „Mily tisztán, mily természetesen, és 
az ő szempontjából mily következetesnek tűnik föl 
Brúnónak parány-világ- és életnézlete! Mennyire indo
kolatlanul , zavartan tűnik föl előttünk a későbbi után
zat ! Atalában keserűen kikéi a Leibnitzféle üledék 
ellen.

Az újabb bölcsészeti előhaladást L o c k e ,  
H u m e  és K a n t  neveivel hozza összeköttetésbe, 
azt állitván, hogy egyik a másik nélkül érthetetlen. 
E fejlődésrend, mely következményeivel két századon 
át két nemzetre terjeszkedik ki, azért bir oly nagy 

jelentőséggel, mert a bölcseletnek egészen uj módo
zatát eszközü: az é r t e i m i - k r i t i c i s m u s t  és ben- 
sőleg fordulatot idéz elő. Locke értelembirálata a
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17-ik század utósó negyedében, az angol forradalom
mal egyidejűleg jött létre; a 18-ik században leg
szélesebb befolyást nyert s ösztönzéseinek pár ember
kor múltával fényes eredményét ünnepelték Francia- 
országban , s messze szülőföldén túl. H u m e , a tudo
mányok történelmében három irányban, mint érzék- 
túli bölcsész, nemzetgazdász és történetiró van meg
jelölve, ki mind háromban, a jelen század folytán fo
kozatos tekintélyre emelkedett, s a metafizikában a 
kriticismust ama pontig vezette, hová azt Kant, az ő 
ösztönzésére, egy újabb fordulat által hatványozta és 
szilárd alapra helyezte, mint azt Kant maga is be
vallja: »Őszintén bevallom, hogy Hume Dávid emlé
kezete volt az , mi több év előtt hittani szenderemből 
először fölvert, s a szemléleti bölcsészet terén kuta
tásaimnak egészen más irányt jelölt ki.“

K a n t  jelentőségét, mint korszakalkotó böl
csészét, Dühring inkább amaz eszmékben találja föl, 
melyek a tér- és idő hibás megállapitásai ellen irányoz- 
vák, mintsem valódi fölfedezésekben. Ő a „tiszta mo
ral *-t állapitá meg, mely épugy elvitázhatlan tény, 
mint az elméleti téren a tiszta mértan létezése, mely
nek igazságait a tapasztalás sem meg nem cáfolhatta, 
sem jóvá nem hagyhatta; ez matafizikai hitrendszeré
nek háttere.

A Kant után következő német bölcsészet kisu
gárzásait Dühring polemikus szigorral, sőt keserűség
gel támadja meg. Különösen sújtja a Fichte-féle „tu- 
dományismé“- t , s koholmánynak nevezi a souveraine 
„ é n“- t ,  mely számos hiba combinatiója nélkül meg 
nem állhat.

S c h o p e n h a u e  r-rol és C o m t e - ró l, kik 
különben még semmi határozottan maradandó rend
szert sem alakitottak, akép nyilatkozik , hogy Schopen
hauer az alanyi titkászatnak egy neme — Comte pe
dig elvitázhatlan kedélyfoganzatok által tölte be héza
got. — Schopenhauernek, a pessimismus e bölcsészé
nek, Dühring a feledség és elnézésért is elégtételt lát
szik adni, mint akinek müvei mintegy fél századig a 
bölcsészeti körökre örökségképen szállottak, — oly 
bánásmód, mely elvégre a bölcsészt magát a Kant 
utáni bölcsészetnek szigorú Ítészévé s ellenfelének még 
inkább szószólójává, közbenjárójává tette.

Dühring a tömörítést, öszpontositást dicséri
Schopenhauer irataiban, és ama ritka csínt és
műgondot a szerkezetben, az irály szépségét, tisz
taságát , melyek mind a legélesebb ellentétben álla
nak azokkal a zilált s nehézkes kifejezésekkel, melyek 
Kant után a német bölcselkedőknél növekedő mérvben 
szokásosokká váltak, s még máig is túlnyomó szabályt 
képeznek. Kanthoz való viszonyát úgy tünteti föl, 
hogy a königsbergi bölcsész észlelődéseinek aláren
deltsége rá inkább csak akadályozólag hato tt, s e te
kintetben az ő bölcselkedése másodrendű értékkel bir; 
legbecsesebb törekvését képezi azonban a Kant-féle

auctoritástól való emancipatio. A gátló és ellentálló 
alkatrészektől és mystikus elegyitésektől szabadon, a 
világot, mint az életösztönt, saját lényünknek hason- 
szerü egybekapcsolása által közelebbről körvonalozza 
s határozza meg, s mint nagyszerű költészeti fölfo
gást tünteti elő.

Hasonlólag vélekedik szerző Comte Ágost fe
lől is.

A bölcsészet jelen állapotára vonatkozólag, mind
azok , kik nagyobb előszeretettel feküsznek a szorosabb 
értelemben vett tudományoknak, alig hajlandók ma
guknak vigasztaló kilátást nyújtani; inkább ők magok 
is elfordulnak a tudományokkal a bölcsészeti szemlé
lődésektől; egyébiránt a valódi bölcsészeti szellemnek 
zilálttá válta és fóloszlása oly tény, mely jelenben 
sokkal inkább észlelhető, mint régebben.

Annyi mindenesetre — minden pártállástól s 
rendszertől eltekintve — bevallható, hogy a társa
dalmi élet uj fejtélyei, melyekkel immár az Óceánon 
innen és túl élénken foglalkoznak, egy életrevaló böl
csészet iránt egyátalában nem lehetnek többé kö
zönyösek.

Be kell azonban vallanunk, hogy szerző müvé
nek zárrészletei kevés biztos nézletet és kilátást nyúj
tanak; úgy szintén nélkülözzük a matafizikai újabb 
rendszer elleni támadásaiban az amaz anyagokba való 
mélyebb behatolást, melyektől jelenleg még az sem 
szabadulhatott, ki határozottan tagadólagos állást fog
lal el irányukban. E m ű , — különösen utósó
részeiben, — legalkalmasabb arra , hogy a két külön
böző s egymással engesztelhetlenül ellenmondásban 
levő világnézetet, — melyek a bölcsészeti téren min
dig hevesebben birkóznak egymással. — egyenesen és 
élesen szemügy elé állítsa.

A. Z.

*

Lapunk egyik közelébbi száma C s e p r e g h y  Fe- 
renctől közölt egy csinos lyrai költeményt. E név a 
főváros egyik fiatal iparosáé, ki szabad óráiban a 
költészettel is örömest szokott foglalkozni. Általunk 
közlött dala a napi sajtóban figyelmet keltett s róla 
több lap megemlékezett. Az „Ellenőr“ meleg kedélyét 
s tökélyes formáját emeli ki, a „Reform“ pedig igy ir: 
„Csepreghy korántsem kezdő, hanem eredeti tehetsége 
mellett gyakorlott és — lelkiismeretes iró, a ki csak 
azért nem ismeretesb sok „ismert“ Írónknál, mert a 
„nonum prematur in annum“ szabályt, ha eredetiben 
tán nem érti is, de tényleg gyakorolja. Eddig tud- 
tunkkal két nagyobb s egy kisebb vígjátékot irt. Ezek 
közül egyet: a „Magyar fiuk Bécsben“ cimüt már 
említették is a lapok, mint a népszínházban előadás
ra kitűzött^ újdonságot. Molnár társulata feloszlott, 
mielőtt a közönség e darabbal megismerkedett volna.
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De a másikat, mely a „ V í z ö z ö n “ cim alatt egy aka
démiai pályázaton is „futott“, mi nem csak ismerjük, 
hanem lesz alkalmunk, azt a „Reform* közönségével 
is megismertetni, mint olyant, mely mind a költői 
dispozició nem közönséges mérvéről, mind a fölfogás 
eredetiségéről és speciálisan drámaírói hivatottságról 
annyira tanúskodik, hogy mindenki leikéből örülhet 
azon óráknak, melyeket egy különben is olyjeles „sutor“ 
— „ultra crepidam“ szokott tölteni.“

Csepreghy daláról dicsérőleg szólt a „Fővárosi 
lapok“ is, mi pedig egyik közelebbi számunkban egy 
kedélyes hangú dalát fogjuk bemutatni, mely mind 
gondolatbbség, mind kivitel és eredetiség tekintetében 
bátran versenyezhet a skót nép egyszerű fiának. Burns 
Kóbertnek hasonló müveivel.

Z E N E .
B e r l i o z  és a R á k ó c y - i n d u l ó .  13.

— Ily előzmények után nem csoda, ha Rákócy-in
dulómat többé egy műsorról sem zárhattam ki. Sikere 
mindig ugyanaz volt. Sőt kéziratomat elutazásomkor 
közkivánatra Pesten kelle hagynom, s másolatát csak 
egy hó múlva vettem kezeimhez Boroszlóban. A ma
gyarok, mint hallom, ünnepélyes alkalmakkor szokták 
jelenleg előadni. De figyelmeztetnem kell ezúttal Er
kel urat, a zenekar igazgatóját, miszerint e szerzemény 
hangszerelésében több változást tettem: nevezetesen a 
codához vagy harminc ütemet csatoltam, a melyek 
nézetem szerint, az öszhatást emelni fogják. Mihelyt 
kiadóm megengedi, elküldöm számára kijavított és bő
vített vezérkönyvemet.*) Erkel kitűnő és nagy tehet
ségű művész; Pesten tartózkodásom alkalmával hal
lottam tapintatos és ügyes vezetése alatt „Hunyadi

*) (1861. márc. 6-ik.) Elküldtem a vezérkönyvet. Egy ifjú  
magyarokból álló egylet, nehány héttel ezelőtt, pompás munkájú 
ezüst koszorúval tisztelt meg, melyen Győr város címere s annak 
lapján e szavak olvashatók: Berlioz Hektornak, a győri ifjúság. 
Ez ajándék kíséretében levél volt, melyre ekként válaszolék:

„ Uraim !
Kezeimhez vettem hízelgő soraik kíséretében, Önök szép 

ajándokát. E  rokonszenvi jel ama nemzettől, a melyhez oly ked
ves emlékek csatolnak, mélyen meghatott. Szerzeményem kétségkí
vül amaz érzelmeknek köszönheti sikerét, melyeket Önök nemzeti 
dallama, melynek költői kifejezésük szerint, uj életre vezérlő hiva
tást tulajdonítanak, költ fe l önökben kikre Virgil szavai alkal
mazhatók :

. . . . . . . .  Furor iraque mentes
Praecipitant, pulchrumcpie mori succurrit in armis.

Be ha zenémben csak egy szikráját fedezték fe l ama lelke- 
sültségnelc, a mely a nemes magyar kebleket hevíti, úgy fölötte 
boldognak érezve magamat, e sikert a legritkább vívmánynak te
kintem, melyet művész elérhet...

Fogadják uraim hálám kifejezésével szívélyes üdvözle
teimet

László“ című dalművét, melynek szövege a magyar 
történelem hős korszakából van merítve. E dalmű telve 
van eredeti és mély érzelem sugallta gondolatokkal. 
Irálya világos, hangszerelése nagyon értelmes és finom; 
a nélkül, hogy e r é  1 y hiányában szenvedne. S c h ó 
dé 1 n é valódi drámai művésznő, Mme Branchu ta
nítványa. Nagyon szépen énekelte elsőrendű szerepét. 
Meg kell még a nemzeti színház érdemes baritonistá
járól Füredi-ről is emlékeznem. Füredi különös báj
jal értelmezi a magyarok előtt oly kedves népdalokat, 
a melyek különben igy előadva, a világ bármely nem
zetének is tetszenének. A zenekar első hegedűse Kohne, 
szép tehetségű művész, ki huzamosb ideig tartózko
dott Párisban s ha nem csalódom, az ottani conser- 
vatoriumból került ki. Ami a nemzeti színház ének
karát illeti, az mind szám, mind iskolázottság tekinte
tében meglehetősen gyenge.

A magyar nyelv énekelhetőség tekintetében nem 
csak hogy nem alkalmatlan, de nézetem szerint, lá
gy abb a németnél. íme egy eredeti nyelv, melyet kü
lönös tanulmányozás nélkül az idegen meg nem ért
het. Hiába keresnénk a magyar és az európai nyel
vek között bármi rokonságot, nem találnánk. Még az 
olaszból átvett és az európai népek között híven meg
őrzött zenészeti műszavakat is külön, összeszerkesztett 
avagy egyszerű, de specialis értelmű és az olasztól 
egészen eltérő magyar szavakkal helyettesítik. Byen 
p. a c o n c e r t  szó, melylyel több vagy kevesebb vál
toztatással Olasz-, Francia-, Spanyol-, Német-, An
gol- és Oroszországban mindenütt találkozunk. Ta
lálják ki, mi lesz belőle a magyar hirdetéseken . . .  
H a n g v e r s e n y !  sem több, sem kevesebb. — Mi 
annyi mint h a n g o k  v e r s e n y e ,  (coneours des 
sons.)

Pesten időzvén, zenészeti elfoglaltatásaim nem 
akadályoztak, hogy két bálban és egy, a magyar aris- 
tokratia által rendezett politikai színezetű diszlakomán 
meg ne jelenjek. Annyi eredetiséggel párosult pazar- 
fényt, mint e bálokon összehalmozva volt, soha sem 
lá ttam ! a festői nemzeti öltöny s a büszke magyar 
nemzet feltűnő szépsége egyaránt emelte azt. Tán
caik jellege lényegesen különbözik a többi európai 
nemzetekétől. A mi hideg francia társalgási táncain
kat csak alárendelt szerepre méltatják. A mazur, 
társalgó, keringő és csárdás képezik kedvenc táncai
kat. De az aristokratia kegyét kiválólag a csárdás, 
ezen a pórnép köréből átültetett és megnemesitett 
tánc bírja, dacára egy szerencsétlen Ítész balga meg
jegyzésének , ki valamelyik lapban, a c s á r d á s t  a 
párisi rendőrség által betiltott k i m o n d h a t a t l a n  
t á n c  (cancan) mozdulataival hasonlítva össze, azt 
frivolnak, illemsértőnek nevezé. Isten tudja, mily szem
rehányásokkal ostromolták s mily villámló tekintete
ket kelle annyi szép szemből kiállnia, midőn cikke1861. febr. 14. B. H.
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után egy bálban megjelenni bátorkodott. L’ecrivain 
h o n i  fut honni . *)

A fennemlitett diszlakomán szerencsés voltam Ma
gyarország O’Connelét, Deák Ferencet, a hires szóno
kot, látni és hallhatni. Irland hírneves védője mód
jára, Deák is csak fokozatosan törekszik a hazája üd
vére szolgáló reformok elérése u tán ; mi a pártok tü
relmetlenkedése folytán, nem csekély fáradságába ke
rül. Ez alkalommal keveset és nagy nyugalommal 
beszélt; szavainak tartalmát némileg kitaláltam ama 
két szóból, melyet egy borús és elégedetlen tekin
tetű szomszédom halkan ejtett ki: „ F a b i u s  c u n c 
t a t o r ! “

A jelenlevők között mutattak nekem egy nagyon 
jellemző alakot, kire Horváth e megjegyzést tévé: „Ez 
egy Atlas!“ — Hogyan egy Atlas? — „Igen, ő költő és 
neve: Hugó ! “

Másnap búcsút kellett vennem magyar ismerő
seimtől. Sok benyomással gazdagodva és rokonszenv- 
vel eltelt szívvel váltam el a tüzes, lovagias és nagy
lelkű nemzettől. Alig érkeztem Bécsbe, ama műked
velő látogatott meg, kinek tanácsára Írtam Rákócy-in- 
dulómat.

Kacajra ingerlő félénkséggel mondá : — „Ama 
bizonyos magyar thémára irt szerzeménye sike
rének híre mi hozzánk is eljutott, s nem volt sietősb 
teendőm, mint önt kérve kérni, hogy nevemet ez ügybe 
valahogy bele ne keverje. Ha itt Bécsben megtudnák 
miszerint én önt annak szerzésére bármi módon is 
rábírtam, gyanút ébresztenék magam iránt, sőt szeren
csétlen is lehetnék.“

En titoktartást Ígértem neki. És midőn nevét 
most önöknek felfedezem, azt csak azért teszem, mi
vel ez esemény annyi idő óta csak veszthetett valamit 
fontosságából. Neve . . .  De nem nevezem meg, csak 
ijeszteni akartam egy kevéssé.

Közli: Korbay Ferenc.

*  **

A mübnrátokat érdekelni fogja ama hir, hogy 
Salvi, a bécsi operaház nyugalmazott igazgatója, 
ideiglenesen Pestre tette át lakását. Minthogy Salvi 
a legkitűnőbb énekmesterek egyike, ki nem csak Bécs- 
nek adott világhírű énekesnőket, hanem a legkitűnőbb 
magyar művésznők, — Hollósy Kornélia, Pauliné — 
is nála képezték magukat, úgy kívánatos volna, hogy 
állandóan köztünk maradva hatáskörét nálunk tovább 
folytatná. Elhanyagolt müviszonyainkra nézve valódi

*) Lefordithailan szójáték, annyit jelent: A honi iró meg- 
becstelenitteiett.

i nyereség volna, ha őt valamelyik müintézetünk meg
nyerné, vagy ha Salvi ur maga szervezne az ének szá
mára egy külön müintézetet.

S z i n li a z.
Nemzeti színház. Az őszi idény, mint rende

sen , ismét Szigligetitől, a magyar szinirodalom e 
nagyérdemű munkásától kapta első újdonságát. Leg
újabb vigjátékát: „Ne fújd a mi nem éget“ e hó
23-kán adták elő. E vígjáték, valamint Szigligeti 
minden újabb müve , kivéve a „TrónkeresŐ“-t, mely
nek compositiój a erőteljes, költészete pedig sok he
lyen emelkedett, nem jelez haladást irói pályájában. 
A közönség lassankint megszokja m ár, hogy Szigli
geti újabb müveitől csak egyes sikerült helyzeteket 
várjon, s a kritika ily alkalmakkor rendesen régi ér
demeire hivatkozik. E gyakorlat már rendszeressé 
vált, de a „Bajuszt“ kivéve, talán soha sem volt oly 
jogosult, mint a jelen alkalommal. Szigligeti legújabb 
terméke, melynek elfogadása miatt a biráló-választ- 
mányt csakis drámairodalmunk megdöbbentő pangása 
mentheti ki, kimerültségről és hanyagságról tanúsko
dik. A musa nem őrködött születésénél s a világba 
mostoha kezek vezeték. E vígjáték egy régi kor bélye
gét hordja homlokán, s compositiója ép oly kezdetle
ges, mint a mily elcsépeltek eszközei s régiek egyes 
alakjai. A társadalmi vígjáték egyik célja, hogy az 
idők és viszonyok képét tükrözze vissza. Szigligeti 
vigjátéka mindebből mitsem ád, s halványan körvona- 
lozott, egyik másik vígjátékból átvett alakokkal szö
vet oly ötleten alapuló mesét, melynek nem adhat jo
gosultságot a józan kritika. A név egyformaságán s 
más eféle tévedéseken alapuló félreértések nagyon 
gyönge alapot képeznek ahoz, hogy a költő reájuk 
biztosan építhessen. Nem volt alapja Szigligetinek 
sem; a levegő pedig, mely alakjait körülveszi, nem a 
mai társadalomé.

Állítják, hogy igazi magyar typusok csak a nép 
alsó köreiben találhatók, s fejletlen társadalmunk al
kalmatlan arra, hogy a vigjátékirónak anyagul szol
gáljon. Mi nem vagyunk e nézetben. Igaz ugyan, hogy 
a főváros szalonjaiban nemcsak a bútorok készülnek 
Bécs és Páris mintája után , hanem föltalálhatjuk ben
nük a világvárosok szokásainak és erkölcseinek hal
vány kiadását i s , de utóvégre igen szomorú dolog 
lenne, ha a költő csupán e szűk térre lenne szorítva 
s a magyar társadalmi élet egyedüli menhelyét a fő
város szalonjai képeznék. A vigjátékiró, ha éles, a 
dolgok mélyére ható szeme és képzelme van, nálunk 
a középrend s főleg a kisebb városok társadalmi éle
tében gazdag bányát találhat, mely dús kamatok
kal fizeti vissza fáradozását. A mindig idegen befo
lyás alatt álló főváros, túlságosan elfinomitott s bete-
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ges szokásaival és erkölcseivel sohasem nyújt oly 
szerencsés anyagot a költő tolla a lá , mint a kis vá
rosi élet, hol eredeti egyszerűségében gyakran a va
lódit komikum gazdag ere buzog. Sardou, kinek a tár
sadalmi félszegségek fölkutatására éléggé éles szeme 
van, tagadhatlanul több vígjátéki elemet mutat föl a 
„Jó falusiak“-ban , mint ama müveiben, melyek a pá
risi szalonok puha szőnyegein játszanak. Irodalmunk
ban elég legyen csupán S z i g e t i  József vigjátékára: 
„A falusiakéra hivatkoznunk. És sajátságos, hogy 
mégis ez ama tér, mely felé vigj átékiróink legkevésbé 
vonzódnak. Az orosz irodalom leggenialisabb képvi
selőinek fővonzerejük abban áll, hogy a középrend éle
tébe markolnak, s az eredeti jellegét még el nem vesz
tett kisbirtoku nemesség sorából válogatják alakjaikat, 
a helyett, hogy örökösen a szalonokat keresnék s eké- 
pen párisi minták után dolgoznának.

Szigligeti ritkán törekedett az idők és viszonyok 
szellemébe mélyebben behatolni s régibb müveiben is 
főleg a routin játszott fő-szerepet, de ez újabb ter
méke még a helyzeteket és alakokat sem frissíti föl 
újabb vegyítéssel, bánom unalmasságig ismert alakok
kal sző egy meglehetősen érdektelen mesét, melyet 
sem éle sem leleményesség nem tesz mulattatóvá. 
Még nyelvezete is a próza józan és szintelen nyelve, 
mely sima folyékonyságában csak ritkán vet fel egy- 
egy képet vagy megkapó gondolatot.

Meséjét elmondani már csak azért is nem kis 
föladat, mivel nincs főalakja, mely körül az események 
csoportosulnának. A fonalat majd egyik, majd másik 
veszi kezébe, de bonyolítania egyiknek sem szüksé
ges, mivel v é l e t l e n  idézi elő az eseményeket. Két 
koros embert lep meg a késő szerelem, s mivel mind
ketten egy fiatal özvegy bárónőt szeretnek, bár régeb
ben jó barátok voltak, csakhamar összeütközésbe jön
nek. Tenkeinek unokaöcscse, Dombainak leánya van 
s a két öreg össze akarja házasítani a fiatalokat. De a 
fiatalok nem szeretik egymást; Adélnak egy fiatal fes- 
tészszel van viszonya, az unokaöcs: Jenő pedig épen 
Elvira bárónőbe szerelmes, kiért a két öreg versenyez. 
A háttérben áll Bokros báróné, kinek neve szintén 
Elvira s a név egyformaságán alapul a vígjáték gyarló 
bonyodalma. Az öreg urak vallomására Bokros bá
rónő ad választ, melyet az orákulumok jóslásához ha- 
sonlólag, jól is roszul is lehet értelmezni. Dombai el
utasítást, Tenkei boldogságot olvas ki a levélből, s 
végre is»-kiderül, hogy nem az ő Elvirájuk irta azt, 
hanem a szenvelgő, számitó nagynéne, s az is úgy, 
hogy helyes értelme nem m ás, mint — k o s á r .  A 
darab vége — sok jövés-menés, hallgatózás után — 
az, hogy a két öreg hoppon marad s Elvira Jenőé, 
Adél pedig a festészé lesz.

A darabban kettős cselekvény játszik, de a sze
relmi epizódok csak a két öreg póruljárásához képez
nek keretet, melyet egy ügyes vigjátékiró tolla ily se
gédeszközök nélkül is eléggé érdekessé és mulattatóvá 
tudott volna tenni. De Szigligetinek még az sem si
került, hogy e két alakot kellőleg egyénitse. Mindkettő 
chablonszerüleg van vázolva jellemző vonások nélkül, 
melyek alkalmat nyújtanának művészi alakításra. Szi
geti József, ki Tenkeit személyesitte, nem is használt 
oly vonásokat, melyeket már ne láttunk volna tőle 
kedélyes szerepeiben. Ő nagy művészettel rajzol ily 
alakokat, de hibája, hogy ecsetjét egy és ugyanazon 
festék-tégelybe gyakran szereti mártogatni. Ha már 
egy ily jellemet ábrázolt, a többin nagyon kevés elütő 
szint találunk. Ez a hibája S z a t h m á r y n é  asz- 
szonynak is, ki szintén feledi, hogy a színészet az 
egyénités művészete. Feleki (Dombai) a szerep hatá
rozott utasításai dacára is Feleki m aradt: keserű és 
zsörtölődő. P r i e l l e  K o r n é l i a  asszony ’ (Elvira) 
szintén nem tüntetett föl eredeti vonásokat s még leg
több dicséret illeti S z i g l i g e t i  Jolán k. a.-ot, ki
nek játékában kedves elevenségre és kedélyre ta
láltunk.

A közönség a darab folyama alatt csak elvétve 
melegedett föl, mert érzé, hogy oly müvet lá t, mely 
nem méltó szerzőjének régi bokros érdemeihez.

Sz. T.

K é p z ö m ü T é s z e t .
„K ossuth im ája a kápolnai elesettek felett* 

című kőnyomatu műlap jelent meg közelébb Halász 
István kiadásában. A magyar történelem egyik emlé
kezetes mozzanatát ábrázoló képet Böhm Pál hazánk
fia szép eredetie után Katzler Vilmos rajzolá kőre, s 
alatta Kossuth Lajos akkor rögtönzött imája olvas
ható. A 21—28" nagyságú és díszes kiállítású mtílap 
ára postán utánvétel mellett 2 forint. Megrendel
hető Halász István kiadónál Pest. zöldfa-utca 15 
szám alatt.

TAPtTALOM: Az orosz irók és lengyel kérdés 
— Miljutin. G y ö r y  Vilmos. — A helgolandi leány. 
G r a b o w s z k y  gróf beszélye. — Tárcalapok. — Iro
dalom. — Zene. — Színház. — Képzőművészet.

Felelős szerkesztő: Kiadó:

Szana Tamás. Fekete Bernát.

Pest, 1870. A „MINERVA“ gyorssajtónyomása.
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SZÉPIRODALMI KÖZLÖNY.
IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

A NÉMET EPIKAI KÖLTÉSZET.
(í 848-

A német irodalom ismerője tán csodálko
zással veszi, hogy ezúttal tárgyul „a német epi
kai költészet történetét 1848-tól 1866-ig“ tűz
tük ki. A minek létezése nagyon is kétségbe 
vonható, hogyan lehet annak története, és hogy 
lehet annak történetét tárgyalni?

Valóban magunk is e kérdésre bukkantunk 
volna , ha nem tartoznánk azok k ö zé , kik a re- 
g é n y t  szorosan az epikai költészet rovata alatt 
vélik tárgyalandónak.

Mert ha a regénytől eltekinthetnénk, vaj
mi sovány volna e szemle eredménye. Vajmi 
keveset találnánk emlitésreméltót; egyetlenegy 
genre-on k ívü l, úgyszólván, semmit sem. És 
ezt sem említhetnek meg azért, mert széptani 
oldalainál fogva nevezetes, kiváló vagy nagy
szerű volna, mert rendkívüli tehetségek ápol
ták , vagy mert háladatos eredményeket tünte
tett volna fel. Említést, csak azért érdemel, 
mert beteges amphibiumszerü lényében újra 
feltaláljuk a német szellemi élet egy bal vo
nását.

De a legújabb német regényben nagy, 
majdnem végtelen térség tárul fel előttünk.

Végtelennek mondjuk a tengert és a siva
tagot. A német regényt a tengerhez nem ha
sonlíthatnék. Az örökkévaló fenség mozzanata 
hiányzik benne. Annálinkább hasonlíthatjuk a 
sivataghoz. Az egész csupa homok. Többnyire 
egészen izetlen. Ha nagy ritkán találunk egy- 
egy törekvő bokrocskát, mely kiszáradt fej lése 
előtt, még ezen is örülünk a többinek sivársága 
mellett. Messze , messze vándorolhatunk sok 
éhség és szomj közt, mig egy-egy oázra bukka
nunk, melynek tüneteit áldottabb vidéken fel 
se vennők, de itten üdít, fel derül előttünk egy 
nagyszerű világítási jelenet, egy ismeretlen 
eredeti világ egész mély , sejtelmes bája, mely 
emlékeztet a bölcsész mondására, hogy minden

1866.)

bői lehet tanúságot és élvezetet vonni. Indul
junk tehát vakmerőén e sivatagnak, s ha keresz
tül barangoltuk, ne ijedjünk vissza az amphibi- 
umoktól sem.

Feladatunk nem lehet egyes müvek taglalása. 
Mi összefüggő hatásokat, egyetemes irányokat 
vázolunk, és a hol részletezünk is , inkább egész 
irói egyéniségeket tüntetünk fel. Nálunk egyes 
mű bővebb taglalása soha se cél, — ha előfor
dul, eszköz, út a fennebbiek elérésére. — 
Csak akkor, ha ilyenül kínálkozik, hasz
náljuk.

Ezenfelül tárgyaljuk e korszak regé
nyeit szoros összefüggésben a korszak nem
zeti életével és mozgalmaival, főleg pedig szo
ros összefüggésben az általánosan uralkodó köl
tészeti elvekkel és irányokkal, szem előtt tartva, 
hogy ezek a regényre és az általános szellemi 
élet ezekre szorosan viszonyos hatást gyakorol
nak. Mindamellett igyekezni fogunk a nélkül, 
hogy kitűzött célunkkal, vagy az egésznek ossz - 
hangzatosságával összeütközésbe jönnénk, az 
egyes nevezetes müveket is megismertetni az ol
vasóval.

A regény számára a modern társadalmi vi
szonyok és a belőlök fejlődő összeütközések 
nyújtják, ha nem is az egyedüli, de mégis a 
legtöbb anyagot. S valóban a regény terén a 
termékenység évről-évre gyarapodik, s jelenleg 
csodálatos magaslatot ért, mig a lyrában és a 
tulajdonképi hős költeményben csökkent, az 
utóbbiban, úgy szólván, a zérus pontjáig. A ki 
mai napság minden áron az irodalomból akar 
élni, a ki irodalmi becsvágyát ki akarja elégi- 
teni, az vagy a szinmüirásra, vagy még inkább 
a regényre veti magát, lévén az előbbi megle
hetősen bizonytalan kenyér.



422

A regényben megszámlálhatlan történelmi 
tárgy és közel fekvő társadalmi összeütközés, 
mely lyrai és egyáltalában kötött alakítást nem 
tű r , ep ikai, még pedig igen széles epikai mo
dorban előadható, igen kényelm esen, akár 
pongyolán is. A kiadók , kik a számtalan né
metországi kölcsönkönyvtárbán biztos vevőre 
számíthatnak , regényekért, ha nem is fényes, 
de mégis tisztességes tiszteletdijt fizetnek, s e 
dijak gyakran szép összegre rú g n ak , ha a szer
ző kedvelt író. Lyrai és epikai költemények 
azonban ily díjazásban csak kivételkép része
sülnek, s a legtöbb esetben a költők maguk koc
káztatják a költségeket.

Azért jelesebb költők i s , tekintetbe véve 
mind e körülm ényt, a füzesbe akasztották lant
ju k a t , sm int p. o. Alfred Meissner a legnagyobb 
erélylyel a regényírásra adták magukat.

De ez aztán annak is oka, hogy az elfoj
tott lyra oly irodalmi szervekre vetette magát, 
melyekre nem való és vizenyős lyrával van föl
eresztve a legtöbb német regény tömérdek fe
jezete.

A német regény az angollal és franciával 
semöszhangzatosan keresztül vitt szerves és rend
szeres compositióban,sem objectiv epicus és még
is mindig érdekes elbeszélési fonalban, sem ter
mészetszerű valóságban, sem psychologikusan 
keresztülvitt jellemekben, sem tündöklő plianta- 
siában nem versenyezhet.

A külföld a modern német irodalomban leg- 
felebb a lyrát méltatja itt-ott figyelem re; a drá
mát i s , de még sokkal inkább a regényt tökéle
tesen mellőzi.

Es ez természetes; mert nagyjában és át
lagosan véve a német regény vajmi siralmas 
irodalmi termék. Valóban úgy látszik, hogy a 
tisztán mechanikai értelemben vett olvasáson 
k iv id . más célt e müvek nem is akarnak szol
gálni. Ha a polgári élet elmosódott képeit te
kintjük, a mint e regényekben vázolva vannak, 
meg vagyunk győződve, hogy tapasztalati és lé
lektani valótlanságukban még műveletlen, vagy 
félig müveit embert sem érdekelhetnek. Nem 
érdekelhetik, meg nem rázha tják , sőt tán nem 
is bosszanthatják, oly Ízetlenek. Ezeket szem
lélvén , arra a gondolatra kell ju tn u n k , hogy a 
sokat olvasás, minden élvezet és cél nélkül, ko
runknak nem egyéb, mint egy szükségessé vált 
eszköz szellemi semmit nem tevésre , szemben 
a korunkban gyakrabban , mint máskor felme
rülő követelésekkel, komoly és alapos gondol
kozásra.

Hahogy az olvasás a szó jó értelmében, jó l
lehet csak mulatságból is, korunk szenvedélye

volna, más kinézése lenne a világnak , és ép az 
igazi olvasásra sokkal kevesebb könyv sokkal 
több példányára volna szükségünk. És e ke
vés könyv csak jeles könyv lehetne. Az ol
vasó világ a régibb irodalomhoz is fordulna, 
melyről most azt h isz i, hogy elegendőkép is
meri , hogy ha némileg ismeri a szerzők iro
dalmi állását; és itt még mindig csak a mulatta- 
tóról szólunk. I)e e müvek immár olvasatlanok, 
mert a „müveitek“, kik visszariadnak ama gon
dolattól, hogye „régi holmikba“ ismét —- több
nyire azonban először -— belemélyedjenek, nem 
is sejtik , hogy épen ama mulatságot szalasztják 
el legbájosabb alakjában, melyet oly mohón ke
resnek.

De hisz ezt ők nem olvashatják , mert „szá
molni kell a korral,“ ismerni kell a ,,legújab
bal,“ és ezért van oly mohó kelete a kölcsön- 
könyvtárak —  catalogjának. Es valóban a 
kölcsönkönyvtárak nagy virágzását nem csodál
hatjuk.

Oly müvekre, m in ta minőknek az uj né
met regényt vázoltuk, pénzt kiadni bűn volna. 
Es száz német „próza költő“ közt kilencvenki
lencnek ilyen a müve többé-kevésbbé. Ha vé
gig nézünk a törpék seregén , alig látunk itt- 
ott egy kiemelkedő főt. De néha-néha látunk 
mégis. Ism erkedjünk meg velük.

Az uj német regény legkitűnőbb bajnoka 
Freytag. Első költői kísérletei 1838-ba esnek 
—  ekkor adta ki legelső költeményeit, —  s a 
lyrával foglalkozott kizárólag 1845-ig. Első 
regényét csak 1855-ben adta ki. Ez a nagyhírű 
„Soll und Haben.“ (Magyar cime: Báró és ban
kár.) Mindjárt első fellépése általános megle
petést, elragadtatást és roppant hatást szült. 
Meglátszott ra jta , hogy feladatát komolyan 
fogta fel. Meglátszott ra jta , hogy mély tanul
mányok és fejlesztett bölcselem talpkövei müvé
nek. 0  Hegel követője. De Hegel tanulmá
nyozását csak az élet bő tanulmányozása után 
kezdte.

Müve rövid idő alatt majdnem több kiadást 
ért, mint Gföthe regényei egykoron. Müvének 
jellemző oldala a szellemi egészség es humor, a 
mély érzés népe és hazája iránt. 0  az életben 
tanulmányozta az életet és jellemeit.

A gyakorlatin függő elméje teremtő oly si
kerültén , bátran és üdén az életből vett alakjait. 
E tisztelet a reális előtt tette egyszersmind ki
váló politikussá és fontolgató történetíróvá. — 
Pliantaziájának alakjaival kigunyolta egyszers
mind a pulya érzelgést és a vásott nyerspolgár
ságot. Igaz, hogy épen ezért a kritika egy 
része, mely az úgynevezett középosztályok



uralkodásával akarja helyettesíteni a bukott az elme elkomorult, s előbb a visszahatás árfolya- 
aristocrata uralkodást, mely a nyerspolgárság- mának kellett apadnia, míg* az ezek által is tisz- 
ban látja a nemzet eszményi rendjét, megtá- tázott jelen méltánylásához lehetett jutni, mely 
madta ő t , m ondván, hogy a „solides Bürger- lépés Freytagnak volt fentartva. „A nyo

mom valón kellett áthatolnunk, hogy az igaz-thumu előtt nincs elég tisztelete. A ki Freytag 
müveit ism eri, tudja, hogy tiszteli a polgársá
got, habár meri tisztelni a nemzet több rend
jeit is. Az a különbség, hogy ő a nép alatt az 
egész nemzetet é rti , mig való , hogy Németor
szágban szétterjedt a vélemény, hogy csak az 
úgynevezett „müveit középrend“ képezi a népet, | 
vagy hogy legalább egyedül ez méltó annak | 
képviseletére. A német szánalommal néz le az 
olyan osrzágokra, hol ez túlsúlyban nincs.

Mindezek állapítják meg a nagy különbsé
ge t, mely általán Freytag regényei és a többi 
német, regény közt észrevehető.

() egyszersmind uj irányt v e tt , uj modort 
teremtett. Ez irányban, e modorban, persze 
mindeddig egyedül áll. Irodalmi állása ellen
zék szemben a romantikusok unokái és déduno
káival és a ,,Jungdeutsche“-kal a nélkül azon
ban , hogy csak egy percig is méltatlanná lenne 
bármi kitűnő iránt, mit ezek felmutattak.

A romantikusok a meddő jelennel szembe 
állitották a nagy multat. Eleintén igen üdvösen 
és helyesen. L)e a történelmi ismeretek liiában 
hamisan felfogott múlt csakhamar elveszett pa
radicsom gyanánt tűnt fe l , melyet vissza kellett 
terem teni, ha máskép nem , akár csak merengő 
ábránddal is. Mindinkább elfordulva a jelentől, 
a phantazia kéjelgésébe merültek a m üveitek, s 
férfiasságukat elvesztve, bágyadtság, erőtlen
ség , zűrzavar voltak az ez által szült betegsé
g e k , melyek a legnagyobb politikai satnyulás- 
ban mutatkoztak. A „Jungdeutschok“ első fel
lépésükkel a valóhoz akartak ismét fordulni, de 
a romanticismus által még inkább clkorcsult való 
ijesztő képe csak tagadólagos müveket teremt
hetett. Újítás és gyógyítás helyett panasz min
den létező felett, és a famosus világfájdalom lett 
az eredmény. A hol mégis összhangzatos kép 
felé törekedtek, kielégítés és befejezés felé, ott 
mindez a jövőbe n v u lt, a minthogy a „Jung
deutschok“ nem egy regénye a jövőben végződik, 
csak 18 ji'-ben , a mi igen furcsa befejezés.

A jelen csak az igazságtalanság, gazság, 
gonoszság, fekély, fertelem, bűn,  elfajultság 
stb. tükre volt. Csak egy-egy titán nézhetett 
rajta vég ig , Wehmut1-tál.Tekintet és kímélet nél
kül födözte föl ez irány a sebeket. S ez más
kép nem is lehetett; ez h*ány kárhoztatása, a dol
gok természetes menetének, a tények logicájának 
félreismerése. Az ön  t e r e m t e t t e  fényes 
múltból a valóban nyomoru jelenhez fordulva.

Sághoz érjünk, és keserűségünkben több erköl
csi komolyság volt, mint a tunya, olcsó képzel
gésben , mely minket illusiókba ringatott.“ 
(Julian Schmiedt.) De a túlzás volt a hiba, és 
az utánzás öntudat és tiszta fogalom nélkül. 
Heine volt ez iskola vezére. Utánzói mind csak 
egy oldalát u tánozták, s mi lángelméi jelenség, 
irodalomtörténeti szükség volt összeségben, torz
kép volt egyedül egy oldaláról. Alétező nyomorról 
könyvet vezettek , végtelen leírásával és vázlá- 

I sával még inkább elszéditék a gyöngéket, anél- 
I k iil, hogy a kiengesztelő erkölcsi mozzanatot,
I mely például Heinénál csak roszabb müveiben 

hiányzik, feltudták volna találni.
így elvégre a „Jungdeutschek“ talán még 

nagyobb zavarba ejtették a közönséget, mint a 
minőből ki akarták  ragadni és Freytag ép jókor 
lépett fel uj irányával. A múlt és a jövőábránd- 

] képei közt a jelenvalót ragadta fö l; ő örömnek 
tekinté az életet, mely azonban csak a férfias 
öntudatban találhatja rendithetlen talpkövét. 
A lapelve: a nép minden rendjének felnevelése 
az állam képzésére. E nevelést m agas, költői 
modorban teljesíti müveiben. Komoly feladat 
az élet, oldjuk meg becsülettel. Tiszta, rendes 
élet, és az erkölcsös elv vezessen. E  tételek
ben, e jellemzésben van Freytag vázolva.

A „Soll und Haben“ regényén kivid még 
legújabban „Die verlohrene Handschrift“ cimii 
hasonló müve jelent meg. —  Mindakettő ta
núskodik regényköltészetét illető felfogásunk 
helyességéről. Mindakettő mint tanulságos ol
vasmány bárkinek kezébe adható ; mindakettő 
a német regény-irodalom legkitűnőbbjeihez tar
tozik.

Méltán vehetjük érdekeltséggel kezünkbe 
Freytag legújabb müvét. „Soll und Haben“ 
oly hatást szült, mint a minőt régóta egy német 
regény sem. Megjelenése óta kilenc év múlt 
el. Szerző azóta nem szünetelt. Időközben je 
lentek meg: „Bilder aus der deutschen 
Vergangenheit“ és „Die Technik des Dramas.“ 
De mind e mü vagy a regénytől eltérő utakon 
mutatja szerzőt, vagy annak művelésére legalább 
nem engedett időt. Az összefüggés azok közt 
és legújabb regénye közt mégis csakhamar fel
ötlik az olvasónak.

De legelső sikere oly nagy volt, hogy min
den újabb regényének a legrendkivülibb vára
kozásokkal kelle találkoznia.j Sok mü irá-



424

nyában gyakran igazságtalan a közönség. Az 
első sikerültet veszi m értékül, és nem k é rd i: 
vájjon az újabbnak elütő természete nem kö
vetel-e mást. S valóban több oldalról sülve-

désnek tekintik F reytag ujabb müvét. De in
kább a kevésbbé népszerű tárgy okozza, ha 
kevésbbé szerencsés a ,,verlonere Hand
schrift.“

ASBOTH JANOS.

S Z Ü L E T É S - N A P J Á N ,
Hogy én valaha megunhatnám  
Szerelmedet : ne hidd, ne h id d !
Most is oly bűvösen hatnak rám 
Mint egykor, szemeid.
Nem az ifjúság múló láza 
Mi hozzád vont, nem az csupán ;
De szellemed édes varázsa 
Hat most is, annyi év után.

Hamar hervadnak a virágok,
Eltök egy kurta nap.
De érik arany gyümölcs utánok,
Ha ők lehulltanak.
Oly édes, izes, oly állandó,
Eltart egész télén . . .
Lásd kedves, ilyen maradandó 
Az igaz szerelem.

SZÁSZ KAROLY.

RÉGI NAGYSÁG ROMJAI.
Beszély, irta: DEÁK FARKAS.

1.

Hogy bájaid hervadni kezdtek :
Tükröd hazudja csak, ne hidd
Sőt közeledben szivem jobban reszket,
S csókod jobban hevít.
Pedig nézd, mennyi ősz van már hajamban ;
— S m elytől, ifjú gyanánt,
Bennem a régi tűz most is kilobban 
Milyen lehet a lá n g !

Lelked varázsos, édes lángja!
— Ha szemem bele néz :
Mint gyermeket a bűvös lampa,
Egészen megigéz.
Hogy rám hatását elveszítse 
Valaha : oh ne hidd, ne hidd,
Mig benne van hűséged kincse 
S dicső erényeid!

Fővárosunk oly sebesen kezdett növekedni, hogy 
maholnap nem leszünk képesek egy-két szempillan
tással áttekinteni, s valamint az utcák népesednek, a 
házak szaporodnak, úgy a társadalmi életben is ujabb és 
ujabb rétegek sorakozván a régiekhez azok ismerése 
is ujabb és ujabb tanulmányokat igényel. Csak néhány 
év előtt is minden fogatot, minden egyenruhás cselé
det ismertünk; ma már annyi a magánfogat s annyi
féle a libéria, hogy bizony a legroutinirtabb váci-utcai 
dandy se tudja mindeniket megkülönböztetni, s annál 
kevésbbé urát megnevezni. Ma már elég, ha némileg 
osztályozni tudjuk: ez a főrangú , gazdag ember elő- 
fogata mert divatos, elegans , egyszerű és szolid; 
amaz gazdag emberé ugyan, de ízléstelené, mert tar
ka , kiáltószinü, tulhalmozott, cifra; ez az inas valami 
uj em beré, mert szörnyű kevélyen lépdel, mindegyre 
nézi uj ruháját, zörgeti sarkantyúját s örömét leli, 
ha megbámulják a szakácsnők és szolgálók; s amott 
egy kissé régi hintó, de gondosan tartva, s benne 
pompás paripa észak-németországi faj, ez valami gaz
dag vidéki földesuré; itt egy hirtelen kif estett könnyű 
hintó s benne két kikefélt és kifestett vén angol ló, 
ez valami szerencsehajhász, középkorú uraságé; hát

az ifjú urak acélkerekü americainjeitől kezdve a pi
rosán festett pusztai kocsiból átalakított sandlauferig 
hányféle jellemző változat létezik, ugyan ki tudná el
mondani ?

De ime egy tizenöt-husz év előtti időre emlé
keztető csigaruganyra készített hintó megy előttünk. 
Benne két öreg magyar ló , a bakon eg)' szürke sza- 
kálu kocsis s mellette egy nem ifjabb, de beretvált 
legény; a hintó üres és a gránátos utcán végig az 
evangélikusok temploma felé hajt.

Tizenegy órát csak az imént üté el, az öreg 
Sz . . . .  épen elvégzé hatásos beszédét s az ájtatos 
nép szentlélekkel telve elégedetten oszlik szét a tem
plomból. A sok tarka öltözetű és vidám tekintetű 
nép közül egy magas, száraz hölgy vált ki egy fiatal 
tizenhatéves lányka karjára támaszkodva. Mindketten 
puritán egyszerűséggel voltak öltözve; az öreg asszony 
valami hamuszin batiszt — az ilju leány sötétkék ba
bos ruhában, nyakukon fehér, finom gallér volt, vál
lukon fekete selyem kendő, fejükön sötét szalagos 
szalmakalap s kezökben imakönyv. Az ifjú leány alig 
mert felnézni, pedig oly szép kék szeme, finom orra
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és piros ajka volt. Minden gondját arra forditá, hogy 
az öreg Hölgy vontatott járását támogassa.

A mint a nép oszlani kezdett, az öreg hintó egy 
kissé eléhb h a jto tt, s a legény az öreg hölgy jobb ka
rát emelve felsegité a hintóba.

— Méltóságos grófné — mondá a legény oly 
hangon, mely tanácsokat szokott adni — nagyon 
szép az idő , meg vasárnap is van , talán jó lenne a 
a városligetbe egyet fordulni mielőtt haza men
nénk . . . “

— Csak lassan hajtsatok — nem bánom. Adrien
ne ülj fel — mondá a koros hölgy. Adrienne pedig 
megvárta mig a legény az ajtótól félreállt s aztán min
den segitség nélkül ült fel.

— A legény pedig megvetőleg akart rá nézni, 
de arca bárgyuságnál egyebet nem volt képes kife
jezni.

A hintó csendesen gördült a városligetbe. A tó 
partján megállott, a koros hölgy pedig kiszállva s 
Adrien karjába fogózva néhány percig a tó partján sé
tálgatott. Gyönyörű júniusi vasárnap volt: derült, fé
nyes nap a nélkül, hogy nagyon meleg lett volna. A 
fák lombjai még hűtötték a nap melegét s bár még 
dél sem v o lt, ne hány sétáló járt fel s a lá , a tóban 
pedig városi iljak s gyermekek csolnakáztak.

Három fiatal ember vette űzőbe a két nőt.
— Nézd csak mily karcsú a növése.
— És szép termete van.
— Előre, hadd lássuk arcát is.
— R ajta , rajta, hogy szeme közé nézhessünk.
— Andor te nem jösz? kérdék egy negyediktől, 

ki félrehuzódva megállt.
— Én már láttam a mint a hintóból leszálltak, 

ugyan hagyjátok el, valami szegény család, megzavar
nátok azt a kis leányt. . .

— Hahaha ! — röhögött mindhárom. — Előre!
De a mint előre kerültek, s már szembe for

dultak a két nővel, a közbülső fiú elsápadva meg- 
rántá két társának karját s ijedten kalapja után nyúlt 
s némán és tisztelettel köszönt a két nőnek. Társai 
hasonlóan tettek. Az öreg nő nyájasan, az iiju hölgy, 
ki minden szavukat hallotta, hideg fejbillentéssel fo
gadta a köszöntést.

E pillanatban a tóról élénk lárma hallatszott- 
Két suhanc keményen evezve a csónakban egy kis 
szandolinnak rontott, melyben egy kis fiú evezett s 
háta mögött egy alig nyolc éves leányka ült. — A 
szandolin azonnal felfordult s a két gyermek a tóba 
zuhant. A nézők egy része megrettent, mások ne
vettek , sokan kiabáltak, de az iíju , ki társai
tól elvált a tóba rohant , s pár másodperc 
múlva ölében tartá a fuldokló kis leányt és a fiút, 
kinek a viz nyakáig ért s bátorítva mindkettőt, partra 
szállitá Őket.

A összeszaladt kis közönség megéljenezte, a su-

hancok a zavart felhasználva magok is partra szálltak 
s a platánok közt eltűntek.

Az öreg hölgy idegesen reszketve ment a kis 
leányhoz, ki már magához tért és fölajánlta kocsiját, 
hogy hazaszállítja — midőn a vendéglő udvaráról a 
kereső szülék megérkezve gyermekeiket magokkal 
vitték.

Az urfiak pedig Andort körülvéve nevettek szo
morú külsején, mert világos nyári öltönye víztől, iszap
tól rutitva tapadott testéhez.

A két hölgy kissé izgatottan gyorsan visszavo
nult s elhajtatott.

— Ugyan Alfréd, ki volt az a szörnyű asszony
ság, kinek oly nagyon megliajfcád magadat? kérdé az 
egyik.

— Murányi grófné, atyám nagynénje.
— Es mellette a másik talán valami társalko

dónő ?
— Lichtenfels Adrienne.
— A hercegnő??!
A mint vesszük; mióta a gráci törvényszék ki- 

mondá atyja házasságának érvényességét azóta min
denesetre hercegnő.

— De egy árva garasa sincs, s anyja valami 
sopronyi polgárleány volt.

— Annyi bizonyos, hogy szépecske, hanem ret
tentő libának látszik és az az öltözet.. .

— Hja a nagynéni demokrata lett 48 óta.

n .

Az öreg grófné a Józsefvárosban lakott saját há
zában, hol négy szobája s egy kis csinos kertje volt. 
Tartott két lovat, kocsit, egy legényt, egy öreg sza
kácsot s két nőcselédet. Az ebéd nagyon egyszerű 
volt: négy tál étel és kávé. Vendég volt egy nyu
galmazott öreg kapitány és egy szegény nőrokon.

Ebéd után Adrienne elzárta a cuk ro t, a bort, s 
a kis szalonba menve hangosan olvasott el egy feje
zetet a „Stunden der Andacht *-bó l, aztán Lamartin- 
tól az ,Osz‘ cimü költeményt — végre a néni szobá
jába küldé meghagyva, hogy zongorázzék, de az aj
tót tegye b e , mert nagy a lánna.

— Ön is megy Szendéi ur? — Jó , jó ;tu d o m : 
egy-két szivart akar elszívni, bizony mondanám, hogy 
maradjon édes kapitány u r, de ma vendégeim lesz
nek s tudja, hogy ily szegény asszonynak csak egy 
szobája van. Máskor itt is füstölhet: nekem nem árt, 
már mindegy — de kávéra visszajöjjön. Visszavárom 
kapitány u r , okvetlen vissza várom. Tudja már a 
régi szokást: hét órakor visszavárom.

Öt óra után jö tt egy budai bérkocsi s hozott két 
öreg hölgyet.

Egyik B é r c z y báróné, a másik L i n dia u 
• grófné volt. Azután jött három , gyalog 'szépen á t
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sétálva a Terézváros egy uj utcájából; — ezek közül 
az egyik C s e r m e l y !  grófné volt, a másik kettő a 
S o m o s s y  kisasszonyok, kiknek anyjok Lichtenfels 
hercegnő volt. Végre jö tt egy érdemrendes nyugal
mazott vén tanár, egy öreg báró és visszajött Szende1 
kapitány is.

Mikor mind együtt voltak, illő- s évek óta meg
szokott helyeiken, a nők apró munkákat vettek elő s 
a három ur hol i t t ,  hol ott udvarolt és társalgóit. 
Beszélgettek mint valami ős erdő csendes zúgása. 
Alig lehetett volna e nagy városban s talán széles ez 
országban ily csodálatos, szánalomgerjesztőnek nem 
nevezhető, de megindító, — érdekes társaságot ta
lálni.

E társaság tagjai születésük s általában egész 
lényök és gondolkozásuknál fogva a legmagasabb 
aristokraciához tartoztak , s az a kettő , a tanár és a 
kapitány, kik csak egyszerű nemes családból szár
maztak , a leggazdagabb volt köztük a mennyiben kis 
nyugdijukat az államtól biztosan megkapták. A többi
nek, a háziasszonyt kivéve, egy talpalatnyi földje vagy 
egy darab papír tőkepénze sem volt, s csak rokonaik 
kegyelem-filléreiből éltek. Az ötven éven mindenik túl 
v o lt, s mindeniknek egyenes előde vagy már mag a 
szegény vagy javithatlan tékozló volt.

Ruhájuk finom selyem és szőr-kelme, de bár
mennyire gondozott és tiszta, régi divatu és oly ko
pott volt, hogy csak a szentlélek tartá együtt. Fe
hérneműiken látszott a jó ízlés; finom , üde és 
feltűnő volt, de a kutató szem ezen is talált volna 
egy-egy finom foltot, melyet valami áldottkezü szoba
leány vagy öreg gazdasszony ügyes kézzel a terjedő 
rongy olásra borított.

Ujjaikon egy-egy ott feledett multszázadi gyűrű, 
vagy nyakukon égy kis fekete zsinórra fűzött ékszer, 
mely ezé vagy azé volt valaha, s melyet a világért 
sem adnának ki kezükből habár az aranyműves előtt 
valódi értékük alig egy-két forint.

E társaság tagjai miveitek. udvariasok, nyá
jasak , nem követelnek a világért semmit senkitől, de 
ha valaki oly viseletét tanúsítana irányokban , mely
ből kitűnnék, hogy ők a régi korszak csodálatosan 
fenmaradt rom jai: ha valaki azt mondaná , hogy éle
tük csak nyomor és szánandó illusio — keserűségük
ben tán halálra sírnák magukat a világ roszasága 
miatt.

Eleintén egész vidámsággal köszöntik a házi
asszonyt és egymást; belépésük, a meghajtás, a kéz
fogás és a hol kell, az ölelkezés és csókolozás mind 
oly szabályszerű s még is oly könnyed oly elegans, 
mint egy divatos fejdelemnő szalonjában, sőt tán tö
kéletesebb ; de ebédre alig volt egykét tál ételök s 
vacsorát a háziasszonytól vártak. Otthon mindenik 
tűzhelye hideg — mert az az okos, jó cseléd meg
elégszik egy darabka kenyérrel is. A társalgás ren

desen comm il faut kezdődik s úgy ^beszélnek a leg
gazdagabb delnőkről és családokról, mintha semmi 
különbség se volna köztük: bírálják a házassági ter
veket és újakat alkotnak, mintha őket is kérdezné va
laki , mintha az ő véleményük és tanácsuk nélkülöz- 
hetlen volna. Érintik a napi eseményeket, politikát, 
művészetet, irodalmat könyedén, felületesen s kissé 
lenézőleg, épen mint a leggazdagabb grand seigneurök- 
nél szokás.

Aztán hirtelen mindenki elhallgat, — valame
lyik e g y e t  s ó h a j t ,  a m á s i k  u t á n o z z a . . .  és 
végre valamelyik megjegyzést tesz a világi dolgok mú
landóságáról — a másik változandónak nevezi a sze
rencsét, a harmadik mindent hiábavalóságnak mond, 
s már-már elröppen közülök egyetlen közös kincsük : 
az önámitás, az illusio, mikor valamelyik idősebb 
neki kezd egy százszor elmondott, de némileg kegye
lettel hallgatott eseményhez : „Egyszer tizennégyéves
koromban mikor édes atyámat a korona-őri méltóságba 
instellálták, mikor a nagybátyám tizenkét hintával in
dult a vármegvegyülésre mindenikben hat ló és felej- 
tár meg huszárak és futárok; mikor a Ferdinand ko- 

í ronázásán Pozsonyban az első quadrille-ban Ditrich- 
steiu herceggel táncoltam. . .  mikor József nádor egy 
rózsa-bokrétát adott A lem ton... stb. stb.“ — és az
tán ilyenkor ugyan kinek jutna eszébe, hogy ha a másik 
néni a havi negyven vagy ötven forintot el nem küldi 
rettenetes napok következnek, mert hitel nincs s a 
kávé, cukor, gyertya, liszt szóval minden fogyatékán 
van és a szegény cseléd, ki rendületlen hűséggel mél
tóságot és meghunyászkodva csókol kezet két vagy 

! három hónap óta egy krajcár fizetést se kapott, sőt 
! talán a maga filléreiből már előlegezett is. Egyik el

beszélés után jön a másik, aztán a harmadik: ezt 
tudja a tanár ur is -— hisz, látta a kapitány ur is, 
ki akkor igen jó táneu zászlótartó volt. Hm! hm ! 
szól közbe egyik, másik öreg ur — úgy volt biz az, 
de rég volt, hanem azért ma is csak megvagyunk 
áldassék az urnák szent neve érette! . .  Végre eljön 
a h é t, nyolc óra — bejön a gazdasszony szerényen 
elpirulva. mint illik . egyiknek másiknak kezet csókol,

; visszajöns a zép ifjú Adrienne, kit az est folytán kétszer- 
í háromszor elküldenek, hogy egyik vagy másik törté

netét ne hallja, mert az pas pour les enfants — meg- 
■ terítik az asztalt, hozzák a hideg, meleg kávét, friss 
! vajat, csokoládét, puha cipót, pogácsát, aztán valami 
I finom pecsenyét, egy kis édes bort. gyümölcsöt s a 
1 mi társaságunk oly jó izüen hozzálát mintha nem is 

tizennégy ősü kékvérüek, hanem csak egyszerűen éhes 
halandók lennének. Az egész világ újra szép szint 
nyer, megered egy kis ártatlan medisance s az illu
sio csillog-villog, mint a szent János bogár a lengő fű
szálon — és tíz órakor teljes megelégedéssel szét
oszlanak . . .

De fajdalom! ez nem mindenkor foly ily szépen.
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A vasárnapok csak megjárnák: ilyenkor ott van két- 
három férfi vendég, sőt gyakran egykét ifjabb tag 
vagy valami más idegen elem, a ki nem épen habitué 
— ilyenkor szent kötelesség az édeskedő önámitást, a 
régi nagyság élő létezését fentartani vagy legalább 
mutatni, de más napokon ha csak magok vannak a 
sóhajtást sopánkodás, a sopánkodást keserű panasz, 
kitörés és néha zokogó sirás követi. Az elhagyatott- 
ság és szerencsétlenség nyomasztó érzése egész súlyá
val nehezedik ártatlan kedélyükre, egymást busitják, 
csüggesztik s egy pár óra alatt éveket vénülnek s 
mintha minden értelem, minden erő kiköltözött volna 
belőlük, vagy mintha a sok önámitás után a rideg 
valóság ezerszeresen nagyobbulva állna elibök, magukat 
tartják a világ egyedüli boldogtalanjainak, szidalmazván 
a sorsot, a gondviselést, hogy önhibájokonkiviil miért 
helyezé őket ily megfoghatatlan visszás helyzetbe.

U l

Az említett- szép vasárnap egyike volt a társa
ság jobb napjainak: főtárgy volt a nyári saison. Még 
egyikök se tudta, hogy a nyarat hol tölti. A házi
asszonynak volt ugyan egy közel ezerholdas kis bir
toka , de haszonbérbe volt adva, s igy mindenik 
azt várta, hogy valamelyik rokon megszánja és meg
hívja — persze csak azután ha amazok a fürdőkről 
haza kerültek — és mégis mindenik úgy beszélt, hogy 
m ég  n em  h a t á r o z t a  el, hová megy. Mintha 
csak rajtok állott volna, hogy az ország legszebb ura
dalmai és parkjai közül válaszszanak, pedig ha vélet
lenül meg nem érkezik a szánakozó meghívó, az egész 
nyarat a városi szűk szálláson kell lemorzsolniok. De 
azért csak csevegtek a murány-vári uradalomról, a 
karatnai ős kastélyról, a somosi kéjlakról, a csermelyi 
gyönyörű vidékről, mintha mindez mindeniköknek sa
játja lett volna:

— Tudja kedves professor u r, mikor ön testvé
rem tanítója volt, mily vig nyarakat töltöttünk Ka
rain án ?

— Emlékszem, emlékszem méltóságos grófné, 
ki hitte volna akkor, hogy a világ igy megvál
tozzék.

Az asztalt már terítették. Adrienne jött-ment 
és igen jól érezte m agát, mert mindenkinek meglehe
tős jó kedve volt — mikor az öreg legény a grófim
nak egy névjegyet adva át jelenti, hogy egy ifjú ur 
tiszteletét akarja tenni.

— Temesi Andor! olvasá az öreg grófné — ki 
lehet ez az ember, mit akar — ismeritek-e ? Mind 
egymásra néztek, végre a tanár ur szólt:

— A Temesi név nagyon ismerős; van sokféle 
Temesi, vannak parasztok, polgárok sőt vannak kis 
nemesek is, de van egy igen jeles úri család a füzéri 

Temesiek.

— De itt nincs semmi praedikatum, semmi ko
rona.

— Volt egv táncosom Bécsben: valami Temesi 
Frigyes, ki később aztán Rahonczi Saroltát vette 
nőül . . .

— Egyéb aránt mindegy: István bocsássa be az
urat !

A kis szalon ajtaján egy érdekes arcú, csinos öl
tözetű fiatal ember lépett be.

— Bocsánatot kérek, méltóságos grófné, hogy bá
torkodóm alkalmatlankodni, de gróf Karatnai József 
ur ő méltóságától a mai póstával néhány sürgetős le
velet kaptam, s méltósága rám parancsolt, hogy a 
leveleket személyesen adjam át s mihamarább választ 
Írjak.

— Tessék helyet foglalni az urnák, — szólt az 
úrnő egy távoli székre mutatva, s az ifjú két három 
levelet kivonva zsebéből tiszteletteljesen és szabálysze- 
rüleg meghajtva magát az egyiket a grófimnak át
nyújtó és visszavonult, hogy a kimutatott helyre 
üljön.

— Megengedtek kedveseim ? — Ugy-e uraim nem 
veszik rósz néven . . .

Lindau grófné pedig franciául és félhangon be
szélve mondá szomszédjának, hogy ez az ilju sza
kasztott mása annak, a ki az ő táncosa volt Bécs
ben.

— Uraságod a füzéri Temesiek közül való ? 
kérdé a tanár, méltóságteljes, komoly hangon.

— Igen uram. E szóra mindenki más szemmel 
tekintett re á , mint eddig, ügy találták, hogy csinos, 
hogy szerény és hogyt épen olyan, mintha comme il 
faut lenne. Aztán csevegtek félhangon, francia nyel
ven. Végre Lindau grófné nem maradhatott nyugton 
és a kapitány urnák valamit súgott.

— Szabad-e kérdenem uraságodat, hogy édes 
atyja-urát hogy hívták ? — kérdé a- kapitány feszes le
ereszkedéssel.

— Temesi Frigyes, uram. Erre aztán Lindau 
grófné elérzékenyült, szemüvegét szeméhez emelte és 
titkon kettőt-hármat sóhajtott.

— Édes anyja Rahonczi leány ugy-e? kérdé a 
lehető szelíd hangon az egyik delnő . . .  A háziasz- 
szony épen elvégezte az olvasást, midőn az ifjú 
felelt :

— Igen nagysád, édes anyám Kahonczi Sa
rolta.

— Ugyan édes Temesi ne üljön oly messze, 
jöjjön ide közelébb, úgy, — még közelébb — igen 
kedves levelet hozott nekem , de remélem, lesz oly 
szives és a választ elvárja holnapig. El fogom kül
deni vagy tán ha épen . . .

— Kérem méltóságodat, szerencsémnek fogom 
tartani, ha magam jöhetek utána. Méltóztassék az 
órát megjelölni.
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— Üljön le kérem — hát a más két levél ki
nek szól ?

— Egyik Bérei bárónénak, a másik Lindau gróf- 
nénak — de miután ők Budán laknak, csak holnap 
adhatom át leveleiket.

— Átadhatja azonnal — mondá a háziasszony s 
az egész társaságot egyenként bemutatá. Az ifjú a 
leveleket átadta s aztán mint uj elemet rettenetes szí
vesen fogadták. Ezer kérdéssel rohanták meg; de

a fődolog az volt, hogy ő azaz atyja Karatnai gróf szom
szédja egy pár év óta s most készül haza és hogy a 
hölgyeket a gróf mennyire várja. Ekkor lépett a szo
bába az itju lány :

— Hugóm Lichtenfels Adrienne! Temesi An
dor! szólt az öreg grófné s ott marasztá az ifjút 
ozsonyára és mindnárom nő még aznap este megadta 
a választ, — hogy a nyarat Karatnán fogják töl
teni.

(Folytatjuk.)

A HELGOLAND! LEÁNY.
— GRABOWSZKY GRÓF BESZÉLYE. — 

(Folytatás.)

Midőn a csónakázó társaság visszatért, Antye 
éles szeme az éji homály dacára is fölismerte Frankot, 
kinek karján a bárónő lebegett. Egyszerre megszűnni 
érzé szive dobogását. Perry arca még inkább sugár
zott most, mind délelőtt midőn látta. Oly bizalma
san csüggött kaiján a bárónő, mintha csak elvitázhat- 
lan joga lett volna erre.

— Jer Tina menjünk innen, nehogy meglásson 
valaki, — szólt Antye barátnőjéhez fuldokló hangon, 
s a partnak egy távolabb eső részére vezette ezt.

— Mi bajod Antye ? — kérdé megrémülve ba
rátnőjének lázas nyugtalansága fölött. — Beteg vagy 
talán ? Hiszen te remegsz !

— Szólj Antye !
— Oh T ina, szivem szakad m eg! — szólt Antye 

fájó hangon, s egy, a parton levő gerendára ro
gyott le.

Tina forró könyek között esengett, hogy térjen 
magához , vegyen erőt lelkén s közölje vele fáj
dalmát.

— Igen T ina, őszinte leszek hozzád, mert te 
oly jó vagy s részvéttel leszesz fájdalmaimban hoz
zám. Ismerd megaláztatásomat, hiszen te úgy sem 
fogsz engem elárulni.

— Hogy beszélhetsz te igy Antye! Félek, hogy 
te nagyon beteg vagy. Minő megaláztatásról be
szélsz te ?

— ügy van a mint mondtam Tina. Ne kár
hoztass, legalább most ne, midőn oly rettenetesen 
nyomorult vagyok. Ne áraszsz el szemrehányásokkal, 
hiszen én nem gondolkozhattam és nem érezhettem 
máskép. En nem vagyok többé méltó arra, hogy 
szigetünk gyermekei közé számíttassam; époly roszszá 
fajultam e l , mint a külvilág emberei, kik szerencsét
lenségemet okozók. Oh bár soha se ismertem volna 
őket.

Elbeszélte Antye bámulva figyelő barátnőjének 
Perryvel kötött viszonyát s alapos gyanúját a most

tapasztaltakból, hogy Perry őt igazán nem szeret
heti s szivével csupán könnyelmű játékot fiz.

Ily vallomást korántsem várt Tina, mert ő azt 
hitte, hogy Antye szive titkon Lassenhez vonzódik. 
E tapasztalatlan leányka nem tudta rögtön a hallot
taknak jelentőségét felfogni; de azt érzé, hogy Antye 
kétségbeesésének vigaszra van szüksége s azt igyeke
zett is neki nyújtani, a mennyire ez csak telhetett 
tőle s rábeszélni törekedett, hogy közölje Perryvel 
minden tartózkodás nélkül kételyeit, mivel, ugylehet, 
Perry a legtisztább szándékkal van. Kérte Autyét 
saját nyugalma és jövője végett, mivel az ember sze
me gyakran csalódhatik.

Antye jobban tu d ta , hogy a szerelmes szeme 
nem igen szokott csalódni. Azonban, minthogy a 
gyarló emberi s z í v  mindig könnyen hajlandó hinni 
azt, mi kivánalmaiuak megfelel, végre megnyugtaták 
barátnője szavai s föltette m agában, hogy másnap 
reggel nyiltan beszél Frankkal, hogy kételyeit ennek 
szavai oszlassák el.

Egy nyugtalanul átvirasztott éj után a szokott 
időnél korábban megjelent Antye az északi csúcsnál. 
Ott várt sokáig — de nem érkezett senki. Midőn a 
magasra fölszállott nap tudatá vele, hogy az idő 
eljárt s hasztalan várja e nap kedvesét, kétségbeesett 
szivvel s könytelen szemmel indult haza felé. Csak 
egy gondolat keringett agyában : „ 0  megcsalt en
gem et ! “

Midőn Perry késő reggel fölébredt, boszankodott 
magára, hogy a találkát elmulasztó. Erezte, hogy 
Antye e figyelmetlenségét nem érdemelte tőle s hogy 
őt e kimaradása gyanússá teszi előtte, mit pedig tel
jességgel nem akart. Perrynek még nem volt bátor
sága határozni, ámbár tisztában volt magával, hogy 
az igénytelen Antye a szellemdus Terézt nem kárpó
tolhatja. Igazságtalansága érzetében uj viszonyát 
nem akarta, legalább még egy ideig, Antye előtt föl
fedezni s várta a véletlent, mely őt netalán önmaga
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és mások előtt kimenthetné hűtlensége miatt. E szív
telen könnyelműségében néhány sort irt Antyének, 
elhitetni igyekezvén, hogy őt roszulléte akadályozta 
abban, hogy vele reggel találkozhassak, s hogy tü
relmetlenül várja a következő hajnalt.

E levél megírása után felöltözködött, a bárónőt 
meglátogatandó. A levélke átadását inasára bízta , ki
nek a boltban bevásárlást kelle tennie.

A szegény leány remegve bontá föl a levelet. 
Tartalma és a hang, melyen az írva volt megnyug- 
taták lelkét s uj reménynyel tölték el szivét.

Másnap reggel Perry korán megjelent a 
rendes találkozási helyen. Nemsokára kiérkezett Antye 
i s , ki midőn kedvesét a távolból megismerte, gyors 
lépésben közeledett felé. Antye szinte félt e találko
zástól s arcáról nyilván olvasható volt az elfogultság.

Higyj nekem Antye,— szólt Perry tettetett benső- 
séggel, mi a leányka figyelmét kikerülte, — én teg
nap nem voltam képes fölkeresni: oly roszul éreztem 
magam at, hogy az ágyat kelle őriznem: más esetben 
mi sem tartóztatott volna vissza az ide jöveteltől.

Szegény Frank ! Lásd én is szenvedtem, töb
bet mint gondolnád, mert kimaradásodat nem tudtam 
mire magyarázni. De ugy-e most már jobban vagy? -  
tévé utána gyöngéd aggálylyal. — Oh mennyire búsi- 
tott engem betegséged!

— Egy kis kihűlés volt az egész, melynek sem
mi komolyabb következménye nem lett. Mily fájdal
masan hatott rám kedves Antye, hogy téged egész 
nap nem láthattalak!

— Tegnapelőtt is ? — kérdé a leány komolyan 
és élesen tekintve Perry arcára. De Perry, úgy lát
szott el volt erre készülve s elfogulatlan csodálkozás
sal kérdé:

— Tegnapelőtt? Hogy érted őzt? Hiszen teg
napelőtt reggel találkoztunk.

— Igaz; sőt délelőtt és este is; én legalább 
láttalak téged Frank, habár a te figyelmed másfelé 
irányult, semhhogy engem észrevehettél volna.

— Beszélj őszintén, érthetőbben Antye, hol 
láttál engem. En eszküszöm, hogy nem értem sza
vaidat.

-  Délelőtt a sétányon láttalak . és este midőn 
csónakázás után a partra szálltál. Mindkét ízben 
Goetz bárónő oldala mellett mentél, — tévé utána 
némi tartózkodással.

-- Valóban én nem vettelek észre Antye — vá
laszolt Perry mosolyt erőtetve. — N os, és talán 
kissé talán féltékeny is lettél gyermekem ? Csak valid 
be nyíltan.

— Ah Frank , ne nevess ki engem gyönge le
ányt, ha irántad való határtalan szerelmem kétséget 
támaszt bennem. Nem képzelheted t e , mennyire 
szenvedtem én tegnap, midőn ama delnő közelében 
láttalak; még most is úgy sajog szivem belé, ha rá

gondolok. Valid be nekem Frank őszintén, mint 
ahogy azt isten előtt bevallanád: mily viszonyban 
állasz te azzal a nővel? Ne hitegess engem Frank, 
esedezem mindenre, mi szent előtted ; én nem vagyok 
képes tovább a kétségnek iszonyú gyötrelmeit elvi
selni , már e rövid két nap alatt is csaknem semmivé 
tettek azok. Ha én nem tetszem neked Frank, s ha én 
nem vagyok előtted a világon a legkedvesebb, akkor 
légy irgalmas irántam és mondd ki ezt nyíltan, 
mielőtt viszonyunkat még szorosabb kapocs kötné 
össze. En nem tudom , mennyire leszek erős rólad 
lemondani s hogy elviselem-e ennek fájdalmát, de inkább 
akarom ezt, mint azt ,  hogy szivedet mással is meg- 
oszszad.

Perry kissé ingadozni kezdett, s habozott, vájjon 
ne vallja-e be az igazat. De elgondold, hogy ennek 
a leány ily kedélyállapotában balkövetkezménye is le- 

i bet: másfelől pedig már hozzászokott az okoskodás
hoz s nyugodtan, meggyőző hangon válaszolt;

— Ha műn tudnám , hogy aggályaid forró sze
retetnek kifolyásai, neheztelnem kellene rád. Én már 
előbb is mondtam neked, hogy magamat a társasélet
től el nem szigetelhetem, s ha te a nagyvilági viszo
nyokkal ismerős lennél, átláthatnád sőt természetes
nek is találnád, hogy gyakran kénytelenek vagyunk 
valódi érzelmeinket, előttünk gyűlölt s nyomasztó álca 
alá rejteni. Ez álca volt ama vidámság, melyet a tá r 
saságban m utattam , melyben engem tegnapelőtt vé
letlenül megpillantál, s ezt azért kelle felöltenem, 
hogy ezáltal valódi érzelmemet, utánadvaló sóvárgá
somat elpalástoljam a gnnyoros. részvétlen idegenek 
előtt. Ami végre Goetz bárónőt ille ti: ez nagyon

j tetszelgő, hiú asszony, kinek hálója bár másokra nézve 
I talán veszélyes lehetne, de engem irántad való tiszta 

szerelmem tökéletesen óvni fog attól. Épen közelében 
látom át leginkább, minő különbség van a te kincset 
érő magasztos természetességed és ama mesterkélt ka- 
cérság álfénye közt. mely csak a balgákat tántorít
hatja el.

Perry még sokáig beszélt igy, s midőn megvál- 
j ta k , még egyszer csengett Antye. hogy tartsa meg 
! hűségét iránta továbbra is , és szinte sajnálni kezdé 

m ár, hogy Tinát titkába beavatta. Ezúttal könnyebbült 
kebellel tért haza.

Midőn Perry és Antye egymás után eltávoztak 
az északi csúcstól, annak szélerői egy emberi alak buk
kant föl. Azt lehetett volna h inni. hogy a tengerből 
emelkedett föl a szírt re : de aki annak környékét is
meri , tudhatja, hogy a csúcsnak azon oldalán rézsut 
egy ösvény vezet föl ama fen síkra. mely ha néhány 
lépésnyire bent áll valaki, észre nem vehető.

— E férfi önkintelen tanúja volt az összejöve
telnek. Ez Busche ur volt. ki ide jött a nap. feljötté
ben gyönyörködni s leült a szikla-párkányzatra, hol a 
párbeszédet akaratlanul is hallania kellett. Busche a

54
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bárónőnek ismerősei közé tartozott. Föltette magá
ban , hogy érdemet szerez Goetz Teréz kezének el
nyerésére , miután Perry előtt különben is ő volt a 
fürdői ifjak közt a bárónőnek fő kegyeltje. Látogatást 
kelle nála még tennie. A bárónő épen akkor tért a 
fürdőről vissza.

Különféle beszédtárgy után végre Perry is szó
ba jött.

— Nos, látta a századost ön már ma?
Busche úgy tetteté m agát, mintha e kérdés őt

zavarba hozta volna. Aztán többször köszörülgetve 
torkát lesütő szemét zöld glazée-keztyüjére s habozva 
szó lt:

— Igen; ma reggel volt szerencsém látni.
A bárónőnek nagyon feltűnt Busókénak e tar

tózkodó magaviseleté s nyugtalankodni kezde Perry | 
végett.

- Ön oly sajátságos hangon adja ezt tudtul, 
hogy bátorságot veszek magamnak kérdezni, hol látta 
ön a századost ?

Busche látszólagos zavara még nagyobb lett, s 
ugyan ily mérvben fokozódott a bárónő kíváncsi
sága is.

—Én magam sem tudom — dadogá az iíju, — 
vájjon szabad-e ez esetleges találkozást bevallani, mint
hogy a kapitány jelenlétem felől mitsem tudott és 
én hívatlan tanúja voltam olyasminek, amit hát . . . 
mivelhogy . . .

— Győzze le habozását Busche ur, — szakitá 
félbe türelmetlenül a bárónő, mert észrevette, hogy 
itt Frank gyanúsítása forog a játékban. — Ne higyje 
ön, hogy azáltal kíváncsiságomat oly nagyon felcsi
gázhatja, mikép gyermek módon fogok önnek csen
geni ama fontos titok leleplezéséért. Ha újdonságait 
önkint föl nem tálja előttem, örömest elengedem a 
szót s fölmentem önt vallomásaitól.

Busche ajkába harapott, de gyorsan föltalálta 
magát.

— Nagysád nagyon csalódik, ha engem aféle ki
csinyes, hétköznapi fecsegőnek tart, ki görbe utón, sö
tétbe.' akar tapogatózni. Kegyednek kérdése engem 
valóban zavarba hozott, mert az a bizonyos dologi 
melynek a véletlen engem akaratlanul tanújává tett, 
úgy tüntethet engem föl, mint a ki mások után les- 
kelődik.

A bárónő kíváncsisága immár valóságos nyugta- 
tálansággá növekedett, mert Busche szavai után „gyön- j 
géd ügy“-et vélt a dolog alatt lappangani s ohajtá J 
most már minden áron tudni az ifjú rejtélyes szavai- I 
nak jelentőségét.

— Ön nagyon érzékeny, Busche ur, holott én 
szándékosan erre okot nem adtam. Jobb lesz, ha en
gem azzal a bizonyos ügygyei szórakoztat, mert meg

vallom, hogy én Perry százados iránt élénken ér
deklődöm.

— Higyje meg nagysád, csak ez utóbbi nyilat
kozata bir engem arra. hogy azt elmondjam a minek 
ma akaratlanul tanúja lettem, mert meg vagyok győ
ződve, hogy kegyednek befolyása őt oly balgaságtól 
tarthatja vissza, mit ő később, egész életére megke- 
serülhetne.

— Perry százados — és balgaság ?
— En csak négy szem közt bátorkodom e ki

fejezéssel élni. Kegyed megítélheti ezt maga is, — 
mert röviden szólva, neki nincs egyéb szándéka, mint 
egy helgolandi halászleányt venni nőül.

A bárónő meghökkent egy percre s aztán han
gosan kacagott fö l:

— Szegény ártatlan Busche ur! No hiszen önt 
ugyan luddá tették. Nem kétkedem felette, hogy rej
tekhelyét ismerték, s meg akarták önt tréfálni.

—Nagyon sajnálom nagysád, hogy kegyed en
gem, szelíd kifejezéssel élve, bolondnak tart. Amit 
mondtam, becsületszavammal állok azért jót, s be is 
tudom bizonyítani, ha szavaimnak hitelt nem ad.

— Be is bizonyítja ? — szóit a bárónő nyug
talanul fészkelődve. — Tehát beszéljen, hamar!

Busche a legkisebb részletig elbeszélé a hallot
takat s Perry rovására azt sem feledte elmondani 
mikép igazolta az magát a bárónőre vonatkozólag a le
ány előtt.

E közlemény nagyon váratlanul jött a bárónőre
nézve.

Mig az ifjú beszélt, szeme villogott és minden 
idege remegett s a kezében tartott divatlapot görcsö
sen marcangolta össze.

— Es szép-e az a leány Busche ur, — kérdé 
hirtelen, nyugalmat színlelve; — szebb-e mint én ?

— Bizony szép ő, azt már nem lehet megta
gadni tő le ; aféle ábrándos, holdvilágaién leány, a 
mint kivehettem ; eléggé könnyeden mozgott és büszke, 
mint valami heécegnő.

De oly szép még sincs mint nagysád. Ugyan 
hogy is lehetne nagysáddal valakit összehasonlítani ?

— Hagyjuk azokat a hiábavaló hízelgéseket 
Busche ur — szólt a bárónő ingerülten. — Mondja 
csak őszintén, vájjon Perry több szeretetreméltót ta 
lál-e ama leányban, mint bennem ?

— Őszintén szólva nagysád, mai viselete olyas
mit árult el. De én nem is tudom : miféle gonosz 
szellem szállhatta meg azt a P erry t!

— Busche ur! Önnek segélyemre kell lennie, 
hogy e chaosból menekülhessek. Lehet-e önre szá
mitanom ? Miért tagadnám, ön úgyis észrevehette 
izgatottságomból, — én szeretem Perryt. Es én tisz
tába akarok a dologgal jönni.

Hol lakik az a leány? Hogy hívják. Menjen
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Busche ur, tapogassa ki. Nem akarok e kinzó bi- 
zonjTalanságban lenni. Még ma visszavárom ö n t!

Buschenak nem maradt egyéb teendője, mint a 
szép asszony szeszélyes óhajának engedni s a várost 
befutni, ha netalán véletlenül a szép leány kilétét ki
nyomozhatná.

A véletlen kedvezett neki. Midőn a hercegutcában 
járt, Antyet megpillant;!, az ablaknál.

— Ki lakik ebben a házban? kérdé egy, az u t
cán ácsorgó suhanctól.

— Hansen András.*
— Az ó' leánya az a szép leány az ablaknál?
— Igen. Antyének hívják.
— Busche tétovázás nélkül belépett a boltba, de 

várakozásában csalódott, mert a leány helyett az 
atya ment ki a boltba, kivel a célnak megfelelő tár
salgásba ereszkedni eredménytelen dolog lett volna.

Csekély vásárlást tevén ott, sietett a bárónő- 
hez vissza, ki már türelmetlenül várta.

— líáakadt ön? És hogy láthatnám meg a 
leányt ?

Busche előadta, hogy Antyevel nagyon bajos ta
lálkozni, mert nem lehet tudni, mikor tartózkodik a 
boltban, azonkívül ez nem is alkalmas hely a vele 
való beszélgetésre és végre nem tanácsold a bárónőnek, 
hogy most, ingerültségében Antyet fölkeresse, mivel 
könnyen kellemetlenségeknek teheti ezáltal magát ki. 
De Teréz sem nem látott, sem nem hallott többé; be
vonult öltöző-szobájába s anélkül, hogy komornáját az 
öltözésben segélyül bivta volna, gyorsan fölpiperézte ma
gát s egy hosszú tekintetet vetve a tükörbe, elégülten 
nyujtá Buschenak a karját, mondván:

— On kísérőm lesz.
Az ifjú előre félvén a kellemetlen jelenettől, el

fogultan lépdelt a bárónő oldala mellett.
Gyorsan haladtak át az utcákon. A Hansen ház 

közelébe érve, fölkérte a nő Busehét, hogy várjon ott 
rá mig visszatér, s egyenesen belépett a boltba.

A bárónő óhaja teljesült, mert Antye egyedii 
lévén otthon. kénytelen volt az idegen nőt fogadni 
Midőn a bárónőt megpillantó, azonnal ráismert s ar
cát elfutó a vér s csak alig volt képes izgatottságát 
elpalástolni. Azonban csakhamar erőt von magán, mi
után Perrynek aznap reggel tett biztató szavai után 
nem félt többé a vctélytárstól, kinek kacér hódítási 
törekvései ellenében ő csakis undort és megvetést 
érze.

Azonban Antye, atyját helyettesítvén most a 
boltban, legyőz'e ellenszenvét s illő előzékenységgel 
rakta az óhajtott árucikkeket a bárónő elé.

Végre a bárónő élesen a leányra szegezvén te
kintetét igy szólt:

— Megvallom, kisasszony, hogy én az eféle hi
ábavalóságokban nem igen gyönyörködöm és nagyon 
csodálkozom, hogy ide utasítottak; — nemde Perry 
százados gyakran vásárol kegyetektől?

Antye kissé elpirult, de erőt véve magán, sze
rényen válaszolt;

A százados ur — úgy emlékszem — már több 
ízben tisztelt meg minket látogatásával.

— Tehát ugy emlékszik kegyed ? — kérdé a 
bárónő mosolyogva. — Kegyed bizonynyal ismeri azt 
a csinos karcsú tisztet, ki a helgólandi leánykák szi
kére oly nagy benyomást gyakorol.

Antye nem tudta mit tartson a bárónő ily kér
dése felől s ugy tetteié, mintha nem hallotta vol
na azt.

— O h , ez itt nagyon szép csiga. Ezt ké
rem számomra félretenni kisasszony. — De majd el 
is feledtem kérdeni: — ismeri kegyed Perry szá
zadost ?

A kérdezősködőnek e tolakodó magaviseleté na
gyon terhessé kezde válni és félni kezdett Antye, hát
ha valamit megtudott Perryvel való viszonya felől, 
ahonnan nem rejthette el emiatt való elfogultságát, 
midőn vontatva válaszolt:

— Bizonynyal nagysád; — ugytetszik, egy Íz
ben táncoltam is vele a bálban.

— Ugy tetszik ? — ismétlő a bárónő gúnyosan. 
Én azt hiszem, aki Perry századost egyszer megpil
lantja, nem könnyen feledheti őt. És kegyed azt kép
zeli, hogy a szép lepke, azért, hogy futólagos látoga
tásával megtisztelte, örökké körülte fog lebegni ? Egy- 
ügytiség eleiét hinni s hitünkben vajmi gyakran csa
lódunk ! Ne higyjen sokat kedves kisasszony, ez jó- 
akaratu figyelmeztetésem.

— En valóban nem értem nagysádat, — szóit 
Antye kissé boszusan s oly hangon, mely tisztán kife
jezte , hogy e társalgást határozottan félbeszakasztani 
óhajtja.

— Hja! már azzal rendesen ugy van az ember, 
hogy nem örömmel fogadja a jótanácsot, ha az illu
si óit rontja és hiúságát sérti, szólt a bárónő növekedő 
ingerültséggel.

- En nem tudom miért beszéli nekem mindezt 
a bárónő, — szólt Antye hidegen, — én részemről 
nem vagyok abban a helyzetben, hogy tanácsra legyen 
szükségem. — Parancsolja kegyed, hogy e kiválasztott 
apróságokat becsomagoljam ?

A bárónő mindinkább veszteni kezdő mérsékletét.

(Vége köveik.)

54*
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T A R C A.
TÁRCA-LAPOK.
Újság és naptár.

Uj a érája , uj korszaka támadt Magyarországnak, 
harsogjanak a tülkök!

Mily élénk mozgalom látható mindenünnen, mily 
megfeszült tevékenység s mily lendület az irodalom
nak egyik ága körül, melyet eddig legkevésbbé mü
veitek !

Eddig Írtak s vettek imakönyveket.
Írtak s vettek iskolakönyveket.
Most írnak s vesznek — kalendáriumokat.
Uj mezó tárul ki lelkem szeme e lő tt, s én ál

dom sorsomat, mely Simeonként életben ta rto tt, el
érendő azon ko rt, melyben irodalmi Messiásunkat — 
a kalendáriomot meglátnom engedve van.

A magyar irodalom nem volt, hanem lesz! A 
könyvpiacot elborítja — a kalendáriom. Veres, fe
liér, zöld, kék, hamuszin boríték.— „Kis* és „nagy“ 
naptár „képes“ és „képtelen“ — képnélkülit akar
tam irn i— „honvédek“, „nép“, „baloldali“, „barátfülek“, 
„Ludas Matyi“, „scorpió“, „nemzeti“ stb. naptár.Van 
minden és azonfelül még valami. Legyen vallásod 
bármelyik bevett vagy kihagyott, foglalkozásod ügy
védi , orvosi. katonai, papi, foldmivelői, politikai, 
szülészeti, szélső vagy közepes, — a könyvárus pad
káján garmadában kérleLhetleníil várakozik rád a nap
tár. Vehetsz olcsót vagy drágát, de venned kell be
lőlük kedves magyarom.

Nem közönséges kalendáriomok ezek, melyek a 
naptáron kívül legfölebb néhány régi huszáradomával 
avagy gazdasági tanácscsal kedveskednek, hanem va
lóságos könyvek, melyek megvétele által sóvár lelked 
potom áron kimivelődik, kicsiszolódik, és a tudás édes 
kásájával raegtraktáltatik.

Mily szerencsés magaslatra juthatott a magyar 
literatúrai Mily „boldogító csillagzat öröm árja“ 
(aranyos szavak, mert alkotmányos körmöcieken örö- 
]•: iték meg!) kínálkozik kéjelgő telkednek usztatóúl!

Ennyire tehát szerencsésen elérkeztünk volna 
Vörösmarty, Petőfi. s Arany egyesült törekvése 
folytán.

Csak azt tudnám , mért gúnyolódom e tárgy 
felett, mely inkább dicséretet érdemelne. Nem helyes 
gondolat-e bármely kinálkozó alkalmat megragadni, 
hogy a közönségben az olvasási kedv és vágy föléb- 
resztessék? Nem szerencsés ötlet-e a nagy közönség 
azon részének, mely az irodalmi termékek közt 
csak a naptárt ismeri, olcsó áron, hasznos és mulat
tató olvasmányt nyújtani? Ki tudja, hány proselytája 
támad eképen az irodalomnak, hány főbe vagy ke

belbe hinti el az ismeretvágy magvait egy-egy ta= 
nulságos vagy ismeretterjesztő cikk, hiszen emléke
zünk még azon korra, midőn nem épen naptár . de 
fajrokona — az album képviselte az irodalom évi ter
mésének javát, összegét a Kisfaludy által alapított 
„Aurorában.“

Valóban elég okot soroltam e l , hogy az ellen- 
ségesb indulatu is elösmerhesse, mennyire lehetséges 
hasznos célokat ez utón is elérni.

S vájjon nem ütik-e meg naptáraink e mérté
ket ! nem tanul-e belőlük az olvasó, nem mulat-e 
rajtok, ha humorisztikusok. nem bővül-e egy-egy is
meretterjesztő cikk által tudásának látköre?

Csak a rágalmazó állítja az ellenkezőt.
Rágalom, ha sületlen elménckedésnek keresz

teli Scorpió vagy Papramorgó felséges ötleteit, holott 
szikrázik minden betüjök.

Rágalmaz, ki a könyvpiacra nem való illemsértő 
vagy épen otromba ötleteket talál másokban, holott 
a legátszíirtebb morált mérik akószámra, lelketmivelő, 
észnemesitő nektárt.

Rágalom, ha valaki a népies naptárakban ok
tató s hasznos tartalmat nélkülöz, s helyette léha 
szószátyárságot, hazafias hárijánoskodást vagy váloga
tás nélkül összeollózott tücsköt, bogarat vél ta
lálni.

Mindez rágalom!
A magyar irodalom soha sem hozott létre ne

mesebb termékeket a naptáraknál, s literaturánk vég
re elérte azon magas fokát a kultúrának, melynek 
legtisztább kifejezése a — Kalendáriom.

Mint a naptár, oly lelkiösmeretesen teljesiti hi
vatását a vidéki hírlap is.

Két faja a magyar művésznek szokott magasb 
eszményi vágyakkal rendelkezni — a vidéki színész, 
s a szerkesztő. Amaz mindent lenéz a sárga csizmán 
kívül, emennek álmaiban a „Times“ 00,000, a „Daily 
Telegraf“ 180.000, az „Illustrated London News“ 
100,000, a „Lloyd“ s „Weekly News“ 500,000 elő
fizetője szokott megjelenni, s ha a reggel megvirad, 
keserű érzelemmel ju t eszébe 4—500 előfizetős kis 
köre. Tágítani kell e körön, túl e szűk határokon 
hivó csillagok intenek feléd!

Vannak a politikában nagyhatalmaskodási aspi- 
rátiók, költséges vágyak.

Nagyhatalmi sóvárgás fogja el a vidéki szerkesz
tőt is. 0  e kis vidéknek szerkeszszen lapot, e pici 
városka érdektelen újdonságait szedegesse, e megyé
nek mozgalmait jelentse, szükségeit tolmácsolja? Ap
ró lelkek megelégedhetnek ily rendeltetéssel, ő nagy
hatalom lesz.
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Beleszól a nagy politikába. szerezvén magának 
egy pesti celebritúst (20—21 év közt), ki néha a fő
városi hangulatot (a kávéházit) neki megsúgja s kire 
mint „politikai elvbarátunkra a fővárosban“ néha hi
vatkozni szokott, A politikai elvbarát hetenkint egy 
politikai cikket is ir holmi tekintélyes jegy p. (Zsdrk.) 
alatt, mely cikkben épületes átiratai olvashatók a hét 
folytán megjelent pesti vezércikkek eszméinek. A poli
tikai elvbarát, néha, nagy események alkalmával e r e 
d e t i  táviratot is küld, melyet al ap azután jó vastag 
betűkkel lenyomat: „EREDETI TÁVIRAT, feladatott 
Pesten f. hó 20. d. e. 11 órakor. Érkezett ide f. hó 
30-án d. u. 6 órakor. A khinai császár épen most kelt 
föl ebédétől, Franciaország és Helgoland közt bizonyos 
a háború. A diplomatiai testület már át is tette szék
helyét Islandba. Nagy vásár, lanyha üzlet. A pápa a 
portugál királytól szabadságot k é rt, hogy Szardellán 
(tán Szardínián V Szerk.) át Máltába utazhassák az 
aranyszarvon keresztül.“

A telegramm még hosszú, de nem közöljük egé
szen. Ilyenkor a buzgó pesti elvbarát mindent beletöm 
a táviratba, hadd rijjon ki s legyen pikáns. Adta vi- 
dékje.

Az elvbaráton kívül van a nemesb hivatásit vi
déki lapnak Pesten egy barátja és ez már nem „elv“ 
ez csak „barátunk.“ 0  a pesti divatról, mulatságok
ról . városi eseményekről szokta szerkesztőjét tudósi- 
tani elmésnél elmésebb levelekben, melyek szellemét 
Sévigné asszony, humorját Swift, magvasságát Gold
smith megirigyelte volna.

A „barátunk“ az elvbarátnál rendesen egy évvel 
fiatalabb szokott lenni s az egyetemen is egy évvel 
utána jár. 0  költői kedély s a mellett igen nevezetes 
pesti uracs. mert — mindenütt jelen van, mindiinnen 
Írja: „mint láttuk“ „tapasztaltuk.“ Költő és blazirt 
kedély .együttvéve ! Ritka találkozás. Tavaszszal, ősz
szel költoileg ir, télen a bálokról unatkozottan, nobel 
elteltséggel. Mi neki már ez az élet ? A pesti ember 
hamar él. (Ilyenkor a szerkesztő *) alatt meg szokta je
gyezni : Ej e j! Szerk.) Ez ifjú költő és uracs, mint 
mondám, mindenütt jelen van. nagyúri estélyekben, 
legzártkörübb pic-nic-eken, Andrássy diplomatikus 
soiréeján, Lónyaynál, szóval felséges értesüléssel írja 
tudósításait, melyek egyetlen inalheurje (átkozott!), 
hogy rendesen — elkésnek és a közönség csak azt 
tudja meg belőlük, mit már nehány nap előtt a pesti 
lapokban elolvasott. Habent sua fata !

Hanem aztán mily edényben kapja a t. c. pub
likum e tudósításokat. Mily merészen törekvő ifjú el
me nyilatkozik e sorokban. E tárcacikkek élvezetesek. 
Kedélyök gyöngéd, ha a „boldog pestiekről“ ir, ötle
tei ördögileg pajkosak, ha „a kis Gyulaira“ áttért, le
írása megragadó, midőn a pesti irodalom notabilitá- 
sait ismerteti. 0  valamennyit kitünően ismeri, minden
nap os náluk és sokat tud mesélni a rró l, mily vézna

Kemény Zsigmond, mily törpe Királyi, mily barna 
Urváry s mily kopasz Rákosi. 0  mindent tu d ! az az 
aranyos levelező s ezt a mannát évi 200 fton méri. 
Hallatlan olcsóság!

A lapnak a fővárosiakon kívül vannak még vidé- 
! ki támogatói is. Rendesen költők, kik „nyögdécselnek, 

mint bus fülmile“ s éreznek „halálsovár epedelmet.“
I Becses dolgozataik a lap értékét, tekintélyét fölötte- 

képen emelik.
Ezek a lap munkatársai.
No ! meg egy olló.
Csoda-e ha aztán a pesti hírlapokat a vidékiek 

egymásután megbuktatják V
Borulj el Reform. Napló, H on!

Domino.

IRODALOM,
„ S tu a r t Mária é le te .“ ( Li f e  o f  M a r y ,  

Q u e e n  of  S c o t s .  In two Books. By Donald Mac 
Leod. (New-York) Mac Leód e munkájában, mely 
uagyrészben compilatio, kíméletlenül megtámad min
denkit, ki a skót királynőt megrótta. Jelenleg átalá- 
nos hajlam uralkodik, ezen szegény nő dicsőítésére; s 
ezt könnyű kimagyarázni. Miután már a reformatio 
jól megfészkelte magát s teljesen megszilárdult, né
mileg buskomoly látványt nyújt azok veresége s bal
sorsa, kik annak megsemmisítését kisérték meg. Ezen
kívül ezen hajlam nemeslelküség színében tűnik fö l; s 
Mária szép szeme és zenekedvelése a tárgyat még re
gényessé is teszi. Azonban a védelemnek nem csak 
regényes, hanem nevetséges oldala is van. Nem egy 
érdemes ember, ki Knoxnak. Buchanannek, Murray 
regensnek s Morton lordnak, szóval Mária ellenségei
nek köszönheti, hogy nem tartja most egy bibornok 
öszvérének kengyelét, jelenleg szükségesnek véli Má
riát angyal s a reformátorokat gazemberek gyanánt 
tüntetni föl, mivel ezt b o n  to  n-nak képzeli. Ezen 
tényben rejlik nagyrészt a divatos rokonszenv titka, 
Ezen urak melodrámai modorban tekintik a történel
met , s csupán azok erényében hisznek, kik finom ru
hát, ékszereket, s drágakövekkel kirakott szép kis fe
születeket hordanak. Már Mac Leod épen ezen szem
pontból ir és semmibe sem veszi a korszak bölcsé
szeti történelmét. Ugylátszik, nem tudja, hogy a 

j XVl-dik században Skót-országban a körül forgott a 
kérdés, vájjon Mária fog-e győzni, vagy a reformatio, 
s ezt, az ügy sarkpontját, nem tudván, egész erélyét a 

: részletek körüli harcban tékozolja el. Mélyen megin
dul Rizzio erőszakos meggyilkoltatása fölött, de feledi 

! hogy Rizzio a pápa eszköze volt. Boszankodik Knoxra,
1 mivel oly nagy reformator volt, hogy szinte kedve 

jö tt ,  fölmenteni magát az udvaroncok gyöngéd mo
dora alól. Érzelgősen panaszkodik a reformáló angol 
nemesektől való függés miatt, s nem látja á t , hogy 
csupán angol segélylyel lehetett a munkát végrehaj-
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tani, az ország földbirtokosainak többsége ellen. Ké
szebb az ama korbeli legnagyobb skótokat tökéletes 
gazembereknek tartan i, mintsem elliigyje, hogy egy, j  
erős szenvedélyű s fényes szellemi tehetségű s romlott 
udvarban növekedett nő oly esztelenségeket s bűnté
nyeket követett legyen el, minőkre a szenvedély má
sokat is gyakran ragadott, sőt a minőknek némelyek 
előtt még mentségéül is szolgál. Darnlev, a „hosszú 
tiu* (mint Erzsébet királyné nevezé) meggyilkoltatása 
alkalmából, szerző igen dagályos modorban intéz be
szédet Máriához. „Sohasem fognak többé — úgymond 
a többek közt — könnyű lábaid a táncban lebegni, 
sem ezüst hangod vidám nevetése nem fog hangzani.“ 
Pedig köztudomású tény , hogy Mária csak néhány 
héttel férje halála után, (ama végzetszerü házban, ho
va azt kibékülése által bizonyosan esábitni segített) 
igen jól mulatott Seton lordnál. Maga Lingard is be
vallja, hogy a mit férje halála u t á n  tett gyanusabb 
volt, mint a mit előbb tett. Mignet, Mária jeles élet
rajzában, ezen korszakra vonatkozólag szintén igy 
nyilatkozik: „Mind az erkölcsi látszatok, mind az 
írott bizonyítványok lesújtó erővel emelkednek Stuart 
Mária ellen. Buchanan György a hires skót költőről 
Mac Leód természetesen igen kíméletlenül nyilatko
zik : nagyravágyó, vérszomjas, gyáva árulónak neve
zi, s többek közt azzal vádolja, hogy gazdagsággal s 
címekkel halmoztatván e l , mindenkép szegénységre 
igyekezett juttatni jóltevojét, holott Buchanan György 
mértékletesen é l t , s szegényül halt m eg, s az ama 
korszak irodalmi történelmében nagyon jártas Irving 
tudor szerint pedig semmi bizonyíték sincs arra néz
ve, hogy Mária őt bármely más egyházi adományban 
részesitette volna a crossragwelli apátság jövedelmén 
kivül, melylyel ő t , mint oktatóját akarta megjutal
mazni , mi azonban nem kötelezhető őt a rra , hogy 
mindazt védje , mit Mária később tett, miután férjé
nek gyilkosába beleszeretett. Egy más helyen szerző 
bizonyos, Buchanan által Mária ellen felhozott vádról 
szólván azt állítja, hogy ő az „egyetlen ember“ ki ily 
vádat hozott fel. Azonban Scaliger József is, ki Riz- 
zio halála után nem sokkal Skótországban volt, igy 
irt a királynőről: „szép férje volt; sed delectabatur 
turpibus adulteriis.“ E szerint a kérdéses vád nem 
Buchanan koholmánya, mint Mac Leód állítja: azt 
több akkori értelmes ember is hitte. Mindezekből lát
ni. hogy szerző nem az az ember, ki valamely ügyet 
Hume s Robertson ellen védelmezhetne, s el tudná 
háritni ama kételyeket, melyek fájdalmasan nehezültek 
Scott Walter elméjére, s meggátolták őt az életrajz 
bevégzésében , melyre itt oly gyönge kísérlettel talál
kozunk. Ezért Mária minden valódi párthivének óhaj
tania kell, hogy szerző hagyjon föl Mária védelmének 
ezen nehéz s minden nemes lélekre nézve fájdalmas 
munkájával.

*

„Esti ó rá k .“ (Tanköltemény a költészetről. Irta 
! T o r k o s  László. Pest 1870. Kiadta Petiik Géza.) 
j Nem vagyunk barátjai a tankölteményeknek, mivel e 

műfaj épen nem táplálja a költői lelkesedést, s a ri
deg szabályoknak költői alakba öntése nem tartozha- 
tik a művész föladatai közé, de ha már a Kisfaludy- 
társaság, nem tudni mi okból, ily elavult, önmagát 
túlélt pályakérdés kitűzését jónak ta lá lta , s Torkos 
László dicsérettel kitüntetett műve külön kiadásban is 
megjelent: az „Esti órák“-at hallgatással nem mel
lőzhetjük. Megemlékezünk arról pár szóval annál- 
inkább, mert Torkos tankölteménye a műfaj ridegsége 
dacára is mutat föl sikerült részleteket, sőt egyes 
helyein a költészet zománca tündököl. Torkos elő
ször is a művészeteket jellemzi, de részletesebben csak 
a költészetről szól, mely

Emberi hangon . érthetőn beszél,
Azért lehat a lélek mélyibe 
S feltárja tisztán és hatalmasai),
Mi ott pihen, mi benne rejtve van.
Majd vig öröm zendül meg ajakin.
Melytől a szem ragyog , az ajk nevet,
Majd édes-búsan k esereg, eped,
Vagy nyögve jajgat ajakán a kín,
Mely átzokog a keblek mélyein 
S széttépi benn a vérző sziveket.

A költőnek a lélek tolmácsának kell lenni, s az 
emberi lelket festeni föltárva titkos rejtekeit:

Hiába kérsz a naptól meleget,
Madártól d a lt , s a réttől színeket,
Hiába szólsz a iák zöld lombirul,
A rózsáról. mely szendén elpirul.
Hős cserm elyről. mely édesen cseveg;
Kopott tollad hiába lopja meg 
A fö ld e t, poklot és a mennyeket,
Ha nincs müvedben lélek , hangulat,
A szív mellette közönyös marad,
Egy kontár festő több hatást tehet.

És ez igy megy három estén á t, mig a költő 
kedvese előtt „feltárja művészetének fényes templomát.“ 
Szól a compositióról, szól a költészet egyes műfajai
ró l, sőt a kor divatos Ízlését sem hagyja ügyeimen 
kivül s gyakran találólag támadja meg kinövéseit:

Az érdeket lekötni szép dolog,
S oly gyarló költő nincs is s nem lehet,
Ki legelői már tudatná veled,
Hogy müvéből kifejleni mi fog;
De ahhoz nem kell inyesiklandozás,
Fontoskodó kép, titkos suttogás.
Szép kezdet, vonzó, ügyes folytatás 
Lekötve tartja éber érdekünk,
De legerősebb mégis a hatás,
Melyet a műnek végén érezünk.
Azért, öli költő ! főcélod legyen.
Hogy müved vége jó hatást tegyen,
Ha keserű az utolsó falat,
Szájunknak ize keserű marad.

Hogy e tankölteményben sem hiányzanak a tul- 
józan, lapos részletek mondanunk is felesleges. E hi
bát maga a műfaj jellege hozza magával s kikerülni 
azt még a nagy költőknek is ritkán sikerülne, ha nagy 
költők ma mar tanköltemények írásával foglalkozná
nak. Az „Esti órák“-nak annyi érdeme mindenesetre 
van. hogy választékos gördülékeny nyelven ad elő oly 
általános szabályokat, melyeket költői burokban örö- 
mestebb vesz a közönség, mintha a kritika keserű 
cseppjeiben kellene azokkal megismerkednie.
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Magyar könyvpiac. V a j d i t s  József nagy
kanizsai kiadónál közelebb egy gondosan összeállított 
s csinos kiadási! mulattató kézikönyv jelent meg 
„ R a j t  a l e á n y o k  m u l a s s u n k ! “ cim alatt. A 
keményboritékba fűzött kötet 460 lapra terjed, s a 
tulaj donképeni társas-játékokon kívül egészségtant, 
pipereasztalt, illem tant, virágnyelvet, szinnyelvet, 
szavalmánvokat, adomákat s emlékkönyvbe alkalmas 
költeményeket foglal magában. Ara 1 frt 60 kr. —
Tfj. C s á t h y  Károly, buzgó debreceni könyvkiadó 
Károly Gy. Hugó „ I n t e l m e k “ cimü vallásos tar
talmú kötetét, s A b o u t  Edmond regényének a 
„ B e c s t e l e  n “-nek magyar fordítását bocsátotta 
közre. Ez utóbbi, a fordítás gyöngeségét leszámítva, 
élvezetes olvasmány. — O l d a l  Józseftől „Két 
árva“ címmel négykötetes társadalmi regény jelent 
meg. Leírásaiban, szerzó' eló'bbi müveihez mérve, hala
dást találunk, meséjét érdekesen szövi, de a jelleme
ket még nem tudja eléggé kidomborítani. — Bár 
folyóirat. e helyen említjük meg Jámbor Pál 
„ Köz  v é l e m é n y “-ét is, melynek első, pár nap 
eló'tt megjelent füzete (ára 30 kr.) kiválólag a nem
zeti színház ügyeivel s a „Nagy Sándor“ cimü visz- 
szautasitott dráma sorsával foglalkozik. A színházi 
ügyekről szóló cikkek sok igazat mondanak, de az 
egészen a nagy érzékenységről tanúskodó egyéni fáj
dalom hangja rezeg á t, minélfogva hatása bizonyára 
kevesebb lesz, mintha átalánosságban mondana el 
megrovásra érdemes igazságokat.

Z E  N E.
„ Figaro lakodalma“  a nemzeti színpadon. 

Hogy a nemzeti színház dalműi játékrendje nem a leg
változatosabb és izlésteljesb, az régi dolog; valamint 
régi dolog az i s , hogy ez intézetben úgy az ope
ránál, mint a drámánál a legnagyobb ignorantiával 
gazdálkodnak, mi aztán természetes oka a dráma és 
dalmű egyforma hanyatlásának. Mit képes a nemzeti 
színház jelenleg előadni? A tragoedia ép úgy, m inta 
drámai opera alanti fokon á l l ; egyedül a francia víg
játékoknak és vatidevilleknek, a költészet és zeneiro
dalom legfelületesb termékeinek előadásával lehetünk 
megelégedve, melyeknek érvényesítésére, természetesen, 
csak felületes művészet szükségeltetik.

A magyar közönségnek ezzel kell megelégednie, 
mert művészeinkben nincs elég ambitio, s a nagy tö
meg ízlése már annyira sülyedt , hogy csakis a legpri
mitívebb dolgokban talál élvezetet, s azok, kiknek 
volna még ízlésük oly gyöngék, hogy azt a művészet 
elfajzásához alkalmazzák a helyett, hogy a művészetet 
a nemesebb ízlés színvonalára emelni, s azon fentar- 
tani igyekeznének. Nálunk nincs ellenőrzés, nincs 
kritika, de van művészi kamarilla, mely példás egyet
értéssel összetart minden külső invázió ellen, a helyett 
hogy művészi sikerre törekednék.

„Figaró lakodalmáénak előadatása ismét fényes 
bizonyítéka volt arna felülete sségnek, mely nemzeti 
intézetünkben napról napra nagyobb erőt nyer.

Mi lesz e színházból, ha már az ily könnyű mű
veket is oly hanyagsággal s minden szellem nélkül 
hozzák színre? Mozart ez operája ama kedves apró- j

ságok egyike, melyeket középszerű erők is kis buzga
lom mellett nagy sikerrel adhatnak, s nálunk mi tör
ténik? Adják „Figarót“ úgy, hogy közepes sikerét 
csak a szombati napnak köszönheti, mely rendesen 
hálás közönséget szokott összegyűjteni. S miért? 
Talán nincsenek erők ? Korántsem. Mindennek oka 
a vétkes könnyelműség és hanyagság, mely utóvégre 
is a legroszabb hírbe juttatja e müintézetet.

Sem a zenekarban sem a színpadon nem láttuk 
azt a komolyságot és odaadást, mely egy mű sikeré
hez elengedhetlenül szükséges.

„Figaro lakodalma“ egyike a legkedvesebb dal
műveknek. Mozartot humor és kedélyesség tekintetében 
nem érte utói senki, s a könnyedség, költői érzék és 
ihlet minden számban a nagy költőt árulják el.

S mégis előadás után többen azzal a benyomással 
távoztak, hogy e dalmű fárasztó s túlélte magát, — szép
ségeit annyira nem volt képes éreztetni a gyönge elő
adás.

Mozart dalműve nem unalmas s nem élte túl 
m agát, hanem igen is túl élték magukat ama művészi 
erők, kik e remek müvet érvényesíteni nem igyekez
tek vagy nem voltak képesek.

Milyen volt Susanna és Cherubin grófné ? Láttuk-e 
csak egy pillanatra is Susannában ama n ő t, ki Figa
rót végtelen szereti, imádja, ki dacára pajzánsá- 
gának mégis az erény mintaképe, s ki vőlegényét ma 
csak azért nem csókolja meg, hogy férje ne mondhassa 
másnap, miszerint előbb szeretőjével csókolózott. Su- 
sánna korántsem kacér nő. Ezt bizonyítja ama kö
rülmény , hogy midőn a grófné biztatja és kéri. hogy 

j a grófnak a kertben légyottot Ígérjen, sokáig vonako
dj dik és csak a grófné kéréseinek enged. Kár tehát Su- 
j sannának Cherubinnal annyira kacérkodni. S mit lát

tunk e jelenetben ? Susanna és Cherubin Figaro háta 
mögött cicáznak, kergetik egymást úgy, hogy ezáltal 
Figaro nagy áriája egészen tönkremegy. Az énekes
nő nagyon hibásan fogja föl Susánnát, ha azt hiszi, 
hogy jellemvonása a pofozkodásban és karmolásban 
áll. Hasonlókig hibásan volt fölfogva az apród sze
repe is.

Ez a férfiak sorába lépő szép fiatal ember és 
nem gyermek. mert ha az volna, a gróf ezredébe nem 
nevezné ki kapitánynak, (kapitány csak a nemzeti 
színházban, mert Mozart eredetijében csak tiszti 
rangról van szó.) Oly ifjú áll előttünk, kiben a szere
lem kezd ébredezni, s ki azért minden leány után fut, 
sőt a grófnőre is fölveti szemeit, nem pedig egy, a 
„világfájdalom“ nyűge alatt szenvedő, beteges alak. A 
nemzeti színpadon oly alakot láttunk, ki vagy nevet
séges gyermek volt, vagy szentimentálisán érzelgett. 
Cherubin egyik áriájában sem szabad a siránkozás 
nyomát mutatni, hanem ellenkezőleg ama tüzet kell 
éreztetni, melylyel az első szerelem szokott nyilat
kozni.

Legjobb volt Cherubin az utolsó felvonásban. A
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grófnéban nem ismertünk az élénk és kedves Rosi- 
nára , kit gróf Almaviva Bartoló uramtól elszöktetett. 
A grófnő' mindig hideg volt, sőt érzelmeibe akkor sem 
tudott melegséget önteni, midőn panaszait zengé a sze
relem istenéhez.

És ez nagy baj. Igaz ugyan, hogy Rosina bú
sul férje csapodársága miatt, de azért nem oly nő, ki 
a sors csapásai által meg van törve. s kinek arcán 
csakkonyeket.de mosolyt sohasem láthatni. Részt vesz 
Cherubin átöltöztetésében, mi nem történhetnék meg, 
ha boldogtalansága csakugyan oly végtelen volna, mint 
a minőnek az színezve volt.

Figaro, egyes mozzanatokat kivéve, helyén volt. 
Az első felvonás utósó áriájában főleg Figarónak kell 
kitűnnie. <) a z , ki Cherubin előtt jövendő pályájának 
dicsőséges és kellemes oldalait leírja, s a kit az apród
nak egész odaadással kell hallgatnia.

Szeretnék, ha Figaro ez áriába, különösen a vé
gén, valamivel több erőt fektetne. Ez által rop
pant hatást lehetne előidézni. E momentumok az 
áriának komoly mozzanatai, melyek a komikust pilla
natnyira háttérbe szorítják.

De a hatást csak úgy lehet elérni, ha az énekes 
o t t , hol az ária induló-széni menetet vesz, valamivel 
visszatartóbban ugyan. de azért hősiesen s bravourral 
adja elő. Ha az ária e részét rendes időméretben 
énekelik, alig marad idő a szöveg érthető kiejtésére.

A gróf szerepe igen hálátlan. mivel saját hibái 
folytán ő a dalmű bűnbakja. A közönség mindig ki
kacagja. mert mindenütt kijátszák. udvarlását senki 
sem fogadja el, s nincs más teendője, mint a boszan- 
kodás s bocsánatkérés. De e szerep. különösen a har
madik fölvonásban, mégis igen jeles énekest igényel.

Ezúttal meglehetősen adták, bár kevesebb kapko
dással töbl) hatást lehetne előidézni.

A mellékszerepek, m in t: Marcellina, Bartkolo, 
Basilio. a kertész. leánya és Hebegi biró meglehető
sen voltak betöltve.

Bartolo és Basilio áriái elmaradtak, s ekép nem 
volt sok teendőjük. Ki kell emelnünk Bárbari na t, ki 
meglepően adta kicsiny, de igen naiv szerepét.

Az ensemblek hatásosak voltak, noha elég gyen
gén mentek. A helyett, hogy minden egyes kardal
nok szerepének megfelelőleg lépett volna föl, egy rész 
csak száját tátotta s majd jobb, majd bal kezeivel ágált, 
szemét a karnagyra meresztve . ki nem mert fölnézni 
a színpadra, mivel az előtte fekvő vezérkönyv egészen 
elfoglalta.

A lé vél-kettőst, mely a publikumnak igy is tet
szett, ha jobban megy, bizonyára ismételni kellett 
volna.

Több árnyalatra volna szükség a zenekarban is. 
Ez sok helyt oly buzgó, hogy az énekeseket egészen 
elnyomja. Erre a karmester urnák jövőre jó lesz fi
gyelni. sőt igen helyesen teszi azt i s , ha magának egy 
kis fáradságot vesz és Mozart operáinak uj kiadá
sába betekint. Sok tanuságos dolgot talál, ott külö
nösen a „Figaro lakodalmáénak vezérkönyvében. Ha ab
ból fordítják a szöveget, az énekesektől sem hallunk 
annyi badarságot, mint jelenleg. A Da Ponte szövege 
igen csinos, s nem értjük, miért mellőzték nálunk , midőn 
az egész világ jónak találja. Még egy szavunk van a kar
nagyhoz. Miért énekel Cherubin első áriájában a második 
méretben Es negyed helyett csak nyolcadot, s a 
rákövetkező C nyolcad helyett negyedet ? s Marcellina 
utósó áriájából miért esett kútba két méret?

Reméljük, hogy b. Orczy igazgatása alatt mind
ez máskép lesz, s a művészet ügye jobb fordulatot vesz.

S i i n & á i
Nemzeti színház. B. Orczy Bódog kinevezte- 

tése a nemzeti színház intendansi székére a magyar 
! sajtó általános rokonszenvével találkozott. Örvendünk, 
í hogy a kormány végre belátta e hely fontosságát, s 

oly egyénnel igyekezett betölteni, ki a tudományok és 
művészetek ápolását hagyományos, családi kötelesség
nek tekinti. B. Orczy Lőrinc, a tábornok és főispán, 
ki a magyar irodalom hanyatló korszakában, megkapatva 
Bessenyei nemes tüzétől, maga is tollat ragadt s ki • 
sebb nagyobb tankölteményekben, epistolákban adott 
kifejezést emberszerető életphilosophiájának s lángoló 
bazafiságának. nem maradt családjában követők nélkül;

I fia; József és unokája; László egyaránt foglalkoztak 
az irodalommal, sőt az utóbbinak néhány zeneszerze- 
ménye is maradt fenn. A nemzeti színház uj inten
dánsa b. Orczy Bódog, Orczy Lászlónak fia s nővéré
vel, a nem rég elhunyt széptehetségü Orczy Kamillá
val . kinek több csinos szerzeménye nyomtatásban is 
megjelent, igen gondos zeneoktatásban részesült. Na
gyobb önálló szerzeménye eddig csak a „Renegát“ ci- 
mü dalmű, melyről a müértők pár év előtt sok elis
meréssel szólották, de tarna-örsi kastélya, hol egykor 
Kazinczy Ferenc is tartózkodott , az irodalomnak és 
művészeteknek éveken át barátságos fészke volt. írók 

: és zeneművészek látogatták a tehetséges műkedvelőt,
I s a családi hangversenyek színi előadásokkal váltakoz- 
I tak. így b. O r c z y  Bódog falusi magányában sem 

volt elszigetelve a főváros művészi törekvéseitől s min
den nevezetes mozzanatról korán értesült. A nemzeti 
színház benne oly igazgatót nyer, kiben a jóizlés buz
galommal párosul, s ekép reményünk van , hogy ve
zetése alatt más fordulatot vesznek egy idő óta na
gyon is zilált raüviszonyaink.

TARTALOM; A német epikai költészet. As- 
! b o t h  János. — Születés-napján. S z á s z  Károly. — 

Régi nagyság romjai. Beszély D e á k  Farkastól. — A 
helgolandi leány. G r a b o w s z k y gróf beszélve. — 
Tárcalapok. — Irodalom. — Zene. — Színház.A harmadik felvonás hatosát, midőn Figaro szü

lőit föltalálja, több humorral kellett volna előadni. He
begi ur hebegése korántsem pótlá a hiányokat.

Felelős szerkesztő:
Szana Tam ás.

Kiadó:
F ekete  B ernát.

Pest, 1870. A „MINERVA“ gyorssajtónyomása.



I. évfolyam. 28. szám 1870. október 13

SZÉPIRODALMI KÖZLÖNY.
IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

A NEMET EPIKAI KÖLTÉSZET.
(1848-

Freytag Gusztáv ,,Elveszett kézirat“-a 
szintén emlékeztet a szeretetreméltó B ozra , de 
inkább csak tagadhatlan szellemi rokonság által. 
Az utánzás békéiből teljesen kiemelkedett. J u 
lian Schmidt egyoldalú mondata, hogy a regény
költő munkájánál keresse fel a népet, most nem 
áll a cimlapon. De Freytag Ilii maradt ez elvhez 
habár tán más értelemben i s , mint az iroda
lomtörténész gondolta.

Szerző ezúttal a tudományos munka vilá
gába vezet. S köszönetét kell szavaznunk ez
ért. Az egész céh egy rovását törleszti. Mert 
bármennyire forog közszájon a tudomány és a 
tudósok tisztelése, mégis gyakorlatba lépni alig 
kezd. S nem kevéssé okozák ezt a regény- és 
színműírók, kik csak nevetséges alakoknak 
használták ő k e t, táplálván a félig- müveitek és 
műveletlenek önelégültségét.

És Freytag kiválólag volt hivatva e tör
lesztésre. ó  mindenekelőtt ismeri ama saját- 
szerű csendes világot, bírja a finom érzést, 
melylyel kiismeri a magasztost benne, s a hu
mort, melylyel ostorozza a kinövést, mely
lyel festi az itt-ott furfangos külszín t. a 
nélkül, hogy torzítson vagy sértsen. S e mii
vel szive ösztönét követte. Hogy Írhatta volna 
különben ama reflexiót, mely a mü hősében Fe
lix W erner bölcsészeti tanárban tám ad, midőn 
szive feldobog ama „fester Bedacht“ fölött, mely
lyel ifjú neje működésének megértésébe hatol. 
Hol játszhatnék a regény egyebütt, mint ama 
kis német városkák egyikében , melyeknek éle
tet és jelentőséget az egyetem ád. S ez oly 
élesen domborul k i, hogy rögtön otthonossá 
tesz. Nem-akademiai lakosai közül csak ke
véssel ismerkedünk meg, mindenekelőtt két 
tisztes polgárral és házi ú rra l, kik szomszéd
ság , concurráló ü z le t , jellem- és hajlamkülönb
ség által örök ellenségeskedésre vannak kár-

1866.)

j hoztatva; gyermekeik pedig hűtlenek lesznek a 
i valódi hagyományokhoz. Annál több ismeret- 
j séget kötünk az egyetemen és környékével. — 
j  Csupa életteljes a la k , mint maga a derék Wer- 
I n e r, az ügyetlen és szórakozott bölcsész, Rasch- 
j k e , Struwelius a konok philolog , a hosszú egy- 
; háztanácsnok és Knips magister gyanús ügyes

ségével régi kéziratok utánzásában.
S egy régi kézirat igaz és hamis töredékei 

hoznak e körbe szerencsét és balsorsot, szerez- 
■ nek W ernernek kitűnő hitestársat, hozzák ösz- 

szekoccanásba Struwelius collegájával, mig a 
második kötet vége felé komolyabb viszályokat 
tám asztanak, melyek a végkötetben megoldá
sukat találják.

A „tanulók élete“ is sok szép képet nyújt: 
ifjú ábrándozás a szép tanárné u tán , viszályok 
az egyes egyletek közt, verekedés , tudományos 
vita mellett, ünnepélyes jelenetek és társas-ösz- 
szejövetelek.

Természetesen nem hiányzik a modern 
Mercutio sem , de főszerepe nincs. Inkább 
csak üdítő lendületet hoz egy kis udvar odvas 
légkörébe , mely e múzsák városához az egyik 
oldalról képezi az ellentétet, valamint a Rossaui 
gyönyörű idyll a másikról.

Es mindebből semmi sincs hallomás után 
rajzolva. F reytag mindent az életből merit. 
Kis képek ezek ama körökből, melyek Német
országban a jelenkor életét képezik. De min
den oly typikai modorban van vázolva, hogy 
az egész hü képe az ottani állapotoknak.

Freytag ezenkívül, a mint említettük, tör
ténelmi, politikai és széptani dolgozatokkal is 
foglalkozott. Kezdő drámaíróknak figyelmükbe 
ajánljuk „Technik des D ram as“ cimü müvét.

55



438

A már em lített, „jungdeutsch“ regényírók 
vezére Gutzkow v o lt, de az utolsó időkben, mi
dőn irodalmi jogosultságát iskolája elveszte, jó 
oldalait elburjánzották kinövései. Korszakunk
ban csupán mint egy különleges és különös genre 
atyja szerepel. Ez a kilenckötetes genre. A 
„Zauberer von Ttom“ immár befejezetten fek
szik előttünk. Gutzkow oda ül , kigondol 
egy kezdetet művészileg s e kezdet min
dig szép, és e kezdetet aztán folytatja, kisaj
tolja, épit rajta, mígnem kész a kilenc kötet. 
Aztán ir még egy végfejezetet. Ha e terv nél
kül dolgozott kilenc kötetet a mostani viszo
nyokhoz tartva magát, be nem tudja fejezni, to
vább fonja az esem ényt, látnokot parodizálva, 
napjainkon tú l . és a jövőben végződő regé
nyeknek ő a fő hőse. Úgy írja tovább mii- j  
v é t , mint épen eszébe j u t , és halmoz eseményt 
eseményre, hogy az ember, ha összefüggés volna 
i s , eltévesztené, és halmoz személyt személyre, 
hogy az olvasó szédül. Néha persze szédül az 
iró is , és nem tudja hova, személyeivel. Ekkor j 
jellem eket, melyek nagyszerűen voltak tervez- I 
ve, szeretetteljesen kidolgozva, fontos szerepre 
hivatva, „mir n ix , d irn ix “ küld ki a világból. 
Az egyik sétálni m eg y , elcsúszik a patakon át
fektetett fatörzsön, beleiül a vízbe. Három má
sik kiesik az ablakon. Egyik hideglázban hal 
meg. Egyik török basa lesz és kilép a cselek
vők köréből. Cselekvők köréből ? Ig e n , de 
hát vannak mégis cselekvők? Bizony alig. A 
személyek kilenc köteten át tesznek ugyan min
denfélét és történik mindenféle, esemény is 
van sok, de cselekmény és cselekvő egy sincs. 
Ép oly nehéz volna a mü főalakját kitalálni. Van 
ötszáz statista, száz m ellékalak, 50 főalak, és 
6, 7, 10 hős. Az egész a mese országában 
történik. De nem. Legyünk igazságosak. 
Gutzkow előtt a német irók serege emelt tetsző
leges várost, melybe az olvasó soha bele nem 
találta m agát, birt hegyet, folyót, erdőt jellem 
nélkü l, általános term észetet, általános parasz
tokat, polgárokat egyéni jelleg nélkül. Gutz
kow legalább annyira vitte, hogy liiven leírja a 
he lyeke t, de nevüket változtatja. És ebben 
találjuk a bökkenőt. Ez a rósz lelkiismeret. 
Realismusa veszélyesb az előbbi költött, ködös 
világnál. 0  nemcsak a tájt fe s ti , hanem a sze
mélyeket is fényképezi és regénye politikai 
gunyirat lesz. Müveinek hatása persze nagy 
volt a z á lta l, hogy személyeiben, habár nevük 
változtatva volt is , mindenki ráismert az élő 
püspökre, tábornokra, miniszterre. Kevésbbé 
általánosan ismert egyéneknél hasonló név ve
zetett az illetőre. Az ily mü önkényteseu le

mond egyaránt a költői mü és a történelmi essay 
érdeméről. A szerző bevallja képtelenségét ér
deket költeni teremtményei iránt és az olvasó 
k ívánságát, káröröm ét, pártállását és ama ké
pet hívja seg ítségül, melyet az illető alakról 
magával hoz. De a hol szerzőnek épen beillik, 
személyei egyszerre úgy lépnek fel, mint a hogy 
az illető egyének fel nem léphettek soha sem, 
jellemüktől és természetüktől egészen elütőn. A 
szerző nem felelős, ha mindent elfogad az ol
vasó, hisz ő kit sem nevez. E  genre tehát kö- 
nyelm ü, erkölcstelen és költőieden. Eltekintve 
ettől, be kell ism ernünk, hogy szerző meglepően 
tud ecsetelni, bizonyos varázszsal plausibilissá 
tud tenni mindenféle lehetetlenséget, legalább 
addig, mig az ember o lvas, el tud ragadni itt- 

I ott igaz költészettel, tud jellem ezni, különösen 
eleinte szeretettel dolgozik alakjain, a nyelvnek 
mestere. Egyszóval a kilenckötetes genrén is 
m eglátszik, hogy feje egy iskolának, mely iro
dalmi szükség volt.

A „jungdeutsch“ iskola egyik elsőrendű 
! bajnoka volt mindenkor Laube Henrik. Rég

óta hallgatott m ár, s ha m egszólalt, csak 
a színpadról tette azt. Kitűnő eredménynyel 
lépett azonban legújabban ismét a regény terére.

„Der Deutsche K rieg“ szintén kilenckö
tetes regény , de nincs Gutzkow modorában 
tartva. A „jungdeutscher“ e müvében kibékült 
a romanticismussal, s a m ü, dacára középkori 
autochtoritásának, fel tudja karolni haladott 
századunk nézleteit. Végkötetje nem rég 
jelent m eg, és az egészet méltón fejezi be. 
A harmincéves háború történelme. De nem oly 
történelmi regény , mint müvei ama regény-má- 
zoló csoportnak , melynek amazon vezére Mühl
bach Luiza. Ez a regény nem adomák és ese
mények kotyvaléka, a hőst nem tünteti föl ina- 
sának, szellemében.

Élethü jelenetezés, nép és ember isme
rete , ha nem is épen kifogástalan, de még
is jeles compositió , találó jellem zés, világos
ság , helyes lélektan , mély történelmi szellem, 
történelmi hűség, élénkség, finom érzés, egész
séges nyerseség a maga helyén, korszakot al
kotóvá tehetnék e müvet.

W aldstein óriási sötét a lak ja, a kor éles 
világításában álló tábori, harci és csataképek, 
könnyüvérü diplomatizáló nők, az uralkodó és 
fondorkodó jezsu iták , csatangoló kéjhölgyek és 
nemesen küzdő , lelkes és makacs férfiak, ma
gas szellemű asszonyok, a mint egy német Ítész 
m ondja, meteorokként vonulnak el előttünk. 
Mi inkább,— tekintve az öszhangot, összefüggést, 
törvényszerűséget, okadatoltságot, —  egyetlen-



430

egy csillag-rendszerhez hasonlítanék az egé
szet.

Szintén nagy feltűnést okozott Auerbach 
„A ufder H öhe“ cimü újabban megjelent re
génye. (1865.) Szerző eddig kiváltkép falusi 
történeteivel —  egy genrevel, melyet ő terem
tett —  tűnt ki. Minden előnye és eredetisége 
mellett a sentimentalitás és reflexio gyönge olda
lait képezék e müveknek. Az „Auf der H öhe“ 
nagy modorú regénytárgya az udvari élettel ösz- 
szeköti a falusit.

Miután Irma —  a király magyar nevű, 
de nem magyar kedvese —  a reflectálást magára 
vállalja, menten maradnak ettől a falusiak, nagy 
előnyükre.

Az egésznek iránya, modora, compositiója, 
irálya igen dicséretes, néhány rész kiválóan 
költői, és Irma naplója, — midőn megtörötten 
vonult vissza házasságtörő viszonyából és a vi
lágból—  némely helyütt majdnem felér a „K ar- 
thausival.“ —  A kiválóbbak közt, összes iro
dalmi működésével, a legújabb korba való Spiel- 
hagen Frigyes. 1857-ben lépett föl először 
néhány beszélylyel és kisebb regény nyel. Ezen
kívül foglalkozott azóta fordításokkal és kriti
kákkal is. Legnevezetesebb és őt legjobban 
jellemző müve 1860-ban jelent m eg: „Proble
matische N aturen.“ 0  az angolok, kiváltkép 
Dickens és Thackeray utánzója, nem minden 
eredetiség nélkül. A valót az eszményi mozza
nattal igyekszik áthatni. Mindig a kicsinytől 
a nagyhoz halad, öszhangzó rendben. Felada
tait, úgyszólván, bonctani éllelsm élységgel oldja 
meg, és e tekintetben a nem rég elhunyt Ottó 
Ludwiggal mutat rokonságot, kiváltkép ha en
nek „Zwischen Himmel und E rde“ cimü legje
lesebb müvét veszszük tekintetbe. Spielhagen 
finom compositiójában, kitűnő kezelése azonban 
némileg modoros; mindenütt választékos akar 
lenn i, mindent szépen akar mondani. Ez ez — 
a hol nem sikerül —  a szeszélyesség és bizarr- 
ság jellemét ölti föl.

Említett regényének folytatásai: „Durch 
Nacht zum L icht“ és „Die von Hohenstein.“ 
Mindkettő, úgy mint nemrég egy bécsi lap ha
sábjain befejezett regénye „In Reih’und Glied“ 
is kimondott véleményünket erősiti meg.

Az emlitett Otto Ludwig már régi iró ; kü
lönös jelenség volt. Mint kereskedő-segéd ze
nészettel foglalkozott, és már sikerült zenemü
vekkel is lépett a közönség e lé , midőn e mű
vészettől elfordult, hogy végkép a költészethez 
álljon.

Ugyanez időre esik korai ideges és csuzos 
betegeskedése, melyből a szeren csétlen soha sem

gyógyult ki többé. Közel harminc évig sinlő- 
dött, s ez időben irta meg minden müvét.

0  is novellákkal lépett fel legelőször. Nem 
sokára a drámához fordult.

Itt „Zwischen Himmel und E rde“ cimü 
nagy beszélye miatt kell említenünk. Ez 1856- 
ban jelent meg.

Az „ég és föld közt“ nem jelent egyebet, 
minthogy a hősök házfedők. A mesét két test
vér gyűlölete képezi. Az egész borongós tűzzel 
van áthatva ; emberismeret, sötét és keserű ke
délyállapot mellett éles hum or, művészi fokoza
tosság, a szép megőrzése a borzasztóban is, 
s talpraesett mmlvezet kitűnővé teszik e müvet.

Miután 1852-ben megházasodott, családjá
val gondjai szaporodván, betegségéhez még 
gyógyithatlan epekő, szivhártyalob, és seorbut 
járult. Anyagi gondjai és roppant testi szenve
dései úgy elkeseriték, hogy ámbár folyvást mun
kálkodott, miután még 1847-ben egy kötetnyi 
novellát kiadott, a nyilvánosságtól végkép visz- 
szavonult. Néhány kitűnő férfiú —  köztük 
Freytag Gusztáv, ki 500 tallérnyi Schiller-di- 
já t isahátrahagyottaknakajáiilá  fel,-— foglalko
zik hátrahagyott müveinek kiadásával. A kö
zönség ezeket méltó kíváncsisággal várja.

Két csehországi lantos költőről kell szóla- 
nunk az epikai költészet tárgyalásánál. Ezek 
Alfred Meissner és Móric Hartmann , kik nem 
csak abban rokonok, hogy csehek , zsidók, egy- 
koruak, eleintén tisztán lyrai költők voltak, s ké
sőbb tisztán prózairók lettek. Tehetségük is 
sok tekintetben rokon. De e rokon tehetség
gel nem gazdálkodtak egyformán. Meissner a 
bányakutatók bizonyos nemére emlékeztet. Is
merünk sok oly családot és egyént, kik a 40-es 
években tehetősek, sőt gazdagok is voltak, s 
szerencsétlen bányakutatás és aknázás által 
tönkrejutottak. Mint a bányászatban, úgy az iro
dalomban is a helyeskutatás és [aknázás, inig 
túlságossá nem lesz. Beteges kórállapottá lesz 
túlzó és könnyelmű gyakoriatában, és felemészti 
az illető eredeti tőkéit. Meissner modora ama 
aknázási lázhoz hasonló, mely egykor bányá
szati világunkban is grassált. Meissner-féle 
aknákkal találkozunk az irodalom minden te
rén. Kereste ő a lyra gyöngyeit, a hősköl
temény aranyát, az úti vázlat csillámló ezüst
jé t ,  a tragoedia ércét, a satyrát, a vígjátékot 
és a regény különböző féméit. É s sok szép 
reményt nyújtó aknát e lhagyott, hogy uj ki- 
sérlő állomásokhoz siessen. Mert nem tiszta 
kincset, hanem épen azt kereste, a mi kere
sett volt. Fürkésző szemmel követte a diva
tot, és a legújabb divat szerint készité iro-
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dalmi öltözékét. így készült a ,,Weib des j ving-Viwos“ divatját „Schwarzgelb“ tünteti föl. 
Urias“ az „Uriel Akosta“ , a „Zwischen j A „Soll und Haben“ után ott van a „Neuer 
Fürst und Volk“ a „Ritter von Geist“ mód- j Adel,“ a zsidó históriák után még „Lemberger 
jára. A kétséges jellemeket „Sensara“, a je- j und Sohn.“ Meissner tehetségével üzletet csi- 
zsuitákat „zur Ehre Gottes,“ a „Dissol- [ nál, a költészet neki fejős tehén.

ASBÓTH JÁNOS.

E L É G I A .
Az aranynapok elmulának,
Növekvőben vannak az árnyak.
A leszálló nap piros fényé,
Mintha benne az emlék égne,
Fellobog még — tán utoljára ! —
Rózsafátylat vonván a tájra,
Hol együtt éltük ifjúságunk ; 
lm  most is e fák alatt járunk . . .

E m lékszel-e: egy-egy dalomra 
(Szép szemeid kéjben ragyogva,)
A boldogságtól ittas ajkkal:
»Szeretlek !“ itt susogtad halkkal!
S ha egy virágot szakítottam,
Oda tűzted, hol szived dobban,
S a dal és illat mámorában —
Veled én itt a mennyben jártam !

Oh, mért szállottunk le a földre :
Égi fényből a földi ködbe!
A dal helyett most édesb néked 
Hallgatnod a selyemkelméket.
Mik termeted körülsuhogják, —
És szemedben e nyíló rózsák 
Elvesztettek bájt és értéket:
Szebb neked most fénylő nyakéked.

Oh kedvesem ! akkor még arcod 
Nem vívott az idővel harcot.
Nem róttak rá redőt az évek : —
S édes volt a szerelmi én ek !
Szemed sugara lángolt, égett,
Felülmúlván a gyémánt-éket,
És a félig nyilt rózsa szinte —
Ah ! akkor olyan szép volt — mint te !

KOMÓCSY JÓZSEF.

A KANYARGÓ 'TISZA MENTÉN.
A kanyargó Tisza mentén 
Volt egy kicsiny csárda,
A pusztáról későn, korán 
Sok vig legény járta,
Engem is csalt a vörös lé,
Hát még a szép korcsmárosné 
Csillag szeme párja!

Egy kupa bort. két kupa bort, 
Nem is vettem számon,
Hajh de mihelyt rám kacsintott 
Alig álltam lábon.
Hát még ha egy csókot adott, 
Azt hittem, hogy nem is vagyok  
Ezen a világon.

A kanyargó Tisza mentén 
Most is áll a csárda,
Én mérem már a bort benne,
— Sok vig legény járja —
Nem csal most már a vörös lé,
H ejh ! de csal a korcsmárosné
Hordja el a kánya! CSEPREGHI FERENC.

R É G I  N A G Y S Á G  R O M J A I .
Beszély, irta : DEÁK FARKAS.

IV.

Tizennégy nap múlva a társaság egy része Ka- 
ratnán s a többi is nem igen messze, ki jobbra, ki 
balra, a szomszédságban volt. A karatnai kastély, 
mint nevezték, egy régi vén ház volt. A tizenhete
dik század elején építtette valamelyik ős óriási, magas

fedélzettel, melyen két ódon szélvitorla csikorgott 
olykor-olykor, s egyikben tisztán kivehető volt az 1694. 
évszám, a másikban pedig K. M., a mi bizonynyal Ka
ratnai Menyhértet jelölé, ki az utolsó nagy török há
borúban tevékeny részt vett, s mikor megvénült és
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meggazdagodott, családjának grófságot szerzett. A 
család később itt hagyta a régi fészket, Pozsony 
mellett egy hatalmas palotát épített s a következett 
és már el is enyészett ivadékok 150 év alatt az 
öreg Karatnai ősi jószágait és roppant szerzeményeit 
majdnem az utolsó fillérig elköltötték, fényesen, tün
döklőn élvén az ősök vagyonából és dicsőségéből- 
Es a szép idő úgy elte lt, hogy a karatnai családból 
volt ugyan sok kamarás, néhány titkos-tanácsos és 
főispán, de oly tétlen és oly részvétnélkül való urak 
valának, hogy a hétköznapi lényeken egy picinyke vo
nallal sem tudtak felülemelkedni. A leányok szépek 
és jók voltak, a férfiak bővenkölto jó bolondok — 8 
midőn az utolsó gróf, a jelenleg is elő Karatnai József 
az örök végzések által napjaink prósai korába he
lyezve azon volt, hogy már jószágait átvegye, azt 
vette észre, hogy szétoszolván az ősiségi illusiok, neki 
alig van, hová fejét lehajtsa.

Egy öreg tisztje figyelmezteté, hogy a karatnai 
házat' ki kellene javítani, ott még van egy pár száz 
hold föld is, é s . . .  é s . . .  a ki nem fél a munkától 
elélhet belőle. . .  de a grófnak még nem volt ereje, 
Pozsonyba húzódott és megházasodott.

Azonban, bár szép ifjú neje és három gyermeke 
volt, a mikor a forradalom kiütött, katonának állott, 
s a magyar név és a Karatnai család becsületéért a 
legrégibb ősökhöz méltóan harcolt. Érdemjeles Őr
nagy volt midőn mindennek vége lett — és megsze
rezte azt az erkölcsi erőt, hogy örömmel költözött 
K aratnára, s vált belőle egy kitűnő szántó-vető.

A régi házat, melyben néhol még Menyhért 
ur idejéből maradt bútordarabot is lehete lá tn i, ter
jedelmes kert vette körül óriási platán-, fenyő-, bikk- 
és gyümölcsfákkal vegyesen. — Kégebben szokás, 
úgy szólva, családi hagyomány volt, hogy a mézes he
teket minden uj pár a Karatnai vén házban töltötte. 
Egyik hozatott ilyenkor egy pompás tükröt s egy 
szobában felállította, a másik hozatott egy szép di- 
ván t, s igy aztán a vén ház a világ legtarkább bú
torzatával lett telve. A kert egy részét néha fran
ciáson egyengették és nyirbálták, máskor ritka gyü
mölcsfákkal ültették be, újabb időben parkíroztak 
benne angolosan. Jelen birtokosa nagy részben érin
tetlenül hagyta a kertet. Van benne egy pár hosszú, 
keskeny u t , néhány gyalogösvény, a gyümölcsfákat 
gondozzák, a veteményes kert szép, de virág csak 
kevés lá tható : a ház előtt. Ez elhagyott nagy kert 
óriási fáival azonban igy is nagyon érdekes.

Julius hónap utolsó napjaiban volt, hogy a 
szomszédban lakó Temesi Andor egy kis pony-lovon 
Karatnára lovagolt. A nap már hanyatlóban volt, s 
a fák nagy árnyékot vetettek. Temesi az udvarba 
érve, miután egy cselédet se lehete látni, lovát maga köté 
az istálóba — aztán a  virágos-kerten át a ház felé

tartott. A nagy, széles tornácon teljes díszében zöl
déit és virágzott a „bignonia radicans“ s ő aki s  rács
aj tón a tornácra lépett, melyet jelenben, miután két 
év előtt a közepét öt-hat ölnvi hosszúságban megszé- 
lesitették s oldalt egy pár uj ablakot tettek fel, színes 
üvegekkel, verandának neveztek. Tehát legyen ve
randa. A verandán senki s-m volt; a széles kanapén 
egy női felöltő hevert, fehér cashmirból, lilaszin bé
léssel s egy nyitott könyv, melybe Andor bele pil
lantva e sort olvasó — „ne titkold hogy szeretsz, s 
mindenekelőtt enmagadnak valid be nyíltan őszin
tén.“ A másik díványon egy elkezdett hárász-munka 
volt s a tű fényesen tündöklött a piros liárász között.
— Egy kis asztalon friss viola- és rezeda-bokréta ál
lott s e mellett hírlapok, melyekből egy-kettő ki
bontva a földön hevert. A másik kis asztalon sziva
rok voltak , gyufa, hamu-tartó , egy üveg viz s több 
pohár, némelyike félig vízzel. Emberi lény azonban 
nem m utatkozott, s bár minden azt mondá, hogy az 
emberek csak most távoztak e l , legkisebb hang vagy 
nesz sem hallatszott s Andor úgy állott, mintha az 
egész világon csak egyedül lenne. — A magány 
csodálatosan hatott rá, s egyik dívány szélére ül
ve egy uj hírlapot vett kezébe s olvasni akart, de 
egy szót sem értett. — „Istenem — gondolá — ez 
a kis hely az. hol az élet legboldogabb perceit töltöt
tem. Itt támadtak szivemnek legforróbb vágyai, leg
édesebb reményei, s a kiket itt láttam , a kikkel itt 
együtt szoktam lenni, azokat én mind szeretem, s azok 
nekem — ah mily kedvesek! Ez a vén h áz , ez a 
bokros lomb , ezek a lángszinü virágok, e vén pla
tánfa , e karszék, e dívány , e kis zsámoly, hol lábait 
nyugtatni szokta, ez a kis hely s annak még porsze
mei i s , ez illatos lég, a vele töltött órák édes emlékei
— ah mind, mind legyetek áldottak örökké!“

Andor úgy érezte , mintha szemeibe könyek to
lultak volna; a tornác szélére lépett, s a süríi bigno- 
niák között a kék égre tekintve, gondolataiba me
rült . .  .

Azalatt a szomszéd szoba megnyílt és egy szép 
fiatal asszony három-négyéves fiacskáját kezén fogva, 
s féléves leánykáját ölében tartva, a verandára lépett 
és nesztelen egy székre ül t . . .  Az ifjú hölgy nem 
volt szabályszerű szépség, de tekintetében sok nyá
jasság és értelmesség lá tszo tt, s egész lényéből az a 
kimagyarázhatlan női kellem sugárzott, mely minden 
férfit az első pillanatra leköt és örökre meg
hódít . . .

— N i, mama, itt van Andor bácsi! kiáltott a 
szemes kis fiú , s Temesi e hangra megfordulva maga 
előtt látá a legszebb családi képet.

— Katinka grófné! . .  szólt magát meghajtva és 
a hölgy kezét tisztelettel megcsókolva.

— Rég itt van ön? — már közel egy órája, hogy
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a szobába mentünk; az atyus és tante talán most is 
alszanak, Adrienne és Eveline a kertbe mentek.

— És a grófné a gyermekekkel m ulatott. .  llát 
Lajos megjött-e ?

— Képzelje csak: azt sürgönyözte, hogy haza
jövetele nem bizonyos: a rósz ember Pestre utazott, 
csak egy negyedórára volt innen s nem jö tt be.

— Majd ha végezte dolgait, annál több ideig 
s annál nyugodtabban fog itten maradni.

— Önök mindig dolgaikkal állnak elő mikor mi 
csak azt érezzük, hogy szivünk fáj — mondá a gróf
né — s finom olajszin barna arcát gyenge pir 
futá át.

•— Pedig grófné, a mai világban első^a komoly 
dolog, s aztán jön a kedély és szív világa; sikert csak 
igy érhetünk el.

— Nem fogok önnel vitázni, s annyival ke
vésbé , mivel ön nem is képes felfogni egy nő vá
gyait és érzelmeit. Ön talán nem is szeretett soha ?

Andor ajkain egy halk sóhajtás lebbent e l ; bal 
kezével végig simitá homlokát, s aztán a grófné mellé 
ülve folytató:

— Tegyük fel, hogy a grófnénak igaza van s én 
érezni nem, csak okoskodni t udok. . .  De hát vájjon 
a grófné szeretné-e Lajost, vagy egyáltalában oly fér
je t ,  ki az órákat, napokat, éveket mindig itt a grófné 
mellett töltené tétlen, hanyagon?

A grófnő nemet intett szép fejével.
— Azt nem is említve, hogy egykor bekövet

keznék a közöny és unalom s hogy ezt elűzze talán a 
hóbortosság —

— Tudja barátom, a két szélsőség közt van az 
igazság; szeretném, ha olyan foglalkozása lenne, hogy 
többet lehetnénk együtt, de munkára, foglalkozásra 
azért is szükség van , mert különben meg sem élhet
nénk . . .  s igy azt hiszem, nem tartja ön hibának, hogy 
minél többször vágyom férjem u tán , s mindig nagyon 
várom mikor távol van tőlem.

— Teljesen meg vagyok verve, de ezzel semmi 
változás sem történik, hisz tudja, hogy régi|bámulója 
vagyok.

— És örökös bírálója — mondá a szép hölgy.
— Hozott cukrot Andor bácsi ? — kérdé a 

kis fiú.
— Igen gyermekem, itt van, ez a tied.
— Hát az a nagyobbik csomó, abban mi van ?
— Ez a mamáé és a néniké.
E pillanatban egy tizennégy-tizenöt éves leá nyka 

szaladt fel a veranda lépcsőin, s kis szalma-kalapját 
messze dobva, Andorhoz futott, s férfiasán rázá meg 
kezeit:

— Na jó, hogy végre, valahára eljött — tudja 
kérem annyit beszéltünk önről, hogy másról nem is 
beszéltünk; maga tetszik a bácsinak, a nagynéniknek,

a Katinkának, az Adriennek..........  és mindenki
nek . . .

— És magának kis Eveline?
— Na természetesen, hogy nekem is ; hisz én is 

a famíliához tartozom.
— Hol hagytad Adriennét, kérdé Katinka?
— A nénihez ment, hogy felöltöztesse. De épen 

ott jön atyus; szegény papa mint el van fáradva , a 
helyett, hogy aludt volna, elment az aratókhoz. — 
Jer ide, jer rósz atyus — mondá az öreges kinézésű 
ur elibe szaladva, karjaival nyakát átölelve s őt össze
vissza csókolva — Andor is itt van atyus, csak kérlek 
politikáról ne kezdjetek beszélni, mert akkor vége 
minden mulatságnak.

— Hallgass te kis bohó — mondá az öreg a 
veranda elé érkezve. Ugyanekkor a szobából Murányi 
és Lindau grófné, Bérczy báróné s végül Adrienne is 
a verandára léptek.

— Isten hozott édes fiam , jól te tted . hogy el
jöttél , már alig győztünk várn i. . . Kedves rokonaim 
úgy nézzétek e fiatal em bert, mint rokont; én őt 
fiammá fogadtam s ő kisgyermeksége óta hű ba
rátom . . .

— Te atyus nagyon szaporítod a famíliát; teg
nap Adriennét is leányodnak fogadtad, úgy hát mi 
mind testvérek vagyunk : Katinka, Adrienne, Andor és 
én, hahaha — igaz-e?

Andor szive gyönyörtől dobogott, Adrienne éde
sen mosolygott, az öreg hölgyek sebesebben kötöttek 
és horgoltak, Katinka kis leánykáját Evelin ölébe 
te tte , hogy vigye a dajkához, az öreg ur pedig igy 
szólt:

— Igaz biz az kedves pacsirtám: az ifjúság, test
vériség együtt jár. De édes Katinkám hozasd fel az 
ozsonyát.

Az ozsonya egyszerű vo lt: kávé, vajas kenyér, 
egy kis gyümölcs és finom lágy kenyér. Az öreg höl- 

j gyek jó izüen e ttek , az ifjak sokat csevegtek, s a ház 
ura hallgatva gyönyörködött s néha-néha megfordult 

! eszében, hogy hiszen ő mégis csak úri ember s nem 
méltatlan ősei nagy nevéhez.

Azután az öregek a verandán maradtak s az if- 
! jak a kertbe sétáltak. Katinka Evelin karjába fogó- 
j zott s elől kiildé Adriennét és Andort. E kis társa

ság a ház felett emelkedő magaslatra ment, honnan 
gyönyörű volt a kilátás. A legszebb vidék terült el 
előttük. A negyedórányira elvonuló Duna óriás tü
körként vonult a tájon végig, távolról Visegrád rom- 

j jai zárták be a lá tha tárt, közelebb a neszmélyi he
gyek s oldalt csinos falvak látszának, legközelebb 

! termékeny mezők, s balra erdő, és szőlő-boritotta 
I hegység.

— Mily szép e vidék — mondá Adrienne s sze- 
I  meiből a gyönyör élvezete sugárzott. — A nap épen

lemenőben van, csodás színben látszik minden, de
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én úgy hiszem , hogy e felséges tájnak nagy része a ve
randáról is látszanék, ha a félfutót kissé meggyérite- 
nék s talán egykét öreg platánt levágnának.

— De akkor a falu is látszanék — feleié Andor 
egy kis szünet után — s mindketten kérdöleg néztek 
egymásra.

— Én nem tudom: nagybácsi mért nem teszi 
meg e kis áldozatot — nagyon emelné a lakás szépsé
g é t? . . .

— És ennek okát nem tudja kegyed ?
— Nem.
— Nem is sejti?
— Nem.
Andor mélyen nézett a leány szemeibe.
— Látja kegyed: ennek az az oka, hogy az em

berek nagyon szeretik az illusiókat, fó'ként ha azok 
régiek — sőt akkor is , ha azok nehéz előítéletekké 
tömörülnek. Higyje meg kérem , hogy7 a nénik is a 
platánok meghagyása mellett szavaznának.. . Még 
most sem érti? — Nézze kérem ezt a vidéket egész a 
Dunáig; itt negyvenezer hold termő föld terjed el, s egy
kor mind a Karatnai család birtoka v o lt; most nárom 
részre szakítva bírják oly emberek, kiknek nevét úri 
szalonokban csak akkor emlegetik, mikor pénzre vau 
szükségük. Nézze ott az a hatalmas épület, a falu 

szélén, cukor-gyár; a másik oldalon két óriási 
szeszgyár, amott az erdő alján egy uj falu, melyet 
három év alatt idegen gyári munkások számára alapí
tottak ; amott egy pompás nyári lak , hol egyik rész 
birtokosa lakik ; nevét nem hallotta sóba: Zavadil; túl 
egy másik kéjpalota és ha a platánokat kivágnák, 
mindezt a verandáról látni lehetne. . .  é s . . .

— Hagyja el kérem, már sejtem, tudom, hisz 
ezt az életet folytatom én is évek ót a . . .

— És tetszik kegyednek ez az önámitás ?
— Nem uram , az én szivemnek ez idegen do

log; nem tudom ugyan elmondani, hogy mit érzek és 
hogy miként lenne helyes, de azt tudom, hogy a te t
tetés, az ámítás, az igazságnak, a valónak eltitkolása 
engem bánt . . .  és nagyon tetszik nekem, hogy ön 
is úgy gondolkozik.

— Nagy kérdés ez kisasszony, mert hiszen az 
életnek vannak oly misteriumai, a szív és kedély vi
lágának vannak oly szent titkai, melyekről minden fá
tyol! levonni egy halandó sem képes; de ha előítéle

teinket százados tévedések után is fenn akarjuk tar
tani , ha az emberiség haladásának s az értelem jogo
sultságának múlt idők értéktelen foszlányaival akarunk 
gátot emelni, ha megtagadjuk az egyenlőség és test
vériség nemes érzéseit, a munka és értelmesség igaz 
polgári és emberi jogait, h í siketek maradunk száza
dunk szent eszméi e lő tt, -  a legártatlanabb büntetés, 
hogy n e v e t s é g e s e k  leszünk.

— Ah istenem, mily sokszor gondoltam én erre,

de kimondani nem tudtam, nem is merészeltem 
v o ln a .............

—- Legyen nyugodt kisasszony, vannak férfiak 
is elegen, kik ezt tudják, belátják, de részint a 
megszokás, részint a régi emlékek legyőzik bennök a 
jobb meggyőződést és ők sírok széléig hányódnak a 
kétkedés hullámain. Kegyed szomorú lesz, a bácsira 
gondol; ne féltse ő t, ő a legjobb utón halad, s minden 
gyengesége az , hogy azokat a szegény öreg platáno
kat szereti. Lássa kérem nagyobbik lányát, a szép 
Katinkát, ki valódi grófnő, egy vasúti mérnökhöz 
adta nőül, s Katinka ma az ország egyik legboldo
gabb asszonya. . . .

— H allom , hallom, hogy rólam beszélnek —
mondá a bokrok közt közeledő Katinka..........................
Nagyon örvendek a beszélgetésnek, — köszönöm 
önnek.

— Ezer örömmel s teljes szivemből örökké....
— Igaz, hisz azt mondták oda lenn, hogy mi 

testvérek vagyunk — mondá Adrienne kissé halkabb 
hangon és kezét nyujtá. Andor megszoritá s tekintete 
azt látszott mondani: a sírig!

E közben Katinka a Iátkörbe lépett, s köve
te lte , hogy mondják el, mit beszéltek róla, mert ne
vét tisztán hallotta.

— Ah grófné csalódik, bizonyosan a gerle párjá
nak gondolta, s az kiáltotta nevén. Mi egészen más 
dolgokról beszéltünk. Szabad-e karomat ajánlanom, 
hogy levezessem, mert oda lenn nyugtalankodni fog
nak.............

— Elhiszem, hogy Adriennel kéz-kézben bizony
nem jutottam eszökbe, de nevemet hallottam — 
mondá halkan, a mint előre mentek. Adrienne hátok 
mögött kissé elm aradt, tépdelve egy7 százszorszép 
szirmait................

— Itt vagyok, itt vagyok — kiáltott Evelin
zajongva érkezvén hozzájuk — ott voltam fenn a leg
magasabb bércen, s onnan hoztam Andornak e vad
rózsabimbót, álljanak meg, hadd tűzzem mellére — 
úgy — ni most köszönje meg szépen. Miért néz 
úgy rám, talán csak nem haragszik.............

— Isten őrizzen, kis grófnő, sőt köszönöm, 
ezerszer köszönöm e kis virágot, melyre teljesen ér- 
demetlen vagyok.

— Oh azt mi ítéljük meg, ugy-e Adrienne, 
hogy érdemes-e a virágra?

— Ki?
— A közös testvér! mondá Evelin hamisan ne

vetve, s gyorsan előre szaladva.

V.
Mióta Adrienne Andorral megismerkedett, egé

szen átváltozott. Soha senkit nem ismert, a ki őt iga
zán szerette volna, s már születése szomorú volt, 
mert édes anyjának életébe került. Ai ifjú Lichtenfels
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herceg ugyanis nejét, a szép, de szegény polgár
leányt anyja rokonaihoz hozta Magyarországra, s visz- 
szament a hadsereghez az oláh tartományokba, hol 
párbajban esett el. A hercegi család nem akarta elis
merni a házasságot, de a soproni atyafiak nem tágí
tottak és perelni kezdtek. A szegény Adriennéről még 
a cselédek is tudták, hogy születésének törvényessége 
kérdés alatt állt. Nagyanyja nővére, a szegénységre ju 
tott Murányi grófné, ki egyetlen közeli rokona volt, 
azt akarta, hogy munkás , szorgalmas , vallásos le
gyen , távol az aiistokratia előítéleteitől és kényelem- 
hajhászásától, de miután magának nem volt ta 
pasztalása, az elméletet sehogy sem volt képes való
sítani. Igaz ugyan, hogy Adriennek, főként a mig 
kisebb volt, minden cseléd parancsolt a háznál , sőt 
a kisasszony megszólítást is csak kevéssel ezelőt t, 
tizenötödik évében, kezdte magának kivívni; —- de a 
mellett a néni és környezete a legmakacsabb term é
szetű balitéletek közt folytaták életüket. A leánykának 
minden házi dolgot végezni kellett, — s dicsérték a 
papot, ki okosan prédikált, a lutheránus diákot, a 
ki hetenkint egy pár órát adott a maga szörnyű kevés 
tudományából, de azért Adrienne csak azt érezte, 
hogy őt senki sem szereti, s mindenki bírálja még 
gondolatait is. Csak azt tudta, hogy a világ a m a
gas rokonságból áll, s a többi ember csak azért van, 
hogy ezeknek kiegészítő részül szolgáljon.

Az egyetlen ember, ki őt először meghatotta, az 
öreg Karatnai volt, s hogy aztán falura jöttek a gróf 
két leánya ellen sem lehetett kifogása, de értelmes, 
kis feje hamar belátta, hogy itt is valami önámitás, 
valami tettés van a levegőben és a szivekben. — Itt 
is azt h itték , hogy ők az ország, a világ első 
polgárai s a munkásabb, tanultabb , gazdagabb és sok 
részben miveltebb más osztály csak olyan járulék.

Andor volt az első lény, ki az iíju lány szel
lemét teljes ébredésre hozta, s oda v itte, hogy az 
eddigi szűk körét odahagyva az emberiség, az egyenlő - 
ség és testvériség magaslataira emelkedve, az egyé n 
jogaira, s a személy benső tulajdonaira irányozta 
figyelmét................

A vén grófnők együtt ültek és beszélgettek.
— Édes Józsi, te nagyon elkényeztetted Adrien

nét, hisz tudod, hogy a hercegi család felebbezte az 
ügyet, s még mind előtte á ll , hogy ő senki és semmi, 
de te egészen megzavarod fejét — s ő már is feledni 
látszik helyzetét; mindig csak olvas, sőt kezd öltöz
ködni. . . . .

— Megvallom, hogy ezt a Temesivel való nagy 
bizalmasságot nem szeretem. Nem ismerjük egészen

ii
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ezt a fiatal urat — folytatá Lindau grófnő — elmés, 
jókedvű, mulatságos, de ne vegye rósz néven bátyám, 
nagyon demokrata szaga van, s olyan idegen a mi 
világunkban.

—Boldog isten , soha sem jő meg az eszetek ;m ár 
mért ne szeretném én ezt a szegény leányt, akár her
cegnő, lesz akár nem. És ha hercegnő lenne is, akkor 
sem valami nagy hozomány vár reá. Bizony akárhány 
polgárleány van a szomszéd városokban, kinek több 
nevelése és több pénze van, aztán az a két ruha, melyet 
Katinka vásárolt neki bizony nem valami nagy fényű
zés. — Hát Andor mit vétett nektek? Csak ta
nulhattok tő le , mert három évig volt a világvárosok
ban, a hol ti soha nem voltatok és végre ha megsze
retné s megkérné közös kis rokonunkat, bizony fiaim 
az a leánynak lenne szerencse.

— De sógor ?! zugolódék Bérezi báróné.
— Mi bajod édes Veronkám, — hát Temesi An

dor nem vérszerint való rokonod neked is ? Igaz, atyja 
elszegényedett, de minden adósságát kifizette és most 
csak haszonbérlő, de munkája után igen tisztességes 
helyzetben van. — Lássátok, én Katinkámat egy vas
úti mérnökhöz adtam , kinek nyolcezer forint fizetése 
van: annyi, a mennyi jövedelme egyikötöknek sem 
volt soha.

Leányom boldog és azzal hálálta meg jóságo
m at, hogy itt lakik velem s férjét is rávette, hogy a 
városbanlakást ne követelje. így aztán képesek va
gyunk tisztességes házat tartan i, van egykét 
szolgálónk is — s nem kénytelen Adrienne minden 
házi teendőt maga végezni.

Ugyan kérlek: ne rontsátok el a magatok jó 
kedvét s az enyémet i s ; mulassunk e szép nyári na
pokon a hogy telik szegény fejünktől, s engemet fő- 
kint hagyjatok nyugton.

Az öreg gróf igen okosan tudott beszélni, s tett 
is egy pár elhatározó percben, de azt mindig elmondta, 
hogy mekkora áldozatot hozott a demokratiának mi
dőn leányát egy magasállásu mérnöknek adta, pedig a 
fődolog az volt, hogy Katinka grófnő nagyon megsze
rette a szép férfit, s atyjának távolról sem volt hatal
ma , hogy leánya akaratával szembeszálljon. Az pedig 
bizonyos volt, hogy közvetlen szomszédaival minden 
módon kerülte az ismeretséget, róluk soha sem be
szélt , s ha más beszélni kezdett, mélyen hallgatott s 
minden jókedvét elvesztette.

És igy telt el a hosszú nyár s az ősznek is egy 
része. Andor mindennapos volt a háznál s mindenki
nek kedvence ; igyekezett olyannak mutatkozni a milyen 
valóban volt, s ezzel nyerte meg a sziveket.

(Folytatjuk.)
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A HELGOLAND! LEAKY.
— GRABOWSZKY GRÓF BESZÉL YE. -  

(Vége.)

— Mi itt egyedül vagyunk, és mint kegyed azon
nal meg fogja tudni, jogom van kegyedhez igy be
szélni. Kegyed nemde szereti Perry századost?

A nő sötét szemével oly fenyegetőleg villogott 
Antyére,hogy ez megrettenve húzódott vissza; de 
ugyanabban a pillanatban á tlá tta , hogy őt a bárónő 
Perry iránti szerelme miatt meg akarja alázni s egész 
alakja fólegyenesedvén, keményen a bárónő szeme 
közé nézett és támadásának e szavakkal vete 
véget :

— Bárónő asszony! Kegyed megfeledkezik ma
gáról.

Ez azonban a nélkül, hogy e szavakra ügyelt 
volna, még hevesebb hangból kezdé:

— Igen, kegyed szereti Perryt, én jól tudom, 
sőt azt is tudom , hogy mig az erény köpenyébe bur
kolózik , titkos légyottot ad neki az északi csú
cson . .  .

— Bárónő asszony, — szakitá meg Antye föl
indulva; — mi jogosítja kegyedet arra, hogy engem 
üy ocsmány módon megtámadjon, s miért tartozom 
én kegyednek érzelmeim és tetteim felől számot adni ? 
Nem érzi-e kegyed, hogy itt nincs helyén, hogy egy 
nagyvilági delnő egy szegény leányt sértegessen, ki 
nagysádnak társaságát nem keresi s érdekeibe nem 
avatkozik? Mi joga van kegyednek erre?

— Mi jogom van arra, hogy számadásra von
jam ? -  kérdé a bárónő. — Hát nem tud ja: én 
Perry Frankkal el vagyok jegyezve? Nem látja át, 
hogy e bűnös viszonynak, mely a századosnak futó
lagos szeszélyei kielégítésére szolgált, véget vetni szán
dékozom ?

— Eljegyezve? — kiálta föl Antye, s kezével 
homlokát simogatta, mintha abból gonosz álmot akart 
volna tovaüzni. Nem! ez hazugság!

— Kegyed igen durva magaviseletü, kisasz- 
szony s látom, hogy nem oly helyen vagyok, hol 
tovább időzhetném. De rettegjen Goetz bárónőtől.

Ezzel a bárónő egy aranyat vetvén az asztalra 
a vett apróságokért, diadalmas arccal hagyá oda a 
boltot.

Busche nem merte kérdezni mi történt ő nagy
ságával, s e nőnek sem volt kedve bővebb magyarázat 
adására.

Midőn Busche a bárónőtől elvált, az asztalhoz 
ült s néhány sort irt Perrynek, melyben kérte, hogy 
haladék nélkül látogassa meg. Számított arra, hogy 
befolyásának sikerül Perryt Antyétől teljesen elidege
níteni.

Perry a vett meghívásnak azonnal sietett eleget
tenni.

A bárónő nem állott föl, midőn a százados be
lépett. Komoly, fájdalmas tekintetet vetett rá s kéz
csókra nyujtá kezét.

Perry megütközött ez ünnepélyes fogadtatás
miatt.

— Imádott Terézem — szólt, — mi történhe
tett , hogy kegyed olyannyira izgatott ? Mi csalt könyet 
szép szemébe ?

A nő nagyot sóhajtott.
— Szóljon Teréz — esengett Perry, — én hi

szem , hogy módomban áll bánatát tovaüzni, vagy leg
alább enyhíteni.

— Ah Frank ön háládatlan! Ön okozott ne
kem fájdalmakat, — válaszolt szemrehányólag a bá
rónő.

— Én ? De hát hogy lehet az ?
— üljön le Frank, s hallgasson meg engem nyu

godtan. Oly viszonyban, minőben mi vagyunk és me
lyet örökös kapocs köthet össze, nincs helye a bizal
matlanságnak.

Ezzel elbeszélt mindent, amit tudott s a mi vele 
történt. Frank á tlá tta , hogy itt a tagadás nem se
gít s nincs más teendője, mint hibáját bevallani s 
bocsánatot esedezni a szép asszonytól, s mennyre- 
földre esküdött, hogy többé nem lesz oka elégület- 
lenségre.

— Én meg vagyok győződve Perry , hogy ön 
megbánta könyelmüségét, — szólt a bárónő, de hogy 
szivemet teljesen megnyugtassa, adja látszó bizonysá
gát is. írjon ama leánykának a leggyöngédebb, a 
legkíméletesebb hangon, s nyilatkoztassa ki neki, hogy 
minden további viszonyt megszüntet vele. íme itt van
nak az írószerek s a papír.

Perry kevés önküzdelem után a következő soro
kat irta:

„A sors, Antye, erőszakos hatalmát gyakorolja 
fölöttünk, mit mi épugy nem vagyunk képesek meg
érteni, mint azzal dacolni; megsemmisíti legked
vesebb terveinket s durva kézzel tépdesi szét a virá
gokat, melyeket bensőnkben fakadni érzénk.

„Mi közénk is ily fenyegető alakban lépett a 
sors és örökre való válásunkat kérlelhetlenül követeli. 
Sokáig küzdöttem. mig ama fájdalmas meggyőződésre 
ju to ttam , hogy elhárithatlan akadály áll egybekötteté- 
sünknek útjában s e szerint irántad úgy, mint magam 
iránt való kötelesség, a köteléket, mely minket egy
máshoz csatolt, elszakasztani. Élj boldogul Antye, s
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kérlek ne vádolj, én nem tehetek máskép. Legforróbb 
óhajom, hogy boldog légy. Isten veled!

Frank. “

Midőn Perry e kényszeritett levelet megírta, át
nyújtó azt a bárónőnek, ki a z t, a nélkül, hogy bele
tekintett volna, összehajtó s lepecsételve, kinyilatkoz
ta tta , hogy azt másnap saját maga fogja rendeltetése 
helyére eljuttatni.

Másnap reggel az egész fürdői közönség nem 
beszélt másról, mi n t , hogy az előtt való este Goetz 
báróné és Perry százados jegyet váltottak, s e hirt 
csakhamar a szétküldözött eljegyzési levélkék is meg- 
erősiték.

Aznap reggel Antye ismét hiába várakozott az 
északi csúcson; Perry kimaradt.

Déltájban átadta a bárónő inasa Antyének Perry 
levelét.

Antye halálsápadt lett, midőn Perry sorait elol
vasó. A levél mellé még a bárónőnek egy névjegye 
volt mellékelve, melyen e szavak állottak:

„ Goetz Teréz Mária,
Perry Frank százados, 

jegyesek.“
Gyorsan keblébe rejté a levelet; szemét merően 

szegzé maga elé, s egyszerre a földre rogyott; az 
iszonyú lelki k in , melyet érzett s mely őt oly készü
letlenül találta, lesujtá s eszméletlenségbe esett.

Ily helyzetben találta őt hazatérő atyja, s az épen 
látogatására érkezett Tinával ágyba segité Antyét. Gon
dos ápolásuknak sikerült végre a szegény leányt élet
re hozni, ki mihelyt eszméletét visszanyerte, heves 
kényekben tört k i , de szerencsétlenségének okát 
sem atyjának sem barátnéjának nem vallá be.

— Hagyjatok most magamra; — kéré őket.
Midőn Tinát néhány órával később áthivatta,

külsőleg hidegnek, nyugodtnak látszott, de piciny ajkának 
ideges rángásáról még észre lehetett venni, hogy a 
benső küzdelem folyvást dúl keblében.

— Az után, mi velem ma történt, — szólt Tinához 
nyugodtan, — érzem, hogy e napot nem soká élem túl; 
ennélfogva Tina, sietek veled közleni, a mi rám oly 
lesújtóan hatott, s mily csekély óhajom maradt 
föl, legédesebb reményeimnek megsemmisülése után.

— Ne beszélj igy Antye, — kéré Tina — én 
sejtem, mi lehet oka, hogy oly setét színben te
kinted jövődet. De az idő behegeszt minden sebet, 
és te vétkezel, ha istenben való bizalmadat s az élet
hez való bátorságot elveszted. Légy türelmes : m in
den jóra fordul.

— Te soha sem szerettél még Tina; ah, te 
nem tudod mit tesz az , mindent elveszteni, s más
nak engedni át azt, mi az életben legkedvesebb.

Tina nagyot sóhajtott és mitsem válaszolt.
Antye mindent részletesen elbeszélt. Nem sirt,

nem panaszkodott, csak midőn Lassen intése eszébe 
ju to tt, tolult szemébe köny.

— Szegény Lassen! — szólt, — ime meg vagy 
boszulva bennem.

Kis szünet után folytató:
— Én nem akarok tovább élni Tina. Mit ér ne

kem ezentúl a világ ő nélküle ? Csak gúnyára lennék 
a világnak, mert szerencsétlen szerelmem nem marad 
titok.

Eközben este lett.
— Jöjj el reggel hozzám, — szólt Antye a tá

vozó Tinához, forró csókot nyomva ajkára. — Isten 
veled Tina, s kérlek ne Ítélj felőlem roszul, -— ne 
tedd azt soha !

Alighogy Tina távozott, feltűnő gonddal öltö
zött fel a tükör előtt. Aztán átment a második szo
bába, hol anyja képe függött. Sokáig nézte ezt, s 
térdre borulva az előtt keservesen sirt. Majd fölál
lo tt, letörölte a könyet szeméből s az utcára ki
sietett.

Frank egyedül volt. Antyére gondolt, kit a 
nap folyamában egészen elfeledett; azonban most, mi
dőn magában volt, ismét felmerült a leány képe lelke 
előtt. És mennél többször gondolt rá, annálinkább 
elfogult szive s a lelkiismeret szava mindinkább ébre
dezett abban.

E pillanatban belépe inasa s jelenté, hogy egy 
helgolandi hölgy kíván vele szólni.

— Bizonyosan Antyétól jön levél — gondolá s 
meghagyta inasának, hogy az érkezettet vezesse be.

— Az istenért Antye! Te magad? — szólt az 
ifjú ijedten, midőn a leány a fekete helgolandi kala
pot letette s az előtte álló márványfehér alakban 
kedvesére ismert.

— Látni akartalak még egyszer Frank, és saját 
magadtól akarám hallani a z t, mit ma nekem Írtál, —, 
szólt Antye tompán. — Ellenállhatlan erő vonzott ide 
ne neheztelj rám ezért.

— Szegény Antye, — szólt Perry elérzékenyül-
ten. — Lásd ezt saját jó hírnevedért nem kelle vala 
tenned.

— Mit törődöm én már az emberekkel? Én ne
kem már mi félteni vagy veszteni valóm sincs! — 
válaszolt keserűen.

— Antye — esengett Perry , a hölgy kezét megra
gadva, — légy könyörülő és bocsáss meg nekem. 
Tűrd nyugodtan végzetedet; hiszen te bizonynyal még 
boldog leszesz. és én remélem i s , mert szép lelked 
megérdemli azt.

— Te szivemet Frank soha sem értéd meg, mert 
különben nem bántál volna igy velem, s nem hihet- 
néd, hogy számomra e földön még boldogság nyíljék, 
— viszonzá Antye szelíden.

— Én lemondtam Frank, s hála istennek, a legne
hezebb harcon már túl vagyok! A nyugalmat is majd
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csak föllelem; nem szükség e miatt aggódnod. Én 
érzem, hogy többé nem élhetek; én utósó órámban 
nem neheztelek rád Frank, és megbocsátom neked, 
a mit ellenem vétettél. . .

— Antye te nem fogsz meghalni — szakitá meg 
Perry. — A mi most oly elviselhetlennek tűnik előt
ted fö l , idővel türhetőbbé válik; erős akarat mindenre 
képes.

A férfi szavai nem hatottak rá többé; mintha 
nem is hallotta volna azokat.

— Most ideje , hogy egymástól megváljunk,— 
szólt kínosan. — Mily iszonyú szó ez: Válás! — 
Örökre! Hátunk mögött, visszahozhatlanul elveszve 
nyugszik az élvezett boldogság mint egy perc, de előt
tünk az egyedüli súg fagyos éje, melyen nem hat 
át a vigasznak, a reménynek egyetlen csillaga; mily 
hosszú lehet ez éj a magános szívnek!

— Nem utólszor látjuk mi egymást Antye, — 
szólt Perry. — Ha óhajtód, időnkint láthatjuk egy
mást. Vájjon nem lehetnék-e én vigasztaló barátod, 
hogy irántad való tartozásom egy részét legalább ez
által lej jam?

— Nem Frank, ez nem lehet. Neked immár van 
kötelességed. Különben is mondám már, hogy nekem 
nem lesz többé vigaszra szükségem. Engem el kell 
felejtened Frank, én magam is igy óhajtom ezt, — 
hiszen a boldogok úgyis oly könnyen felejtenek. Most 
legforróbb óhajom teljesült, láthattalak. Isten hozzád. 
Ne tégy magadnak szemrehányást. — Amit el
követtél , már megbocsátám, s utósó gondolatomat 
is imába foglalom, boldogságot kérve rád az égtől- 
Isten veled!

A leány könytelen szemmel nyujtá búcsúra ke
zét , melyet Perry némán vont ajkaihoz. Antye en- 
gedé ezt, s még egy édes, hosszú tekintetet vetve 
Perryre, szilárd léptekkel hagyta el a szobát.

Perry halványan dőlt a pamlagra vissza, s bor- 
zadály futott át idegein. Szivét érzé elszorulni. Ki- 
magyarázhatlan balsejtelem lepte őt meg; fölugrott s 
követni szándékozott Antyét, hogy meggyőződjék nem 
éri-e útközben valami veszély.

Csakhamar szemébe tűnt a leányka, ki némi tá 
volban haladt előtte. Azonban nem haza, hanem ki
felé a mezőnek vette útját.

Perry roszat sejtett, s gyorsitá lépteit, hogy el
érhesse.

A leány meghallá közeledő lépteit, visszafordult 
s aztán egész erejéből futni kezdett a csak néhány száz 
lépésnyire eső nyugati partok felé.

Midőn már csak néhány lépésnyi távolság volt köz
tök, visszatekintett Antye, s parancsoló hangon ki
áltott :

— Vissza!

A parthoz érve, mely 200 lábnvi magasan emelkedett 
a tenger fölött, ég felé emelte kezét.

Perry eszméletét kezdé veszteni, — iszonyú ijedt
ség szállotta meg — Antye eltűnt szeme elől.

Egy ideig ott állott még Perry csaknem öntu
datlan állapotban, s aztán gyorsan a város felé ira
modott.

Az első háznál jelenté, hogy látta, midőn a szir- 
tekről egy leány zuhant a tengerbe alá. Perry vezér
lete mellett több férfi indult keresésére egy halász- 
bárkán. A magokkal vitt lámpa világánál csakhamar 
rátaláltak Antye szétzúzott hullájára. A halászok 
levett kalappal egy miatyánkot mondtak el a szerencsét
lennek kihűlt teteme felett, mig Perry a fájdalom vad 
kitörései közt tartá karjain a szép halottat s véres ar
cát forró csókjaival árasztá el; őrjöngve esengett a 
körülte levőknek, hogy mentsék meg Antyét.

—- Már késő ! — zúgott egy titokszerü, borzasztó 
hang Perry füleiben.

Másnap a szomorú esemény hire élénk mozga
lomba hozta az egész várost. A legmélyebb részvét 
kelt mindenki keblében a fiatal leány iránt, ki szeren
csétlen szerelmének áldozata lett. Aznap még hallan 
lehetett, hogy Perry százados és a bárónő közt föl
bomlott a szövetség. Annyi bizonyos, hogy Teréz, 
anélkül, hogy ismerőseitől búcsút vett volna, Ham
burgon át. hazájába utazott, míg Perry, szabadsággal 
Angliába téré vissza.

Harmadnap múlva a myrthusz- és fehér rózsa- 
füzérrel díszített koporsót nyolc fiatal ember szállí
totta ki a sirkertbe. Az ősz atya és Tina zokogtak a 
koporsó mellett, kiket az egész város népe és számo
sán a fürdő vendégek közül követtek, hogy a szeren
csétlennek az utósó tisztességet megadják.

Egyszerű, kereszttel jelölt zöld sirdjomb emelke
dett Antye hamvai fölött. Tina gyakran látta azt el 
üde virágokkal.

Lassen egy év múlva visszatért, Tina teljesité 
a boldogulnak végóhaját, s könyek közt adá át Las- 
sennek Antye hajfürtét, ki azt arcképe mellé helyezve 
keblén viseli folytonosan, s' föltette magában, hogy 
soha sem fog megnősülni.

Sem Perry, sem a bárónő nem tért többé vissza 
Helgolandba; mondják, hogy utóbbi Perrytől való vá
lása után Busche urnák nyujtá kezét.

Mintegy két évvel később az angol lapokból ol
vasni lehete, hogy Perry Frank százados Sanders El
len urhölgygyel, a Sandlings-Park birtokosnőjével ülte 
meg lakodalmát.

Helgoland télre ismét elhagyatott és csöndes lett, 
mert a katonák odahagyták; nem hangzanak már ott 
a harci harsonák, s a réten a világítótoronynál levő
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tér ismét a gyermekek játszóhelyévé vált. Az idegenek 
a íiirdői idény alatt most is ép oly számosán láto
gatják a szigetet mint egykor, de sokan hasztalan 
keresék föl az öreg Hansen boltját, mert nem talál

ták többé a szép Antyét, ki egykor mindenkinek sze
mét elbüvölé. Csak a lakosok elbeszélésében él még, 
— kik most is mutogatják a borzasztó ugrás helyét a 
szirten — és Lassen hü szivében.

T Á R C A .
TÁRCA-LAPOK.

(Meteorologin. Fürdő a felhőkben. Az uj divat.
A kis diák.)

A múlt héten következő légtüneti jelentéseket 
kaptunk a csillagdából.

October 6. A láthatáron nyugatéj szaki irányban 
fényes párázat mutatkozott, melynek színe gyorsan 
változott. A látcső segélyével tisztán lehetett észlelni, 
mint fejlődött ki a gőzből egy fényes pont, mely 
gyorsan felszállva, egyszerre láthatlanná vált.

Oct. 7. A tegnapi pont ma újra látható lett. A 
holdnak udvara lévén, ez u d v a r t  látszék ostro
molni, de a párakör be nem bocsátá.

Oct. 8. Azon pontot üstökösnek tartom.
Oct. 9. Azon pont nem üstökös, egyszerű pára

tünemény, mely már elenyészett. Alakja észlelésem 
utolsó idejében különös gyorsasággal változott, hason
lóképen színe. E tünemény az éj s z a k i  fénynyel 
vagy a Franciaországban közelebb észlelt légtünetek
kel állhat összefüggésben.

Mi volt ez?
Meteorologia vagy politika?
Légkáprázat-e vagy miniszteri candidatió ?
Égi testnek hitték, pedig csak más országok 

légtüneteinek viszsugárzása lehetett. Alakját — mint 
a jelentés szól — gyorsan változtatá, hosszúkás volt 
mint Szécsen, majd megkurtult Majláthtá. A tudatlan 
tömeg ama rejtélyes régiókban előforduló minden tü
netet égi testnek ta rt, maradandó tényezőnek a csil
lagrendszerben , mely jelentőséggel bir földi dolgaink 
jövőjére nézve, s azért megretten minden lepottyanó 
minis — az az , hogy meteorkőtől s jósolni akar min
den megjelenő s csakhamar nyomtalanul elpárolgó 
gőztünetből. A levegő most terhes, gyorsan és sokféle 
phaenomenát szülhet.

A levegő!
Maholnap szilárd lesz lábunk alatt, mint a fold.
A „lég urai“ nem madarak lesznek többé, ha

nem emberek.
A vakandokot kitúrták a fold színe alól, s elfog

lalták a mi gömbünk méhét, most kizavarjuk a ma
darakat szabad hazájukból, s hol eddig csak sas, 
karvaly, vagy ölyü szárnyalt, ráteszi a közlekedési 
minisztérium kezét.

Gambetta első-osztályú léghajón utazott Amiensbe, 

0

a postahálózat Páris s a világ közt emberek és ga
lambok által szervezve van. A levegő hajózható, mint 
a viz. Csakhogy itt kellemetlenebb az elmerülés s a 
belefulás nyaktöréssé változtatott át. Még egy háború 
s a levegő, mint közlekedési eszköz tökéletesen hatal
munkban lesz. Áldott jövő, milyen kitűnő utak lesz
nek akkor nálunk is a levegőben! Nem kell sem ka
vicsot bordatni, sem asfaltért kiküldeni, sem maka- 
damot csinálni nagy hengerekkel, ezt az utat odafenn 
nem ronthatja el az eső.

Hanem a költői világnak megint oda vész egy 
darabja. Legköltőibb mindaz, mi ismeretlen. Az is
meretlenség költészete pedig megszűnik, mikor kirán
dulásokat , házassági kéjutakat fognak tenni a levegő
be vagy épenséggel a felhők közé — fürdőre. Báden, 
Spaa, Ostende, Biarritz! Nem fogtok ti már senkinek 
sem kelleni, az ambulant fürdők ott lebegnek fejünk 
felett.

A fürdők elvesztik közönségöket, de nemcsak 
azért, hanem m ás, nyomósabb okok miatt.

Mi a fürdő ?
A balneológia szerint: vizes hely, melyen az uj 

s divatos öltözékeket sétálni viszik, hogy a beteg test 
meggyógyuljon. A fürdő e szerint nem egyéb, mint 
egy száraz — templom. Ezentúl is ugv fog-e mindez 
maradni, midőn Páris semmivététetvén, helyét Ber
lin fogja elfoglalni?

„Agyonlövik azokat a kedves párisi masamódo- 
k a t!“ Sajnálkozott a napokban egy kedves ismerőm, 
kinek egyetlen klasszikus olvasmánya — a Bazár, ki 
az összes festészet remekművei közt a divatképeket 
becsüli legtöbbre s a szobrászat legkiválóbb terméké
nek a — „Haubenstockot“ tartja. „Milyen szomorú 
világ lesz a z , ha Berlin lesz a divat és műveltség 
központja. Azok a pedans, kedvetlen, zsugori poro
szok ! Előre elképzelem az Ő divatképeiket. Kivá
gott ruha helyett nyakig begombolt, magas derék. 
Ez természetes, hiszen nekik nincs szép nyakuk. A 
fűzőt megint be fogják hozni, az nagyon illik az exer- 
cirozás szelleméhez. Olyan feszesen járunk, mintha 
pecket nyeltünk volna. A költői, röpülékeny volan- 
tok a puritánok tetszését meg nem nyerhetik, sokba is 

i kerülnek, ha csipkéből valók, majd felkapják tehát 
Ma sima ruhát. Szomorú sivatag lesz a ruha végesvégig 
[j— méltóságos uszály nélkül, mert a slepp hiábavaló
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költekezés, szükségtelen toldalék ; a profeszszor-nép 
nem képes megérteni, mi a no uszály nélkül. Vág
ják le a páva legyezőjét. A puszta kar illetlen, az 
ókulás tudós a formákat csak ezredéves szobrokon 
tudja bámulni. Majd begöngyölnek ujjaso k b a , mint 
Erzsébet királyné korában , s leszünk múmiák, minő
ket a pyramisokból kiásnak. Az egész öltözék 
hasznos lesz, sem szép, sem Ízléses, hanem nyáron 
könnyű, télen vastag, jutányos és egyszerű. Ez a jövő 
képe, ettől borzadok. Ez a legrettentőbb conjectura 
ami nemünkre , mert mihelyt a férfi élete egyéb 
lesz, mint a mi mostan — azaz áldozatok hosszú 
sora, nem fog igazán szeretni. Aztán mi egészen meg 
fogunk változni. Az öltözékkel a jellemünk. Ne ne
vessen , az úgy van. Péld. önt egy szeszélyes, aka
ratos nő képes érdekelni. Az kínozza ugyan , hanem 
egy kedves pillantása több gyönyört kelt szivében, 
mint egy szelíd angyal méztengere. Már most kép
zeljen szeszélyes nőt — ahozvaló toilette nélkül. Ha 
egy zsákba bujtatnak, nem tudok szeszélyes lenni. Mi 
nők — a külsőségektől függünk. Másnak ábrándos 
nő k e ll, ahoz ideális öltözet szükséges, nélkülözhet- 
len. Minden lélekállapotnak, minden jellemnek külön 
toilette kell. A porosz divat pedig egy általános, sys- 
tematikus egyenruha lesz , a jó háziasszony öltözéke. 
Leszünk jó házi asszonyok. Nem borzad e gondo
lattó l?“

A tréfán nevettem ugyan, de igyekeztem a 
kedves hölgyet megnyugtatni az irán t, hogy ha Páris- 
ból kő kövön nem is marad, Bismark minden igyeke
zete nem lesz képes a divat súlypontját Berlinbe át
helyezni.

Bismarck a férfiakat legyőzheti, de nők irányá
ban (vide: Lucca) époly gyöngéd és gyönge, mint Beust 
gr. — vagy Grammont herceg.

E biztosításom, melyet mély politikai isme
retekkel indokoltam, megnyugtatta kétségbeesett isme
rősömet.

Mig Bismarck a Collége de France-on battériák 
kathedrájáról a világtörténelmet kegyetlenül tradálja s 
a jó párisiak ez előadásokat meghallgatni kényszerül
nek, békésebb tanfolyamok nyiltak meg nálunk.

Szálj le szent lélek!
Pest utcái telvék gondos anyákkal és apákkal, 

kik a kis diákot felhozták iskolába.
Elviszik színházba, állatkertbe, a szigetre, a 

siklóra, hogy a pesti élvezetek poharát fenékig ki
ürítve az osztályozás lábtóján zavartalan nyugalommal 
lépdegéljen az eminenciák tetős tetejébe. A direktor
nak ajánlják, bemutatják az osztályfőnöknek, két pár 
téli csizmát vesznek, egy flanellinget is (a mama kivá- 
nata), egész halmaz könyveket, melyek cifra táblája a 
serdülő eminensnek nagy örömet okoz. Aztán kezébe 
nyom az apa még 1 irtot o. é. búcsúra, még egy 
prédikáció, még egy csók, a szüle elutazik.

A kis diák az első éjen nehéz szívvel alszik el, 
másnap azonban már annyira beletalálta magát a vi
szonyokba, hogy az 1 irtot nehány uj pajtással li
kőrre és szivarra szerencsésen elkölti.

Veni sancte spiritus.

D o m i n o .

IRODALOM.
M agyar-orosz népdalok. Fordította Fincickv Mi

hály. Kiadta a Kisfaludy-Társaság. Pest, 1870. az 
„Athenaeum" tulajdona. A Kisfaludy-Társaság mindjárt 
keletkezésekor a magyar népköltészet termékeinek 
gyűjtését tekinté egyik főfeladatául, de belátta azt is, 
hogy ebbeli törekvései félszegek, ha „törekvéseiben ama 
szláv, oláh s német ajkú népek is elő nem mozdítják, 
melyekkel az országos élet egysége a magyart egy ez
redéve összeforrasztotta, s melyeknek költészete vala
mint táplálkozott a magyar népköltészetből, úgy vi
szont maga is táplálta ezt.“ A társaság ennélfogva 
mindazokat, kik valamely nem-magyar ajkú néptársunk 
költészetét ismerik s emellett magyarul is tudnak Írni, 
fölhívta, hogy a népköltészeti maradványokat mind a 
magyar irodalom, mind az illető nép irodalma érdeké
ben fordítsák le és küldjék be. így indult meg 1866- 
ban a „hazai népköltészet tára,“ melynek első köte
tét a Lehóczky Tivadar, Szeberényi Lajos és Tors 
Kálmán által összegyűjtött „ T ó t  n é p d a l o k “ ké
pezik. E gyűjtemény második kötete fekszik előttünk 
F i n c i c k y  Mihály „Magyar-orosz népdalai “-ban. A 
182 lapra terjedő s majd negyedfél száz dalt tartal
mazó kötet már csak azért is kiváló figyelmet érde
mel, mivel Lehóczky „Magyarországi orosz népdalok“ 
cimü könyvén kívül más efféle gyűjtemény nincs iro
dalmunkban , az pedig kiválóan beregmegyei dalokat 
tartalmazván, a mármaros-, ung-, Zemplén- és sáros
megyei dalokat nem képviseli.

Fincickynek e népdalok összeszedésénél főleg sa
já t erejére s egyes gyűjtők buzgalmára kellett támasz
kodnia, mivel a nyomtatott orosz gyűjtemények mind 
Lengyelországban jelentek meg és csak kis-oroszor- 
szági dalokat tartalmaznak, egy magyarországi szüle
tésű s itt nevelkedett egyházi férfiú gyűjteményét ki
véve, melyben magyarországi orosz népdalok is talál
hatók.

A magyar-orosz népdalokról fordító rövid jellem
zést ád kötetének előszavában. „Mint minden nép — 
írja — úgy az orosz nép is, sajátságos viszonyainál 
fogva, jellegét ama dalaiban mutatja ki leginkább, 
melyek közvetlenül életviszonyait tárgyazzák, s nem 
egy helyen bő magyarázatát leljük gondolkozási ké
pességének, fölfogásának. Elmondhatni, hogy az orosz 
nép, mélyen érző kebellel van megáldva, mert helyze
tét, életmódját, szokásait dalaiban ismerteti s minden



alkalomra van kadenciája; legtöbbnyire azonban a 
természettel foglalkozik; másrészt nem hiányzik nála 
a gúnyos hang sem. Dalai telvék hasonlatokkal, me
lyeket közvetlen megfigyelés által a természet szépsé
geinek hatásából von el, hogy azokat összefűzze, s 
erőteljesebb szint adjon indulatainak. Az olvasó bőven 
fog ily hasonlatokkal találkozni, sőt több helyen is
métléseket, köznapi dolgokat is vehet észre a hasonla
tokban ; de ez ismétléseknek is megvan aj magyaráza
tuk. Ritka nép oly dalos, mint az orosz, mely az élet J 
mindennemű helyzetét oly alkalomszerűen tudná da
laiban föltüntetni: innen van, hogy az orosz nép egy- 
végben képes a legkülönbözőbb tárgyakról, érzemé- 
nyekről dalolni, mint azt „Kolomejkái“-ban látni. 
Megjegyzésre méltó, hogy az orosz nép dalait Kolo- 
mejkáknak nevezi, mely név hihetőleg a lengyel-orosz 
Kolomeja falutól ered. Mondják, hogy e falut s vidé- * 
két nagyon dalos nép lakja, a szomszéd Máramaros- 
megye északkeleti részén lakó orosz nép pedig gya
kori érintkezés által egészen magáévá tette a Kolo- 
mejkákat. Valamint más orosz dalokban, úgy a Ko- 
lomejkákban is megvan az a sajátos öszhang, mely a 
népdalok hatását emeli; a Kolomejka négysoros vers- ' 
szakból áll, közönségesen azonban rövid sorokban s ' 
kivétel nélkül négy és háromlábú trochaeusokban ir- i 
ják. A Kolomejkákon kívül vannak még másformáju da- ! 
lók is, de legszokottabb, leghasználtabb forma az ■ 
előbb említett.-

Fincicky figyelmét — mint maga is bevallja — I 
e gyűjteménynél főleg a dalok értelmének liü vissza- ! 
adására fordította. Ezért technikája néha kissé dara- : 
bős, rímei nem elég tiszták, de vannak viszont oly da
lai i s , melyek folyékonyság és zamat tekintetében 
eredeti népdaloknak is beillenének. Fáradozása e 
dalok összegyűjtésénél a sajtó és közönség részéről egya
ránt elismerést érdemel, s csak azt sajnáljuk, hogy ama 
dalokat szándékosan mellőzte, melyeket az oroszok 
saját népköltészetünkből vettek és alakítottak át. Ezek 
a két nép fölfogását és kedélyvilágát illetőleg, bizo- í 
nyára érdekes összehasonlításokra nyújtottak volna 
alkalmat. A gyűjtemény azonban, melyet e helyen 
olvasóink figyelmébe ajánlunk, igy is igen ér
dekes.

*

Dickens befejezetlenül maradt regényének. „ Ed
w i n  D r o o d “-nak első, négy füzetből álló kötete már 
megjelent a brit irók gyűjteményében, melynek épen 
1100-dik kötetét képezi. Tauchnitz, e gyűjtemény kiadója 
közelébb a második kötetet is sajtó alá adja, s abban 
mindazt közrebocsátja, mit Dickens e regényből halá
láig megirt. E kötetet Dickens Károly legújabb arc

képe fogja díszíteni s életrajz is lesz hozzá csatolva 
Sala A. G. tollából.

*

„Wacht am Rhein !“ E cim alatt a mostani francia
porosz háború eseményeit tárgyazó képes krónikát ad ki 
Spamer Ottó könyvkereskedése Lipcsében. Minden hé
ten egy szám jelenik meg s alkalmi költeményeit a 
legújabb események átnézetes leírása követi. Spamer 
vállalata, a háború kiválóbb egyéneivel, a harcoló fe
lek hadseregeinek berendezésével és fegyverzetével kép
ben és szóban ismerteti meg a közönséget.

Z E N E .
Mosonyi Mihály legújabb magyar dala. E dal

a „Zenészeti lapok“ melléklete s benne még mindig 
szegénynek mondható magyar müdalirodalmunk igen 
figyelemreméltó szerzeménynyel gazdagodott. E téren 
Mósonyival együtt'sok an tettek már kísérleteket, se  kí
sérletek eredményei örvendetes mozzanatot képeznek a 
magyar zene fejlődésében, de korántsem tekinthetők a 
célhoz vezető haladás egyedüli és igazi problémáinak. 
A magyar népdalt, mely annál szebb s megragadóbb 
mennél egyszerűbb, különösen a virtuózok annyira ki
vetkőztetek eredetiségéből, hogy azok, kik újabban 
egész odaadással kiséri ették meg a müdal terén újat 
és főleg magyart teremteni, termékeiket nem tud
ták a virtuózok által a magyar zenére ráerőszakolt 
cicomáktól és sallangoktól megszabadítani, s végre 
is be kelle látniok. hogy a magyar műdal fejlődésének 
másképen kell utat törni. E fejlődés csakis úgy léte
sülhet , ha zeneszerzőink lemondanak az üres külsősé
gekről s alapul a régi, egyszerű, de eredeti népdalt 
veszik. A magyar zene, mely egyaránt gazdag dal
lamosságban és öszhangzati elemekben, dús anya
got nvujt a fejlődésre, és csalatkoznak azok, kik azt 
hiszik. miszerint csak idegen elemmel párosítva lehet 
a műformáknak megfelelő magyar müdalt teremteni. A 
mely nemzet népies zenéjében a zenészét fő-alakjait: 
a dalt, indulót és tánczenét fól tudja mutatni, az, 
minthogy minden más aesthetikailag elismert müforma 
ezekből eredt vagy fejlődött, nem kénytelen idegen 
elemet becsempészni. A magyar nemzetnek pedig van 
dala, indulója és tánca, még pedig mindegyik olyan, 
hogy párját ritkítja. Harmóniát tekintve pedig bár
mely nemzetnél gazdagabb. Ily elvből indulva ki né- 
hányan már elhagyták azt az utat, melyen eddig téve
sen haladtak, s örömünkre, olyanra léptek, mely előbb 
vagy utóbb, de biztosan célhoz vezet. Idősb Ábrányi 
Kornél „Abrándvilág“ cimü dalfüzérével nagy lépést 
tett a magyar müdal terén; utána most Mosonyi e



legújabb termékével találkozunk, mely ellenmondásnak 
látszanék eddigi működésével, ha Mosonyi müveinek 
mindegyikén nem észlelhetnek azon benső harc nyo
mait, melyek csakis az úttörő szellemeknél m utat
koznak.

E dal szerzésére Komócsy József „Boldogság 
emléke“ cimü szép költeménye lelkesítette Mosonyit :

Csöndes est volt: Emlékszel-e kedvesem?
Ott nyugodott bájos arcod keblemen,
Kéz a kézben, úgy néztük a csillagot,
Körülöttünk minden mélyen hallgatott.

Kéz a kézben, ajkunkon is némaság,
Csak szivünkben ébredezett a világ;
Fényesebb, mint csillag és nap, istenem !
Akkor tudtuk mi a boldog szerelem.

Csöndes est van most is drága kedvesem,
Nyugszik most is bájos arcod keblemen,
Kéz a kézben; de nem látunk csillagot,
Csak sóhajtunk, szemeinkben köny ragyog.

A dal hangneme l á g y  A. Kezdete hárfahang- 
szerüleg igen lágyan két üteny-mérettel vezeti be az 
éneket, mely mintegy suhogva mondja, hogy „ C s ö n 
d e s  e s t  v o l  t.“ Közjáték gyanánt ismét két üteny- 
méret következik, mely után a fajó kérdés: „E m 1 é k- 
s ze l - e  k e v e s e m  ?“ jön. Ezután a legmegragadóbb hár- 
móniák kíséretében zengi el mind azon boldogságot, 
melyre a megtört sz ív  oly fájdalmasan szokott vissza
emlékezni, s végül meghatólag festi kedélyének jelen
legi zilált állapotát. Igen szép, de nehéz tárgy egy 
zene-költőre, mert annak, ki hangokban akarja vissza 
adni azt, mit e költemény szavakban mond, egész 
bensejét kell előttünk föltárni. Mosonyinak e fölada t 
megoldása kitünőleg sikerült, s dala megragadó. E dal 
mélyen érző szívből fakad, s azért az utat a fogékony 
keblekhez nem is fogja eltéveszteni.

Langer V.

*

Gobbi H enrik rő l a külföldi sajtó már több Íz
ben igen elismerőleg szólt oly kiváló zeneszerzői te
hetség gyanánt tüntetvén föl, kihez a legszebb remé
nyeket lehet kötni. Legújabban a lipcsei „ N e u e  Z e i t 
s c h r i f t  f ü r  M u s i k “ több szerzeményét megbírál
ván, őt az újabb zeneszerzők legjelesbjei közé sorolta. 
Különösen kiemeli e kritikai zenelap nagy magyar 
szonátáját , mely L i s z t  F e r e n c n e k  van 
ajánlva, s melyről régebben lapunk is megemlé
kezett.

S z i n b á z.
Nemzeti sz ínház . B. O r czy  Bódog alig fog

lalta el igazgatói állását, máris oly intézkedéssel 
nyitotta meg működését, melyért a művészet érdeké
ben elismerést érdemel. Világhírű hegedűművészünket 
Reményi Edét állandóan megnyerte a színház zeneka
rának, mely most már oly első-hegedűst mutathat föl, 
kire bármely európai színház büszke lehetne. Örven
dünk ez intézkedésnek annyival inkább, mivel a zene
kar reformálása égető szükséggé vált. Mint halljuk, 
Orczy e lépésnél nem állapodik meg, s több uj intéz
kedést léptet életbe. Ez alkalommal lehetetlen drá
mánk ügyét az uj igazgató figyelmébe nem ajánla
nunk. A reform itt még szükségesebb. Orczy köz
vetlen előde tenni akart ugyan valamit a személyzet 
kiegészítésének érdekében, de csupán az akaratnál 
maradt s drámai előadásaink még mindig csak oly 
hézagosak, mint voltak. A rendetlenség és hanyagság, 
melylyel minden lépten-nyomon találkozunk. méltán 
elbusithatja a drámai művészet igaz barátait. A mi 
még kisebb színházaknál is példátlan eset, nálunk 
előadások maradnak el csak azért, mert két harmad
rendű színész véletlenségből elmulasztja a próba ide
jét, mint ez „Coriolan“-nal megtörtént. Ha már lé
nyegtelen szereplők miatt ily zavarok fordulnak elő, 
mi történnék akkor, ha a társulat elsőrangú tagjai 
volnának akadályozva? A nemzeti színház túl van 
terhelve tagokkal, s gyakran mégis oly gyarló előadá
sokat kell látnunk, minőket egy jóravaló vidéki szín
padon nem tűrnének meg. Nem tudják talán jól al
kalmazni a mostani tagokat, vagy a színház valójában 
szegény drámai színészekben ? Bármelyik eset forog
jon fenn. a bajon segíteni kell. A színház nem lehet 
sem kezdők iskolája, sem nyugdíjintézet, melyben 
rokkantokat dédelgetnek kegyelemkenyéren. Kísérletet 
kell tenni a heverő erőkkel, kiket gyakran hóna
pokon át nem látunk, s ha e kísérlet nem sikerül, 
vannak még a vidéken jóravaló színészek, kik leg
alább buzgón dőlnek hivatásuknak s nem merülnek a 
nyugalmas semmitnemtevésbe, melyre pesti „első 
rangú művészeinknek“ nagy hivatásuk van. Mi merjük 
állítani, hogy oly előadást, minő közelébb a „Rosszul 
őrzött leányok“-é volt, bármely középszerű vidéki társulat 
tagjaival rendezünk. Ezek, ha nem arrogálják is a mű
vészi nevet és fizetést, legalább szorgalmasan beta
nulják szerepeiket, s nem játszanak oly immel-ámmal, 
mint a nemzeti színház elkényeztetett gyermekei. B. 
Orczy Bódognak e tekintetben erélyesen kell föllépnie, 
mert különben nemcsak a magasabb drámákat kell 
nélkülöznünk, de utójára azt is megérjük, hogy Szerda
helyi Kálmán és Prielle Kornélia asszony nélkül a 
vígjátéki előadásokat sem lehet végignéznünk. Szo
morú dolog az, midőn több valódi tehetségnek a vi
déken kell küzdeni és fáradni, mig a nemzeti szin- 
háznál vig és gondnélküli életet folytatnak oly tagok,



kik csak a protectiónak köszönhetik mostani állásu
kat , s kiket nem a siker, de állásuk tett léhákká és 
elbizakodottakká.

*

Budai várszínház. Aradi Gerő uj társulata e 
hó 6-án Hegedűs Lajos „ H a z a t é r t e k “ cimü drá
májával kezdte meg előadásait a budai várszinházban. 
E darab régebben a nemzeti szinbáz játékrendjén is 
szerepelt, s Kövérné K o m 1 ó s s y Ida asszonyt, a 
vak leány szerepében, nem egy érzékenyebb szivü hall
gató jutalmazta tapssal és könyekkel. A „Hazatér
tek* minden eszközt fölhasznált, melyhez a romanti
kus iskola valaha csak folyamodott, — vannak benne 
váratlannál-váratlanabb bonyodalmak, idegrázó, izgal
mas jelenetek s még nyelvén is érezhető a keresettség 
bélyege — de kellő drámai erő hiányában a művel
tebb ízlésű közönség tetszését hosszasabban nem tudta 
biztosítani, s ma m ár, midőn a színpadon is minde
nekelőtt a való élet rajzát keressük, csakis elvétve akad 
hálás közönségre. Budán nagyon kevés hatása volt, 
de e részben okolni lehet magát az előadást is. — 
Aradi nem okult eléggé a színház első megnyitása 
alkalmával vallott kudarcból, s tagjai ezúttal újra 
oly készületlenül léptek föl, mintha csak a botlások
ban és szerepnemtudásban szándékosan akartak volna 
versenyezni. És ez annál sajnosabb, mivel a szereplők 
uj tagok voltak, s az első benyomás tartós szokott 
maradni. T ó t h  Jenő örökös akadozása párhuzamot 
tartott mozdulatainak nehézkességével s U j f a l u s i t ,  
kit különben jóravaló színésznek mondanak, egy 
kezdő sem múlhatta volna felül szegletesség tekinte
tében. Eleganciát egyedül fehér keztyüjében igyeke
zett m utatni, melyet épen ott használt, hol arra 
semmi szükség nem volt. M á t r a i -  túlságosan izga
tott voft, s abensőség hiányát mesterkélt hévvel akar
ta pótolni. Több elismeréssel szólhatunk a társulat 
női tagjairól. R ó n a i n é értelmes színésznő s a 
helyes fölfogást Ízléssel tudja egyesíteni. Benne a tár
sulat oly erőt nyert, melyet nagyobb színpadokon is 
jól lehetne érvényesíteni. D r á g u s n é  a gúny kifeje
zését több ízben jól eltalálta, s úgy látszik, hogy játé
kában alakításra törekszik. U j f a l u s i n é  megnyerő 
színpadi alak, de első föllépése után Ítélve, oly kö
zönség ízléséhez szokott, mely rendesen a játék kül

sőségeit jutalmazza elismerésével. Szavalata a helyett, 
hogy érzelmes lenne, érzelgős; arcjátéka pedig nem 
mindig hü tükre a benső szenvedélyeknek. A társaság 
második előadása, szombaton, B e n e d i x  . H a m u 
p i p ő k é b e  volt, melyben [Elfrida a németek legna
gyobb naiv színésznőjének, Raabe Hedvignek hires 
szerepe. Budán egy fiatal, kezdő színésznő: Eichner 
Anna k. a. játszotta , ki pár év előtt még a színi ké- 
pezde növendéke volt. A ki első fölléptével, müértő 
közönség előtt, ily szerep megoldására vállalkozik, 
vagy biztos a sikerben, vagy nincs mit kockáztatnia, 
ha elbukik. Eichner Anna k. a.-nál nem az utóbbi 
eset forog fenn, s mi megvalljuk, kezdőtől rég nem 
láttunk ily sikerdus kísérletet. Ő mintegy születve lát
szik lenni e szerepre, mely a romlatlan kedély, mé
lyen érző s z ív  , rajongó lelkesedés, tűz és megnyerő 
naivság vonásait egyesíti magában. Alakításában ke
rül minden cicomát, s különösen gyönge hangját oly 
jó beosztással tudja használni, mintha már évek ta 
pasztalása gazdagítaná színésznői pályáját. Eleven 
mozdulatai néha megelőzik ugyan még az érzelme
ket, melyeket illustrálniok kell, s a mélység rovására 
heve itt-ott elragadja, de természetes egyszerűsége, 
mind e hiányok mellett i s , megnyerő jelenség oly 
szerepkörben, mely nálunk még mindig legjobban 
kedvez az affectatiónak. A színház Eichner k. a.-ban, 
o ly erőt nyert, mely a közönség és bírálat figyelmére 
egyaránt érdemes. A „Hamupipőke“ átalában véve 
élénken m ent, s ha minden további előadás ilyen lesz, 
s a férfi személyzet egy tűrhető szerelmessel erősből,
Aradi megérdemli a budai közönség támogatását.

*
Tóvölgyi Titusz vígjátékot irt a budai vár

színház számára „Harc a nagybácsival“ cim alatt. 
Ugyanitt a jövő hét folytán S z é p f a l u d y t ó l  két 
rövidebb vígjátékot adnak elő.

TARTALOM: A német epikai költészet. A s- 
b ó t h  János. — E l é g i a .  K o m ó c s y  József. — A 
kanyargó Tisza mentén. C s e p r e g h y  Ferenc. — 
Régi nagyság romjai. Beszély D e á k  Farkastól. — A 
helgolandi leány. G r a b o w s z k y  gróf beszélye. — 
Tárcalapok. — Irodalom. — Zene. — Színház.

Felelős3z erkesztö: Kiadó:

Szana Tamás. Fekete Bernát.

Pest, 1870. A „MINERVA“ gyorssajtónyomása.



SZÉPIRODALMI KÖZLÖNY.
IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

A NÉMET EPIKAI KÖLTÉSZET.
(1848— 1866.)

Hartmann sokkal jobban gazdálkodott. T e
hetsége tán eredetileg Meissneré alatt állt, de ő 
terére tudott szorítkozni; korlátáit maga állí
totta fel, és ép azért feladatát megfejtvén min
dig tűrhetem, gyakran kitűnőn, működése ha 
nem is volt vásáriasan hatásosb , de volt kol- 
tőibb. Épen a z , ki nem marad korlátái közt, 
teszi müvében a korlátoltság kellemetlen benyo
mását és a korlátot a művészetben csak ott venni 
észre, a hol az túl van lépve, mig a költő, ki 
korlátáit ism ervén, azok közt m arad , folyvást 
szabad és a sehol meg nem akadó tehetség ör
vendetes és tiditő hatását szüli. Hartmann me
séje egyszerű; az olvasó sok és bonyolódott 
szövevényt nem ta lá l, de egykét vonással né
hány jellemet mindig következetesen és mégis 
részletesen, helyesen vázol; corapositiója min
dig kerekded, helyesen csoportosít, s habár re
gényei inkább beszélyek, a költészet fényeivel 
bírnak. A jelenetezés és a színhely vázlása 
mindenkor megkapó. Erős kivált a borongós 
csendéletben. Az erdei idyll és a csendélet 
teréről egyszerre a történelmi regényre lépett 
Stifter. Egyszerre nyílt e ritkás, midőn az erdő 
magaslata már el volt érve, és lefelémenőnél 
már nem is volt képzelhető más irány. P^zt 
már elérték a „Tanulmányok“,a  „Tarka kövek“ 
nem hatottak tovább, és a „Nyárutó“ fakó, der
medt alkonyt terjesztett. Az emberi, az élet a 
jelentéktelenig sü lyedt, végtelenre nőtt az élet
telen. Az iró különlegessége ki volt merülve a 
kimerülésig. Es ekkor az iró egy ifjúkori haj
lama tör uj utat megakadt tehetségének. Szülő
földének egyik régi nemzetségéhez már mint 
kis gyermek rejtelmes rokonszenvet érzett. —  
Mint ifjú hallgatta a róla keringő mondákat és 
napokig ábrándozott ősi várukban. Mindez 
újra felél a férfiban, és a történelmi regényhez 
fordul. Tárgyát a nemzetség történetéből me-
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riti. így  halad az emberiség általános érdekei
hez, és visszatér ismét másrészt költői tehetsé
gének régi varázs hatásaihoz. És mennyire 
elütő a történelmi regény lüktető élete az elébbi 
genrétől! A hol emberei többek voltak a táj
kép díszítésénél, ott ezzel legfelebb egy fokon 
álltak. Úgyszólván csak oly körökkel foglal
kozott , melyek egygyé forrtak a természettel, 
melyekben a váltakozó is csak az állandót je 
lenti. De ebben elvégre minden bája dacára 
igen messze ment. Az emberi szívtől elsza
kadt. Ennek mozzanatai és szenvedélyei k i
haltak bcszélyeiből. S a művészet igazolja Gö- 
thét: „a ki nem szeret s nem téved, feküdjék a 
sírba.“ Életteljes tehetség jele , hogy meglepő 
tárgycserével teljes hatását visszanyeré ez iró 
„W ittikó“ cimü uj müvében. Ha a történelmi 
tanulmány - hiány anachronismusait kiegyen
geti, nagyot teremthet még e téren. Több kép
zettség mellett szintén többet alkothatott volna 
a szintén csehországi Uffo Horn is.

Egyéb „kisebb“ osztrákok közé való Hein
rich von Levitsnigg. 1848 előtt mint lvrikus volt 
ismeretes. Azóta regényekkel is fellépett. Sue 
Jenő számtalan utánzói közétartozik. „Geheim
nisse von Festli,“ „W ien“ stb. olvasott müvek 
voltak. Az életet ismerhette; 24 éves korában 
már a bölcsészetet, jogot, orvostant és a kato
nai pályát hagyta oda egymásután. 1862-ben 
meghalt.

A történelmi irány-regény terén még a 
legújabb korban is fáradhat!anul, némileg már 
gyárszerüen működik König Henrik.

1790-ben születvén, csak 1831-ben lépett 
fel irodalmilag, még pedig egy vallási müvei, 
mely miatt mai napig is egyházi átok alatt áll.

Miután még politikával is foglalkozott, a 
regényhez fordult, előzményeinél fogva termé
szetesen a szabadelvű irányú történelmihez. Az
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általunk tárgyalt korszak elején állott fénypont
ján „Die Clubisten in Mainz“ és „William 
Shakespeare“ cimü müveivel.—  Azóta irt ugyan 
még sokat, de kiválót nem. Mint sok más 
agg írónál, nála is a modor modorossággá vált. 
Ha az elébbi korszakot vázolnék, nagyobb tért 
kellene neki szánnunk.

Névrokonának, König Tódornak ajánlható 
volna, hogy egy tekintetben utánozza: a szor
galmas tanulmányozásban. Ezt azonban a né
met történelmi regény ivói jobbadán könnyedén 
veszik , a dicső Mühlbach Luiza példájára.

Es vájjon erről a Mühlbach Lujzáról mit 
szóljunk ?

Százszor el volt mondva mind a z , a mi 
széptani szempontból elmondható e genréről, 
mely összeköti a legotrombább és legesetlenebb 
történetírást a Dumas-féle romanticisimis paró
diájával. De Mühlbachot mindez nem zavarta 
tevékenységében és olvasóit regényeinek olva
sásában. Sőt a kritikánál többet is kibírt. Amcli 
Bölte asszony vagy kisasszony regényeit is k i
bírta. Ezekről pedig nem lehet tudni, vájjon 
Mühlbach regényeinek esetlen utánzásai, vagy 
csipős gunyolásai-e ? Valóban csodálva kérdi 
az ember: vájjon mért nem nyul Mühlbach kö
zönsége inkább valami történelmi monographiá- 
hoz az illető tárgyról, melyek tömérdeke, minden 
egyébtől eltekintve, még az előadásban is sok
kal kellemesebb. De jusson eszünkbe, hogy 
van tömérdek ember, a ki egyáltalán nem él
vezhet oly müvet, melyben legalábbitt-ottnincs 
egy-egy terjedelmes jelentés a szív kínjairól, 
melyek azonban a nélkülözhetlen szerelmi tör
ténettel lenyelik a legszárazabb mellékletet is. 
Mühlbach nagy népszerűségéből még annyit sem 
szabad következtetnünk, hogy nála a történelmi 
tárgyat méltányolják. Oly dolgokat keresnek 
regényeiben, melyek föl nem találhatók a terje
delmes történelmi müvekben. Es miben áll 
Mühlbach történetisége? Itt-ott egy mondat 
vagy mondás után jegyzet: „történelmi tény“ 
S ha az ember utána já r  a dolognak , azt találja, 
hogy az illető egyén valóban mondta ezt-azt, de 
egészen más esetben, más viszonyban és érte
lemben. De azt még sem értjük , miért ferdíti 
el Mühlbach Luiza oly iszonyúan a történetet. 
Hiszen ha a történeti eseményeket és szemé
lyeket úgy és olyan egymásutánban adná, 
mint a minőkben a monographiákban találja, 
melyeket használ, nem volna több fáradsága, 
mint most, midőn összevissza kaszálja az ese
mények folyam át, egy történeti személyből csi
nál kettőt, kettőből egyet. Avagy ezzel talán

széptani tekinteteket akar fitogtatni? Midőn mü
veiben a költészet minden mozzanata hiányzik, 
ezzel akarja azt megmenteni?

.

Korszakunkba tartozik Mügge Tódor is, 
ámbár már 1829-ben kezdett irogatni.

A 48-as évektől kezdve azonban haláláig 
(1861) folyton fáradhatlanul működött, és a kö
zönségnek kedvence volt. Több könnyűség és 
csillogás, mint mélység. Habár szeret oly tár
gya t, mely a jelennel viszonyban áll, mégis 
rokon a romanticismussal. Egy müve se mu
tat művészi kerekdedséget, habár törekszik is 
erre némelyikben. Hogy elemében érezze ma
gát, phantastikus háttérre, idegen, tropicus vi
dékre , exoticus jelm ezre , szingazdag csillo
gásra szorul. A romantikusoktól a reaiistikus 
kezelés választja el.

A romantikusok utolsó köre a berlini irók 
sorában fejlődött ki. Valamennyi közt csak 
Heyse Pál említendő termékenysége és fejlett
sége miatt. 0  az „U ckerm ark“ W alter Scott- 
ja. Regényei többnyire itt szerepelnek. Leg
jelentékenyebb mint beszélviró. E téren mű
ködnek tehetségei a legöszhangzatosabban. E 
téren képzelme és kezelési ereje kielégítő mind
addig , mig el nem ju t a tragicumig. Ebben 
mindig sentimentalis lesz. A beszélyben finom 
felfogása és lélektani vázlása helyes világítás
ban tűnik föl. Reá nézve, ki a valóban csak 
a regényest, a különlegest, gyakran a bizarrt 
keresi, kinek minden szobalánya seprűjével ke
zében, lélektani talány, a beszély abban a te
kintetben is előnyös, hogy egyoldalúságában és 
a költő által talán önkényszerüen is kezelhető 
természetében , a költő szeszélyének , jellem ek
ben , cselekvényben , logicában bővebb tért 
enged.

Heysével sok tekintetben rokon még egy 
másik elkésett romanticus : Scheffel. 0  Baden 
W alter Scott-ja, s W alter Scott-hoz úgy arány
lik , mint Baden Nagy-Britaniához.

Még egy íróról a Stuttgartban nagy szor
galommal működő Hacklanderről kell itt meg
emlékeznünk. Ö ez irók egész sorával, Horn
tól Scheffelig rokon, a mennyiben olvasott és 
olvasható müveket ir t , a nélkül, hogy magasabb 
költői ihlettel bírna. De minden egyéb tekin
tetben felettük áll. V alóban, ha már több re
gényre van szükség, mint a mennyit teremt a 
valódi művészet, sajnálni lehet, hogy nincs több 
ily k e d v e s e l b e s z é l ő .  0  nem lelkesít, és 
korszakot nem alkot, de képzelmével fel tud ta
lálni, és a feltaláltat elég elmésent n dja kelle



mes időtöltéssé összeállítani. Akárhány ember, 
a ki e szerencsés helyzetben van, hogy csak 
m u l a t s á g b ó l  olvas regényt, mélyedt el már 
e kötetes elbeszélésekbe kedélyes nyugalommal. 
Hackläuder müvei oly olvasóknak valók, kik a 
nap fáradalmai után szórakozást keresnek. 
Könnyű, általánosan érthető leírást és a szín
helynek mindig bájos és váltakozó kezelését. 
Ügyes cselszövény , elfogadható megoldás , és 
sohasem egészen elcsépelt készülék az olvasó 
érdekének megfeszítésére, és mindenekelőtt 
kifogástalan compositio jellemzik. Sokan azon
ban azt tartják: „Nicht schlecht ist schlecht 
genug.“ Hasonló tehetséggel, de sokkal ma
gasabb igényekkel, és azért sokkal kevésbbé 
örvendetes eredménynyel dolgoznak: Alexis 
Schücking, H erbert, R au , kik különben Mühl
bach Luiza irányában is Írnak. Prutz, Müller 
v. Königswinter, kik kötött nyelvben sokkal 
jelentékenyebbek , Höffer s a nő-irók legnagyobb 
része, p. o. Paalzow Hahn-Hahn grófné, kit 
különben a költői irodalom történetében nem 
kellene megemlíteni, midőn müvei nem annyira 
költői és széptani, mint inkább katholikus szem
pontból irvák stb. Mindezek közt hangulat és 
világítás által tűnik ki kisebb beszélyeiben 
Hackländer tanítványa : Höffer Ede.

A német regényirónők közt Ízlés jellemzi 
Polko Elizt. De kiválóan jó Ízlés szükséges is a 
genrehez, ha az ldállhatlanná nem akar lenni, mint 
a hogy például kiállhatatlan valamennyinél, ki 
e nőn kívül vele foglalkozik a német irodalom
ban. Hősei művészek. Az általános emberi 
igazsághoz, melyet a s z ív  ösztönszerül eg érez, 
ha nem is élt át ahhoz hasonlót, a mi az egyes 
esetben előfordul, méri az olvasó a költemény 
mértékét. Ez általános emberitől kivételt ké
pez a művészi lángelme számba nem vehetősége, 
meginérhetetlensége. Igaz lehetne benne az, a 
mi másban lehetetlen, és lehetetlen a z , a mi 
másban természetes.

Nincs hő s, mely regényben vagy beszély- 
ben jobban ellen állna a művészi kezelésnek, 
mint épen a művész, a költő. Ha e szerint a 
művész életében hiányzik a biztos mérleg, mely 
meghatározza a tárgy használhatóságát, más
részt ismét csak művészi érzék értheti meg. így 
a genre való és költészet, élet és művészet közt

inog és váltakozó ingoványos játékban, biztos 
eredetiségben megkapni csak az tudja, a ki a 
művész életének cselekményeihez és esemé
nyeihez nem hoz közönséges mérleget, csak az, 
a ki kecsesei és tapintattal művészi ösztönt köt 
össze.

S Polko Eliz e tulajdonaiból magyaráz
ható m eg , hogy müvein, ámbár csak a költészet 
és életirás veszélyes határvonalán állanak, min
dig el ömlik valami kedves báj , ámbár valódi 
művészi alakításig azok sohasem emelkedhet
nek , midőn hiányzik bennök a mély tanulmány, 
a kerekded compositio, az igaz költői ihlet és 
finom lélektan. Nőnek sokat bocsátunk meg*, 
ha szeretetreméltó. S őt a s z e r e t e t r e m é l t ó  
m o d o r o s s á g jellemzi.

Midőn már a tárgy által meghatározott 
genrénél vagyunk , szóljunk még végre egyről, 
ámbár talán nem is tartozik szorosan a költői 
regényhez.

Ez egy egészen uj német fölfedezés, ez a 
geographiai regény.

Alapítója ennek Gerstäcker. Eleintén szá
mos kötetben irta le vad és kalandos utait az 
európai civilisatiótól messze eső országokban. 
Később ezeket mindenféle romanticus mesék 
érdekes támaszául használta fel. A déli termé
szet képei, melyeket nem fenhéjázó leírásban, 
hanem eseményeinek dekoratiójakint tüntet fel, 
mindenkit m egragadnak, kinek érzéke van a 
természeti szép iránt. Néha egy gyarmatba 
vezet szerző, mely magányosan fekszik a tro- 
picai dél varázsában, és a csöndes családi bol
dogság bűvös képét tárja fel. Különlegesen 
németek lesznek regényei az á lta l, hogy a hő
sök rendesen német telepitők. Gerstäcker nem 
mn-iró, hanem csak hü tolmácsa annak, a mit 
felöleltek érzékei. Gyakorlat és Ízlés tanitákrea- 
listikus anyagját oly ügyesen kezelni , hogy 
tiszta, öszhangzó benyomást tesz az olvasóra, 
ki ezáltal észre sem veszi a z t , a mi hiányzik a 
szerzőben, s a mire ez igényt sem tart. Ha 
azonban e tulajdonok hiányzanak, feltűnik a 
genre egész nyeglesége, mint von Bibra müvei
ben, ki úgy ir, hogy csakis e vargabetűvel, Dél- 
amerikán át jöhetett az irodalomba.

ASBÓTH JÁNOS.
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LA FILE mm.
-  HUGO VICTOR. -

Que feit-il done celui quo sa doalear attend ?
Sans doute il n’aime pas, celui qu'elle aime tant.

Alfred de Vignj.

„Te m égj. Óh sz ó lj ! A szellő röpke csolnak 
Elvisz körömből drága kedvesem !
Elszedték vásznát már a sátoroknak,
Ott vártam é jje l: ah , indulunk holnap 
S az örömtől sírtam keservesen!

Eltávozol o szigetről ? Óh vájjon 
Szebb ég mosolyg a te hazád felett?
Ha m eghalsz: lesz-e, a ki megsirasson,
Ki friss gyepet majd sirhalmodra rakjon,
Ha rideg, kopár, puszta lett ? . . .

Emlékszel-é, midőn a szellő szárnyán 
Először jöttél hozzánk szabadon?
Ott hívogattál erdőnk sürü árnyán 
S bár nem sejtém, nem láttam , hogy ki vár rám — 
Megindultam e hivó hangokon ! . . .

Szép voltam akkor! Most ?„Óh ez az é l e t -------
Maradj, ne menj szép ifjú id egen !
Beszéljünk jó anyádról '• drága lé le k --------
Vagy énekelj, oly sok mit tudsz az ének,
Ha d a llsz : isten szól az égbe fen n !

Tied vagyok és tied boldogságom —
Ne menj, mért hagynád e hazát?
Mindened lészek én e nagy világon 
S te leszesz „gyöngyöm“ , „aranyom“, „virágom“ — 
Mint mikor bölcsőd ringaták!

Rabod leszek, ha el nem űzsz magadtól,
Ha rám veted szerelmes szép szemed, 
Megszépülök: ha itt maradsz, — és akkor 
Szeress bár, mint a fecske csak tavaszkor,

Én mindenkor tied leszek ! . . .

Búcsúzni jösz ? igen, ah jól sejtettem :
Otthon epedve vár szép k ed v ese d --------
Szeretni bírnám őt is ' Vigyj el engem,
Cselédje lészek és ez drága terhem,
Ha benne boldogságod fö lle led !

Nem szökhetem el jó atyám — s anyámtól,
És ezt az erdőt sem kerülhetem !
Mi lesz majd más vidéken a virágból?
Itt senyvedek. s ha v iszesz: bánatától,
De nálad szakad meg szivem ! . . .

Ha áll az ég és élnek a banánok*)
Ne taszíts el, ha egykor szerétéi!
Ne akard látni nélkülem hazádat 
Félvén : felhőkön át keres magának 
Utat lelkem, mig közeledbe é r ! — —“

Hogy reggel a vitorlák lengedeztek,
Üres volt kicsiny sátra és k ih o lt;
Partot, erdőt mindent összekerestek —
A lány se h o l! . . .  megszűntek a keservek . . .
Az ifjúnál keresték — ott se volt.

PRÉM JÓZSEF.

RÉGI NAGYSÁG ROMJAI.
Beszély, ir ta : DEÁK FARKAS.

Legtöbbet foglalkozott azonban Adriennel, ki- | 
nek lelkületében néhány árnyfoltot vett észre, melyet 
ugyan csak a legélesebb szem és rokonszenves szív lát
hatott vagy is inkább érzett m eg, de a mely később 
talán jellemére is kártékony hatással lett volna, ha 
jókor fel nem fedezik. Észrevette Andor, hogy Adrienne 
nem szereti nagynénjét s egyenes szemrehányást tett 
neki.

— De mit tegyek, ha látom , hogy semmit sem 
tudok kedvére tenni.

— Azt hiszi tehát, hogy nagynénje a hibás ?
— Valóban én nem tudora mit mondjak.
— És én tudom , hogy a hibás nem ő , mert ő 

kiskorától fogva nevelteté és gondozá kegyedet, úgy a

I hogy ő legjobbnak tartotta és oly indulattal, a mi
lyenre csak képes. Ő már idős nő volt, mikor kegyed szü
lete tt, ő más idők gyermeke és korunkat nem is ért
heti egészen; ő már nem változhatott a kegyed ked
véért s ezutánra még kevésbé változhatik. De kér
dem: kegyed igaz jó lélekkel, benső szeretettel áll-e 
elibe mindig? — Szemeit lesüti, nézzen rám Adrienne. 
Tegyen kísérletet, legyen mindig igaz s m egláta: egy
kor állandóan szeretni fogja nagynénjét.

Adrienne pedig azt vette észre, hogy szemei 
könyekkel teltek meg, s néhány percig hallgatva 
mentek egymás mellett.

*) Pogány istenek.
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Máskor fölemlítő, hogy a kis Evelinnel egyet- 
értőleg kinevették a vén grófnők járatlanságát a ma
gyar irodalomban; hogy a tilalom dacára éjjel regé
nyeket olvasnak , de mindezt annyi bensó'séggel, oly 
melegséggel és tiszta rokonszenvvel tévé, hogy Adri
ennek végre egy elrejtett gondolata sem volt előtte. 
Azonban voltak napok és hetek, midőn Andornak 
semmi kifogása sem volt; ilyenkor zongoráztak, da
loltak , játsztak s igazán úgy töltötték az idő t, mint
ha testvérek lettek volna. Vett is Andor egy szép 
könyvet, valami érdekes irodalmi gyűjteményt remek 
diszkötésben, s az első lapra rá irta: „a jó testvérnek 
Andor. ‘

E könyv volt Adrienne legdrágább kincse, s nem 
volt nap, hogy egyszer bele ne nézett volna. Kis bőrönd
jében selyemkendőbe takarva rejté el a világ szemei 
elől, pedig a háznál mindenki tudta.

Szeptember utolsó napjaiban nagy élénkség ural
kodott a vén ház ifjúsága, sőt mondhatni, majd min- 
denik tagja közt. A következő október 16-kán 
ugyanis az öreg grófnak születésnapja következett s 
erre mindenki készült.

Az idősebb hölgyek, úgy mint az ifjabbak, 
mindenik igyekezett valami csecsebecsével lepni meg a 
kedves házi gazdát. Volt suttogás, tervelés főként 
mert értesültek, hogy nem csak a közeli, de a tá
voli vidékről is sokan készülnek az ünnepélyre s va
lószínűleg többen el is fognak je n i, mert ez évben 
az ősz rendkívül szép volt és tartósnak mutatkozott. 
Összeszámították, hogy a háziakon és a legközelebbie- 
ken kívül legalább is tizenöt, húsz vendég lesz — so
kan cselédeikkel.

A Katinka grófné félje, Harmati Lajos is haza
érkezett s tizenkét üveg francia pezsgőt hozott az 
öregnek.

Andor uj találmányi! szemüveget hozott, minek 
az öreg gróf legjobban örvendett. Aztán kapott szi
vart. tárcát, házi sipkát, nyeső-kést, nyári takarót, 
láb-szőnyeget s a jó ég tudja még mit, mikért Őszinte 
öröm s atyai ölelés volt a köszönet.

Azonban az ünnep előestéjén, mintha csak a 
földből jött volna elő, folytonosan érkezett a vendég; 
negyven-őtven mértfold távolságból érkeztek az ötödik, 
hatodik íoku rokonok, barátok, ismerősök, s este nyolc 
órakor a nagy ebédlő-szobában volt legalább harminc- 
negyven tag telivér mágnás : többnyire férfiak.

Csodálatos társadalmi árnyalat! Mindenekelőtt 
nemes emberek, kik nemességükből csak a monarchia 
számára engednek valamit. Magyarok, kik magyar
ságuk egyetlen támaszául csak a dynastiát tartják 
szükségesnek , azonkívül elégnek hiszik a latin nyelven 
irt diploma régiségét és a családfa hibátlan ágazását. 
Hazafiak, mind tagjai a szent koronának, s legfőbb 
erénynek tartják a hazáért meghalni, de értté élni nem 
tudnak. Kereskedéssel, iparral vagy más szolgai te

endőkkel soha egyik sem foglalkozott; élhetetlenség 
tétlen büszkeség miatt majd mindenik mindenét elveszte 
s kevélyen és javithatlanul haladnak a kikerülhetlen 
pusztulás felé. Házuk bukását, családjuk szegényedé
sét mindenik a forradalomnak, a jobbágyok felszaba
dításának s azoknak a bolond 1848-iki törvényeknek 
tulajdonítja, melyeket megváltoztatni a nemesség kö
telessége. ügy beszélnek, mintha mindenik képes volna 
zászlós ur lenni, s békében vagy harcban az állam 
legmagasabb hivatalait viselni; de polgártársaik tö
megét a velők nem rokon munkás, iparos, dolgozó 
osztályokat, lenézik és szolgáiknak képzelik mint hat
száz év előtt, Az uralkodó pártot tévédőknek, az ezen 
túl állókat bolondoknak tartják, s türelemnek látszó, 
visszafojtott szenvedéllyel várják az idő t, midőn ők 
fognak a dolgok élére állani.

Gyermekeiket is úgy nevelik, mint ők magok 
növekedtek. Közintézetekbe nem küldik, hanem házi 
papok és hízelgő udvaroncok körében szívják be a fő
úri becsületesség és loyalis tunyaság régi elveit. Na
gyon is okosak vagy aluszékonyok lévén, zászlóikat 
nem merészük a jelen idők vívmányai ellen nyíltan 
felemelni, hanem mindent szidalmaznak, becsmérel
nek s kicsinykédé' catilinai társaságokká alakulnak.

A társaságban néhány ifjú is vo lt, nagyon véz
nák, nagyon puhák s első pillantásra nagyon finom 
modoruak, de azokra nézve, kik előttük szolgailag meg 
nem hajoltak sértők, cynikusok. Beszélgettek a csa
ládok fejléséről, s a születési rangfokozatokról. Kő z- 
intézetekbe soha sem járván, az iskolák növendékeinek 
barátságos szívélyessége és ifjúi vidámsága teljesen 
hiányzott náluk. Sima vagy göndör szőke fürteik, 
kihajtott széles ingalléruk, puha kezeik csak vén, kacér 
hölgyekre tehettek jó benyomást.

A ki pedig elgondolta aristokratiánk régi rend
szerét, mikor az ily nemes urtíak fejdelmi apródok be
járók voltak s huszadik évökben lovagokká lettek, 
elbusult, ha rájok tekinte, s eszébe ju to tt, hogy ezek 
is régi nagyság romjai.

— Ezek az urfiak olyanok, mint valami szine- 
hagyott pastell-képek — sugá az élénk Evelin Katin
kának — mi más a te Lajosod és a mi Ando
runk !

És minő lehet ezek jövendője? Az életrevalób
baknak a nagyságos mamák majd szereznek illő fele
séget és lakhelyet, hol folytatják elődeik hamis illu- 
sióit és bűvös önámitását; a léhábbakat veszni hagy
ják s ezek aztán elrongyosodnak, elrészegesednek s a 
legroszabb esetben addig várnak, mig valami eszeve
szett polgárleányka akad, ki vagyonkáját a legrongyo
sabb grófi címer kifoltozására használja.

Andor is megjelent e méltóságos körben, a kiváló 
lelkek ezen illatos paradicsomában, hol meglehetős 
hideg szívvel, habár forró kézszoritásokkal üdvözlék.
A főmérnökhöz mindenki nyájas, leereszkedő, beszédes,
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de Andornak már atyját s őt magát is renegátnak 
tekintek, ki elhagyta a fényes rang tündöklő' piedestal- 
já t és alászállott a munkás n.'p osztályába.

Ha ő közeledik, elhallgatnak és közönyös tárgy
ról kezdenek beszédet, s némelyik megkérdi: Hát sze
gény anyád él-e még ?

Az iíjak érzik az illemet, nem is beszélnek 
Andorral, s az legjobb hozzá, ki unalmas lateinernek 
nevezi és szemet mereszt midőn észreveszi, hogy a 
nők mily hosszasan és érdekesen beszélnek vele. Meg 
nem foghatják, mit lehet beszélni ily emberrel, ki nem 
tagadja el, hogy munkája után él.

Mindezek mellett az ünnepély meglehetősen si
került ; eljött a falu plébánosa , a nyugalmazott jegyző, 
az öreg néptanító tiz-tizenkét leánykával, s mindenik 
szives, régi idők óta divatos köszöntőt mondott. — 
Egyik leányka gyönyörű rózsa-bokrétát hozott s mi
kor mondókáját elvégezte, zavarba jött s nem tudta : 
kinek adja a virágot a sok ur közül. — A tanító 
in te tt, m utato tt, de a leányka csak pirult és nem 
mozdult:

— Add kedves gyermekem e virágot ánnak, kit 
te leginkább szeretsz — szólt bátorítólag a házi ur. 
És a leányka derült arccal előre lépve a bokrétát An
dornak adta. Erre aztán volt nevetés, taps és volt 
gúnyos mosolygás a mennyi kellett. A házi ur végre 
kérdé :

— Ismered ezt az urat?
— Igen uram , a nyáron az életemet mentette 

meg: kihúzott Pesten a vízből.
— A Dunából ? — kérdé több hang.
— A városligeti tóból — felelt Andor nevetve. 

Erre aztán volt egész sereg pikánt megjegyzés, me
lyekre Adrienne egyik szomszédjának igy felelt:

— De ön is ott volt két-három ú rra l, s egy 
lépést sem mozdultak.

— Mily bamba ez a leány, — mondá Oszkár, 
midőn Adrienne tovább ment.

—. És hideg, mint a novemberi szél.

VI.

Már épen vacsorához akart ülni a boldog társa
ság, midőn egy idegen úrral Andor atyja, a vén Temesi is 
megérkezett. „ Scharf Hébert barátom!“ mutatá be a 
házi urnák és Murányi grófnénak. A grófné hidegen 
fogadta, a háziúr pedig hangosan nevezte „tisztelt 
barátjának“ a soproni bőrkereskedőt. „Házam szíve
sen látott vendége, tessék, kérem id e , nézze csak itt 
van szép kis húga Adrienne!“ Adrienne szelíden állt 
előtte, s oda simult, hogy eddig soha nem látott 
nagybátyja homlokát megcsókolja.

— A hercegnőnek bőrkereskedő nagybátyja! — 
kérdék egymástól az oroszlán szivek utódai.

— Hercegnő? — Ez még kérdés tárgya— jegyzé

meg egy máltai lovag. — Mindenki sietett he
lyet foglalni, s a vén,  mohos fedél csak bámult, hogy 
e m ú l a n d ó  tarka népség mily derekasan mulat.

Az öreg Temesi kéW agy három levelet hozott 
Andornak, ki vacsora • alatt átfutván azokat, kissé 
hallgatag lett, s némán tekinte Adriennére, aztán Ka
tinka grófnéhoz fordult és ezt súg ta:

— Ki vagyok nevezve a külügyminisztériumba 
és igy Bécsbe kell mennem.

— Rögtön ?
— Talán holnap, legfelebb holnapután.
A vacsora, mint mindig, jó kedvet okozott, ha

bár nem volt „sans reproche“ , mert azok a vastag 
rétesek és csőregék, melyeket a jó lalusi nép ho
zott, nem voltak teljes öszhangzásban a tizen
két Roedererrel. — No de annyi embernek nem 
is tréfa igazi nagyúri vacsorát adni, egy sze
gény, kis falu elhagyatott, rongyos kastélyában! 
— Mikor az ember éhes a kék fogak is mindent 
harapnak és ezek az urak szörnyű nagy mesterek a 
külszín megtartásában. A hajdú-káposztával szaporí
tott disznósültet oly remek kézmozdulatokkal vagdal
ták fe l, s oly finom modorral fogyasztották, mintha 
valami „cerf a Timperatrice-t“ nyeldestek volna. A 
jegyzőné szilvás bélesét bizonyosan „törte aus pé- 
ches“-nek képzelte a társaság kétharmada.

Vacsora után Scharf ur, Murányi grófnéhoz kö
zeledve, egész alázatossággal kihallgatást kért másnap 
reggelre, mert ő bármennyire el volt ragadtatva e 
társaság által távoznia kellett — mint mondá — 
Pestre hivták üzleti teendői. Murányi grófné méltó
ságteljesen jelölte ki a másnapi kilenc órát, reggel 
előtt ő méltósága a gróf szobájába. Aztán a mit az
előtt oly bensőséggel soha sem te t t , Adriennét magá
hoz ölelve megcsókolta, s a társaságtól hamar vissza
vonult.

Scharf urnák alkalma volt még ez este néhány 
szót váltani Adriennel. Nagyon megtetszettek egy
másnak , de Adriennét annyira meghatotta Andor el
utazásának h ire , hogy nagybátyjával szemben sem volt 
képes szokott vidámságát megtartani.

Scharf ur éjszakára a faluba m ent, a Temesiek 
s még néhányan hazakocsiztak. Andor megígérte, 
hogy még holnap átjön , s Lajos néhány úrral kár
tyázni ült, hogy ne kelljen lefeküdni. így aztán csak 
elhelyezkedtek valahogy a méltóságos tagok s rájok 
is ugyanazon éj boru lt, mely az egész közönséges ter
mészetre , s szemeiket ép az az egyszerű álom zárta 
le , mely az alsó néposztályból való embereket szokta 
enyhíteni.

Scharf ur fehér gallérait kissé me gigazgatva, ha
ján egykissé simítva, s magát illedelmesen kiköhé- 
cselve halkan kopogtatott a méltóságos gróf ajtaján.
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A szobában volt Murányi grófné és a házi ur nyu- 
godtaknak látszottak, . de a gróíné izgatott volt s kissé 
fájt is a feje: keveset aludt.

— Tessék! Jó reggelt „tisztelt barátom“, isten 
hozta, tessék helyet foglalni.

— Méltóságos grófné, én azért jöttem, hogy hú
gomat hazavigyem. Édes anyám nagyon óhajtja lát
ni őt.

— Hogyan uram , tizenhat évig soha sem 
jutott eszökbe, hogy haza vigyék és most már nagyon 
óhajtják ?

— Mindenekelőtt ki kell jelentenem, hogy mél
tóságod beleegyezését mindenesetre ki akarjuk nyerni.

— És én soha sem egyezem bele.
— Bocsánatot kérek méltóságos asszonyom, de 

a pert mi viszszük és ha elvesztenék, akkor Adrienne 
csak a mi rokonunk.

— Nekem akkor is vannak jogaim , mert tizen
hat évi gondoskodás csak ad némi jogot. . . Ne szól
jon u ram ; önök évenkint hatszáz forintot küldöttek a 
gyermeknek, ez összeg érintetlen egy pesti bankban 
letéve növekszik s Adrienne vagyonát képezi, — én be
látásom szerint neveltetem ő t , és igy második anyja | 
vagyok. . . .

— És méltóságod akkor sem volna hajlandó át
engedni húgom at, ha perünket elvesztenék ?

— Uram!
— Megbocsát méltóságod, de nekünk ez ügyet 

véglegesen tisztába kell hoznunk?
— E kérdésre, uram, csak akkor fogok felelni, 

ha az ítélet megtörtént. . .
— E szerint én az ügyet egyelőre bevégzettnek 

tekintem és csak húgomhoz van pár szóm.
A gróf behívta Adriennét.
— Kedves húgom — szólt Scharf ur — kegyed 

a mi családunk tag ja : atyjának családja elismerni 
nem akarja, de nálunk szerető rokonokra fog ta
lálni, és bármi fordulat álljon be, mint mindig, tárt 
karokkal fogadjuk: anyám, bátyám és én. A mi meg 
engemet illet : nekem nincsenek gyermekeim, a jó isten 
szép vagyonnal áldá meg munkámat és vagyonom fe
lét kegyed örökli, de csak egy feltétel a la tt: ha nőül 
nem megy mágnáshoz. . . .

— De uram , ez sértő feltétel — jegyzé meg 
izgatottan a grófné.

— Ha a grófné tudná, hogy feledhetlen nővé
rem mennyi gyötrelmet és kint állott ki szerencsét
len szenvedélye m iatt, s hogy jó anyám és mi mind
nyájan mennyit szenvedtünk a magas összeköttetés 
következtében — bizony természetesnek találná e föl
tételt. Ez nem szeszély, ez tanúság, melyre szegény 
nővérem kora halála oktatott. . . . Isten önnel gyer
mekem , emlékezzék meg szavaimról, s néha gondol
jon ránk is. . . . Méltóságos grófné — gróf ur! Ma- ; 
gamat ajánlom. Adriennét homlokon csókolva Scharf j

ur gyorsan távozott, s a gróf, a grófné és Adrienne 
egy percig némán, mozdulatlan álltak, — mindenik 
a maga módja szerint gondolkozván ez emberről, a 
ki a mindennapi élet megtestesülése volt illusio és 
ámítás nélkül.

YH.

Ez a nap nem azért virradt fe l, hogy a karat- 
nai társaság hangulatát vidámságban tartsa. Scharf 
ur megjelenése s gyors elutazása a szó teljes értel
mében elszomorította a puhakedélyü házi u ra t , ki 
szüntelen csak azon töprenkedett, hogy hát már a vi
lág nemcsak hogy semmit sem ád a kék vérre, ha
nem engesztelhetlenül is gyűlöli ezt a szegény, bolió 
osztályt. Hiszen én a légynek sem vétek, dolgozom, 
szegény vagyok, kerülöm a világot, s mégis vannak 
emberek , kik könyörtelen cynismussal beszélnek rot
hadásunkról. Szegény fejünk! bizony, bizony vége 
már a régi jó időknek!

A grófné sértve érezte magát s hálátlannak tartá 
a Scharf családot, Adrienne pedig szerette volna, ha 
Andorral nyugodtan megvitathatták volna a tárgyat, 
de erre nem volt már idő, mert midőn a verandán 
mind együtt voltak, Andor hirtelen felkelt üléséből s 
Adrienne kezét megfogva szólt: „Nekem távoznom kell, 
isten áldja meg, legyen boldog!“

— Isten önnel! — mondá Adrienne elsápadva s 
Andor kezét forrón megszorítva. Alig tudta e két 
szócskát is kimondani: szemei könnyekkel teltek meg. 
Andor hirtelen elfordult Katinkától és Elvintői bú
csúzott, ki zokogva borult nyakába s kétszer háromszor 
megcsókolta Andort. Mindenki meg volt hatva; az 
öreg Karatnai ünnepélyesen megáldotta, még az öreg 
hölgyek is kezet nyújtottak, s aztán az ifjak a kapuig 
kisérték, hol ő lovára pattanva gyorsan elvágtatott, 
nehogy észrevegyék sűrűn hulló könyeit.

Október közepe volt a határidő, melyben az öreg 
hölgyek a városba szoktak visszatérni. Ok a fák sár
guló lombjait, a levelek hullását s az ég borúját nem 
állhatják ki, s nyugtalan vágygyal sietnek a főváros 
melegített szobáihoz s élénkülni kezdő szalonjaihoz, 
hol kávé, thea, csokoládé és finom pletykák egymást 
felváltva vagy kiegészítve illatoznak mindazok számára, 
kik a társasághoz tartoznak, ha szinte oly szegények 
is , hogy magok nem fogadnak, csak elfogadtatnak.

Murányi grófné érzékeny búcsút vévén kedves, 
előzékeny sógorától, s annak szeretetreméltó leányai
tó l , s a közeli viszontlátás reményében két barátnéjá- 
tól is, — Adriennel együtt józsefvárosi lakásába fész
kelte vissza tisztes egyéniségét.

A sors könyvében azonban úgy volt megírva, 
hog}' Adrienne többé ne maradjon ő méltósága védő 
szárnyai alatt.
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Alig voltak ugyanis pár napig Pesten, mint a 
villám csapott be a Scharf ur sürgönye, jelentvén, 
hogy Adrienne szülőinek házassága véglegesen törvé
nyesnek ismertetvén el, a per meg van nyerve.

És ime másnap érkezett az öreg Lichtenfels 
hercegné levele, melyben jelenti, hogy társalkodónője 
még aznap leindul és szeretett kedves kis unokáját 
fel fogja kisérni, hogy anyai karjaiba szoríthassa.

Murányi grófné azonnal parancsot adott Adrien
nek, hogy készüljön. A vonakodásra, megtagadásra 
nem is gondolt. Eszébe sem jutott, hogy tizenhat évig 
a hercegi család tudomással sem látszott bírni 
Adrienne létezéséről, sőt ennek anyját a per folytán 
igen sokszor illette sértő címekkel. Az sem jutott eszébe, 
hogy a Scharfok évenként pénzt küldöttek a leányka 
nevelésére, a hercegi család nem ; hogy azok a p e r  le 
f o l y á s a  e l ő t t  többször emliték, s utoljára maga 
a családfő kérte a gyermeket, a hercegi család csak 
v é g í t é l e t  u t á n  és, mondhatni, követelőleg lépett 
fel. Valóban ily összehasonlításokra a grófné elméje 
teljesen képtelen v o lt, sőt bizonyos kegyeletérzettel 
olvasgatta ő hercegsége levelét és meg is mutatta ba
rátainak , megjegyezvén, hogy mennyi jóság és ne
messég sugárzik e szép levélből.

A mi Adriennét illeti, ő az egész dolgot megle
hetős közönynyel fogadta. Valami ismeretlen vágy la
kott benne, mit iíju lányoknál gyakran föl lehet fe
dezni, — menni óhajtott akárhová, csak menni, el 
azon helyekről, hol szigorú gyermek-korát töltötte, 
hol öröme kevés, gyönyörűsége épen semmi sem volt,

hol őt igaz lélekkel senki sem szerette. Ezt a félig 
sejtett, félig érzett vágyat csak a Karatnán töltött 
nyár fojtotta volt el egy időre, mert ott érezte az em
berek sziv-melegét, s ott nénje is jobbnak mutatko
zott iránta. De Andor hirtelen távozása s búcsúja után 
Adrienne ismét a régi vo lt; szerette volna, hogy 
szárnyai legyenek, melyek magokkal ragadják a mesz- 
sze távolba. Két kis úti ládába összerakta mindenét, 
nagynénjének nehány ékszerből álló ajándékát kényes 
szemekkel elfogadta, s midőn áz előkelő hölgynek 
látszó társalkodónő délelőtti látogatás után esti nyolc 
órakor is megjelent, Adrienne kissé elsápadt, de tar
totta magát, s hirtelen elbúcsúzva, a bérkocsiba ült.

Szótalan volt az indóházig, szótalan a vonaton 
egész éjszaka. Csak úgy három óra felé szunnyadozott, 
néha egy-egy ártatlan sóhaj lebbenvén el ajkairól.

A coupéban Adrienne és a társalkodónő egymás 
mellett ültek. Szemben velők egy nagybajuszu őrnagy 
és valami bécsi kereskedő foglalt helyet. Ez utóbbi 
nagyon álmos lehetett, mert amint a vonat Pestről 
elindult, egész éjjel csöndesen aludt. Az őrnagy 
Esztergámnál szált be, s azonnal beszélni kezdett a 
társalkodónővel, de mint utasok szoktak közönyös 
egyhangú tárgyakról. Adrienne egy szót sem szólt, 
de midőn elszunnyadt, úgy tetszett, mintha álmában 
a nagybajuszu ember integetne feléje, mintha ujjait 
bajusza közé nyomná, s aztán kezét szive tájára 
tenné.

(Folytatjuk.)

A TIZENKÉT APOSTOL
— MARLITT E. BESZÉLYE. -

Egy kisebb német város végén, o t t , hol annak 
utolsó utcái meredek helyre vezetnek, nagy és régi 
kolostor emelkedett. Kietlen épület volt a z , mely 
beomlott ablakai s csikorgó szélkakasaival nem a leg
jobb benyomást tette a szemlélőre. A falüregekből 
bozontos gaz csüngött a lá , s a szétraállott arabes- 
keken a magas moh és penész valóságos erdőt képe
zett. A kolostor épülete egy ősrégi várfal oldalán 
emelkedett, s kölcsönösen megerősiték egymást. Mint 
két megvénült, gyönge bajtárs, ki egymást támo
gatja. Ez a fal pedig jókora vastag vo lt, s annyiban 
előnyére szolgált a kolostornak. Teteje földdel volt 
megrakva, s igy mezei virágok, fű és lóhere nőttek 
rajta, mintha valami rét lett volna, s nem a szirtes 
s kemény kőfal. Igaz ugyan, hogy az egész csak egy 
keßkeny, hosszú virágágyat képezett, melyen egy láb- 
nyi széles ösvényke vezetett; de mindenekfölött tiszta

s rendezett volt, mint bármely házi kertecske. Az 
ösvény szélén violák diszlettek; középett liliomok és 
fehér rózsák pompáztak, s a földi eper lángvörös gyü
mölcsével , széles, rovátkolt leveleivel barátságosan 
hajolt feléjök, a vad borostyánnal együtt, mely a 
falon fölhúzva, Tvastag, fényes lombját a virágágyon, 
keresztül-kasul befutván azt, nyugalmasan pihenteté. 
A fal mögött a kolostor egykori kertje feküdt, mely 
most már elpusztult, s nem egyéb, mint egy kopár 
csak itt-ott zöldelő rét vo lt, melyen a kolostor lakói
nak néhány kecskéje legelészett. Közvetlen a falnál 
azonban egész ligete zöldéit a mogyoró- és csipke
bokroknak , melyek felnyúltak a kis kertecskéig, s ott 
átláthatlan sövényt képeztek. Tavaszkor a folyondár 
is felfutott e bokrok mellett s kék virágai a kis ker
tecske egyetlen fapadja fölött nyíltak. Egy vén gesz
tenyefa pedig messze — egész az országút fölé —



kiteijeszté széles, lombos ágait s teljesen beárnyalá a 
kis padot, melyről a város e legvégső házait lehetett 
látni.

Idegen láb sohasem érintette volna ez elrejtett, 
legkevésbé sem hívogató városrészt, ha a régi kolos
tornak egy még régibb kincse , becses emléke nem 
lett volna: az „istenasszony temploma,“ melynek két, 
magasra nyúló tornyára a mondaköltészet örökké vi
ruló koszorút kötött. A templom használatlan és min
dig zárva volt. Mióta az apácák utolsó „miserére“-je 
elhangzott, többé egy ének, egy accord sem rezgett 
végig a m agas, imposant oszlopcsarnokon. Az örök 
lámpa elaludt; az orgona szétzúzva a földön hevert; 
az elhagyott oltár körül fecskék s vampvrok röpköd
tek s a pompás , érdekes siremlékek — hirdetői sok 
rég elenyészett nemzedék egykori jólétének — elha- 
gvatva álltak o tt, vastag, sötét portól belepve. Csak 
a harangok, melyeknek csodálatos, összhangzatos 
kongása az egész vidéken híressé vá lt, mutattak 
némi életet az egykori nagyszerű templomban. Min
den vasárnap hallatszott hangjuk; busán , áhitatosan 
rezgett az végig a pusztaság e szánalmas vidékén, de 
fájdalmas, szivreható hívására nem jelentek meg a 
hívők.

Hogy a fenséges épület m ellett, az omladozó 
kolostor megmaradt, az a tekintetes városi hatóság 
bölcs belátásának s oekonomiai szakavatottságának 
tulajdonítható. Tulajdonképi hivatását már rég el
vesztette volt. Luther hatalmas szava itt is szétfeszí
tette a már rozsdás bilincseket. Az uj tanokhoz szító 
város mindazáltal nem volt kegyetlen, mert nem űzte 
el az „isten menyasszonyai“- t , hanem meghagyta 
nekik a kolostort mindaddig, mig az utolsó is el nem 
szenderedett az urban; akkor azután a kolostor épü
lete a város birtokába ment á t, mely is egy részét 
annak a szegényeknek menház gyanánt átengedő.

Ez időtől fogva a rostélyos ablakokon belül hal
vány apáca-arcok helyett, szakálas, bozontos bajuszu 
képeket, vagy szorgalmasan varró anyák ráncba bo
rult arcait lehetett látni. Az udvar simára mosott kö
vezetén pedig, melyet azelőtt csak az apácák kemény 
facipője, vagy a hosszú kolostori ruha uszálya érin
tett — most vásott, rongyos gyermekek futkostak, 
lármáztak. A falon viruló kis kertecskén kívül, még 
csak egy barátságos pontja volt e kolostornak, me
lyen az ember szeme megpihenhetett, ha az itt fel
halmozott emberi nyomorúság szomorú képén elfáradt. 
A kolostor ama szögletén, mely a várfalhoz támasz
kodott , négy tisztán tartott ablak volt látható, me
lyek fehér függönyökkel voltak ellátva. Az utolsó ab
lak a kertecskére nyílt, úgy, hogy kényelmesen ajtó
nak is lehetett használni, a mi meg is történt, mert 
bizonyos napokon egészen ki volt tárva. Innen a 
gesztenyefáig kötél volt feszítve, melyen rendesen 
tiszta fehérruha függött s látni lehetett, mint já r ki

s be ez ajtóféle ablakon egy tisztességes nőszemély, 
ki szorgalmasan sűrgött-forgott, s a fehérruha elhe
lyezésével foglalkozott.

Ez Hartmann volt, a jámbor aggszüz.
Tulajdonképen Zsuzsikának hívták, a városban 

azonban már régóta „tengeri nimfa“ volt a neve. és 
sok ember azt h itte , hogy valóban igy hívják. E ne
vet pedig azért kapta, mert nagyon sajátos külseje volt. 
Azonban nem szépsége, tündéries kelleme, s elragadó 
bájai tették sajátságossá — mind e jó oldalak a hat
vanadik év közeledtével már rég elenyésztek — ha
nem különös elsuhanó, félénk járása s titokteljes vi
seleté , mely mindenkinek feltűnt, ha m agas, szikár 
alakját az utcán végig iramodni látta. Egyébben in
kább denevérhez hasonlított, legalább hajlo tt, éles 
majdnem átlátszó orra, hamuszin bőre s nagy, fény
nélküli szemei, melyek félénken pislogtak, e sajátsá
gos állatra emlékeztettek.

E benyomást a fekete polgárias fejkötő teljeseu 
kiegészítette. Ez szorosan a fejhez simulva, a homlo
kon minden szál hajat elfödött s mindkét oldalon tél
re álló csipkével volt beszegve. A tengeri nimfa egy 
szegény cipész gyermeke v o lt, ki őt s valamivel idősb 
fivérét Joachim-ot szigorun s istenfélőn nevelte, s 
mindkét gyermeke iránt más óhajtást nem táplált, 
m in t, hogy Zsuzsika később szolgálni menjen, s igy 
becsületes módon kenyerét megszerezze, első szülöttje 
pedig vele szemközt ülve a háromlábú széken apjával 
együtt a tisztességes cipész mesterségét gyakorolja. 
A csöndes, szelíd Zsuzsika, kinek eszmekörének a 
cipész-műhely keskeny falai teljesen megfeleltek, meg 
is elégedett élte céljával, melyet atyja kitűzött neki. 
A fiatal Joachimnak azonban nagyobbra nőttek szár
nyai, sokkal nagyobbra, elannyira, hogy az „isteni 
tudomány“ légkörét érintették. Fényes szellemi ké
pességgel volt megáldva, melyeket vasszorgalom által 
gyámolított, s igy sikerült is neki meglehetős össze
gű stipendium segítségével, theologiát hallgatni. Vizs
gáit már letette vo lt, még pedig kitűnő sikerrel, s 
néhányszor prédikált is a városban nagy, díszes hivő 
sereg előtt, fényes kitűnő eredménynyel — midőn 
egyszerre folytonos tevékenysége folytán beteg l ön, s 
nemsokára tüdővészben meghalt.

Zsuzsika, ki bátyját mint valami magasabb 
lényt tiszteié, majdnem meghalt bánatában. Éjjel
nappal sirt, kesergett. De fájdalmánál mégis erősebb 
volt egy kedves, de fáradságos kötelessége, mely arra 
kényszerité, hogy bánatát háttérbe szorítsa. A házban 
ugyanis egy árva gyermek volt, ezt Zsuzsikának ápol
nia és fölnevelnie kellett. — E gyermekről a következő 
történetke szól. Egykor, midőn a fiatal Joachim már 
theologus volt és Zsuzsika már hosszabb idő óta 
„sztíz“-nek hivatott a tiszteletreméltó polgárnők által, 
az a különös esemény adta elő m agát, hogy a góly a 
„nagyon későn s teljes szükségtelenül“ — mint a
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megrémült cipész mondá — ismét fészket rakott a 
szerény műhely födelén. Az utolsó gyermek óta, me
lyet a fehér-tollú, jámbor madár halva hozott, ki
lenc hosszú év múlt el. A gondteljes mesternő nagyot 
sóhajtott, a mint a porladozó bölcsöt elöl:ózta a ház 
legelrejtettebb zugából, s könyei bizonyára könnyebben 
utat törtek magoknak beesett szemein, mint az édes
bús mosoly fonvadt ajkain, midőn az ijedező pókokat 
szétriasztotta a kis ágyról, s valami nedves rongvda- 
rabbal megtörülte annak porlepte oldalát. Hogy e 
szomorú munkát végezé egyszerű, gorombán festett 
angyal arcok tünedeztek elő a bölcső mindkét oldalán, 
melyek barátságosan mosolyogtak, s kék szemeikkel 
ártatlanul tekingettek, mintha valami kis apró, hoz
zájuk hasonló arcot keresnének. Aztán oda állította a 
bölcsőt ágya mellé, közel az ócska háromlábú szék
hez , melyen a cipész ü l t , s kétségbeesve, nagy erő
feszítéssel valami czizma-talpon kalapált.

Mindez azonban semmit sem használt, mert a 
bölcsőt elvégre még sem kalapálhatta szét s később 
valószínűleg még kevésbé tette volna meg, mert ak
kor valami kedves, kis jószág feküdt abban. De mint
ha az a vén gólya, csak megbolondult volna ! ügy 
te tszett, hogy eltévesztette a házat, vagy hogy 
nem jól látott s a műhelyben felakasztott kaptafákat 
egy nagy és főnemes család címereinek nézte, mert 
hát — mi tagadás benne — az a poronty nem nézett 
ki valami szegényenk, sőt mondhatni, igen előkelő 
orrocskája volt, sokkal előkelőbb, mint általában a 
„ suszter—gyerekek“-nek szokott lenni. Különösen pe
dig ragyogó fehér testszine, tündöklő, aranysárga, 
puha haja s nagy kék szemei, mindez valami csodás 
kis herceglánykára emlékeztetett. Atyjának ennélfogva 
valóságos kincse lön — anyja a szülés alkalmával 
meghalt — testvérei pedig nem győzték eléggé cso
dálni , sőt tisztelni. Mialatt az ifjú theologus avatott 
tollával latin classikusokat fordított, fáradhatlan lába 
könnyedén ringatá a kis bölcsőt. Ha lenézett a kis 
lánykára, eszébe iutott a classikai ó-kornak minden 
női szépsége s ifjú képzelete megtelt azokkal, ha a gyer
mek mosolygott. Ilyenkor valóságos lelkesültség szállta 
meg, s ő nem is késett érzelmeinek hangzatos, jól 
csengő versekben kifejezést adni.. Zsuzsika pedig a 
legönfeláldozóbb módon ápolta s nevelte az aranyhaju 
kis tündért. Mindig tisztán tartotta ő t, és sohasem 
távozott el a nélkül, hogy a gyermeket magával ne 
vitte volna , mert hisz az emberek megálltak az utcán, 
s nem győzték eléggé bámulni a gyermek elragadó 
szép fejecskéjét.

Midőn Joachim meghalt s a cipész is nemsokára 
itt hagyta a nyomorúság szánalmas tanyáját, mely 
csak az utóbbi időben vált reá nézve valamennyire 
vigasztalóvá, Zsuzsika a város kegyelme folytán a ko
lostorba költözött s mósóno lett. Nem hozott magával 
semmi egyebet, mint kis neveletlen bugát, csekély

öröklött holmiját és szorgos kezeit. De a mi legin
kább magára vonta a zárdalakók figyelmét és okot 
adott gáncsolásaikra, az egy csinos, zöld függönyök
kel ellátott üvegszekrény vo lt, melyet a tengeri nimfa 
az uj lakásba állíttatott. Ez a kis szekrényke meg
halt fivérének könyveit foglalta magában. Zsuzsikára 
nézve persze semmi értékkel sem bírtak ez irodalmi kin
csek , mert semmit sem értett mindabból, a mi azok
ban volt: ámde jól tu d ta , mily benső megelégedéssel 
szemlélte fivére e kincseit, mennyit éhezett, mennyit 
fáradozott, mig eme vagy ama hőn óhajtott munkát 
megszerezhette. Minden címlapra neve volt Írva , az
zal a szép írással, melyet Zsuzsika mindig oly nagyon 
megcsodált; minden könyvből egyes papirszeletek kan
dikáltak k i , melyeket az érdekesebb helyek megjegy
zése végett tett oda.

Némelyik könyv még papírba volt takarva, 
s mindenik szent ereklye volt Zsuzsikára nézve, a 
melytől a világ minden kincséért sem vált volna meg, 
inkább ében halt volna. Azért is akkor lön először 
életében haragos, midőn szomszédnői e haszontalan 
dolgok eladását tanácsolák neki.

A tengeri nimfa mostantól fogva csak is mun
kájának és kis buga nevelésének élt, mert a kis 
Magdolna e közben föltűnő szép lánykává nőtt. Zsu
zsika gyakran titkos élvvel tekintgetett reá, s képze
tében már mint derék házinőt látta , egy époly derék 
polgár oldalán. Azonban a sors époly kevéssé kér
dezősködik , mit tegyen, mint egy fiatal szerető szív, 
az anyai szeretet és gondoskodás u tán , s úgy lön, 
hogy Zsuzsika is nemsokára szép tündér álmaiból 
zordon valóra ébredt.

Nem messze a várostól, melyben e kis törté
net játszik, amaz időben, magányos kastélyában, egy 
magányos özvegy hercegnő é lt , kinek szolgálatában, 
— minthogy szenvedélyesen kedyelé a művészetet, — 
egy olasz művész volt. Ez a nápolyi volt a z , ki 
Zsuzsikának jövendőbeli terveit meghiusitá. Az olasz 
művész szép férfi volt, tüzes, fekete szemekkel é3 éj- 
sötétségü fürtökkel. Egy nap raegpillantá Hartmann 
Magdolnát, ezt a szőke angyalt, amint fején egy ko
sár finom fehérneművel, a kastély kertjén keresztül 
ment. Azonnal heves szenvedély lobogott föl szivé
ben , s midőn nehány héttel később, a lombos hársak 
árnyékában lángoló szerelmet vallott neki, Magdolna 
sem állhatott ellent, s bár könyes szemekkel, de még
is megigéré az olasznak, hogy követni fogja déli 
honába.

A tengeri nimfára nézve roppant csapás volt, 
midőn Magdolna elmoudá határozatát, s egyszersmind 
kijelenté, hogy, ha nem volna szabad követni kedve
sét , ő bizonyosan meghalna. Zsuzsika rimánkodni, 
kérni ak art, de az ifjú lányka utóbbi fenyegetése kö- 
octkeztébcn elfojtá könyeit, s nem ellenzé, hogy egy 
szép reggelen, egyszerű esküvő u tán , Bernaldo, az
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olasz szobrász, ifjú , szép , szőke nejét a kocsiba emelje 
és a német hazának örökre Isten hozzádot mondjon* 
Tizennégy évig rendesen jöttek a levelek Olaszország
ból , melyek tudtul adák a szerencse változó fordula
ta it; a tizenötödik évben azonban egy vastag levél
csomag érkezett Nápolyból. Nem is Magdolnától volt 
az, mert midőn felbontó, nővérének egy kis levélkéje 
esett ki ugyan belőle, melyben az egekre kéri, hogy 
legyen hü gyámola egyetlen gyermekének, mert ő 
élte végének közeledését é rz i, mellette azonban még 
a hatóságnak egy irata vo lt, mely jelenté, hogy Ber
naldo Giuseppe szobrász, nejével együtt , forróláz kö
vetkeztében meghalt, egy nyolcéves leánykát hagyván 
hátra. A megholtnak egy barátja az elárvult gyerme
ket Bécsig magával akarja vinni, hol a rokon átve
heti , vagy ha az nem akarja, úgy egy nyilvános inté
zetbe adandja. Egyszersmind kijelenté az irat, hogy 
a szülők semmi vagyonnal sem birván, a szegény el
árvult kisdedre semmi örökség nem maradt.

Eleinte keservesen sirt a tengeri nimfa, csakha
mar azonban csodálatos gyorsasággal összeszedé ma
gát és rendkívüli erélyt és buzgalmat fejtett ki. Elő
vette boldogult anyjának fülbevalóit, s a magáéit is, 
melyeket még bérmáltatása napján ajándékul kapott. 
Azután a fehér fejkötőről, mely anyjának legfőbb dí
sze volt, lefejté az aranyhimzést; s még atyjának vas
tag ezüst óráját és tizenként ezüst mellény gombját is 
hozzá tette. Mindezt elvivé az aranyműveshez és el
adó. Ekkor kinyitó az üvegszekrénykét és kivett be
lőle — nem könyvet — hanem egy kis nehéz csoma
got. Ezt már reszkető kézzel és könytől ázott sze
mekkel tévé. A kis csomag fehér papirba volt ta
karva , a melyen nagy, feszes betűkkel, s nem a leg
jobb helyesírással ez vala Írva: E kis pénzért becsü
letes temetést szeretnék, de még egy sírkövet is, 
a melyen az legyen irva: Hartmann Zsuzsánna szűz.“ 
A kis csomagban harminc csengő ezüst darab volt , a 
mi az eladott holmikért kapott összeggel együtt negy
venöt tallért tett.

Egy reggelen a tengeri nimfa ablakaira a szép 
tiszta fehér függönyök helyett, kék papírdarabok vol
tak ragasztva, és a virágok is eltűntek a párkány- 
zatról. A tengeri nimfa, a zárdalakók végtelen ál- 
mélkodására, elindult, hogy megholt nővérének gyer
mekét elhozza. Három hétig volt oda. Ekkor egy
szerre egy szombat délután ép oly halkan, mint mikor 
eltávozott a kolostor udvarába lépett a tengeri nimfa. 
Örege, ifja kirohant az ajtóból s körülfogta Zsuzsikát, 
a ki mint mindig, most épen nem volt bőbeszédű s a 
sok kutató kérdésre csak azt felelte, hogy Bécsben 
v o lt, és ennek bizonyítékául megmutató a kis 
leányt, a ki fejecskéjét a tengeri nimfa ruharáncaiba 
iparkodott elrejteni. Csodálatos kis lény v o lt, a 
mit az agg szűz magával hozott. Valódi cigány- 
gyermek volt, a mint a szomszédnők vélték és lehe

tetlennek hitték, hogy a hófehér, aranyhaju Magdol
na ily sárgásfekete lényt szüljön. Még a gyermek is 
átláthatja, hogy a tengeri nimfát megcsalták. És va
lóban a kisdednek barna arcszine meglehetős nagy 
orra és a rendetlen szurokfekete h a j, mely az úgy is 
alacsony homlokot elfodé, mindez a tengeri nimfát is 
megijészté. Mindazáltal még sem osztható szomszéd
nőinek kételyét, mert a kis lány arcán félreismert etle- 
nek voltak az olasz atya vonásai. Neki oly csodaszép 
mély és fényes szemei voltak, melyek szépsége azon
ban a fekete, igen kifejlett szemöldök által igen ve
szített, s a mi által arca semmi gyermeki kifejezéssel 
sem birt.

Néhány nap múlva, mi közben Zsuzsika a kis 
lánynak meglehetős tiszta ruhát ado tt, a tengeri nim
fa kis idegenét az iskolába vezeté. Az első bemuta
tás , a mint azt az aggszüz előre sejté, nem a legfé
nyesebben sikerült. A mint a tanító megszólító a 
gyermeket, az görcsösen megszorító a néne kezét s 
fejét hevesen köpenyébe furta. A tengeri nimfa sze
líd kérései és a tanító rábeszélő tehetsége csak azt 
eredményezték, hogy a kis lány annál jobban elrej
tőzött az aggszüz ruháiba; mig végre a tanító elveszt
vén türelm ét, a kis leányt kihúzta a köpeny alól s 

i jól megszidta. Erre az egész iskola nagy hahotába 
tört k i, mert a fésű segedelmével nagy nehezen ren
dezett hajtömeg, a gyermek heves ellentállása által, 
egészen felbomlott s égnek eredt. A kis lány erre 
oly fájdalomteljesen kiáltozott, hogy a tanító mérgében 
egész elvörösödve betartá füleit, s a tengeri nimfa is 
egész testében reszketett.

E naptól fogva a kis idegen, a többi gyermek 
szemében oly szabadnak tűnt fel, mint a madár. El
vetették az oly szendén hangzó Lenke keresztnevet, s 
egyhangúlag „cigányleánynak“ szólították, habár a 
kis lány mérgelődött is. Gyakran haragosan mutatá 
fehér fogait s kis lábával nagyot toppantott. Legtöbb
ször üldöztetve futott haza, utána a kiabáló gyermek
csapat , mig az üldözött egy sarok kőre menekült, ott 
sovány karjait szeme fölé tartá és mozdulatlanul meg- 
állott. Ekkor csak k is, hevesen lélekző melle árulta 
el, hogy még él. Ha a vad gyermekek ruháját ránci- 
gálták, vagy vizzel leöntötték, többé meg se mozdult, 
hanem türelmesen v á rt, mig végre okos megnőttek 
megszabaditották s kis kínzóit haza kergették. A ta
nítóknál kevés oltalmat talált. Nem volt rokonszen- 
vük a kis, különös lény iránt, mely minden kérdés
nél, komor szemeit vad ijedtséggel rájok mereszté s 
csak ritkán, de legkevésbé fenyegetés vagy durva sza
vak következtében, adott egy-egy feleletet. Persze, 
hogy ilyenkor mindig kitűnő tehetséget tanusitott s 
látszott, hogy jól megérté azt, a mit a tanító előadott; 
azonban az a kevés szót is rendesen durván és idegen 
hangzatu németséggel ejté k i , s oly heves taglejtése-
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két tett, hogy az iskolában általános nevetség tá
madt.

'364

Ama emlékezetes est óta, midőn a kis árva elő
ször lépett a nyomor pitvarába, kerülbelül tizenkét év 
múlt el. És itt kezdődik tulajdonkép elbeszélésünk. 
Pünkösd vasárnapján, ép akkor, midőn az úgynevezett 
nagy harang, mély, hatalmas hangja a délutáni ha
rangzaj közé vegyülni kezdett, egy fiatal ember jelent

(Folyt.

TÁRCA-LAPOK.
Egy szó a Kisfaludy-társasághoz.

Nem tudok társadalmi rendet jó törvények nél
kül képzelni.

Sem jó irodalmat lelkiismeretes kritika nélkül.
Amaz a rósz embereket bünteti meg.
Ez a rósz Írókat, a mi körülbelül egyre megy, mert 

könyvben is úgy lehet vétkezni, mint tettek által s 
egy rósz iró az irodalomnak oly kevés hasznot bajt, 
mint a társadalomnak egy rósz ember.

Törvényünk kevés van — az is usus.
De kritikánk épen nincs s az irodalomban a köl

tői igazságszolgáltatást már kiveszőben látom, mert a 
jó oly kevéssé veszi el jutalm át, mint megtorlását a 
gonosz. Azon dicséretek , melyekkel rendőri közegein
ket elhalmozzuk, kritikusainkra is (hol vannak?) ille- 
nének,

A közönség megmutatta pártfogása által, hogy 
lapot, mely kizárólag vagy túlnyomó részben az iro
dalom ellenőrzésére van rendelve, nem képes fentar- 
tani s e keserű igazságot tovább is leplezni, hallga
tással mellőzni, csupán a betegség gyógyítását halasz- 
taná.

A diagnosis szükséges s utána hasznos — re
cipe.

A könyvpiacot csak a közönség látogatja — úgy 
ahogy, s nem találkozik Ítélő tehetség, ki elfogulatla
nul ajánlani akarna vagy egy-egy megjelenő mü elé 
állva, intő szóval tanácsolná: ezt ne vedd meg t. 
publikum , mert igen megbánod s elmegy tőle a ked
ved másszor is ellátogatni e sokadalomra.

Csupán a szinirodalom áll ellenőrzés alatt s azt 
a drámabiráló-bizottság a nemz. színháznál bár kevés 
gyorsasággal, de eléggé lelkiismeretesen s értelemmel 
teljesiti, tudván, hogy az Ő ellenőrködését a közön
ség és hírlapirodalom kontrollálja.

Az ellenőrzés és felelősség felosztása s kiterjesz

meg ama szűk utca bemenetén, mely a kolostorhoz 
vezetett. Bizonyosan a harangszót követte eddig. 
Egy pillanatig megállóit, mintha e csodaszert! harmó
niának hatalma erőt vett volna rajta. Ekkor a vén 
anyó ünnepi öltözetben, ezüst himes fejkötővel s kerék
forma posztó köpenynyel elhaladt mellette, s templom
ba menvén. nyájasan köszönt a fiatal embernek. Több 
ablak is kinyílt, melyekből ingujjas férfiak s nők, kávé- 
findzsával kezökben, kiváncsi arccal kinéztek.

köv.)

tése minden közreműködő tényezőre, a közigazgatásban 
ép oly s zükséges és gyümölcsöző, mint az iroda
lomban.

A szinirodalmat — kivételképen — a journalisz- 
tika is ellenőrzi, mert e kritika kevesebb időveszte
séggel járva a közönség apellatoriumának közvetlen 
jelenléte és Ítélete által tetemesen könnyebb is a könyv 
bírálásánál, hol a bíráló egyedül saját itélőtehetsé- 
gére utalva, elzárva a nagy közönség véleméa ől 
k énytelen Ítélni élők és — holtak felett.

A színházban „Lynch-justiz“-ot gyakoiolnak s 
ez a gyöngébb itélőtehetségnek kellemes «. m pontokat 
nyújt.

E körülmények ugyan nem voltak képesek drá
mairodalmunkban produktiv tavaszt teremteni (ahol 
nincs ne keress!) de mindenesetre megakadályozták oly 
nyomorék elmeszülöttek szereplését, minőkkel a könyv
piac on gyakran van szerencsétlenségünk találkozni.

Hogy néhány jobb Ítélő elménk idejét hálada- 
tosb munkálatok egészen elfoglalják, a könyvpiacon 
azon szomorú állapot kezde uralkodni, melyet megyék
ben a statariom kihirdetése által szokás megaka
dályozni.

.Nem vagyunk
Bizton, Clarence, mi bizton nem vágjunk,* mon

danám III. Kichárddal.
Az ember jóformán körül sem néz s kezébe akadt 

egy — rósz könyv.
Az ember gyanútlanul olvas és csak azon veszi 

magát észre, hogy az unalom — megölte.
Másfél éve kikiáltá Tisza, hogy a társadalmi 

rend fenyegetve van.
Én ma azt kiáltom: fenyegetve van az irodalmi

rend.
A szellemi proletariátus úgy megszaporodott s 

oly vakmerőén követeli erszényünket vagy életünket, 
hogy a b e c s ü l e t e s  e m b e r  — azaz hogy : könyv.

T Á R C A .



a tisztességes irodalmi termék szégyenkedő pirulással 
áll ki a sorból s meg sem mer senkit szólítani: végy 
meg, én is érek valamit.

Azok a szegénylegények úgy sikoltoznak, bele 
süketül a fülünk s Kemény, Arany, Gyulay hallgat, 
restell föltűnni, hol a fóltünés oly könnyű, de egy
szersmind oly önmegszégyenitö.

S mért nem gátolja meg senkisem e jelenségek 
elharapózását , melyek okvetlen következménye lesz az 
irodalom erkölcsi hanyatlása, mely a közönséget apasz
tani s az úgy sem élénk részvétet lohasztani- 
fogja ?

A hírlapirodalom azzal felel: neki nincs ideje, a 
világ gyorsan jár, követnie kell. Az egyes események 
állomásain meg sem pihenhet, már tova rohan a 
vonat.

Némi igazság — de csak kevés — van e men
tegetőzésben ; igazabb az, hogy a hírlapíróban elvész 
az iró érzéke, hogy az, ki megszokta csupán a nap 
számára terem teni, elveszti érzékét maradóbb célok 
iránt s nem igyekszik nem-muló dolgok teremtését elő- 
mozditani.

Az irodalom szükségeit, célját idővel elfelejti, ő 
csak a hírlapirodalmat — mely kiváltképen üzleti fog
lalkozás — kezdi érteni. 0  olyat igyekszik közönsé
gének adni, mi vonz — nem olyat, mi hasznos, ő nem 
művelni — de mulattatni kíván.

A journalisztikától tehát ne várjunk semmit e té
ren. Az nem ért meg minket.

Szépirodalmi lapjaink — szintén mulattatnak. Ha 
némelyik tán óhajtana is komolyabb olvasmányt 
nyújtani közönségének, nem rendelkezik azon anyagi 
erővel, melyen ezt megszerezhetni.

Eri azt hjszem csak egy testület volna alkalmas 
e téren eredményeket felmutatni. A testület távolabb 
áll azon pajtáskodási hajlamoktól, melyek alá az egyén 
(gyarlók vagyunk!) mi könnyen kerül — a testület 
tagjai összeségében rendelkezik azon erkölcsi hatalom
mal s tekintélyével, mely szavainak súlyt kölcsönöz- i 
h é t, a testület bir alaptőkével, melyből egy csekély 
részt feláldozhat, mire magán vállalkozó nem igen haj
landó s végül azon testület, melyet a nemzet szépiro
dalmi célokért pártol, melyben a belletrisztika legfőbb 
őrét s művelőjét látja, k ö t e l e s  is a hanyatlás 
mostani jelenségeivel szemben a r a e o p á g g á  ala
kulni.

A Kisfaludy-társaság ez a testület.
E testület anyagi körülményei nem a legfénye

sebbek s mert hiába! eszményibb vállalatok alkalmá
val is kénytelenek vagyunk e tényezővel beszámolni, 
nem kivánnók tőle túlságos áldozatok hozatalát. Azon
ban egy havonkint megjelenő, kizárólag hazai termékek 
kritikájára szánt, csekély terjedelmű (hisz az irodalom 
termése vajmi hamar betakarítható!) p. 1 vagy y2 Ív

nyi folyóirat, melyet a pártolók ingyen kapnának, de 
nem pártolók által is előfizetés utján megszerezhető 
lenne — bizonyára nem volna túlságos áldozat, ha ez 
évi 12 ivet a köuyvilletménybŐl levonnák.

Domino.

IRODALOM.
Lecky m ivelődés-torténelm e. (History of 

the rise and influence of the spirit of Rationalism, in 
Europe by W. E. H. Lecky, M. A. Third Edition- 
Longmanns, Green and Co. 2. Vols. 8.) — A „fólvilá- 
gosodás kezdetének és befolyásának története Európá
ban L e c k y  Hartpole-tól.“ — E cim alatt jelent 
meg, négy év előtt, angolul egy munka, mely 
igen érdekes és tanulságos rajzát adja annak, miként 
támadt s terjedt folytonos küzdelmek közt a f ö l v i -  
l á g o s o d á s ,  miként bontakozott ki az emberiség az 
előítéletek tömkelegéből s miként bárorodott neki — 
már egyszer saját eszén is járni. — A mint Voltaire 
„Essai sur les moeurs“ cimü munkájában a cultura 
történetének fonalát ott veszi föl, hol azt Bossuet 
„Discours sur 1’ histoire universelle'1 cimü müvében 
elejtette: úgy Lecky is bizonyos tekintetben ott kezdi, hol 
Gibbonnak nagyszerű történelme végződik, t. i. Rómának 
vagyis az ókori emberiségnek bukásánál. Mesterileg 
sikerült a szerzőnek mintegy gyúpontban fölfognia a 
mindinkább növekvő világosságnak szétszórt sugarait, 
melyektől elsötétült világrészünk fényt, meleget és 
életet nyert. — E müvet, mely Angolországban két 
év alatt három nagy kiadást ért, s melyről a többi 
között Guizot meditatióiban „Sur l’état actuel de la 
religion chretienne,u mily kimerítően épen oly elisme
rően értekezett, minálunk, tudtomra, még nem ismer
tette senki, minélfogva addig is, mig kedvezőbb viszo
nyok beálltával talán annak fordítására adná magát 
valaki, hasznos dolgot vélek cselekedni rövid megis
mertetésével. E kétkötetnyi munkának első fejezete, 
mely a varázslat- és boszorkányságról szól, szomorúan 
érdekes képét adja annak, miként versenyzének egy
mással katholikusok és protestánsok a boszorkányok 
elégetésében és agyonkinzásában, s miként erőködének 
mindkét részről a legnagyobb szellemek is védelmezni 
a boszorkányok elleni eljárást; mig végre napjainkban 
bizonyos emberektől részint korlátoltságból, részint 
magánérdekből annyira ócsárolt civilisatio nyakára ti
porván ezen babonának, megszüntette a vele járó iszo
nyokat is. A második fejezet a csodákról értekezik. 
Ebben előadja szerző, hogyan támadt a csodák nagy 
sokasága, elősorolja a csodák lassankénti megfogyásá- 
nak okait s feltünteti végre, miként kezd a múlt szá
zad óta tökéletes ellenszenv mutatkozni minden csodás 
iránt egyátalában. A harmadik fejezet a civilisatio leg
alsó fokán álló népek vallási fogalmainál kezdi, s a
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fetisizmust és anthropomorphizmust tárgyalja. Erre 
a vallási nézetek fokonkénti fejlődésének, tisztulásának 
vizsgálatába bocsátkozik, mely alkalommal kimutatja, 
miként semmisité meg a geológia (földtan) a halálról 
való eddigi hiedelmet, mily döntő befolyást gyakorol 
a csillagászat a bibliamagyarázatra, s különösen ér
dekes annak bebizonyítása a tortura történetéből, 
hogy a sz. atyák tana a pokolról r o n t ó 1 a g hatott 
az emberekre, megszoktatván őket a rra , hogy mások 
szenvedéseit g y ö n y ö r r e l  szemléljék; — végül fel
tünteti , miként szegül ellen napjainkban a közérzület 
az ö r ö k k é v a l ó  büntetések tanának. A negyedik 
fejezet pontjai közül kiemeljük mindenekelőtt azt, mely 
kimutatja, hogy a magok vallási nézetéhez legkono- 
kabbul ragaszkodók leghevesb üldözői szoktak lenni 
más felekezetbelieknek.

Erre bebizonyítja, h o g y  a s z i g o r ú  k a t h o -  
l i c i s m u s  s e m m i f é l e  v a l l á s s z a b a d s á g o t  el  
n e m  f o g a d h a t ,  s végül, hogy a tolerantia következmé
nye a fölvilágosodás terjedésének. Az ötödik fejezet kivá
lóbb pontjai ezek: A pápa világi hatalmának ha
nyatlása. III. Henrik meggyilkoltatása a pápa tetszé
sével találkozik. A protestantismus a demokratiának 
előmozdítója. Felekezeti szellem és honszeretet ösz- 
szeegyeztethetlen. (Status in statu.) Okai annak, miért 
nem volt Franciaországban a katholicismus azon kér
dések megoldására képes, melyeket a múlt századbeli 
forradalom támasztott. A nemzetiségi fogalom. A 
demokratia a kereszténységnek nagy erkölcsi princí
piuma. A hatodik fejezet kiválóbb pontjai: A ke
reskedelem befolyása az államéletre. A consulatusok. 
A diplomatia organisatiója. A kereskedelem a külön
féle vallásfelekezetekkel való érintkezésnél fogva tole
ránsához vezet, mely főleg a zsidóknak válik hasz
nára. Vázlata azon különféle üldözéseknek, melyeket 
szenvedtek, s hogy mily szolgálatot tevének ők az 
irodalomnak s kereskedésnek. Az i p a r  g o n d o l a t 
m e n e t e  k e v é s b e  v e s z i  a d o g m á t .  A p a p 
s á g  k é z f o g á s a  a z a r i s t o k r a t i á v a l .  A szín
ház a műveltségnek fokmérője. Azon gazdászati té- 
vely, hogy a r a n y  a valódi gazdagság, az ipar elha
nyagolását s a nép elszegényedését vonja maga után 
Spanyolországban. A gyárak mint a gazdagság kiváló 
forrásai. Meleg italok behozatala Európába s azok 
erkölcsi és társadalmi befolyása. A modern államgaz- 
dászat kedvez a v i l á g b é k e  eszméjének. — Ezen 
valóságos csontvázlatból is láthatja az olvasó, 
hogy itt oly müvei van dolga, mely az egész mü
veit világot foglalkodtató kérdéseket tárgyal, s mely
ből a kicsinyhitüek i s , kik még netalán a fölvilágoso
dás végleges győzelmében kételkednének, azon meg
győződést meríthetik, hogy a sötétség szellemeinek 
kondul már a lélekharangja, s hogy — dacára p. o. 
a mostani háború vandal színezetének — csakis elfo
gultságból állíthatni a „Pesti Napló*-nak egyik tárca

cikkeként,*) hogy „az emberiség nem halad, hogy uj
meg uj fejlődési fokozatokon nem megy keresztül, hogy' 
silány ismétlés minden, hogy a rejtélyes lény ott fent 
nagyot nevet e hangyaboly erőködésén, mely a görön
gyös utón előre törekszik s mindig vissza-risszasodor- 
tatik a régi, kivágott, vert utakra.“

Ponori.

*

„Uj nem zedék .“ Ez a cime az országgyűlési 
ifjúság közlönyének, melynek első füzete György Endre 
szerkesztésében pár nap előtt jelent meg. A vállalat 
egyelőre két havonkint 3— 4 ives füzetekben lát nap
világot s célja, hogy a testület kebelében müveit tu 
dományszakok: a jogi, történelmi s különösen az ál
lamtudományok körében a hazai, szükebb körben az 
országgjnilési ifjúság komolyabb törekvésű tagjainak 
közlönye legyen. Tartalmát képezik: a naj_i politika 
határán kívül eső értekezések s tudósítások a testület 
működéséről. Az érdekesen összeállított első füzet 
tartalma: Országgyűlési ifjúságunk történetei 1836-ig. 
Első közlemény V a r r ó  Sándortól. — A statistika 
hölcsészetéhez. Z o r n  Vilmostól. — A lelencház-ügy- 
ről. H a v i a r  D.-től. — Vallásos érzelem és nemzet- 
gazdaság H e g e d ű s  Sándortól. — Az országgyűlési 
ifjak testületéből. I. Viski K. Bálinttól. Az „Uj nem
zedék“ 6 füzetes folyamának előfizetési ára 2 frt. 
Megrendelhető P e t r i k  Géza könyvkereskedésében.

Z E N E .

Az országos zeneakadem ia érdekében igen he
lyes felszólalást olvasunk a „Hon“ egyik utóbbi szá
mában. A cikket G o b b y Henrik Írja s megérde
melné , hogy szava illetékes körökben viszhangra ta
láljon. Fölemlíti, hogy mig az ipar, kereskedelem és 
tudományok terén többé-kevésbbé mindenütt élénk moz
galommal találkozuuk, addig hazai művészeti érde
keinkkel nem törődik senki s illetékes helyen még nem 
jutottak annak belátására, hogy zeneművészetünkért 
is kellene tenni valamit. Nálunk a zenét — szól — 
még mindig kellemes időtöltésnek tekintik, divatos lu
xusnak , melyet nem kell tám ogatni, noha szemünk 
előtt példák gyanánt államok állanak, melyek a ze
neművészetet már egy század óta a leggondosabb mi- 
velésben részesítik. Ott rég fölismerték , hogy a zene 
az erkölcsi nevelésnek kiegészítő tényezője, hogy az 
emberi társadalom nemesítésére hathatós befolyású.

Gobby a fölállítandó zeneakademia ügyét a kor
mány szivére köti s összeköttetésbehozza azzal Liszt 
Ferencnek körünkben maradását:

*) L. a „Pesti Napló" 1870. szept. 18. számában a
tárcát.
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„Nem hihetjük, hogy kormányunk ne ismerné a 
zene fontosságát, és mindamellett még mindig késik az 
országos zeneakadémia felállításával. A „mi várha
tunk!“ jelszót látszik elfogadni, és nem veszi számba* 
mennyire ártalmára van e halogatásával hazai művé
szeti érdekeinknek. Az egyesektől, kik honunkban 
zene után keresik mindennapi kenyerűket, az ország 
ép úgy szedi az adót , mint az ügyvédektől, orvosok
tól, technikusoktól stb., de nem gondoskodik mint 
ezeknél, a megfelelő zenetanodáról, az életszükséggé 
vált országos zeneakadémiáról, hogy derék, használ
ható erőket nyerjen e müág is. Nálunk a zenész ne
továbbját még mindig — legalább a látszat szerint — 
a cigányban látják , és nem törődnek azzal, hogy a 
zeneművészetet gyakorló hol szerezz szellemi kiké- 
peztetését. A kérvények és emlékiratok, melyek az 
országos zeneakadémia ügyében legalázatosabban fei
te ijesztettek, az érdeklettek által megfoghatlan közö
nyösséggel fogadtatnak. Mi ennek közvetlen következ
ménye? Hogy mindenki, ki a zene-tudománynak 
szánja m agát, tanulmányozásra külföldre kénytelen 
menni, és befejezvén a z t, rendesen ott települ le. De 
azok felett, kik itthon kényszerülnek tanulni, csak saj
nálkozni lehet. A százak közül csak egyeseknek si
kerül hosszas keresgélés után, biztos vezénylet nélkül 
az igazi útra találni, és ide is jobbára csak maga
sabb korukban jutnak anyagi jólétük árán. Ha aztán 
kevés hazai művészeti erőink egyike, a művészeti élet 
utáni vágyát követve külföldre megy, hogy tengő éle
tének a hazában véget vessen, kész a zaj és a rósz 
hazafi név bizonyára rajta szárad. Mennyi gúny rejlik 
ebben! De ime itt van egy ily ,,rosz hazafi“ ott áll 
a haza küszöbén a jelen század zeneköltőinek egyik 
legnagyobb embere, hogy a hazának külföldön szerzett 
hírnevét itthonn megkoronázza. S mit teszünk mi az 
ajánlattal? Midőn látjuk, tudjuk, hogy a weimari 
hercegi család, s az ottani zenészeti körök hogy „hirhe- 
dett zenészét a világnak“ lekössék maguknak, min
dent elkövetnek, megengedheti-e Magyarország, hogy 
Liszt Ferenc ismét hazátlanul maradjon? Nem fog
ja-e karjait előtte kitárni, hogy magához ölelje és itt 
tartsa azzal, hogy hatáskört nyit neki, melylyel Ma
gyarországon a zeneművészet fényes korszakának veti 
meg alapját? Mi, kik művészetünknek hódolunk, kik 
azért szóval, tettel cselekszünk, rajtunk áll a kormányt 
a művészet nevében felszólítani, hogy tegyen eleget az 
országos zenészeti akadémia felállítása iránt kifejezett 
óhajunknak, és bizza annak fővezényletét Liszt Fe- 
rencre.“ Tökéletesen osztjuk Gobby Henrik felszólalá
sát, miután meg vagyunk győződve, hogy Liszt Pesten 
maradása egészen uj lendületet adna művészi életünk
nek. Fővárosunk általa könnyen gyuponttá lehetne, s 
jelentékeny szerepet játszanék a zeneművészet törté
nelmében. E dicsőségnek azonban csak úgy lehetünk 
«sztályrészesei, ha a kínálkozó alkalmat haladéktalanul

megragadjuk , s nem vesz erőt rajtunk ázsiai közö
nyösségünk és kényelemszeretetünk, mely művészeti ér
dekekkel szemben csak ritkán képes magát megta
gadni.

*

Liszt Ferenc születése napjának megünnep
lésére, holnapután nagyszámú tisztelői készülnek le
utazni Szegszárdra, hol erre az egész város nagy elő
készületeket tesz. Holnap fényes bankettet rendeznek 
tiszteletére s 22-én hangverseny lesz, melyet Reményi 
Ede rendez a francia, sebesültek javára s melyben kí
vüle a fővárosi művészi világból — mint halljuk — 
Toperczer Ilka k. a. és Sipos Antal is közre fog mű
ködni. A nagy művész 1811-ben született s igy ez 
évben 59-ik évét tölti be. Ki az , a ki teljes szívéből 
ne kívánná, hogy az ég még számos évig nyújtsa éle
tét a magyar haza és a művészet dicsőségére.

S z i u b a z.
Nemzeti színház. A nemzeti színpadon tragoe- 

diában rég nem láttunk oly összevágó, szabatos előadást, 
minő közelébb Shakespeare „Coriolanus “-áé volt. A 
sok próba, elhalasztás megtermé gyümölcseit, s a kö
zönség ezúttal igazi élvezetet találhatott a brit óriás 
mesteri müvében. Igaz ugyan , hogy sera F e 1 e k i 
(Coriolanus), sem főleg P a u l a i n é  asszony (Volum
nia) nem állanak a művészet ama színvonalán, mely 
e két alak ábrázolásához szükséges, s nálok csak a 
buzgalommal kellett megelégednünk, de a melléksze
replők kedvvel dőltek hivatásuknak, egyes alakok a 
háttérből is kidomborultak, s a tömeges jelenetek 
oly élénken és összevágólag mentek, mintha egészen 
más szellem lepte volna meg a gyakran nagyon is ál
mos szereplőket. A darab előtt Meyerbeer „Coriolanus 
nyitány“-át játszották, s a felvonáskczök alatt nem 
működött zenekar. — Nem tudjuk, hogy e gya
korlat állandósítva lesz-e színházunknál, de nekünk 
alkalmat szolgáltat a rra , hogy a felvonásközi zene 
kérdését kissé szellőztessük. A külföld több színházá
nál divatban van, hogy a darab előtt nyitányt já t
szik a zenekar, s közbeeső zene nélkül követik egy
mást a folvonások. E divatot nálunk is meg lehetne 
honosítani, s a mély csönd, különösen a tragoediák 
fölvonásközeibe jobban is illenék , mint egy-egy polka 
vagy valamely Offenbach-féle négyes töredéke, mely 
többnyire tönkreteszi a darab által keltett hangula
tot , — de van egy másik körülmény, mely a felvo
násközi zene ápolását javasolja. Nem is említve azt, 
hogy a klaszikus darabok legnagyobb részét kitümő 
zeneköltők látták el oly zenével, mely lelket nemesit 
s méginkább ápolja és neveli a darab által keltett 
hangulatot, — a felvonásközi zene fönntartása fiatal
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zeneköltőink képzésére is igen üdvös befolyást gyako
rolhatna. Több tehetséges, kezdő zeneszerző, kinek 
nincs módja abban, hogy költséges hangversenyekben 
mutassa be m agát, itt oly tért találna, melyen köny- 
nyen megismertethetné képességét. A színház nevezete
sebb tragoediáinkhoz Írandó zenére, vagy csupán a 
fölvonásközök betöltésére tűzhetne ki pályázatot, s mig 
ezáltal egyrészről a közönség élvezetéről gondoskod
nék , másrészről oly fiatal erőknek is ösztönt adna 
a munkálkodásra, kiknek eddig nem volt alkalmuk 
értékesíteni tehetségüket. N álunk, hol a zeneszerzői 
pálya még mindig csak akkor gyümölcsöző, ha mive
lője geniusának sugallatára nem hallgatva, a nagy tö
meg Ízlésének hoz áldozatot, — minden utat és al
kalmat meg kell ragadni, mely sikert igér a ne
mesebb törekvéseknek. Ha a nemzeti színház uj in
tendánsa megfontolás alá veszi tanácsunkat, s e rész
ben komolyabb lépéseket te sz , oly magot hint el, 
mely előbb vagy utóbb, de biztosan megtermi hasznos 
gyümölcseit.

K é p z ö i  fi y é $ z e t.
Makart két uj képe. Az újabb korban feltűnt 

festészek közül talán egy sem emelkedett oly gyorsan 
világhírre, mint Makart, a „Hét halálos bűn“ festője. 
Gyors sikere a géniusz elvitázhatlan bélyegét viseli ma
gán. A középszerűség sohasem fog ily diadalokat 
aratni s ezt határozottan kimondhatjuk, anélkül, hogy 
azok közé tartoznánk, kik elismerésük és csodálatuk 
mértékéül egyedül a kivívott sikert választják. Makart- 
ról még legelkeseredettebb ellenségei is elismerik, hogy 
nagy tehetsége van s ez engedmény már a később biz
tosan várható „kiegyenlítés“ alapját képezi. Makart 
két uj képe a b ő s é g e t  ábrázolja s egy grófi étte
rem falainak díszítésére van szánva. A kik e müve
ket látták, minden régibb müvének, még a modern 
amoretteknek is főbbe helyezik. Makart szelleme itt 
szabadabban és müvéáziebben nyilatkozik, az érzéki
ség nemesebb alakokat vett fel, s nem töri szét oly 
rohamosan a művészi mértéket. Dacára a tarka élet
nek, s a színek merész összehalmozásának a klasszi
kus nyugalom és vidámságlehellete Makart e festmé
nyén érezhető legjobban. Bajos lenne thémát találni, 
melynek tárgyalása egyéniségéhez jobban illenék, mint 
e kép tárgya. A bőséget a vidám, fékezetten élet föl
tételének tekinti; alakjai élnek, hogy élvezzenek s a 
gondok előttük ép oly idegenek, mint az élvezetek

körülménynek róható fe l, ha szinkezelése néhol ki
hívó.

♦

Az Eszterházy-képtár kitünőbb darabjai köze- 
lébb fényképmásolatokban jelennek meg Ráth Mór 
kiadásában. Az első folyam diszkötésben a következő 
képeket fogja tartalm azni: C a e s a r i  A r p i n o  
„Diana és Acteon“ : — C u y p :  „Tájkép tehenek
kel“ ; — T r e v i s a n i :  „Lukretia“ : — G r e u z e :  
„A remete“ : — C r i s e l l i :  „Szűz Mária a trónon“ ; 
— M u r i l l o :  „Mária a gyermek Jézussal“ ; — 
L e o n a r d o  da  V i n c i :  „Szűz Mária a gyermek
kel és Mihály arkangyalla l; — C h i r l a n d a j o :  
„A megváltó születése“ : — G o n z a l e s  C o q u e s :  
„Van Eyck családja.u A kiadás egyszerre két alakban 
fog megjelenni: quart és nagy folió-alakban; az 
utóbbi fali-ékitményül is használható, úgy , hogy a 
mübarátok egész képcsarnokot állíthatnak föl maguk
nak lakásukon. A szöveget Keleti Gusztáv írja, s a 
csarnok képeit Simonyi fényképész az eredetiekről 
vette le , s a közönség teljes hűségben retouchirozás 
nélkül fogja kezéhez kapni minden darabját. E válla
lat újra szaporítani fogja Ráth Mór bokros érdemeit, 
de sikere némi aggálylyal tölt el bennünket, mivel 
kiadója oly arányokban inditá meg, melyek az összes 
müvészetkedvelőkre valónak számítva, s a jelenlegi 
háború a külföldi piacról ép keletkezésében szoritá 
le Mai napság — jegyzi meg a „Reform“ igen he
lyesen — a kontár csatafestők után nagyobb a ke
reslet, mint ama miikincsek u tán , melyeket az idő 
szült ugyan, de melyek e mostoha anyától elszakad
va , felülemelkedtek időn, körülményeken s becsüket 
magokban hordják. A fentartás érdeme tehát a mi 
közönségünkre vár, s a valódi művészet iránt eléggé 
meg nem róható közönyt mutatnánk, ha fól nem ka
rolnék e vállalatot, melyben a kiadó nem csupán üz
letet, hanem nemesebb ambícióhoz méltó vállalkozást 
látott.

TARTALOM: A német epikai költészet. A s- 
b ó t h  János. — La füle d’o-taiti. — Hugo Victor. 
— P r é m  József. — Régi nagyság romjai. Beszélv 
D e á k  Farkastól. — A tizenkét apostol. — Tárcala
pok. — Irodalom. — Zene. — Színház. — Képzőmű
vészet.

értéke fölött való metafizikai üzérkedés. Hogy Makart 
festészeti modorát kellőleg méltányolhassuk, nem kell 
felednünk, hogy legtöbb müve, különösen pedig 
két utóbbi festménye, egészen dekoratív célt követ. E

Felelős szerkesztő: Kiadó:

Szana Tamás. Fekete Bernát.

Pest, 1870. A „MINERVA“ gyorssajtónyomása.
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SZÉPIRODALMI KÖZLÖNY.
IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

A NÉMET EPIKAI KÖLTÉSZET.
(1848— 1866.)

IV.

Térjünk át a versben irt elbeszélő-költé
szethez.

Tekintsük mindenekelőtt ama fajt, melyet 
e szakasz bevezetésében említettünk.

Az uj modorú „ lyrai-epicai“ költemény ez. 
Fővonása a vörös fonal, mely áthúzódik az 
egész újkori német művészeten : a faj ok összeke
verése.

Hősei: 0 . Roquette (Waldmeisters Braut- 
fahrt), Redwitz (Amaranth), Pntlitz (Was sich der 
Wald erzählt), a mint látjuk, csupa nem né
met név.

A lyrai eposz, a legújabb időben —  ta
lán főleg L. Tegnér „Frithiof mondája“ által 
megindítva —  roppant tért foglalt a német iroda
lomban. Alakjainak összeségében oly kevés 
egyénileg feltűnőt mutat, hogy csak egyet kell 
olvasnunk valamennyinek ismerésére.

Egyedül csak a tárgyban különböznek, s 
ezek sokkal érdektelenebbek, —  semhogy 
itt bővebb boncolgatásukba bocsátkozhatnánk.

Csak annyi említendő, hogy annak, a mi 
után törekedtek, öntudatosan, vagy öntudatlanul: 
a „Frithiof-mondának“ nyomába sem érnek. Ep 
azok, kik leginkább megközelítik a valóságos epi
kai irmodort, mint Kinkel (Otto der Schütz), 
Simroek, Scherenberg, Gruppe, vagy igen ne
hézkesek, vagy inkább csak régibb müveket ön
töttek uj alakba.

A modern lyrai eposz, mint Redwitz „Ama
ranth “-ja, Horn „Pilgerfarth“-ja és tömérdek 
más költemény, nem egyéb szélesre taposott köl
tői beszélynél, kis rimes versekben, vagy kü
lönfélekép váltakozó mértékben irt regényecske, 
mely az eposz minden jellemző tulajdonát nél
külözi.

Az epikai iz csak százszorosán hígítva jő 
elő e lyrai levessel bőven feleresztett ragoutban.

Úgy látszik azonban, hogy e válfajnak

ideje már lejárt, habár még a legnevezetesebbe
ket: az ájtatoskodó Amaranthot, miben, a mint 
suttyomban mondják, egy speyeri kanonok sem 
egészen ártatlan az aránylag legalább erőteljes 
„Otto der Schütz “-el, és a kecsteljes „Wald- 
meister“-t sokan olvassák, mint ezt az uj meg 
uj kiadások bizonyítják.

E lyrai-epikai téren is működött a már 
többször említett Müller von Königswinter, a 
nélkül azonban, hogy ide tartozó m üvei: „Prinz 
Minnewin“, „Johann von W erth“ stb. uj olda
lát mutatnák. Ép úgy Böttger „Frülilingsmähr- 
chen“-je inkább politikai irányköltemény, de a 
természet szellemének működése, pezsgése, zen
dülése oly kedvesen vannak vázolva, hogy az 
irányt feledtetik.

,,Habanali“ , „Düstere Sterne“, „Fall von 
Babylon“ hason müvei. Tyll „Eulen Spiegel “-e 
polemikus, mindenféle modern jelenségek ellen 
irányzott mü, éles satyrával és igen ügyes ver
seléssel.

Nagyobb feladatokra törekedett többek 
közt Schlöenbach Arnold különféle experimen- 
tatió után, midőn a Holienstaufcnieket és Ulrich 
von Huttert terjedelmes eposzokban tárgyalta. 
Igyekvése, törekvése kétségkívül tiszteletre
méltó; az elvek, melyeket hirdet, érvényre lé
pésükkel talán az emberiség aranykorát idézhet
nék elő, de költészetről csak alig lehet szó nála. 
Ha ép róla szólunk, említhetjük tán regényeit 

! is, melyek a német regény minden hibáinak 
megtestesülései. Azonban legalább ama gon
dolata meglepően eredeti, hogy az újabb termé
szettudomány elveit és vívmányait köitőileg 
igyekezett feldolgozni „W eltseele“ cimti müvé
ben, legalább annyi eredménynyel, hogy neta- 
láni követőt csak felbátoríthat. E  müvében van 
elég egyes szépség és mély nézlet. Egy ki
csiny után említsünk egy nagyot.
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Lingg* Hermann már lyrájában is sok epikai 
tehetséget tanúsított, a „Népvándorlás“ pedig 
egyes hiányai mellett is, megkapó szépségeket 
mutat fel.

Régi tapasztalás, hogy a beszélyt versekbe 
szorítani ritkán sikerül. A kötött nyelv nem fér 
el huzamosan a beszély széles keretében, a hoz
zá tartozó személy- és helyleirásokkal, hacsak 
nem dérit az egészre éles világítást valamely 
meglepő történelmi vagy lélektani mozzanat. 
Ezt tapasztalta Hartmann is sok mással együtt. 
Idetartozó müvei is feltüntetik ugyan sok jeles 
tulajdonát, melyeket kiemeltünk regényeiben, de 
ezek sokkal jelentékenyebbek.

Hogy barátja, Meissner „Ziskrája“ után 
semmi hasonlót nem irt, mélyen fájlalhatjuk. 
Ebben felleljük az említett mozzanatot, és e 
mellett kiválóan autochton is, s ez vajmi ritka 
érdem a német irodalomban. Meissnernek egy
általán legkiválóbb müve, oly mü, mely valódi 
költővé kéné fel. Hogy e téren nem maradt, 
okát csak abban láthatjuk, a mit már regényei
nél megemlítettünk.

Egyáltalában mostoha feladat fürkésző 
szemmel keresni újabb német epikai költemé
nyeket. Ha egyet-egyet nagy nehezen találunk, 
ez is, mint p. o. Gottschall „Carlo Zenó“-ja in
kább szerzője, mint önmaga miatt említendő. 
Ilyen „Julian“ és „Róbert és Guiscard.“ Szer
zőjük Eichendorf. 1848 előtt a romanticu- 
sok közt mint lantos költő kiváló helyet foglalt 
el. Elbeszélő-költeményeit, meg vagyunk győ
ződve, csak jámbor katholikus hitének bebizo
nyítására irta. Szintén csak szerzője miatt em-

j ütendő Franki egészen jelentéktelen „Pri- 
matora“, mely mégis legalább élénk színezés
sel bir. De 48 előtti elbeszélő-költeményeit 
nagyon is elhagyja. Minek folytassuk tovább 
e listát? Minek vegyítsünk közéje kitűnő ne
veket is? Mellőzzünk inkább oly müveket, me
lyeken semmi sem nevezetes, csupán csak a 
szerző. De végül pihenjünk meg még egy 
üdébb jelenség mellett, egy egészenuj költőnél. 
Ha nem is rendkívüli szellem, van benne mégis 
némi egészséges és eredeti vonás. Hämmerling 
igaz ugyan, hogy modoros, a mennyiben több
nyire tárgyának nagyszerűségét oly dolgok jós
lásába helyezi, melyeket már rég ismer. A ki 
1850-ben él, könnyen tudathatja Mózessel Roth
schild gazdagságát és Pompadour korát vázol
va, könnyen fektethet XIV. Lajos egy alattva
lójának szájába előrelátó megjegyzéseket XVI. 
Lajos sorsáról.

Ez Hammerling „Germanenzugja“ ez „Boly
gó zsidó“-ja.

így a magas hősköltemény csördülő járását 
— csak negélyezni lehet.

Hammerling különben mindenfelé szór köl
tői fénysugárt, igaz nyelvérzékkel kezeli verseit, 
mindazonáltal érzik rajtok itt-ott a munka súlya. 
Prózai fordulatok nála annál feltűnőbbek, mert 
e minden fogyatkozása dacára költői természet 
nyelve különben nem ritkán fenkölt. Hibái 
azonban szerencsére olyanok, hogy kifejlési ké
pességét nem gátolhatják.

Es ez az, a miért aránylag a többihez, üde 
jelenségnek neveztük.

ASBÓTH JÁNOS.

AZ Él d , .
Meghurcolt a nyomor, megtépett a bánat, 
Bevéste arcodat a kor barázdával,
S bár fejeden a szél lenget ezüst szálat, 
Munka alatt fáradsz egész napon á lta l; — 
De ha itt az este, édes álom ringat,
Ritkán ha aggódol a jövő nap végett, 
Bízván, ki vezérli földi vágyainkat,
Nem feled ki soha irgalmából téged . . .  
Még akkor nem tudod, hogy mi az az élet.

De járni világgá elhagyottan, árván,
Küzdeni a léttel, — nem az évek terhe 
De a kin nehezült meg az ember vállán.
Sorsod mint a lanté, mely föl van szerelve,
S az első accordnál húrja ketté pattan;
Mint hajóé, mely most hagyá el a révet,
S már árboca-törve himbál a viharban — 
Reményed, bizalmad, hited semmivé l e t t . .  . 
Igazán csak akkor tudod, mi az é le t !

TÖRÖK KÁROLY
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Végre az álom angyala elröpité a nagy bajuszt 
s Adrienne az öreg Karatnai grófot látta ott ülni. — 
Aztán ez is eltűnt, s helyét Andor foglalta el, szóval 
pár órát édesdeden aludt, mig a bécsi lárma föléb- 
reszté. Ekkor úgy tetszett, mintha a nagy bajusz a 
társalkodónő mellől kelt volna fel, de úgy hivé: csa
lódott, mert az ablakon kitekintve ismét régi helyére 
ült. Bécstől még két állomásig kellett menni mig a 
Lichtenfels-kastély közelébe értek, hol a félórai útra 
egy csinos caleshe várakozott. Az utolsó állomás előtt 
a társalkodónő leszállott, mondva, hogy rögtön vissza
tér, s otthagyta kis úti táskáját. A nagy bajuszu ur 
is leszállott, de minden apróságát magával vitte. — 
Azonban jött a csengetés ideje s a társalkodónő se
hol sem volt látható. Adrienne szorongva nézett min
denfelé az ablakon, de nem látta, s le sem szállha
tott, mert az ajtók be voltak zárva. Végre a vonat 
elrobogott. Midőn az utolsó állomásra érkeztek, 
Adrienne csak egyedül volt, de megszokta, hogy 
maga segitsen a maga baján s ezért kiszállva azonnal 
a kocsi után tudakozódott. Egy inas jelentkezett, ki 
nem lévén értesülve a családi eseményekről, Adriennét 
csinos varrólánynak nézte és csak úgy féltisztelet
tel, a kalap fél billentésével szólt vele, Adrienne 
átadta táskáját és a vasúti jegyet, hogy ládáit átve
gyék. Mikor mindennel kész volt a legény s Adrienne 
a kocsiba lépett — az inas azt kérdé :

— Hát az öreg hol van? Adrienne kérdőleg 
nézett rá.

— Na igen — mondá az inas kissé elpirulva — 
a társalkodónő.

Adrienne elmondá, hogy a legközelebbi állomá
son maradt.

— Az inas megnézte óráját. Még csak kilenc 
óra — szólt — majd bizony itt várunk délután háro
mig, mig a másik személyvonat jön. — Ugy-e bár 
menjünk haza, majd eljön a mamsell délután a posta
kocsin.

A kocsis nem'szólt, hanem azonnal sebes üge
tésben megindította lovait.

Adriennek módjában lett volna gondolkozni, de 
nem igen tudott. Az éji íáradtság, az utazás, uj 
helyzete, a válás mindentől, mit eddig látott, ismert 
s mindazoktól, kikkel eddig élt, oly csodálatos tompa
ságot idéztek elő benne, hogy hidegen és komoly do
logról gondolkozni sem tudott. Nézte a gyönyörű 
vidéket, élvezte a szép őszi napot, s csak néha jutott |

eszébe, hogy vájjon az az inas a társalkodónőről miért 
mondta: „die Alte“, mikor oly piros arca s oly szabá
lyos hollófekete fürtéi voltak. Mikor erre gondolt, 
az is megfordult előtte, hogy ha róla beszélne az a 
cseléd úgy mondaná, hogy „die Junge“ ; de még el 
sem lebbent ajkáról a mosoly, melylyel a szegény tár
salkodónő lemaradására gondolt, — már megér
keztek.

A Lichtenfels-kastély egy szép erdő szélén, ma
gas helyen feküdt. — Nem volt nagyszerű, mert va
dász-kastélynak látszott, de újabb átalakítások által 
meglehetős kényelmessé volt téve.

A mint a kastély elibe értek s ő leszállott, egy 
clőlelket sem látott. A kocsis elhajtott a másik ol
dalra, ő pedig felment a homlokzat széles lépcsőin. 
Egy tágas terembe lépett, melynek színes ablakain át 
csodás világítást okozott a verőfényes nap. A terem
ben megállott s tévetegen nézett szét.

Egyik oldal-ajtón egy magas, őszhaju, komoly 
tekintetű, de csinos szép nő lépett ki sötétkék bársony 
reggeli öltönybon és kérdőleg nézett az ifjú lány
kára.

— Én Adrienne vagyok! szólt a lányka halk 
hangon.

— Édes gyermekem! — mondá az öreg asz- 
szonyság egészen felhevülve — jer szivemhez! És 
feléje sietve, forrón öleié magához a remegő kis 
leányt.

VIII.

A hercegi család állott az öreg hercegnéből, en
nek nővéréből a hajadon, kevéssel ifjabb, egy kissé pe
dans, jószivü hölgyből — végre a hereegből, ki mint
egy negyvennyolc-ötvenéves derék úri ember volt, sói 
disant demokrata hajlamokkal.

Már eltelt három hónap, hogy Adrienne a ház
nál volt, s a lichtenfelsi szép kastélyt oda hagyva, 
már két hónap óta Bécsben élt a hercegi család. É s 
akis Adrienne úgy tündökölt a család ismerősei kö
rében, mint mindenkinek bálványa és szemefénye. A 
vén hercegné és húga boldognak mondták magukat, 
hogy ez ifjú leányka a házhoz jö tt; maga a herceg 
szerelmes volt kis unokahugába, de azért Adrienne 
nem volt boldog.

Most egyszerre két anyja és apja lett, kik sze
rették, kényeztették, de mindenik a maga képére 
akarta alakítani a bárdolatlan, falusi egyszerűséget.
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Még álmukban sem gondoltak arra, hogy ez a kis 
leány ép úgy önálló egyéniség, mint ők, sót mi
után az árvaság érzetében nőtt fel, talán még in
kább.

A leányka észre kezdé venni, hogy ő csak szó
rakoztató eszköz, s hogy neki semmiben sem lehet amaga 
akaratát és meggyőződését követni, hanem mindig va
kon kell követni azt, a ki a családból épen mel
lette van.

A család pedig némi irigységgel hallgatta, ha 
a Karatnai család rokonszenvét emlegette s szánalma
san mosolyogtak, ha a múlt év emlékeiről, fogadott 
atyjáról és testvéreiről beszélt.

— Atyád most egyedül én vagyok — mondá a 
herceg s nincs örömöm abban, ha e névvel másokat 
is megtisztelsz.

— Bátyám, ne légy oly komoly, hisz én téged 
is szeretlek, igazán szeretlek.

— Ha szeretsz, ne mondj bátyádnak, nevezz 
atyádnak.

Adrienne lesüté szemeit, s halkan mondá:
— Atyám!
— Menj szobádba Adrienne — szólt a nagyma

ma — és készülj, a templomba megyünk.
Adrienne busán, csöndesen eltávozott.
— Ez a gyerek együgyii, tudatlan és makacs. 

Kérlek Arthur beszélj titkároddal és rendeltess ide 
egykét tanárt.

— Mély benyomásokat tettek rá a múlt eseményei 
— mondá az agg kisasszony.

— Igazad van Ágnes, mig múltja emlékeit ki 
nem töröljük leikéből, addig ő nem a mienk.

Midőn ebéd előtt a herceg a szalonba ment, 
Adrienne már ott ült egy karszéken gondolkodva, s 
észre sem vette bátyját, mig előtte nem állt.

— Miről gondolkozik az én kis leányom? kérdé 
nyájasan.

— Van okom reá; a nagymama ismét haragszik 
rám, mert a templomban nem akartam letérdelni és 
keresztet vetni. Bátyám, atyám, igen atyám, én pro
testáns vagyok, én másként imádom istenemet mióta 
csak eszmélek. Protestáns volt édes anyám, a tante 
ki felnevelt — Andor és jó barátaim.

A herceg szemöldeit összeszedve szólt:
— Jól van Adrienne, többé nem fogsz az egy

házba menni, s a társalkodónő valahányszor menni 
akarsz — elkísér a protestáns imaházba, de a mi azt 
az egyént illeti, megtiltom, hogy nevét előttem em
lítsd — és különösön azt a testvér elnevezést semmi 
esetre sem akarom többször hallani.

A szegény gyermek szótalan ült az asztalhoz és 
bizony nem volt kedve a hercegi ebédhez.

Ezideig folytonos levelezésben állt Murányi grófné- 
val, Katinkával és Evelinnel, kikkel minden eseményt 
^.udatott, egyszerre azonban azt vette észre, hogy a

p ostán egy levelet sem kap s régi ismerőseiről semmit 
sem tud.

A herceg mindent elkövetett, hogy Adriennét 
szórakoztassa és ne engedjen időt és módot, hogy ke
délyét múltja emlékeivel foglalkoztassa. Mindennap 
képtárakba, múzeumokba vitte s két jeles tanárt hivott 
meg, kik a tanulni szerető leánykát szivesen ok
tatták.

Mikor bátyja Bécs nevezetességeit mutogatta, 
nagy öröme telt mindenben, mi Magyarországra vo
natkozott, többször kérte bátyját: mutassa meg hol la
kott Mátyás király ? s midőn egy magyar hős képét 
egész kegyelettel nézte s aztán lelkesülten szólt csa
táiról, a herceg megdöbbenve mondá:

— Az égre Adrienne, hisz te német leány 
vagy . . . . . .

— Én? . . . .  Nem atyám, én magyar vagyok. 
— Aztán kissé halkabban, de határozott hangon tévé 
hozzá : És az is maradok.

— Ki beszélt neked a gróf Pálfiakról é̂s Nádas- 
diakról eféle részleteket.

— Andor — feleié elpirulva a leányka — igen 
atyám, Temesi Andor.

A hercegnek mindig jól esett, ha atyjának ne
vezte, de ha ily visszaemlékeztető tárgy jö tt elő, azon
nal más tárgyra vitte a beszédet.

A nagymama és a nagynéni a társaságba is vit
ték, habár bemutatni még nem akarták. De ha nagy 
társaság volta háznál, vagy más helyt, Adrienne az 
idősebb férfiak beszélgetéseire figyelt; az ifjak közt 
többnyire hallgatag volt.

Csak egy volt, a mit egész örömmel t e t t : a lo
vaglás.

Bátyja a lovardába vitte, de ott már az első 
nap oly ügyesen lovagolt, hogy a lovászmester kije
lenté, mikép alapos szakértő lehetett első mestere, 
mert a kisasszony legjobb tanítványaival versenyezhet.

— Már a múlt évben mindennap lovagoltam, 
mig otthon laktam.

A herceg fejével egyet billentett, ez az „otthon“ 
s zó bántotta, de már kérdeni sem merte, hogy kita- 
nitotta lovagolni? — „Ezzel a leánykával nem oly 
könnyű elbánni“ — gondolá magában — de aztán 
minden második nap kilovagolt a gyermekkel.

Egy napon, midőn a hercegi család együtt volt, 
mindhárman elégedetleneknek mutatkoztak az ifjú 
leánynyal.

— Te vagy az oka mindennek édes Arthur, 
mert nagyon kényezteted, s mindent kedvére téssz. 
Ugyan mit fog mondani a bibornok ő eminentiája, 
ha megtudja, hogy a mi gyermekünk protestáns?

— És a társaságban nagyon feltűnő — jegyzé 
meg ő hercegségének nővére — hogy Adrienne senki
vel sem barátkozik, senkihez sem ragaszkodik, s min
dig az idősebbek társaságát keresi.
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— Hogy mit mond a bibornok ur, az engem 
nem igen érdekel, de hogy Adrienne az ifjak társasá
gát kerüli, az — kedves tante, igen helytelen. . .  De 
épen itt jön a kis önfejű. Jer, jer csak édes Adrien
ne, s mondd nekem, hogy tegnap a gróf Toggenbur- 
gék estélyén.

— És máskor is mindig, — szólt közbe a tante.
— Miért kerülted az ifjakat, s ha velők vagy 

miért hallgatsz ? Hisz neked ifjú leányokkal és az ifjú 
urakkal kell társalogni. Talán nem szereted őket? 
A Falkenstein, Toggenburg kisasszonyok igen kedve
sek, s azok az ifjak is elég csinosak.

Adrienne látta, hogy mindenik kiváncsi fele
letére, s habár előbb tréfásan akarta elütni a kérdést, 
komolyan felelt:

— Megvallom atyám, ezek az ifjú hölgyek igen 
szépek és igen kedvesek lehetnek, de nekem nem tet
szenek. — Soha sem beszélnek egyébről, mint az öl
tözékről, a divatról, aztán saját tetszelgéseikről és az 
epouseurökről; s mindezekről oly modorban, a milyet 
én sem Murányi tantenál, sem Karatnán soha nem 
hallottam.

— Mindent hiszek neked kis bölcs, de tégy va
lamit a mi kedvünkért. Menj szobádba s öltözz fel 
szépen, csinosan. Ma este a miniszterelnökhöz me
gyünk, zártkörű társaság lesz, s akarom, hogy jókedvű 
s a miniszter leánya iránt előzékeny s barátságos légy. 
Érted kis bohó ?

— Minden úgy lesz, a mint parancsolod.
Adrienne szobájába menekülve, keservesen sirni

kezdett:
„Minden léptemen uralkodni akarnak, midenben 

engedelmességet követelnek, én pedig érzem, hogy itt 
rám nézve minden tárgy, minden ember idegen. Ér
zem, hogy nagybátyám szeretni akar, de mindenik 
csak azon van, hogy saját szeszélyének hü végrehaj
tója legyek. Egyik sem szeret igazán, vagy tán nem 
is tudnak szeretni és róluk, a kiket szivem szeret, 
már három hónap óta mit sem tudok. Andor, a ked
ves jó Andor, hol van, Pesten-e vagy itt Bécsben? 
Soha meg nem kérdeztem pontosan, hogy hová ne
vezték ki. Istenem, ha neki Írhatnék, ha elmondhat
nám neki, hogy mily nagyon, de nagyon, szerencsétlen 
v a g y o k ...“ A komorna belépett, hogy öltöztesse, s 
e öntudatlan engedte át magát a gyakorlott kezek 
működésének, mit minden hiú nő izgatottan áll ki, 
s minden szellemdus nő unalmasnak talál. Nem tud
va, mi történik körülötte, lelke a Karatnai vidék tün
dér völgyein és annyi kellemes emlékkel gazdag hal
main kóborolt, s bár rut márciusi fergeteg zúgott 
az utcákon, bohó szive azt képzelte, hogy Karatnán 
most is enyhe nyár van.

Pedig Andor ott volt a második vagy harmadik 
utcában, s általában az egész telet Bécsben töltötte 
erős munka és beható tanulmány között. Néhányszor

látta is Adriennét az operaszínházban, de nem köze
ledhetett. Mit kereshetett volna „Herr von Temesi“ 
a „Fürst zu Lichtenfels“ palotájában?

IX.

A miniszterelnök zártkörű estélye igen kellemes 
volt, s Adrienne nagy barátságot kötött a miniszter 
zajos, vigkedélyü leányával. Midőn hazaért nagynén- 
jével, bátyjokat már otthon találták ; az öreg herceg
nével ennek háló-szobájában beszélgetett. Adrienne 
látta jól, hogy mindkettő komor s azért gyorsan el is 
távozott.

A herceg az estélyen kellemetlen hirt hallott. 
Valami hatalmas belga ház bukása, egy magyarországi 
vasúti vállalat csőd alá kerülése s ezekkel szoros^vi
szonyban álló jogi események következtében vagyonuk 
felének elvesztése fenyegette a hercegi házat.

— Kedves mama, el kellett ezeket mondanom 
neked s jelentenem, hogy ő nagyméltósága szives volt 
megigérni, hogy a napokban beszól hozzánk és rész
letesebben értesít. Ügyünk nem reménytelen, de fe
lette sok kellemetlenséggel fog járni. Isten veletek, 
jó éjt.

A herceg a mama kezeit és tanteját megcsókol
va eltávozott. Midőn Adrienne szobája előtt elment, 
hallotta, hogy az fennhangon olvas vagy dek- 
lam ál. . .

Adriennek rendes szokása volt, hogy ima-köny
véből vagy azon kis könyvből, melyet Andortól ka
pott, néha fennhangon olvasott: főként kora reggel és 
késő este.

Másnap reggel a herceg Adrienne szobájába ment, 
s rósz kedvűnek látszott:

— Már fel is vagy öltözve, miért kelsz föl ily 
korán ? nem megmondta-e a mama, hogy kilenc óra előtt 
nem szabad felkelni.

— Miféle könyv az kezedben, és ott a másik 
öledben ?

— Ez imakönyvem . . .  és ez a másik. . .
— Na igen, az a másik. . .
— A „Magyar költők könyve“ . . .  mondá Adri- 

enue roszat sejtő, remegő hangon.
— Add ide azt is.
A herceg forgatá a könyveket, s kérdé hogy mi 

van írva az imakönyv elejére ?
— Ezt Murányi néném adta születésnapomra, 

mikor először vettem úrvacsorát, s ez van oda írva; ő 
maga irta.

— És ide mi van Írva, e név fölé?
— „A jó testvérnek Andor,“ magyarázó Adri

enne reszkető hangon, németül.
— Nincs szükséged neked magyar könyvekre, 

mondá a herceg, s a két könyvet hóna alá csapva ki
indult a szobából:
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— Bátyám, az ég nevében kérlek, add vissza 
könyveimet! kiáltá fájdalommal Adrienne.

— Nem kapod vissza — felelt sietve a her
ceg.

— Bátyám ez jogtalanság — kiálta a lány.
A herceg visszafordult s zord sietséggel nézett a 

reszkető' leánykára s aztán eltávozott, Adrienne pedig 
kétségbeesetten zokogott.

Hogy kisírta magát, nyugodtabban kezdett gon
dolkozni.

— ügy érzem, igen erős hangon beszéltem, hisz 
ő végre is atyám — legalább annak kellene lennie — 
és teheti a mit akar. De hogy is tud oly könyörte
len lenni? Neki nem volt igaza, de nekem sincs jogom 
úgy beszélni. Oh istenem, ha Andor itt volna és ta
nácsot kérhetnék: vájjon mit mondana? M it? bi
zonynyal azt mondaná, hogy kérjek bocsánatot és kér
jem . . .  igen, hogy addig kérjem, mig visszaadja drága 
könyveimet.“

Adrienne azonban nem tudta végrehajtani szán
dékát; sokkal izgatottabb és sokkal érzékenyebb volt, 
hogysem beszélni tudott volna. Egész nap hallgatott, 
s dacosnak látszott, de alig, alig tarthatá könyeit. — 
Nagyanyja szólt hozzá, más nem, s este jókor szobá
jába vonult és lefeküdt: „Istenem — gondolá magá
ban — bátyám oly miveltlelkü és nemes érzésű em
ber, és tudom, hogy szeret — és szeretne boldognak 
látni, de hát miért akarja elvenni emlékeimet s miért 
törekszik megsemmisitni m últam at?“

Keveset aludt, de álmában látta a pesti lakást, 
aztán Andort mikor először hozzájok jött, s azután 
Karatnán bolyongott, s ott is mindenik ellebegett ál
modó szemei előtt. Heggel gyorsan felöltözve leró - 
hant bátyjához :

— Atyám én rósz voltam tegnap, bocsáss meg 
de az isten szent nevére kérlek: add vissza köny
veimet . 4'.

Bátyja két kezét megfogta s mélyen nézett rá
— Adrienne, Adrienne nem leszt^. L ;Jcha a' 

m ienk!
— Atyám!
— Most itt van imakönyved, a másikat még 

megtartom.
— De egykor vissza fogod adniugy-e, csak Ígérd 

meg, hogy visszaadod egykor hónapok, évek múlva, 
óh csak adj reményt.

— Semmit sem Ígérek; itt van imakönyve d s 
menj könyvárusomhoz és vásárolj annyi könyvet a 
mennyi tetszik.

A herceg vadásza jelenté, hogy ő excellentiáj a 
B . . .  miniszter a szalonba lépett. A herceg rögtö n 
eltávozott és félóráig beszélgetett.

— Legyen nyugodt hercegem, az ügy még el - 
veszve nincs, hisz nekem is van egy-két ezer forin
tom a játékban, habár ami társulatunk csak közvetve

szenved. De van nekem egy kitűnő egyéniségem, egy 
magyar, alapos jogász és ügyes diplomata, ezt ide 
küldöm s a herceg adja elő ügyét egész őszinteség
gel és nyugodt lehet. A jellemről jót állok én ; ő jól 
ismeri a magyarországi bonyolult viszonyokat és tör
vényeket, s ha az ügygyei megismerkedik, tanácsán 
megnyughatunk. Ha szükséges, elküldöm Brüsselbe is. 
Pár nap múlva elküldöm.

Már kellemes áprilisi napok álltak be, s a fák 
rügyei tarkává tették a látkört, az utcákon pedig hul
lámzott a sok tarka nép. Adriennét elhalmozták aján
dékokkal és hordozták a nagymama egy felé, a nagy
néni másfelé, a bácsi harmadik felé. Színház, hang
verseny egymást váltá fel, de azért Adriennek szive, 
lelke a kis könyvön volt. Sokszor órákig elült a sza
lonok egyikében ; kis fejét kezére hajtva nézett maga 
elé s Karatnáról gondolkozott.

Egy szép napon, a mint igy egyedül üldögélt, 
hallotta, hogy az előszoba csengettyűje megszólalt és 
valaki az inasokkal beszélt. A másik pillanatban a 
szalon ajtaja megnyílt s az inas szava hallatszott:

— Méltóztassék e teremben néhány percet vár
ni , ő hercegsége azonnal itt leend. Meghagyta, hogy 
nagyságodat e terembe vezessük.

Adrienne csupa kíváncsiságból felállt és az ajtó 
elé nézett, melyet az inas behúzott. A másik pilla
natban elfehéredett és a belépő férfi elé rohanva keb
lére boru lt:

— Andor! testvérem! sikoltá, de könyei m iatt 
néhány másodpercig nem tudott többé szólani. — Is
tenem, soha életemben ily boldog nem voltam — su
sogd s fejét még mindig az ifjú mellén fektetve 
ta r tá . . .

— Adrienne, térjen magához — milyen nagy
leány lett egy év ó ta ........  Szép, hogy nem fele
dett el.

— Elfeledni önt, ezt nem tudnám tenni soha,
pedig nevét sem volt szabad kimondanom.

*
Adrienne aztán maga mellé egy karszékbe ül

tetve Andort, elmondott neki egy rövid óra alatt min
dent, de mindent, a mi szivén feküdt. Kis örömeit és 
nagy fájdalmait, haldokló reményeit és rendithetlen 
bitét.

Andornak minden szava vigasztalás volt, s kezé
ben tartva a leányka kezeit szólt:

— Csak jó legyen mindig, az isten mindig meg
segíti.

— De ön sem hágy el többé soha, ugy-e Andor? 
Oh istenem ha ismét, oly sokáig egyedül maradok, mi 
lesz belőlem?

Andor komolyan gondolkozóba esett.
— Mindent elkövetek, hogy néha láthassam.
A szomszéd teremben léptek zaja hallatszott, a 

herceg belépett s két kezét nyujtá Andornak.
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— Rég vártam önt uram ! . .  . Aztán ott látva 
a kis leányt, ragyogó arccal, kárelőleg nézett rá.

— 0  az , atyám, fogadott testvérem Temesi 
Andor.

A herceg meglehetős zavarban volt, de tudott 
uralkodni magán s nyugodtan szólt :

— Jól van gyermekem, de most hagyj ma
gunkra.

— De szabad lesz visszatérnem ugy-e ?... Andor 
ne menjen el búcsú nélkül!

A mint a leányka eltávozott, a két férfi ügyleti 
dolgokról beszélt közel egy óráig. Andor becses fel
világosításokat adott a hercegnek, s néhány pontot je 
lölt meg, melyekről a legrövidebb idő alatt be kellett 
szerezni az okmányokat. „Biztosítom a herceget, hogy 
ha gyorsan teszik meg a kellő lépéseket, semmi sincs 
veszve. *

Tetszett a hercegnek az ifjú komoly, feszte
len modora, világos nyilt esze, mégis hideg nyugal
m a , szép külseje és raivelt szelleme, s mindezek mel
lett illedelmes, sőt szerény magatartása:

— Ön már rég óta ismeri húgomat ? kérdé a 
herceg, midőn Andor kalapja után nyúlt.

— Volt szerencsém Pesten és a vidéken is.
— Georg — szólt a herceg egy oldalszobába 

nyitva — hívja Adrienne kisasszonyt.
E percben az öreg hercegné húgával a szalonba 

lépett, s Andort a herceg bemutatta.
Aztán jött Adrienne s a komornyik jelenté, hogy 

a reggeli az asztalon van.
0  hercegsége szívesen hívta Andort, hogy ma

radjon a reggelinél. Andor igen finom modorban meg
köszönte, de a meghívást el nem fogadta, hanem rövid 
búcsú után távozott.

— Sokat forgott a világban ez az ifjú ember — 
mondá az öreg hercegné.

— Három évig volt külföldön — mondá Adri
enne.

— Kedves, eszes ember — szólt a herceg.
— Nálunk is azt mondta róla mindenki — tévé 

utána Adrienne, kimondhatatlan boldog lévén, hogy 
Andorról beszélhet.

— Édes mama küldjön egy jegyet a külügymi
nisztériumba és hivassa meg Temesi urat holnap ebéd
re, mert addig elvégzem a teendőket, s holnap este 
értekezni kell vele.

Másnap este 5 órakor Andor ismét eljött és 
ebéd előtt elvégezték a komoly dolgot, ebéd alatt és 
után folyt a vidám társalgás.

— Lovagol-e gyakran? kérdé Adrienne.
— Egyszer, kétszer egy héten. Nem igen volt 

időm eddigelé, de ha tehetem, szívesen lovagiok. Ilyen
kor aztán ki bériek egy-egy öreg paripát s nagyokat 
ügetek.

— Béreljen holnap is. Jöjjön velünk lovagolni, s

nézzük együtt a v ___i parasztok versenyét, móndá
Adrienne — halkan utána tevén, hogy a bácsi meg
engedte.

— Ha nem tart ön az én lovaimtól, kérem ak
kor csak ide fáradni: itt lesz számára egy igen jó 
paripa.

— Köszönöm hercegségednek, el fogok jönni.
Adrienne magán kívül volt örömében.
Mikor aztán az ebédnek vége volt, jöttek más 

vendégek s az est kellemesen telt el.
Másnap eljött Andor, együtt voltak a v . . . . i 

futtatáson s ennek végével a herceg Adriennét magá
hoz szólitván, halkan beszélgetett vele.

— Nem szabad-e tudnunk: miről foly az a tár
salgás ? — kérdé az öreg hercegné a kandalló előtt 
mélázva.

* — Egy régi tartozást fizettem le Adriennek —
felelt a herceg, oldalzsebéből egy kis könyvet adva át 
leányának.

Adrienne szemei könyekkel teltek meg s először 
életében csókolá meg bátyjának kezeit: „Tudtam én 
jól, hogy ha egyszer meg fogják látni Andort ők is 
meg fogják szeretni, s két oly férfi, mint ő és bátyám, 
egymást csak becsülheti.

E gondolattal távozott szobájába, s ott folytatta 
szép álmodozásait.

X.

A rohanó idő ismét őszt hozott, s a karatnai 
társaság ismét együtt volt. A változás, mit egy év 
tett, kevés, alig észrevehető. A gróf valamivel őszebb, 
de kedélye most is eleven, vidor; csak néha szállja 
meg a mélyebb gondolkozás komolysága. Lajos, a 
vő, most is oda van, mert az igaz munkás nem ismer 
szünetet még ereje öntudatában van.

A három vén hölgy, az utolsó zsebkendőig épen 
abban a ruházatban s ép azon öltözködési modorral ül
dögél a verandán, mint egy év előtt. Egyik k ö t, a 
másik is köt, a harmadik is köt. Még tán az arcok 
redői sem szaporodtak, annál kevésbé változtak világ- 
nézleteik.

Katinka grófné kissé teltebb és ha lehet, még 
boldogabbnak látszik, miut egy év előtt.

Az egyetlen Evelin az, ki egy év alatt szembe
tűnően változott; kedélye még mindig gyermekded, de 
alakja már egészen leányos. Még mindig naiv ha be
szél, de néha már okosan is szólnak hozzá.

A nagy házon a moha még vastagabb és zöl
debb, az öreg platánok lombjai még sürüebben össze
nőttek s az egész környezet még egy árnyalattal élén
kebben tünteti fel a kastélynak és öreg birtokosának 
cimiratát: r é g i  n a g y s á g  r o m j a i .

Az öregek a demokratiáról valamivel még többet 
beszélnek s bensoleg szorosabban ragaszkodnak ősi
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előítéleteik foszlányaihoz, mint ezelőtt. A társalgás 
szokott módon folydogált, midőn E v e l i n  egész más 
tárgyra csapva át felkiáltott:

— Vájjon mit csinál most Andor?
— Bizonyosan nem ül tétlenül, dolgozik és előre 

halad; ő érti az idő szavát — felelt az öreg gróf — 
olőtte szép jövendő á ll ; meglássátok még miniszter 
lesz belőle.

— Hiszen olyan világot értünk — folytatta Mu
rányi grófné — hogy még a mesteremberből is lehet 
miniszter, még örvendenünk kell, ha legalább nemes 
ember emelkedik.

— Bizony kedves sógorasszony, a mi osztályunk 
tagjainak legnagyobb része, fájdalom, már csak a régi 
nagyság romjai.

E szavakat néhány percig tartó mély hallgatás 
követte.

Ekkor azonban egy falusi ember lépett a veran
dára, ki az indóháztól a leveleket és lapokat szokta 
elhozni.

Mindenik kapott olvasnivalót s falusi mohóság
gal bonták fel a levelet, hírlapot egyaránt.

— Levél Andortól — szólt a gróf s szemüve
gét feltéve figyelmesen olvasni kezdett.

— Mondtam ugy-e, csak most mondtam, hall
gassatok ide: „Ugy hiszem kedves bátyám, s ha sza
bad szólnom, kedves második atyám, velem és az 
enyéimmel együtt fog örvendeni ha megírom, hogy 
ma délben tizenkét órakor a miniszterelnök ur jelen
létében a mi kedves Adriennünkkel a lichtenfelsi 
kastélyban jegyet váltottam.“

Az öreg gróf majdnem táncolt örömében; a há
rom vén hölgy pedig az üres légbe bámuló só-bálvány- 
nyá vált.

Katinka ijedten tekintett Evelinre, ki előbb el
sápadt aztán könyei omlása közt borult nénje keb
lére :

— Ah istenem — zokogá — hát nem engem 
szeretett?! Oh ez életemnek utolsó órája!

— Nem kedvesem — szólt az eszes nő — ez éb
redésed első pillanatja.

A  T I Z E N K É T  A P O S T O L .
— MARLITT E. BESZÉLYE. — 

II.

A fiatal ember azonban mindezt észre sem 
vévé s szemeit a toronyra szegezve, melynek nyílt 
ablakain keresztül a lengő harangokat lehete látni, 
lassan tovább ment egész a kis kertecskéig. Ott a 
gesztenyefa által az égető napsugarak ellen védve, a 
falhoz támaszkodott s mozdulatlanul hallgatózott. — 
Ekkor egy kis gyönge léghuzam keletkezett, csakh a- 
mar egy fehér lap repült le a falról lábaihoz, s rög
tön utána fenn egy női alak futott a kertecskén ke
resztül s eltűnt a nyitott ablakból. E jelenség gyor
san és némán suhant el, mint valami árnyék. A fiatal em - 
bér csak a női fej szépen képzett hátsó részét, gyö
nyörű kékes fekete haját, s a nő mezitlen szép karját 
láthatá, a mint az ablakkeresztet átkaroló, mig k ar
csú termete a ház belsejébe hajolt. Mindazonáltal 
e mozdulatban annyi ifjú kellem, oly ügyes hajlékony - 
ság volt, hogy a figyelő fiatal ember lenn az utcán, 
kétségkívül csak gyönyörű, kellemteljes arcot gond ol- 
hatott e termethez, mert nagy érdekeltséggel sorra 
vizsgálta a fehér függönyökkel ellátott ablakokat, me
lyek mögött azonban csak a tengeri nimfa volt lá t 
ható, a mint a mélyen orrára nyomott szemüvegen 
keresztül, a messze elébe tartott énekes-könyvből dél
utáni imádságát olvasá.

Az idegen fölvevé a lapot, mely még előtte fe
küdt a földön. Irónnal futólag, de korrekten rajzolt 
női arckép volt rajta. Egy szép, gyönyörű, de valódi

német arc, szőke hajjal, melyet csinos, nápolyi fá
tyol födött. A lap, bizonyára, a falon álló kő-asztal
ról esett le , melyen különféle papírok voltak; több 
könyv is feküdt ott. A magasabb szellemi foglalkozás 
e jelei, a virágillattal és bogárdongással telt kertecs- 
kével együtt csodálatosnak látszottak félig romba- 
dőlt s szegényes környezet közepett. Mint valami 
régi rege, mely a zordon valóba tévedt, oly hatást 
tett e látvány.

Ezalatt a harangozás mindinkább hatalmasabb 
Ion, jeléül;, hogy vége felé közeleg. A fiatal ember 
ismét fölnézett a torony ablakára, azonban most a 
lengő harangok helyett egy csinos alakot látott a kes
keny nyílásnál; ugyanazt az alakot, mely előbb elsu
hant a falon. Alig vette ezt észre az idegen, már 
megkerülé. a kolostort s a templomot és a harang
torony vén kőlépcsőin fölsietett. Midőn fönn volt, 
első pillantása az ablaknál álló alakra esett. Meg
döbbenve állott meg. Egy fiatal lányka volt, ki csön
desen s mozdulatlanul, összetett kezekkel a párkány- 
zaton ült.

Az idegennek szemei azonban, melyek csodál
kozva nyugodtak a lány arcán, villanyos erővel 
látszottak b írn i, mert a lányka rögtön megfordult. Sö
téten fénylő szemei kinyiltak s egy pillanatra az iijura 
meredtek, mintha ez valamely szellemországból jött 
volna ide. Azután egy sikojjal leugrott a lányka a
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párkányzatról, fejecskéjét két kezébe re jté , s a ha
rangok és fal közti keskeny folyosón föl s alá szalad
gált , mintegy halálsápadtan a kimenetelt keresve. Mi
után pedig úgy látszott, hogy zavarában a kongó érc 
közé akar ugrani, oda szaladt egy öreg ember, ki öt 
kaijánál megfogá, s hogy a harangzúgást tulkiáltsa, 
hangosan fülibe kiáltozott. De a lány kiszabaditá ma
gát , s villámsebességgel az idegennek hátat fordítva 
lerohant a lépcsőkön, s nemsokára eltűnt a homály
ban.

Mindez egy pillanat müve volt. Az utolsó 
harangütések pedig bóditó hatással hangzottak s nem
sokára megszűntek.

Több ember, kik a harangozó „személyzetet“ 
tevék, ezalatt köszönve leballagott a lépcsözeten. Az 
agg azonban, ki a lánykával beszélt, udvariasan meg
emeld süvegét az idegen előtt és sajátságos, jóakaró 
hangon igy szólt:

„Ugyan mit tett az ur Lenkének, hogy annyira 
megijedt s egész zavarba jött ? Kevés híja volt, hogy 
a harangok le nem ütötték!“

„Hát úgy nézek én k i , mint valami lányüldö
ző , mondja csak, öreg Jakab?“ s a fiatal ember mo
solyogni kezdett.

Az öreg bámulva nézett rá. „Az ur ismer en
gem?“ kérdezé, s kémkedőleg nézett az idegen ar
cába, mialatt sűrű, fehér 'szemöldökeit összevoná s 
kezét szeme fölé tartá, hogy jobban lásson.

„ügy látszik, hogy jobb emlékezőtehetségem 
van régi barátaim irányában, mint önnek. Hogy fe
ledhetném el azt az embert, ki gyermeki bohóságaimban 
mindig segített, ki oly sokszor lerázta nekem az al
mákat a fáról, s oly szívesen vett föl maga mellé 
atyám sárgájára, ha úsztatni m ent!“ szólt az idegen 
s barátságosan kezét nyujtá az öregnek.

„Jézusom!“ kiálta föl az öreg. „Ej, hogy is le
het az ember oly vak! Hja az öregség, az öregség ..  . 
Na lesz ö rö m !... Hittem-e volna, hogy Werner if- 
jurat vén napjaimra még egyszer lá ssam ? ... S mily 
na^y , mily derekas lett ön . . .  Most, csak most jönne 
boldogult édes anyja, ugyan nagy szemeket meresz
tene, ha szive kedveltjét látná! — De vájjon itt ma
rad-e már most nálunk ?“

„Egyelőre ig e n .. .  De most mondja megi ne
kem, ki az a lányka, a ki itt ült az ablakon?“

„Lenke az, a tengeri nimfa testvérlánya.“
„Mit, a cigány lány?“
„Ej édes istenem, azt is tudja mé g? . . .  Igen 

a pajkos gyermekek annak keresztelték, de a cigány- 
gyermekből nagyon csinos lány lett ám! Az embe
rek nem tud ják , mert mindig a falak között v a n ,  s 
szegényes ruhában nem is látni azt m in d já rt... Van 
elég bolond, ki azt hiszi, hogy esze sincs eléggé he
lyén , mert gyakran olyan különcködő. — Igaz, 
hogy sokszor olyast beszél, a mit ilyen mifajta embe

rek meg nem értünk, de azért még nem bolond! — 
Lássa Werner ur — folytatá az öreg — ő mindig 
szegény teremtés volt, olyan magános — se atyja, se 
any ja ... Eleinte nem is figyeltem rá , ha a torony
ba jö tt, — mások csufnevet adtak neki, mert mindig 
oly csöndesen a kuckóba bujt — de midőn egyszer lát
tam , hogy kis fejecskéjét egy harangba tévé, mely épen 
elhangzott volt s eirógatá, mintha valami kedves em
ber lett volna: ekkor megsajnáltam. Hozzá mentem, 
s megszólitám, ő azonban ijedten rám meresztő sze
meit s oly gyorsan leszaladt a lépcsőkön, mint egy 
vadmacska. Később azonban jó barátokká lettünk, s 
én úgy magamhoz szoktatám a kis bohó teremtést, 
hogy feleségemnek ezután minden vasárnap ide kellett 
hozni kávémat, mert otthon mindig kihűlt. Hogy a 
lányka velem ivott, azt elhiheti!“

„Akkor ozsonyától fosztottam meg őt, ‘ mert 
úgy látszik, a lány nem jön vissza,“ mondá Werner, s 
kihajolt a torony-ablakon.

„Én is azt hiszem — felelt az öreg — ma már 
nem jön, nagyon megijedt. Csak azt szeretném 
tudni, hogy miért ? Az igaz , hogy minden embernek 
kitér utjából, de azt rendesen halkan teszi, hogy 
más észre sem veszi. . .  Nem tudom , hogy mi lelte 
ma; ön valóban nem úgy néz ki, hogv félnie kellene 
öntől, Werner u r!“

Az öreg pillantása e szavaknál szelíden esett az 
ifjú feltűnő szép alakjára; ez azonban elővevő tárcá
ját s megmutatá Jakabnak a talált rajzot.

„Ah, hisz ez Lenkének boldogult anyja!“, mon
dá, „e képet maga a lányka csak úgy fejből raj
zolta.“

„Hogyan ?* — szólt Werner bámulva — a fiatal 
lányka?“

„ügy ám , ő szebben fest mint bárki. Ülj 
csak ide Jakab, szól olykor ha együtt vagyunk. Lásd 
itt egy fényes napsugár jő, ez épen fejedre esik, igy 
le kell rajzolnom téged, s nem tart egy negyedóráig, 
már ott vagyok a papíron. Vén arcom oly hiven ta
lálja el, hogy az emberek hangosan fölnevetnek. Itt a 
kolostorban éveken át egy vén festő lakott. — 
Azt mondják, hogy jól értette mesterségét, de 
kijött a divatból, az előkelők azt mondák, hogy az 
arcokba nem fektet elég értelmiséget. . .  ej édes iste
nem, drága is lehetett ilyenkor a jó tanács, mert azt 
festeni, a miAnincs, ehez épen annyi Á művészet 
kell, mint ahhoz , hogy olyan haranggal harangozzunk, 
melynek nincs nyelve.

Ez az öreg ember észrevette, hogy Lenké
ben van valami; előfogta tehát s megmutatá neki, 
hogy kell képeket csinálni; a lányka nemsokára segí
tett is neki keresztleveleket festeni, melyeket az egy
szerű (polgár-emberek szépen kifestve szeretnek. Az 
öreg azonban néhány év előtt meghalt , Lenke átvevé
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üzletét, s most azzal szerez magának egy pár ga
rast. *

Az öreg Jakab , még Wernerrel beszéltében, le- 
rázá kabátjáról s fövegéről a port, s miután kezével 
még megsimitá a nagy harangot a fiatal emberrel el- 
hagyá a tornyot. Több utcán mentek keresztül, mig 
egy nagy komor kinézésű épület előtt, mely Wer- 
ner-é volt, megállották.

A fiatal ember ekkor igy szólt:
„Usztatóba nyargalni már öreg vagy , kedves Ja 

kab ; az almákat már magam szedhetem le a fáról 
mert a mint látod, derék karjaim vannak, de egy 
derék felügyelőre ki házam és kertem fölött őrködjék, 
egy becsületes öreg emberre, ki minden pil
lanatban vig gyermek éveimet varázsolja elém, 
szükségem van. Ha tehát akarod jó öreg, úgy fele
ségeddel bármikor átköltözhetsz házam udvari laká
sába. Nagy örömömet lelem, hogy öreg napjaidban 
én gondoskodhatom rólad.

De azért minden vasárnap elmehetsz ámharang
jaidhoz s ijedezö kedvencedhez a toronyba.“

Jakab úgy nézett rá mintha álmodnék. Resz
ketve fogá meg Werner kezét, s boldogság-érzetében 
alig tudott válaszolni.

„Oh uram, akarok-e... szólt aztán reszkető han
gon. Oh ezer örömmel, igen !

De most bocsásson ám gyorsan haza. . .  Mit 
mond majd szegény feleségem! hisz a szobatetejéig 
ugrik örömében, ha ugyan elbirják vén lábai!“

S ezzel egyenesen haza leié futott. Werner csön
getett a kamunál. Azonnal megjelent az ablakban egy 
öreg női arc, gőgös, hideg vonásokkal; de ép oly 
gyorsan eltűnt ismét, s azonnal fölnyilt a nehézkes 
kapu.

Az ifjú Werner gazdag, előkelő szülők egyetlen 
gyermeke volt, kiket azonban már tizenötéves korá
ban elvesztett. Öreg nagybátyja egy derék pap, ki 
távol valami kis városban lakott, tutorává lett s az 
ifjút magához vévé. Itt derék nevelést kapott. Eljárt 
a gymnasiumba s egyetemre; azután Olaszországba 
utazott, hova kora ifjucága óta kívánkozott. Kitűnő 
tehetséggel bírván a festészethez, vagyona segítségé
vel egész függetlenül a művészetnek élt. Hat évi tá
voliét után azonban fölébredt benne a honvágy s visz- 
szatért Németországba, hogy rövid ideig tartózkodjék 
ott, hol oly boldogyoltshol édes anyja — kinek egyet
len gyermeke volt — annyira szerette, imádta. Hosz- 
szu távolléte alatt atyja házában egy öreg özvegy 
nagynénje lakott, s igy visszajövetelekor legalább ké
nyelmes lakást talált, habár nem karolták át atyja hü 
karjai s már rég kiégett volt az anyai szem sugara, 
mely gyermekségét beragyogta.

A ki a tengeri nimfához akart jutni, annak a ko
mor, régi, csak nem romokban heverő épület által be
zárt kolostor udvaron kelle végig menni. A tengeri 
nimfa fönn lakott az emeleten. Itt világos, habár kis 
és szűk lakszobája volt, mely irtózatos nagy kemencé
jével s fehérre súrolt bútorzatával elfelejteté a komor 
bejáratot.

A nyitott ablaknál, mely a kertecskére nézett, 
Lenke ült. Lábainál egy, szépen vasalt ruhával te lt 
kosár állott, ujján gyűszű, s ölében egy vászondarab 
volt, mi arra mutatott, hogy ruha-foltozással van el
foglalva. Azonban a tűt nyugodtan tartá kezében. 
Ha jól szemügyre vehettük volna e magas lány-alakot, 
úgy önkénytelenül kérdő tekintetet kellett volna vet
nünk a szoba födelére, hogy nem rostéi oly alacso
nyan , füstösen függni e szép fej fölött, mely 
oly büszkén ült a nyakon, s e kifejezésteljes homlok 
ölött, mely alatt a csodaszerü szemek mint gyémánt 
gyöngyök fénylettek.

Az ócska szekrény üvegajtóival s zöld függö
nyeivel nyitva állt. A könyveknek s az egyes sorok
nak nem volt többé uj színezete; némelyik kötet na
gyon is elhasználtnak látszott. Nem is álltak már 
oly feszesen, mint az előkelő könyvtárak jól rendezett 
k önyvei, melyek kitünően vannak fölszerelve, de igen 
ritkán használtatnak — sőt inkább nagy rendetlenség 
látszott a szekrényben: itt-ott egy könyv 'félig volt 
betéve, tán, hogy valami uj ötletnél rögtön kéznél le
gyen. Az öreg festész, ki Lenkét rajzolni tanitá, 
sokoldalú műveltséggel biró ember volt. Ő figyel- 
mezteté először a fiatal lánykát az üveg-szekrény 
drága kincsére, s egymásután kezébe adta a könyve
ket úgy a mint szoros rendben, a rendkívül gyorsan 
fejlődő lány eszének újabb-újabb szellemi tápot nyúj
tottak.

A hosszú téli estéken át Zsuzsika meleg s ke
délyes szobájában ült az öreg, s előolvasott Lenkének, 
vágj’ megmagyarázá neki a mit nem értett. Mint a 
hálátlan világ által elfelejtett ember, nem volt elke- 
s eredettség nélkül. Mint a socialismusnak ha- 
t ározott ellene, gyakran metsző iróniával kelt ki a 
társadalom  ellen ; igen furcsa színben tünteté föl 
azt, gúnyosan ostorozván annak nevetséges olda- 
1 ait s ellenmondásait. Hogy e vetés dúsan kikelt 
L enke ifjú szivében , melynek forró érzelmei mindenütt 
a vi lág visszautasító sorompóira akadtak, az könnyen 
hihető. így történt, hogy, mig az ifjú leányka szel
leme az ideálok országában csapongott, melyet öreg 
barátja a nagy mesterek müveiben megnyitott előtte: 
kedélye egy sötét démoné lett. Az emberek iránt a 
le gnagyobb bizalmatlansággal viseltetett, s ezt az öreg
től tanu lta , ki azt elkeseredett élettapasztalataiból 
s szomorú gyermekkorából merité.

Lenke az ablakkeresztre támasztá fejét. Mintegy 
ál modozva nézett maga elé , s lebocsátott kezében
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több összefűzött papírlapot tartott. Ócska, elsárgult 
levelek voltak ezek, melyek a meghalt Joachim ver
seit tartalmazták. — Szép költemények voltak ezek, 
telve fönséggel és tűzzel, telve mély szenvedéssel s 
fájdalmas lemondással, s telve a halál édes, hideg le 
heletével. A címlapon e szó á l l t : „ F r i d e r i k á h o z . “

Lassú léptek, melyek a nyögd lépcsőről hang
zottak , felriasztották a fiatal leánykát éber álmodozá
saiból. Az ajtó felé sietett s a belépő tengeri nimfának 
levevé köpenyét, melyet gondosan egy szögre függesz
tett ; azután a meghalt cipész székét nénje elé tolta, s 
behozá a délutáni kávét a konyhából. A tengeri nimfa 
örülve nézte mindezt, noha egy mogorva, elégedetlen 
vonást ajkai körül hiába iparkodott elnyomni, s azért> 
miután fekete diszfőkötőjét egy tarka házi főkötővel 
fölcserélte, igy szólt:

„Lenke, én Schmidtnével találkoztam. 0 nekem 
tiz garast akart adni, mert te e pénzt semmikép sem 
akartad elfogadni. — Lásd kedvesem, — folytatá
az öreg, — a szentirás azt mondja: „Oszd meg 
kenyeredet az éhezővel,“ ezt boldogult atyám elég 
gyakran mondá, ámbár egyszer sem történt velünk> 
hogy más valaki követte volna e mondatot, pedig mi 
nem egyszer nagy szükségben voltunk. N o, de az nem 
tesz semmit, én teljes életemben megtartám isten 
szavát, a mennyire lehetett; de mindennek meg van
nak a maga határai. . . .  Te egy egész napig dolgoz
tál a Schmidtné gyermeke sirversén, sokkal szebb ró
zsákat festettél re á , mint a gazdagabb emberekére 
szoktál — s most nem akarod elfogadni a p én z t, 
melyet fáradságosan szereztél. . . Tiz garas sok pénz 
nekünk Lenke, s a Schmidtné gyermeke ép úgy üd- 
vözíilt volna, ha a vers s a festett virágos fehér se
lyem-szalag helyett egyszerű koszorút tettek volna ko - 
porsójára.

„Néni, ezt ön nem mondta komolyan! “ — vi- 
szonzá a leány, s szelíd vonásai szigorúak lettek. — 
Nézzen csak egyszer rám, néni. Emlékszik még, min t 
tördelé kezeit, s mily kétségbeesve sirt s jajgatott 
Schmidtné, mikor a jó isten kis leánykáját, éltének 
vigaszát s egész boldogságát élvévé ? . . . Nem tudja 
azt elgondolni, hogy abban is találunk némi vigaszt, 
ha az t, a mit el kell temetnünk, legalább az utolsó 
pillanatig, melyben még láthatjuk, a lehető legna
gyobb díszszel elhalmozzuk, gyöngédségünk mintegy 
látható kifejezőjéül ? S a szegény anyja nem érez-e ép 
úgy, mint a gazdag? . . .  Ne haragudjék, néni, de 
én nem fogadhattam el a pénzt, melyen a szegény asz- 
szony könyei ragyogtak.“

„N o, most megint úgy beszélsz, mint a köny
vekben á ll , s a mifajta ember nem felelhet rá semmit.

(Folyt.

De Lenke, ha mindig igy cselekszel, teljes életedben 
sem jutsz semmihez.

„Ne féljen semmit néni,“ felelt a fiatal leányka, 
„ön legjobban tudhatja, hány sirversért kaptam már 
pénzt, a nélkül, hogy szükséges lett volna vonakod
nom. . . .  Ön nem fogadta el Schmidnétől a pénzt, 
ugy-e, nén i?“

„Hát persze, hogy nem ! ha te nem akartad el
fogadni , — úgy nekem sem volt szabad, de 
azért mégis haragudtam, s meg is mondtam mindjárt 
Jakabnak , kivel találkoztam. De az egy szikrával sem 
jobb, mint te. „Igaza van Lenkének,“ mondá, s ott 
hagyott. “

A tengeri nimfa tekintete most a vers-füzetre 
esett, mely még ott feküdt az asztalon.

„Hát ez itt micsoda?“ kérdezé.
„Joachimnak egy írása“ szólt a leány. „Egy 

könyvben volt, egészen fönn az üvegszekrényben. Még 
eddig nem vettem észre, de m a, a mint ki akartam 
tisztítani a szekrényt, leesett a könyv és ez az irás itt 
kihullt belőle.“

„Óh, mondá az öreg nő, s arcán mély megille- 
tődés vonult á t, ezek szép énekversek, miket Joachim 
bizonyára könyveiből irt ki. . . Betegségében gyakran 
ágyára kellett tennem e füzetet, mig a halála előtti 
napon maga a nagy könyvbe tette.“

„Zsuzsi néni, hát igaz, hogy Joachim egy bécsi 
leányt szeretett ?“ kérdé rögtön Lenke.

A tengeri nimfa, a ki minden megilletődés da
cára egy darab zsemlyét akart épen szájába tenni, 
csodálkozva csiiggeszté le kezét, mintha azt kérdezték 
volna tő le , vájjon az erdő kék és az ég zöld-e ?

„Milyen bolond dolgokról is fecsegsz m ost!“ — szólt 
hirtelen—„Joachim, a csöndes,komoly férfiú, ak i nem 
nézett se jobbra, se balra s a ki mindig oly nyugod
tan ment a maga u tján ! — Nem. “

„No,  de azért mégis csak szerethetett.“
„ügy ám, de kit? . . . Az igaz, hogy akkor 

elég csinos polgárlány volt, s a nők padjai mindig 
zsúfolásig tele voltak, ha Ő prédikált. De Joachim 
egyre se nézett. Hisz nem is ment el senkihez, — 
egész nap otthon volt. Csak egynéhányszor ment el 
hetenkint Werner polgármester úrhoz, kinek fiát ta
nította. “

„Voltak ott lányok is? “
„Persze, egy — no de csak nem fogod hinni, 

hogy Joachim oly bolond volt, s belé szeretett Fride
rikába, a legbüszkébb leányba az egész városban?. . 
Nem , azt Joachim soha sem tette , még ha mindjárt 
superintendens lett volna is.

• köv.)
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TÁRCA-LAPOK.

(Saarbrücken az országházban. —  Békepipa s kapa- 
dohány. — Politikai kiskereskedés. —  30 zsarnok. —  

TJj fordítások.)
Az újdondász most leül s ir következőképen: 

„ Pangó társadalmi életünket a kezdő téli idény meg
élénkítő. Ilyenkor a váci utcán délben s estve bajos 
járni a rohanó kocsiktól s j járókelőktől. A színhá
zak telvék, az országház karzatai megnépesednek, a 
lakások ára felszökik, a boltok zsufolvák. Ha mind
ez előjel nem csal, élénk télnek nézhetünk eléje.“

Igazad van újdondász barátom.
Minden úgy van, a mint azt lelkiismeretes mó

don megírtad.
A politika uj életet oltott belénk s mint a ten

ger megkívánja áldozatát, úgy követeli azt a politika 
is. Ellenzékünk — a rósz szüret után — természe
tesen rósz kedvvel ült a rég ismert padokba s a két 
havi fegyverszünet által okozott elpuhultságot azonnal 
el akarta oszlatni egy kis puskaporszaggal. Nagyobb 
hadjáratokat igy előz meg egy kis ágyúzás á la Saar
brücken. Meg kell kisérteni, vájjon elég erős-e még a 
fegyelem, nem találkoznak-e szökevények, nazarénusok, 
el van-e az egész sereg szánva vakon rontani az el
lenfélre.

Ilv előcsatározásnak tekinthető a Miletics-ügy.
A kiszemelt áldozat neve Horváth Boldizsár.
A csata füstje eloszlott, a seregek csekély vesz

teségeket szenvedtek (itt-ott elpattant eg}' pár 
hamis érv vagy emberét találta egy-egy jól cél
zott argumentum) — hadállásaikat mindkét ré
szen megtarták — belátták , hogy a felszere
lés mindkét oldalon tökéletes, hogy a seregek 
összetartanak. De azért Miletics váci magányában 
meg lehet elégedve az eredménynyel. Nem húzott 
ugyan belőle positiv hasznot, de legalább összeveszi- 
tette a — magyarokat (tudvalevő: jó barátait,) s a 
békepipába — melyet néhány optimista már kézről- 
kézre látott járni — beletömte a viszály kapado
hányát.

A csatározás végén a szélső ellenzék egy kis 
rokonszenvező tűzijátékot, fényes rajgókkal, sziporkázó 
röppentyűkkel rendezett a francia sebesültek j a v á r a .  
Jövedelem — 0. Az előadás e szerint nem felelt meg 
céljának.

Ez a politikásdi nagyban.
Hanem kereskedünk mi politikával kicsinyben is 

— en detail.
Ilyen kiskereskedés nyílik meg évenkint néhány

napra az egyetem-téren, bizonyos épületben, mely há
romemeletes nagyra vágyással magaslik ott éggé.

Hajdan kis okok, egyéni érdekek, személyes el
len- vagy rokonszenvek okoztak nagy következménye
ket. A fényes Bukingham austriai Anna szép kézéért 
(a legszebb keze volt akkoriban,) indított háborút 
Franciaország ellen. Richelie] nem engedte meg, 
hogy a herceg mint Anglia követje állandóan Páris- 
ban lakhassák, mert neki is tetszett az a szép kéz és 
Bukingham aztán egy hadsereg élére állt, hogy azt a 
bársony kezet megcsókolhassa.

A kis okok ideje elmúlt
Most csak nagy okokat ismerünk, az igaz, 

hogy ezek viszont többször kis következményeket 
szülnek.

Hanem az egyetem-téren nagy horderejű coute- 
quentiák uszályát hordják.

Jobb s baloldal küzd ott egymással a segélyegy
let elnökségéért. Beöthy Zsolt jelent delegátiót, 67-et, 
quótát, megyerendezést, Benicky viszont személyes 
uniót, régi megyét s mit én tudom mi egyebet. Mind
ez a segélyegylet céljával legszorosb összefüggésben 
állván, természetes, hogy nem az illetők személyes 
képességei, hanem politikai elveik vétetnek tekin
tetbe.

Látnivaló, minden ember megteszi kötelességét, 
hogy a téli idény minél élénkebb s mulattatóbb le
gyen. Még Télfy is leszállt a görög kathedráról s a 
nyelvészi talárból hirtelen a regényíró — kabátjába 
vagy jobban mondva: tógájába bujt, miután antik 
románt irt egy volumenben: „Athén a 30. zsarnok 
alatt. “

30 zsarnok egy kötetben!
Volt idő, midőn még nagyon szegény nemzet 

lévén mindenki hazafi kötelességének tartá a könyvek 
számát növelni. Általános irodalmi kötelezettség di
vatozott s minden tollfogható férfi verseket, drámákat 
s novellákat halászgatott ki a kalamáris árjaiból. Ma 
már ez a kor elmúlt. Könyvünk elég van, csak jók 
legyenek. A tudós megmaradhat tudósnak és nem kell 
a buvárlat aknáiból a szépirodalom virágos mezejére 
lépnie, hogy a haza oltára elé egy — fonyadt koszorút 
rakhasson.

Külföldön is találkoznak tudósok, kik népszerű 
alakot választanak, hogy tudományos készletüket ily 
tetszetős formában forgalomba bocsáthassák. A nagy 
közönség mulatva szívesebben okul.

E célja Télfynek nem lehetett. Ő kizárólag re
gényt kívánt írni. E regényből tehát tanulni nem igen 
lehet valamit, hanem azért mulatságos, mint egy — 
grammatika.



Egy lipcsei kiadó: Thomas 'is  meglepte a ma-» 
gyár közönséget s pedig Büchner „ Kraft und Stoff“- 
jának Láng Lajos által eszközölt, s i k e r ü l t  fordítá
sával. Német tudósnak ritkán sikerül kellemes, köz
érthető modorban szólani tudományos tárgyakról, fel- 
lengős, homályos szeret lenni, mint Moliére orvosai. 
Büchner kivételképen nyájas, tárgyától áthevült módon 
csalja be a nagy közönséget a világ alakulásának, az 
ember keletkezésének — az anyag és az erőnek nagy 
titkaiba.

Ez képezi az újabb tudomány legkedvencebb 
tárgyát s mióta meg van alapitva, hogy az eddig is
mert történelmi idő előtt is létezett — történelem, a 
természetbúvár, a régész, a népismerő, kezet fogtak a 
historikussal, hogy egymást segítve fel világosítsák e 
legérdekesb, mert leghomályosb rejtélyeket. Mindab
ból, mit e téren a tudomány eddig kifürkészhetett, 
bölcs választékkal szemelte ki szerző a leginkább meg
állapítottat és legérdekesbet.

Miután Kónay eredeti munkája a „ Fajkeletkezés“ 
tökéletesen elfogyott, e műben nyertünk kárpótlást. 
Egyáltalán tanácsos volna a külföldi irodalom több 
kiváló tudományos termékével (ne csak regényekkel) 
ismertetni meg közönségünket ily jó fordításban. — 
Újabban a mivelődéstörténet terén nevezetes munkák 
jelentek meg. Bukle, Lecky, Draper, Henne-am- 
Bhyn, Kolb stb. német s angol nyelven szorgalmasan 
művelik e mezőt s a történelemnek száraz, pragma
tikus tárgyalását tökéletesen háttérbe szoriták. Ná
lunk fájdalom! hol Salamon Ferencen kívül történész 
nincs, ki jelesb elbeszélő tehetséggel s azon erőteljes 
jellemző képességgel bírna, mely az emberek és kor
szakok rajzolására hivatott historikusban elkerülhetle- 
nül szükséges, nálunk még a hazai történelem sincs 
kiaknázva, mi tehát a világ kultur-történelmével bi
zony nem törődhetünk. Az eredeti irodalom űrét 
azonban hálás volna jó fordításokkal tölteni be. E 
fajta könyvek nem maradnak a kiadó nyakán.

„Jó fordításokkal“ [ezt azért ismételjük, mert for
dításainkra rendszerint oly kevés gondot forditnak a 
takarékos kiadók, bogy a közönség nem szívesen ve
szi s lassankint egészen elijed mindentől, mit nem ol
vashat erdeti nyelvén.

Legajánlandóbb e célra a geniális Lecky mun
kája, mert Bukle-é befejezetlen, Draper roppant anya
gát fel nem tudta úgy dolgozni, mint amazok, néha 
homályos s inkább adatbőség miatt élvezetes, Kolb 
középszerű, Henne-am-Bhyn munkája pedig nagyobb 
terjedelmű.

Domino.

I R O D A L O M .
„Erő és anyag“. Tapasztalati természetbölcsé

szeti tanulmányok közérthető modorban. — Irta dr. 
B ü c h n e r  Lajos; többek közreműködésével fordította 
L á n g  Lajos. Lipcse. Thomas Tivadar. 1870. A ma- 
terialismus ellenesei egyidő óta felhagytak a nyílt har
cokkal. Olvassuk végig a materialismus elleni cáf- 
iratokat s higgadt bölcsészeti érvelés helyett majd 
mindenütt alaptalan rágalmakkal s ráfogásokkal talál
kozunk. Ha egyet elolvastunk, ismerjük mind. Örökké 
csak azt fogjuk hallani, hogy a materialismus ellen
sége minden erkölcsiségnek, minden eszmei törekvés
nek ; a materialismus az ember legfőbb kincséül az 
érzéki élveket tűzi ki. Sőt vannak olyanok is, kik 
nyíltan hirdetik, hogy a materialismus nem ismeri el 
a lélek léteiét. Aki csak legkevésbbé is ismeri e böl
csészeti felekezet müveit, tudni fogja, hogy amaz állí
tások minden alapot nélkülöznek.

A materialismus alaptana, melyen az egész rend
szer nyugszik — az erő és anyag elválhatlansága. 
Nincsen erő anyag nélkül, nincsen anyag erő nélkül. 
A lélek léteiét egyetlenegy kiválóbb materialistának 
sem jutott eszébe tagadni; csak azt állítják, hogy 
nem független a testtől. A materialismusnak, mint 
minden igazi tudománynak, kiindulási pontja: a ter
mészet. Ez által le van ugyan rombolva minden ter- 
mészetfólöttiség és igy minden positiv, kinyilatkozta
tott vallás is, azonban csak tudatlanság, vagy roszaka- 
rat mondhatja, hogy ennek folytán minden erkölcs s 
minden eszmei törekvés veszendőbe menne. Csak egy 
elfogulatlan pillantást kell vetni a történelem folya
mára, mikép meggyőződjünk, hogy vallás és erkölcsi- 
ség, eszmeiség nem azonos, hanem ellentétes fogal
mak. Az emberek sohasem voltak oly idegenek tu
domány- és művészettől, mint ép a középkorban, pe
dig e korban a pápák mindenhatók valának. Tizenhá
rom századon keresztül nehezedett a keresztény vallás 
ónsuly gyanánt a művelődésre; tizenhárom századon 
keresztül tartá az emberiséget kiskorúságban s csak a 
tizennegyedik században mutatkoztak a renaissancenak, 
az újkor hajnalának első halvány sugárai. Az egyház 
hatalma meggyengült; uj szellem járta be a világot, 
mely feltámasztá a múlt idők áldozatait. A tetszha
lottak kikeltek sírjaikból; a tudomány és művészet, az 
erkölcsiség és polgári szabadság ujjásziiletésöket ün
nepelték.

Egy bölcsészeti iránynál sem tapasztalható job
ban az igazság mindenen diadalmaskodó hatalma, mint 
épen a materialismusnál. Kitűnő képviselőit egymás
után fosztották meg egyetemi tanszékeiktől, úgy, hogy 
V o g t  és M o l e s c h o t t  Németországon kívül ju t
hattak csak tanszékhez, B ü c h n  é r n é k  pedig a ma
gánéletbe kellett visszavonulnia, — mig a materia
lismus ellenei kiapadhatlan segédforrásokkal rendel-
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keznek. övék minden egyetem, tudományos intézet, 
majdnem minden tekintélyesebb közlöny, szolgálatuk
ban állnak még a kormányok is, kik minden tőlük 
telhető eszközzel igyekeznek e tant elnyomni, jól tud- ‘ 
ván, hogy annak végkövetkezményei rájok nézve ko
rántsem lehetnek kedvezők. Őket segélyzi az ósdiak 
még mindig befolyásos tábora — és a materialismus 
részén nem áll egyéb, mint követőinek önfeláldozó lel
kesedése az igazságért s emellett — mint árny a fény 
után — a félreismerés, megvetés, sőt sokszor ül
dözés.

A materialisztikus, anyagelvi irány a bölcsészei
ben már a legrégibb időben meg volt. A keresztény 
világban csak a XYIII. században, a franciáknál tudott 
kiválóbb érvényre jutni s bár a múlt század materia
listái : D i d e r o t ,  d’H o l b a c h ,  H e l v e t i u s ,  De  
l a  M e t e r i e ,  e rendszer bölcsészeti oldalát teljesen 
kifejlesztették, az csak korunkban vívhatott ki na
gyobb elterjedést, midőn a természettudományok nagy
szerű felfedezései s haladása folytán tényekkel bizo- í 
nyitható be mindaz, mit e nagy férfiak nagyobb ára j 
csupán észokokkal támogathattak, vagy épen csak | 
sejtettek.

Miként a múlt században Franciaország, úgy ma 
Németország tekinthető a materialismus hazájának. 
Legkitűnőbb harcosai: B ü c h n e r ,  M o l e s c h o t t ,  
V o g t  és némileg C z o 1 b e meg F e u e r b a  eh.  
Czolbe különösen „Neue Darstellung des Sensualis
mus“ cimü müve által tűnt ki, melyben mint minden 
világeredettan határozott ellensége lép föl. Yogt ős - 
történelmi, Moleschott élettani buvárlatai által biztosí
tottak magoknak örök nevet a tudományban. Büchner 
főérdeme abban áll, hogy ő a természettudományok 
nagy vívmányait eddig nem ismert, könnyű és vonzó, 
minden müveit emberre nézve érthető modorban tá r
gyalja és igy lehetségessé teszi, hogy a természettudo
mányok nagy igazságai a nem szorosan vett tudomá
nyos közönség előtt is ismeretesekké lehetnek. D ar
win rendszeréről s legújabb, az ember állásáról szóló 
müveinek a tudomány népszerűsítése körüli érdemeit 
még ellenségei is kén}rtelenek elismerni. Valamennyi 
müve közt azonban első helyen áll a „Kraft und Stoff 
melynek magyar fordítása „Erő és anyag“ címmel ép 
most küldetett be szerkesztőségünkhez.

Miként a múlt században d’Holbach „System de 
le Nature “-je az akkori, úgy képezi az „Erő és 
anyag“ a mai materialismus törvénykönyvét. Ez is 
kola minden nevezetesebb tana fel van e munkáb a 
véve. Szól az anyag és erő viszonyáról, a világra - 
hozott eszmékről, az első szervezetek keletkezéséről 
(önnemzés), az egyéni fenmaradás-, az isteneszme-, a 
szabadakarat-, s egyáltalán mindazon nevezetes böl
csészeti kérdésekről, melyek korunkat foglalkoztatják.
A mü jelességéről eléggé tanúskodik azon körülmény , 
hogy a rávonatkozó munkák egész irodalmat képeznek

és hogy 1856 óta Németországban magában 10 ki
adást ért meg s a magyart is beleszámítva eddigelé 
tizenhárom nyelven jelent meg. E magyar fordítás 
nyelve szabatos, könnyed, tiszta és átlátszó, minőt a je
les mü megérdemelt.

Z E N E ,

L iszt F e ren c  ötvenkilencedik születésnapját 
nagy ünnepélyességgel ülték meg a szegszárdiak. A 
főváros művészi köréből R e m é n y i  Ede, S i p os An
tal, G o b b y Henrik és id. Á b r á n y i  Kornél rándultak 
le ez ünnepélyre, hogy szerencsekivánataikat tolmá
csolhassák a világhírű művész előtt, ki annyi dicső
séget szerzett hazánknak. Az ünnepély előestéjén 
Szegszárd polgársága fáklyásmenettel tisztelgett és szó
noklatot tartottak, melyben az az óhaj nyert kifejezést 
vajha a nagy művész ezentúl állandóan körünkben 
maradna és személyes jelenlétével uj lendületet adna 
művészeti ügyeinknek. Este diszlakoma volt 200 te
rítékre lelkesült felköszöntésekkel, melyek közül főleg 
az Ábrányi Kornélét kell kiemelnünk. Dr. Gájasy 
Lajos alkalmi ódát olvasott föl. Liszt eltávozása után 
Reményi Ede és Sipos Antal a jeleuvoltak kérésére 
egyes darabokat játszottak nagy lelkesedés mellett. 
Másnap mise volt a szegszárdi templomban s Liszt 
Ferenc koronázási miséjéből adta elő a „Benedictus“-t 
Reményivel. Délben a művészi körök képviselői b. 
Augusznál gyűltek össze, ki szives házi gazdája s ré
gebb idő óta bizalmas barátja Liszt Ferencnek. A vi
lághírű művész ebéd végével e felköszöntést mondta fran
cia nyelven: „Assizi sz. Ferencnek volt egy tanítványa, 
ki szerette volna tudni, mit imádkozik mestere. Meg
hallgatta tehát, de első reggel csak e szavakat hal
lotta : Oh én istenem! Szintén e szavakat hallotta 
másnap reggel is. Mást én sem mondhatok, mivel e 
fogalom minden nagyot, magasztost és nemest magában 
rejt. Midőn tehát istenemhez folyamodom, barátaim
ról is megemlékezem, kiknek szeretetére és barátságára 
csak úgy mutathatom magamat méltónak, ha műkö
désemet ezentúl is hazámnak szentelem.“ Liszt ez 
este magas művészi élvben is részesítette tisztelőit, 
Beethoven-szonatáját, Schubert C-symphoniáját és Re
ményivel a „Krisztus“ című oratóriumból a „Pastoral“-t 
s a három király indulóját adván elő. Hogy mily 
művészettel játszott, arról csak azoknak lehet fogalmuk, 
kik Lisztet valaha hallották. Világhírű művész ha
zánkfiáról születésnapján a távolból is sokan megem
lékeztek. A bécsi konzervatórium nevében H e 11- 
m e s b e r g e r ,  a philharmoniai társulat megbízásából 
pedig D o p p l e r  F. üdvözölte. Haynald érsek, Zell- 
ner, a bécsi dalmüszinház igazgatója : Dingelstedt, 
Herbeck, Menter Zsófia, s a művész-világból még szá
mosán ez alkalomból távirati utón tudatták szerencse
kivánataikat.
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S z i n b á z.
A nemzeti színház és a budai magyar szí

nészet. Szinirodalmunk és művészetünk fölócsudni 
készül tétlenségéből. Az uj intendáns kineveztetése a 
tétovának és minden magasabb irány nélkül való kap
kodásnak, mely nemzeti színházunkat egy évtizeden ke
resztül jellemzé, lassankint csak véget vet. B. Orczy 
Bódog nemes törekvése, az első napok némi te tte i, a 
tervek, melyekről hallunk, szebb és biztosb reményekre 
nyújtanak kilátást, féltékenyen szeretett nemzeti inté
zetünk jövőjét, s magas színvonalra emelkedését ille
tőleg. Sőt az intendáns az által, hogy az eredeti szin- 
irodalom termékeit előtérbe helyezi, ama rég óhajtott 
nemes vágyat is betölti, hogy a nemzeti színház való
jában nemzeti is legyen, mint azt Kölcsey 1827-ben 
oly szépen kifejezte, midőn ez intézet alapítása körül 
nemes hévvel buzgólkodott.

Uj idő áll be a roncsolt nemzeti színészet tör
ténetében, mely a nemzeti színházból, mint termé
kenyítő nap, besugárolhatja az egész magyar színésze
tet, regenerálhatja társadalmi életünket, s mélyebb, jóté
kony hatással lehet irodalmunkra is. Szóval az uj 
intendánstól és a nemzeti színháztól függ, hogy nem
zetiségi, művészeti s irodalmi szempontból is v a l ó d i  
k o r s z a k k á  n ő j  j e  ki  m a g á t  ez uj  i d ő ,  m i 
n t á n  a f e l s é g  és  k o r m á n y  m i n d e n  s e g é d 
e s z k ö z t  m e g a d o t t .

Sok üdvös reformról és tervről haliánk már, 
egyet azonban, úgy látszik, feledtek.

Arról van szó, hogy magasabb színvonalra emel
jék nemzeti színházunkat, s hogy az idegen annak 
már niveaujáról is fölismerje, miszerint a kultur-népek 
közt helyet foglaltunk el.

Mint mindenben, természetesen itt is időre van 
szükség, s miután egy kalap alatt van az operával a 
szavaló színművészet, kívánnunk kell, hogy a kettő 
két külön házban elválva éljen; t e h á t  e l s ő  s ü r 
g ő s  f e l a d a t  l e n n e  e g y  m á s i k  s z í n h á z  é p í 
t é s e .

Mig azonban teljesedésbe mehetne, hogy mind a 
két válíaju művészet külön fejthesse ki erejét, messük 
le az intézet törzsfájáról amaz ágakat, melyeket eddig 
szükségszerűen csak azért ápoltak, hogy a színművé
szet minden válfaja képviselve legyen.

Ma már van a magyar színészetnek Budán is 
állandó helye, s miután felsőbb helyen elhatároztatott 
a budai színészet fentartása és évenkint 20 ezer fo
rinttal való gyámolitása, — a nemzeti színháznak ma
gasabb színvonalú keretébe nem illő válfajt, min
den veszély és hátrány nélkül át lehetne tenni Bu
dára.

A nemzeti színház időt, napokat, s tért nyerne 
ezáltal, hogy a magasabb irányt fejleszsze, a nemesebb 
ízlést terjeszsze, s az operának túlsúlyát némileg pa- 
ralysáija.

Először is a színműi genre-t kellene tehát Budára 
áthelyezni; 'másodszor pedig egyfelvonásos müveket 
csak ritkán s ekkor is csupán classikus becsüeket és 
úgy előadatni, hogy egy-egy egész (rövidebb) darabot 
előzzenek meg vagy kövessenek, de s o h a  és s e m m i  
e s e t r e  s e m  ú g y ,  h o g y  p é l d á u l  k é t  v a g y  
h á r o m  k i s  d a r a b  t ö l t s ö n  ki  e g y  e g é s z  szin- 
h á z i  e s t é t .

A népszínműveket a nemzeti színház úgy sem 
tudja ma már élethiven és teljes eredetiségükben elő
adni ; sem karének személyzete, sem segédszemélyei 
nem olyanok, hogy tőlük a mi népies alakjaink s nép
szokásaink, néptáncaink s typusaink életet, hűséget, 
eredeti, igaz képet, s hü vonásokat kapjanak. Hajdan 
egy egész csoport volt erre, ma már csupán Réthy és 
Tamássy. E két derék népszinészért csak nem akar
ják a népszínműi genret, cél és eredmény nélkül,; fen- 
tartani, midőn ok úgyis átmehetnek Budára, hol a 
népszínműi genre lenne az elsőrendű válfaj.

Ha tehát a nemzeti színháznak magasabb szín
vonalra való emeléséről van szó, a fentebb említett 
két dolgot nem lehet figyelmen kívül hagyni, mert 
ezek jelentékeny faktorok a szép és nagy cél eléré
sében.

Furcsa lenne a párisi Franijais-ban, s a bécsi 
Burg-szinházban, a Variétes vaudeville-jeit, vagy a 
Bouífes-parisiennes Offenbachiádjait, Raymond, Berg 
genreképeit s a külvárosi színházak posséit látni.

így kell lenni ennek nálunk is, ha igazi érte
lemben vett magas nivau-ra akarjuk emelni nemzeti 
intézetünket.

Régi tapasztalás, hogy a közönség előtt az a 
szebb és kedvesebb, a mit maga a színház is kiválóbb 
gonddal és kitűntető figyelemmel ápol, hogy úgy 
mondjuk, divatossá tesz.

így volt ez a Radnótfáy alatt előszeretettel dé
delgetett francia színmüvekkel, rémdrámákkal, de kü
lönösen a kor kinövéseit nem hogy ostorozó, hanem 
csaknem apologizáló párisi pikantériák (vígjátékok) di- 
vatossátételével, melyeknek meghonosítására díszlet
ben, ruhákban és bútorzatban ezreket költöttek.

A közönség ezekre tódult, s más nem is kellett 
neki, pedig ugyanakkor játszta Egressy halhatatlan 
Brankovics alakját, Coriolanust, T ó t h  Xl-ik Lajost, 
Richelieut, a velencei Kalmárt, Jókainé lady Macbe- 
thet, Róma leányát, Cárnőt, Stuart Máriát.

Épen igy kedveltté s valóban nemzetivé lehet 
tenni — még e nagyok nagy hiányában is — a nem
zeti színházat, ha az uj intendáns a magasabb válfajt 
folyvást a kezdet kiváló gondjával s kitüntető figyel
mével ápolva a drámát s nemesebb fajú vígjátékokat 
igyekszik meghonosítani.

Nem lehet osztani azok véleményét, kik, mert 
nincsen tragikus színész és színésznő a nagy tragoe- 
diákat tökéletesen melloztetni óhajtják.
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A Fran^aisban szintén nincs utódja Rachelnek 
és Talmának, de azért Racine és Corneille folyvást él
nek a nemzet szinpadán, pedig Agár k. a. és Gibeau, 
Geofrov urak csak árnyékai amazoknak.

A Burgban sem él már Anschütz, Löwe, Davi
son, de azért Lear király, III. Richard folytonosan a 
műsoron állnak, pedig Lewinski a milyen remek Moor 
Ferenc, ép olyan gyönge III. Richard, s mint Lear a 
nagy Anschütznek még csak h a l v á n y  á r n y é k á u l  
sem tekinthető.

Nálunk pedig, dacára a tízéves elhanyagolás
nak, még vannak tragikai tehetségek, melyek jól ápol
va s értelmes kritika által vezetve, kinőhetik ma
gukat.

De eltekintve attól, hogy a nemzeti színháznak 
a magas színvonalra való emelkedés szempontjából 
időre, tehát a népszínműi genre által elfoglalt napokra is 
van szüksége, az által, hogy e válfajt kizárólag a budai 
színészetnek engedi át, az intézet nem csak saját cél
ját mozdítja elő, hanem ezzel egyszersmind n a g y  
e r k ö l c s i  és a n y a g i  s e g é l y t  i s  n y ú j t  a b u 
d a i  s z í n é s z e t n e k .

A népszínműi genre egyedül Budán adatván elő, 
ez által legalább a népszínmű-előadások biztos jöve
delmet nyújtanak és igy a magyar színészet állását 
Budán, a 20 ezer forint subventio mellett, biztosí
tanák.

De maga a népszínműi válfaj s a népies zene is uj len
dületet nyerne, mivel reá teljes gondot és figyelmet for
dítanának, mi a nemzeti szinháznál nem történhetik meg. 
Imának újabb népszínműveket, népies zenénket fejlesz
tenék, az énekes vígjátékok, bohózatok — mint Li- 
liomli, Dalos Pista, Garaboncás, Ludas Matyi, Peles- 
kei nótárius stb. uj életre kelnének s a tágas budai aré
nában várható nagyobb tantiemek bizonyára munkára 
serkentenék az ezen válfaju müvek Íróit.

Ezek hathatós factorai a nemzeti színház magas 
színvonalra való emelkedésének, a budai magyar szí
nészet állandósításának s az egész vidéki színészet, 
nemzetiség, köz és társadalmi élet regenerálásának.

A budai magyar színészet a fővárosban egyedül 
adván elő a népszínműi genre-t, átvenné a nemzeti, 
színház népszinészeit s Budán ezek számbavételével 
szerveztetnék a magyar színészet. Eddig is céltévesz
tett, minden eredmény nélkül elkallódott pénzpazarlás 
volt azt a 4 ezer irtot kiadni, ezután pedig, miután az 
évenkinti segély határozott tény, könnyelműség volna 
a pénzt addig kidobni, mig a budai szinügy teljesen 
nem szerveztetik.

Erre nézve kétféle ut és mód látszik gyakorlati
nak s célszerűnek.

Első, hogy a budai magyar színészet egy pesti 
színházi tag művezetése alá adatnék, ki felelős lenne 
a nemzeti színház intendánsának; tehát a nemzeti

színházi intendáns főfelügyelete alá esnék a budai ma
gyar színészet.

A budai szinügy vezetésére Feleki vagy Szerda
helyi lenne megnyerendő, sőt ha rábírható volna, Szig
ligeti, mint a kinek köszönhetjük legjobb népszínmű
veinket. A dramaturgi tiszt mellett bizony egy ügyes 
rendező segítségével a budai szinügyet is vezet
hetné.

E művezető az évi subventiót kivéve, az egész 
tiszta jövedelemből 10% huzna, — e mellett évi 
fizetést.

A conservatorium növendékei, kik már arravalók, 
tanáraik felügyelete alatt, koronkint Budán játszanának, 
igy hamarább jutnánk kiképzett, helyöket megálló, 
g y a k o r l o t t  színészekhez és szinésznőkhez.

A nemzeti színház művészei, a mint ezt az inté
zet játékrendje és körülményei, megengednék időn- 
kint szintén föllépnének Budán, s ha a jövedelemből 
telnék, föllépésükért bizonyos napidijt kapnának.

Az ily előadások, lassankint a budai közönséget 
is beszoktatnák a színház-kedvelésbe.

Az itt elősorolt közreműködőkön kívül, csupán 
egy kisebb személyzetű törzs-testület lenne szerződtet
ve a vidéki legjobb erőkből, mi által a havi gage 
megkisebbednék, s a 20 ezer írt évi segély mellett 
semmiféle körülmény közt sem mutatkozhatnék de
ficit.

Ez lenne az első és legjobb mód a budai színé
szet szervezésére.

A második m ód: a vidéki igazgatók közt pályázatot 
hirdetni, melynek egyedüli garantiája az legyen, hogy az 
illető vállalkozó igazgató, ha megnyerte a budai szín
házakat, az évi segély élvezetével, ezért és az általá
nos közvélemény megnyugtatásáért, valamint a budai 
szinügynek végre valahára történendő biztonságáért, 
legalább 6 ezer forintot tegyen le cautióképen.

Minden más eljárás a budai szinügy rendezését 
illetőleg nem lesz soha más, mint hiábavaló pénz
kidobás és experimentálás.

Molnár György.

TARTALOM: A német epikai költészet. A s- 
b ó t h  János. — Az élet. T ö r ö k  Károlytól. — Régi 
nagyság romjai. B eszélyD eák  Farkastól. — A ti
zenkét apostol. — Tárcalapok. — Irodalom. — Zene. 
— Színház.

Felelős szerkesztő: Kiadó:

Szana Tamás. Fekete Bernát.

Pest, 1870. A „MINERVA“ gyorssajtónyomása.
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IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

GLOSSAK EGY ÜJ REGÉMHEZ.
.AHOL AZ EMBER KEZDŐDIK": irta: KVASSAY EDE

Nincs kritikánk? Nincs! S miért nincs? 
A zé rt, mert az iró nem respectálja, a közönség 
meg nem olvassa.

Vagyok olyan szerény, hogy necsak fölté
telezzem, de ki is mondjam , miszerint ez ide
hányt sorok szintén osztozni fognak a magyar 
birálatok sorsában, s az unatkozó szedő és ál
mosan bólintgató korrektor lesznek az egyedüli 
áldozatok, kik a szerkesztő után azokat tudo
másul venni s végig betűzni kegyeskednek.

M erci!
Csupa háladatosságból mindent el fogok 

követni, hogy megjegyzéseim fonala valami
kép hosszabbra ne nyúljék az ő —  türelmük
nél !

*

Oda jutottunk, hogy kétkötetes eredeti 
regény önálló kiadása valódi kis evenement lett 
irodalmunkban. A hét kövér esztendőre hét 
sovány következett s a „Fővárosi Lapok,“ „Re
gélő“ és „Képes V ilág“ keretén kivül az egyet
len Jókay az, kinek kiadója is, közönsége is 
akad évenként —  egy-egy regényre.

Tagadom, hogy ennek is, mint sok más 
bajunknak — a politika legyen első és legfőbb 
oka. Egyeseket tán igen, de az egész közön
séget nem ez vonta el belletrisztikánktól. A valódi 
ok -— a kívülről érkező versenyben rejlik, mely - 
lyel sem a bőség, sem a változatosság, sem az 
olcsóság, sőt a belbecsre nézve sem birt lépést 
tartani a hazai termelés.

Régibb regényeink: a Jósika, Eötvös, Vas 
Gereben stb. müvei részint egy színvonalon ál
lottak az idegen portékával, részint a magyar

La verite pour garder sa valeur poetique, ne dóit pás 
se montrer nous telle que nos yeux l ‘apercoivent 
dans la vie de chaque jour.

Etudes litter air es par G. Planche.

I.

köz- és családi élet sikerült festésével szoriták 
sarokba a minden oldalról jelenkező konkurren- 
t iá t . . .  most mindkét momentumon túl vagyunk 
. . .  a hol tehetség van : hiányzik a művészet; a 
hol meg routine-t látunk, hasztalan keressük a 
tehetséget. . .

Általános hanyatlás és deroute tehát az 
egész vonalon. Sehol egy költői individuali
tás ! Sehol érzék a kínálkozó anyag iránt.

Gyönge kísérletek vagy erőtlen utánzatok: 
ebből áll újabb regényirodalm unk!

A közönség hidegsége átszármazott igy 
lassankint a sajtóra is. Senki sem csodálkoz
hatok , ha Kvassay uj müvének szokatlanul 
egyetemes s kevés kivétellel egyhangú fölka
rolása egyfelől meglepett, másfelől meg arra 
ösztönzött, hogy a toursi és berlini telegrammokat 
pár órára ad acta tévén saját szemeimmel győ
ződjem meg a zajosan üdvözölt munka érté
kéről.

Megtörtént, s az eredmény ?
Nem épen ellenkező, de sok részben elütő 

attól, amit olvastam.
Nincs nehezebb, mint regényt kritizálni. 

Minden műfajnak meg vannak a maga törvényei 
és formái, miket kötelezőknek ismer a produ
cens és consummens világ egyaránt csak a re
gényírás korlátlan a mai nap ig ! A költészet 
birodalmában ez képviseli a szabad kereskedés el
vét, melynek széles köpenye alatt piacra kerül 
aztán minden a kvargli és a szalámitól a bril
liant és rubinokig. . - Hiába tiltakozunk a köl
tészet, az igazságba jó Ízlés s az aesthetika minden 
lényeges és mellékes paragrafusának nevében 
ez eljárás ellen, az illetők oda se hederitenek
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fölfogásunknak, melyet közérvényü törvények 
erejével támogatni a regény aesthetikai formá
jának szabatos meghatározásáig nem vagyunk 
képesek.

Valóban bámulatos, hogy a regényirodalom 
roppant gazdagsága mellett az elmélet máig sem 
birt e téren megállapodásra jutni.

K ét irány áll szemközt s küzd egymással 
az elsőségért s bár mindkettő nagy elmék és 
nagy sikerrel dicsekhetik, oly géniusz, ki Sha
kespeare ésH om erkéntegy csapással eldöntse a 
harcot s örök időkre szóló mintát adjon a re- 
gényirásnak is, egyik oldalon sem merült fel 
eddigelé.

E két irány : az angol és a francia!
Nem accidentalis, nem is tisztán a nem

zeti véralkat eredménye, hogy az angol regény
ben a -— jellemek, a franciában a cselekvény 
viszi a főszerepet.

E  két irány kiterjed a két nemzet összes 
kultúrájára.

Angliában a civilisatió minden törekvései 
és mozgalmai az e g y é n körül forognak ; po
litikai és társadalmi téren az egyénnek mint 
ilyennek érvényesülése a főcél. Nagyban és 
kicsiben, egészben és részeiben az angol kha- 
rakter ezért változott oly keveset századokon 
keresz tü l; oly keveset, hogy erre nézve a rop
pant haladás és általános művelődés bámulatos 
magaslatán is tőszomszéd azon népekkel, me
lyeknél (mint p. o. az orosznál) a nemzeti typus 
(s ez mindig egyénekre vihető vissza s csak 
ezekben él és jelenkezik) a kultúra érintéseitől 
menten az ősi primitiv állapotban lelhető föl ma 
is. (S tán innen van, hogy az orosz regényiro
dalom is egy nyomon já r  az angollal.)

A franciáknál ellenben az egyenlőségnek 
mindent nivellirozó s úgy az osztályok, mint az 
egyének közti eltéréseket megszüntető kísérletei 
már a legrégibb időben megvoltak s 1789 óta 
csak praegnansabb s definiált kifejezést nyer
tek ; s habár a rang és a vagyon két táborra 
szakítja a nemzetet s a polgári élet különféle 
foglalkozásai osztálykülönbséget szülnek ott 
is : az egyénekben nem ölt ez oly határozott for
mákat, mint az angoloknál.
; E  két jellemvonás áthatván e két nemzet 

minden porcikáját, természetes, hogy megérzik 
költészetükön is, de legkivált a regényen, mely 
a mindennapi élet kenyerén táplálkozik.

Ám hasonlítsa össze valaki Dickens akár

melyik regényét nem csak Hugo Viktornak,
(ki socialis és erkölcsi problémák abstrakt anya
gából gyúrja alakjait), de a francia typust és 
kharaktert legeredetibben és legbővebben repro- 
ducáló Paul de Kock legjobb müveivel —  váj
jon a fönjelzett s itt futólagosán motivált eltéré
seket nem veendi-e észre első pillanatra? Bi
zonyára, s ez fejti meg aztán, hogy az angolre
gények az ő specialis angol alakjaikkal, angol 
szokásaik, angol világnézletökkel soha sem oly 
kapósak, mint a franciák, melyekben a szigo
rúan nemzeti háttérbe vonulván az általános em
beri elől, —  az üresen maradó tért a fantasia és 
a lelemény tölti be a cselekvényt gazdagító 
részletek, fordulatok, bonyodalmak, inpromptuk 
s több effélék kel.

S azért a francia regény fölizgat, az angol 
ellenben meghat. S mig amannak benyomásai 
élénkek, megrázok és rögtöniek, de futólagosak, 
ezéi tartósak, maradandók és határozottak, mert 
nem t é n y e k b e n ,  hanem e g y é n e k b e n  ad 
mintát a jó ra és roszra s példányt és fogalmat 
társadalmi, politikai stb. állapotokról. E g y é lő  
lény mindig liatásosb, m integy holttest ; a g y il
kos visszataszitóbb, mint a gyilkosság, a szen
vedő rokonszenvesb, mint szenvedésének k ö 
rülményei s igy tovább in infinitum.

Röviden összefoglalva a mondottakat: a 
francia és angol regényírás egészen ellenkező 
utakon haladnak. A franciánál fő —  a cse
lekvény; az angolnái—  a jellem ek; ott drámai 
fejlődés és csattanós megoldás ; itt megragadó 
egyének s ezek psvchologiai és társadalmi ala
kulásai eredeti vonások és színekkel, miért is 
amazt inkább a szív olvassa, emezt pedig a 
—  fej.

Lesz-e, támad-e oly genie, mely összeol
vasztja mindkettőnek .előnyeit s epurálja hátrá
nyait? „quaestio inanis“, mondanák a theologu- 
sok. Nem is vesződünk a vá laszsza l.. . .  De 
constatálnunk kell a tényt, hogy a világ vala
mennyi nemzetének regényírói egyik vagy m á
sik zászló alá szegődtek, s miután saját genré- 
ben mindegyik mutathat föl bevégzett, hibátlan 
a lkotásokat: Kvassay regényénél is —  a kom- 
positió, a szerkezet, mint elsőrangú kellék mél
tatására, azt kell vizsgálnunk, megüti-e a mérté
ket s megérdemli-e a regény nevet azon defi
nitio értelmében, melyet a két irány alapján 
faute de mieux okvetlen el kell hogy fogadjon 
a komoly Ítészét.

ÁLDOB IMRE.
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Lesznek mindig olyanok, kik 
Meghalnak a szerelemért; 
Olyanok is mindig lesznek, 
Kiket e haj sohasem ért.

Oh de olyan, a kit átfog 
Ez érzésnek »ideál*-ja,
S keresi azt égő vágygyal, 
Keresi, de nem találja;

Lesznek mindig olyanok, kik 
Élnek boldog szerelemben,
És a kik szeretnek s éltük 
Puszta remény, puszta szellem . . .

A ki jár, kél, eped, sóhajt,
S ekkép hal meg némán, lassan :
Ezek száma véghetetlen !
És sorsuk kimondhatatlan !

BENEDEK ALADÁR.

A T I Z E N K É T  A P O S T O L ,
— MARLITT E. BESZÉLYE — 

II.

Ő csak egy cipész fia,, s azt nem felejté el 
soha! No, de roszul is járt volna, mert az egész 
Werner család rémitő büszke. Erre különben volt is 
oka, mert elég gazdag s előkelő vol t ! . . .  Olykor 
szombaton eljött az inas, s a kandidátus urat vasár
napra egy kanál levesre bivá meg. Ilyenkor el is 
ment Joachim, s magával vitte hegedűjét; azt mond
ják, hogy szépen játszott, én nem igen értettem. 
Ebéd után, a családnak mindig elő kellett valamit 
játszania s Friderika énekelt. . .  Szegény! úgyis ele
get mérgelődött a fiúval, kit latinul tanított. Igen 
rósz , nagyon vásott fiú volt . . .  Később azonban 
mégis előkelő ember lett, sőt polgármesternek is 
megtették. “

„Hát Friderika szép volt-e?“
„Mit, szép volt-e? Elhiszem! Hisz ismered, a 

mostani Bauer tanácsosné az. Most már persze nem 
igen látni rajta; arca ép oly ráncos, mint az enyém, 
de akkor, akkor! . . .  Egyszer láttam ő t , midőn egy 
lakodalomba m ent; azt még mostanáig sem felejthet
tem el. Selyem ruha volt rajta, oly kék, mint az ég. 
Magas hajéke rózsákkal volt díszítve. Oh ! jól tudom, 
ugyanakkor Joachim vége felé közeledett. Még egy 
kis örömöt akartam neki szerezni s oda ültem ágya 
mellé s elmondám neki a lakodalmat. Beszéltem neki 
Werner Friderikáról, a kit oly jól ismert — mily vig 
és büszke volt, s mily szép urfi vezette.

Ue ekkor úgy rám mereszté szemeit, — oly 
csodálatosan nézett — a h ! sohse felejtem e l; azután 
fejét a vánkosokba rejté, s másnap reggel meghalt. 
En azt gondolom, hogy akkor is arra a sok méregre 
gondolt, melyet le kellett nyelnie, hogy azt a rósz 
fiút tanította.“

Lenke mélyen megindulva nézett az öreg asz- 
szonyra, ki oly nyugodtan beszélte el, mint adta

annyira szeretett fivérének öntudatlanul az utolsó ha
láldöfést.

„Friderika később Bauer tanácsoshoz ment nő
ül,“ — folytaid a tengeri nimfa elbeszélését, „és ak
kor annyit beszéltek az előkelő vőlegényről, mint még 
egy királyról sem. De ne dicsérjük a napot leme- 
nete előtt! A tanácsos ur nem szívelhette a pénzt 
— túl kellett adnia rajta, s midőn m eghalt, a sok 
kincsnek sem Ifire sem hamva nem volt s Friderika 
nagy pénzszekrényébe búcsút járni mentek — az ege
rek. Ehhez még az a szerencsétlenség is járult, hogy 
lánya mindjárt első szülése alkalmával m eghalt, — 
veje pedig, mert rósz fát rakott a tűzre, elszökött. 
Akkoriban megsajnáltam őt — pedig akkor is oly feszes 
volt, mint mindig, s a gyászruhában ép úgy nézett ki, 
mint azelőtt.“

„Unokáját, Antóniát, ismerem az iskolából“ — 
mondá Lenke. „Mindig oly feszesen ült helyén, és 
sárga haja úgy tündökölt, mint egy tükör. Végtelen 
előkelőnek tartá magát, ú g y , hogy a többi gyerme
kek félve néztek rá ja . . .  Én gyűlöltem ő t, meri a 
tanítónál mindenkit bepanaszolt s ő rö lt, ha valakit 
megbüntettek. Haragudtam rá nagyon, noha az eré
nyes gyermekek példánya gyanánt tüntették föl.“

„Hja, Lenke, olyan a világ! Az én koromban 
is ép úgy volt; akkor a tanácsos-lányok voltak a leg
okosabbak s a legjobbak, ennek már ez a rendje . . .  
Hanem azt elhiheted, hogy ha a tanácsosné nem bir - 
ná fivére fiát, a fiatal Werner u ra t. . . “

Kopogtatás az ajtón félbeszakasztá őt, s bár - 
mit inkább várt volna, mint azt, a mit látott. A fia
tal ember,kinek nevét ép most mondá ki, belépett -az 
alacsony szobába, s miután barátságosan köszönt, a kis 
templom kulcsát kérte, mely, mint hallá, az utóbb i 
időben Hartmannénál van.

A tengeri nimfa meghajtá m agát; a fiatal lány
61*
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azonban most nem sikított, lassan fölemelkedett szé
kéről, s majd úgy látszott, mintha egyre fölmagasod- 
nék. Arca hófehér le t t ; de szemeiben, melyeket a be
lépőre szegzett, haragos villám ragyogott.

Mig a tengeri nimfa a kulcsért ment, Werner 
Lenkéhez közeledett. A lány visszautasító magatar
tását, úgy látszott, nem vévé észre s udvariasan igy 
szólt :

»Múltkor megijesztém önt, a mint sajnálattal 
látnom kelle.“

„Valami gyönyörűt álmodtanépen — szólt Len
ke — s nem voltam elkészülve a rra , hogy embert 
lássak.“

»Szomorú dolog, midőn az embert ily kellemet
lenül fölriasztják.“

»Megszoktam már a csalódást, mióta gondolkozni 
tanultam.“

»Olyan fiatal s — már is oly elkeseredett?“
»Tapasztalatdus, akarja ön mondani.“
»Nem, azt épen nem akartam mondani, előbb 

smernem kellene tapasztalatait — az ön múltjáról 
azonban igen keveset tudok.*

»Nem is érdemes, hogy közelebbről megvizsgálja 
az ember.“

»De ha én mégis érdemesnek találnám?“
»Akkor csakhamar azt találná, hogy már igen is 

sokat beszélt velem.“
»E pillanatban könnyen hajlandó volnék, az ön 

elkeseredettségét udvariatlanságnak nevezni, mely ne
kem ajtót m utat.“

»Ha ön talán tudja, hogy egy szegény, jelenték
telen lánynak is lehet magaviseleté, úgy nem is kell 
mondanom, hogy udvariatlanságról szólni a jelen perc
ben lehetetlen.“

A tengeri nimfa ezalatt ide-oda tipegett, néha- 
néha egy tekintetet vetve a beszélőkre. Lenke maga
tartása, rövid feleletei sehogy sem akartak neki tet
szeni. Honnan vesz magának az a fiatal lány annyi 
bátorságot, hogy ez urnák, ki oly előkelő s oly finom 
kabátot visel, oly hetykén s röviden válaszol. A sze
gény aggszüz az egész beszélgetésből egy szót sem 
értett. Végre azonban az a végzetes »ajtó-mutatás“ 
megvilágositá kissé Lenke beszédét. Eögtön el is 
hagyta a kuckót, a kemence mögött, hol eddig ült s 
némi szigorral, mely azonban nem jól sikerült neki, 
igy szólt:

»De Lenke, mi jut eszedbe, hogy ily goromba 
vagy ez ur irán t?“

„Nyugodjék meg Hartmanné“ — szólt moso
lyogva Werner. ,Én olyan kincsásó féle vagyok s 
egykönnyen vissza nem riadok, ha kilátásom van ara
nyat lelhetni.“

»Ej édes istenem, hisz ez még bolondabbul be
szél, mint L en k e!... Kincsásó, a ki az ördög mes
terségét űzi! . . .

Szegény tengert nimfa! úgy zúgott a feje, s gyor
san visszahúzódott kuckójába.

»Uram, ha ön aianyat keres,“ szólt Lenke, s gú
nyosan jártatá szemeit a szűk szobában, ,ugy meg lesz 
most győződve, hogy varázsvesszeje ez egyszer rósz 
helyet m u ta to tt... Azonban talán nem lesz ismeret
len ön előtt a monda, mely szerint e kolostornak 
földalatti menetei vannak, melyekben a tömör ezüst
ből készült tizenkét apostol el van rejtve. Boldog az 
a halandó, ki egykor megtalálja! . .  Ha szabad volna, 
önnek egy tanácsot a d n i . . .“

»Köszönöm szives ajánlatát. De minthogy mos
tanáig legkisebb vágyam sincs holt kincsek u tán : 
amaz apostollal fogok tartani, kinek tanában, nekem 
egy uj élet tűnt föl. s ki egyszerre csillogó viliágos
ságot gyújt a szegény emberekben, kik eddig sötét
ségben tévelyegtek.

Lenke a fiatal emberre nézett, oly szép csengő 
hangon beszélt ez. Készakarva beszélt oly rejtélye
sen , hogy a lányka ne felelhessen neki. Lenke he
ves, déli vére forrni kezdett. Gyorsan és kedvtelenül 
elfordult s igy szólt:

,Az ön apostola igen pártosnak látszik! Ked
vezményei legalább azt mutatják. Eddig hidegen ment 
el szegény kolostorunk mellett, pedig ép itt tenne 
jót némely megterhelt léleknek egy kis napfény.

Most valóban egy szelíd mosoly lopódzott a fiatal 
ember ajkaira.

»Valóban? Mostanáig mellette ment el? Kér
dezd. »No hát biztosíthatom önt, hogy tiszta szi
vemből kívánom, miszerint mielőbb térjen itt be.“

E szavaknál lehajolt, hogy szeme közé nézhes
sen. Lenke heves mozdulattal fölegyenesedett, mi
közben haja fölbomlott s az ablakkereszten fön- 
akadt.

»Ah mily gyönyörű h a j!“ monda Werner, a 
mint föloldá. Lenke arcát rögtön lángoló pir bo- 
ritá. Mérges tekintetet vetett a fiatal emberre, s ki
szaladt.

Werner bámulva nézett utána. A tengeri nimfa 
azonban előjött a kuckóból s miközben oda nyujtá a 
templom kulcsát, zavarodva mondá :

»Ne vegye rósz néven, Werner u r, hogy Lenke 
elszaladt. De szép haját nem szabad e lány előtt em
l í te n i .. .  0  jól tudja, hogy gyermekkora óta a rut 
»cigányleány“ volt, s egy hollóból soha sem lehet 
galamb azt én is t udom. . .  A szomszédok nem fe
lejthetik el boldogult testvérem aranyszőke (haját, no 
de én sem ! — s azért sokat kellett Lenkének tűr
nie, hogy egyáltalában nem volt aranyos haja. 0  ki 
nem állhatja fekete haját, s ha némelykor egy fürtje 
leesik, ugyancsak megijed. . .  Egész éven át nem is 
néz a tükörbe , s nekünk nincs is tükrünk. De minek is ? 
Ha vasárnap ferdén teszem föl főkötőmet, Lenke meg
igazítja.“



Werner mosolygott, s hallgatagon átvette a kul- j  
csőt. A tengeri nimfa kikisérte a lépcsőig. Nemso
kára Lenke is belépett ismét a szobába. Szemei lán
goltak, arca ingerült vonásokat öltött. Hozzá akart 
látni a munkához, de keze reszketett s gyüszü, olló egy
másután leesett a földre. A mint lehajolt értté meg
szólalt a nagynéne:

„Ne bántsd Lenke, most úgy sem csinálhatsz j  
semmit sem . . .  De hogy is lehetsz mindjárt oly 
vad! . . .  Hisz ő tulajdonképen semmit sem csinált 
véled.41

„Kigunyolt!“ szólt a lány kitörő' hevességgel, s 
lángoló szemeiben könyek reszkettek. „Kigunyolt!.... 
Oh, azok a szívtelenek, ott állnak pénzes zsákjaikon s 
gúnyosan tekintenek azokra, kik,mint ők gondolják, a 
porban tengődnek . . . Azért, mert kezeimmel kere
sem szükségleteimet, roszabb vagyok, roszabb, mint 
az, kit a szerencse arany bölcsőbe fektetett, s ki finom 
ujjait gondosan takarja s azt véli, hogy azért van, 
hogy úri testét tökéletesítse. Tán máskép sir vagy ne
vet a finom csipkék közé fektetett gyermek, mint az, 
kit durva vánkosok közé fektetnek ? . . .  És tán a gaz
dag haldokló megtört szemei más menyországba lá t
nak, mint a koldusé? . , . Csodálva nézhetek föl a 
szellemi nagyságra, meg tudok hajolni az erény előtt, 
tisztelni tudom a tehetséget — de sohasem fogok a 
mammonnak hódolni, mely kíméletlenül s hidegen lép 
oda, hol a szegénynek legmelegebb s leglágyabb pontja 
van : szive.

S azért védem magamat az utolsó lehelletig , ha 
ily hatalmaskodó jő, s azt hiszi, hogy tán megsérthet.“

E szenvedélyes kifakadás után egy percig hall
gatott.

A tengeri nimfa, hozzászokva, mintegy nem hal
lani, ha a leányka ily izgatottan beszél — no aztán 
nem ő neki volt ez mondva — elővette ismét mun
káját s fölhasználván a csöndes pillanatot, igy szólt : 

„Lásd Lenka, úgy jár, ki előkelő emberrel igy 
beszél. Szépen meg kellett volna hajolni előtte, s 
vége lett volna mindennek. — Az én időmben igy 
volt . s azért nem is mert senki hozzám közelíteni.“ 

„Nem,“ — szólt a fiatal lányka magánkívül, 
„ha csak egy kicsit szeret, ne mondjon ilyet! — 
Nem gondolja meg, mint fáj az nekem? . . . Hogy 
bántottam én meg azt az embert? . . . Mit keres 
ő itt szegény lakunkban ? . . . Jött eddig valaki 
maga az urak közül, a kulcsért? . . .  Ez olyan, a 
ki megnézi a nyomort, hogy később leírhassa. Csak 
szemébe'kell nézni. így nézhetett ki ifjú korában 
nagynénje, az öreg Bauer tanácsosné.“

„Az már úgy lehet, a mint te mondod; abból 
én nem értek semmit,“ mondá a tengeri nimfa, „de 
azért mégis szép ur, s az öreg Jakab iránt is jó. Az 
öreg nem is tudja mit csináljon örömében, s én m eg-

i ígértem neki, hogy ma este, ha besötétedik, veled el
megyek uj lakásába — mert ő nem nyughatik mig 
mi mindent nem láttunk.“

Lenke nem felelt. A füzetet, melyben Joachim 
költeményei voltak, a nagy könyvbe tette, s midőn 
elzárá, az avult lapokra egy pár forró köny hullott
— hisz egy megtört szív minden keserve volt abba 
temetve!

Ma korán beesteledett. A város fölött nehéz 
záporfelhők úsztak. Egy szellőcske sem fuvalt, de 
annál nagyobb illatár ömlött a számos házikertből a 
csöndes utcákra.

Épen kilencet ütött, midőn a tengeri nimfa, Len
ke kíséretében, Werner háza elé jött, hogy Jakabnak 
a megígért látogatást megtegye. Halkan léptek az 
udvarba, s egy megvilágított ablak felé tartottak, 
mindjárt emellett volt az ajtó, melyen most beléptek. 
Az öreg épen a régi óra előtt állt, melyet nagy gond
dal húzott föl. Felesége a kis lámpa mellett, a fe
hérre sikárolt asztal mellett ült és kötött. A vendé
geket örömmel de szemrehányásokkal is fogadták, mert 
oly későn jöttek s Jakab azt mondá, hogy ismeri már 
éji hollóját, Lenkét, a ki fél a napvilágtól s csak éjjel 
jár, mint a szellem; mire Lenke azt feleié, hogy 
nénje még jobban fél a lámpafénytől, mert semmikép 
sem akart az igen megvilágított házba belépni.

„Igen, ma nagyon is világos van, ott túl a ta
nácsosné nagy theaestélyt ad,“ mondá Jakab s ajkain 
könnyű mosoly lebegett, „a tanácsosné három napig 
pereceket, tortákat és kappanokat süttetett. Kivixol- 
tatta a szobákat — s kiporoztatta a pokrócokat, me
lyekből egy por sem jött ki, mert minden nap kipo
rolják.“

„Mindenkinek megvan a maga öröme,“ mondá 
Jakab felesége ingerkedve, s ha ez itt fönn a söprést 
s vizet szereti, úgy te sem vagy ellensége a sörnek!
— hagyd csak!“

E szavaknál habzó sörrel telt kőkancsót tett az 
asztalra, s könnyedén ráütött férje vállára. Azután 
három findzsát, egy cukorszelencét s zsemlyével meg
telt tányért hozott. Minden az uzsonya előőrsei voltak.

Lenke e készülődések alatt, fejét tenyerébe hajt
va némán, az átellenben levő megvilágított ablaksorra 
nézett. Egyes zongoradallamok áthallatszottak. Most 
egy alak lépett az ablakok egyikébe, a szőke Antonia 
volt ez, az öreg tanácsosné unokája. Egész fehérbe 
volt öltözve. Meztelen, vakító fehérségű s igen szép 
alakú vállait drága csipkék köriték, s fehérszőke ha
ján igen szép rózsakoszoru volt. Nagyon csinosan s 
szépen nézett ki.

Alig vonult vissza az ablakmélyedésbe, midőn 
Werner hozzá lépett. A csillár fénye vakitólag esett 
az ő vonásaira is, mint e gyermek képére; a hason
latosság a kettő közt igen csodás volt, azonban a 
gyönge fiúból magas, csaknem királyi tartásu férfiú
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le t t . . .  A fiatal leány kezét hevesen megfogd, mintha 
esküdnék. Ez ellent látszott állani kérelmének , de 
végre, midőn az karját megfogta, vele ment s arca 
elé tartott legyezője mellett nagyot nevetett, midőn Wer
ner kissé bizalmasan lehajtá fejét s valamit sut
togott.

Lenke végignézte e kis jelenetet, a nélkül, hogy 
megmozdult volna, de összeszoritá fogait s villogó 
szemekkel kisérte a fiatal nőt. ki most egy éneklap
pal kezében, a zongorához lépett. Nemsokára elég 
kemény s éles hang hallatszott, mely valami igen 
szép dalt minden értelmiség nélkül hibásan adott elő.

„Koszul énekel“ mormogd Lenke. „Hangja vé
kony s színtelen, mint a haja.“

Midőn az ének elhangzott, valódi tapsvihar tö rt 
ki. Jakab azonban Lenkéhez hajolt s gyöngéden meg
érintő fényes haját.

,,Ugy-e Lenke“ szólt nyájasan, a mi harangjaink 
egész máskép szólnak. Ha ezek elkezdik, mindjárt 
tudni, mért nyitják ki szájukat, de ebből a cincogás
ból semmit sem érthetni. Nem tudom, mi hasznuk 
van az embereknek, ha ilyen fülszaggató nyávogást 
végig hallgatnak.“

De roszul járt az öreg : felesége s a tengeri 
nimfa erősen opponáltak neki. Ők szépnek találták az 
éneket s nem nézhették eléggé a fiatal nőt, a mint 
az éneknél ide-oda hajtá fejét s szemeit az ég felé 
meresztő. Sőt még azt is állították, hogy úgy nézett 
ki, mint egy valóságos angyal. Ép ekkor az ablak- 
mélyedésbe lépett Antonia, hol Werner magas alakja, 
az éneklés alatt mozdulatlanul állott. S midőn ke
zét bizalmasan karjába fűzé, s egy szép, kimért moz
dulattal óriási virágcsokrot tartott orra alá, akkor azt 
gondolá a két öreg, hogy nem lehet annak szive, ki 
rögtön belé nem szeret.

„Ej, hagyjatok békében,“ szólt Jakab s gúnyo
san mosolygott. „Ti akkor is megindultok, ha a tem
plomban mellettetek a vén asszonyok jajgatnak, hogy 
csak szédül bele az ember. S ha egy ily fiatal lény, 
mint az ott, fehér ruhába búvik, akkor minden angyal 
koldus mellette. . .  Az a lány itt fönn egy szikrával 
sem jobb, mint az öreg. Mindkettő rendkívül negé
des . . .  s ha a lány most hizeleg, úgy jól tudja, hogy 
miért? 0  olyan szegény, mint a templom egere, s 
bizony nem rósz dolog volna gazdag asszonynyá 

Tlenni. ..
No, de Werner ur sem olyan, hogy ne tudná 

mit akarnak azok ott fönn.“
Ezzel óvatosan egy kis burnótot vett, azután to 

vább beszélt:
„Nem is gondoljátok, hogy ifjuram idevaló 

lányt vesz nőül, azt én jól tudom. . . Ma este mig 
egy kicsit söpörtem szobájában, ott a hol fest — 
hogy is nevezi csak?“

„Műterem,“ szólt Lenke, a nélkül, hogy feléje 
fordult volna.

„Igaz. . .  hát ott az asztalon egy nagy kép fe
küdt, csak nagyolva volt, mint te szoktad mondani, 
Lenke. Nem ismerhettem meg az arcot, mert nem 
akartam oda lépni, de annyit mégis láttam, hogy va
lami nő, fején fehér kendőcskével. A te boldogult 
anyád Olaszországban ép igy viselte kendőjét Lenke. 
Ekkor bejött Werner ur s nevetett, mikor meglátott. 
Aztán letakarta a képet s igy szólt: Hadd Jakab, 
most még ne nézd meg e képet, de tudd meg, ez itt 
a papíron valaha feleségem lesz! . . .  Hisz az ifjú ur hat 
évig volt Olaszországban, ott pedig, mint mondják, 
igen szép lányok vannak.“

Lenke a legnagyobb figyelemmel, de mozdulat
lanul hallgatá végig az öreget. Fejét a falhoz tá- 
masztá, kezeit térdei körül összetéve, szemeit mélyen 
lesütő halvány arcára — mintha aludnék.

Azalatt ott fönn tovább folyt a zene. Antonia 
is leereszkedett még néhányszor s énekelt.

Épen, midőn négy kéz nem épen a legjobban 
munkálkodott a zongorán, Jakab ablakán kopogtattak. 
Midőn az öreg kinyitá, Werner inasa ura üdvözleté
vel egy ü t t , — egy kosárka gyönyörű narancsot 
adott át.

Jakab sugárzó arccal oda tartá Lenkének a ko
sárkát.

„Látod, Lenke,“ szólt, ez nagy örömet okoz 
nekem miattad. . Tudod még, hogy egyszer mennyire 
megkívántad ezt a sárga micsodát ?“

„Igen“ szólt a lány s fölemelő szemeit. Csil
logó könyekben úsztak azok. „Tudom még jó Jakab. 
Te drága pénzért vettél egy narancsot s fölhoztad ne
kem a toronyba. Akkor ugv érzém magam, mintha 
hazámban volnék, boldog voltam ! . . . . De most 
bár kincseket adnál, én nem nyúlnék e gyümölcs
höz.“

Jakab csodálva nézett rá, de a tengeri nimfa, 
ki minden egvügyü nézete mellett is, a mai jelenet 
után megérté a lány vonakodását, meghúzta Jakab 
kabátját s intett szemeivel. Ekkor ő el is hallgatott. 
Elővette kését s egy narancsot szétvágott a két öreg 
asszony számára.

Fönn is elcsöndesedett. A zene elhallgatott, s 
a hangzaj is gyöngült. A helyett megdördült az ég 
és az éji szél élesen fújt a nyitott ablakokon ke
resztül.

A tengeri nimfa elmenésre unszolta Lenkét. S 
a két nő, fejét nagy kendőkbe takarva, nemsokára 
keresztül sietett az udvaron.

A nyitott üvegajtóban Antonia állt, s barátnőitől 
búcsúzott el, midőn a tengeri nimfát s Lenkét meg
látta, kik ijedve vissza akartak vonulni. Antónia azon
ban az elkényeztetett, előkelő gyermek hangján felki
áltott a lépcsőkön:
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„Nagymama, idegenek vannak a házban!“ (
Az öreg tanácsosné, ki valami igen kövér úrral j 

beszélgetett, lejött a lépcsőn, s meghallván unokája 
kiáltását, gyorsitá lépteit. Leérkezve, egyenesen a ten
geri nimfának ment s nem a legszelídebb módon le- I 
húzta a fekete kendőt fejéről.

„Hisz ez a tengeri nimfa“ mondá, kemény durva 
hangon. „És ez a kisasszony kicsoda i t t ? “ kérdé 
tovább s Lenke felé nvujtá vékony ujjait. „Hisz ez 
úgy burkolózik kendőjébe, mintha maga a rósz lel
kiismeret volna. . .  Rögtön mondjátok meg: mit akar
tok itt? “

Lenke ismét hallgatott, s a tengeri nimfa ijed- ! 
ségében egy szót sem szólhatott.

„Nos, nem tudtok felelni?“ kérdé szigorúan a 
kövér ur, ki alkalmasint valami hatalmas hivatalnok j 
volt, kinek az igazságszolgáltatás homlokáról, orrá- j 
ból s a mennyire lehetséges, kabátzsebéből is kikandi- ! 
kált. Egyszersmind botjával is kezdett hadonázni, a 
mi a tengeri nimfának végre is visszaadd a szót s j 
akadozva megmondd, hogy Jakabnál voltak.

„Ah, kedves Jenő“ szólt most meglehetős lágy ! 
hangon a tanácsosné az épen megjelent Wernerhez, i 
„itt van a legjobb bizonyítéka, hogy sejtelmeim ala- ' 
posafe voltak. Ezzel a Jakabbal valóságos nyűgöt vet
tél a nyakunkra. Azon ürügy alatt, hogy megláto
gatják, mindenféle nép lopódzik a házba s jövőben 
kénytelen lesz az ember minden ezüst kanalát kezé
ben tartani.“

E gyalázatos beszédnél Lenke gyorsan a beszélő 
elé állt. A kendő fejéről vállaira esett, s igy állt 
villogó szemeivel, ideális fejét magasra tartva, a meg
döbbent öreg asszony előtt. Werner arcát lángoló pir 
boritá el, s midőn beszélni kezdett, hangja reszketett, 
mint mikor a legnagyobb fölindulás vesz rajta erőt.

„Mi ju t eszébe néni,“ szóla, „hogy sértheti meg 
igy e nőket?. . . Vétek az, ha ismerősüket megláto
gatják ? . . .  Már egyszer megmondtam önnek igen 
tisztelt néni, hogy én semmikép sem engedem meg, 
hogy Jakabot rágalmazzák, s a jelen percben kénysze
rülve vagyok hozzá tenni, hogy azok is bántatlanul 
maradjanak, kikkel ő közlekedik.“

E szavak után a kapuhoz m ent, kinyitá a z t, s 
könnyedén meghajtván magát a távozó nőknek, jó éjt 
kívánt.

„Jaj istenem, Jakab, milyen bajom van azzal a 
Lenkével !“ igy sóhajtott íöl a tengeri nimfa, midőn ! 
néhány nappal később amaz esemény után ismét Ja- j 
kab szobájába lépett.

„Hát mi baj van vele?“ Kérdé megijedve Jakab 
„Hitte volna ön, hogy ez a lány vén napjaimra 

még ilyet tegyen ? — folytatá Zsuzsika — s forró 
könyek folytak arcára.

„Én szegény vesződő nő voltam teljes életem
ben, de mindent eltűrtem, mit az ur isten rendelt, de 
ez már sok. . .  Ez már a legroszabb, a mit megér
nem kell, Lenke el akar menni, erővel a nagyvilágba 
akar, s én ismét magam leszek! Már most hatvan
éves vagyok, mindennap el kell készülve lennem a ha
lálra, s egy emberi lélek sem lesz, ki szemeimet le
nyomja. Oh, oh !“

„Ej, hát hogy ju t ez egyszerre annak a leány
nak eszébe?“ kérdé csodálkozva Jakab.

„Én nem tudom,“ felelt a tengeri nimfa, s kö
tője végével szemeit törölte, „de mintha csak ki volna 
cserélve amaz est óta, midőn az öreg tanácsosné. ..
— no, a büntetés ott sem fog elmaradni! — oly go
romba volt hozzánk. A lány nem eszik, nem iszik, s teg
nap este, midőn csöndesen egymás mellett ültünk, 
karját nyakam köré fűzte, mint gyermekkorában tévé, 
ha valamit adtam neki . . .  Kedves jó n én i! szólt az
tán ugy-e ön szeret? Hisz tudom, úgy szeret, mint
ha az ön gyermeke volnék. Egv jó, igazi anya gyer
mekének minden áldozatot megtesz, s nem kérdezi, 
nehéz vagy könyü-e — hisz úgy tett ön mindig ve
lem . . .  S ha egy ily anya tudja, hogy gyermeke 
igen, igen szenved, s belátja, hogy ismét egészséges 
lehet, ha tőle elválik, akkor — azt is megteszi, ugy-e, 
néni? Oh Jakab,“ szakasztá magát félbe a tengeri 
nimfa s uj könyár ömlött szemeiből, „én ugyan 
még nem tudtam, hogy mit akar, de annyit mégis 
észrevettem, hogy nem akar többé nálam maradni, s 
én keservesen sírtam . . .  Azután azt mondá, hogy ő 
tovább itt már nem maradhat — az emberek nem jók 
irányában, ő idegen városban akar szolgálatot keresni. 
Hisz tanult, mondá s szentül Ígéri, hogy minden ga
rast, melyet keres, nekem megküld . . .  Minden beszé
dem hiába volt, s midőn gyertyát gyújtottam, elő
vette pörsölyét s megolvasá a pénzt — hat tallér volt.
— Mily keservesen szerezte meg a z t! Ezzel, persze 
nem jutok messzire, szólt elhatározva, de valami nagy 
városig mégis elég lesz ta lá n .. .  Oh, Jakab, az isten 
szerelmére kérem,“ fordult most az öreghez, „beszélje 
le a lányt szándékáról!... Én egy éjszakát sem al
szom többé nyugodtan, ha Lenkét idegenek közt tu 
dom . . .  hisz ő oly sajátságos teremtés , senkinek 
sem lesz türelme iránta, — s roszul fognak vele 
bánni.“

A tengeri nimfa nem túlzott, midőn Lenkét tel
jesen megváltozottnak mondt a. . .  A fiatal lánynak 
magaviseleté, még a zárdalakóknak is fö ltűn t, mert 
ma midőn nénjének a kosarat a külső kapuig vitte s 
lassan visszatért, az udvaron a szomszéd: egy szorgal
mas takács kinyitá ablakát s kiszólt:

„No, Lenke, tán azért vagy oly szomorú, mert 
a neveletlen gyerekek, a boldogságos szűz képét letör
ték s ledobták a talapzatról?“
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Lenke fölnézett, mintha álomból ébredne föl. A 
takács azonban folytatá: „No igen, ha még nem tu
dod, menj csak egyszer oda — én ma reggel lát
tam .“

A takács szavaira Lenke kinyitá az ajtót s már 
messziről látta a Máriaképet, mely a talapzat előtt 
hevert. Lenke oda ment, csöndesen fölemelte a meg
sérült képet, letörölte róla a homokot s gondosan a 
talapzat melletti szögletbe állitá. Azután lassan ki
ment a nagy pázsitos helyre, mely a templom és ko
lostortól környezve volt.

Egészen máskép jö tt most ide Lenke, mint ed
dig szokott. Az árnyas fák, azok titokszerü susogása, 
a szép fü, mely a legkisebb szellő fuvallatára megha
jolt, a madárkák vig csevegése, s a természet más 
tündérjátékai, mind mind idegen volt előtte. Napos 
helyen járt s mégis úgy fázo tt... Végre háttal a 
templom felé fordulva, leült egy vén almaía alá.

S ha most elhagyja nénjét, a kolostort, a vá
rost, ha elmegy a nagy világba, azzal a kínzó gondo
lattal, hogy feje fölött más ég magaslik, bárhová 
néz, idegen arcokat l á t ; heves szive egy emberár kö
zepeit, mely nem figyelve reá, tova rohan, nem vesz 
tőle semmit, nem is ád vissza semmit! A h! Iste - 
nem ! hisz ép ezt akará, magányosan lenni, mits em 
hallani a múltról, nem találkozni egy szeretetteljes 
tekintettel. . .  felejteni, felejteni! Ebben volt bet eg 
szivének gyógyulása, szivének, mely ez óriási vihar 
alatt megtörni fenyegetőzött. . .  Bár nénje könyei 
igen nehezet nyomtak a mérlegben, mégis mily pa
rányi volt e fájdalom ama kínhoz képest, mely, ha 
marad, szivét marcangolja át, melynek súlya alatt 
összetör, ha nem f u t ! . . .  Mily borzasztón szenvedett

az utóbbi hetekben . . .  Hogy sietett szive, ragyogó 
nimbuszt varázsolni annak képe köré , a ki múltkor 
őt és nénjét a tanácsosné ellen védte! Következő na
pon a zárda-udvaron találkozott vele, midőn a tem
plom kulcsát akaita elkérni a tengeri nimfától. De 
hideg aica, magatartása, s még hidegebb szavai, me
lyeket Lenkéhez intézett, ismét megmutaták neki, mily 
botorság, hideg szívben részvétet keresni. 0  egysze
rűen háziuri jogát akarta érvényesíteni, a nagynéne 
ellenében, s azért mindegy volt neki, bárkit védel
mezett is.

Hogy Lenke e tárgy fölött gondolkodott, egy 
madárka, mely soká csicsergett fölötte, egyszerre el- 
röpűlt. 0  észre sem vette, de midőn egyszerre 
valami nagyon finom szivar illatát érzé, ijedten föl
ugrott s körültekintett. Egy férfialak, háttal fordulva 
feléje, nem messze egy mohos kövön ült s rajzolt. E 
férfialak Wemer v o lt . . .  Annyira elmélyedve látszék, 
hogy Lenke, kinek szive hevesen dobogott, azt hitte, 
hogy észrevétlenül elosonhat.

Lassan fólemelkedék s mint egy árny elosont, 
miközben szemeit a rajzolóra szegzé. De alig tett 
néhány lépést, midőn Werner, a nélkül, hogy fólte- 
tekintett volna, rá k iálto tt:

„Bocsánatot kérek, hogy országába nyomul
tam .“

Lenke arca rögtön megváltozott. Az ijedtség el
tűnt és sötét dac foglalá el helyét.

„Az én országom?“ ismétlé keserűen. »Egy 
arasztnyi földet sem mernék a magaménak nevezni, a 
nélkül, hogy a várostanácscsal össze ne pörleked- 
ném.“

(Vége következik.)

A  L  F I E  R I  D R Á M Á I .

i.

A külföldi irodalmak ismertetői és fordítói n á 
lunk az olasz irodalmat kevés figyelemre méltatják. 
E szép nyelv, melyen Dante és Petrarca világhírű 
költeményeit zengte, melyen egy Machiavelli páratlan 
müveit irta, még a távolabb eső spanyollal szemközt 
is háttérbe van szorítva. Dantéből majd semmit sem 
birunk nyelvünkön, Petrarcából nagyon kev eset, a 
többi elsőrangú költők pedig még csak ismertetve is 
alig voltak nálunk. Nem találjuk azért fölösleges
nek, hogy az olasz szinirodalom egyik bár nem leg
nagyobb, de elsőrangú s hozzá még korszakot-alkotó 
költőjével foglalkozzunk s a magyar közönségnek kri
tikailag ismertetve bemutassuk. Alfieri müveirul aka
runk itt egy kissé tán szigorú, de igaz bírálati r a j 

zot adni s hogy a közönség önkint is Ítélhessen ró
luk, néhány müvét (bár kivonatosan lefordítva) be
mutatni.

Olaszországban a XVIII. század óta a vígjáték 
tetemes előmeneteleket tett. Voltaire maga is meg
jegyzi Goidomról, hogy ennek megjelenését a színpa
don — hasonlóan Tressino költeményéhez — a „gó- 

thoktól megmentett Itáliának“ lehetne nevezni. Gol
doni s vele néhány magasabb szellem (Gozzi, Alber- 
garti, Avelloni, Federici, Gherardo de Rossi stb.) be
csületére is váltak az olasz színpadnak s nem egy 
müvet teremtettek, melyben- az „ódon olasz szellem 
kedves szépségeivel ömlik el.“ = ' \

Mig azonban a vígjáték virágzásnak indult
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a tragédia folyvást pangásban volt, s Maífei „Merope“ 
cimü drámáját kivéve, az olaszok egyetlen szomorú - 
játékot sem birtak, mely mint ilyen, föntarthatta vol
na magát. A későbbi darabok még keletkezésök ide
jében feledségbe mentek, s a színészek kénytelenek 
voltak „Komoly müvek“ hiányában Metastasio operáit 
zene nélkül előadni. Metastasio általában kedvence 
volt a nemzetnek; a közönség könyv nélkül tudta mü
veit s mégis a legnagyobb lelkesültséggel hallgatta. 
Pedig Metastasio színmüvei a mily mértékben birják 
ama tulajdonságokat, melyek a közönséget megnye
rik, — mint az az utánozhatlan kellem, mely müvein 
elömlik, a situatiók könnyed, érdekes festése; aztán a 
nyelv hangzatossága, a képek gazdagsága, mely ma
gával ragad — ép oly mértékben magokon viselik 
mind ama hibákat, melyek müveit a szigorú Ítész előtt 
tetemesen leszállítják, mint a tökéletlen bonyolítás, az 
egy ehablonra készült jellemek, az extravagáns mese
alkotás stb. Mindazáltal egy nemzet költője sem volt 
annyira a sz ív  s a nőnem költője, mint Metastasio .

A kritika elfogja Ítélni, hogy a világot sem ngy 
a mint van, sem úgy, a mint lennie kell nem állí
totta elő; de a nők azt felelik, hogy úgy tüntette föl, 
a mint Ők szeretik. Az állam-férfiak és moralisták 
vádolják Metastasiót, hogy hősiesség helyett elpuhult- 
ságot tanít; a nők viszont örömmel ismerik el, hogy 
a szerelem heroismusát nála senki sem dicsőítette 
jobban, a szerelmi epedést a leggyönyörűbben ecseteli 
s hogy a szerelem tiszteletbentartása mellett a leg
szigorúbban beszél. Ez Metastasio, a nők ked
vence. ^

Olaszországnak ez időben egy költője volt, ki eré
nyei s hibái által igen jól tudta éreztetni Metastasio 
fogyatkozásait. Ez nevetségessé tette Metastasio erély - 
telenségét, mely az elpuhultságig sülyed, kigunyolta 
bizalmas, holdvilágnál merengő szerelmeseit s pel
lengérre állította Metastasio egész conventionalis vilá
gát, melyet ő teremtett, s mely Olaszország minden 
színpadán uralkodott.

E férfiú Wittorio A I f i  é r i  volt.
Írói jellemére nézve büszke, nemes, semmi aka - 

dályt nem ismerő, heves férfiú volt, s mint ilyen hat
hatósan fölébreszté nemzetének, aluszékony természe
tét. Mint hazafi kikelt Metastasio érzékenykedő irá
nya ellen, kit állambünnel vádolt, hogy költészetével 
egy nemzetet elpuhit és megront. Legszentebb esz
méje, mely után lelkesült, a szabadság volt; s á lta
lában mindenért lángolt, mi nemes és nagy: ellenben 
iszonyú gyűlöletet táplált a zsarnokság s minden ön
kényes kormány ellen s gyűlölete, mely élte fogytáig 
megmaradt, annál hevesebb volt mert mint hazafit 
első sorban Olaszország szolgasága ellen lázitá.

Metastasio a szerelem költője; Alfieri a szabad
ságé.

Minden darabjának politikai tendentiája van, 
a heves pathósz, a megragadó tűz s az emelkedett
ség, mely minden müvét jellemzi, írójuknak legtisz
tább kifolyása. — E jó tulajdonságok mellett azon
ban, melyek — kétségkívül — egy tragédia-költő el- 
kerülhetlen kellékei, hiányzott Alfieriben a mélyebb s 
behatóbb miveltség s az erő, melylyel az események 
fölé emelkedhetett volna; azonkívül nélkülözte a ma
gasabb politikai és társadalmi bölcseimet, melyet Sha- 
kespearenél annyira bámulunk, ki a legnagyobb psy- 
cholog és erkölcsbiró mellett a legnagyobb államférfi 
s oly szellem, melyre egy ország kormányzását lehe
tett volna bízni. — Alfierinél a szabadság eszméje sem 
mindig tiszta, mert nála gyakran a törvény megsze
gése, a béke-háboritás, szóval a forradalom sürgetése 
a szabadság-vágy álarca alatt jelenik meg.

Alfieri feltűnése az olasz szinköltészetben bámu
latos. Az ő idejéig Olaszország szinirodalma Európa 
minden államáénál gyöngébb volt. Alfieri oly ma
gasságra emelte, mely a francia classikusokéval azonos. 
A művészi szépet, az egyszerűt, a festés tisztaságát, 
mely a francia elassicusokat jellemzi, szépen meg tudta 
egyeztetni a görögök fenségével, érdekességével s az an
golok nagyszerűségével. — A tragédiát kivitte az 
uralkodók udvarából, hova a XIV. Lajos alatti divat 
szorította s tágabb kört adott neki. Sürgette a nyilvá
nos érdekeket s a politikai eszméket színpadra hozta, 
miáltal a nemzet érdekeltségét a dráma iránt csak nö
velte. Erejének tudatában háborút indított ami con
ventionalis formák ellen, melyek a hőst mindig a 
kényszerűség nevetséges ruhájába öltöztetik, a helyett, 
hogy természeti nagyságát s ennek ellenében emberi 
gyöngeségét tüntetnék föl. Erélyesen küzdött a régi 
francia regényekből örökbemaradt galanteria ellen, 
mely hőseit, a görögök s rómaiak ellenében, valósá
gos paródiákká siilyeszti. Kárhoztatta azt az unal
mas, édeskés modort, azt a pásztori epedést, mely 
Guarini óta az olasz színpadon még a legnagyobb fér
fit is csak női tulajdonságokkal s érzelmekkel tünteti 
föl. Kikelt a lovagiasságnak deciaráit hősködés ellen, 
mely Spanyolországból származott s a becsületesség 
álarca alatt magát a becsületet lábbal tiporta s moly 
a legnagyobb hősöket is csak közönséges jött-mentek 
gyanánt tüntette fel, kik sokkal felületesebbek s úgy
szólván hóbortosabbak voltak, semhogy egy tragika i 
eszmét képviselhettek volna. E rósz tulajdonságokat 
valóságos átoknak nevezte az olasz s általában min
den dráma-irodalomra nézve, mely átok elzsibbasztja 
a való érzést s megfojtja a tragikai szenvedélyt.

S Alfierinek sikerült is e rósz tulajdonságokat 
leszorítani a színpadról, s az embert teljes nagyságá
ban s emberi érdekeiben tüntette föl. S ha ez uj for
mában nem mindig szerencsés is, s a mi tragédia-al
kotását illeti, gyakran túl lő a célon: mindazáltal ő
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az, kinek nemcsak az olaszok, de más nemzetek is so
kat köszönhetnek, s tiszteletünket jogosan megér
demli.

Követői, kik mindent, a mi Alfieri szerint nagy 
volt fölhasználtak, a nélkül, hogy az Alfieri jellemében j 
rejlő hibákat elsajátították volna, világosan mutatják, 
mennyire haladt általa az olasz szinmüirodalom s 
mennyivel tartozik neki a drámai művészet.

Mielőtt azonban tragédiái fölött Ítéletet monda
nánk : szükséges, hogy a költő álláspontjára lépjünk, 
s onnan vizsgáljuk müveit.

Alfieri idegen jelleme, s egészen eredeti, uj 
egyénisége dacára, melyet tragédiáiban a legvilágo
sabban érvé nyesitett, tökéletesen olasz iró. Kezdet
ben elődeinek túlzásait szerette, mert ezeket tanul
mányozta. Midőn írni kezdett még nem tudott görö
gül, az ókori classikusokat alig ismerte s a francia 
szinirodalomban is járatlan volt. Az olasz s az uta
zásai alatt látogatott színházakban is csak középszerű 
vagy rósz darabokat látott, melyek — kivétel nélkül 
— classical alakban voltak írva ; s Alfieri nem is ös- 
mert másnemű tragédiát, mint az Aristoteles elvei 
szerint készülteket, kinek tanait e független szellem 
sohasem merte megingatni.

Trissino — „Sophonisbe“ cimü müvével - volt 
az első, ki a görögöket utánozta, noha nem volt elég 
nagy talentum arra, hogy azok szellemét s nagysá
gát megértse s reproducálja. A XVI. század költői 
általában mindig az ókori classicusok árnyában jár
tak, müveikben nem a szép eszméjét tárták szem 
előtt, hanem példányképeiket, — s még mielőtt Aris
toteles „Poeticá“-ját ösmérték s fejtegették, drámai 
szabályaikat a régi görög s római müvekből vonták 
le, s költeményeik megítélésében azt vizsgálták, meny- 
nyiben felelnek meg a szabályoknak, melyeket ama 
müvekből levontak. E század pedans szelleme a tör

vényeket mintegy sanctionálta és senki sem merész
kedett annak ^fejtegetésébe bocsátkozni, min alapszik 
tulajdonképen a hármas egység, mely a dramaturgia 
hit cikkelye volt.

Alfieri a h á r m a s  e g y s é g e t  a legszigorúbban 
követte.

Helytelen volna itt a hármas egység fölött pál
cát törni, a zért hosszasabban nem is emlegetnok, ha 
Alfieri az egyik, — a cselekvény-egységről különös 
szabályokat nem teremtett volna magának. — Azt 
akarta, hogy a cselekvény soha se ágazzék el, hogy a 
néző figyelmét soha se foglalkoztassa több körülmény, 
hanem mindig egy pontban concentrálódjék az. Azért 
mellőzte először az episodokat s minden mellékes kö
rülményt, — eltérőleg elődeitől, kik az episodokat in
kább fölhalmozták. Továbbá kizárt minden személyt, 
mely a cselekvényre nem tesz közvetlen hatást. E 
miatt leszorított minden alsóbbrendű s kevésbé fontos 
szereplőt s majdnem minden tragédiáját négy lényeges 
személyre reducálta. Igaz ugyan, hogy elődei na
gyon is fölszaporitották a mellék-személyeket; külö
nösen célszerűtlen volt az úgynevezett „megbízot
tak“ alkalmazása a színmüvekben, ezeket Alfieri tel
jesen elvetette. Maga igy ir ezekről: „E szerepek 
— úgymond — mindig a legroszabb színészek által 
adatnak. A közönség csak azért hallgatja, hogy já 
tékuk öntudatlan nevetséges részein mulasson. E 
szerepeket egyébiránt lehetetlen is jól adni, miután a 
költők nem fordítanak rájok nagy gondot, nem tün
tetnek föl bennök valamely correct jellemet, s aláren
delt állásuk a drámában nem engedi meg, hogy va
lamely szenvedélyt képviseljenek. E személyek nem 
egyebek, mint árnyak: saját akaratuk ritkán van, -  
pedig a drámai személynek szabad akarattal kell bír
nia, — s mindig abban a véleményben vannak, a 
melyben azok, a kikkel beszélnek és működnek.“

(Vége következik.)

T Á R C A .

TÁRCA-LAPOK.
(A halottak. —  Szegény s gazdag. —  Bőség szaruja. 

—  Nyelvújítás.)
Der Lebende hat Kecht, mondja Schiller.
Az élet az élő nemzedéké.
De a halottaknak is van évenként egy napjuk s 

az ember legalább ekkor gondol vissza a múltra s a 
múlt emlékeire — a porladókra.

Memento m ori!

Jó ezt évenként egyszer eszünkbe juttatni, mi
után 364-szer felejtjük.

Az ember szivébe nyúl s annak sárguló lapjain 
halványuló betűkben olvas azokról, kik már — min
denen túl vannak. A ki pedig e lapokon olvas, az 
visszaéli fájdalmait — habár e fájdalom csak elmo
sódva, enyhítve látogatja meg azt, kinek éjei nyugal
mát egykor zavarta, napjainak örömét leszakító. S ez 
enyhülő fájdalom a nemesebb szívnek nem kisértet, 
melynek megjelenésétől félve tart, régi barátja az, ki-
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vel a múltakról elbeszél s e foglalkozásban megtisz
tulva, fölemelve érzi magát.

Még nem száradt ki belőlünk az érzelem, tudunk 
még szenvedni. |

Poroljuk le a sirokat s díszítsük fel az élettelen 
követ élő koszorúval. Mindenki azt teszi. Sürii gom
bolyagban özönlik a nép bosszú utakon azon k e r t  
felé, melyben nem ver semmi gyökeret , melyben 
uj tavasz nem adja vissza azt, mit az ősz elvett.

A gyász minden neme látható e tömegben.
A tündöklő gyász, mely szeret magáról beszél

tetni s a kedves hamvai])oz pompás kiállítással csá
bítja a nézőt, a délszaki növényzet, tejlámpák, díszes 
viaszgyertyák cifra tartókban, óriási koszorúk nehéz 
szalagokkal lekötve, a sirlakójának arcképe legközé- 
pen, ez és a gyász luxusának (!) sok egyéb fényes 
kelléke bámulókat csal a sírbolt rácsozata köré. A 
tömeg meg arra hullámzik s nézi, mint a divatraktá
rak kirakatait részvétlenül birálgatva és elemezve a 
halottak divatcikkeit.

Hosszú sorban ölelik a temetőt körül a gazdag 
halottak sírboltjai s a lakosok úgy versenyeznek 
egymással, mint életükben: ki nagyobb ur — a ha
lálban ?

A szegények fejfaerdője félre fekszik. Ott nem 
hullámzik a látogató tömeg, mert ott nincsen néz
nivaló.

Egy mécses, melynek pici lángját a kegyetlen 
szél elfujni törekszik — (a gazdagok díszes lámpáiba 
nem fér, hiába! a szegényt még a síron túl is huzza 
az ág,) vagy egy mártott gyertyavég, melyet az öreg 
anyó zokogva dugott a porondba, egy elhasznált és 
szennyes koszorú, melyet a szegény testvér évenkint 
egyszer szokott kihozni, miután újat venni nem képes 
— ezek bizony nem csalogatják a közönséget.

Itt nem hallani birálgatást, beszélgetést, v ihan- 
coló kacagást, minden látogató tudja kiért jö tt ide 
s leülve a kis kereszthez — ott gondolkozik, ott 
imádkozik.

Ezek a látogatott sírok.
Van olyan is, melyet nem látogat senki.
Gyepje besuvadt, keresztfája elvesztette félkar

ját, nevét elmosta eső, az a sir puszta. Meglehet, 
hogy az — akinek látogatását várta volt — rá n em  
ér t ,  elmulatott.

A sirkert közepén — vértanúink nagy kőlapja 
fekszik uralkodó dombháton. S a nagy napszámos 
körül közel-távol elszórvák a többi munkások lakásai, 
azon munkásoké, kik vele együtt e nemzet életéért 
dolgoztak.

Azok a fejdelmek a szellem országában a pa
zarlók, midőn áldozni kelle, fukarok, ha élvezet hivo- 
gatá, kegyetlenek — maguk iránt, azok a katonák, 
államférfiak, irók, művészek.

Emlékszik-e még valaki neveikre?
A nemzeti ébredés korszakának hadserege fek

szik e földben, emberei azon dicső 20 évnek, mely ne
vünket a müveit nemzetek sorába beigtatá, azé a 
gazdag korszaké, mely embereket teremtett minden 
téren, a bőség szaruját öntve ránk: a tehetségeket.

Ez a szaru mintha kiürült volna.
Alig cseppen !
E sirokat látogasd honfi — neveiket nem nevezem 

meg, ha tudni akarod, forgasd végig az utolsó időszak 
történetét, irodalmát, művészetét. Kevés nevet olvas
hatsz ott, melyet meg ne találnál a pesti temetőben — 
azokon a kőkockákon.

Térjünk vissza az életbe — ha egyáltalán szük
séges a mai, háborús életet — e néven nevezni, mert 
biz az nagyon hasonlit a halálhoz.

E háború jelentőségét minden oldalról kiemel
ték , csak egyik következményét hagyták emlités 
nélkül.

Ki ne tapasztalná, mily horderővei bir e háború 
a magyar nyelv fejlődésére ?

Hány uj szó és sikerült átmagyaritás született 
meg a harci tudósítók tollában! A magyar nyelv 
hála-adóval tartozik porosz király ő felségének. A 
példák beszélnek.

Az egyik tudósitó fölfedezi, hogy valamely fran
cia városban már megjelentek „a porosz felvilágosi- 
tók.u (éclaireur) Ezek valószínűleg félhivatalos bur- 
kus irók, kik a hadseregeket meg szokták előzni, hogy 
a franciákat a porosz hadműveletekről felvilágosítsák, az 
álhireket megcáfolják, helyreigazítsák.

A másik tudósitó jelenti, hogy Strassburg előtt a 
I poroszok 35 táboru látcsövet (35-ta Lunatta) elfog- 
! laltak. Felséges hadi zsákmány, 35 gukker, hogy be- 
j nézhetnek majd a városba! Még ki is nézik azokon 
I a szégyenlős franciákat.

A harmadik fontos fölfedezést tesz jelentvén,
! hogy a francia hajóraj „Helgoland mellett Sicht- 
i ben“ (in Sicht) megérkezett. A lelkiismeretes olvasó 

azonnal kikeresi a főldabroszon, hol fekhetik e neve
zetes hely, melynek létezéséről eddig mitsem tudott s 
boszankodva fogja a mappakészitők hanyagságát ta 
pasztalni, kik e fontos helyet egészen kileledték. Mint 
hallatszik azon , Sichtben“ megérkezett hajók ugyan
azok, melyek egy másik magyar lap szerint „Stapel- 
ból“ indultak el.

A negyedik a párisi forradalom kitöréséről Ír
ván, elmondja, hogy a vezetők a „városi vendéglőben“ 
(hotel de ville-t a franciák eddig igen tévesen város
háznak merték tartani, most okulhatnak !) tartják gyű
léseiket.

Szegény magyar irodalom, mennyire meggazda
godtál egyszerre s aztán állítsa valaki, hogy a háború
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nem hozott a magyarnak hasznot. Előbb évekbe telt, 
mig egy „madridi kalap“ (Madrider Hut) vagy azon 
igen hires „Havaria“ hajó hollétét fölfedeztük s most 
néhány hét alatt, nemcsak a geográfia terén tettünk 
vívmányokat (mert hisz Sicht és Stapel városok föl
fedezése megannyi magyar columbusi t e t t !) hanem 
nyelvünk is uj kifejezésekben meggazdagodott. Ezen
túl is figyelemmel kisérendjük haladásunkat e mezőn 
s időnként jelentést tenni szoros kötelességünknek 
fogjuk tartani.

D o m i n o .

I R O D A L O M .

A m odern k o rö n tu d a t b írálata . Ir ta : Men
zel Farkas. M. Frankfurt, Heyder és Zimmer kiadása. 
344. 1. M e n z e l  Farkasnak e müve — mely mély 
tudományossággal, tiszta, szabatos nyelven lángoló 
honszeretettel s keresztyéni érzülettel van írva, mind
járt kedvező véleményt gerjeszt maga iránt. A német 
történész e müvében többszörösen foglalkozik a fran
cia Guizot „Meditations sur la religion ehrétienne“-jé- 
vel. Guizot és Menzel F. mindketten a keresztyénség 
védelmezői, de Guizot műve inkább védirati, mig Men- 
zelé vitató természetű. Guizot mindenütt csak a jót 
kereső optimismust képviseli, a nélkül, hogy szemet 
hunyna a jelenkornak vallási, erkölcsi és társadalmi 
káros és vészteljes viszonyai e lő tt; Menzel ellenben 
csaknem egészen pessimismusba esett.

Kíséreljük meg a Menzelféle műnek gazdag 
tartalmát röviden előadni. Három könyvre és 42 
fejezetre oszlik ez. Az első könyv a természet felől 
való téves nézeteket taglalgatja, a második az ember 
rendeltetéséről való hibás véleményeket, a harmadik a 
keresztyénségnek s a józan értelemnek öszhangzatát 
tünteti föl, vonatkozással az emberiségnek erkölcsi és 
örök hivatására.

A bevezetésből három pontot emelünk k i: Men
zel alapnézetének ismerajzát a modern koröntudatra 
vonatkozólag, a renaissance-korszak — mint a modern 
koröntudat prototypjének — érdekes jellemzését, és az 
értelem és ész viszonyának világos elemzését.

A modern koröntudat, Menzel szerint, az itta- 
sultságnak egy neme, melyben az emberek minden 
szokásos köteléktől és tekintettől szabadon érzik ma
gokat s azt hiszik, hogy e szabadsággal uj aerát kezd
tek s mgközeliték az emberiség elé e földön kitűzött 
végcél: az „általános szabadság, miveltség és jó lét“ 
eszményét.

Ok megtagadják a régi hitet, az evangéliumot 
csalékony emberi fércelménynek tartják, kétkednek 
még az isten létele fölött is, vagy a mi isteni, azt az 
emberben vélik csupán föltalálni; megvetnek minden

egyházi tekintélyt, s mindazokat, kik a keresztyénség 
t anában hisznek, képmutatóknak vagy a papság által 
el bntitottaknak tartják. Előttök azonban nincs is te
kintély az államban azonkívül, mely a többség határ- 
zatából kifotyólag, a legszélesebb alapon választott 
népképviseletből áll. Legtöbb becset fektetnek az em
berrel veleszületett józan észre, de csak addig, a med
dig az iskolázás és tanulmány által az uralkodó hala
dási párt előtt igazolva van. Ok azt kívánják, hogy 
az ember, az isteni dolgok helyett az emberiekkel fog
lalkozzék s a b i b l i a  helyett a k o s m o s t  tanulmá
nyozza, mely előtte a természet titkait, az egyedül 
igaz bibliát föltálja. Azt állítják, hogy az ember, 
természetileg jó s minden gonoszságot, csak kívülről 
oltanak belé.

E modern koröntudat azonban már a korábbi 
századokban vert gyökeret, különösen a renaissance- 
korszakban.

A renaissance visszaesés volt a pogányságba. Ha
bár a keresztyén egyház külsőleg folyvást fennállott, 
bensőleg mégis meg volt mérgezve a pogány eszmék 
és raüalakok által, melyeket abba beerőszakoltak. X. 
Leo egy régi római pantheon utánzatát emelteté ku
pola gyanánt a keresztalakban épült Péter-egyházra, 
ama pantheonét, mely alatt minden ókori istent kö
zösen imádtak. A kupola még most is áll a pogány 
pápának szégyenteljes emlékéül. Egy nagy symbo- 
lumnak kellene ennek lennie, mely a világnak hirdet
né, hogy egykor a pogányságnak minden bálványa 
összeomlott a kereszt előtt, és mégis e bálványok 
temploma az elnyomott kereszt fölött magaslik. A 
Péter egyháza mellé épiték a Yaticant, melynek rop
pant  termeit a pápák lassankint régi római istenek, 
istennők, hősök, saiyrok és nimphák szobraival népe
sít ék be. A pogány istenek menageriája a Yaticanban, 
súlyos vád a pápaságra. Az istenfélő németek csá
szárának a pápa ellenében elvileg és erélyesen óvást 
kellett volna tenni, a római népek vakmerőségét ille
tőle g, kik a pogányságot a keresztyénség felibe 
emelték.

A francia forradalom alatt a keresztyénség tanát 
az észnek uj hitvallásával pótolták. Az észben vélték 
föltal álhatni ama súlypontot, a melyről a keresztyén 
egyházat ki lehetne vetni sziklaalapjából. De a józan 
észt az értelemmel téveszték össze.

Ama kérdést illetőleg, vájjon a józan észszel az 
istenség eszménye veleszületik-e vagy az csupán t a- 
b u l a  r a s a ,  puszta márványlap, avagy legalább is 
erekkel bevont márványlap, melyben, mihelyt az a 
külvilággal érintkezik, az istenség eszménye amaz esz
mények egyikét szüli, mely a praedispositiót foglalja 
magában, — Menzel egyetért Delitzsch-sel, ki a „Kor
öntudat bírálata“ cimü munkával egyidőben megjelent 
„Keresztyéni apologetika rendszere“ cimü müvében a



józan észt, mint isteni szervet jelöli meg. Menzel igy 
szól: „Épen a józan ész az embernek ama szellemi
tulajdona, mely öt közvetlenül istennel egyesíti___A
józan ész és lelkiismeret mellett azonban az ember még 
értelemmel is bir, mely az észtől teljesen független s 
csupán gondolkozó-gép, közönyösen minden erkölcsi 
igénynyel szemben, önmagában hordva az absolut sza
badság elvét és oly természettel bir, hogy minden — 
még a rósz mellett is talál alapokokat s mindent azon
nal bizonyítani és cáfolgatni képes. Az ész a benső in- 
tőszózat, mely az értelem tulcsapongásainak vétót 
mond. Az észt emberben elrejtezett angyalnak lehet 
mondani, mely a lelket Őrzi, mely az isteniest és szen
tet abban nem akarja profanáim engedni. Az érett 
ész azonban aláveti magát az értelemnek s csak az 
igazság szolgálatában veszi igénybe, a mennyiben az 
minden, egészségtelent, természetellenest, koholmányt, 
hazugságot, bizonyságtételéből élesen kiválasztja. Az 
eredeti, egészséges ész egyébiránt teljesen adaequat 
isten törvényeivel szemben. Az észnek ez éles ité- 
szete természetesen nincs Ínyére az értelemnek. Sa
ját rovására küzd az ész ellenében, s ha az ész az 
emberben angyalhoz hasonló, akkor az értelem okvet
lenül az advocatus diaboli szerepét ölti fel. E viszony
latnak sajátságos indoka a gőg, az istenség fölé emel
kedés vágya. E nagyravágy az embernek istentől 
kölcsönzött szabadságában leli magyarázatát.“

Csupán az embertől függene az, hogy vájjon ez 
az értelmet az észnek hajlandó lenne-e alávetni. Ez
ért fordul a szt. irás is csupán az embernek erkölcsi 
érzületéhez, nem pedig értelméhez s csupán a hit és 
erényben való szilárdítását eszközli, de semmi tudo
mányos ismereteket nem nyújt. A biblia nem a ter
mészettudományok összege. A mint Guizot mondja: 
a bibliának nem célja az embereket a földismére, csil
lagászatra, térrajzra, kortanra és nyelvtanra oktatni, 
hanem kizárólag saját és egymás iránt való viszo
nyainkra. Ép igy gondolkozik Menzel: „Fizikai és 
vegytani, csillagászati és földtani tantermet a szentirás 
nem szándékozik nyitni.“

Az első könyv 10 fejezetében szerző a bölcsészet 
és természettannak itészeti elemezésébe bocsátkozik. 
Nagyon érdekes ama megjegyzése, amit ő a termé
szettudománynál mutatkozó tévelyek ellenében fölhoz 
s a természet bölcsészete felől mond. Hogy szerző, ki 
mint történész ismeretes, a természettudományi kép - 
zettség magaslatára is fölemelkedett, azt a „modern 
koröntudat bírálatáénak első könyve eléggé bizo
nyítja.

A második könyv 25 fejezetében mindenki talál 
valamit: a theolog, a bölcsész, jogász, államgazdász, 
kulturtörténész és socialpolitikus, történész, pádagog 
é3 journalista.

Legkomolyabb megfontolást érdemel Menzel har

madik könyvének utósó három fejezete, (a világtörté
nelem hieroglyphei, a vörös kisértet és antikrisztus), 
melyekben a népnek fizikai és lelki romlottságáról ér
kezik, melyeket a gyászrendszer és rendszeresített el- 
keresztyéntelenités és elerkölcstelenités idézett elé, to
vábbá a vénusi és bachusi szolgálatokról s a commu- 
nismusról, — mely szerző szerint nem csupán Proud
hon magán őrjöngése, hanem minden nemlegesség 
összeolvadása egyetlen, utósó és általános taga
dássá.

Bármily sok szép és tanulságos dolgokat merít
hetünk is szerző müvéből, mindamellett sem tartóz
tathatjuk magunkat vissza ama megjegyzéstől, hogy 
több oly állítást tartalmaz az, melyekben annak téte
leivel egyet nem érthetünk. Ezekhez sorozzuk pl. a 
gyárrendszernek föltétien kárhoztatását, a tanárké- 
pezdék elitélését, melyek ama téves bölcsészeti fölte
vésen alapulnak, hogy: „a köznépet emberiségi esz
ményekül kell és lehet nevelni.“ Hegel fanyar meg
ítélése Menzel történeti müveiből már ismeretes, ép- 
ugy a Göthe felől való keserű bírálat, kiben ő csak 
„mephistophelesi“ természetet észlel és mitsem ügyel 
ennek keresztyénségi érdekekre célzó oldalára. Minda
mellett is e hibák még nem képesek a szellemdusan 
és ragyogó irálylyal irt könyv általános becsét alá- 
szállitani.

A . Z.

*

A m agyar M oliére-forditások. Szász Károly 
értekezése a Kisfaludy -Társaság legutóbbi ülésében 
érdekes adatokat szolgáltat a magyar Moliére-forditá
sok történetéhez. E szerint a legrégibb Moliére-for- 
ditásokkal a nagy-enyedi iskolai önképző-kör 1792-ben 
megjelent munkálatai közt találkozunk. Ebben Moliére 
két vigjátéka áll: „Az e r ő s z a k o s  h á z a s s á g  — 
fordította a társaságnak egy tagja 1791-ben“, s „A 
k é n y t e l e n s é g b ő l  v a l ó  o r v o s ,  — vígjáték 
három felvonásokban, fordittatott a társaságnak egy 
tagja által 1791-ben.“ A két kísérlet közül az első 
valóban jól sikerült, mivel egészséges, sőt zamatos 
magyar nyelv s ügyes szófordulatok vannak benne. 
Szintén ebből az évből való az első nagyobb molierei 
vígjáték fordítása is az érdemes kegyesrendi atyától, 
S i m á i  Kristóftól, (f  1833), kinek I g a z h á z i j a  
volt az e l s ő  eredeti darab, mely Budán 1792-ben 
szinrekerült. A fordítás cime: „Zsugori, telhetetlen 
fösvény ember. Vígjáték öt fölvonásokban, melyet Si
mái Kristóf K. 0. P, ama hires francia költő Moliére 
után k é s z í t e t t ;  az utósó szó mutatja, hogy szabad 
fordítással, úgyszólván, átdolgozással van dolgunk. 
Simái nyelve folyékony, de kevésbbé erőteljes, tiszta 
magyaros Ízzel. — A múlt század utósó tizede eléggé 
termékeny volt Moliére-forditásokban. A negyedik
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moliérei darabot mindjárt 1793 a kolozsvári nyomdá
ból kapjuk. „A Scapin Tsalárdságai. Fordította K. S.“ 
Mindannyi közt legkerésbbé sikerült; lapos nyelvvel 
és sok helyt az eredeti teljes félreértésével, vagy el- 
mésségének ellapitásával. Ugyanebben az évben Ka- 
z i n c z  y F. is két moliérei darabot fordított, a , Kény
telen h á z a s s á g i t  s a „Botcsinálta d o k to r i .  Mind
kettő a mester halála után jelent meg a M. T. Aka
démia külföldi játékszínében; és pedig a Botcsinálta 
doktor a V II : A kénytelen házasság a XV. kötetben. 
Mint minden, mi Kazinczy gondos kezéből kijött, a 
két fordítás is nem közönséges érdemmel bir, kivált j 
nyelvmüvészeti tekintetben. A „Fösvény“-t újból Döb- | 
rentey nyújtotta 1821-ben, külföldi szinjátékainak má- J 
sodik kötetében. Fordításának becsét a darabhoz füg- 1 
gesztett adalékok: a Moliére életéről és munkáiról , 
adott vázlat, továbbá a francia vigjátékköltőkről s a ! 
francia játékszín eredetéről szóló főijegyzések is nőve- ■ 
lik. Később kapjuk Moliére két kötöttbeszédű da- j 
rabját. Az egyik ( C s o k o n a i  kitűnő „Doctorandu- | 
sa“) csak töredék: a Képzelt beteg hires harmadik 
interméde-je, a darab végén. A másik: „A nők is
kolája* öt felv., melyet A r v a y  Gergely fordított le 
s mely 1833-ban jelent meg az akadémia külföldi já 
tékszínének II. kötetében. Arvay nyelve „A nők is
kolájáéban általában véve egészséges, jó magyar és 
szabatos. Ama három kötet, melyet a Kisfaludy-Tár- 
saság újabban kiadott Arany L., Kazinczy Gábor és 
Szász Károly műfordításában a Fösvényt, Tartuffe-öt, 
Dandint, A tudós nőket s a Mizantróp-ot, Moliére 
mestermüveinek legtöbbjét, foglalja magában. Derék 
műfordítónk: Szász Károly e kiadást közelebb töme
gesen gazdagította a Póruljárt negédesek, Sganarelle, 
Kénjrtelen házasság, Férjek iskolája. Nők iskolája s a 
Nők iskolájának kritikája cirnü vígjátékok átültetésével.

*

Lecky hires „Mivelődéstörténelme“ , melyet la
punk lefordittatás végett közelébb két Ízben is ajánlott 
a kiadók figyelmébe, már talált fordítóra. Zsilinszky 
Mihály, a szarvasi főiskola egyik szorgalmas tanára ül
tette át irodalmunkba, ki széptani és müvelődéstörté- 
nelmi dolgozatokkal eddig is sikeresen foglalkozott. 
Nálunk, hol e tér nagyon el van hanyagolva, valósá
gos nyeremény Lecky hires művének fordítása, s hisz- 
szíik, hogy könyvárusaink között könnyen talál ki
adóra.

magyar közönséget. Az ízléses kiállítású kötet ára an
gol vászonba kötve 1 frt 60 kr.

*

„Heine költeménye.“ A „Családi kör* 39 .szá
mában egy „Zug az erdő* cimü költeményt közölt ál
lítólag Heine után. A ki ismeri Heine utánozhatlan 
báju költeményeit, bizonynyal megütközött ez ismeret
len terméken, melynek eredetije sem a gyűjtemények
ben, sem pedig a hagyományokban nem található, s 
épen nem viseli magán Heine költészetének jellegét. 
Kerülve a szóbeszédet, egyszerűn kijelentem: misze
rint a fennidézett vers nem fordítás, hanem régen be
küldött e r e d e t i ,  melynek belbecsére mit sem he
lyezek, s mely előttem ismeretlen okból mutattatott 
be egy kedvelt névvel beragyogva.

E nyilatkozattal tartozom Heine szellemének, az 
irodalomnak és magamnak. Kőrösbánya, 1870. okt.
24-kén.

Nemes Albert.

Z E N E .
-L
i

M O S O N Y I  M I H Á L Y
meghalt! A magyar zene benne egyik kitűnő mivelő- 
jét veszté el, s oly életkorban, midőn még igen sokat 
várhatott volna munkásságától. Mosonyi (Brand) Mi
hály 1814-ben Mosonyban született, s földmives szü
lők gyermeke volt. Első zene-oktatását a helybeli 
kántortól nyerte, de bár kiváló tehetségét korán fel
ismerték, sokáig nem élhetett hivatásának. Eleintén, 
mint betűszedő, egy pozsonyi nyomdában dolgozott s 
talán véglegesen is e kenyér-pályán marad, ha gróf 
Pejacsevics házához nem kerül. Itt zongoratanitással 
foglalkozott és szabad óráiban neki dőlhetett komo
lyabb tanulmányainak. Lakását 1842-ben Pestre tette 
át, de a Mosonyi név először 1860-ban tűnt fel zene- 
irodalmunkban. Ez időtől kezdve egyik elsőrendű 
mivelője volt a magyar zenének, s m int zenetudóst is 
nagyrabecsülték. Sok szép misét irt s a zeneművé
szet minden ágában figyelemreméltó termékeket mu
tatott föl. Két dalműve van: „Szép Ilonka* és „Ál
mos“; ez utóbbit még nem adták elő. Kisebb zene-

*

„Elbeszélések* cim alatt Fekete Bernát kiadá
sában igen csinos kiállítású kötet jelent meg B e ö t h y 
Zsolttól. E beszélyeket később részletesebben is mél
tatjuk; egyelőre csak figyelmeztetni kívántuk rájuk a

szerzeményei közül nevezetesebbek: „Gyermekvilág,“ 
„Tanulmányok a magyar zene növelésére,“ „GaraMá
ria,“ ballada, „Leteszem a lantot,“ „Szentelt hangok,“ 
„Dalra magyar!“ stb. Négy kézre alkalmazta Liszt 
„esztergomi miséjét,“ Beethoven hires 9-dik sympho-
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niáját pedig oly híven irta át zongorára a partitura 
után, hogy minden legkisebb hangszer működésének 
kifejezést adott, holott az ily átiratok rendesen csak 
vázlatai az eredetinek. Liszt koronázási miséjének 
átirata két kézre egyike legutósó müveinek. Mint 
zene-iró több cikket bocsátott közre a „Zenészeti La
pok“ régibb évfolyamaiban, s működésével úgy az el
mélet mint a gyakorlat terén maradandó érdemeket 
szerzett magának a magyar zene történetében.

*

Zene-diletantismus a római császárság alatt. 
A klassikai korban a görögök azt tárták, hogy a ze
nének úgy az érzékekre, mint az Ízlésre nemesítő ha
tása van, s hogy a zenediletantismus a művészetek 
iránt érdekeltséget kelt s előmozdítja a mfiismeretek 
terjedését.

Ha a zenészét terén mai napság uralkodó dile- 
tantismust tekintjük, azt kellene hinnünk, hogy ko
runk a mivelődés legmagasabb fokára emelkedett.

A rómaiaknál a zene iránti előszeretet csak a 
görög műveltség elterjedésével honosult meg a nép 
magasabb osztályainál. Midőn ugyanis a görögöknél 
Themistokles alatt a zenét már tudományosan mivel- 
ték, s az éneklésben és lyra pengetésében való járat
lanságot műveltség-hiánynak tekintették, a rómaiaknál 
a zene még a legprimitívebb állapotban volt, sőt az 
egyházi szertartásokon kívül más téren nem is mivel- 
ték. Sőt midőn a Görögországból hazatérő rómaiak, 
kik ott zeneoktatásban részesültek, énekeltek vagy a 
eitherán s plektronon játszottak, találkoztak olyanok 
is, kik e szenvedélyt kárhoztatták s a nemességgel 
egybeférhetlennek nyilvániták.

A zenének legtöbb barátja a nők között akadt, 
kik azt csakhamar másokkal is megkedveltették.

A hires római nők közül legelőször is Sempro- 
niát kell említenünk, mint a zene egyik legbuzgóbb 
kedvelőiét. Sempronia tagja volt a katilinai összees
küvésnek, és Sallustius egy helyen azt mondja róla, 
.hogy sokkal jobban tudott a eitherán játszani és 
táncolni, mintsem az erkölcsös nőhöz illik.“ Quintilia
nus pedig a szónokoknak azt a tanácsot adja, hogy
ha foglalkoznak is zenével, csak komoly legyen az, ne 
pedig cithera vagy más huros hangszerek, mivel ezek
től minden tisztességes nő undorral fordul el.

De ez intések mitsem használtak; a zene szere- 
tete napról-napra jobban meghonosodott, mig végre 
az előkelőbb osztályok kivétel nélkül gyakorolták azt. 
Majdnem minden jobbmódu háznál tartottak zenésze
ket s énekeseket, kik zenei előadásaikkal majd az ebéd, 
majd a fürdő alatt mulattaták uraságaikat. A köny- 
nyelmü Ovid is ezt mondá: .Hízelgőén hat az ének

dalolni azért a szűz tanuljon.“ És Ovid szavai gyújtó 
erővel bírtak a fiatalság mindkét nemére. A zené- 
szeti nevelés oly nagy mérvet kezdett ölteni, hogy 
bajos dolog volt a szülőknek leányaikat férjhezadni, 
ha azok zenészeti képzettséggel nem bírtak. Statius, 
a költő, hizelgett magának azzal, hogy leányait jó ze
nenevelésben részesité, s remélte, hogy őket rövid idő 
alatt férjhez adhatja.

Hogy a zenét komolyan nem mivelték, az ter
mészetes dolog. Divattá Ion, s igy e művészetet sem 
önmagáért, hanem más különféle célok kedvéért gya
korolták. S ezen nincs mit csodálkoznunk, mert hi
szen mai zenekedvelőink sem jobbak egy hajszállal 
sem a rómaiaknál. Azonban valamint ma is találunk 
oly kivételekre, kikről elmondhatjuk, hogy igazi .m ű
kedvelők“, s kik bár csak mellékes foglalkozás gya
nánt mivelik a zenét, de azért nem esnek a felületes
ség örvényébe, hanem komolyan csüggenek e szép 
művészeten — úgy a rómaiaknál is voltak kivételes 
egyének, kik különös előszeretettel viseltettek a zene 
iránt, s azt mint szép művészetet, tiszteletben tartot
ták. Az ifjabb Plinius nejéről ezt mondja: „Verseimet 
maga zenésiti meg, s azokat cithera kíséretében mind
járt el is énekli.“

Juvenal egyike volt azoknak, kik keserűen osto
rozták a mániává fajult zenediletantismust.

Ily körülmények közt a zenetanároknak igen jó 
dolguk volt, mivel az előkelőbb családokban igen ke
resettek voltak, s jó díjazásban részesültek, mig a 
többi tudományok tanárait igen roszul fizették.

Martial egy apának, ki fia nevelése miatt ta
nácsért hozzá folyamodott, következőleg válaszolt: Ne 
küldje fiát sem a grammatikusok sem a rhetorikusok 
iskolájába; Cicero és Virgil müveit tudni szükségte
len, s ha fia netalán verseket csinálna, inkább taszítsa 
el magától, mintsem azt megengedje. Ha fiának jö
vőjét szivén hordja, úgy taníttassa zenére, hogy vagy 
citherás vagy fuvolás legyen belőle, mivel ezek tudása 
mellett magát legjobban fönntarthatja.

A zene szeretetével azonban a férfiak elpuhult- 
sága is terjedni kezdett, s midőn Cornelius Nepos azt ál
lítja, hogy az ének római államférfihoz nem illő va
lami, Sulla, ki az erényt inkább szerette hirdetni, mint 
követni már annyira ment, hogy nem csak énekese
ket és táncosokat tartott maga körül, hanem maga is 
jó énekes óhajtott lenni, az ifjú Britanicus pedig ti
zenhároméves korában kitünően énekelt.

Nero maga egyike volt a legdühösebb zeneked
velőknek, — kikről valaha a történelem megemlé
kezett.

Néró szenvedélye annyira ment, hogy mint éne
kes, citherás és fuvolás nyilvánosan is föllépett.

Föllépései azonban oly gyakoriak valának, s elő
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adásait oly hosszúra nyújtotta, hogy a hallgatók egé
szen kimerültek, s ha eleintén kíváncsiságból meghall
gatták is a császári hangversenyzót, később kerülték 
azt. Néró azonban nem akart az üres légnek ze
nélni, s parancsokat adott ki, melyek alattvalóit hang
versenyeinek látogatására kényszeritették. Nápolyi 
tartózkodása alatt a lakosság bizonyos részét egy n}il- 
vános épületbe záratá, hogy ott hangversenyét élvez
hessék. Sokan azonban köteleken bocsátkoztak le a 
háztetőkről, csakhogy ezen élvezettől, mely rájok néz
ve valóságos kínná vált, megszabadulhassanak.

Heliogabal a zene mivelésében még Nérón is 
tú l akart tenni. Énekelt, táncolt, cithera-kiséret mel
lett szavalt, flótázott, futta a harsonát s pandurán és 
orgonán játszott. A harsona azonban sohasem lett 
kedvenc hangszere a rómaiaknak, s csak is a külön
cök kedvelék. Ily különc volt Alexander Severus ró - 
mai császár, ki azonban nyilvánosan soha sem hal
latta magát.

Tiberius császár alatt Norbanus consul nagy ked
velője volt a gyászkürtnek. (Tuba.)

A császárság hanyatlásával a tánc és zene sze- 
retete egyenlő arányban növekedett.

Seneca az első császárok korának társadalmi 
életét következőképen ecseteli: „A tétlen fiatalság 
szelleme megtompult, s célszerű foglalatosságok 
által nem iparkodik e bajon segíteni. Alom, bágyadt - 
ság képezi életük s a mi a leggyalázatosb : a művé
szetet aljas célokra használják. Erkölcstelen énekek 
és táncok képezik az elsatnyultak időtöltését; fodo- 
ritják hajukat, szavuk, melyet jobb volna susogás- 
nak nevezni, nem férfias, s a test elkényeztetésében 
versenyeznek a nőkkel, s ez az elfajult faj képezi fiatal
ságunk eszményképét.“

Ammian a negyedik században igy i r :
Ama kevesek, kik magukat az által tüntették ki, 

hogy komoly tanulmányokkal foglalkoztak, most a já 
tékok és restség áldozatai lettek. Szívesebben látják 
a dalnokot, mint a bölcs tudóst, s a komoly élethez 
szükséges tárgyak előadói helyett zenetanárt fo
gadnak. A könyvtárak becsukvák, mint a sírboltok, ha
nem akkora orgonákat és 1 lyrákat építenek, mint 
egy hintó stb.

Mindezekből látható, hogy a római zenekedve
lők a zene kedvéért nem csak minden más foglalko
zást mellőztek, hanem magát a zenét is oly fólülete- 
sen gyakorolták, hogy e művészet inkább erkölcste
lenségre, mint nemes tettekre ösztönző őket.

A rómaiaknál tehát káros volt az, mi a görö
göknél szép gyümölcsöket termett. De egyben mégis 
megegyeztek: midőn ugyanis a művészetek gyakorlá

sában a felületesség lett uralkodó, politikai létük is
föloszlásnak indult, miből az a természetes tanúság, 
hogy a virágzó politikai lét a tudományok és művésze
tek virágzásával mindig együtt j á r .

Langer Vidor.

S Z Í N H Á Z .
Nemzeti színház. A múlt hét végén igen vonzó 

kis vígjátékot láttunk Augier Emil „Utóirat“-át, mely 
szellemdus párbeszédeivel s finom hangjával annyira 
lekötve tartotta a közönség figyelmét, hogy egy percre 
is alig vette le szemeit a színpadról. A vígjátékban 
egy fiatal özvegy szerepel. Házi ura előtt, ki őt nőül 
kéri, szidja a férfiakat, kik szerinte csak a külsőt sze
retik, a helyett, hogy szellemet keresnének, s végül 
mégsem megy férjhez régi kedveséhez, ki értté in
diai konzuli állomásáról jön vissza, mivel két év alatt 
— megkopaszodott. A konzul azonban, ki kopasz
sága miatt kap kosarat, nem jelenik meg a színpa
don, s csak két személy közt foly le a vígjáték, mely 
minden mese nélkül, nem egyéb, mint szellemdus 
megjegyzések és párbeszédek láncolata. E mü értéke 
nem is annyira tárgyában, mint inkább kidolgozásá
ban áll, de ez ritka műgondot árul el. P r i e 11 e 
Kornélia asszony és S z e r d a h e l y i  kedélylyel és 
szeretetreméltó vidámsággal játszottak. A darabot 
P a u l a i  fordította elég folyékonyan, de néhol az ere
deti finom éle nélkül. Az „Utóirat“ juttatja eszünkbe 
Augier másik müvét „Giboyer fiá“-t, mely már évek 
óta be van nyújtva a nemzeti színházhoz anélkül, hogy 
szinrekerülhetett volna. Hiszszük, hogy az uj igazgató 
nem heverteti sokáig e darabot, melyben a közönség 
valóban költői müvet, a színház tagjai pedig j ó sze
repet nyernek.

TARTALOM: Glossák egy uj regényhez. Áldor 
Imre. — Lesznek mindig olyanok. B e n e d e k  Ala
dár. — A tizenkét apostol. — Alfieri drámái. — 
Tárcalapok. — Irodalom. — Zene. — Színház.

Felelős s í értesítő: Kiadó:

Szana Tamás. Fekete Bernát.

Pest, 1870. A „MINERVA“ gyorssajtónyomása,
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SZÉPIRODALMI KÖZLÖNY.
IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

GLOSSÁK EGY ÜJ REGÉNYHEZ.
(»AHOL AZ EMBER KEZDŐDIK"; irta: KVASSAY EDE.)

Regény, mely merő reminiscentiákból áll, 
soha sem lesz költői mü. A költői inspiratio 
njjáteremti azokat s ebben van a lényeges kü
lönbség a poeta és historicus közt, ki a művészi 
előadás és berendezés legmagasabb ormán is 
mindig az utolsó részletig igaz adatok békóinak 
szorítását érzi, a nélkül, hogy leráznia e bilin
cseket megengedve lenne.

Minek is leinti regényben, a mit mindenki 
lát és tud ? a társadalom létező alakjait és vi
szonyait a költészet példányul vagy gyógysze
rül kell hogy használja, s ha nem te sz i: egy 
rangon áll a szolgailag másoló fotografmasiná- 
val. A költő, a regényíró — mindig egyúttal er- 
kölcsbiró; Ítélete megörökít vagy megöl, de kö
zönyös nem marad s ép azért nem is hagy kö
zönyösen s akár köny vagy lelkesedés, akár 
undor vagy gyűlölet az, a mit a szereplő sze
mélyek iránt előidéz, jellemzéseinek értéke min
dig azon aránytól függ, melyben ezt előidézni 
képes.

Mit tesz, hogyan dolgozik p. o. a genre- 
festő ? maga elé ülteti a modelt, de ha elkészül: 
az ő alakja egészen uj s nem a —  model. A 
fantasia kiegészíti, a mi a mintán hiányzik, a 
compositio művészete pedig a situatio keretébe 
illeszti. —  így  történik, hogy megragad vagy 
eltaszit oly alakkal, mely nemcsak önállóan, kü
lönválva, de az előállított helyzetben is talán 
semmi, épen semmi hatással sem lenne reánk a 
valóságban.

Ez eljárás alól a regényíró sincs fölment
ve, s ha nem képes igy oldani meg föladatát, csak 
azokat fogja érdekelni, kik ismerik személyeit 
az élet színpadán, meghatni azonban ezeket 
sem.

Kvassay regénye nem egy nap alatt szü
letett. Látszik rajta, hogy gonddal és türelem
mel megfigyelte a magyar társasélet apró mo

ll.

mentumait s az igy gyűjtött darabokból állitá 
össze aztán modern társadalmunk képét. S ép 
ezért lett belőlük egy zilált korrajz, nem pedig 
organikus regény. Az a benső összefüggés, az 
a drámai alakulás, az a művészi összhang, mely 
Dickens nagyszabású korfestő regényeiben az 
előtérbe jutó egyén, s a háttérül szolgáló társa
dalmi viszonyok közt létezik, itt egyáltalán nincs 
meg. Kvassay müve m essziről: egész ; közel
ről : mozaik.

Főhibája, hogy nem vette észre a különb
séget, mely az abstractiót és elméleti morált s 
—  a teremtő költészetet ellenlábasakká teszi. 
Neki sokkal több a társadalom , mint az 
egyén, s midőn amannak jó és rósz, komoly és 
nevetséges oldalait és szokásait rajzolja, az 
egyén, kit keretükbe foglal alig m ás, mint a 
fodrász vagy divatkereskedés ablakában a pa- 
pirdáma, mely a paróka és chignon, a szok
nyák és mantille-ok bemutatása végett figurái 
ott a künnlévők számára. Párbeszédeiben is 
ezért igyekszik —  és pedig kitűnő ügyességgel 
és sikerrel —  hogyjellem zőklegyenek azon osz
tályra és körre, melyet ismertet, de hogy belő
lük és általok az egyén a benső egyén is hatá
rozott formákat nyerjen : arra vagy nem gondol 
vagy nem képes.

Kvassay nem egyénit sehol, odavet egyes 
typikus vonalakat s a mi legkülönösb: szemé
lyei mégis egyes különcök inkább, mint bizo
nyos osztályok és irányzatok typusai. Müvének 
becse tehát a pillanathoz van nőve. Ha eltű
nik szem elől a Csengetyüs Gastonok ésBalam- 
béri Nikik eredetije: a másolat sem fog érde
kelni többé senkit, mig ellenben a Dickens és 
Shakespeare alkotásainak vonzerejét és tanul
ságait évszázadok sem fogják devolválni.

Események —  s ezt jól m e g j e g y e z z é k  ma
guknak süldő regényíróink mind, —  nem con-
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ílictusok. Más a száraz tény, más a költészeti f
tényező. A liol nincs szoros összefüggés vagy ' 
erős összeütközés a kül- és belvilág k ö z t; a hol 
az élet nem ngy lép föl, mint jellemalakitó a 
szobrász kalapácsa és vésőjével dombom alakot ' 
formálva az idomtalan nyers töm egből: ott nincs 
drámai küzdelem s ami ezzel egy nyomon já r :  
drámai fejlődés és érdek. Karikirozni néhány j 
élő személyt s festeni a külviszonyokat, de azon ! 
jó s rósz hatások nélkül, melyet az egyénre és j 
a társadalomra gyakorolnak : nem regényírás; 
ennél még a művészi historiograftól is többet 
követel a jelen század műveltsége, midőn a tör
téneti n e v e k  helyét történeti j e l l e m e k  
foglalták el Macaulay, Thierry, Momsen és má
soknál, kik emellett a tényeket is nem csak előz
ményeik és következményeik, de az erkölcsi vi
lágrenddel is közvetlen kapcsolatba hozzák 
mindig örökbecsű munkáikban.

Dióhéjba szorítva tehát véleményemet a 
Kvassay regényéről, két cardinalis botlását kell, 
hogy constatáljam.

Egyik, hogy nem ismerte vagy nem respec- 
tálta Planche Gusztáv alapos, cáfolhatlanul igaz 
jó  tanácsát: „C’est toujours l’homme, quia droit 
á la premiére place dans le roman, comme au 
theatre, comme dans toutes les formes de la 
pensée poetique,“ s ép azért túlnyomó részben 
csak a külső burok s helylyel-közzel ez is csak 
accidentalis s a pillanathoz tapadó mozzanatok
kal van föltüntetve úgy az egyének, mint a tár
sadalomra vonatkozólag;

Másik, hogy a költői compositio igényeinek 
sem a cselekvény sem a szerkezetre nézve nem 
akart vagy nem bírt megfelelni. Kiilön-külön 
érdekes és szellem dús tárcacikk majd mindenik 
fejezete, de hogy ezekből regény lett, csak az 
elbeszélő szerepére méltatott Dezső és —  a 
könyvkötő érdeme.

„Na meg az alapeszméé, mely végig vonul 
az egészen, nyomot hagyva mindenkin és minde
nü tt!“ kiált tán közbe a jószivü olvasó.

Bocsánat! ezzel sem vagyok tisztában! A 
hangzatos cim után jogosan vártam, hogy K vas
say a vagyon és a munka, a születés és az érdem 
ö s s z e ü t k ö z é s e i t  akarja festeni, a mi ked
venc thémája sok kiváló külföldi regényirónak 
i s ; csalódtam : ő ezeknek csak e l l e n t é t e i t  
állítja egymás mellé, miként az élet szeszélye 
és mostohasága a valóságban!

Hol kezdődik az em ber: a tartalomból 
aligha kisüti valaki, szerző maga azonban az 
utolsó fejezetben igy definiálja:

„Alihoz a fejezethez érünk, a hol a regény 
végződik, és „az ember kezdődik.“

De bizony nem ám a „bárónál.*
E zt még Balambéry Niki sem állítja ; mert 

akkor maga is az „ember“ fogalom legalsóbb 
fokán állana. Ezt csupán a hóbortos Windisch- 
grätz mondhatta valamikor. Könnyű volt neki, 
mikor dupla-nevü herceg volt.

Az én alázatos véleményem szerint, az em
ber ottan „kezdődik“, a hol megszűnik a társa
dalom semittevő, élvhajhász tagja lenni, a ki, 
ha eddig dolgozott is és tett is valamit a közjó
ért, azt csak divatból vagy gavalléri sportból 
cselekedte. Az ember tehát ott kezdődik, a hol 
megszűnik nagyságos-úrhatnám tiszteletbeli mi
niszteri titkár lenni s elmegy becsületes, polgári 
életmódú pénzügyigazgatósági tanácsosnak Deb
recenbe és úgy Írja nevét a financiális, quótás 
„befund“-okra, hogy: Csengetyüs Mihály.

Az ember ott „kezdődik“ : a hol megszű
nik, bár munkás, de minden cél nélkül m unkál
kodó tagja lenni a társadalomnak ; ott, a hol az 
írógépben is dobogni kezd a s z ív , érezni a lé
lek, pezsgeni a vér : ott hol az ember tudja mi
ért, s ott hol az ember tudja, kiért fárad, dolgo
zik, éjjelez és tudja, hogy kinek rakja lábaihoz 
a világ összes koronáit!“

Tessék már most hozzávenni ehhez a re
gény végére bigyesztett zársort: „Házasodjatok 
meg barátim !“ s egy kis maliciával bátran rá 
foghatjuk, hogy Kvassay szerint „az ember ott 
kezdődik, ahol —  megházasodik,“ a minek pe
dig száz dementit ad lépten-nyomon az élet s 
kirívólag megcáfolják azt a regényben előfor
duló minden inkább, mint boldog és tisztességes 
házasságok i s !

Szerencsére : mi nem vagyunk maliciosu- 
so k ; annyira nem, hogy még e szigorú bírálatért 
is mentegetni igyekezvén magunkat, betű 
szerint ide igtatjuk, a mit egy hires francia aes- 
thetikus mondott : „Le blame n’ a jam ais rejoui 
le juge, qui prend sa mission au serieux et la 
louange chatouille les lévres, aussi bien que 
l’oreille“ .. .

♦

Megszokta s megkívánja valószínűleg tő
lem is a t. c. publikum, hogy szépen, takaro
sán, liiven s lehető kiraerítőleg elbeszéljem már 
most a regény meséjét, már csak azért is, mivel 
ez helyettesíti a bírálatnál a bizonyító dokumen
tumokat . . .

Sajnálom, de nem szolgálhatok! Tartozom 
véle a megkeserített szerzőnek, hogy némi vi
szonzás és kárpótlásul a könyv megvételére uta
sítsam a kiváncsi olvasót.
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Tehetem ezt jólélekkel, miután kellemesb 
olvasmányt a téli estékre nem tudnék hamar
jában ajánlani. M ert:

A mily hibás és elhibázott Kvassay mun
kája mint regény —  egészben; oly kitűnő, 
mulattató és érdekes részleteiben.

Nyelvezete meglepőleg folyékony minde
nütt s emelkedett és költői nem egy helyen. 
Párbeszédei szellemdusak, könnyedek, csatta
nók s kifogyhatlanok a frappáns fordulatok
ban ; egyes alakokat és jeleneteket szerencsés 
humorral ir le igen sokszor, s alig van egy lap 
a két kötetben, melyen egykét találó ötlet, afo- 
risma, élénk és megkapó hasonlat, mint fűszer

az ételnek, —  izt és illatot ne kölcsönözne az elő
adásnak. Tanulmány, önbirálat, reflexio: s 
fejemet teszem rá, hogy a fönnebbi előnyökkel 
Kvassay pár év múlva egyike lesz nemcsak leg
keresettebb, de egyúttal legjobb regényíróinknak. 
Ha nem ez lenne meggyőződésem, —  nem ked
veskedtem volna neki egy jókora porcióval a 
legkeserübb (kritikai) tormából, hanem alkal
mazkodtam volna a szép szokáshoz, mely 
napirenden van m ost nálunk, s tetszik is a —  
középszerűségnek, de sérti és megalázza az ön
érzetes férfit azokkal a krajcáros cukerlikkel, 
miket általános frázisok alakjában osztogatjóbb
ra balra mindenkinek.

ÁLDOR IMRE.

FERNANDO HALÁLT KÉR.
(CALDERON „ÁLLHATATOS FEJEDELEM“ CÍMŰ SZÍNMÜVÉBŐL.)

Minthogy én rabod vagyok 
Es eléd bocsáttatám,
Most ez egyszer, — szótanom kell, 
Hallgass meg uram s királyom, 
lm  királynak mondtalak,
S bárha más törvény szerint a z : 
Mindazáltal a királyok 
Istensége oly magasztos,
Oly korlátlan, oly hatalm as,
Hogy kegyelmes érzetet szül.
S a nemes vér nálad is 
Irgalommal, értelemmel 
Van bizonynyal egybekötve.
A király-név oly tekintély 
A vadállatok között is,
Hogy a természet m aga  
Rendel annak hódolást. 
íg y  olvassuk a vadonnak 
Rendezetlen államában 
Az oroszlán vad-királyról,
Hogy, bár homlokát redőzi, 
Koronát von rá sörényből,
S irgalmas, mert nem ragad m«g 
Semmit a mi néki hódol.
Igv, a tenger sós vizén, a 
Delfin, a halak királya  
Mely setétkék szinü hátán 
Koronát hord pikkelyében 
Szinaranyból és ezüstből.
S volt, ki látta már, midőn ez,
A szerencsétlen viharból 
Partra szállitá az embert 
H ogy a tenger el ne nyelje.
És a fenséges sas is,
Mint a melynek tollazatját 
Fenn, magas körében a szél 
Bóbitává göndöríti :
Minden szárnyasok királya 
Mik csak a napot köszöntik.
S lám nemes, s valódi kegygyei

Ez, — hogy a patakhoz elcsalt 
Ember a halált ne inná 
Melyet a kristályhabokba  
Viperának szörnyű mérge 
Olta b e : szárnyakkal, ajkkal 
Felzavarja és kavarja, 
íg y , e fenség a növények  
Es kövekre is kiterjed.
A gránát, m elyet tövises 
Kéreg koronáz, — jeléül 
Hogy a gyümölcsök királya •* 
Mérgezetten, — elhervasztja 
A rubint, mely ékesité 
És topázzá váltja által 
Halvány, disztelen színűvé.
És a gyémánt (szembe m ely lyel 
A delej se gyakorolja  
Vonzását, igy vallva urnák 
Engedelmessége által):
Oly nemes, hogy el nem tűri 
Ura elárultatását,
Mert kem énysége, a m elyet 
Véső nem fog: — ily  esetben 
Önmagától omlik össze 
S válik porlatag hamuvá.
És ha igy, kövek, növények 
Szárnyasok, halak s vadak közt 
A királyi méltósághoz 
Ily  kegyelm esség fűződik,
Akkor annak épen úgy kell 
Lenni emberek között is.
A külön törvény nem old fel, 
Ettől, — mert a szívtelenség 
Bármi törvénynél is — az.
Nem szándékozlak panaszszal 
S jajgatással arra bírni 
Hogy megóvjad éltemet;
Ilyet egy szavam se sürget,
Mert hiszen tudom nagyon jól 
E betegségről, — e mely
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Minden érzékét leroncsol 
És minden tagot halálos 
Jégmerevséggel hat át 
Ez halált fog adni nékem.
Jól tudom, halálosan
Meg vagyok sebezve, mert hisz
Ajkam egy hangot sem adhat
A minek lehellete
Egy-egy éles tőr ne volna.
S végre jól tudom nagyon,
H ogy halandónak születtem,
S hogy egy biztos óra sincs.
És ezért tévé az elme 
Mind anyagban, mind alakban  
Egyezőn hasonlatossá  
A koporsót és a bölcsőt.
Oly természetes cselekvés 
H ogy ha valam it az ember 
Fel szándékozik emelni,
Két kezét igy  fűzi egybe,
Ámde épen igy  cselekszik  
Midőn el akarja vetni,
Csakhogy lefelé forditja 
S karja ekkép lesz üressé.
Épen igy , — midőn születtünk,
E világ is, azt jelentve 
Hugy keres : — bölcsőbe fog fel 
És védelmet abban ád, — s ez 
Fölfelé v a n ; — ámde hogyha 
V agy közönynyel, vagy haraggal 
El akar magától v e tn i: 
Megforditja egybefűzött 
K arjait; s maga az eszköz 
K ü lsejét ig y  v á ltja  épen : 
F ö l f e l é  fo rd ítv a  — bölcső ,
F  ö 1 d f  e 1 é pedig  — koporsó, 
íg y  tehát o ly  k özel élünk  
A  halálhoz é s  sz ü le tv e  
H ozzánk épen o ly  k özel van  
A  koporsó m int a bölcső.
K i ez t lá tja  : — mit rem éljen  ? 
S a k i tudja : — mit k eressen  ? 
N incsen abba semmi k é tség  
H ogy nem é l e t e t  k ivan ,
Ám h a l á l t  ig e n ; s tetö led  
Ép ezt kérem , m ert szivem be

Isten  v á g y a t o lta  halni 
A  h i t é r t ; s ha azt h iszed, hogy  
E z ta lán  e lcsü gged és,
M inthogy éltem  ily  k ese rv es  :
Oh ne hidd! Ez szent hev iilés  
A  hit igaz  védelm ére  
A dni á lta l é ltem et.
S felá ldozni Istenem nek  
L elkem , testem , mindenem!
S ig y  — habár h a lá l, m it esdek , — 
In d ok áért nem bűn ez.
É s ha erre k e g y  nem indit:
A  k em én ységet b eszéld  rá  
T e ttre  bírni. O roszlán v a g y  ?
Ám em eld föl hangodat hát 
S tép jed  össze  azt, k i téged  
S értv e , bántva, bú val ille t.
Sas v a g y  ? Ám sza k a szd  köröm m el 
A jk k a l fészk ed  feld úlóját.
D elfin v a g y  ? J e len ts v ih art hát 
A  v ilá g n a k  ten gerét  
F elbarázd á ló  hajósnak.
V a g y  k ir á ly i tö rzs ? M utasd  
Minden ágadat kopárnak  
A  v ih a rth o zó  időtől,
M elylyel Isten  sújt haragva .
Gyém ánt v a g y  ? L é g y  om latag por,
S v á lj ölő m éreggé aztán,
É s m erülj ki, — m inthogy én :
B árha több k int k e ll is  érnem  
B árha több sz igort találnom .
B árha több g y ö trést  siratnom ,
B árha több nyom ort viselnem ,
B árha több k e se r v b e 1 nyögnöm  
B árha több éh ség et tűrnöm ,
B árha bé sem  is borítják  
T estem  e ruhák, s habár e 
P esh ed t h ely  lesz  is la k á so m :
Én sz ilárd  le szek  hitem ben.
M ert nap ez, m ely  fén yt d ér it rám,
F ény, m ely  engem et v ezér e l,
É s babér a m ely d iszit.
A z egyh ázon  győzn i nem fogsz,
R ajtam , hogy  ha kell, k isér tsd  m eg;
Én ügyem nek véd je  Isten ,
Mint övén ek  véd je é n !

(S p a n y o l ered etib ő l.)  G YÖ RY VILM OS.

A TIZENKÉT APOSTOL.
— MARLITT E. BESZÉLYE. — 

IH.

„Én sem akarom birtokát megkisebbiteni,“ fel 
Werner.

„De azt még sem hihetem, hogy számot tartson 
e misztikus légre is, mely az ó templom körül leng, 
s ez országban, azt hiszem, találkozunk. Egy pilla
natig sem ülhetek e kövön s e sötét íalat nem néz
hetem a nélkül, hogy rögtön titoks zeni alakok ne 
tűnjenek föl mindenfelől... Amaz ablakürben, p. o, 
valahányszor csak oda nézek, mindig egy lányalakot

látok a mint ki és bebuvik. . .  talán egy szerencsét
len fiatal apáca árnya, ki nem értette a szép életet, s 
most nyugtalanul keresi a lenézett szerencsét, melyet 
hiába kíván vissza. Nemde ? mit gondol ön ?“

Lenke érzé, hogy a vér arcába tolult. Kétségkí
vül Werner megfigyelte útjában a templom felé. E 
merény miatt felindnlt, mindazáltal meglehetős nyu
godtan raondá:

„Nekem itt semmiféle véleményem nincs. A ko-
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ostor kisérfcetei eddig még nem tartottak érdemesnek 
arra, hogy láthassam őket. Mindenesetre azonban azt 
tanácsolnám amaz apácának, hogy jövőre saját szűk 
körére szorítkozzék, mert az árnyak nem igen szere
tik, ha idegen tekintet háborgatja őket.

„Bizonynyal nem,“ szólt Werner, „főleg ha ez 
árnyé k telve van keserű világnézetekkel, mindenkiben 
kivel találkozik, egy-egy ellenséget lát, kit tűzzel-vas
sal legyőznie kel l . . .  Jaj nekem, ha az égi menyasz- 
szony is igy vélekedik! Akkor talán abba a szomorú 
helyzetbe jövök, hogy legközelebbi találkozásunknál 
egy ártatlan boszunak áldozata leszek . . .  oly boszu- 
nak, melyet a tizenhatodik század földi lakói idéz
tek elő.“

„Mily könnyű, keserű élettapasztalatokat kigu- 
nyolni, ha az ember a szerencse ölében ü l!“

„Kétségkívül igen könnyű, de tán egy kicsit 
könnyelmű is . . .  én azonban nem tudom, kevésbbé kár- 
koztassam-e e könnyelműséget, mint egy fiatal szív 
nyilatkozatát, ki szomorú tapasztalatok s csalódások 
után, a romlott világnak csak állig fegyverkezve mu
tatja  m agát. . . ah! világosan látom arcán, hogy ön 
nincs véleményemen !“

Most letéve az irónt, egy szarkasztikus mo- 
solylyal végignézte a fiatal lánykát.

„Jól van hát,“ szólt tovább, „Ön megbízottja 
ama léleknek azon egyszerű okból, mivel ön szintúgy 
csel ekednék vagy talán már cselekedett is. De már 
belátom mi jogositja fel önt arra, hogy az összes 
emberiségnek egyszerűen keztyüt dobjon... ön itt 
egy szűk darabka földön áll. Ott túl a kolostorfalak 
v é g e ,  tovább valamivel néhány utca van kevés ember
rel, aztán egy kis rét és erdő, azután hegyek húzód
nak s zük láncolatban, melyen túl a szem nem láthat 
fogadok, sem lába sem tekintete tovább !nem jutott 
ama láthatárnál.“

„S azért megbocsáthatlanul vétkezem, hogy a 
világ és emberek fölött ítélek“ szakitá félbe Lenke 
— s Werner gúnyos hangját utánozni igyekezett, mi
közben azonbafl hangja reszketővé lett. „De még 
más utak is vannak,“ folytató, „melyek a szűk látha
táron túl vezetnek, s én azért veszek magamnak bá
torságot azt gondolni, hogy az emberiség erkölcsi hi
bái mindenütt ugyanazok — a hold foltjai ép úgy 
visszatükröződnek a legkisebb tóban mint a megmérhet- 
len világtengerben... Különben,“ folytató kissé vál
tatva, „kérem önt, ne hamarkodja el a fogadást; 
mert én már egyszer túl voltam azokon a hegyeken, 
azon perctől fogva jól tudom, mit érezhették azok az 
első emberek, midőn a paradicsomot bezárták mögöt
tük — én akkor déli hazámat cseréltem föl a zord 
éj szakival.

„Oh, hisz ön akkor még kis gyermek v o lt!“
„Gyermek, de nem olyan, ki gondnélkül ugrál a 

honi földön, a kinek mindennapi nézetei miatt fo

galma sincs környezetének szépsége vagy rútsága fe
lől ! Oh én tudtam, hogy szülőföldem szép ! . . .  Lá- 
bairaat, a tenger habja csókdosá s fölöttem a babér 
susogott. . .  mint lángolt ott a nap világa! Vilá
gosság és láng, ez az é le t! . .  Ti azt a halvány le
vegőt ott fönségnek nevezitek !. A h! otthon órákig fe
küdtem az ajtóban árnyas fák a la tt! Haliám a ten
ger moraját, fölöttem az ágak susogva reszkettek
— s a magasság tiszta kékje gyönyörűn özönlött le — 
az az ég vo lt! Az ég, melyet angyalokkal telve gon
doltam! S most ide hoztak, hol a nap hidegen néz 
rám, mint az emberek szemei. Egy csoport nyers, 
vad gyermek közé adtak. A gyermek, kit eddig csak 
a gyöngéd anya lágy keze érintett, ki fölött a hű atya 
szeme szüntelen őrködött : neveletlen gyermekek ül
döztetésének tárgya l e t t , mert szegény, idegen és
— rut volt s mert nem akart olyan lenni, mint 
ők, kik egy nyomorult almáért veszekedtek s kik egy
másnak szemére vetek szülőik h ib á it... Keserűen ta
pasztaltam a gazdag és szegény közti különbséget. 
Az az aranyos hit, hogy a kenyér az égből hull, el
oszlott a jó, öreg néne gondtelt homlokán, ki fáradt
sággal szerzé napi szükségleteinket s kit kigunyoitak 
a szomszédok, mert engem, a nyűgöt felvett. Oh, 
hányszor indult föl forró gyermeki szivem! Ha magam 
valék, földre vetem magam, sírtam s jajgattam, s ki
áltoztam meghalt anyám után“ . . .

Werner mozdulatlanul hallgatta. Félt, hogy 
egy mély lélekzete vagy egy tekintete elűzi a lágy 
hangot, mely félig megtörve a kedv és fájdalom
ban, kitárá előtte egy leánysziv mélyét. Midőn Lenke 
elhallgatott, a nélkül, hogy megfordult volna, lassan 
mondá :

„S a szeretet egyetlen sugára sem hatott gyer
mek-életébe ?“

„A néne anyailag s gyöngéden ápolt; szive tel
ve volt szeretettel irántam,“ szólt gyorsan s megindulva 
Lenke, „de neki kenyérről kelle gondoskodni s nem 
maradt ideje belsőmet megfigyelni. Némileg félt is 
heves természetem miatt, a mi később arra indított ̂  
hogy irányában oly nyugodt legyek a milyen csak le
hetek, hogy but ne okozzak neki . . .  Azután az isko
lában egy szép kis lány mellett ültem, kit kimondhat- 
janui szerettem; a gyermek résztvevő volt irántam 5 
játszott velem s egyszer még szülői házába is elvitt 
magával. Hanem azóta került engem, s midőn egy
szer epedve ültem a kőlépcsőn házuk előtt, kijött egy 
szolgáló s durva hangon elutasított., A titkárnő, úgy 
mondá, nem engedi meg, hogy lánykája ilyen szedte- 
vedte gyermekkel játszék“ . . .  Gyakran, ha az is
kolából hazafelé mentem, egy fiúval találkoztam, a ki 
komolyan és büszkén tartá fejét s ki mégis oly szelí
den nézett kék szemeivel. Fürtjei oly aranyszínűék 
voltak, épen olyanok, mint anyáméi, azért néztem min
dig utána a meddig csak lehetett. Ő sokkal öregeb b
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Tolt mint én s előkelő szülők gyermeke. Azzal én nem
törődtem — hisz úgy nézett ki mint anyám, s azért 
jónak és nemesnek kellett lennie s részvétteljes szívvel 
bírnia. . .  De midőn egyszer vad gyermekek csoportja 
kövekkel üldözött s gúnyosan bekerített, ő el ment 
mellettem. Kezén gondosan egy kis lányt vezetett, ki
nek világos szemei s színtelen haja volt; valami ro
kona volt, s Antóniának h itták ; az becsmérlőleg muta
tott rám, én föl se vettem, de ő róla azt hivém, hogy 
majd oltalmazni fog s a gonosz gyermekeket elker
geti . . .  Oh, mint fájt nekem, midőn távolról megállt s 
magához szoritá a kis lányt, mintha az én tekintetem, 
ártana n ek i... Valóban, ő még roszabb volt, mint 
üldözőim; mert csak egy szavába került volna meg
óvni a sérülés ellen, melynek sebhelyét még most is 
karomon hordozom . . . ügy érzém, mintha azon perc
ben szivem végkép megváltozott volna; megtelt 
gyűlölettel a fiú irán t!“

Lenke közelebb lépett. Mindig hangosabban és 
hevesebben beszélt, s szemei, melyeket most erősen a 
fiatal emberre szegze, nagy tűzben lángoltak.

Werner fölnézett. Halványabb vo lt, mint az 
előbb, mindazáltal nyugodtan fogta irónját, s megbe - 
gyezé, miközben igy szólt:

S most is gyűlöli öt?
,0 b  jobban mint vala!“ szólt Lenke szenvedé

lyesen. „Nem akarok soha többé vele találkozui ! .. 
Méregcsöppet, mely halálra kínoz, nem szoktak 
megáldani! “

E szavaknál megfordult s elsietett, fölszaladt szobá
jába, melynek ajtaját azután bezárta. Néhány percig, 
kimereszté szemeit az ablakon s ismétlé magába n, 
hogy tulajdonkép mi történt. Elragadtatta magá t 
egy férfi által, kit maga szívtelennek mondott, s ki
tárta előtte lelkének sebeit, megalázta magát előtte, ki 
eddig büszkébb volt, mintsem valaha idegennek pa
naszkodott volna. Sok mindenféle gondolat ment ke
resztül agyán. 0, ki még nénjének sem tárta fól él
ményeit, most legmélyebb titkait könnyelműen kife
cseg te ... Nem kerülte ki tekintetét, hogy Werner 
vonásain jól meglátszék az, miszerint ama kegyetlen 
fiúban önmagát ismerte föl. E nyugodt, hideg arc 
elhalványult, egy percre kétségkívül haragjában, hogy 
egy lánynak annyi bátorsága volt, neki, az elkényez - 
tetett, előkelő urnák, oly egyszerűen megmondani , 
hogy gyűlöli . . Ez Lenkére nézve diadal volt, elég
tétel sok kínjáért. . .  Igen, ő is győzött. . .  S mégis 
forró] könyeket sirt győzelme fölött; úgy rémlett, 
mintha előtte egy sir tátongana, melybe lelökte voln a 
lelkének legkedvesebb kincsét!

A sok ellentétes gondolat tömkelegéből, mely 
szegény fejében egyre zúgott, csak egy mód volt sza
badulhatni; el kellett mennie, el, el messzire! Ha va
lami közel fekvő városba megy — az mitsem basz

nál ; nem volt neki szabad többé német levegőt szív
ni s német eget lá tn i! közte és Werner közt csak 
az elválasztó tenger szülhet nyugalmat! S azért el akart 
menni messze, messze!

Mintha e gondolat által szárnyai megnőttek volna, 
kisietett a szobából s gépileg a kertbe lépett. Az első 
pillanatnál meggyőződött, bogy Werner a kertet el- 
bagyá. Föl s alá járkált, azon törve eszét, miként sze
rezze meg az útiköltséget; végre elfáradva leült a 
talapzatra, melyen századokig a szűz Mária szobra 
volt. A legmélyebb csönd uralkodott. . .  Csak oly
kor, ha Lenke egy mozdulatot tőn, hallatszott halk re
csegés miközben az állvány megrendült. Eleinte észre 
sem vette, de egyszer hevesebben ütődött oda könyöke, 
minek következtében a talapzat jobban megrendült. 
Lenke ijedve ugrott fól, s néhány lépést föl s alá tett 
a kertben. De nemsokára visszajött. Hisz oly szépen 
sütött a nap, oly vígan csevegtek a madárkák . . . . 
Szégyelte ijedtségét, s a dolgot megvizsgálni kezdte.

A talapzaton egy eddig észre nem vett kilincs 
volt. Ezen ütötte meg könyökét. . .  Önkénytelenül 
eszébe jutott a monda a tizenkét apostolról, kik még 
mindig a kolostor földalatti menetében vannak. A nép 
szája persze itt sem feledkezett meg a nagy kutyákról, 
melyek tányér-nagyságú lángoló szemekkel ott őrt áll
nak. „Hátba most e kincseket hatalmába keríti, me
lyeknek értékéről annyit regéltek ? . . .  Mily elégtétel 
lesz rá nézve, ha e város pénzbüszke lakóinak s min
denekelőtt Wernernek megvetőleg lábaihoz vetheti az 
ezüstdarabokat, csak az útiköltséget tartván meg ma
gának ! . . .  De hisz mindez oly nevetséges volt! 
Csak a fölcsigázott képzelet építhetett ily légvárakat! 
S Lenke mégis megragadta a kilinscet. Néhány si
kertelen kísérlet után, nagy erővel ki is nyitá. Egy 
tölgyfaajtó látszott most, melyet könnyen kinyithatott. 
Közvetlenül hét-nyolc lépcső vezetett lefelé. — Le
érkezve, egy keskeny, alacsony folyosót látott, mely
nek balfelől keskeny de hosszú nyílásai voltak, ezeken 
keresztül friss levegő szivárgott be. A talaj finom 
homokkal volt takarva.

Lenke előre haladt. A folyosó lejtősen ment 
lefelé s rögtön egy másik menetet látott jobb felől. 
Ijedve ment el mellette, mindig előre haladva. Egy 
erős rendülés arra a sejtelemre ragadta, hogy valami 
élénk utca alatt 'van. A folyosó itt jobbra hajlott s 
messziről világosságot lehetett látni.

Lenke lassan haladt előre, de a kincsekre sehol 
sem akadhatott. Gyakran szétturta lábával a homokot, 
de ott csak homok volt.

Még néhány lépést tett s egyszerre egy ajtó előtt 
állt, mely úgy nézett ki, mint az a lemenetnél. Lenke 
megállott. Kétségkívül itt volt a rejtvény megfejtése. 
De hátha ez ismeretlen tér olyas valamit tartalmaz, 
mely rögtöni halálát okozhatja? I tt lenn nem akart
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meghalni — a gondolat iszonyú volt — s egy lépést 
tett hátrafelé. . .  De most minden, mit eddig szen
vedett, keresztülment elméjén. Még egy óra előti; 
misem látszott neki nehéznek, hogy léleknyugalmát 
visszanyerje, s iszonyubb-e a gondolat itt lenn meg
halni, mint az a tudat, hogy éltét örömtelenül, kinosan 
fogja á té ln i. . .  Szive hevesen dobogott. . .  Ekkor 
megragadó az ajtó kilincsét, s megrázó azt — erre 
egy hangos robaj ijeszté meg s egy sugár, mintha a 
nap minden világát ide akarná önteni, elvakitá sze
mét. — Most egy lépést tett előre, arcát kezeibe 
rejtve, mialatt ismét oly menydörgéshez hasonló ro
baj hallatszott, s a föld megrendült alatta.

Végre fö ltekintett... Hol vo l t ? . . .  Gyönyörű 
virágos kert feküdt elö'tte; fölötte egy sor pompás kárs 
hajlongott: ő maga tiszta, kavicsos helyen állt, s egy 
szökőkút hívogató hangját hallá, melynek ezüst sugara 
nem messze tőle ragyogott a napfényben.

Az első pillanatban a fiatal lánykának, ki a sö
tét szűk földalatti menetből kilépett, az egész környe
zet tündémnek tűnt fel. Azonban egy vizsga tekintet 
után fölcsigázott képzelmét heves ijedtség váltá föl... 
Oh ég, valami gazdag háztulajdonos kertjében volt! 
Ott túl a virágágyakon, csinos pavillonban, szebbnél 
szebb lánykák ültek. Némelyek beszélgettek, nevet
géltek, mások rózsafák jó illatú virágait tépték. — 
Lenke nagy ijedtsége dacára, egy pillanatig bámulva 
megállott. De aztán vissza akart térni folyosójába. 
Megfordult, de sem ajtót sem falnyilást nem lá
tott ; csak egy nagy kő-szent hideg arca né
zett rá.

Remegő kezekkel tapogatott a falon. Tán ki
lincsre talál, melynek segítségével visszajuthat a fo
lyosóba. Megtapogatta a szobor lábainál nőtt csa- 
lányt, a papi ruha kőráncait, végre kétségbeesetten 
magát a szentet rázá meg — hiába, el volt vágva a 
visszamenettől, s előre sem mehetett a nélkül, hogy ne 
találkozzék a ház lakóival... Visszagondolt a Wer
ner házában előfordult esetre.

Szegényes öltözete, mely még egy óró kendő 
által sem volt takarva, ma is okot szolgáltat arra, hogy 
megalázta ssék.

Még egyszer átnézett a fiatal lánykákhoz. Oly 
kedveseknek látszottak, oly ifjak voltak mint ő ; ha 
tán bátran hozzájok megy, s elbeszéli kalandját, elhi
szik, valami fólöltőt adnak neki, hogy hazamehessen.

Gyorsan arra az útra té r t , mely a lánykákhoz 
vezetett, de alig ért az első virágágyhoz, midőn nagy 
ijedve megállott. A vele szemközt levő ajtón Bauer 
tanácsosné lépett be unokájával, s utánuk egy szol
gáló, ki tálcán findzsákat és egy süteménykosárkát 
vitt . . . .  Nem kétkedék többé, a földalatti menet 
összeköté a két kolostort. Werner kertjében volt!

Ijedtségének közepette eszébe jutott azonban, 
hogy jó öreg Jakabja is itt lakik; ha sikerül szobá
jába jutnia, meg van mentve. Az utat tudta.

Néhány lépés után egy kis épület előtt állt, 
melynek fönn nagy ablakai voltak. Félig leeresztett 
selyem kárpitok elfödék a belsőt, hová két felől is 
lépcsők vezettek.

Talán összeköttetésben volt ez a szoba a hátsó 
épülettel, vagy talán az udvarba vezetett. Lenke gyor
san belépett. Senkisem volt ott, de más kijárás nem 
s látszott.

Az asztalon sok festő-eszköz feküdt s mindenütt 
rajzolatok s könyvek hevertek. Ez kétségkívül Wer
ner műterme v o lt. . .  Itt dolgozott ő, s mint az öreg 
Jakab mondá, itt van az olasz lány arcképe, kit Wer
ner jövendő nejének m ondott. . .

Most léptek hangzottak, Lenke megijedt s hátra 
tekintett. A legalsó lépcsőn egy öreg szolgáló állt, 
seprővel kezében, ki csodálkozva bámult a fiatal le
ánykára.

„Nézze meg az ember!“ kiáltott föl végre; „ez 
már mégis csak szemtelenség, fényes nappal a házba 
lopózni.

Ha koldulni akar, elől van a folyosó, ott kell vár
nia, mig jön valaki. Csak bitang módjára belesza
ladni a kertbe, az a cigányok szokása... No várj 
csak mindjárt megmondom a tanácsosnénak.u

„Az isten szerelmére kérem, kedves asszony!“ ki
á l t ot t  fö Lenke.

„Ej mit, én nem vagyok asszony !“ felelt az öreg. 
Ha nekem hízelegni akar, rosszul járt ! . . Büntetését 
nem kerülheti el,“ folytató és toppantott lábával. „Csak 
itt volna inkább az ifjur!“

„Mit akarsz tőlem, K ati?“ kérdé e percben Wer
ner, ki ép erre jött, s csodálkozva fölnézett a szo
bába.

Lenke mozdulatlanul állott, s arcát kezeibe rejté. 
W er ner fölszaladt a lépcsőkön.

„Kegyed Jakabhoz akart, mennis eltévedt, nemde?
Lenke hallgatott.
„Ej, az öreg Jakabhoz nem mennek a kerten ke

resztül, Werner u r !“ mondá mérgelődve az öreg 
szolgáló.

„Ez a kisasszonyka majd tudja, hogy mért 
té vedt ide.“

„Nem kérdeztelek téged, Kati,“ szólt szigorúan 
Werner. „Menj most a házba s ne szólj senkinek e 

! fiatal nőről, majd magam beszélek nagynénémmel.“
I A szolgáló távozott.

„Most,“ fordult Werner Lenkéhez, „mondja meg 
I nekem mi vezette önt ide?“
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Lenke a világ minden kincséért sem mondta 
volna meg.

„Én nem önköz akartam menni s nem is hiszem, 
hogy szükséges volna ön ellenében magamat védelmezni. 
Kielégítheti önt, ha biztosítom, hogy valóban tévedés 
vezetett ide?“

„De ha én nem vagyok azzal kielégítve?“ 
„Akkor szabad önnek azt gondolnia, a mit

akar, “
„Mindig csatakészen, még a legkínosabb hely

zetben i s !“
„Ha ön helyzetemet kínosnak találja, magától 

értetődik, hogy abból minél hamarább szabadítson ki. 
Könnyű lesz önnek, oly utat mutatni nekem, melyen 
észrevétlenül távozhatok.“

„Ön nem akar ott künn a nőkkel találkozni?* 
Lenke hevesen fejét rázá.
„Akkor sajnálom, hogy nem segíthetek önön. 

Látja, hogy e szobának egyedüli kijárása a kertbe ve
zet, s ott sétáinak a nők!“

„Akkor legalább engedje meg, hogy itt m arad
tassak, míg a nők eltávoznak.“

„Az sem lehet. Az ajtó závárja ma reggel el
romlott, nem lehet bezárni. Ha önt magányosan itt 
hagyom, az előbbihez hasonló kellemetlenségekn ek 
lesz kitéve. Nem lehet máskép, minthogy én itt ma
radok ön mellett védőül.

„Nem ! Inkább tízszer tűrök igazságtalanságot, 
minthogy tovább itt maradjak,“ szólt Lenke s az ajtó 
felé szaladt.

E percben Werner nevét kiálták.
„Mi tetszik?“ kiáltott le izgatottan, s ablakot 

nyitott.
„Esni kezd,“ felelt Antonia. „Szeretnénk egy ki

csit termedben időzni, ha megengeded.“
„Igen sajnálom , de a szobának márvány pad

lója van; s én vigasztalhatlan lennék, ha valaki n á t
hát kapna. Nem engedhetem m eg!“

„Nekem sem, kedves Jenő?“ kérdé lágy hangon 
Antónia.

„Neked sem, igen tisztelt Antónia.“
„De az már valóban nem szép, Werner ur,“ 

szólt egy másik lány-hang, úgy szerettük volna látni 
a szép olasz nő képét, melyről Antónia beszélt ne
künk!“

„E percben fedezem föl hugocskám kitűnő ku
tató tehetségét ! . . . No igen, megvallom , egy an
gyal szépségű olasz nő van i t t ; de legkisebb ked
vem sincs, valakinek megmutatni ő t, s egyszerűen 
azon okból, mert egészen magamnak akarom meg
tartani !“

„Tyü, de durva!“ szólt valamennyi egyszerre 
s tova szőkéitek, mert már nagy csöppek hulltak.

Most gyorsan megfordult Werner, s az épen ki
szaladni akaró Lenkét visszahozta a szobába. Csőd á-

latos változás történt vele. Hova tűnt vonásainak 
márvány simasága, hová lett szemeinek hideg nyu
galma ? . .  .

Werner megfogá Lenke kezét s reszkető hangon 
mondá :

„Önnek nem szabad a szobát előbb elhagyni, a 
mig egy kérésemet nem teljesiti.“

Lenke ijedve s csodálkozva nézett föl. De Wer
ner folytatá:

„Néhány órával előbb azt mondá nekem, hogy 
gyűlöl. . .  most kérem önt, ismételje nekem e néhány 
szót!“

Lenke kivoná kezét kezéből s és alig hallhatón 
mondá:

„S m iért?“
„Azt azután majd megmondom önnek — 

ismételje!“
A fiatal lány heves mozdulatokkal belebb ment 

a szobába. Hátat fordított Wernernek s némán ke
zeit tördelé ! Aztán rögtön megfordult, kezeibe takará 
szemeit s elfojtott hangon m ondá:

„Nem — nem — bírom.“
E percben Werner viharosan neki rohant s mind

két karjával átölelve magához szoritá Lenkét.
„Te nem bírod, s mért n e m? . . .  ah, mert sze

retsz, óh édes Lenkém! Igen, szeretsz, szeretsz!“ 
szólt Werner örvendve, s levevé a lány kezeit szemei
ről. Hadd lássam sz e m e id e t! .... Oly érzelem-e ez, 
melyet szégyélnünk kell?“

„Nézz rám mily boldog s büszke vagyok, midőn 
fenhangon kiáltom: szeretlek Lenke !“

„Az lehetetlen!... Ama jéghidegség, mely két- 
ségbeejtett — “

„Ép olyan volt, mint a te feszességed, mely 
! azonban 'épen nem ejtett kétségbe,“ szakitá félbe mo- 
I solyogva Warner. „Gyermek, vége a tettetés mester- 
! ségének.

A mit ajkad keserű szavai vétkeztek ellenem,
! kiegyenliték szemeid. . .  Oh én ama perctől fogva 

szerettelek, midőn a tornyon láttalak. Az creg Ja 
kab elbeszélései egész belső világodat kitárták előt
tem, s tudtam, hogy nekem van szánva az a drága 
kincs, melyet százan és százan nem vettek észre . . . 
Számtalanszor megfigyeltelek, midőn nem tudtad, 
hogy közeledben vagyok. Az ó templomban, Jakab 
szobájában, hol megvetéd narancsaimat, a kis fali kert
ben, midőn a szomszédgyermekeknek virágokat dobtál. 
Akarsz-e nőm lenni, Lenke?“

A lány magasan fölegyenesedett Werner karjaiból 
és sugárzó szemekkel, szót se szólva, oda nyujtá ke
zét. így köttetett meg a szent viszony e két lény 
közt, kikről minden idegen figyelő azt hitte volna, hogy 
úgy ellenkeznek, mint jég és tűz.

Lenke most elmondá kedvesének, mint szenve
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dett az utóbbi időkben, s elmondd földalatti kalandját, 
nem hallgatva el azt a gondolatot sem , mely agyát 
égeté.

„ Tehát a mesés tizenkét apostolnak köszönöm, 
hogy gyorsabban értem boldog célomhoz, mint remél
tem !“ szólt Werner. „Emlékezel még, mit kívántam 
neked első, s annyira heves beszélgetésünknél?“ 

„Fersze amaz apostol. . . “
„A szerelem.“
„De a szép olasz nő, melyről Jakab mondá — “ 
„Hogy nőül veszem ?“ szakitá félbe mosolyogva 

Werner. „No megmutatom neked ezt a kis nápolyi 
nőt, ki visszataszító vonásaival, csúnya hajával, elsza- 
kithatlan hálót vont szivem köré. “

Ezzel levevé a lepelt egy képről. Egy torony 
ablakán gyönyörű lány ült, ki sovárgó tekintettel ál
modozva a távolba nézett. A kép még nem volt égé - 
szén kész, de mestermünek látszott lenni.

„Látod, kedvesem, a ki a tükröt kerüli, gondol
ván, hogy megijed maga előtt, az te vagy!“ szólt 
Werner. „De gyakran kedvetlenül vetém oda az ecse
tet, mert az a gyönyörű varázs, mely szivemben o ly 
rögtön gyújtott, kigunyol minden festéket.“

Heves záporeső verdeste az ablakot. E percben 
süveg nélkül szaladva jött be az öreg Jakab.

„Én utána akartam — “ kezdé lélegzet nélkül. 
„Nézni, vájjon rendén van-e minden Jakab ?“ 

szakitá félbe mosolyogva Werner. „Persze,“ folytatá s 
Lenkét az öreg elé vezeté, „minden rendén van csak 
még a lakodalom van h á tra .. .  Mit gondolsz Jak ab , 
szép menyasszonyt választottam?“

Jakab szoborként állt ott. Lenke hozzá lépett, s 
szótlanul, 'az üdv és boldogságtól elragadtatva nyaka 
köré fűzé karját. Ekkor magához tért az öreg s kö - 
nyék közt mondá:

„Oh te szerencsétlen gyermek, hát itt vagy! O tt  
túl ül nénéd s majd világtalanná sírja magát. Mikor 
hazajött az ajtó nyitva volt, s téged az egész zár
dában sehol sem lehetett találni. Mindenki téged ke - 
res, s én te miattad először felejtém el kötelessége
met, mert csupa ijedtségből nem is hallottam a ziva - 
tart, s itt az eső szép kárt okozhatott volna. Csak 
jer rögtön velem — nénéd már azt hiszi, hogy ott

valahol szerecsenországban vagy. . .  Az istenért, hogy 
is jöttél te ide?“

„Már mondtam egyszer, mint menyasszonyom,“ 
szólt Werner hangnyomattal.

„Oh Werner u r,“ telelt kérve az öreg, „ne be
széljen igy. A lány nem érti a tréfát, azt már gyakran 
mondám önnek.“

„Igen, kedves Jakab, s én félhetnék is, ha nem 
volna oly komoly!“ szólt Werner és keblére vonta a 
lánykát.

Az ember megtanul hinni, a jó öreg Jakab is 
végre elhitte, hogy Werner, az ő kedves Lenkéjét Wer- 
nernévá teszi. S midőn a tengeri nimfa nagy nehezen 
leküzdött magában minden kétséget, Jakab szobácskája 
az öröm és meglepetés oly jelenetének volt szín
helye a milyent e vén falak soha, de sohasem láttak !

Mikép vélekedett Werner nagynénje s Antónia 
ez eljegyzés felől, azt elképzelheti az olvasó, hisz jól 
ismeri e derék két nőt !

Én legalább nem igen hiszem, hogy a tanácsosné 
kész volt az érthetetlen unokaöcsnek eljegyzésére kap- 
panokat süttetni, a szerencsétlen szőnyegeket kiporoz- 
tatni s a házat a födéltől a pincéig megtisztittatni, 
mint nagy estélyeknél szokás; s azt hiszem, hogy 
Antónia rögtön valami messzi látogatást tett valame
lyik távol lakó barátnéjánál.

Bauer tanácsosné később más lakásba költözött, 
melyet Werner bérelt számára. Helyette a tengeri 
nimfa jött ide lakni, s Jakabbal egyesülten híven őrzé 
a házat, mig az ifjú pár, mely az esküvő után mind
járt Olaszországba utazott, vissza nem tért.

A földalatti folyosót, mely kertjébe vezetett, Wer
ner befalaztatá. Tréfálva mondá, hogy ezen az utón 
jött hozzá a boldogság, örökre el kell tehát vágni a 
visszamenés útját. Boldogságában annyira elkábult, 
hogy nem gondolt a titkos menet kutatására. Más 
kutatások eredményre nézve nem mérkőzhetnek a Len
kéével ; mert semmit sem találtak ott, hol a fiatal lány 
mint mondá, ezüstöt keresett s aranyat talált.

A monda már most újra él és sötét aranyos 
fátyolát titokteljesen borítja a tizenkét ezüst apos
tolra !

A L F I E R I  D R Á M Á I .
II.

A „megbízottak“ mellőzése ennélfogva csak hasz
nos volt a drámára nézve, — nem úgy a kisebb, alá
rendelt személyek vegképi száműzetése. Az alsóbb 
személyek kevéssé fontosak ugyan, miudazáltal köz - 
vetlen érdeket szoktak kölcsönözni a cselekvénynek. Sha-

kespearenél pedig majdnem oly szükségesek, mint a 
másodrendű személyek s nagy változatosságot s élénk
séget kölcsönöznek a színműnek. Az alsóbbrendű sze
mélyek száműzetése ép oly természetellenes, mint mü - 
vészietlen. Természetellenes: mert ur szolga nélkü 1

64*
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és viszont nem is képzelhető, a mit a plebejusok hi
res elköltözése eléggé bizonyít; müvészietlen: mert a 
változatosságot kizárja a drámában. Az angolok s 
németek jól értettek a személyek szaporításához, a 
nélkül, hogy a főhőst háttérbe szorítanák. A drámai 
művészet egyik tökélye, szerintem, abban áll, hogy a 
különféle személyek a cselekvény egysége által össze
kapcsoltassanak; nem pedig abban, hogy a személyek 
száma kisebbittessék.

Alberi a cselekvény-egység egyik kellékének tar
totta továbbá a különféle szenvedélyeket kevésbi- 
teni.

Ha nem csalódom; Alberi téved a drámai s ál
talában a költői egység e fölfogásában. Az egység 
minden érdeke a különféle, változatos érzelmek ará
nyos összhangzásában rejlik. A harmónia a különféle 
hangok egyesüléséből áll. Mintegy éreztetnie kell, 
hogy a teremtett tá rg y : költemény, kép, zenemű stb. 
egyetlenegy gondolattól van átszellemülve. A har
mónia azonban kell, hogy elentétes hangok felett ural
kodjék. Ahol nincs ellentét harmóniáról nem is lehet 
szó. Az egyhangúság: a contrastok hiánya kifá
rasztja a lelket. — A különféle hangszerek összeját
szása : harmonia; de a harang kongásában hiába kere
sünk összhangzatot, bármily megható legyen az. ■— 
Alberi szomorujátékaiban csak egy harangot szólaltat 
meg. 0  ritkán él a költő művészetével, mely 
abban áll, hogy a különféle eseményeket, személye
ket egy cselekvénynyé, egy szerves egészszé forrassza 
össze. Nála a contrast nem szerepel oly mértékben, 
hogy akár a cselekvényt gazdagítaná, akár a szemé
lyeket értékesebbé tenné, s azért egyetlen drámája 
sincs, melyre a „nagyobb szabású“ jelző illenék.

De nemcsak a cselekvényegység e hibás fölfo
gása jellemzi Alberi müveit; nála még egy nagy fo
gyatkozás észlelhető s ez a t ö r t é n e t i  h á t t é r  
mellőzése.

A tragédia célja nem egyéb, mint a nézőt oly 
cselekvény tanújául hívni, mely szánalmat és félelmet 
idéz föl benne s e két szenvedély által valamennyit 
tisztítani.

Hogy e két szenvedélyt bennünk fölidézze, szük
séges, hogy kedélyünket minden izében meghassa. A 
cselekvény sohasem hatja meg teljesen bensőnket, ha 
világosan föl nem tünteti a színhelyet; más szóval: 
ha meg nem ismerteti a népet, melynél végbemegy, 
ha hü tükröt nem mutat az akkori szokásoknak s ér
dekeknek. Ezek föltüntetése nélkül a tragédia hőse 
nem lehet az, a m i; lehet e m b e r ,  de nem g ö r ö g ,  
r ó m a i  vagy a minek már lennie kellene. Igaz ugyan, 
hogy a drámai hős első sorban mint ember érdekel 
bennünket, de valamint a legnagyobb, a világra szóló 
költőnek is bizonyos nemzet hának kell lenni, s an
nak tulajdonságait sohasem megtagadni (példa: Ho
mer, Shakespeare, Dante), hogy valóban nagygyá le

gyen : úgy a drámai hősnek is n e m z e t i n e k  kell 
lenni, hogy minden izében e g y é n n é  váljék.

A történeti háttért sokan csak külsőleg tüntetik 
föl müveikben. Ezek összetévesztik a coulissákat a 
cselekvényből folyó történeti háttérrel. A színpadi 
díszletekkel lehet ugyan középkori csarnokokat, mult- 
századbeli termeket, — a ruházattal régi királyokat, 
keresztes vitézeket föltüntetni, de mindez még nem 
történeti háttér. A csarnok, — a színész ügyes,tör
ténetim maszkirozása csak a szemre gyakorol illusiót, 
melyet a szokások hűtlen föltüntetése, a személyeknek, 
nemzetiségükkel ellentétes festése és történetellenes 
gondolkozásmódja nemsokára semmivé tesz.

A történeti háttér röviden jellemezve, szerintem, 
nem egyéb, mint föltüntetése a drámában mind annak, 
mi a drámai mesének határozott nemzeti jelleget köl
csönöz ; lehet e „mindaz“ akár történeti, akár modern 
socialis jellemvonás. A jó drámairó müvének előada- 
tásakor a hangulat abba a századba helyez, melyben 
a darab játszik. Azért a jó tragédiánál felesleges az év
szám kitevése, mig a rósz darabon ökölnyi betűkkel 
is jelölhetik azt, a müvet ez még nem fogja régi tár
gyúvá tenni. Ügyelni kell azonban, hogy a történeti 
háttér ne legyen mesterkélt, erőszakolt vonásokkal 
festve, vagy épen tendentia gyanánt felvéve, — a jó 
tragédiának háttere magából a cselekvényből sugárzik 
elő, mint a jó költeményből az erkölcsi igazság. Kel
lően fölfogva a történeti háttér lényegét, mely, mint 
láttuk a jellemzést is tökéletessé teheti : a cselek
vényt bármely idegen földrészről vehetni. A költő 
törekedjék az ottani légkört velünk megéreztetni s 
akkor sohasem téveszti el célját. Azért visszautasí
tok minden Ítéletet, mely a Sardou „Szeraíináját“ azért 
mondja ránk nézve hatástalannak, mert „idegen lég
körben mozog.“ Nem ott rejlik a „Szerafina“ gyön- 
gesége.

Már említettük, hogy Metastasió müvei egy con
ventionalis világot tüntetnek föl. Ugyanazt a társa
dalmat ösmeretes szokásaival, jellemeivel mutatja be 
legutolsó müvében, mint a melyet a legelsőben tün
tetett föl. Alfieri elvetette a képzelt, csak részben 
való, lágymeleg világot, mely arra emlékeztette őt, 
mit legjobban utált: népe romlottságára, de nem igen 
pótolta más egyébbel. — Metastasióról azt lehetne 
mondani, hogy minden müve e g y  h e l y e n  játszik’ 
Alii ériről, hogy drámái a s z í n p a d o n  folynak le- 
Nála sem szokásokat sem valamely rendszeres társa
dalmat nem találunk, pedig ez utóbbinak apró moz
zanatait is hatással zsákmányolhatja ki az ügyes drá
mairó, — Metastasió egy, minden nemzetnek közös 
pásztori nézőtért teremtett magának; Alfieri pedig a 
hely minden viszonyát, a kor szokásait, szóval, a tör
téneti háttért elhanyagolja.

Jellemző még Alfierinél, hogy ő mintegy szabá
lyul állította, miszerint a cselekvény rögtön az első
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jelenetnél vegye kezdetét. E i p o s i t i ó r ó l  ennél
fogva nála szó sem lehet. Épen úgy arra is töreke
dett, hogy ha a valószínűség és körülmények enged
ték, a c a t a s t r o f á t  — bármilynemti legyen is az 
— a néző előtt játszassa végig, még pedig ugyanott, 
a hol a darab kezdetét vette.

E szabály alkalmazása — bár chablonszerüsége 
s az ebből folyó egyhangúság épen nem előnyös mü
veire nézve, — nem oly helytelen, mint Alfierinek a 
j e l l e m z é s b e n  követett szabályai. Az ő személyei 
ritkán különböznek egymástól, noha ő azt állítja, hogy 
minden zsarnoknak, összeesküdtnek, királynénak, sze
relmesnek külön-külön jellemet adott. Részemről ké
telkedem, hogy bárki i s , a ki Aifierit olvasta, elis
merné ez állítás igazságát, sőt azt találtam, hogy nem 
csak az egy osztályba tartozó személyek jelleme foly 
össze, hanem magok a különféle osztályok képviselői 
is hasonlítanak egymáshoz, a mennyiben tragédiáinak 
minden jellemébe Alfieri saját jellemét lehelte és sa
já t énjét teremtette meg minden hősében. Ha pedig 
saját jellemétől elütő személyeket rajzol akkor csak 
a külső máz különbözteti meg a többiektől, az alap

vonás ugyanaz. Alakjainak nagy fogyatkozása to
vábbá, hogy nem több szenvedélyüek. Fentebb már 
jeleztük, hogy az ellentétes vonások emelhetik mind 
a cselekvényt, mind pedig a jellemzést. Alfierinél rit
kán találunk oly hőst, kiben több ellentétes tulajdon
ság egyesülne. Pedig a drámai hős jelleme erős el
lentéteket kíván, hogy összeütközésbe jöjjön önmagá
val. Alfierinek azért egyetlen alakja sincs, mely Sha
kespeare bármely nagyobb hősét csak némileg is meg
közelítené.

Miután Alfieri, — mint föntebb láttuk, — az 
alsóbb személyeket, különösen a „megbízottakat“ nél
külözte, gyakran kénytelen volt az eseményeket s még 
gyakrabban a személyek szenvedélyeit s terveit m a- 
g á n b e s z é d e k b e n  fejtegetni, magyarázni. S ebben 
mindig röviden, ügyesen s természetesen járt el, sok
kal célszerűbben, mint mikor elődei valamely titkot 
beszéltettek el egy „m egbízottjai.

Hogy a drámai személyeket megértsük s hely
zetüket fölfogjuk, szükséges, hogy szivük mélyébe lás
sunk, hogy álláspontjukra lépjünk.

(Vége következik.)

TÁRCA-LAPOK.
Egy fiatal f é r j  naplójából.

18** November **
Ma délelőtt — épen irás közben ruhasuhogást 

hallok magam megett. Hátra sem tekintek, tudtam 
kinek ruhája suhog igy. Tettetém magam mintha igen 
el volnék merülve dolgomba.

E tettetésnek oka nem volt egyéb kedvem sze - 
szélyénél. Sejtém, hogy e figyelmetlenség a ruha vi
selőjét meg íogja boszantani s ha ő durcásan felduzza 
orrocskáját és nem csókol meg— akkor — no akkor 
én csókolom meg. A rablott csók mindig édesebb az 
adottnál, még a pap áldása után is.

Nem csalódtam.
A ruha susogása megszűnik, Ő tehát megállt. 

Ekkor nevetve fordulok hátra s épen szokott boszantó 
mondatomat akarom kockáztatni: „Te itt vagy édes ? 
észre sem vettelek,“ midőn az indulófélben levő sza
vak egész sora megáll ajkamon és én meglepetve né
zem azt a kedves, ismerős arcot. Olyan kedves, mint 
egyébkor — de nem olyan ismerős. Ez arcon va
lami változás történt. Uj kifejezés szövegéből mást 
olvasok, mint egyébkor. Nem durcás — inkább szelí
den szemrehányó, nem neheztelő, inkább panaszosan 
méla.

— Nos picike, mivel lep meg ma reggelre ?
E szavakat lágy öleléssel kisértem. A mélaság 

eloszlott arcáról s egy örömsugár csillámlott sötét 
szeméből.

Aztán halkan, simulékonyan hozzám tapadt, ölem
be húztam, karját átfonta nyakamon s forró ajkát ar
comon éreztem. Minő csók ez az ő csókja! Nem 
szenvedélyesen heves, hanem melegen odatapadó. Ő 
ritkán csókol meg, de minden csókja vallomás, oly 
lélekből fakadó, — tehetetlenül ittas és néma az a 
csók.

Arca lángveres volt, egészen kigyult.
Sokáig hallgatott, mig végre valamit fülembe sú

gott. Én édes meglepetéssel tekinték rá és karom 
szorosabban fűződött karcsú dereka körül. Sokáig fe
csegtünk — sokáig s édesen.

18** December **
Ma megmondtuk szülőinknek is. Eredeti volt a 

két jó mama, az enyém és Olgáé, Olga mamája öröm- 
könyekben tört ki és sírva öleié át az én kis felesé
gemet.

Az én mamám — szokott méltóságát megtartva 
— homlokon csókolta Olgát.

ügy vettem azonban észre, mintha Olga ma-
64*
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mája, ki eddig tekintélyét anyám — mint vetélytársa 
— ellenében (hogy az élet minden viszonyában akad 
vetélytárs!) nem igen tudta fentartani, most nőni kez
dene. Bizonyos magaslaton érezte magát, honnan le
ereszkedéssel viselte magát anyám irányában. Arcá
ban szenvedő kifejezést vettem észre és csöndes meg
adást, mintha mondaná: mi össze fogjuk szedni min
den erőnket.

18** Február.
Darab idő óta nincs otthonom. Én egészen ki

csöppentem a házból, rám sem néznek — csak Olga 
keresne föl néha, de anyósaink minden idejét igénybe 
veszik.

A csukott ajtók megett fontos tanácskozások foly
hatnak, melyek tárgyát sejtem. Ez ülésekből egyes 
szavak s mondások töredékei fülemig is elhatottak- 
„ Főkötő . . .  12 p á r . . .  csipkével fodrozva. . .  liim-
zett . . .  20 p á r . . .  30 p á r . . “

A tanácskozásokban azonban részt nem vehetek. 
Nem engedik, nem értek a tárgyhoz, ahoz szakisme
ret kivántatik. Most mienk a ház — mondá ma is 
anyósom — te csak láss dolgod után, itt minden 
arasznyi helyre szükségünk van.

S ő nem túlzott. Egész délelőtt boltokban jár
kálnak, roppant csomagokkal térnek haza, kis és nagy 
tárgyakkal, melyeket én nem ismerek.

A szobák telvék vászonvégekkel, azokat mérik 
széltiben, hosszában; minták és dobozok foglalják el 
az asztalokat, melyek igen fontosak lehetnek, mert az 
én csekélységemet mindenünnen eltávolítók s még Író
asztalomat is lefoglalni kényszerültek.

Ebéd után pedig varrónők jönnek, a házban már 
kettő dolgozik, de úgy veszem észre, négy kéz nem 
elegendő, mindazon vásznat elfogyasztani, mely fehér 
tengerként a szobákban végighullámzik. A nőkhöz 
hiába szólok, arcaik mindig elfoglalt, gondolkozó ki
fejezést mutatnak s látni való, sokkal fontosabb tárgy 
foglalkoz tatja Őket, semhogy az én csekélységemmel 
mulatni ráérnének. Anyám mindig cérnát rág s úgy 
töri a fejét, anyósom pedig ellenmond mindig és 
mindenben. Néha heves viták fejlődnek ki köztük s 
Olga idejét a békités annyira igénybeveszi, hogynap- 
pal egy pillanatig sem lehetünk együtt.

— Szabad belépnem, kérdém ma, fejemet a félig 
nyitott ajtón bedugva.

„M aradj,“ felelt gyorsan anyósom, te már nem 
kellesz.“

En már nem kellek.
Valami igen mellékes házi bútor lehetek.
A mór mehet.

18** Julius **
Egy kedves kis leányom született.

18** Julius végén.
Még mindig nincs otthonom. Annyi asszony gyűl 

h ázunkba az ujdonszülöttet s Olgát meglátogatni, hogy 
a nagy asszonylármától egy nyugodt pillanatom sincs. 
Az egész ház minden szobája el van foglalva jövő
menő asszonyoktól, kik engem alig vesznek tekintetbe, 
1 egfölebb egy szerencsekivánó mosolyt röpítve felém 
v agy jelentős melegséggel szorítva velem kezet. Ez 
utóbbiban csak egy fiatal nőtől részesültem, ki most 
éli mézesheteit.

A mily mellőzésben részesülök én — a férj, oly 
ostromnak van az én kedves Olgám kitéve.

„Hogy van?“
„Miként érzi m agát?“
„Jól aludt az éjjel?“
„Nem fáj-e ez, vagy az a tag ja?“
„Mily jó színben van!“ (Ez felkiáltás, mit a 

felkiáltó jel mutat.)
„Kedves drágalátos gyermek, Idának fogják-e 

hívni ? (Anya után a gyerekre kerül a sor.)
„Szebb név az Ilon.“
„Én Stefaniera szavaznék.“
„Magyarosabb volna Istvánba vagy Jánoska t. i. 

Johanna.“
„Csak Babette ne legyen, mert akkor a szoba- 

lányságnál többre nem viszi.“
Miután szeretetreméltó vendégeim nőm körét 

u ntalan elfoglalják s ha a látogató idő elmúlt is, ro
konaink vagy anyósaink őrzik a kedves beteg ágyát, 
én — el vagyok tőle rekesztve.

18** Szeptember **
Az én kis leányom annyi bajt hozott csendes la

komba, a mennyi örömre számiték. A gyereket való
sággal elrabolták előlünk — anyósaink. Én alig lát
hatom a kis férget, mert ők olyba veszik, mintha sa

játjuk — kizárólagosan tulajdonuk volna s minden
— még legszerényebb föllépésem i s , mint kellemetlen 
beavatkozás, hidegen s határozottan visszautasit-

tatik.
Előbb elvették feleségemet, most nőmet vissza

adták, de elveszik gyerekemet.

18** October **
Valóban sok bajom van anyósaimmal.
Agyon gédelgetik a kis mókust s egymással ci

vakodnak.
A kis féreg sir.
„Ön nem tudja kedvét keresni,“— mondja anyám

— azért sir, jer hozzám kis baba.“
— Ön nézett rá haragosan, — felel napam — „s 

ettől ijedt meg.“
„Mért néztem volna rá haragosan?* Azt hiszi
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én nem szeretem úgy, mint ön, sőt nem szeretem 
jobban ?“

Nem akarom leírni, mily érzékenyen talált az 
utolsó felkiáltás nyila s mily erélyes visszautasítást 
idézett elő.

Ha a ,,babau (számtalan neve közt a legked
veltebb) anyósomra mosolyog, anyám panaszra jön 
hozzám, hogy hát nem az ő gyereke-e az a kis féreg? 
megérdemelte-e azt, hogy tőle elidegenitsék ? Anyó
som ellenben fölfedezd, hogy anyám az ifjú lélekben 
(már 2 hónapos) a szeretet minden magvát nagyanyja 
(t. i. anyósom) iránt kiirtani systematice törekszik? 
hogy a rendszert kérlelhetlenül folytatja s a tiszte
letet — melylyel a csecsemőnek nagyanyja (t. i. anyó
som) irányában viseltetnie kellene — máris egészen 
kioltá.

Nőm közbe akar lépni s a két félt kiengesztelni 
azzal, hogy — mint anya jogait érvényesíteni törek
szik. Ez a két ellenfélt kibékíti s közös véd- s dac- 
szövetségre bírja Olga ellen.

— Olga, ne ringasd a gyereket, te nem isme
red szokásait, nem tudod , hogy szereti, mond 
anyja.

„Oh hagyja őt kedves,“— felel lemondó fájdalom
mal anyám — „hiszen ő az édes anyja , ha a kis 
féregnek (ó szegényke !) baja esik, ő felelős értté.“

Olga erre természetesen könyekre fakad.
A vád súlyosbodik.
Olga nem szereti a gyereket, pedig arra vigyázni 

kell, anyám ma nálunk alszik. Ez indítványt anyó
som magáévá teszi azon módosítással, hogy ő al
szik itt.

De már most én lépek közbe.
Yisszautasittatom.
Apellálok. Nem fogadtatik el.

18** November **

Ma megegyeztem Olgával. Ellen fogunk állani s 
pedig közösen.

A régi harcok anyósainkkal megújultak.
Felfedezték, hogy nincs jól — befáslizva. E 

fölfedezést általános elszörnyüködés követte s a két 
napa kisütötte, hogy a dajkát el kell küldeni.

Olga e határzatot nem szentesítvén, napáink ke
serű szemrehányásokkal illeték Olgámat, én kifogytam 
türelmemből, s mert szép szavaimat meg nem akarták 
érteni, kevésbé szépeket használtam.

— Kedves szüleim, kié ez a gyerek? Azt hi
szem a mienk s csak közvetve az önöké, ennélfogva 
azt vagyok bátor kérni, szíveskedjenek a hadi tanács
ban nekünk is egy szót engedni.

Napáink neheztelve fölkeltek.
„ügy látom, mi itt fölöslegesek vagyunk —

mond anyósom „isten veled szegény, szánandó kis te
remtés.“

Anyám egy szót sem szólt s mindketten — el
távoztak. Másnap két sorsjegyet küldtek, anyám két 
Keglevics-félét, anyósom két Claryt a „szegény kis 
baba részére.“

Kiváncsi vagyok’: meddig tart a neheztelés.
Mennyi baja van egy szegény férfinak.

Domino.

IRODALOM.
„E lbeszélések .“ Irta Beöthy Zsolt. Pest 1871- 

Fekete Bernát. Ára 1 frt 60 kr. A lyrai költészet 
után az irodalom egy ágában sem találkozunk annyi 
közepes kísérlettel, mint az elbeszélések terén. Az ifjú, 
ki szivében a költészet első szikráját érzi föllobbanni, 
választékos verssorokban és csengő rímekben énekli 
meg kedvesének ragyogó szemeit, leomló fürtéit és 
arcrózsáit, vagy mesét sző álmadozásaiból, melynek 
központját a szelíd, ártatlan angyal, s a pénzszomjas 
szülők által választott vőlegényi kandidátus képezi s 
mely végül mégis, per tot discrimina rerum, a szerel
mes pár egybekelésével végződik. Ily chablon után 
készült beszélyekkel divatlapjainkban gyakran talál
kozhatunk, s a beszélylyé fölhigitott szerelmi történe
tek csak oly első állomáshelyet képeznek a fiatal be- 
szélyirók pályafutásában, mint fiatal költőknél a 
,,Hozzá“ és „Kedvesemnél“ cimii versemények. Az 
eféle termékek rendesen más olvasmányok befolyása 
alatt s oly korban születnek, midőn az Írónak még 
nem volt ideje arra, hogy megismerhesse az életet, 
vagy tanulmányozhassa a jellemeket. Az alakok ren
desen ismert példányok után vannak vázolva s keveset 
különböznek ama rajzoktól, melyeket a kész minták 
után ablakon át készítenek. Legfölebb a mellékes dol
gokban találkozunk kisebb-nagyobb ügyességgel, de a 
főkelléket, a valódi élet hü rajzolását s a jellemek 
plasztikus kidomboritását, nélkülöznünk kell. Fiatal 
beszélyiróink rendesen a mese mesterséges szövésében 
keresik a művészetet s e tekintetben példányképük a 
léhább francia irodalom, mely mindenből üzletet csi
nál s nem maradandó értékre, hanem csak a felü
letes olvasó tetszésére és közkeletre számit. De van 
más ok is, mely meggátolja a fiatal beszélyirók fejlő
dését, s ez a rohamos termelés. Nálunk, hol az iro
dalom nagysága nem áll arányban a szépirodalmi la
pok számával s hol csaknem annyi szerkesztő sóhaj
tozik a mindennapi kenyér után, mint ahány beszély- 
iró van: az iró tolla örökös mozgásra van utalva, s a 
nagy kereslet többnyire vásári munkára csábit. Ott 
hol a routinnal már bővebb élettapasztalás és ember- 
ismeret párosul, a folytonos és gyors termelés nem 
veszedelmes, de kezdő Írónál, ki még nem ismeri sem
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az életet, sem az embereket, megölője a tehetségnek, | 
mivel fejlődése elé gátot vet. Ezért van nálunk sok ! 
beszély, de annál kevesebb valódi beszélyiró.

Beöthy Zsolt, kinek „Elbeszélései“ épen most 
jelentek meg egy csinos kiállítású kötetben, jól meg 
tudta őrizni tehetségét mindkét örvény veszélyeitől. 0  
korán kezdett irni s első kísérletei ama korba esnek, 
midőn élettapasztalatokat jogosan még nem várhatunk, 
de nem követte sem a csábitó divatot, sem a hiúság 
nem ösztönözte, hogy nevét minél gyakrabban láthassa 
és láttassa újabb és újabb beszélyek alatt. Nem em
lékszünk egy beszélyére sem, mely külső eszközök: 
keresett mese vagy csillogó nyelv által akart volna 
tündökölni, de még kevésbbé sikerült müveiben is lát
hatjuk a kutató szemet, mely a jellemző vonásokat 
ügyesen lesi el, s gondosan megfigyeli a körülte folyó 
életet. Beöthy mesterei az angolok és oroszok vol
tak, kik mindig az embert rajzolják s a külsőségeket 
csak akkor használják föl, ha azok által jellemez
hetnek.

E befolyás összes irói működésén érezhető, a 
nélkül azonban, hogy szolgailag ragaszkodnék példá
nyaihoz, vagy majmolná a mestereket. 0  is, miként 
az orosz élet annyi kedves festője, legörömestebb a közép - 
osztályok körében mulat, de alakjai: a kedélyes öreg 
ur, ki kész megtörni, de előítéleteiről le nem mond, 
az örökké mosolygó arcú prókátor, a szegény Írnok, 
ki hiába várja előléptetését, az agg legény, ki kártya 
és bor mellett öli el unalmas estéit, s a jókedvű fa
lusi papok, tanítók, gazdasszonyok és cselédség serege 
egytől egyig ismerőseink, elannyira, hogy gyakran 
még hibás szokásaikat s előítéleteiket is igazoltak
nak találjuk. Beöthy Zsolt egyes nagyobb vonásokkal 
gyakran igen találólag állítja elénk alakjait, s hamar 
föltalálja a mi rajtok jellemző, de itt-ott gyönyörköd
ni látszik a részletezésben s eltéveszti az arányt, mely
ben egyes részeknek államok kell az egészhez. Me
séjének részletei nem mindig illenek a választott for
mába, sőt olykor szétrobbantással fenyegetik azt. A 
mellék események, episodok, melyek különben magok
ban véve igen sikerültek és jellemzők, aránytal anul 
nagy tért foglalnak el, sőt itt-ott kirínak a beszély ke
retéből, mely mellékes dolgokon már természeténél 
fogva könnyen szeret átsiklani.

Beöthy jellemző tulajdonságai arra mutatnak, 
hogy tehetsége inkább a regény felé hajlik, melynek 
tágabb nualre könnyebben magába ölelheti a mellékes 
eseményeket s nagyobb tért engedhet a részletezés
nek. Nagy megfigyelő tehetségről tanúskodó rajzai: 
„A nyomorúság pitvarában“ s az „Egy pár öreg em
ber“ szép és sikerült részleteit képezhetik egy hosz- 
szabb regénynek. De e hajlam elbeszéléseknek neve
zett müveiben is nyilatkozik, s compositio tekintetében

I legsikerültebbnek mondható beszélye: a „Kardcsör-
! gés“ ellen is tehetünk kifogásokat a részek arányát 
; illetőleg. Ez elbeszélés, melyet lapunk közölt először, 

igen sikerültén jellemzi a század első tizedének társa
dalmi életét s a beszély kisebb hibái megannyi elő
nyök korrajzi tekintetben. A tárgy regénynyé föl
dolgozva kiváló mü lehetett volna a maga nemében.

A jövő regényírójára mutat Beöthyben a köny- 
nyed elbeszélő modor is. Freytag Gusztáv Finkje di
cséretképen mondja Leonóráról: „Járni is tud. “ Valóban 
nincs nehezebb, mint szépen járni, s a költészetben 
valamit ügyesen elbeszélni. Ezért ritkák a jő elbeszé
lők. Beöthy Zsolt bírja e tulajdonságot. Előadása 
mindenkor folyékony és a helyzethez simuló. Nem 
hajhász költői képeket, s nem ragadja el a képzelem 
szárnyas lova, de tuljózanná sem lesz a jellemzetes- 
ség kedvéért, mint a mélység után törekvő fiatal né
met beszélyirók legnagyobb része.

Röviden összevonva véleményünket a kezeink kö
zött levő „Elbeszélések“ felől, Beöthy Zsoltban oly 
íróra ismerünk, kitől idővel sokat nyerhet az iroda
lom. Hiányai: hogy compositiója nem mindig kerek 
s különös előszeretetet mutat a részletezés iránt, min
den fiatal íróval közösek; de előnyeit: az élet és jel
lemek hü és költői rajzát illetőleg mutatkozó érzéket, 
még régibb Íróink közül is kevés mutathatja fel. Beöthy 
hiányait, tanulmány mellett, pótolni lehet, de előnyei
hez különös adomány kell. Ezért kötete pangás
nak indult szépirodalmunkban valóságos nyeremény.

Sz. T.

*

Érdekes irodalom történeti ritkaság van
Mátrai Ernő könyvtárában. Midőn Corvin Mátyás 
1486. nov. 29-én Egenburg várát bevevén, diadalmas 
Bécsbe vonulása előtt nejével, Beatrixxel Röcz ausztriai 
városban időzött, Picentumból egy olasz tudós jelent 
meg táborában és bebocsáttatást kért a fejedelemhez, 
kinek dicső neve hazájából őt ide vonzá. Bebocsáttat
ván több, közelebbről kiadott müvét adta át a fejede
lemnek. Ezek közül Hermogenes és Herodianes görög 
irók latin fordításai s egy a Corvin-ház eredetét tár
gyaló mü a királynak, Agenlanum története s „de 
virginitate et conjugali pudnitia“ Beatrixnek, egy epi
grammakönyv, melynek előszavában Mátyás utódjának 
trónfoglalásáról értekezett, Corvin Jánosnak volt ajánlva. 
Mátyás tudományszeretete élvezettel gyönyörködött e 
könyveken, s a tudóst többé nem bocsátá el oldala 
mellől, táborában is folyton magával vivé, Beatrix k i
rályné mellé felolvasóul szerződtette s midőn hazánk 
története érdekében az ország káptalani s konventi 
okmányait egybegyiijteté, e tudóst bízta meg a hunok 
térténetének megírásával. A megbízott szorgalommal fe-
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ködt neki a munkának, azt Ulászló pártfogása mellett 
Mátyás király halála után is folytató, s megirá Ma
gyarország történetét 1495-ig, mely mű hibái dacára, 
különösen a Hunyadiak és Mátyás korára nézve, ma is 
nélkülözhetlen forrása történetünknek. E tudós: Bonfi
nis Antal, kit történetünk helytelenül nevez Bonfiniusnak. 
A fentmondottakat maga beszéli el Decasai IY-diké- 
nek, YH. könyvében. A röczi táborban Mátyásnak át 
nyújtott müvek közül Hermogenesnek egy újabb kia
dása (Apud Leb. Gryphium, Logduni 1538.) van Mát
rai birtokában. Maga a könyv reánk nézve nem oly 
érdekes, mint a Mátyás királyhoz intézett és tiz lapon 
Mátyás személyes jellemzését adó előszó, mely a De- 
eosok, a Martius Galeotti nyújtotta leirásokat egésziti 
ki. Irodalmunkban eddig kisem reflectált e miire, 
Czwittinger „Hugariae Litteratae Specimen“-je (pag. 
83.) emliti cimét, de előszaváról mit sem szól, Toldi 
Ferenc irodalomtörténete Bonfin elősorolt müvei kö
zül a Hermogenes cimét is elhagyja, Teleki József, 
ki a „Hunyadiak Korában“ a Mátyásj személyére vo
natkozó legkisebb adalékot sem hagyott felhasználat
lanul (lásd Hunyadyak kora, V, köt. 527 s köv. oldal) 
e praefatióról nem emlékszik. Maga Szabó Károly, 
Szilágyi Sándor, Torma Károly is csak e' példányban 
látták először e figyelemreméltó históriai adalékot, 
melyet közelebbről egész terjedelmében ismertetett a 
„Reform“ tárcája.

*

Petőfi Z o ltán t, a nagy költő kis családjának 
ntósó tagját, vasárnap temettük el. Csak 22 évet élt s 
halálát tüdőbaj okozta, e lassan emésztő betegség, 
mely annyi ifjú éltet kiván áldozatul. Petőfi Zoltán 
1848 dec. 15-kén Debrecenben született, hova a költő 
fiatal ne jé t: Szendrey Júliát a forradalom zivatarai elől 
vitte. A gyermek örökölte atyjának kalandos szenve
délyeit, s korán megválva a szülői háztól, majd egyik 
majd másik kisebb vidéki színtársulat tagjai között ta
láljuk. A nyugtalan élet azonban hamar megviselte 
gyönge organismusát, s a legutóbbi időkben már a 
külföldi gyógyfürdők üdvös hatása sem álhatott ellen 
tartósabban a betegség rombolásainak. Örökös gyön- 
gélkedése életkedvétől is megfosztotta s bár elvitáz- 
hatlan tehetsége volt, keveset dolgozott. Néhány köl
teménye nyomtatva is megjelent s utósó müvét, egy 
orosz dal szép fordítását, lapunk közölte.

Z E N E .
Liszt „Requiem“-je. (Lipcse, Kahnt C. F-nél) 

Liszt Ferenc zeneköltői működése, noha e nagy szel
lem minden téren kitűnőt állított elő, netovábbját az 
©ratorikus stylben érte el. „Erzsébet oratorium “-a pá
ratlan a zeneirodalomban, az „Esztergami mise“ a

legemelkedettebb mű s a tizenharmadik zsoltár gyön
gye a zsoltár-irodalomnak. A „Koronázási mise“ 
méltó társa az esztergaminak valamint férfi karra irt 
miséi is nagy és fenséges eszmékkel telt zene-müvek. 
A nagy mester ezúttal az egyházi zene oly terére lé
pett, melyen még csak kevesen tudtak felmutatni je
lentékeny szerzeményeket. Jomelli, Mozart, Cherubini 
és Berlioz írták a legnagyobbszerü gyász miséket; 
Mozárt és Cherubini requiemjeit eléggé ismerjük, de 
Jomelli és Berlioz nálunk egészen ismeretlenek. E 
négy mester mindegyike nagyszerűt nyújtott e nem
ben s igy természetesen nem kis föladat olyat terem
teni, mi müveik mellé méltán sorakozzék.

Liszt „Bequiem“~ét férfi négyesre irta orgona 
kísérettel és itt ott (ad libitum) a réz fúvó-hangsze
reket és réz dobot is alkalmazta. Az eszme ily cse
kély erőre Írni, nem uj, de uj az, mit a hangjegyek 
jeleznek s amit e mü hallásakor érezünk.

Kis keretben ily nagyszerűt nyújtani még nem 
sikerült senkinek. A fenköltség, gyász, megbánás, ihlet 
érzelmét oly nagy mértékben még nem éreztük, mint a 
mester e szerzeményében.

Részletekbe bocsátkozni terünk szűke miatt nem 
lehet. Ha minden szépséget ki akarnánk emelni, az 
egész müvet le kellene nyomatnunk, hogy a szépsé
gek dúsgazdag tengeréből egyetlen ütenyméret se ma
radjon el, minélfogva a „Requiem“ öt részéről („Re
quiem aeternam,“ „Dies irae,“ „Offertorium,“ „Sanc
tus,* „Agnus Deia) csak röviden fogunk megemlé
kezni.

Liszt komoly müvet akart Írni, oly müvet, mely 
a kedélyt megragadva ama enyhítő érzelemmel töltse 
el, mely vigaszul szolgál a fájó kebelnek, midőn egy 
kedves lényt veszített. Liszt tudta, hogy tökéletes ha
tást itt csakis oly erők alkalmazása szülhet, melyek 
a fennebbi érzéseknek leginkább megfelelnek. A női 
hang lágysága által inkább elbájol, mint vigaszt nyújt; 
a férfihang ellenben méltóságteljes kifejezésével bel
sőnk legmélyebb szentélyébe hat, s a görcstől össze
csavart szivet megnyugtatja enyhítő hatásával.

Liszt e hatást az orgona-kiséret által is fokozza 
s egy nagyszerű mozzanatával mindjárt a mü első ré
szében, a 3-dik oldal nyolcadik, kilencedik és tizedik 
ütenyméretében találkozunk, midőn a kar az „et lux 
perpetua luceat“ szavakat hangoztatja. Ugyanezt is
mételve találjuk a nyolcadik oldalon. A hatásnak 
nagyszerűnek kell lenni, s a crescendo után követ
kező piano : „luceat ei“ még jobban emeli.

A réz fuvó-hangszerekkel és dobbal a „Dies 
ira e “-ben találkozunk. Az erőt, melyet itt az orgona 
két harsány és két puzon fejt ki, egy egész zenekar 
sem volna képes előállítani.

A tizenegyedik oldalon a kar unisono és for-



816

tissimo a kétszer-keresztülvont oktáva Es-ét hangoz
tatja e szavakba törve ki: „Tuba mirum spargens 
sonum.“ Az orgona és fuvóhangszerek csak a „Tuba “ 
szóba vágnak bele, a lágy Es hangnem hármas-hatod 
öszhangzatát zengve, a kar pedig Es-tóT B és Ges-en 
át az E-sre lefelé halad. Utána e szavak: „Per se- 
pulchra regionum“ következnek szintén ily menetrend
ben, csakhogy a lágy As hármashangot halljuk; utána 
jő „Coget omnes ante thronum“ szintén igy, de ke
mény Ces-ben s erre egy nagy pausa következik. E 
néhány üteny hatása megrázó. A 13. oldalon hason
lóan lép fel szerző e néhány ütenynyel, csakhogy más 
hangnemekben. A 25. oldalon a „Dies irae“-hez tar
tozó „Lacrimosa* egyike az egyházi zeneirodalom leg- 
fenköltebb termékeinek. Az „Offertorium“ egy eleintén 
csendesen haladó, de később fenségesbe áttörő, majd 
mysticus alakot öltő darab, mely végén újra nyűgöd t 
jelleget ölt fel.

E requiemben annyi a szépség és nagyszerű, 
hogy bajos meghatározni, mi benne a legszebb, s leg- 
nagyobbszerü.

Engem a „Sanctus“ s különösen a vele egybe
olvasztott „Benedictus“ hatott meg leginkább.

Az „Agnus Dei“ méltó befejezése Liszt művé - 
nek, melyhez hasonló kincset nem mutathat fel az 
összes zeneirodalom. Vajha e ,,Requiem“-et valamely 
jelesebb hazai dalárda (például a budai vagy esz
tergami) mielőbb tanulmány tárgyává tenné s elő
adná.

Langer Vidor.

S Z Í N H Á Z .

Budai várszínház. A múlt hét újdonsága Szép- 
faludy Ferenc „Vihar után“ cimü egyfölvonásos 
vigjátéka volt. Egyszerű, de mullattató meséje van, s 
ha párbeszédeit szerző több élccel és ötlettel fűsze
rezi, hatásos apróságot nyer benne a repertoir. Kelep i 
Géza fiatal mérnök megszeret egy kedves, fiatal lányt, 
ki pár hónapot nénjénél, a szenvelgő aggleánynál Klá - 
ránál Pesten tölt. Laura később elhagyja a fővárost 
s nénjével fürdőbe megy. Kelepi követi őt, de sehol 
sem találja föl: végre egy fürdőben megállapodik, s 
hogy unalmát elűzze, egy hírlapban nőt keres 40,00 0 
írt hozománynyal. Reméli, hogy több levelet kap s 
igy legalább szórakozhatik. A tréfa azonban rósz ul 
üt ki, mert csak egy arckép érkezik, s ebben a szén - 
velgő Klárára ismer, ki mindjárt látogatást igér neki. |

Kelepi most már aggódni kezd, mert házassági aján
lata könnyen rósz színben tűnhetik föl Laura előtt, 
ha vele a fürdőben megismerkedik. Egy hirtelen tá
madt vihar alkalmat nyújt neki, esernyőjét és karját 
ajánlja a fiatal leánynak, ki megszereti. A dolog egé
szen rendben volna, de Klára folyvást üldözi s ő fél, 
hogy Laura kalandornak nézi. Eközben Laura atyja, 
kit Kelepi a vén hajadonnal látott, leányától megtud
ván, hogy csak Kelepi neje akar lenni, próbára teszi 
a fiatal embert s minden áron arra akarja kényszerí
teni, hogy leányának kezét a 40,000 írttal elfogadja. 
Kelepi a Klára atyjának gondolván az öreget, le akarja 
rázni nyakáról, s lehetőleg rut színben tünteti föl ma
gát, csakhogy az apát elriaszsza. De önvádjai csak 
emelik előnyös tulajdonságait az öreg szemében , ki 
végre is meggyőződik, hogy Kelepi méltó leányának 
kezére. Bevezeti lefátyolozott leányát s miután az 
ifjú újra ismétli, hogy nem házasodik, mivel már Lau
rát szereti: a fátyol lehull s a boldog pár megkapja 
az atyai áldást. Az előadás kielégítő volt, Rónainé 
asszony jól ábrázolta a tetszelgő hajadont s Eichner 
Anna k. a. kedves, naiv teremtés volt. Mátrai (Kelepi) 
az első jelenetekben kissé nehézkesen mozgott, később 
azonban beletalálta magát izgalmas helyzetébe s egyes 
mozzanatokban hatással alakított. Ez este láttuk az 
uj idény első operettjét, „A matrózok“-at, de nem 
volt benne köszönet. Aradinak nincs énekese, nincs 
énekesnője, de annál több az iskolázatlan, hamis 
hang. Köszönjük az ilyen mulatságot, de nem kérünk 
belőle.

Hibaigazítás. Lapunk multheti számának 2-ik ol
dalán a 2-ik hasábban, „holt te tt“ helyett holt test 
áll elnézésből.

TARTALOM: Glossák egy uj regényhez. Áldor 
Imre. — Fernandó halált kér. G y ő r y V i 1- 
m o Su — A tizenkét apostol. — Alfieri drámái. — 
Tárcalapok. — Irodalom. — Zene. — Színház.

Felelős szerkesztö: Kiadó:

Szana Tamás. Fekete Bernát.

Pest, 1870. A „MINERVA“ gyorssajtónyomása.
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SZÉPIRODALMI KÖZLÖM.
IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

A ROCOCO ÉS COPF HARCA.
( R I E H L  T A N U L M Á N Y A I B Ó  L.)

I.

A genreszerü linmorisztikus eredetiségek 
kiváló korszaka a XVII-ik és XVIII-ik század 
volt. E korban mindenütt különcökkel talál
kozunk, kik öntudatosan játszók jellem szere
peiket. Bohóságaikat emlékiratok és adomás 
könyvek örökiték meg az utókor számára, s 
annak, ki gentleman akart lenni, legalább is a 
bohóc néhány jellemvonását kellett fölmutatnia. 
A középkor romantikus kalandjai uj, habár ke- 
vésbbé fantasztikus jelmezben, de sokkal humo- 
risztikusabb alakban jelentek meg s Don Qui- 
xotte sisakját parókával cserélte föl.

A XIX. század enemii eredetiségei —  ha 
még léteznek —  a véletlen szüleményei, a XVII. 
és XVIII. század rájuk volt szorulva. S habár 
a kirívó egyéniség hajhászása s az egész kor
szaknak az egyénitett karrikaturák iránt muta
tott hajlama teljes összhangzásban volt is a 
XVTI-dik század kalandimádó rococo Ízlésével, 
a XVIII. század copfjának tendenciájával szem
ben kirívó ellentétet képezett, mivel a copfot a 
rococótól épen az különbözteté meg, hogy a 
gyomot kiirtani, az álmodozót. kijózanítani, az 
ösvényeket egyengetni, az életet, művészetet és 
tudományt az akadémiai szabályok ugyanazon 
fésűjén át megnyirbálni törekedett. Smégis az 
egész copf-korszakon át az egyénitett karrika- 
tura szeretete volt uralkodó. Maga a kor cí
mere: a copfis egyik vívmánya ama ellenmondó 
törekvésnek, mely a szabadon növő hajzatot, ere
deti jellegének gátot vetve, közös egyenruhába 
szorítani igyekezett.

Azt lehetne mondani röviden : egyik ellen
tét a másikat hívta ki. Midőn az emberek az 
obiigát harlekint a színpadról számüzék, élet
szükséggé lett rajok nézve, hogy magok azzá 
váljanak. A józan, föl világosodott kor ellen
mondott ugyan a régi népmesék koboldjainak, 
gnómjainak és tündéreinek, de az élő karrika

turák ezrei azért lakásaikon magok játszák a 
koboldokat és gnómokat, a hableányok és nim
fák szerepeit pedig pásztor-hölgyek vették át.

E  jelenség azonban sokkal mélyebb kultur- 
historiai tényékhez vezet.

Tisztázzuk először is a nézeteket. A „rococo“ 
és „copf“ elnevezéseket eleinte csak a képzőmű
vészetekre használták, idővel azonban megszok
tuk azokat, az egész kultur-korszakon át elfo
gadni. Ez szép és dicséretes; mivel e két szó 
a gyakorlati észlelődés eredménye, s az életből 
van merítve, mig ellenkező esetben mai napság 
már csak holt iskolai szavakkal fejezhetnek ki 
e fogalmakat.

A ,,rococo“ a képzőművészetekben föltéte
lezi a ,,renaissance“-ot „slia nem csalódom, már 
,,őrült renaissance“-nak is nevezék. Helyeseb
ben azt lehetne mondani, hogy a renaissance má
moros állapotában vált „rococo“-vá. S ha má
mor a ,,rococo,“ úgy a copf a renaissance K a
tzen jammere volna.

De lovamat lassítva, tárgyamat ezentúl is
kolaszerű komolysággal akarom elemezni.

Az antik formák a renaissance alatt ujjú
születtek, eleinte a középkoriakban és mellett, 
később, hogy azokat legyőzzék. A tizenhato
dik század korának azonban uj igényei és uj 
szenvedélyei voltak, melyeket az antik ép oly 
kevéssé elégíthetett ki, mint a góth. A ki maga 
nem régi római, az nem építhet és alkothat többé 
úgy, mint a rómaiak. Ezért a mint lehetett, 
huzták-vonták és szabták az uj ember testéhez 
az antikot. A uniformét azonban ép oly nehéz 
újra átszabni és alakítani, mint a más testre ké
szült ruhát. A legkitűnőbb építészeknek és 
szobrászoknak sem sikerült kikerülhetni amaz 
ellenmondást, mely az uj é l e t  és r é g i  m ű 
v é s z e t  közé vegyült. Egy művészeti kor
szak sem virágzott oly rövid ideig, mint a va-
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lódi renaissance; a modorosság anyajegyét már | 
születése alkalmával homlokán viselé. E  mo
dor egész teljében és érettségében „rococo“ 
volt. Az élettől és erőtől pezsgő ember, kiben 
a fölfedezések és találmányok, a társadalmi for
radalmak és vallási reformátiók viharos szelleme 
nyugodni nem tudott, ki szűknek találta az an
tik formáit, de megválni tőle még sem volt ké
pes, addig cifrázta, nyújtotta és változtatta azo
kat, mig szét nem repeszté, ekkor romjaiba ka
paszkodva, e torzképet és töredéket az eredeti
nél szebbnek hirdeté. A rococo békóiban erő
szakos, a kényszer alatt elbizakodott, józansá
gában mámoros. Egy gazdag, buja, borús és 
nyugtalan korszaknak művészete.

De ime jő a háború és pusztulás, a sze
génység és nyomor. Tönkrejutott emberekből 
lesznek száraz pedánsok. A rococo művészete 
egykori szenvedélyes föllengésétől megfosztva 
igy lett a X V llI-ik  században szegény, józan és 
szabályokhoz láncolt. A modorosok szellem 
mellett csábitólag ragyoghatnak, az iskolai sza
bályok hívei elijesztőleg unalmasak. A copf 
az elsenyvedt akadémiai szabályok szerint k i
szabott r o c o c o .  A buja rococoflorát dudvá- 
jával gyógy- és méregfüveivel egyetemben, 
itatós papírra illesztett elszáradt herbáriumként 
tárja elénk a copf-korszak.

A műtörténelem korszakai csak kerekszá
mokkal jelezhetek. A képzőművész e szerint 
a XVI. századot a renaissance, a XVII-diket 
a rococo és a XV III-dikat a copf korszakának 
határozottan nevezheti. A kultur-történelemre 
nézve azonban mégis nagyon kerek e szá
mítás.

Midőn a rococo korszaknak jókora adag
já t magán viselő német irodalom a copf felé 
hajlott, elvált amattól, mig az építészet és szob
rászat folyvást a copf-korszak nyűge alatt sinlő- 
dött. Palestrina és Orlando di Lasso a középkor 
virágsarjai a renaissance korszakban ; Händel és 
Bach a XV II-ik században sokkal közelebb állná
nak a rococo-hoz, mint a copf-hoz, ha oly uj és 
önálló szellemek nem volnának, kik ily fogalmak 
alá tulaj dón képen nem is sorozhatok.

AXVH-ik század terjedelmes culturtörténel- 
mének alaphangját mégis a rococo, a XVHI-két 
pedig a copf képviseli.

Ez azonban nem változtat sokat az egész 
korszak általános jellegén, bár látjuk mint ha
tol át a copf korszakába a rococo. Mivel a szel
lemi harcok liadoszlopai nem törnek elő oly 
egyenlő lépésekkel és harcvonalakban, miként 
a harctéren a zászlóaljak — itt némely szárny
legény néha századokkal előzi meg a centru-

I mot. Ha tehát a múlt század művészet- és er
kölcs történelme arról tanúskodik mint küzdöt
tek meghasonlott szellemek egy közös harcté
ren, a legkalandosabb önkény, s a legszárazabb 
iskolamesteriességgel, én ezt a rococo és copf 
küzdelmének nevezem.

A tényleges történelmet megvetették s el
fordultak tőle, hogy más történelmi kisértetek 
zsarnoksága előtt térdre boruljanak. Mig a 
költő, Aristoteles egységei, mint egy históriai 
ős-kánon előtt, elfogult vak ihletbe merült, Hou- 
dart a nélkül, hogy egy görög szót is értett 
volna, Homer kijavításán munkálkodott, ki sze
rinte nem költött eléggé szabályszerűen.

A XVHI-dik század nagy uralkodóinál, kik 
újabb, szigorúbb és rendszeresitettebb intézmé
nyekkel gazdagiták államaikat a személyes ön
kény és önalapitotta törvényekhez való ragasz
kodás köztugyan ez az ellentét mutatkozik. Nagy 
Frigyes, H. József, Katalina, Mária Terézia, 
XH. Károly és Nagy Péter a különcködések
nek, mint a genialitás elkerülhetlen követelmé
nyeinek, valóságos rabszolgái valának. Számta
lan adomához szolgáltattak anyagot, ezerféle 
szeszélyeik és ötleteikkel időnként szabadal
makat vévén magoknak, hogy az újabb társa
dalmi egyformaság és törvényegyenlőség nyo
mása alól kibontakozhassanak. Az antik és 
középkori hősök egyéniségével nem fértek vol
na össze az ily adoma-lomok. Az utolsóelőtti 
két század királyainak ellenben játszi elméjüek- 
nek kelle lenniök, hogy nagyságok a copf em
berei előtt unalmassá ne váljék. Az udvarok 
botrány-évkönyvei ép oly fontosak voltak, mint 
a birodalomnak politikai évkönyvei. Nagy F ri
gyest elméssége és eredeti ötletei még ellenségei 
előtt is népszerűvé tevék, sőt magán életére vo
natkozó adomáit jobban ösmeri a külföld, mint 
uralkodói tetteit.

A rococo korszak hősei és királyai ezért 
szolgáltatnak hálásabb anyagot a vígjátékokhoz 
és históriai regények genre-képeihez mint a 
valódi épószhoz vagy tragédiához. Hü jellem 
zésüket csak egyéni sajátságaik és szeszélyeik 
százféle vonásainak ecsetelésével lehet elérni, 
mit az eposz emelkedett stylje meg nem tűr. 
Nem csupán a véletlen eredménye, hogy Schee
renberg, Nagy Frigyest megéneklő genre-költe- 
ményeiben, a legönkényesebb és legdarabosabb 
versformákból nem tud kibontakozni. Az ön
fejű, copfos hősök nem tűrnek sima verseket. 
Koruk kedvenc mértéke az alexandrinus 
azonban csak egyoldalúan jellemzi a copfot, de 
nem a rococot.

A nagyokat utánozták a kis hercegek és
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a mi amazoknál eredeti jellemvonás volt, az 
ezeknél gyönyörködtető torzképpé fajult. Az 
egyik Nagy Péter törpéinek menyegzőjét, a má
sik I-ső Frigyes Vilmos óriás testőrségét másolta 
le. A nagy bőgőnek oly csodálatraméltó her
cegi imádója, minő Szász-Merseburgi Móric her
ceg volt, ki még csecsemő leányának bölcsőjébe 
is egy kis bőgőt tett, csak a XV III-dik század
ban létezhetett. S alattvalói még csak őrültnek 
sem tárták ; hisz az csak uralkodói szeszély 
volt, egyéb semmi. Olyan fejedelem, ki jogar 
helyett hegedíivonóval kormányoz, s a mellett 
kezeit a „vér és tenta-iszonyaitól“ tisztán meg
őrzi, méltó képviselője a rococonak, de nem a 
eopfnak.

Ama hesseni őrgróf, ki Pirmazenz-et egy 
második Potsdam-má akarta átalakitani, és bol
dognak érzé magát, ha a dohányfüstbe borított 
őrszobában fogadhatta udvarát, ki legm agasz- 
tosabb diadalát ünnepié, midőn gránátos ezrede, 
egy . koromsötét teremben végezé hadgyakor

lati műveleteit a nélkül, hogy a harcosok tag
ja i a legcsekélyebb sérülést is szenvedték volna, 
megtestesült rococo-alak; mert gyermeki sze
szélyei humorisztikusan semmisiték meg hosszú 
copíját, a mely tetteihez tapadt volna. Az ural
kodónak müvészkednie kellett egyéniségével. 
Az udvarok feszes illemszabályai azonban az 
egyes fejedelmek dicsvágyával, hogy eredetisé- 
gekkint tündökölhessenek, a legsajátszerübb el
lenmondásba jöttek. Ugyanazon ellenmondás
sal találkozunk itt, mely az akkori művészetet 
és tudományt jellem ző; az akadémiai kényszer 
s legönkényesebb cifrázat, a rococo és copf közti 
ellenmondással. Midőn amaz öreg vasgyuró fe
jedelem egy diszlakoma alkalmával az idegen her
ceg tányérjáról minden tétova nélkül vett el egy 
szelet sültet, mivel az kissé többet talált a tál 
ból kivenni, tette csak ama küzdelemről tanús 
kodik, mely az önkény és illem közt le 
folyt.

Közli  : K O R B A I FERENC .

OH MÉRT VONULSZ E L ? . . .
Oh mért vonulsz el lányka a magányb a 
Oh mért kerülöd a világ zaját ?
Lelked az élet illanó folyóját 
Egy szárnylegyintés nélkül ússza át.

Magányod csendjét nem zavarja semmi. 
Egy dal, mi édes múltadból kicseng . . .  
Egy dal, mi a jövő fecskéje lenne. . .
— Oly szomorú e temetői csend!

Kitárja keblét a világ előtted 
Minden virági- s pillangóival —
De itt e csendben vágynak és örömnek 
Ajkán örökre minden szó kihal.

Szép a világ, mint egy tündéri álom,
A mit szemedre lopva hint az éj,
S mi *zép reményben, édes gyötrelemben, 
Ifjúi vágyban bőkezű, pazér.

Menj ! . .  ifjúságod himbáló hajója 
Örömre vár, rengő ölébe vesz ; 
Könnyhullatással, hogy nézz utána 
Ha majd eltűnvén ég ködébe vesz.

E néma csöndben megrezzenti lelked 
Minden sugár, mi vakmerőn beront;
Hagyd a magányt annak, ki átkozódván 
Megtört reménye romjain borong.

Oh a magány mély, földalatti bánya, 
Sugártalan sir, végtelen vak éj.
Arcod mosolyba olvadó borúja 
Nem azt beszéli, hogy csak annak élj.

Minden tavasz virágot hoz neked, hogy 
Örömkönnyet csaljon szemedbe az.
— Én siratom a hideg sziveket, hol 
Megfagyva alszik a szelid tavasz.

KOMÁROMI KÁLM ÁN.

AZ IGAZI.
BESZELY, ir ta : MAJOR BÉLA. 

L

Mily sajátságosán gazdag, változatos, jellegzetes 
ez a mi édes magyar nyelvünk !

Néha egy szó — egész kifejezés, 
így például erősen meg vagyok győződve, hogy 

mikor az olvasók a cimül irt szót látják, önkényte

lenül egy kedves, makrancos, dacos teremtésre gon
dolnak, a kit sokáig nem tudott meggyőzni, meghódi- 
tani senki, kifogott mindenkin, mig végre akadt egy 
valaki, a ki ő rajta fogott ki, a ki megtérítette, meg
győzte, meghódította. Az a valaki, volt — az igazi.

65*
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S valóban egy kedves, makrancos, dacos, sze
szélyes, ingerlékeny, gőgös, elbizakodott kis leányról 
lesz itt szó, a ki nagyon szép volt, alapjában jó is volt» 
meglehetősen müveit is volt, derék is volt, de hát sok 
tekintetben meg nagyon hibás is volt. Nem nagyon 
tág, sőt mondhatni meglehetősen szűk látkörrel birt, 
tapasztalattal semmivel, gőggel, előitélettel sokkal. E 
hibáiból kellett kigyógyitani.

Egy előkelő vidéki ügyvéd leánya volt, egyetlen 
gyermek, s igv meglehetősen elkényeztetett. A város 
sem nem kicsiny, sem nem nagy; olyan közönséges 
alföldi város, melyekről a kis földrajzban olvassuk: 
„harminc-negyvenezer lakossal, megyetörvényszékkel, a 
püspök székhelye, stb.“

Arabella kisasszony a gőgöt anyjától örökölte 
Apja is nemes volt, az ősi nevű Tarfi családból, de 
anyja: Belényi-Balányi Piroska ő nagysága, szerfölött 
sokat adott régi földesúri származására, pedig azon 
napjainkban már mindenki túl van.

Családjának tagjai mind főispánok, alispánok 
voltak annak idejében, a kormány és megye kegyéből. 
Felvitték családfájukat a tizenharmadik századig, és 
büszkék voltak rá, hogy egyik águk gróf lett.

Arabella körülbelül a forradalom idejében, vagy 
egy kevéssel legvőzetése után, talán épen a legszomo- 
rubb korszakban, született.

Anyja azelőtt valamivel ment férjhez Tarfy úr
hoz, a ki akkor kezdett kitűnni. Több tekintetes ne
mes nemzetes és vitézlő család jurium directora volt, 
azonkívül országgyűlési követ, fiatal korához képest, 
igen tekinté lyes ember és valóságos ur.

Pompás svádája, nagyszerű eloquentiája volt, 
logikájának és juvisprudentiájának nem akadt párja, 
félelmes ellenzéki szónok, dühös agitátor. Később, 
midőn kiütött a foradalom, elhagyta ifjú nejét, katona 
lett, s egész az ezredességig felvitte, mi fényesen 
igazolja, hogy csatákban is volt, mert különben nem 
jutott volna tovább az őrnagyságnál, a to ll és a száj 
emberei rendesen azok lévén és maradván. Azután 
bujdosott egy darabig, majd előkerült, sohasem szól
tak hozzá, nem lett semmi baja.

Leánya első mosolyait nem látta, de hisz azok 
mindössze is. öntudatlan mosolyok lehettek s nem is 
igen nagy számmal voltak, mert a mama és a dajka 
egyhangú bizonyítása szerint, Arabella kisasszony már 
abban az időben is lehetőleg gazdálkodott velők; in
kább sirt és nyűgösködött akkor is.

Azután ismét letelepült a városban, s azóta nem 
is vált el leányától. Nagy fáradsággal bevágta az all
gemeine Gesetzbuch ezerötszáz paragraphusát, a civil- 
streit és straf-ferfárent, járatta a reichsgesetzblattot, fi
gyelemmel kisérte a ferordnungokat, letett mindenféle 
exámeneket és lett Bach idejében landes und Wechsel 
Advokát“, Schmerling-Apponyi idejében egyszerűen

ügyvéd, legújabban ismét köz és váltó ügyvéd, s ha 
a jelenleg folyamatban levő elsőbirósági szervezés fo
ganatosítását megéri, valószínűleg mint törvényszéki el
nököt lesz szerencsénk tisztelni. Átélt minden kormány- 
formát, beletalálta magát minden változásba — külsőleg, 
de belül mindig nyakas magyar maradt. Most is 
szélsőbal, bár nem dicsekszik vele; hanem magában 
meg van győződve, hogy eladtuk jogainkat, s el hisz. 
tulunk. Belenyugszik. Azt gondolja: mit tehet egyes 
ember? s él az idővel, úszik az árral.

Munkája és ügyessége által szép vagyonra tett 
szert. A város százezresei közé sorozzák; a legkitűnőbb 
honoratiorok egyike; van szép emeletes háza a piac 
közepén, szőlleje a hegyen és terjedelmes szántóföldéi 
a legjobb vidéken, melyet külön gazdatiszt által kezel
tet — és csak egyetlen egy leánya. Természetes, hogy 
e leánya legdrágább kincse, szemefénye és hogy 
meglehetősen el volt kényeztetve.

Belényi-Balányi Piroska ő nagysága a hatvanas 
évek elején halt meg. Az alkotmány uj hajnalának, 
mint nevezni szokták, földerültét már nem érte meg. 
Arabella kisasszony akkor úgy tizenegy-tizenkét éves 

j lehetett. Nevelőnő lakott a háznál a kedvéért, s már 
; meglehetősen ki volt fejlődve. Nagyon sajnálta, mert 

nagyon szerette édes anyját. Atyját nem szerette 
annyira soha. Ez nem egyszer részesült Arabella kis
asszony dacos, kicsinylő, megvető ajkbigygyesztésében 
vagy vállrántásában.

Ez ajk- és vállmimikát születésével öröklé. Ta- 
nitni ugyan nem tanította rá senki. Belényi-Balányi 

í Piroska ő nagyságának emléke e tekintetben tisztán 
áll. S bár a nevelőnő félig német, félig francia, és 
meglehetősen korlátolt, félműveltségű hölgy volt, az 
ily vélemény-nyilvánításokat épen nem pártolta, sőt 
midőn önmaga irányában alkalmaztattak, szigorúan 
tiltotta, de eredménytelenül.

Nem a legjobb viszonyban voltak egymással, s 
lehet, hogy ez káros befolyással birt Arabella kisas
szony jellemének képződésére. Kötelességszerüen eltöl- 
tötték a kiszabott órákat. Tanultak katekizmust, 
számtant, egy kis történelmet, a mint nőknél szokás;

! franciául, németül meglehetősen sokat olvas- 
j  tak , aztán nem törődtek egymással. — A szün

időt Arabella kisasszony rendesen magába vonultán 
tölté. Megvonult a kertben, vagy télen a szoba egy 
sarkában, kezében egy könyvet tartott, de nem olvasta, 
hanem elmerengett. Gondolkozott? ábrándozott? Ön
tudatlan gondolkozás és ábrándozás lehetett. Hisz mi 
tölthette volna be szivét ? mi foglalhatta volna el? Fej
letlen gyermek-kedély volt, ábrándjainak nem lehe
tett határozott alakja. És mégis szerette a magányt és 
sohasem unta magát.

Bábuzni nem szeretett s átalában nem osztá a 
korabeli leánykák szórakozásait. Később sem volt neki
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soha barátnője, apró titkoknak meghitt osztályosa. 
Magábazárkozott és büszke volt; sajátságos teremtés- 
Haragudott, ha háborgatták; szerette volna, ha min
den úgy történik, a mint ő akarta. Meglehetősen 
akaratos és durcás volt, szerfölött nehéz hangját elta
lál ni.

gyönyörére szolgált, azt folyvást szítani, küzdeni vele 
s leigázni.

Ha véletlenül férfinak születik, nagy hadvezér, 
világhírű kényur lett volna belőle. így is zsarnoka 
volt az egész városnak, a kiről mindenki beszélt, s a 
ki nem beszélt senkiről.

Apjának, mint már érintettük, nem is sikerült 
ez. A nevelőnőnek annál kevésbbé. És másoknak 
szintén n em. Nem szeretett senkit. Meg voltak a 
maga, habár talán hibás, félszeg, de megállapodott 
nézetei, melye k szerint mindenkit és mindent mérlegelt 
s kívánalmain ak nehéz volt megfelelni.

A fiatal leányokat, a kikkel barátkoznia kellett 
volna, a fiatal embereket, a kik udvarolni óhajtottak neki, 
szerfölött unalmasaknak találta.Nem osztá, szerinte, kicsi
nyes hajlamaikat, köznapi érdekeiket, a nélkül, hogy 
valami kiválóért, nagyszerűért lelkesült , eszménye 
lett volna. Hideg gőggel tekintett el embertársai 
fóllött, s megszokta magát legkülönbnek tekinteni.

Gyönyörű leány volt. A bálokban egyhangúlag 
neki nyujták a királynői koronát, s ő közönyösen fo
gadta a hódolatot, mint magától érthetőt. Rendkívül 
sértő, éles, gúnyos volt nyilatkozataiban, találó megjegy
zéseiben. Úgynevezett barátnőivel nem tudott, mert 
nem akart beszélni; nem talált köztük magához 
méltót. Egyikkel sem tegeződött; a lányoknál oly szo
kásos rögtöni bizalmasság ellőtte ismeretlen volt. Ud
varlóinak nevetséges oldalait bámulatos ügyességgel 
fedezte fel és kíméletlenül, gyakran az illem rovására 
tárta ki.

Szenved hetlen volt, de szép. Mindenki megha
jolt szépsége előtt, s az még elbizakodottabbá tette. 
Egyaránt kíméletlenül bánt az ifjú hölgyekkel és ifjú 
urakkal, senki sem viseltethetett iránta igazi jóindu
lattal. A ifjú hölgyek irigykedtek reá, de a jobb rész 
magába fojtá és viszahúzódott; a roszabbak pedig rá
galmazták, ámbár csak gőgjét hányhatták föl. Az ifjú 
urak meg, e veszendő lelkek, az őrülésig szerelmesek 
voltak bele. Féltek tőle, és mégis vonzódtak hozzá. 
Talán akaratjok ellenére forogtak körűié, mind a csil
lagok a nap körül. De mindegyik haragudott rá ; egy 
egy sértését nem tudták elfeledni.

A fiatalság már régen megállapitá. hogy nincs 
szive; hideg, érzéketlen szobor. De mégis Őrjöngött 
értté, törte magát u tána; a hideg, érzéketlen istenség 
csodálatos csáberővel bírt. Ah, mily üdv volna e hi
degséget, érzéketlenséget, gőgöt megtörni s az ellenke
zővé változtatni!

Csakhogy arra nem születtek. Nem tudták a 
módját. Nagyobbrészt igen közönséges urak voltak, 
a kiken Arabella kisasszony szellem dolgában nagyon 
túltett.

Ekkor jött a z i g a z i.
Nehogy azonban az olvasó valami rendkívülit 

képzeljen felőle, sietünk kijelenteni, hogy épen nem 
volt rendkívüli ember. Nem tudjuk, emlékeznek-e 
olvasóink Basaroff alakjára Turgeneíf „Apák és fiai“ 
című regényében, vagy Litwinoffra a „Fíist“-ben ? 
Olyanforma volt, mintha e kettő egyesítése lett volna; 
de mégsem egészen. Egyszerű orvos volt, pláne fiatal 
orvos, kezdő. Pesten végezte az orvosi tudományo
kat, aztán egy körutat tett Bécsben, Berlinben, Páris- 
ban, hogy a kórházakat tanulmányozza és tanuljon, s 
aztán megválasztották itthon megyei főorvosnak. Ez, 
ugy-e, mind nem renkivüli ?

Megjelenésében sem volt semmi rendkivüliség. 
Csinos, délceg alak volt, az igaz, hanem a külső 
szépség a férfinál egészen mellékes dolog. Hisz előtte 
is voltak a városban szép fiatal emberek; az aljegyző: 
Ordas Kelemen barátunk, valóságos Alcibiadesz, s még
sem tudtak Arabella kisasszonynyal boldogulni. Nem 
is a külső szépség tette azt. De modorában sem le
hetett semmi rendkívülit fölfedezni.

Igen nyugodalmas, hidegvérű ur volt, a ki jobb 
szeretett szemlélődni, mint szerepet játszani; min
denki iránt szívélyes, előzékeny, s a mellett szerfö
lött, szerény.

Ő magasan állt fölöttük, sérthetiensége büszke 
öntudatában. Nem bánta, akármit beszéltek is felőle. 
S valóban nem is beszélhettek semmi roszat, csak, 
mint mondók, nevetséges gőgjét, melyen senki sem 
tud ott még kifogni.

Valóságos hadi-lábon állott vele szemközt a vá
ros összes fiatal sága, sőt az öregek közül is az érde
kelt mamák, papák s a többi. De szemében mindenki 
nyájas, alázatos kedvkereső volt, mig ő mindenki iránt 
kegyetlen, kíméletlen, fólsemvevő. Jól tudta az ellene 
táplált ellen séges indulatot; de nem törődött vele sőt

És mégis ő volt az igazi. Ő volt hivatva, hogy 
Arabella kisasszony gőgjét, hidegségét, éizéketlenségét 
megtörje és alázattá, melegséggé, érzelmességgé vál
toztassa.

Mert eltalálta a hangot. Talán öntudatlánul, ta
lán öntudatosan.

Már néhány hete volt a városban, s még sem talál
koztak, bár sokat hallottak egymásról.Föl lehet tenni,hogy 
Felledi barátunk (igy hitták az orvost) kimerítő érte
sítést nyert Arabella kisasszony szeretetreméltó és nem 
méltó tulajdonságai felől, mert az első találkozáskor
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úgy állottak egymással szemközt, mint ellenséges 
felek.

Valami majális, vagy ilyes volt a ligetben. Fel- 
ledi barátunk megjelent, mert gondolta, hogy ez leg
jobb alkalom lesz a város notabilitásaival megismer
kedni, a nélkül, hogy köteles bemutatási látogatáso
kat tenne az egyes házaknál.

Arabella kisasszony ez alkalomra kiválóan fel- 
ókesité magát. Nem volt hiú, azaz tulajdonképen me
lyik no nem hiú? de ez nem volt hibája. Az öltöz
ködést és csínt csak mint eszközt tekinté, melylyel

(Vége

ellenségei (mondd: barátnői) fölött diadalmaskod hátik. 
Szeretett fényelegni, de csak azért, hogy vetélytárs- 
nőit, tulajdonképen leigázott hadi-foglyait, annál in
kább korlátok közt tartsa.

Most azon mellékcél is lelkesité, hogy a csoda
orvosra, a kiről már oly sokat hallott, a ki Pá risban 
is járt, lehetőleg előnyös benyomást gyakoroljon. Erő
sen meg volt felőle győződve, hogy most egy rab
szolgájával több lesz, még pedig oly rabszolgával, a 
kiről előre sokat tartott, a kiPárisban is já rt s igy bi
zonyára különb ember, mint a többiek.

köv.)

PLATO SZERELME.
— SACHER-MAS OCH BESZÉLYE. —

„A lélekben nyilvánuló szépség a testi 
bájaknál többre becsülendő.“

Plato lakomája. 28.

Örömest látogatom a Tarnowék házát, hol a 
legcsekélyebb tárgyat szemlélve is, a legsajátságosab b 
kedélyesség ölel át. E kedélyesség ott a légben lá t
szik rejleni, mert mindent át meg áthat: a nemes ud
var szürke falait, az ócska, kopott bútorzatot, az em
bereket és állatokat, s ha azt a léget csak kevés ideig 
szittuk is, bennünk nyugodt derültséget idéz elő. A 
világosságnak és melegségnek egy neme e z , — és 
én nagyon hiszem, hogy e melegség'^s világosság fő
leg az öreg Tarnow Karolina grófnőtől sugárzik ki. 
Nem egyszer feledtem el és győztem le but, gondot, 
kínzó kétséget és mély fájdalmat az ódon fa-mozaik
kal cifrázott nagy szekrények s vén cselédek közt, 
ölembe a nagy fekete kandúrral a lobogó kandalló nál 
ülő grófnő szemeinek meleg, üdítő világánál.

Még most is oly jól érzem magamat. Sokáig 
távol voltam hazámtól, visszaérkezésemkor először is 
Tarnow grófnét látogattam meg és ő most újra szem- J 
közt ül velem, kezében tartja kezemet s kék szemével J 
lelkemben kutat, — mert maradhatna-é e szem előtt 
valami elrejtve ?

Zuzmarás, tiszta, de hideg, nagyon hideg téli est 
van ; kívülről pár csillag ragyog b e ; a kandalló tüze 
vörös nyelvét öltögeti ki a padolat szőnyege fölött 

és mi csevegünk. Nekem nagyon sok beszélni va
lóm van, s ő alig győz a hozzá intézett kérdésekre 
válaszolni.

A grófné az egyetlen, ki anyámon kívül bennem 
tiszteletet gerjesztett; de e nő, kinek fönsőbbségét 
mindenki érzi, korántsem követelő; még termete sem 
nagy. Aféle iciny-piciny gyönge testalkatú n ő ; kicsiny 
arca, melyet az idő tisztes ősz fürtökkel körit, a leg

nagyobb finomságot és szépséget tünteti fö l; de e 
szépség szellemi, mint szellemi a hatás is, melyet az 
emberre e nő gyakorol, s e hatás főleg nagy kék sze
mében rejlik, mely mitha csak a túlvilágból pillantana 
a miénkbe át.

E szellemi tulajdont fia Henrik gróf is örkölte 
és ha olykor rám tekint, pillanatra azt gondolom, ba
rátom legelteti rajtam szemeit.

— Mit mivel most a mi Platónk, — kérdem 
hevenyében; — több mint egy év óta hirt sem ve
hettem felőle.

— Egy év óta, — szólt a grófnő — sok min
den történt ebben az évben. Elvált nejétől. . .

— Nejétől? — vágtam közbe hevesen, s ön- 
kinteleniil fölpattantam a székről! — hát van Hen
riknek neje? Plátónak — neje! Hiszen ez teljes le
hetetlenség.

— Tehát ön még azt sem tud ja , hogy meg - 
nősült ?

— Semmit, de semmit sem tudok.
— No de azért csak üljön le, — szólt a grófnő.

— Igen, ő ezelőtt egy évvel házasodott meg, s néhány 
hete, hogy elvált nejétől.

Leültem.
— Tehát Plato megnősült és elvált, — szóltam ;

— én ezt egyáltalában nem értem. 0  — a nő- 
gyülőlő!

— Az ugyan soha sem volt, — válaszolt a 
grófnő.

— E szerint ez a bölcsész, ez eszmények em
bere, ki semmi földi tápot nem akart magához Tenni,

I ki mindig mint szent Dénes a Voltaire „PuceUe'-jé-
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ben, szivárványon lovagolt és a nőben csak a legszel- 
lem dusabb és legszebb majmot lá t ta , — megnősült;
— csaknem hihetetlen. Még most is magam előtt 
látom őt, a mint három évvel ezelőtt vele utószor ke
zet szoriték. Akkor még egyetlen egy nővel sem érin- 
kezett; de m égis! Azt kérdém tőle egy Ízben: S te 
még soha sem lettél volna szerelmes ? 0  pedig igy 
válaszolt : — De igen — de az férfi volt.

A grófné mosolygott.
— Még most is magam előtt látom őt — foly- 

tatám — a mint szép arca e felett elmosolyodott; 
gyermekies, csintalan mosoly volt ez, és őt mindig úgy 
képzeltem, mint átöltözött leányt; ép oly gyöngéd, 
vonzó volt egész megjelenése; mindig lábujjhegyen 
járt, hamar elpirult, lesüté szemét ha beszélt, s kezével 
oly mozdulatot tett, mintha úszni akart volna. 0  
örömest kitért a nők elől s a férfiak iránt oly gyön
gédséggel és szeretetreméltóan viselte magát, mint má
sok a hölgyek iránt. A mellett páratlan barát volt, 
s képes leendett magát föláldozni azokért, kik szivé
hez közel álltak.

Semmi választ nem nyertem, mert mialatt én 
ezeket elmondám, lassú, méltóságos léptekkel megje
lent a fekete macska s bársonysima talpain nesztele
nül érkezve a kandallóig, egy ugrással a grófnő ölé
ben termett,hol szemhunyorgatva elkezdett fonni és farkát 
kunkorgatni. Ezt a cicát Miminek nevezték s az e 
fajta állatok közt a legtökéletesebb volt; valódi macs
kaszépség ; a mellett kerek sárga szemében oly sok 
szellem honolt, —természetesen macskaszellem—s annyi 
lélek és jóság! És e cicának saját története, végzete 
és világfájdalma volt, mert a szerencsétlen? macska
létére emberi lénybe lett szerelmes.

Miután a grófnőt üdvözölte, térdemre szökkent 
át s midőn simogattam, érzem, hogy pompás bundája 
még egészen hideg a téli külső légtől s kellemes üde- 
séget árasztott szét.

— A nők iránt való ellenszenve tehát inkább 
csak bátortalanságból eredt, — kezdém ismét a be
szédet.

— Nem, ő neki elvei vannak, — viszonzá a 
grófné. A macska e pillanatban a kandalló párká
nyára pattan t föl, hol kényelmesen elhelyezkedve, úgy 
látszott mintha nagy feszültséggel venne részt társal
gásunkban.

— Elvei?
— Igen, és általában többen bírnak eszmény 

természettel és tiszta szívvel — szólt a grófné — 
mint hinni lehetne. Csakhogy némely ember szégyenli 
jóságát s úgy palástolgatja azt, mintha az által meg 
lenne bélyegezve, mint valami gonosztevő. Es ön is
— előttem ugyan soha se játsza a pessimistát, a li- 
bertinust — én jól ismerem önt.

No de hagvjnk ezt. Hogy azonban megértessem 
önnel, hogy történt mindez, nagyon messze vissza kel
lene mennem s még ha mindent el akarnék is be
szélni, ön nem értené meg házasságának történetét. 
Hogy is kezdjem tehát? — tévé utána gondol
kozva.

— Szerfelett kiváncsi vagyok.
— Önnek az ő korábbi élményeit kell ismernie,

— kezdé ismét a grófnő — és csak akkor nem Ítél
heti el fiamat méltatlanul, legjobb lesz tehát — ------
Ezzel fölkelt, kinyitott egy terjedelmes szekrényt s 
egy füzetet vett elő, melyet egy pillanatra lapozgatott. 
Aztán igy szólt:

— Olvassa ön e leveleket, de a közben soha se 
feledje, hogy ezek nyolc évvel ezelőtt Írattak, és hogy 
akkor az én Henrikem nem volt több mint húszéves, 
azonkívül úgy mint ezek elrendezvék, sorjában olvas
gassa. Henrik maga, mikor utoljára nálam volt, egy 
tűt s kék cérnát kért tőlem s e leveleket összefűzve a 
címet is sajátkezüleg irta fel.

Késő idő' volt mikorra hazaértem, de nagyon 
ingerelt a kíváncsiság és azonnal hozzá fogtam az ol
vasáshoz, a nélkül, hogy egy pillanatra is letettem 
volna a füzetet kezemből.

Anyámhoz intézett leveleim.

Édes anyám!
December 7-én.

Szerencsésen megérkeztem és igen jól érzem 
magamat, csak az a baj, hogy nagy egyedüliségben 
élek — és nem szégyenlem bevallani — nagyon bú
sulok.

Hiszen tudod, hogy én a katonakabátot felöltém, 
hogy abban az országban, melynek polgára vagyok, 
hivatásomat betöltsem, de nem azért, hogy a hőst 
játszhassam. Honvágy gyötör, élénk, mély honvágy, 
miattad és minden régi bútor, minden homályos zug 
és fekete cicám, sőt még atyám miatt is, ki pedig 
mindig oly szigorúnak és idegennek mutatta magát 
irántam.

Én még csak most távoztam el először a ház
tól. Lakásom nyájas és kényelmesen van berendez
ve ; már ezredesemnél is tisztelegtem s bajtársaimat 
is meglátogattam; az ezredes meglehetős hideg volt 
hozzám, a tisztek pedig sértő nyájassággal viselik ma
gokat irányomban. Éreztetik velem, hogy arany kard
bojttal érkeztem az ezredhez.

így tehát egyedül üldögélek esténkint a meleg 
kályha mellett; legényem vizet forral a theához és 
én el-elgondolkodom s ezek az én legboldogabb óráim, 
mert ilyenkor nálad vagyok, a mi kedves lakunkban.



524

Csak szememet kell behunynom s minden oly híven 
lebeg előttem. Most öt óra, tehát az az idő, mely
ben szobádban kávézni szoktunk. Anna már teríti a 
nagy kerékasztalra a sárga, virágos asztalterítőt s Mar
cin csörömpöl a csészékkel; hallom kedves hangodat,
— hallom Alfrédet és Románt a mint a jó Annával 
tréfálnak, a mint őt s z e n t  k o p p  a u t ó n a k  neve
zik, a miért ő annyira haragszik. Én nem tudom, 
honnan van, de most sem az ő tömérdek szent képe, 
sem mirthusz-füzére sem Seraphikus atya iránti rajon
gása fölött nem tudok nevetni, sőt még a szüzek egy
lete felett sem.

Marcimnak nevetséges szenvedélye is a gouver- 
nante iránt csak tezmészeti szükségnek tűnik föl előt
tem ; szinte hiányt érezne a ház, ha ő mig fölszolgál, 
szemeit epedőleg nem forgatná, nem sóhajtozna s mig 
a padolatot csiszolja és keféin táncol, franciául nem 
tanulna. Mit csinál Adám, a derék Adám, kit már 
gyermekkoromban oly igen szerettem, kinek engem, 
dajkámon kivül egyedül volt szabad ölébe fölvenni, 
és akit én istállószagának, szenyes kezének és pálinká
tól vörhenyes arcának dacára s z é p  A d i n a k  nevez
tem. De igazságtalan vagyok iránta, mert egy Ízben 
mégis megmosta szurtos kezét és az akkor volt, mi
dőn kabátjának gomblyukában két vörös szekfüvel a 
Rózsi kezét megkérte. Hogy vájjon lakodalma napján 
megmosakodott-e, azt már nem tudom. Hát Rózsi 
mit mivel, az a jó lélek, ki nem egy könyet ejtett 
az almásrétesbe, melyet elutazásom alkalmára készí
tett ? De én csak a cselédség felől beszélgetek s majd 
el is feledtem. . .

Azonban fivéreim jól tudják, mennyire szeretem 
őket, az én legjobb barátaimat. Ki vezényli a fran
cia serget, mióta távol vagyok? A harcosok bizony
nyal keresik Napóleonjukat, és a gránátosok közül is 
négy legényük hiányzik az osztagból s a gárdától egv 
nyargonc — és én nem titkolhatom tolok el, a dzsi- 
dásoktól is egy — bizonynyai haragusznak, — de 
mondd meg nekik, hogy nagyon roszul esett megválni 
papirkatonáimtól s azt a néhányat elhoztam magam
mal és most asztalomon vannak kiállítva könyveim
— és Puskin meg Lermontow szobrai közt.

Kávézás után, látom mikint ülsz varróasztalkád 
elé, melyre egy város van festve, alatta nagy betűk
kel „Pétervár“ áll, mert különben senki sem ismerné 
meg. Emlékezel-e még, midőn én, mint gyermek, 
nem tudtam megjelölni nevéről Festenburg u ra t , ha 
olykor atyámat látogatni jött, s ilyenkor varróaszta
lodhoz szaladván, eszembe ju to tt az s örömmel kiál- 
ték föl: „Festenburg ur van nálunk mama, Festen
burg u r ! “

Látlak varróasztalodnál ülni fehér főkötővel s 
Pétervár város ingekkel és harizsnyákkal van bebo
rítva s veled szemben függ elhalt kis nővérem arcképe,

ágyad fölött pedig a megváltó keresztje és a széni 
anya a Jézuskával; és ha sötétedik, a cselédség beül 
abba a nagy szobába, melynek egy ablaka sincs, és 
melyben örök setétség borong. Anna már harmincad
szor olvassa Rinaldino Rinaldinit, vagy a kegyetlen 
Iván cár és testőre történetét; te pedig előszeded a 
ruhadarabokat és rongyokat s befeded a kalitkákat, 
melyekben a madarak, fejeiket szárnyuk alá rejtve, 
gunyasztanak; a seregéty, a gerlicék, keresztorruk és 
a huszonegy kanári madár — úgy hiszem, valóban 
21, vagy talán még több, miután mi a fiókokat soha 
sem ajándékoztuk el, habár azt mindig ünnepélyesen 
fölfogadtuk, — mind-mind alunni készülnek. Élnek-e 
még a cicák és az én fekete Mimi barátom ? Ki szokta 
most a p p o r t o z n i ?  Hát a vén Dzsax, nem fojtá-e 
meg ismét Adámnak valamelyik tengeri nyulját ? — 
Szinte hallom morgását és falakodását, midőn Ro
man az asztalra teszi elébe az apró kenyérgöm
böket.

A szalonban is a szürkület homálya lebeg már, 
mint akkor, midőn atyám abban engem előőrsre állí
tott ki, midőn a fehér függönyök mozogni látszottak 
és én sírva futottam onnan el. Ah, az a szép, ked
ves szalon, mely napvilágnál oly vonzó hatást gya
korol kék selyem bútoraival, vörös virágú kaktuszai
val, számos képével : a macskával játszó leánykával, 
az álarcossal, Mózessel, ki Izrael népének a pusztán 
kígyót mutat s a tájképekkel, melyeken én minden fát 
s minden ágat ismerek!

Atyám szobájában ül a márványasztalnál olvas
gatva, az asztalon áll Virgil, Güthe az ő hosszú ka
bátjában, és nagy Frigyes. Hányszor töltém az időt 
el azzal, hogy kis kardját hüvelyéből kihúztam és is
mét betaszitám.

Ott van Napóleon is lovogolva ülve a széken 
mint a lipcsei csata alkalmával és a kis porcellán 
zongoraművész hosszú copfjával. A két ablak közt áll 
fenyegetői eg a vértes vitéz, kinek sisakja fölött két 
csorba kard van keresztben elhelyezve; még látszanak 
ezeken a véres rozsda-foltok; ott függ a falon egy tö
rök lobogó s egy tatár kánnak vért-inge, annak, kit 
egy Tarnow előd Sobieskv alatt Zolkiewnél levágott; 
ott diszlenek a mongol nyilak is, melyekhez soha sem 
volt szabad nyúlnom, mert meg voltak mérgezve.

De én oly tárgygyal mulattatlak, melyeket te 
untig ismersz, de a melyek mindamellett oly kimond- 
hatlanul becsesek és érdekeseknek tűnnek föl előttem, 
mióta azokat odahagytam.

Óhajtasz valamit felőlem tudni és én ma miről 
sem tudathatlak, azonban közelebbi levelemb en remé
lem közölhetek veled egyet-mást; mert a mint honn- 

j létem alatt mindent elbeszéltem neked, ép úgy ezen- 
I túl is fölleplezem előtted legtitkosabb gondolataimat 
I és érzelmeimet, még az olyanokat is, melyeket ön-
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magamnak szégyelnem kell. Mindent megírok neked, 
még ha meg is sokallod, mindent mi velem történik ; 
minden gondolatot és érzeményt, mely lelkemen át
vonul ; számolok tetteim felöl, és te mindig tudatod 
velem, épugy mint mikor honn laktam, vájjon eszélye- 
sen és helyesen cselekedtem-e ? Mert te mindig jól 
vezéreltél engem kedves gyöngéd kezeddel s ha sze
medet nyájasan legeltetted rajtam , tudtam azonnal, 
hogy meg lehetek magammal elégedve. Élj boldogul 
kedves anyám, üdvözölj nevemben mindenkit, teljes 
szívből, —

hálás fiad, 
Henrik.

U t ó i r a t. Épen midőn be akarom zárni- leve
lemet, ju t eszembe, hogy még közölnöm kell veled egy 
feltűnő találkozást. Midőn a laktanyából szállásomra 
indultam egy fantasztikus szánka suhant mellettem el, 
melyben egy pompás öltözetű fiatal nő ült. Én csak 
pillanatra láthattam őt, de annyit tudok, hogy szőke 
haja és szép szeme van, s tartása olyan, mint egy her
cegnőé vagy fejedelemnőé. Megállottám s utána te- 
kinték és ha négy kis ukrániai lovának szárnya nincs, 
utána futottam volna. Képes vagyok a sétányt, szín
házat sőt az egyházakat is befutkosni, hogy őt újra 
föltalálhassam, s ha egykor lakását kifürkészhetem, 
órákig el tudok állani ablaka alatt, csak azért, hogy 
a függönyökön át, a szobában ide-oda vonuló árnyát 
szemlélhessem.

Fejtsd meg ezt nekem. Egy szép asszony a leg- 
igézőbb előttem; éjjel-nappal képes vagyok felőle gon
dolkozni; regényeket alkotok képzeletemben, melyek
nek hőse én vagyok és hősnője ő ; fölmerül álmaimban 
is; de én soha sem gondolok arra, vajha bírhatnám 
őt, sőt arra a meggyőződésre jutottam, hogy csupán 
tiz szót kell vele váltanom, hogy. . .  Egy szép nő 
úgy tűnik előttem föl, mint valami műremek, például 
valami festmény, melyet soha sem szabad érinteni, sőt 
a melyhez közeledni sem lehet, ha az ember azt akarja, 
hogy a varázs el ne oszoljék.

Én újra látni fogom hercegnőmet, de bizonyára 
soha sem fogok vele beszélni. Én úgy teszek, mint 
a hogy te rózsáiddal: belélekzem illatát, megbámu
lom alakját, de soha sem szakasztom le. Nevess ki 
egyébiránt, hogy én mint eféle balga fickó, oly büszke 
rózsának még leszakasztásáról is beszélhetek.

Bezzeg jó hosszú levelet kaptál m ost; no de leg
közelebb annál rövidebben irok. Légy elnéző gyer- 
mekies hősöd iránt, de hát nekem az az egyetlen és 
legnagyobb boldogságom, ha hozzád irhatok. Jó éjt 
kedves anyám.

Dec. 11-én.
Kedves anyám!
Csókolom kezeidet kedves leveledért. Mily bol

dog vagyok én, hogy mindenki jól érzi otthon magát, 
még a 21 kanári madár i s ; tehát még sem csalód
tam számukban. Légy megnyugodva, én folyvást vi
selem a meleg harizsnyákat, mint azt nekem megpa
rancsoltad és nem is fogok meghűlni. A bárónőnél 
még nem tisztelegtem — de legközelebb megláto
gatom.

Azt irod nekem, hogy élvezzem az életet, te, ki
nek az életben csak keserűség ju to tt . te adod ne
kem e tanácsot, hogy szánkázó tündéremnek vagy 
bármely halandó szép asszonynak udvaroljak ; te, ki a 
szerelemben csalódást, fájdalmat és boszuságot találtál 
és végre annak képzelt örömeivel teljesen fölhagytál.

Csak azért, mert fiatal ember vagyok!
Én nem vagyok oly nagyon fiatal; vagy igen: 

én még csak húszéves vagyok, de lelkem érett és 
szivem elaggult. Nem, nem elaggult, hanem elhalt.

Tudom én, hogy te nem voltál atyám mellett 
boldog; hogy te nyugalmasan megvonulva éltél gyerme
keiddel, mig ő . . . .  Ha te nem voltál szerencsés a sze
relemben, az életben, ki legyen akkor szerencsés, k i
nek lehet akkor arra gondolni is, hogy a boldogságra 
jogosult ?

Mit én rajtad észleltem, mit én olykor házunk
nál tapasztaltam, folyvást nyitva tartván gyermekiesen 
kiváncsi szememet, az mélyen meggyökerezett lel
kemben.

En félek a szerelemtől; sokszor említettem ezt 
előtted és te, jó angyalom, te tisztalelkü szent nő még
is világfivá akarnál engem átalakítani! Igen te méltá
nyos vagy az ifjúság szilaj szenvedélyei iránt, elnéző 
az emberi hibák és ösztönök felett, mert te magad 
oly szigorú, oly erényes vagy. Én is örököltem va
lamit lényedből, nem mintha jobb lennék, mint más 
emberek, — de mégis kissé gyöngédebb érzülettel bí
rok s aztán szintúgy mint te, iszonyodom minden 
nemtelenségtől.

A színházat már több Ízben látogattam ; ott is 
csak azt észlelem, hogy az emberek, kik oly igenpöf- 
feszkednek miveltségükkel, tulajdonképen csak fél-va
dak. Sok cifraságot vettem észre, de a költészet és 
színművészet iránt nagyon kevés fogékonyságot; az 
emberek csak kacérkodnak, mig én egészen az elő
adásba mélyedek el.

De miért van az, hogy a legjobb irók a rég le
tűnt kor cselekvényeit és embereit állítják elénk? Ne
kem úgy tűnik ez föl — talán merésznek is tetszik 
ez állításom — mintha ezáltal némi félszegség szár
maznék. Én a legélénkebben sejtem, hogy Egmont 
Stuart Mária, Radziwil Mária s a kegyetlen Iván nem
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úgy gondolkoztak, éreztek, annjóval kevésbbé beszél
tek, mint őket a költő beszélteti, és mi nem értjük, 
hogy korunk emberei, oly tetteket követhetnek el, me
lyeket csak az elmúlt századokban lebete, és ha a 
költő úgy állitná őket a színpadra, mint a minők va
lósággal voltak, mindnyájának a kor szinezetét adná 
meg — mi bizonyára lehetetlenség — s akkor még 
kevésbbé értenénk őket.

Rám teljes benyomást csak az oly müvek tesz
nek, melyeket a jelenkor nyújt, ép úgy a jó francia 
színmüvek, mint Gogolnak „Revisor“-a, vagy Gribo- 
jedownak „Szerencsétlenség észszel bírni“ cimü müve, 
és én azt is hiszem, hogy mi ezen az utón a legjobb 
történeti müveket kapjuk és részben már is bírjuk; 
igy rajzolta Shakespeare „Konok“-jában, Moliére a 
„Fösvényében, „Tartüffe“-ben, az „Embergj'ülölő“- 
ben, „Képzelt betegében, — Moreto a „Donna Dia
n á éb a n , Beaumarchais „Figaro lakodalmáéban, Les
sing „Barnhelmi Minná“-ban, Schiller a „Rablók“- 
ban és „Ármány és szerelem “-ben, Goethe „Clavigo“- 
ban és a „Testvérek“-ben a kornak embereit, de reánk 
nézve azok felülmulhatlan élethüséggel biró történeti 
képekké váltak és csupán az ily müvek érdemlik meg 
nézetem szerint, hogy műremekeknek neveztessenek.

így pl. rettentő balgaság ama rablókat, kik épen k i
növéseik, ferdeségeik által tüntetik elé oly remekül a 
német zivataros és nyomasztó időszakot, a harminc
éves háború korabeli öltözetben játszatni; miért nem 
szerepeltetnek inkább egy Moor Károlyt frakkban, és 
a Konok hölgyet chignonnal ? Még valamit k( 11 ne
ked elmondanom. A német színművészek tragédiáik 
természetlenségét igen növelik; Ők modorosak előadá
saikban és pathoszszal beszélnek, mi engem gyakran 
nevetésre ösztönöz, s úgy látszik, szinte tanulmányok 
tárgyává teszik, akép járni és mozogni, mint a hogy 
egészséges testű egyén sohasem szokott.

Órámat, mint azt meghagytad, 80 frton vettem ; 
hajkenőcsöt is 1 frt 50 kron; szappant 1 frton. Drá
gán vásároltam-e? Tudasd ezt velem, s akkor jövőre 
olcsóbban vásárlók.

Csak bátran, dorgálj meg, ha valamit helytelenül 
teszek.

Már ma almásrétest ettem, de annyit mondha
tok, hogy a Rózsi sütötte rétes mégis csak jobb 
volt.

Csókollak mindnyájatokat.
Henriked.

(Folyt, következik.)

A monolog megismertet bennünket a drámai sze
mély bensejével; föltárja a s z ív  egy rejtekét, melynek 
tulajdouképen rejtve kellene maradni. A monolog 
magában véve egy kis dráma, — nyilatkozata a benső, 
a lelki actiónak. E szempontból a magánbeszédek 
kevésbé természetellenesek, mint a párbeszédek alatt 
félremondott monologok, — s viszont ezek is termé
szetesek lehetnek, mert egyre megy: akár egyedül 
beszél a személy magában, akár egy másikkal szem
közt. A mondott szavakat itt is, ott is senki 
sem hallja meg a drámai személyek közül, — miután 
mindkét esetben csak gondolatjait akarja tudtul adni a 
közönségnek. — Nagyon hibáznak ennélfogva ama 
drámaírók, kik a cselekvényt a magánbeszéd kihall
gatására építik. A félremondott mondóka kihallgatása 
szintén hibás, noha olyan költő is, mintMoliére, meg
hallatja személyeivel. így péld. Harpagon félig meg
hallja fia inasának felremondott szavait. Nem akarom 
Mohért vádolni e miatt, inkább magyarázni akarom s 
azt hiszem nem tévedek, ha azt állítom, hogy itt nem 
hiba a titkos mondóka megértetése, miután az illető 
szavak gúnyos megjegyzések voltak Harpagonra, s igy

mintegy szántszándékkal ejtettek ki félhangosan. 
Aztán Harpagon is oly ravasz és gyanakodó, hogy 
a puszta légben is hangot hall, mi a néző illusióját 
tetemesen elősegíti. Alfieri, ki a magánbeszédeket 
tán nagyon is bőven használja, szigorúan kerüli a fél
remondott mondókákat. Én legalább nem emlékszem, 
hogy egvet is találtam volna müveiben.

Alfieri reformálása a drámában még több körül
ményre kiterjedt. Müveiben egyhelytt ezeket mondja : 
„Nem találtok itt afféle ismeretlen személyeket, mint 
például A e g i s t  a „Merope“-b an ; sem látható s be
szélő árnyakat, villámlást, mennydörgést, égi tünemé
nyeket, — sem hajmeresztő mészárlásokat vagy vala
mely természetellenes, szükségtelen gjólkosságot; sem
miféle erőszakolt, valószínűtlen fölfedezést, titkos le
veleket, levágott hajfürtöket, szóval semmit sem ama 
tömérdek, elcsépelt deus ex machinábó!.“

Egy másik helyen igy szól tragédiáiról: „A leg
főbb hiba, meljTet minden tragédiám kivitelében ész
reveszek, a forma ugyanazonossága. A ki egyet meg
vizsgál — valamennyit vizsgálta meg. Az első fölvo
nás nagyon rövid, a főszemély majd sohasem jelenik
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meg a második felvonás előtt; sehol sincs véletlen 
esemény; sok a párbeszéd; a negyedik fölvonások 
gyöngék; itt-ott hézagok vannaka cselekvényben, melyeket 
szerző a párbeszéd tolmácsolta szenvedély által iparkodik 
kiegészíteni, takargatni. Az ötödik felvonások felette 
rövidek, igen rohamosak; — a haldoklók keveset be
szélnek: ez röviden mind e tragédiáknak közös tulaj
donságuk.“ — Ha valamely iró maga leplezi le hibá
ját, mely m i n d e n  művében előfordul, akkor való
színű, hogy e hibát szándékosan követte el. S 
valóban, a forma egyhangúsága, melyet mi is emliténk, 
s melyet itt Alfieri magának szemére hány — nem 
egyéb, mint tökéletes öszhangzása minden tragédiájá
nak azzal a példánynyal, melyet maga teremtett ma
gának, s melyet mindig szeme előtt tartott.

De a legnagyobb változás, melyet Alfieri Olasz
ország drámai költészetébe behozni iparkodott, a 
nyelvezet reformálásában áll. Minden előde gyakran 
a mesterkéltségig széphangzatu volt, elannyira, hogy 
a versekben is az olasz zenét véltük hallani. A dic- 
tiót ragyogó képekkel, lyraí ékességekkel emelték; 
azonkívül beszédesek voltak egész az áradozásig. 
Párbeszédeik telve vannak moralis elmélkedések-, 
philosophiai fejtegetések, s egybevetésekkel. — Al
fieri, hogy e hibákat kikerülje, a másik tulságba esett.—

Négy első szomorujátéka: „Fülöp“, „Polynices“, 
* Antigone“ és „ Virginia* feltűnő föllötte kemény, zord 
irálya által. E négy szomorujátékát együtt adta ki, 
mert mind a 19 színmüve három különböző időközben 
jelent meg. Homály és merevség még a következő 
hatban is felette bőven található, noha a számos 
megróvás, mely Alfierit érte, arra bírta őt, hogy 
stylusát megváltoztassa, szófüzéseiben természetesebb 
legyen, — a névelőt, melyet gyakorta elhagyott, is
mét használja, ellenben a névmásokat elvesse, melye
ket gyakran, — különösen a fordulatokban, — ismé
telt. Alfieri, ki félt, hogy Metastasióhoz hasonlítják, 
arra törekedett, hogy nyelvezetét keménynyé, szagga
tottá tegye, a jó hangzatot — ha nagyon sziszegővé, 
édeskéssé vált volna, megrontotta, — minden fölösle
ges ékességet, minden figurát, minden hasonlatot ke
rült, mig más arra törekedett volna, hogy irályát 
mind e bájakkal szépítse. Következő soraiban, me
lyekben drámáit Ítéli meg, így szól: «Meg kell valla
nom, hogy valamennyi,—a mi az irályt illeti, — szerin
tem, eléggé tiszta, correct s minden gyöngeségtől 
ment; meg kell vallanom, hogy nvelvezetök sem na
gyon epicus, sem lyricus, kivéve ha az lehetséges volt 
a nélkül, hogy megszűnt volna tragicussá lenni; azért

sohasem találhatni bennök hasonlatokat, kivéve itt-ott 
egy rövid metaphorát, sem elbeszéléseket, s ha elő
fordulnak is ilyenek, mindig rövidek és sohasem fö
löslegesek A gondolatokban nincs bombaszt s a ki
fejezésekben is csak nagy ritkán. Közbe-közbe uj sza
vak jönnek elő de ezek is inkább a rövidség, mint az 
újság kedvéért lettek alkotva.“

Alfieri téved, ha azt hiszi, hogy nyelve tragikai lesz, 
mihelyest minden metaphorát s ékességet kerülve 
zorddá, a puszta természet hangjává teszi. Nem va
gyunk barátja a cifra, nagyhangú stylusnak, — de a 
választékos, virágos és erőteljes nyelvet még a drá
mában is jobban szeretjük, mint a zordat, egyhangút, 
mint a puszta természeti hangot. És pedig a kö
vetkező okból: A drámai költő nem pusztán tünteti 
fól a valót, hanem úgy a mint ennek lenni kellene. 
Anyagul a nyelvet használja, mint a szobrász a már
ványt, a festész a festéket, a zene-költő a hangot.Sem egyik 
sem másik alá nem rendelheti az anyagot a kivitelnek, 
más szóval egyik sem hanyagolhatja el az anyagot, 
miután az anyag tökéletesbitése maga a kivitel. A 
tragicus költőnek, — ennélfogva — előbb k ö l t ő  i-vé 
kell tenni a nyelvet, hogy költői müvet teremthessen 
rajta, — ép úgy mint a szobrásznak a követ is előbb 
idomítani, a festésznek a festéket előbb (keverés utján, 
miben Rafael titka rejlik) elkészíteni, s a zeneköltőnek 
a hangot megválasztania kell. A drámai költő ennél
fogva nem használhatja a természet nyelvét s azért 
széphangzatu nyelvet teremt. A széphangzatnak so
hasem szabad hiányozni, bármely költői miiben.

A fül élvezete ép oly jogosult, mint az elméé.
Ha a költő a költői nyelv helyett a köznapit 

használja, úgy tesz mint a szobrász, ki ruhát akaszt 
a nyers kőre, a helyett, hogy szoborrá faragná. S ki 
meri tagadni, hogy az ily f e l ö l t ö z ö t t  kődarab nem 
t e r m é s z e t e s e b b ,  mint a szabályos, fehér alak? 
T e r m é s z e t e s e b b  a ruhás kő mindenesetre, de 
nem k ö l t ő i ,  nem e s z m é n y i .

Egybefoglalva Alfieri mesealkotását, jellem
festését és irályát, melyekben a sok tekintetben való 
egyoldalúság, a drámában helyén kívüli subjectivi- 
tás, s különcködés által nem csekély fogyatkozások 
mutatkoznak; — egyensúlyozva ezeket az erély, a 
tendentiosus hazaszeretet, továbbá a már említett szá
mos újítás, reformálás által, azt mondhatjuk, hogy 
Alfieri az olasz szinirodalom ujjáteremtője s mint 
ilyen halhatatlan, de drámáiban, melyeket tanítvá
nyainak müvei felülmúlnak (s kell-e ennél nagyobb 
dicsőség ?), nem mindig elsőrangú, igazi költő.

PRÉM JÓZSEF.
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T Á R C A .

TÁRCA-LAPOK.
(Megzavart tél. —  GorcsaJcow. —  Nőcongressus. —  

Nincs hely. —  Budai színház.)
Valóban kiállhatatlan világot élünk.
Nyári utazásainkat, a szép rajnai kirándulásokat 

megzavarta Berlin és Páris politikája s ime uj felhők 
tornyosulnak a láthatáron.

Azt hittük, legalább telünk lesz élvezetes, a sok 
művész közül, kik elöl Páris el van zárva — egyik
másik tán minket is meglátogat s gondtalanul fogunk 
puha körszékeken felséges zenét és éneket hallgatni. 
Egy távirat mindezen kilátásunkat tönkretette. Ál
maink bimbait éjszak szele lefonnyasztá. A orosz ha- 
jókázni akar a fekete tengeren s azért a pesti ember 
téli mulatsága, fényes báljai, vidor estélyei, jó (?) elő
adásai kétségessé vannak téve. Mi gondunk a fekete 
tengerre? — kiált fel a lányka, ki egy tucat 1-ső éves 
uristáról bűbájos ábrándokat szőtt s a mamával a báli 
ruha díszítése fölött tanácskozott,— mi gondom törökre, 
oroszra? Nyelje el mindkettőt a fekete tenger, de ne 
zavarják mulatságomat.

S nincs-e igaza?
Gorcsakow! jutott-e eszedbe, megíontolád-e kel

lőleg, mily felelősséget vállalsz magadra, midőn az em
beriség legkedvesb időszakát, a mákos karácsonyt, a 
borravalós újévet, a topán-koptató farsangot lelkiisme
retlenül megzavarni merészled ?

A műveltség csakugyan a barbarismust növeli.
Mily uj találmány ez a téli hadjárat!
A műveletlen középkorban a seregek ősz végéig 

verekedtek, de midőn a tarka pillangót a hópille váltá 
fel, elvonultak téli szállásaikra s meleg kandalló mel
lett várták be a babérosztogató kikeletet. Ma már 
nem tisztelik az emberiség fázékonyságát, s oly idő
ben, midőn a példaszó szerint — „az ember a kutyát 
sem kergetné k i“ kihajtanak száz- meg százezer em
bert, azon parancscsal, hogy öljék le egymást ebben 
a farkasorditó hidegben. Ép oly udvariatlan, mint ke
gyetlen kívánság.

A diplomata uraktól függ Európának a jövő télre 
a meleg kandallót biztosítani.

A hangversenyek, színházak, circusok, báltermek 
nevében kérjük Gorcsakow urat, halaszsza el azt az 
unalmas keleti kérdést, (hiszen nem szalad e l!) s ne 
akadályozza ezer meg ezer kedves leány békés hódí
tásait. Miképen fogja magát Gorcsakow ur „Hymen“ 
előtt tisztára moshatni, ha az összes táncképes fiatal
ságot frakk helyett katonaköpenybe bujtatja s azon 
közkedveltségnek örvendő istenség jövő évi aratását le- 
hetlenné teszi? Hova teszi Gorcsakow ur azt a sok

petrezselymet, melyet hölgyvilágunk árulni fog, az if
júság Wörndl és Chassepot urak karának fülsértő ze
néje mellett lesz kénytelen táncolni — de nem a vi
gadóban, hanem odakünn a mezőn, karán derekak 
helyett tagbaszakadt muszkákat ölelgetve?

Reméljük, e komoly figyelmeztetés még nem ké
sett el s az orosz külügyér magába térve, annyi nem
zet hölgyvilágának haragjával nem fog szembeszállni 
akarni.

S ha mégis szembe szállana?
Akkor csak egy nemzetközi nő-liga segíthet raj

tunk, melynek tagjai közösen felfogadják, hogy az eu
rópai téli saison vakmerő renpbontójára többé 

„rá sem kell tekinteni, 
vissza kell őt küldeni.“

(Peleskei nótárius.)
Gorcsakow, mint minden diplomata — gyöngéd 

férfi, ki Ámor birodalmában szeret excursiókat tenni 
s ily összeesküvésnek aligha fog ellenállhatni. Föl 
tehát orosz, magyar, osztrák, török, olasz, angol höl
gyek, egyesítse önöket a közös cél! Kérünk egy nem
zetközi nőcongressust, mely elé indítványunkat ter
jeszthessük.

A congressuson 3 rend legyen képviselve: a 
leányok, anyák s — özvegyek rendei. Minden nem
zet két-két képviselőt küld rendenkint.

Activ választási joggal minden nő, passiv-val 
csak — a szépek. A háború minden tekintetben 
időnkivüli. Rég nem indult meg teli idény oly kedvvel, 
mint az idei. Ezt már a nemzeti színház is mutatja 
mely a bérlőket „hely szűke miatt“ — kénytelen 
volt visszautasítani. E sziuházkedvelő idényben ka
rolták fel újra a budai magyar musa ügyét is. Ez a 
t. kisasszony hajdan szabad lakással birt Budán, koszt
tal — a pestiek látták el. Később Buda felmondta 
neki a szállást s csak Molnár erélyes föllépésének kö
szönhető, hogy 61-ben újra födél alá juthatott. Onnan 
azonban az akkori háziúr Pálfy Móric gróf kiszo
rító.

Az elhanyagolt ügyet a közrészvét — s mint 
örömmel látjuk — a legbefolyásosb körökben is újó
lag felkarolta. A budainak testvére, a pesti musa — 
ki jól búja magát — az elveszéssel küzködő szegény- 
sorsúnak segélyére sie te tt. . .

Erről beszél a hivatalos lap is s ez alkalmat fel
használja arra, hogy a budai színészet újjászervezőjét, 
Molnárt megróhassa, vád alá helyezvén az üldözött di
rektort, hogy az általa szinrehozott darabokkal a „ma
gyar színészetet m e g g y  a l á z t a . “ Yédjük-e a so-
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kát tévedett, de sokat is fáradott egykori igazgatót e 
méltatlan vád ellen ? Ha az igazságszeretet élénk ér
zete nem sarkalna, talán nem tudnók ellenszenvünkét 
a kéretlen és fogadatlan prókátorság ellen legyőzni.

Mily müveket ért a hiv. lap, melyek a színésze
tet meggyalázták volna?

Sajnáljuk, hogy állítását nem tette világosabbá 
néhány példa által.

Molnár célja vo lt: Színházába édesgetni a nagy 
t ö m e g e t ,  a nép közép és alsó rétegeit, melyek a 
német elem képviselői a fővárosban, s ezt legcélsze
rűbben látványosságok előadása által vélte elérhetni. 
0  — s ez talán hibája! — nem a lassu térfoglalás 
embere ; szelleme, gyors, meglepő hódításokat kedvel. 
Ez iránynak köszönhető az Oftenbacbi operettek, az 
„ördög pilulák,* „Genovéva,“ „Bém apó,“ „Zrínyi a 
költő“ stb. szinrehozatala.

Oífenbachiádák ellen kifogást már senki sem te
het, mióta minden színház — mint fővonzerőhöz — 
hozzájuk folyamodott. Itt-ott sikamlós és nem egész
séges szellem jellemzi a szöveget, de szellemdusságu- 
kat, élénkségüket ki tagadná ? Mindenesetre nem 
„meggyalázó“ egy színpadra nézve, ha Offenbachot is 
műveli. Molnárt azonkívül a német színház verseny
zése e térre szoritá és arról lemondani, annyi lett 
volna, mint lemondani — az életről, a fennállásról. A 
hiv. lap tehát csupán az „ördög-pilulákat“ és „Geno
vévát“ értheti.

Nem védjük egyiket sem. Legkevésbé az utób
bit, mely minden tekintetben elhibázottnak bizonyult. 
Az előbbinek szinrehozatalát azonban talán igazolni 
fogja a siker, melyet aratott, kimenteni pedig a szín
ház állapota. Egy minden támogatás nélkül tengő, adós
ságra épült, csak saját erejére szorított színház tetteit 
nem szabad túlságos szigorral elitélni. Molnár első 
célja vo lt: a színház f e n n á l l á s á t  b i z t o s í t a n i .  
A biztos alapon álló intézet később szabadabban mo
zoghatott volna. Hogy e feladatot nem ügyetlenül 
akarta megoldani, arról a bevételek tanúskodnak; 
hogy e feladatát sikerül is megoldania az — más po
litikai körülmények közt — nemhihetlen; hogy e bo
hózat sem volt „meggyalázása“ a színpadnak, azt ta
lán elismeri a hiv. lap, miután a közönség színe java 
tette száz előadását lehetővé.

Valljuk be, ha néha korholták is , megnézte azt 
mindenki s jól mulatott rajta. Meggyalázó, szemé- 
remellenes pedig nem volt e darabban, azt valameny- 
nvien tudjuk.

És feltéve, hogy Molnár vétkezett e müvekkel a 
hiv. lap szigorú mértéke szerint, nem tette-e jóvá hibá
ját olv lelkesítő, nemzeti müvek előadásával, minők 
„Samyl,“ „1848-i hadjárat“ (Éjszaki müve), „Zrínyi a 
költő,* „Bém apó.“ Ez előadások alkalmával volt a

színház valódi népszínház. Az idegen szellemű töme
get kívánta a nemzeti dicsőség és hazafiasság példái
val lelkesíteni. Ez nem művészi cél, azt bevallom, de 
méltó célja egy népszínháznak s mindenesetre nem 
meggyalázó. Arról hallgatok, hány életrevaló, sőt 
becscsel biró darabot hozott épen Molnár napvi
lágra.

A kérlelhetlen itélőnek az érdemről sem kell 
vala megfeledkeznie.

De hagyjuk ezt, a legjobb védelem a jövő, mely 
elfogulatlanul szokta a múlt eseményeit megbírálni. 
Nyugodt támadás ellen nem is vettük volna védelemre 
a tollat kezünkbe, csak a támadás szenvedélyes hangja 
és túlzott igazságtalansága kényszeritett ki a csendes 
szemlélő páholyából.

A pesti közönség jelszava tehát most: szín
házba ! Azon részé, mely nem fér be, legyen : hang
versenybe !

Az összhang hires képviselői: a flórenci négye
sek tagjai már hirdetik megérkeztöket. A zűrzavarok 
ez idejében legalább a vigadó kis termében hallhatunk 
egy kis harmóniát.

Vegyük ki kezükből a hegedűt s tegyük őket 
diplomatákká.

Domino.

IRODALOM.
A romantikus iskola újabb világításban.

(Die romantische Schule. Ein Beitrag zur Geschichte 
des deutschen Geistes, von R, Haym. Berlin Gaertner 
1870. Gr. 8. 4. Thlr.) I. A csaknem 1000 lapra ter
jedő „romantikus iskola“ című munka eleve ama 
kérdésre jogosít föl bennünket, vájjon ez iskola jelen
tősége igényelhet-e ily beható és tudományos tárgya
lást vagy pedig ez is ama tárgyak közül való, melyeket 
a német tudományosság kikutat, s tova hengergetve 
hógömbszerü anyaggá duzzaszt föl.

Először is meg kell jegyeznünk, hogy' amaz ür 
mely Németországban az irodalomtörténeti és nemzet 
érték közt mutatkozik, épen a romantikus iskolánál 
legszembeötlőbb. Egyetlen más nemzet sem képes 
ehez hasonlót fölmutatni. Franciaországban és Ang
liában az irodalomtörténet előszeretettel foglalkozik 
más nemzetek hírneves Íróival, Németországban ellen
ben a félreismert s a közönség áltál nem méltányolt 
költőkkel kel) foglalkoznunk. Hogy ez irodalmukban 
beteges elemre mutat, kérdésen kívül áll, de ennek 
nyomozása leglelkiismeretesebb búváraiknak sem jut 
eszébe. Ők a tényt egészen közönyösen veszik, és az 
űrt tudományosságukkal folyvást tágítják.

A „romantikus iskola“ íróinál mindig nagyon
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roszui álltak a dolgok, mert nem volt közönségük. 
Ugyan melyik müvéért Tick Lajosnak újabb kiadást? 
Melyik könyvkereskedő merészelne Ticknek összesze
dett műveiből uj kiadást rendezni? Ugyan melyik 
újabb „nemzeti könyvtár“ vette föl Tick müveit azok 
közül, melyek a német nemzet szellemi kincseit gyűj
tögetik? Pedig Tick Lajos elsőrendű mestere a ro
mantikus költészetnek. Schlegel lapjai, melyekből Ko- 
berstein és Haym oly részletes kivonatokat közlöttek, 
előfizetők hiányában csakhamar elszenderedtek, s 
azelőtt is csupán csekély, korlátozott közönségük 
volt.

Egy Homer és Pindar, egy Aeschylos és So
phokles, egy Shakspeare és Schiller nagy költők voltak 
s már korukban népszerűségre ju to ttak ; más költők-» 
mint Göthe, koruk legkiválóbb szellemei föllött vív
tak ki tekintélyt, mely a későbbi ivadékkal szemben év- 
ről-évre növekedett; de Tick és Schlegel sem népsze- j  
rüek, sem nagy költők nem voltak, s Haym beható 
itészete is távol van attól, hogy piedestaljukat csak 
néhány lábnyi magasságra is emelje. A romantikus is
kola tárgyalását már Koberstein irodalomtörténetében 
is aránytalanul kiterjedtnek találjuk az arra fordított 
nagy műgond, szorgalom és az anyag fólhalmozottsága 
miatt. Az, mi a remekíróknál vagyis a nagy költőknél 
érdekel, nem következés, hogy a romantikusoknál azaz 
középszerű költőknél is érdekeljen. A tárgyalás ha- 
sonnemüsége egyenetlen érdemek mellett, helytelennek 
tűnik föl előttünk, ha pedig szerző egyenfoku becsér
téket vesz fö l: a szépészeti fogalomzavar ellen óvást 
kell tennünk.

Egészen máskép áll a dolog a monographiákkal 
szemben, melyek külön jogosultságot igényelnek. Aki 
a »romantikus iskola“ iránt nem érdeklődik, bátran 
mellőzheti annak elolvasását s Haym R. csakis úgy 
ajánlja művét, mint »adalékot a német szellem törté
netéhez.“ Itt tehát ama gondolatfonalok megvilágo- 
sitása a fődolog, melyek a romantikus iskolában a 
szellemi kifejlődé és újabb csombókpontját képezik. Oly 
rajz ez, mely alapjában inkább a bölcsészet történeté
nek körébe vág, mint az irodalom-történet Keretébe; 
Haym müve épugy s oly gyakran emlékeztet az el
sőre, mint a másodikra, sőt tulajdonképi előnyei ép 
amabban rejlenek. Az irodalomtörténet föladatát Haym 
egy nemzet eszmevilága változatainak el ét önteté s ében 
találja, pedig egészen máskép áll a dolog; igaz, hogy 
annak az irodalmi emlékeket minden esetre a költők 
fejlődéséből kell magyarázni, de ezeket általános ér
vényű szépészeti mértékkel kell mérni s a költőnek 
tökélyes képét, finom jellemzéssel elénk állítani. Oly 
irodalomtörténet, mely törekvését ama szellemi vona
lak előtüntetésére helyezi, melyekben az eszmék ke
ringenek, csak egyoldalú jelentőséggel bir.

Ez előadási mód csak ama fejezetekhez illik, a

melyekben az irodalomtörténet a bölcsészet és a tu
dományok fejlődését írja le. Haym maga is beismeri, 
hogy nem a költészet, hanem a tudomány az, mely 
a romantikái forradalom által folytonos meggazdago
dást és mélységet nyert, habár itt is haladást és hát
ramaradást, üdítő lelkesedést és megzavaró homályt 
találunk egymással közvetlen szomszédságban. Annál- 
fogva a romanticismus tudományos oldala az, a melyet 
müvében különösen kiemel.

Erre nézve azonban még egy újabb, 1000 lapra 
terjedő miire is lesz szükség, amennyiben Haym tu
lajdonképen csak az iskola alapkezdeményeit állítja 
elénk, melyekbe ő nemcsak Schellinget és Schleier- 
machert, hanem Hölderlint is teljesen beléfoglalja. Ugy- 
de az iskolának további fejlődését, mely épen költői 
oldalról oly dúsan jelenkezett, elhallgatja. Mitsem 
olvasunk Ticknek későbbi beszélyirói terményeiről, 
úgy nem Brentanonak költeményeiről, s furcsa bábko
médiáiról és modoros északi rémdrámáiról, Kleist Hen
riknek figyelmet érdemlő drámai törekvéseiről s 
Hoffmann Amadé groteszk torz alakjairól. Epoly ke
veset olvasunk a romanticismus elemzéséről, ama szá
lak fejtegetéséről, melyek a Heineféle költeménybe, a 
fiatal német emancipált irodalomba benyúlnak s ama 
befolyásokról, melyeket a romantikus iskola a későbbi köl
tőkre Immermannra, Grabbéra, Hebbelre gyakorolt. 
Szerzőnek inkább arra kellett volna törekednie, hogy 
ujjmutatást adjon a felől, miképen vezettek határozott 
eredményre a romantikusok eszméi a german tudo
mányokban, az összehasonlító nyelvészetben, a műfor
dításokban, a folyvást uzsoráskodó Shakspeare-cultusban, 
a római irodalom ápolásában, s hogy azok egy nagy 
párt jog- és állambölcsészetében mennyire jutottak po
litikai érvényre, mily szerepeket játszottak Poroszor
szágban az utósó romantikusok alatt nagy Frigyes 
trónján.

Ily kimerítő rajz által lett volna „a német 
szellem történetére vonatkozó adalék“ valóban ki
elégítő s lépett volna világos előtérbe a romantikus 
iskolának a jelenkorra való befolyása. A romantikus 
iskola bűneiből és léhaságaiból örököltek az ivadékok 
is, s e hiba máig sincs orvosolva!

*

Szónoklattan. V e r b ő c z y  István , a magyar 
nyelvészet és irodalomtörténet egyetemi magán- ésfo- 
gymnasiumi r. tanára „Szónoklattan“-t bocsátott közre 
tanoda! és magán használatra. E könyv, melyet ilj. 
Madarász Endre pécsi nyomdája igen Ízlésesen állított 
ki, a szónoklat történeténnek vázlatos ismertetése 
után a szónoki mübeszéd megalkotásának és elszava- 
lásának elméletét négy részbeu tárgyalja. Az első rész
ben a szónoki mübeszéd anyagának föltalálása vagyis a
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bizonyítékok és indulatok; a másodikban a beszéd
anyag berendezése; a harmadikban a beszéd tartalmá
nak előadása vagyis a szónoki irá ly , végre a negye
dik részben a beszéd elszavalásának szabályai foglal- 
vák. Az elméleti szabályok után három szónoki mü- 
beszéd következik; egy közügyi, Cicero beszéde Ma
nilius törvényjavaslata felett: egy törvényszéki: Köl
csey védbeszéde P. J. számára s egy alkalmi: B. 
Eötvös József emlékbeszéde Vörösmarty felett. Ver- 
beozy „ Szónoklattan “-a a legjelesebb hazai és külföldi 
források után készülve, igen gondosan irt mü s oly 
kézikönyv, melyet tiszta, átlátszó irályáért s külö
nösen könnyen megérthető előadási modoráért, a 
tanodák figyelmébe ajánlhatunk. — Kapható min
den magyarországi könyvárusnál s Pécsett a könyv 
szerzőjénél.

S Z Í N H Á Z .
A fővárosi m agyar színházak ügye a lefolyt 

hét alatt érdekes vitatárgyat szolgáltatott a napi saj
tónak. Egy rész helyeselte b. Orczy intézkedését, ki 
hetenkint kétszer rendeztet előadást Budán a nemzeti 
színház társulatával, mig mások e lépést csak ideigle
nesen kisegítő eszköz gganánt tekintik, mely nagyobb 
hasznot nem hajt sem a pesti nemzeti, sem a budai 
várszínház javára. Lapunk már hetek előtt hosszabb 
cikket közölt ez ügyben, s az ott elmondottak után 
csakis nehány rövid megjegyzés az, mit e tárgy kö
rül el nem hallgathatunk. Nem említve azt, hogy a 
budai színészet ügyét csakis ily intézkedés által lehet 
a mostani szigorú körülmények között megmenteni, b. 
Orczy Bódog tervét úgy a nemzeti színház, mint tár
sulata tagjainak érdekeit illetőleg üdvösnek találjuk. 
Kevés nagyobb színház van, mely tagjainak számát 
tekintve a pesti nemzeti színházt felülmúlná s mégis 
alig múlik el hét, melynek előremegállapitott játék- 
rendje, egyik vagy másik elsőrangú tag véletlen ro- 
szulléte vagy más közbejövő akadály miatt, változta
tást ne szenvedne. A közönségnek hetekig kell vára
kozni valamely már kitűzött darab után, s utójára is 
mást nézetnek vele végig, miután a kettős szerepki
osztás nemzeti színházunknál még mindig a Jám bor 
óhajtások“ közé tartozik. A színháznak vannak tehet
séges fiatal tagjai, kik örömest és hihetőleg, jól is be- 
töltenék a véletlenül támadó hézagokat, de részint a 
régi gárda mindenütt uralkodó féltékenysége, részint 
ama körülmény miatt, hogy előbb nem sikerült figyel
met kelthetni tehetségük iránt, — működésüket so
hasem vagy igen ritkán veszik igénybe, s igy mind a 
közönség mind a kezdő színész szenved, az utóbbi 
végre is arra lévén kárhoztatva, hogy vagy vidéken 
keressen tért működésének, vagy — kevesebb arabitió

mellett — nyugodtan szedje föl meg nem érdemlett 
dijazását. Nálunk, hol hetenkint három napot az 
opera vesz igénybe, nagyon kevés tér nyílik a drámai 
színész előtt s különösen az intézet fiatalabb tagjai
nak alig van alkalmuk egy-egy nagyobb szerep elját
szására. E rendszer okozza aztán, hogy újabb tehet
ségek minél ritkábban tűnnek föl s a kidőlt régibb ta
gok helyét pótolni nem tudjuk. Más nagy színházak
nál mindig van gondoskodva az eshetőségekről, mig 
mi szüntelen a véletlenre számítunk s folyvást drá
mai színészetünk hanyatlása felett sóhajtozunk. B. Or
czy Bódog terve, célszerű beosztás mellett, e bajon 
könnyen segíthet, uj tagokat nevelve nemzeti intéze
tünknek. Küldje át a nemzeti színház Budára itten 
heverő tehetségesebb fiatal tagjait, s mindjárt eleje 
lesz véve ama szánalmas kapkodásnak, mely nálunk 
minden véletlen eset alkalmával elő szokott állani. 
E fiatal színészek, a figyelmes bírálat útmutatása mel
lett egész buzgalommal fejthetik ki erejüket, s a nem
zeti színház bennük idővel oly tagokat nyer, kikre 
szükség esetében bátran támaszkodhatik. Nem áll az 
a kifogás sem, mintha e beosztás mellett a nemzeti 
színház előadásai szenvednének. Ha Budán a pesti 
nemzeti színház opera-napjai alatt tartatnak drámai 
előadások, a budai társulat tagjai mindenkor szakít
hatnak magoknak annyi időt, hogy másod- és har
madrendű pesti szerepeikre elkészülhessenek. A fiatal
ság ambíciója sohasem eshetik egy kalap alá a régi 
gárda kényelemszeretetével. Hogy azonban a budai 
színház egyedül a pesti fiatalabb nemzedékre nem tá
maszkodhatik, elvitázhatlan tény. Szüksége van jól 
rendezett operette-társulatra is, mivel Buda vegyes- 
ajkú lakossága nagyon megkívánja e szórakozást. E 
két elem összetartása és kellő alkalmazása aztán a 
budai művezető gondját képezné, ki felelősséggel első 
sorban a nemzeti színház intendánsának tartoznék. E 
rendszer mindkét színháznál hasznos gyümölcsöket 
hozhatna, de természetesen csak addig, mig a dráma 
és opera végleges elválasztása az összes színházi sze
mélyzet Pesten működését nem igényeli.

*

Nemzeti színház. Többszöri elhalasztás után 
hétfőn láttuk először a spanyol drámairodalom egyik 
gyöngyét, M o r e t o  „ K ö z ö n y t  k ö z ö n y  n y e l “ 
cimü vigjátékát. E darab, legalább meséjét tekintve, 
nem ismeretlen a magyar közönség elő tt, mivel 
Schreyvogl átdolgozásában „ D o n n a  D i a n a “ címen 
többször adták. „Donna Diana“ azonban nem használt 
Moreto hírnevének, mert átdolgozója nemcsak a ne
veket változtatta meg, hanem a lényeget is megrontá, 
a darab két hősét egy másodrendű alak játékbáb
jaivá alacsonyitváu. A spanyol költő vigjátékát eredeti
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alakjában tehát csak most ismertük meg, s köszönetét 
érdemel Győry Vilmos, ki valódi költői érzékkel tudta 
visszatükröztetni annak minden egyes szépségét.

Moreto vigjátékának alapját a természet ellen 
való küzdés fonáksága képezi, s a küzdés oly egysze
rűen igaz vonásokkal van festve, hogy a néző folyvást 
emelkedő érdekeltséggel kiséri a mindvégig komikai 
cselek vény lefolyását. Tisztább szerkezetű vígjátékot 
már képzelni is alig lehet. Moreto mindig lélektani 
alapon áll, s a csomó megoldásában sem az alapesz
me körén kívül álló eseményt, sem esetleget nem hiv 
segítségül, mint azt még Moliére-nél is gyakran ta
láljuk.

A vígjáték hősnője: Donna Diana már alapjá
ban komikai jellem, miután gondolkozásmódja a női 
természettel összeütközésben áll. 0  ugyanis, bár ké
zéért sokan esengnek, örök hajadonságot fogad, mivel 
a szerelmet csak elvetemült nők szenvedélyének te
kinti. Érdekeltségét csakis Carlos gróf költi fel, ki 
közönyéből közönynyel akarja kigyógyitani. Carlos 
mindjárt a barcellonai lovagjátékokon megszereti, de 
egyúttal azt is belátja, hogy szerelmének nyílt beval
lásával célhoz nem juthat s hidegséggel kell a dacos, 
hódoláshoz szokott leány érdekeltségét felkölteni. Ter
vébe Polillát is beavatja, ki a „mindenes“ szerepét 
játsza oldala mellett. Polilla értesíti urát Diana tá
madó szerelméről, s ő mérsékli nehogy elárulja szen
vedélyes szerelmét. Carlos hidegsége fokozatosan fejti 
ki Dianában a női természet gyöngéit: az érdekeltsé
get, a hiúságot és féltékenységet s a küzdés vége az, 
hogy a grófnő végül maga vallja be legyőzetését.

A néző figyelme folyvást e két alak küzdelme 
körül forog, s az iró, úgyszólván, csak azért használ 
mellékszemélyeket, hogy a főalakok mellett ellenkép 
gyanánt szerepeljenek.

A darabhoz b. Orczy egészen uj díszleteket ké
szíttetett s ez tudtunkkal első eset, hogy drámai inii- 
kiállitására nagyobb gondot fordítottak. Lehmann két 
terme igen Ízléses festmény, s az uj öltönyök fé
nyesek.

Az előadás a szereplők minden buzgalma mel
lett sem volt arányban a kiállítás fényével. Felekyné 
asszony Donna Dianájában több vígjátéki színezetet 
óhajtottunk volna látni; igy kivált az első felvonás
ban keveset különbözött a drámák hősnőitől. Ez a hi
bája volt L e n d  v a y Carlosának is, bár ő inkább 
-tudta éreztetni a vígjáték hangját. Csak az első 
felvonás elején volt kimért s használt oly hangot, 
mely nem illik Moreto müvének könnyed szelleméhez. 
S z e r d a h e l y i  (Polilla) legjobban kielégíthette a bí

rálót, de ő, mint mindig, úgy most is sok egyéni 
vonást szőtt alakításába, mi a francia társalgási vígjá
tékban sohasem oly föltűnő, mint e spanyol műben, 
melynek különös levegőjét is éreztetni kell. A kisebb 
szereplők közül N á d a y t  és S z i g l i g e t i  Jolán kis
asszonyt kell kiemelnünk.

A darab zenéjét Nikolics irta, vagyis jobban 
mondva szedegette össze eléggé ügyesen, de kevés 
összhangzásban a darab szellemével. Még legjobban si
került a tánc-zene, bár e helyett is örömestebb hal
lottuk volna a „Don Juan“ kecses menuettejét.

*

Budai várszínház. Ha a vígjáték főrendelteté
sének egy-két unalmas óra elűzését tekintjük, a bu
dai várszínház látogatói szombaton jó mulatságban 
részesültek. G o d i n e t Ödön uj vigjátéka : G a v a u t, 
M i n a r d és t á r s a i ,  melyet ez este láttunk először, 
telve van elmés ötletekkel s helyzetei oly mulattatók, 
minőket csak az élénk, leleményes francia szellem ké
pes kitalálni. Nincs ugyan e vígjátékban magasabb 
komikum s helyzetei is csak a véletlenségen alapul
nak, de mozzanatai oly gyorsan követik egymást, mint 
a kaleidoskop képei, s a nézőnek, jó előadás mellett, 
nincs ideje a képtelenségek halmaza fölött gondol
kozni. Budán e darabot nem adták eléggé összevágó- 
lag, s némely szereplőnél — Ujfalusi, Toldi, Dobsa 
Liszka — nagyon elfért volna egy kis élénkség és 
szereptudás, de a közönség azért egészben véve jól 
mulatott s gyakran megtapsolta M á t r a i ,  F ö l d é -  
n y i  és E i c h n e r  Anna k. a. játékát. D r á g u s s n é  
és R ó n a i n é  asszonyok szintén buzgalommal játszot
tak, de az első előadásában több folyékonyságot, az 
utóbbinak ábrázolásában több kedélyt vártunk volna.

TARTALOM: A rococo és copf harca. K o r -  
b a i  Ferenc. — Oh mért vonulsz el. K o m á r o m i  
Kálmán. — Az igazi. Beszély. — Plato szerelme. 
Beszély. — Alfieri drámái. — Tárcalapok. — Iroda
lom. — Színház.

Felelős szerkesztő: Kiadó:

Szana Tamás. Fekete Bernát.

Pest, 1870. A „MINERVA“ gyorssajtónyomása.
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A ROCOCO ÉS COPF HARCA,
( R I E H L  T A N U L M Á N Y A I B Ó L . )

n .

A társadalom legfelsőbb körei gyakran 
abban találták gyönyöreik netovábbját, hogy 
badar szeszélyeiknek nyilt tért keresve, ma
gokat a legszigorúbb külső kényszerek uraságá
nak önkényt vetették alá. Ebben roppant hu
mor, a korszaknak mély öniróniája rejlik. Ezen 
ironia egyik legbámulandóbb emlékét egy Bay- 
ruthi őrgróf alapitá meg a bayruthi remete
lakban. A falusi élet örömeit élvezendő, egész 
udvarának a barát és apáca szerepét kelle ját
szani. Hallgatagság és magány, a legkíno
sabb és legunalmasabb kolostori rendszabályok 
pontos teljesítése által kelle e „remetéknek“ 
udvari ünnepélyekre és kedélyes mulatságokra el
készülniük. Hogy uj alakban ízlelhessék az 
udvari élet élveit, azt a kolostor buskomor álar
cával látták el; vezeklettek és unatkoztak, hogy 
jókedvet hajhászszanak, s a társalgási közleke
dést békókba szoriták, hogy az egészen uj és 
eredetibb mozdulatok látszatával bírjon.

Maga a német pietismus, mely a XVTH-ik 
század elején ép az előkelő körökből toborzá 
legtöbb hívét, a rococo bizonyos adagját ve- 
gyité a copfba. Alapja annak is részben a leg
egyénibb szabadságnak és önkénynek a lehető 
legszigorúbb hitrendszerrel való vegyiilésé- 
ben összpontosult. Hatása ezért egy és ugyan
azon időben forradalmi, reformatori és reactiona- 
rius volt. A feszes dogmatikát és az egyházi ha
talom bilincseit szétszaggaták , sőt az élet 
utolsó és önkénytelen működésének, a meglia- 
lásnak is rendszeresen kelle véghez mennie. E 
kor pietisztikus irodalma egy négykötetli mun
kát mutat fel, mely akkoriban kimúlt 51 egyén
nek végóráit a legkínosabb pontossággal tá r
gyalja, azokat mintegy összehasonlító bonctani 
észleletek ürügyéül használva fel, hogy az em
ber belőlük a meghalás lehető legjobb módját 
megtanulhassa. A mü szerzője, gróf Henkel e

szavakkal üdvözli barátját, ki egy Jeusau nevű 
nemesember „tanulságos halálának“ tanúja 
v o l t : „valóban fáradságra méltó az üdvteljes 
meghalásról ily C o l l e g i  u m p r i v a t i s s i m u -  
m o t,' ily p r o f e s s o r e  m o r i b u n d ó t ó l  hall
hatni. “

Maguk a francia uj-romantikusok is, kik 
a XVHI-dik század minden hagyományának a 
legerélyesebben háborút izen tek , édelegnek 
ama kor anyagjával; a parókás urak lettek leg- 
hálásb hőseik és nem csak regényekben de a va
lóságban sem képzelték termeiket divatosabban 
feldiszithetni, mint midőn azokat a paróka-kor 
cifrázataival eláraszták. Ebben csak látszólagos 
az ellenmondás. Nem a copf, hanem a rococo 
az, mit oly buzgalommal akarunk föleleve- 
n iten i; nem az akadémiai kényszer, hanem az 
egyéni önkény, az eredetiség szelleme, a sze
szélyeskedések jelleme az. A rococo kor s 
szabad szeszélye, a frisseséget tünteti fel szem
ben divatos viszonyainknak kiszámított egyfor
maságával, melyek még azt sem tűrik meg, 
hogy valaki telivér bolond lehessen; a miért a 
kirívó regényjellemek fejlődhetése előtt ép úgy 
el van zárva minden ut, miként nem tudott a 
XVHI-dik század egyetlenegy valódi drámai 
jellemet sem felmutatni. Midőn Rousseau, go
rombaság szállván meg szellemét, a leggeniáli- 
sabb sértéseket mondja a világ szem ébe; midőn 
a pórköltő Burns Robert „ ez óriásilag eredeti em
be r “ , mint Carlyle elnevezé, egyszerre a 
XVHI-ik század sodronybábjai és bohócai közt 
kezd szerepelni, és durva, egyszerű természete 
által az edinburgi termek közbámulatának tár
gyává lesz, magunk is gyönyörködünk a ter
mészet őserejében, a mely a rococo alakjában 
copfba rejtezett. Maga a műtörténész, midőn 
lelke felháborodik ama kor müérzékének el- 
tompulásán, s ama vandalismus látásán, mely-
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lyel a gőgös esztelenség a középkor műemlé
keit romba dönté, nem tagadhatja meg csodálatát 
azon öntudattól, mely e vandalismusból beszél 
s a kor azon dacos önbizodalmától, a mely min
den régit saját Ízléséhez idomított, meg lévén 
győződve, hogy az ő Ízlése az egyedül helyes. 
Ez az öntudat és életerő sajátos kinyomata, 
mely a beteges élet elcsenevészett korában ke
letkezett. E vak önhitért, mely a rococo el
kapott önkényéből, a copf szabály-kényszere 
alatt és dacára támadt, és oly sokak originalitási 
kórságával szoros viszonyban állt, megirigyel
hetjük a régi copfokat. Mi kétkedünk annyira 
előrehaladt szellemi fejlődésünk kitűnőségében, 
mig őseink ama kort, melyet mi jogosan osto
rozunk, a c o p f k o r  gúnynevével soha meg 
nem szűntek a művészet és tudomány aranyko
rának nevezni.

A délnémetországi parasztok tulajdonkép 
még most is a rococo müizlés korszakát élik. A 
középkort elfeledték, a modern művészetet pe
dig még nem ismerik. A fekete-erdei paraszt 
előtt sokkal nagyobb csodamü a kupolás templom, 
melyet st. Blaziason lát, mint a freiburgimünsz- 
ter. A katholikus póniép előtt sokkal épülete
sebb egy tarka, tul-fantasztikus rococo szent, 
mint egy szigorú stylű középkori, vagy modern 
oskolából kikerült kép. A parasztok háziesz
közeinek és házainak cifrázatai egész naivitás
sal hatoltak át korunkba és a ki termeiben valódi 
rococo székeket óhajt, az előbb parasztlakokat 
megy látogatni. A parasztnak előszeretete a 
rococohoz, mely az Ízlések annyi változatát túl
élte, könnyen megfejthető. A paraszt maga is 
o r i g i n  á l  és nyers, durva gyermektermészetét 
legjobban vonzza a fényes, kalandszerü, szen
vedélyes és erőszakos rococo. A teli vér copf
fal azonban soha sem rokonszenvezett. Ama kor 
testheztapadó, szegényes frakkja, ép oly ke
véssé vált uralkodó népviseletté, mint a valódi 
hajfonadék (copf), és az akadémiai copfépité- 
szet kopasz homlokzatai sohasem tudtak a nép 
építészete előtt korszakképező népszerűségre 
vergődni. A paraszt a múlt század copfjából 
csak a rococot tartotta meg.

Mi, oskolamesteres városiak azonban a ka
szárnya építészettől s egyhangú ablaksoraitól, a 
copftól bár szobáink tarka és szeszélyes feldí
szítése visszavezetett a rococohoz,mindeddig nem 
tudtunk megválni és csak újabb időben kezd, mint 
p. Münchenbnn a Maxi miilián utcában —  a re 
naissance erőteljes modora nemesitőleg előtérbe 
jutni. S ez nem puszta véletlenség; mert pol
gárságunkban ismét önállóbb és eredetibb élet 
kezd pezsegni, mint húsz év előtt.
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A rococo-korszak arcképekben nagyon 
gazdag volt s e tulajdonságát o la j- ,  pasztel- 
és rézmetszet, árnyékrajz és miniatur medail- 
lon-képekben, az egész copfkorszakon át elter
jesztette. Rang és korszerű volt, hogy az em
ber |p já t arcvonásait kevésbe ne vegye, a hiú
ság legtávolibb gyanusittatása nélkül. A mily 
örömest arcképezteté le magát az ember rézmet
szők által, ép oly szívesen tévé azt levelekben, 
naplók és memoirokban. A X V ü-dik  század
ból francia területről származott át Németor
szágba e szokás, és mint a rococo igaz kifolyása 
győzedelmesen küzdötte át magát a copf k o r
szakon keresztül egész a XIX-dik századig. 
Oly széles baráti levelezésre, miként az még 
ötven, vagy száz év előtt általánosan divatozott, 
mai nap már senki sem vállalkozik. Ezen ön
szemlélet és apró személyi érdekekkel való 
fontoskodás minket elundoritana. A jelenkor 
eszelősnek nyilvánítaná az oly embert, ki kedves 
énjét oly lényegesnek tekintené, hogy azt évek 
hosszú során keresztül rőf-hosszuságu levelek 
értekezési tárgyául felhasználja. Az általános 
érdekek megszaporodtak, a magánosok pedig 
ritkultak, s ezzel persze a régi idők eredeti alak
ja i is végleg eltűntek.

A nyegleség és tudomány, a mysticismus 
és élesszemü szemlélet ama csodálatos szövet
sége, mely körül a renaissance nagy tu d ó sa i: 
asztrologok, alhcymisták, theosopok stb. mint
egy céhszerüen csoportosultak, a rococo kor
szak egyes csoda emberében egészen kihalt. 
Mesner, Lavater, Kirchner Anathasius, Cagli- 
ostro, ily alakok a copf korában. Beireis tanár 
Helmstadtban, ki a XVIH-dik században még 
aranykészitéssel bíbelődve ritkasággyüjtemé- 
nyével hihetlen szemfényvesztést űzött és felvi
lágosodott kortársaival elhitette, miszerint egy 
6400 karat súlyú gyémántdarab birtokában 
van, melyet a chinai császár zálogosított volna 
el nála, régibb időkben ha t. i. mint boszorkány- 
mestert el nem égetik, valamely oskolának fe
jévé lett volna. A X V lII-dik században azon
ban csak titokszerü originál maradt, kinek tarka 
lim-lomához utasok zarándokoltak. Napjaink
ban már ily elszigetelt originál-alakot képzelni 
sem lehet.

A középkornak saját céh-titkai voltak. 
Ezeket s rococo-kor egyes tudósai titoküzér
kedésekre használták fel. Nevezetesen nem volt a 
festészek és zenészek között oly jelentéktelen 
mester, ki ily titok kizárólagos birtokában ne 
lett volna s a melyet aztán csakis tanítványaival 
közölt.

Az udvari bolondok cége kihalt, de nyuj-
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tott kárpótlást érttök a rococo kor, a bolondság 
egyes lángelméiben. Gundeling, a passiv bo
hóc, kit mások tartottak bolondnak, Kyau, a 
XVm-ik század Eulenspiegelje, ki másokat 
maga tartott bolonddá, voltak ilyenek. A tudós 
Kircher Anathasiusban a génialis nyegle küz
dött a pedánssal. Ez ama nagy küzdelem, 
mely az egész korszakon át tartott, vallásban, 
művészetben, tudományban és állampraxisban : 
a rococo küzdelme a copffal. E kor annyi je
lentékeny jellemének visszataszitó igaztalan- 
sága az el nem döntött küzdelmekben gyüjté 
tápanyagját. Az originalitás látszatáért külön
ben még csak egyszerűnek, igaznak és nyíltnak 
sem volt szabad lenni. A hazug Münchhausen 
a copf korszak méltó rococo-karrikaturája.

Az eredeti emberek legeredetibbjei mint 
karrikaturák élték le magokat. A rococo a 
copfnak öntudatos humorja. Azért müvészeti- 
leg még mai nap is használható; holott a copf, 
az önismeret humorja, rá nézve idegen lévén, 
művészileg rég meghalt. Ha egy genre-festő 
ma valódi, élethü karrikaturát akar festeni, úgy 
legelőször is rococo öltönyökhöz folyamodik. 
Jobs Hasenclevers Hieronym p. túlzottnak tet
szenék előttünk, ha e képek alakjai copfot és 
parókát nem viselnének. Csak a rococo kor-' 
ban tudunk ily élő torzalakokat elképzelni. És 
pedig nem jogtalanul, mert ama forró vágy 
originálként tündökölhetni, számtalan jellemet 
fejlesztett torzképpé. A XVHI-ik század közepén 
egy grófHoditz sziléziai roswaldei birtokát való
ságos pásztor-teleppé alakította át, Mária Terézia 
tiszteletére az ő nevére keresztelte, s alattva
lóinak és jobbágyainak ott éveken keresztül 
kelle Görögországot és Rómát játszaniok. The- 
tisiiek, Diannának, Flórának templomokat emel
tek, s felöltöztetett parasztokképpviselték Görög
ország nagyjait, Róma augurjait. A főpap 
bárányt áldozott az oltáron, egy barlangban 
orákulum székelt, és egy, a nap tiszteletére épült 
templomban fiatal papok szítottak szüntelen 
lángoló tüzet. Egy színész volt a fővadász

mester, könyvtárnok, színházigazgató, pap és 
oskolamester ugyan egy személyben, és e szilé
ziai Árkádia annyira megnyerte Nagy Frigyes 
tetszését, hogy azt egy költeményében meg is 
énekelte. Ez elvitázhatlan tény ma regényben 
részletezve, izetlen torzképnek tűnnék fel. A 
rococo ellenben színezés és torzítás tekintetében 
sokat, igen sokat tűrt. Nem hiába faragtak 
vagy mázoltak kapuik fölébe és úgyszólván 
minden hegedünyakra fintorgató torzarcokat ki
nyújtott nyelvvel. Moliére és Holberg vigjáté- 
kaiban, nemkülönben a XVHI-dik század szám
talan bohózataiban akárhány oly alakkal talál
kozunk, melyek ma már csak otromba, izetlen 
torzképek. De ha oly történelmi tüneményekre 
fordítjuk figyelmünket, mint az épen fenn- 
emlitett pásztori telep, azon következtetésre fo
gunk jutni, hogy ez otromba alakokban a 
copf kényszere és nyomása alatt szenvedő 
emberek fékezhetlen sajátszerűsége tükröződik 
vissza.

Az önkény és|kényszer ez ellentéte nél
kül, a XVH-dik és XVIH-dik század kultur- 
történelmét, főleg pedig műtörténelmét meg sem 
érthetnők. A merev copfkorból magából soha
sem fejlődhetett volna ki a kilencvenes évek 
óriási politikai forradalma, de igen a rococoból 
a copfban. A rococóban élet,—vidor, fékezhet
len élet pezsgett; a copfnak mindig hyppocrati- 
cus arca volt. Á csodálatos rococo-originálok 
ősei voltak az irodalom bajvívóinak és zászló
vivőinek, a művészi reformátoroknak, valamint 
a nagy és kis demagógoknak. A copf pedán
sai ellenben a képmutatás, bürokratizmus s az 
ifjak és öregek rationalisztikusan mesterséges 
idomitásának voltak prófétái az egyházban épen 
úgy, mint az iskola-padokon.

S a rococo és copf ez ellentéte még foly
tonosan, de uj álruhában működik és nem csak 
házainkon és házainkban, de köz- és magánéle
tünkben is. A rococo telivér originál-fejei 
azonban rég visszatértek már ős- atyáikhoz és 
nem is fognak többé mutatkozni.

Közli : KORBAI FERENC.

KIS GYERMEK RAVATALÁNÁL,
Egy gyönge sóhaj s aztán vége !
E sóhajtással szállt az égbe,
— Örökre oda, oda van . . .
Hiába hívja atyja, anyja.
A drága gyermek már nem hallja — 
Az omló köny mind hasztalan !

Ha volna szive a halálnak :
Hozzá e jaj utat találna . . .
De nincs szive, ah, nincs n ek i!
A jajgatásra meg nem indul,
Nem némul meg oly tenger kintul, 
Szemét ha vissza is veti.
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Az áldozó nap utójára.
Egy caókot hint még szép arcára, 
És úgy búcsúzik tőle el ;
S mig est terül a kis szobára: 
Szüleinek nagy jaj-szavára 
Elfojtott sóhajom felel.

Ah ! mily öröm száll sírba véle ! 
Szüléinek minden reménye 
Egy perc alatt lett semmivé . . .
A gögicsélö zajt, beszédet,
A vágyat, mely a szemben égett, 
Magával mind hajh ! elvivé . . .

Y ihartól mint az ág ha rendül,
Szivem is a nagy félelemtől 
Úgy összereszket, érezem:
— Kis lányom ! élte e kebelnek !
Ki vársz reám, — ha majd ölellek : 
Mint fog reszketni két kez*m ! . .

Ki mindent veszt s nincs mit reméljen, 
Bár veszteségét érzi mélyen,
Végül mégis megnyugszik az ;
Hogy drága kincsét őrző híven,
S a seb miatta van a szivén :
A fájdalom közt ez vigasz.

Bámulva állok, mint a bálvány, 
Hogy ennyi kínos érzés jármán 
A gyászos s z ív  meg nem szakadt 
— Hiába jönnek hosszú évek, — 
Nem pótolják a veszteséget,
Mely most esett egy perc alatt.

De hajh ! kit kedvel még az élet, 
És gögicsélve játszik véled:
Kis angyalom, kis gyermekem ! 
Hogy elszállhatnál, itt hagyhatnál 
Annak szivén százszorta annál 
Nagyobb a féltő félelem . . .

Ha haldokolnál, mint az itten,
S szemed rám esnék megtörötten,
Mig sóhajod légbe vegyü l:
Időm se volna tán felelni,
Meg sem tudnálak tán ölelni:
Nem költöznél el egyedül. . .

DOBÓ LÁSZLÓ.

AZ IGAZI.
BESZÉLT, ir ta : MAJOK BÉLA.

H.

Arabella reményében azonban kegyetlenül csa
lódott. Felledi nem borult előtte térdeire, mint a bogy 
hitte, sőt meglehetős közönynyel tudta elviselni szép
ségének hatását. Hosszasan társalgóit a papával, 
hozzá is intézett nehány átalános udvarias szót, de 
egy cseppet sem törte magát utána, sőt midőn zseb
kendője véletlenül leesett, teljes nyugalommal engedte 
másoknak a fölemelés szerencséjét.

Arabella kisasszony inkább csodálkozva, mint 
sértődve nézett utána, midőn távozott, hogy mások
kal is foglalkozzék. Mit akar ez az ember? Érzé
ketlen volna?

Ugyan azon fegyver súlyát érezte, melylyel saját 
maga harcolt. A fölsemvevést.

Csak később kezdett boszankodni, s elhatározta, 
hogy okvetlenül megtöri e büszkeséget.

Veszélyes szándék, mert a hadakozó felek min
dig el lehetnek készülve, hogy megveretnek. S koron- 
kint, midőn épen legnagyobb a harci szerencse, akkor 
fordulhat meg és mutathatja kedvezőtlen arculatát.

Tarfy ur úgy nyilatkozott az orvosról, hogy :
— Ördöngös fickó!
A lehető legnagyobb dicséret, melyet fiatal em-

b erről mondhatott. Kevesen voltak képesek, azt ki
érdemelni.

Tarfy ur állitá, hogy még nem beszélt ilyen 
emberrel. Ezt tanulmányozni kell: ez egy egészen 
uj, ismeretlen világ.

Maga sem volt tökkelütött fő. Szakmáján kivül 
e ső dolgokkal is örömest foglalkozott; olvasott is sokat. 
A legexcentrikusabb dolgok, az ethica és metaphy- 
sica, a bölcsészet újabb materialisticus iránya, Mole- 
schott, Diderot, Liebig vívmányai kedvenc tantár
gyai voltak, a nemzetgazdászatot legélesebb szélsősé
geiben, Saint-Simon, Luis Blanc tanait lelkesedéssel 
tanulmányozta, érdeklődött a szabadkőművesek, pro- 
gressisták és nihilisták rejtélyes elvei és működései 

iránt, s ez a doktor mindezekbe beavatva látszott lenni. 
Nagy jártasságot eláruló, s mégis bizonyos kicsinylő 
modorban nyilatkozott a legmagasztosabb, világra

szóló törekvésekről. Széles látkörébe egy perc alatt 
befoglalta a legtávolabb s legközelebb eső eseménye
ket, s rövid társalgásuk alatt meggyőződött az ügy
véd ur, [hogy , Ördöngös fickóval“ van dolga. Ez 
n em olyan ember, mint a többiek; ezzel jó lesz köze
lebbről megismerkedni: ez vagy nagyon ártatlan, vagy
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nagyon veszélyes ember, csendes, nyugodalmas, de 
azért felforgató, nihilistább a nihilistánál.

Pedig a doktor nem volt más, csak kiábrándult. 
Nem volt blazirt, mert szeretett élni, nem unta meg 
az életet. Csak tisztában volt magával, vagy legalább 
hitte, hogy tisztában van, a menyire ember tisztában 
lehet. Sokat tanult jobbra-balra; nézetei megállapodtak, 
s végre azon salamoni bölcsességre jutott, hogy hiú
ság minden, hiúságok hiúsága.

Nem érdemes élni. De ha már ránk van szabva, 
igyekezzünk az életet a magunk és embertársaink ré
szére minél kellemesebbé tenni.

Nem voltak előítéletei, s ezért tűnt ki annyira a 
többi ember közül.

Igen derék, jóravaló ember volt, mindennel meg
elégedett, de az ügyvéd ur szerint, ezek a legveszélye
sebb emberek. Ezek előtt nincs semmi szent. A 
felvilágosultságnak kegyetlen visszahatásai vannak.

Az egész pedig igen egyszerű dolog volt, s 
kényszerű eredménye a doktor neveltetésének, vagy a 
mint magát nevelte.

Korán árva maradván, önszorgalmából végezte 
tanulmányait. Ez pedig nagy szó. Sok keserves 
nélkülözéssel, önraegtagadással járt az mind anyagilag, 
mind szellemileg.

A forradalom idejében (hősnőnknél érintettük, 
mint kiindulási pontot; hősünknél sem mellőzhetjük, 
mert befolyással birt egész életére) hét-nyolc éves 
gyerek lehetett. Apja a nemzetőrökkel ment el, s 
bármily közmondásos óvatossággal került is e sereg 
minden veszedelmet, apja mégis a csatatéren ma
radt. — Özvegy anyja a kedvezőtlen körülmények 
között is igyekezett szerény gazdaságát rendben és 
fentartani; de nemsokára a bu, kór letörte őt is, s a 
fiú egyedül, árván maradt. Ez időtől kezdve önerejé
ből küzdte előre magát. Ifjúságát gyermekkora emlé
kei megkeseriték, s bár a jelen is nagy mértékben 
igénybe vette, a múlt még a netán itt-ott nyilatkozó 
derűt is elhomályositá. Könnyű annak mondani, hogy 
vessünk fátyolt a múltakra, a ki nem veszített; de 
a vérző sebet nehéz fátyollal takargatni.

Utóvégre azonban beheged a legelmérgesedettebb 
seb is. Felledi nem tudott megbocsátani soha, de ér
zelmeit magába rejté. Meglehetős örömtelen fiatalsága 
volt. Már az iskolákban belátta az irányt, melylyel 
a német professzorok a hazafiságot, lelkesedést ki 
akarták mindnyájok szivéből irtani; de rajta nem fo
gott a tanitás, valamint társai egyikén sem. Bár még 
csak hazája történelmét is csupán önszorgalma által 
tanulhatta meg, mert az iskolában nem tanították, ő 
vas-szorgalommal megtanulta azt és sok más egyebet 
is, a mit szintén nem tanítottak, s társai is, ha nem 
voltak oly szorgalmasak, a névtelen, ábrándos, lelke
sült hazaszeretetet nem engedték magokban elfoj- 
tatni.

Nem nyílt annak gyakorlására alkalom. Később 
elszóródtak jobbra-balra. Békés idők jártak, nagyon 
is békések. Azzal a lelkesültséggel, melyet ők szi
veikbe zártak, nem lehetett előállani. Korhadt a nem
zet, apránkint csillapodott, feledt; ők is lecsillapodtak, 
cselekedjenek mások.

Közöny, fásultság szállta meg őket, mert nem 
volt terök; de a közöny és- fásultság hamva alatt él 
a szikra. A mostani fiatalság csak olyan volna, mint 
az egykori, ha olyan idők j önének.

A fiatalság 60—61-i tüntető mozgalmaiban élénk 
részt vett. Aztán rósz idők következtek arra is. Bé
kére volt szükség, engedékenységre, kiegyezésre.

Felledi bevégezte tanulmányait, megszerzett vagy 
három orvosi oklevelet s letelepedett a városban, mint 
megyei főorvos. Ez volt története.

Bár körülményeinél fogva nem sok alkalma volt 
társaságokban megfordulhatni, bár egész pályája alatt 
igen visszavonultan élt, mégis utazásai s az oly kü
lönböző emberekkel való érintkezés megadták neki a 
modort, mely szerint mindenkivel bánjon. Eles pil
lantása, s helyes tapintata vo lt: orvosi gyakorlata alatt 
pedig nagy adag türelemre és elnézésre tett szert. 
Igen rokonszenves egyéniség volt, a ki egyformán 
megtudta betegek és egészségesek kegyét nyerni.

A városnak nemsokára kedvence lett. Mindenki 
szeretettel, dicsekedéssel emlegette, sőt a városban 
levő orvosok, a kik pedig eleinte fiatalnak nyilvá- 
niták a fontos állomásra s egyenkint magukat tartot
ták arra legméltóbbnak, csakhamar megegyeztek, hogy 
érdemesebbet fiatalsága dacára is alig lehetett volna 
találni.

Nem volt egy ellensége sem; mindenkinek a 
szeretetét meg tudta nyerni, csak Arabella kisasszo
nyét nem. Ő szerfölött gőgösnek találta.

S gőgös emberek, olvastam valahol, leghama- 
rább észreveszik mások gőgjét és legkevésbbé tudják 
azt elviselni.

Úgy volt itt is.
Arabella kisasszony nem tudta a doktornak meg

bocsátani, hogy szépsége varázshatalma előtt nem bo
rult azonnal a porba, sőt meglehetős közönynyel volt 
képes ellenében viseltetni. A ki mindenki fölött kor
látlanul uralkodott, megbotránkozott az ellenálláson, 
melyet váratlanul tapasztalt. Szokva lévén a hódo
lathoz, fájt neki, sérté hiúságát, midőn egyszerre meg- 
tagadtatva látta. Elforgatott fejecskéjében más világ
rend uralkodott, mint az életben; nagyon el volt ké
nyeztetve, kapatva.

Felledi mindig igen udvariasan bánt vele; első 
látogatása után igen gyakran megfordult nálok, sőt 
házi-orvosuk lett; gyógyította is Őt egyik-másik kis 
bajában, hurut, köhögés ellen, hanem mindig szerfö
lött komoly volt vele szemközt, nem méltányolta apró
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kacérkodásait, nem vette észre duzzogását, és hidegen, 
nyugodtan tudta egyedül hagyni, hogy a papához 
menjen.

Arabella kisasszony eleinte boszankodott, aztán 
haragudott, mérgeskedett, és sok bohó könyet sírt 
éjelenkint párnájára e modor miatt. Apránkint el- 
veszté étvágyát, színét; elkezdett fogyni, halványodni.

— Mi baja lehet ennek a leánynak! — kiáltott 
fel koronkint Tarfy ur.

Lassankint mérhetlenül szerelmes lett abba a 
csúnya emberbe, a kire úgy haragudott. Nem hiúsá
gának fájt többé, hanem szivének a közöny. Mégis volt 
szive; megmozdult az, s első érzése is fájdalom volt, 
de nem kellemetlen, hanem valami édes, gyönyörtel
jes fájdalom. Ez időtől kezdve modora is megválto
zott; nem ohajtozott vigalmakba, társaságokba, hogy 
ott ragyogjon; nem kívánt senkinek tetszeni. Szere
tett otthon ülni, s csak az utca-ajtó nyílását leste, 
mely a komoly, tudós orvos rendes látogatását je
lenté.

Utóvégre a nőknek oly sok módjuk van, szerel
müket a szeretett férfi irányában nyilvánítani. Sze
mük nézésével, egy kettéharapott szóval, kezök futó 
érintésével, mely épen a hirtelen eljárás által deleje s 
melegséget áraszt egész testünkben, igen jól értésünk - 
re tudják adni. Vannak ily apró fogások, melyekhez a 
kiszámított kacérság s az öntudatlan ártatlanság egy- 
iránt folyamodik, úgy, hogy igen bajos köztük külö nb- 
séget tenni.

Arabella fokról-fokra mindezt megkisérlé. De 
eredménytelenül.

Az orvos nagyon jól fel volt fegyverkezve. Igen 
ügyes psychológ és logikus volt. Semmit sem akart 
észrevenni.

Arabella a végletekre jutott. S valóban, ha az 
orvos tovább is folytatta volna szerepét, talán meg
gyilkolta volna, annyira szerette és oly dühös 
volt rá.

De nem hiába irtuk címül, hogy az orvos az 
„igazi* volt. Hisz ő is szerette Arabellát: szerette már 
régen. Hanem jól ismerte őt, jól ismerte a női, vagy 
általában emberi természeteket.

Ha hódolói sorába állt és hízelgésekkel, alkal
milag szerelmi vallomásokkal halmozta volna el, bi
zonynyal ő is a többiek sorsára jut. Arabella gőgös 
gunynyal halad el mellette, s kegyetlenül talán szivére 
is hágott volna. Mig igy saját fegyverével Ion le
győzve : teljesen megvertnek vallá magát.

Az orvos odáig fokozhatta volna, hogy maga ajánl
kozott volna nejéül; de már ekkor megelőzte. Ha e 
lépést is megtette volna, nem lett volna ő, s nem le
hetett volna tán többé szeretni sem. De ő nem az a 
lelkűiét volt, a ki ha valamely vágya nem teljesül, le
mond és talán zárdába vonul! nem ! ő erőszakos, pa
rancsoló lénynek született, akaratának teljesülnie kel
lett, vagy meghalt volna bele.

Senki sem tudta hangját eltalálni, csak az igazi. 
Sírva, zokogva, félig öntudatlan kínban és gyönyör
ben vonult meg a büszke férfi mellett. Az orvos le
hajolt hozzá és haját simogatta. Arabella teljesen el
ismerte fölényét maga fölött. Megadta magát. A ki 
eddig zsarnok volt mindenki fölött, most alázatosan 
meghajolt egy másik zsarnok előtt, s aztán később 
tapasztalta, hogy nem is valami rósz dolog, zsarnok
ság alatt lenni.

Igen boldog pár lett belőlük, s — „az igazi* 
meséje eddig tartott.

PLATO SZERELME.
— SACHER-MASOCH BESZÉLYE. —

n .

Dec. 14-én.
Tegnap voltam a bárónőnél. Méltán nevezheted 

őt barátnődnek, mert nem csak szeret, de m e g  is  
é r t  téged, és ezzel sok van mondva. Én mély tisz
telettel viseltetem e nő iránt, mint aki bizodalmada t 
bírja, mert tudom mit tesz az: neked tetszeni, be
csülésedet kiérdemelni, és azt folyvást meg is tartani. 
0  még aznap estére is meghitt és én elmentem óha
jod szerint s részt vettem egy valóságos so  Í r ó é 
ban. E szerint a világba is be vagyok vezetve. T er
mészetesen sok szép és szellemdus nő volt ott. 
Tánc nem volt; az idősebb urak és asszonyságok

whistet játszottak, a fiatalság pedig társalgással tölté 
az időt. Ismeretséget is kötöttem; egy kopott tábor
nok ival, ki egykor állítólag a főváros nő-arszlána vo lt; 
még mindig fürtözve viseli haját s arca rettenetesen 
ki van festve és termete a n e g y e d i k  f o k i g  me- 
zetlenitve; barátaimnak egyike ugyanis azt állítja, hogy 
a nők minden tiz évben jobban-jobban leleplezgetik 
magokat. A tábornokné mostanában a fiatal hadna
gyokat kegyeli, mivel pedig én voltam ott a legfiata
labb hadnagy, nagyon kegyes fogadtatásban részesül
tem általa s megengedő, hogy én adjam föl neki kö
penykéjét. Egy fiatalabb nő is élénk érdekeltséget
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tanúsított irántam ; ez elvált férjétől s imádottját kö
zelebb párbajban lőtték agyon. A dolog nagy botrányt 
idézett elő. E nő hirtelen szőke, nagyon fehér arcú és 
— igen nehéz; utóbbit onnan tudom, mert szeren
csés valék őt a kocsiba emelni, szóval aféle kétmázsás 
nympha ez aminőket Rubens oly előszeretettel feste- 
getett.

Nos, meg vagy-e velem elégedve ?
Egy bájos fiatal hölgy is volt ott Potocka Etelka 

grófnő; csaknem szerelmes lettem belé, mindaddig 
mig tiz, lépésnyi távból bámultam madonna-arcát éj- 
sötét haját, szemét és hófehér fogát. A h! foga olyan^ 
hogy az ember szinte szeretne beléharapni. Én azon
ban, sajnos, csakhamar bemutattatám neki és most 
már eloszlott a hevély, habár ő igen értelmesen beszél, 
sokat olvasott és nem aféle divatlapi szépség.

Hanem már ma őrségen leszek, következéskép 
most csak futólag üdvözölhetlek.

Őszintén szerető fiad.

Dec. 17-én.
Kedves anyám!
Azt kérded: miért félek a szerelemtől.
Azért félek, mert félek a nőktől.
Én a nőben valami ellenséget: látok, ki tisztán 

érzéki lényében oly idegenszerünek látszik előttemi 
mint a szellemtelen anyag. Mindegyik vonz, de egy
szersmind eltaszit.

Emlékez hetei, menyire szerettem csöndes nyári 
estéken erdőnk szélén üldögélni, midőn a fák csú
csain időnkint lágy fuvalom suhogott át, mig lent a 
virány fölött a méhek és aranyos legyek zöngése, 
dongása hangzott, s a lombok közt elvétve egyegy 
pintyőke dalol gatott s átellenben a sötétlő berekből 
áthangzott hozzám a rigó fütyülése; ilyenkor aztán 
úgy érzém, hogy nekem is beszédbe kell erednem az 
erdővel, de vagy nem kaptam arra választ, vagy oly 
nyelven adott az feleletet, melyet én nem érték meg. 
Láttam a rep kényt is, mely a cserfát szeretettel s fes- 
íőileg ölelte át s velejét nagylassan kiszivogatta. A 
fa pár év ala tt elkorhad és rothad majd s a fellettem 
elvonuló fuvalom viharrá nő és kidönti a fát, ha 
ugyan azt előbb össze nem zúzza a villám. Láttam 
a szúnyogokat az alkonyi fényben röpkedni s a pin
tyeket hirtelen lecsapni azok közé s felettök károgni a 
hollót, mely a kis madárra tartott vadászatot, mig 
jóval magasabban a sas kóválygott, melynek a nagy 
holló éles csőrével és erős szárnyaival mahónap zsák
mányává lesz.

Gyakran bolyongtam a mezőkön s örültem a 
búzavirágnak mely a sárga kalászokból kimosolygott 
s a hangyafészekből képződött lobornak, a barnás 
fogolymadárnak, mely tarka folyásain költött. Pedig 
a kék virágok, nemkülönben a vörösek és sárgák is a

gab na közt csak gyomok, melyek attól az életet akar 
ják elvitatni. Egyszer egy csigára akadtam, melyen 
a hangyák mint a liliputiak az alvó G u l l i v e r e n ,  
mászkáltak, és a csiga rángatózott csípéseik alatt s 
hasztalan igyekezett magát megszabadítani; a fogoly
madarat pedig a róka, a folyáson fogja megfojtani.

A tó is, csöndes, egyenletes hullámgyürüzetével, 
sárga rózsáival fehér, és zöld alga-szövedékeivel, vizi 
liliomaival, melyek engem annyira vonzanak, csalogat
nak, hidegen és némán záródnék fölöttem be, ha a 
csábos hivogatásoknak engednék, s aztán élettelen 
hullámat megvetőleg dobná a fövenyre ki ; oly ked
ves és altató morajt hallat pedig, mintha csak bölcső- 
dalt énekelne, holott csak a természetnek halálpana
sza, a kimúlás hangja a mit hallok; a hullámok el
mossák a földet s kivölgyelik a szirtet, melyen a ke
reszt áll s ha egyszer a gátot áttöri, elborítják a 
földet s elnyelik az embereket és állatokat.

És a nő mit akar, midőn engem keblére von, 
testemet, lelkemet, életemet, hogy azokból uj teremt
ményeket képezzen, mig nekem a halált nyújtja ? Aj
kai olyanok, mint a tó hullámai; csalogatnak, hízeleg
nek, elhódítanak — s az egésznek megsemmisülés, 
enyészet a vége.

Csak gúnyolódjál eszmeiségem fölött, mégiscsak 
legjobb tulajdon az, a mivel az ember bírhat ez élet
ben, melynek célját senki sem ismeri, senki ki nem pu
hatolhatja, mely csak magáért látszik lenni, melyhez 
a szerelem csak azért van adva, hogy folyvást újabb 
alakban ismétlődjék, mely örül a napnak, holdnak és 
csillagoknak, mint mi, és mindamellett is újra a ha
lálnak martaléka lesz, mint mi.

Henriked.

Dec. 21-én.
Kedves anyám!
Vájjon hogy is kezdjem csak el azt, mit neked 

mondani akarok ?
Az egyszerű igazság kétségkívül a legjohb és én 

a valót soha sem tudnám előtted palástolgatni.
Nos tehát, párbajom volt s ellenfelemet meg- 

sebesitém, de nem veszélyesen és igy minden a leg
jobban végződött.

Elhiheted nekem elbizottságból vagy hetykeség
ből verekedtem meg, de én nem tehettem máskép.

A bajtársak meg nem bocsáthatták nekem, hogy 
én mint tiszt léptem ezredükbe; nagyon visszataszitó- 
lag viselték magokat, végre sértőleg is, különösen Ko- 
marnicky gróf. Nekem valakit ki kellett hívnom; 
hiába, már ez bevett szokás, és igy én a legilletlenebb 
magaviseletüt s a legveszedelmesebbet választot
tam ki.

Hogy mikép küzdöttem? Akik jelen voltak azt 
mondják, hogy jól. Én azonban valóban nem tudomt
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hogy történt az, hogy Komarnickyt megsebesítettem; j 
nem akarom magamat hősnek foltüntetni. Én nagyon | 
föl voltam izgatva, de nekem van becsérzetem, reád j 
gondoltam és hidegen viseltem magamat, sőt mond- j 
hatnám, derült kedélyben valék. Az öreg Wenglinsky, 
ki a lovasságnál is szolgált és sok párbajon esett át 
és eléggé össze van szabdalva, azt mondta egy Ízben 
atyámnak: „A fődolog, hogy az ember soha se várja 
be ellenfelét, hanem mindig először kell támadnia.“ 
Én még gyermek voltam, mikor ezt hallottam, de 
most eszembe jutott és megrohantam ellenfelemet s 
csakúgy hányta kardom a szikrát. Komarnicky igen erős, 
míg én gyönge és ideges vagyok; de még mielőtt tud
tam volna, mi történt, már Málták hogy: „Elég ! 
elég!“ és ellenfelemnek agya vérzett.

Ekkor kezet nyújtottunk egymásnak és most már 
jó bajtársuk vagyok s velők kell innom, játszanom s 
durva tréfáikat hallgatnom. A katonatiszti életet már 
meglehetősen unom. Csak egy van társaim közt, aki 
nekem tetszik, egy német, de meg ne botránkozzál 
nevén, S c h u s t e r  nek hívják és mint látható, nem 
arisztokrata.

Épen most jöttek érttem, hogy c h a m p a g -  
n a d r a hívjanak.

H e n r i k e d .

Dec. 24-én.
Kedves jó anyám !

Nagy újdonságot közlök veled; kétségkívül elé- 
gületlen leszesz velem, de én megvagyok magammal 
elégedve. Arról a partie-ról van szó, melyet nekem 
kijelöltél. Képzelheted meglepetésemet, midőn levele
det megkapván olvasám azt a félig tréfás közleményt, 
hogy Potocky gróf irt atyámnak, miszerint ő neki és 
övéinek nagyon megnyertem a kegyét s hogy atyám, 
anélkül hogy engem megkérdezett volna, azt válaszolta, 
hogy én is ép úgy el vagyok ragadtatva Etelka grófnő 
bájai által és e szerint a családok közt el van hatá
rozva egybekelésünk.

Először megszeppentem, majd nevettem, de mi
után láttam, hogy ez, a te óhajod is, a te legforróbb 
vágyad: gondolkoztam egykissé — s megadtam ma
gamat.

Soha sem fogok nőbe szerelmesedni, de ez 
végre sem gátol abban, hogy meg ne nősüljek s irán
tad és családom iránt való kötelességemnek eleget te
gyek, de soha sem fogom a nőt, kivel egybekelek, 
magam iránt kétségben tartani. Elhatároztam tehát, 
hogy nyílt leszek Etelkához.

Másnap este a soirée-n találkoztam vele a bá
rónőnél, ki valószínűleg közremunkált abban levél ál
tal, hogy téged a grófnőnek megnyerjen; ő nem is 
csinált nagy kerülőt beszédében, hanem rögtön előál
lott ragyogó szemmel szerencsét kívánni, — hiszen a

nők oly boldogok, ha egy párt összeházasíthatnak. 
Nagyon sokat beszélt a grófnő előnyös tulajdonairól s 
részben az én kiválólag jeles sajátságaimról, s végre 
annyira elérzékenvült, hogy csipkekendőjét — mely 
valódi brüsszeli készítmény — hatályosan fölhasznál
hatta szemének fólszáritására. Ezután oly szobába ve
zetett, mely virágokkal volt tele, és ahol egy ka
mélia mögött a grófnő állott háttal felénk.

A grófnő diadalmasan inte nekem és magunkra 
hagyott.

Közeledtem a grófnőhöz, ki hirtelen rám tekintett 
fekete szemével, mig kezében egy virágot morzsol- 
gatott.

— Minket össze akarnak házasítani — kezdé a 
hölgy — s mindenelőtt tudatnom kell önnel, hogy én 
önt még jóformán nem is ösmerem; mindaz, mit ön 
felől hallék, bár tiszteletet sőt rokonszenvet gerjeszt 
bennem, de én  n e m  e n g e d e m ,  h o g y  f é r j h e z  
e r ő s z a k o l j  a n a k !

És ezt oly határozottan, s oly durcásan mondá, 
hogy szinte szerettem volna nyakába borulni.

— Valóban nem? — kérdém.
— Csak nem érzi ön talán megsértve magát? 

kérdé aztán szelidebben.
— El vagyok ragadtatva — kiálték föl, — én 

sem akarom engedni , hogy erőszakkal háza
sítsanak valakivel össze. Hanem kegyed dicső leány 
Etelka grófnő; valódi jellem, ki engem egészen meg- 
igézett — s ezzel megragadva kezét igy folytatám: 
— csak most kezdem kegyedet szeretni, s mi jóbará
tok leszünk egymáshoz. Igen mi legyünk jó barát
ságban.

Ezzel, mint a gyermekek, elkezdtünk a szobá
ban föl s alá táncolni és nevetgéltünk. Most pedig 
dorgálj meg — mert házasság felől többé szó sem le
het köztünk. Potocky gróf savanyú képet vág, a bá
rónő pedig még fanyarabbat; atyám pedig aznap, 
midőn e dolog felől értesül, egy lat burnóttal többet 
szippant föl és mindennek két csintalan gyermek az 
oka, a kis Etelka nagy sötét szemével és — fiad

H e n r i k .

Dec. 31-én.
Kedves anyám!

Hozzám intézett kérdésed szerfelett fontos és ko
moly, és én sokat gondolkoztam a felett s ma meg
kísérlem arra válaszolni.

Mi a szerelem?
Én csak azt mondhatom meg neked, mit értek 

én a szerelem alatt.
Azaz érzéki inger, mely többnyire a legnagyobb 

ellentéteket hozza össze, embereket, kik egymást gyű
lölik és csókolják, nem lehet szerelem, mert ebben 
semmi érzékiség nincs.
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Sem ama vonzalom nem az, melyet az esetle
gesség idéz elő s a megszokás barátsággá szilárdít, 
melyben annyi kéj, annyi öröm rejlik, de a melyet 
minden jó ember nyújthat; ez nem szerelem, mert a 
szerelemben semmi sem e s e t l e g e s .  De legke- 
vésbbé lehet szerelem ama szenvedély, mely az élet 
tragédiáit képezi, ameddig lángjai lobognak, és ha el
hamvadtak, a legnevetségesebb komédiákat, melyekben 
tőr és méreg, legyező és szemüveg szerepel, mert az 
ily szenvedély nem m ú l a n d ó .  A szerelem sohasem 
szülemlik és sohasem szűnik m eg; az csak két bizo
nyos lény közt lehetséges, kik egyenlően gondolkoz
nak, éreznek, egy akarattal vannak s ha találkoznak^ 
első pillanatban tudják, hogy egymáséi; senki sem 
mondja ezt nekik; semmiféle önmagukbaszállás nem 
vezérli őket, semmi tetszelgés nem vesztegeti meg 
lelkűket és semmi észlelődés nem szolgál nekik ka
lauzul, és ők mégis tudják azt ,  és minden 
óra, a melyben egymáséi, sőt minden hó és év meg
erősíti őket, hogy e tudat, valóság. Es e szerelem 
csak az élettel szűnik meg, sőt talán még azon túl 
is tart, mert ha van valami bennünk, mi túléli porhüve
lyünket, ez bizonynyal az, mi legjobb tulajdonunkat 
képezi ,és e legjobbal a szerelem folytatja életét . 
Én nem tudom, hogy azt, mi oly tisztán áll lelkem 
előtt, vájjon szintén oly érthetően fejeztem-e ki.

A szerelmet én mindenelőtt úgy tekintem, mint 
egy másik lényhez való s z e l l e m i  c s a t l a k o z á s t .  
Az ember cserébe adja lelkét egy más lélekért. Azt 
hiszem mindenkiben megvan e szép ösztön, de ez 
csaknem mindenkit oly lényhez vezet, ki nem képes 
soha kielégíteni a lelket, mert ezer meg ezer érzéki 
dolgok vezetik az embert félre a választásnál. Ők t. 
i. az emberek — azt hiszik, hogy rátaláltak szerel
mük tárgyára és csakhamar észreveszik, hogy csalód
tak ; újra keresgélnek és találnak tárgyat, csak azért, 
hogy megint csalódjanak; — az egésznek vége élvvágy, 
lankadtság és undor, vagy sötét, önző zárkózottság.

Csak azért félek a szerelemtől, mert félek a vesz- 
teségtől, s ha én valaha egy nőt szeretni fogok, soh a 
sem akarom őt egyszersmind, hogy soha se veszít
hessem el.

De van-e nő, ki s z e l l e m i  s z e r e l e m r e  
képes ?

A kísérlet érdekes lenne, de én nem merek kí
sérletet tenni.

A legnemesebb és legjobb érzés, mely minket 
leginkább kielégít, szerintem, a férfinak férfival valói 
barátsága, mert egyedül ez alapul az egyenlőségen és 
ez teljesen szellemi.

Henriked.

J  an. 3-án.
Ismételve átolvastam Plato lakomáját , úgy, 

hogy azt immár csaknem könyv nélkül tudom. Mi 
sem hasonlítható ama gyönyörhöz, melyet az ember 
érez, midőn egy nagy szellemnek kitűnő müvét ol
vassa, különösen oly müvet, mint ez.

Ha én neked mindazt ismételni akarnám, mik en
gem ama miiben megigéztek, az egészet le kellene Írnom. 
Azonban egy pontot mégis ide kell neked jegyeznem, 
mely a következő: „A lélekben nyilvánuló szépség, a 
testi bájaknál többre becsülendő.“

Ebben az értelemben fejezi ki magát Sokrates 
oly szépen, midőn azt mondja, hogy ő Faunhoz volt 
hasonló, kiben isten képe van elrejtve.

De a mi nekem leginkább tetszett, az az esz
me, hogy férfi és nő eleinte egy lényben tömörült s 
később elválasztatván egymástól, most mindenik saját 
felét keresi.

Én is oly szegény fél vagyok —
H.

Jan. 5-én.
Kedves anyám !

Nincs nyugtom addig, mig veled nem közlöm 
múlt éji élményeimet. Képzeld csak én ott voltam 
— nem, máskép kezdem, mert igy nem lesz meg a 
kellő hatása, ügy kell azt leírnom, a mint történt, 
lépésről-lépésre. Tehát este a bajtársak a Cukier- 
niába*) vonszoltak el magokkal, hol igen sokat nevet
tünk, csevegtünk és különösen sokat ittunk. Schusz- 
ter is velünk volt s meghúzódott egy szegletben, hol 
az „Allgemeiné“-t olvasgatta, de úgy látszott: figyel 
reánk, különösen pedig reám. Midőn az idő éjfél felé 
járt, hirtelen fölemelkedett Bánffy egy derék, jólelkü, 
de csikós-szilajságu magyar s valamit súgott Ko- 
marnicky grófnak. Ez rám tekintett, mosolygott és 
intett, s azután valamennyien kardjukat kezdék de
rekukra csatolni. Én két pohárka kontusovkától, me
lyet mohón hörpenték föl, nagyon derült és vállalkozó 
szellemű lettem. Bánífy és Komarnicky, karjára öl
tött, a többi pedig nyomban követett minket. így 
haladtunk tréfálkozva és dalolva az örmény-utcáig, 
mely teljesen kihalt és sötét v o lt; csupán három 
földszinti ablakot láttunk kivilágítva s ez ablakok 
egyikén kopogtatott most lovagostorával Bánffy min
den tétova nélkül.

— Mit mivelsz ? — kérdém bámulva. — Ki la
kik itt V Miért háborgatjuk mi e ház lakóit ?

— Itt a mi barátnőink laknak. Nemde Komar
nicky ?

*) Cukrászat.
68
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— Ugy van! a mi barátnőink; és mi nem is 
fogjuk őket háborgatni sőt ellenkezőleg..

A kopogtatásra valóban egy bájos kis fürtös fő 
jelent meg az ablaknál, s rögtön azután egy igen ele- 
gausul öltözött, finom arcvonásu agg nő nyitá föl az 
utcaajtót.

— De az isten szerelméért, — susogtam Bán- 
fyhoz — kik laknak itt?  hiszen én még be sem vol
tam nekik mutatva!

— Épen most akarunk téged bemutatni, — vá
laszolt o; — ez nagyon tisztességes ház, — jer 
csak!

Beléptünk az előcsarnokba s onnan egy kétab- 
lakos vörös függönyökkel bevont szobába, mely da
gadó divánokkal volt bútorozva. Volt benne egy 
albumokkal megrakott asztal. Egy nagy lámpa fé
nyes világot terjesztett. A bajtársak bemutattak a 
nőknek, kik számszerint négyen voltak. Az agg nő, 
kinek nevét már elfeledtem, és három hölgy, névsze- 
rint Antoinette, Cleopatra és Mignon, kik közül egy, 
az egyptomi királynő, nagyon unalmas nőcske volt, a 
másik az ő fekete szemével és hajával, üde szinével 
gömbölyded termetével áldott, jókedélyü, eleven le
ányka v o lt; a kis Mignon pedig szőke fürtéi vel s fes
tett szemöldökével örök mosolyra látszott kárhoztatva, 
de tulajdonképen meglehetős kedvetlen, sőt szomorú 
volt és kiváltképen álmos.

Láttam a mint BáníFy őt félrehivta és vele sug- 
dosódott, melyre a leány hangosan fölkacagott, de e 
kacaj oly száraz, oly visszataszító volt.

— Nekünk még pezsgőznünk kell, szólt Komar- 
nicky és Krulik, szintén lengyel, föltette sapkáját a 
nők előtt s távozni akart.

— Maradjatok csak, — szólt Schuster, szokott 
komolysággal — majd ide hozom én nektek a 
bort.

A mi ezentúl a szalonban történt, nem tudom, 
mert a kis Mignon felém szökdécselt s minden ellen
vetésem dacára lecsatolta kardomat s bevont a mel
lékszobába.

Egy fehér függöny hullott le hátunk mögött s 
mi egy virágokkal s virágillattal telt szobácskába ju 
tottunk, mely egy lámpácskával csak mérsékelten volt 
megvilágítva. Szőnyegek fogták föl lépteink neszét. 
Röpkénykeretből egy tükör ragyogott ki; kis rózsa
bokrok közt nyugágy állott s a süni lombok közt két 
gerlice szunnyadozott.

— Ah mily igéző, mily költői berendezés ez, 
— szóltam, — hiszen ez tündéri lakás, hol csak^sze- 
lid hangulat és tiszta érzemény kelhet az em
berben.

A kis leány szemembe nevetett.
— Üljünk le ide a lombok közé — szólt.
— Ha megengedi kegyed, — viszonzám.
— Oh én mindent megengedek önnek, — szólt

ő és ismét az előbbi módon nevetett. — Szereti ön a 
rózsát? — kérdé aztán.

— Rajongok értté, — válaszoltam, — de még 
inkább kedvelem a rózsabimbókat, melyek oly finomak, 
oly szűziesek.

Letört egy bimbót s megkínált vele s aztán 
csevegtünk. A mellékszobából kacaj hangzott be. Va
laki a zongorához ült s pár accordot játszott le a 
„ Bájital “ -ból.

— Miért oly hideg ön? — kérdé végre a kis 
szőke. — Nem tetszem talán önnek?

— Sőt nagyon is, — válaszoltam zavartan.
— Tehát — s ezzel átkarolta nyakamat s fe

jecskéjét keblemre hajtva oly tekintetet vetett rám 
alulról fölfelé, a milyent én még soha sem láttam és a 
mely, bármennyire vidám és nyájas voltis, a félelem
nek egy nemét idézte elő bennem.

— De mi ez itt — kérdé egyszerre, — mi 
nyomja itt fejemet? — stenyerével mellemre ütött.

— Egy könyv . . .
— Miféle könyv? Ugy-e a „Kameliás-hölgy,“ 

vagy . . .  Mutassa csak.
Én vonakodva vontam elé.
— „Plato lakomája,“ — olvasá le a címlapról. 

— Ah, ez bizonynyal mulattató [könyv. Adja nekem 
ezt, — igen?

Fölkelt s egy virágcserépre helyezte. Azután 
ismét visszatért hozzám. . .  Én nagyon föl voltam iz
gatva, megvallom, és a kis leány szőke, hullámzó für
téivel igen kedves jelenség volt, de nekem ugy tetszett 
midőn térdemre akart ülni, mintha téged látnálak, a 
mint nyugodtan rám tekintesz és fölpirulva da
dogtam :

— Mit akar kegyed?
— Én oly jó indulattal vagyok ön iránt — szólt 

a leány.
— Én szintén kegyed iránt, — válaszoltam, 

megfogva kezét — de az ember kedvelhet valakit, a 
nélkül hogy. . .

Ahelyett, hogy bevégeztem volna e mondatot, meg
csókoltam kezét.

Ő a legnagyobb ámulattal tekinte rám, de most 
nem nevetett.

— Oly melegem van itt, — szólt végre — men- 
jünk ki a társasághoz.

A szalonban ültek vagy inkább heverésztek a 
tisztek és a hölgyek az asztal körül, mely pezsgős 
palackokkal és poharakkal volt megrakva. Bánfíy ki
gombolt kabáttal tartá Antoinettet karjai közt, kra- 
vátját maga előtt helyezte el. Komarnicky a divá- 
nok egyikének közepén ült, lábait török módon ke
resztbe fonva. Kleopatra ép akkor készült egy asz
talkendőből hevenyészett turbánt a fejére illesz
teni.

Schuszter az éltes nőnek töltögette poharába a
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pezsgőt, a ki helyeslő' fej bólintással kedélyesen ürit- 
geté azt.

Mignon komoly arccal ült a lámpához, s tenye
rébe hajtva fejét, olvasgatni kezdett a „Plató lako
m ájáéból és a mint igy a lámpafény fiatal, sima a r
cára s lesütött szemére vetődött, oly szép és szűzies 
volt arca, mint egy Madonnáé.

— Ugyan mit olvassz te ott ? — kérdé BánfFy 
s magához ragadta a könyvet.

— „Plato lakomája“ — mormogta. — Ugyan 
ki adta neked ezt az ostobaságot ? A h! bizonyosan az 
a bölcsész ott.

A leány helybenhagyólag bólintott.

— Megtébolyodtál Tarnow barátom ? — ki
áltott Bánff y. — Mignonnak ily könyvet! — Ezzel 
torkaszakadtáb ól kacagott. Jer, igyál amice; igyál gö
rögül, ez, legyen a lakomád, — érted? És t e . . .  te 
vagy a Plato — az újkori Plato.

— Igen-igen ! — kiáltá a többi bajtárs utána 
— ő a Plato — és éljen!

— Éljen P la to ! — kiáltá az egész szilaj kar, 
melyet fiatal, bachansi hangok képeztek.

(Folyt, következik.)

TÁRCA-LAPOK.
{Kérdések. A  sikló mint hadiszer. Szépítési álmok.

A jövő. Bécsi vendégek.)

Utolsó tárcánk harcias színezete nem remélt h a 
tást okozott hölgyeink körében, minek bizonyságául 
álljon itt a következő levél. írója az élet legszebb 
korát látszik élni, midőn a gyanútlan lélek ártatlan 
örömmel csügg az élet kertjének — bimbóin.

Címlap:
T. Domino urnák

s aj á 11 a g.
Belül :

T. Domino ur!
Azt hallom, hogy maguk a politikában megint 

háborút csinálnak a szegény török miatt. Ezt nekem 
tudja már, hogy ki mondta — az én önkénytesem. 
(Egészen önkénytes ám!) Ő azt mondja, hogy a tele - 
grammban áll a háború és az orosz be fog jönni az 
országba, de ez csak kicsinált dolog, mert a rósz utak
ban el fog sülyedni és akkor el fogják az önkénytesek 
a kozákokat. De az nekem nem tetszik. Mit csiná
lunk mi a kozákokkal, a kik nem tudnak táncolni ? 
Ha már elviszik a mi önkényteseinket s á bálokon 
nem lesz táncosunk, legalább galant foglyokat adja
nak cserébe. Azért én azt hiszem, legjobb volna a 
franciákkal kezdeni a háborút, őket úgyis könnyen 
meg lehet verni. A mi önkényteseink (a Béla azt 
mondja, hogy ő „egyéves“ önkénytes, pedig jól tu 
dom, hogy 21 éves — milyen bolondság!) — a mi 
embereink tehát körülkerítik Sedannál a franciákat, 
megfogják s ide küldik fogságba. Azok finom, udva
rias emberek, jól tudnak franciául s mi nagyon jól 
mulatnánk velők. Igaz-e a mit nekem Béla mond (ő

mindig fiilent, én már neki el nem hiszek semmit,) 
hogy t. i. az oroszok Pestre is eljönnek s akkor szét 
fognak a Wasserleitung csövei mind pattanni s az egész 
hadsereg a levegőbe repül. Vagy pedig felcsalják a 
siklóra és mikor az ut közepén vannak, elvágják a 
kötelet s az oroszok mind a nyakukat szegik. Igaz-e 
ez, ó én nem hiszem, a Béla mindig hazudik. Mondj a 
meg Domino ur az újságíróknak, hogy ne csináljanak 
háborút. Az legjobb lesz.

Maradok tisztelettel
tisztelő tisztelője 

Pipiske.
U. i. Mi előfizetők vagyunk.

Pip.
Nagyon szép t. kisasszony, de biztosítjuk, hogy ha 

előfizetők sem volnának, kedves sorainak akadt volna 
hely hasábjainkon.

Mily öröme telhetik az embernek a jelenvalón, 
ha a szem mindig a jövőn függ? Minden prüssze- 
nés Sz.-Pétervárott, minden köhécselés Berlinben el- 
hallszik — Pestig. Nemcsak azt kérdik, mivé lesz a 
farsang, hanem kérdik azt is, hová lesz — a bou
levard ?

Üzleti Dániel (egészen újkori név — mint lát
ható) szeretné ezt leginkább tudni.

Üzleti Dániel sfirgőforgó emberke.
Üzleti Dániel álmaiban gyakorta megjelenik egy 

fényes fogat — az elköltött vacsora szerint 2—4 ló
val. Ez a fogat még nem az övé. A fogatot felváltja 
egy páholy, a páholyt báró vőmuram, a báró vőurat 
kellemes idények Trouvilleban vagy Boulogne sur 
mer-en, noha az álmodó mindeddig csak a hazai Ko- 
ritnyca s méghazaibb Szliács üde forrásainál lopogatj a 
az időt nyaranta. Fogat, páholy, báró, Trouville
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pénzbe kerül s Üzleti most csak 18,562 frt 25 krral 
rendelkezik, mely összeg 562 frt 25 kr levonásával 
nejének hozományát képezte.

Hogy lehetne meggazdagodni? E pályakérdést 
fejtegeté évek során át magában Üzleti Dániel, de biz
tos üzletet, melybe tőkéjét fektetni merte volna, nem 
talált. Az alapitó-láz, mely fővárosunkban ijesztő 
terjedelemben föllépett, őt el nem ragadá. Feje min
dennap uj meg uj tervekkel nehezült meg, de bele 
kapni félt, semmisem állt meg szigorú Ítélete előtt 
semmisem volt eléggé biztos — reális.

Egyszerre feltűnt a boulevard-terv.
Megtaláltam emberemet! kiálta fel Üzleti Dániel s 

átölelte feleségét azon biztosítással, hogy lesz kocsi, 
báró-vő, szóval minden képzelhető álom megtestesül 
egykor, csak 18,000 frtot kell befektetnie.

Hetekig járt-kelt, hol fordult meg azalatt, vá
rosnál, közmunkatanácsnál, kitudná. Mi volt célja, 
meglátni-e a terveket vagy meg nem látni? Valószí
nűleg az előbbi. Ez idő alatt egyik ügynök a mási
kat követte, egyik megbízott a másikat váltá fel. Dol
gozó-asztalán terjedelmes rajzok, abroszok voltak ki
terítve. Az irón örökké kezében. Ha reggel fölkel 
az asztalhoz siet s rajzol rajta, cirkálómmal mére
get. Esténkint végigjárja a terézváros utcáit, melyek 
a boulevardba esendők, a könyökutcát, Herminatért 
stb. Néhány nap múlva ajkán elégült mosoly tűnik 
fel, mely többé el nem hagyja, Ez alighanem azon 
nap esett meg, melyen bizonyos telek (négyszögölét 
38 írtjával) nevére átíratott. Egy keletkezendő bank 
150,000 frtot fog az építkezésre előlegezni, 21 év 
alatti törlesztéssel, a lakások felsrófoltatnak (boldog 
lakók!) s 21 év múlva Üzleti Dániel egy boulevardi 
palota birtokosa, páholyt,' kocsit tart és nevét y-al 
irandja. Nem is y-al, h-val is. Üzletthy, pom
pás !

A francia-porosz viszály kellemetlenül h a to tt rá. 
Semlegesség, volt jelszava. A semlegesség megtarta
tott s Üzleti kis lányát térdén himbálva, énekelgető:

Esik eső a haraszton.
Nem kapok én a paraszton, — és a „szolgabiró 

vesz el engem“ helyett ezt dudolá, „egy szép báró 
vesz el engem.“ A dudolgatás azonban nem sokáig 
tartott. Az a csúnya újság kérlelhetlenül fekete be
tűkkel hirdeté, hog'y a cár felmondta a török pogány- 
nak európai szállását.

— Hitványság! kiálta fel Üzleti — ez az Eu
rópa már valóságos rablóbarlang. A kinek pisztolya 
van, kiáll az útra és fosztogat. S biztonság nem léte
zik. Megint késlekedni, fog a boulevard ! Az ország
nak pénze majd puskaporra kell és nem futja erre 
a szép városra. Szegény Pest! Tőkém kamat nél
kül hever megint évekig. Aztán a háborúnak, ki 
tudja, mi vége lesz. Béke! Én békét követelek. Ha

lehettünk eddig semleges fél, legyünk ezután is, én 
nem kívánok háborút.

Hány Üzleti van most Pesten!
Gombaként teremnek.
Ezen a sáros Pesten, ezen a „tiszta“ Pesten, 

mely egy török ismerőm biztosítása szerint — legna
gyobb részében Konstantinápoly megett áll — ezen a 
delegátiós Pesten!

Pest újra a delegátiók városa.
A mi derék osztrák testvéreink, kik otthon a 

sok civakodást; már megunták, újra lejöttek mi hoz
zánk. A budai váron lengő lobogó a felség ittlétét 
hirdeti, Andrássy gr. — minden magyarhoni tárcája 
ellen intézett merényletet kijátszva haza jött, közös 
minisztereink követik nemsokára s megnyílik a dele- 
gatió. Az akadémia termében a kinzó-eszközöket {ki
készítik Beust gr., Kuhn b. számára s Lónyay kérdi ma
gától, nem fog-e Zsedényi is alkalmatlankodni?

Zsedényi a „fogas.“

Domino.

IRODALOM.
A romantikus iskola újabb világításban.

(Die romantische Schule. Ein Beitrag zur Geschichte 
des deutschen Geistes, von B. Haym. Berlin Gaertner 
1 870. Gr. 8. 4. Thlr.) II. Koberstein vasszorgalma és 
p áratlan lelkiismeretessége, Haymnak hálás elismeré
sét vívja ki, állitván, hogy ő Koberstein kalauzolása 
nélkül müvét nem irta volna meg. Mi e he
lyen szerettük volna megemlítve látni a Kuge-Ech- 
termayerféle manifestumot is, melyet a „Halli évköny
vek “-ben a romanticismus ellen intéztek, mint a mely mii 
itészeti szempontból mindenesetre jelentékeny okmány
darabja a romantikusok irodalomtörténetének, s melyre 
S cbmidt Julián kritikája folyvást hivatkozik.

Heinenek a romantikus iskolára vonatkozó rövid 
iratát sem kellett volna figyelmen kívül hagynia. Fu
tólagos vázlata az irodalomtörténeti fejlődésre, bölcsé
szeti alapeszmékre stb. nézve hajmeresztő ugyan, de 
itészete annyival találóbb az iskolának egyes költőit il
letőleg.

Saját munkájának álláspontját Haym következő
leg határozza meg:

„Egy tekintetben eltérő lesz a következő leírás 
az eldődökéitől, noha ezek is — Hettner kivételével, 
a ki legalább az iskola eredetét kizárólag a költőiben 
k érési, — egyetértenek a költői, tudományos és gya
korlati törekvéseknek összefüggésére nézve. E me
rész újítók nem csupán a költészetet, hanem egé
szen uj képletet forgattak agyukban, melynek közép
pontja csak ő elüttök birt költészet érvével s melyet 
ők oly határozottan körvonaloztak, hogy eszményi 
universalismusok és encyclopádismusok annyira vilá
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gossá válik, miszerint az irodalomtörténetnek korlá
toltabb fölfogása is folyvást kényszerülve volt a köl
tészet történetéről a bölcsészeti elmélkedésnek, vallási 
és erkölcsi életnek attól sokfelé elágazó útjára elka
nyarodni. Ama kultúrtörténeti álláspont, melyet a 
Schmidt Julianféle rajz joggal törekszik elérni átalá- 
ban az irodalomra nézve, itt épen szükséggé vált s csu
pán az a teendő,hogy mig egy részről teljes komolysággal 
járunk el, más részről azt sem feledjük, hogy egy nép
nek vagy egyes időszaknak irodalma, nem e nép vagy 
időszak kultúrája, hanem csupán a prózai és költé
szeti vívmányoknak visszatükrözése lehet.

Németországban a nagy irodalomkorszak kezdete 
óta a költészet és bölcsészet folyvást összemüködött 
és elevenen egymásba olvadt. De sehol annyira össze 
nem hatottak, mint a romantikus iskola alapítóinak 
törekvéseinél. Mentül gyöngébbek a gyökerek, melyeket 
e kornak költészetét illetőleg az élet talajában, a böl
csészetet tekintve, a való földében vertek, — annál inkább 
egymásba szövődnek e kettőnek gyökerei s egymásból 
igyekeznek tápot meríteni. E szélső szellemiségben, a 
képzelmi és eszmeéletnek egybefolyásában áll épen a 
romanticismus lényege, és épen ebben feküdt ama le
hetőség, hogy a lelki életnek legfinomabb áramlatai s 
a kegyesség gerjei azzal békésen egyesülhettek. A mint 
a romanticismusban a költészet, bölcsészet és vallás 
kezet nyujtnak egymásnak a szövetkezésben, ép úgy 
kell találkozni e forradalmi eszmény ábrázolatánál a 
költészet történelmének a bölcsészet és hit tör
ténelmével. — A romanticismus történelme teljes
séggel nem irható meg alaposan, ha ama mozgal
mak mellett, melyek itt a Goethe-költeményektŐl a 
Tick költeményéig mutatkoztak, ama mozgalmakat 
is figyelemmel nem kisérjük, melyek a Fichte bölesé- 
szetétől kezdve a Schellingéig, a testvérközségek pietis- 
musától Schleiermacher hitvallásáig vezetnek.“

Haym előtt az irodalmi müvek csak „keresztül- 
kasulvonuló csombókpontok, hasonlóan az egymásba 
szőtt fonalakhoz;* azokban csak szinleg válik „az áta- 
lános és egyéni szellemnek kettős mozgalma szilárd 
üledékké; a történetírásnak tulajdonképi föladata: e 
müveket előlről-hátulról folyóvá tenni.“

Az észtannak az irodalom történetére való emez 
alkalmazása igen egyoldalúnak tűnik föl előttünk s 
csak másodrendű tehetségeknél értékesíthető, kiknél 
külbefolyások, a korigények, s az együttküzdők hatá
lyai különösen döntenek.

A nagy szellem mesteri müveit nem szükséges 
folyókká tenni; azoknak legbensőbb magva ellent áll 
mindenféle vegybontásnak.

A romantikusoknál ez egészen máskép van. Ró
luk helyesen állítja Haym:

„E férfiaknak gyöngéi és jellemző vonásai közé 
tartozik saját cselekvényeiknek figyelembe vétele, s az 
öntudatos és szándéklatos termelés. Ép a szellemi tö

rekvések tulteltsége, mely mögött a nemzet életkörül
ményei messze háttérbe vonulnak, ép a szellemi szer
vezetnek e beteges izgatottsága nyújtja a legtanulsá
gosabb felvilágosítást annak építménye fölött. A német 
szellem idegei mintegy leplezetlenül tűnnek itt a 
szemlélő elé, és ha a költészetnek, bölcsészeinek és 
hitnek amaz egymásbaelegyedése a láttért messze ki
terjeszti, mindamellett aki az irodalmi mozgalmak in
dokai után kutat, annak a különböző irányok jó szol
gálatot tesznek, midőn egymást kölcsönösen megvilá
gítják sőt átlátszóvá teszik.“

A romantikus iskolának s illetőleg irodalmi for
radalomnak történetét Haym három könyvre osztá. A 
első könyv a „romanticismus eredetét“ rajzolja, a 
második elméletét fejtegeti, mig a harmadik, mely leg
terjedelmesebb, virágzó-korát tünteti elő.

Az első könyvnek hőse Tick Lajos, barátjai 
Wackenroder és Bernhardival. Tick kezdeményeit, „A 
mese-és vigjátékirást“ ; Wackenroderhez és „Sternbald 
bujdosásai“-hoz való viszonyát három fejezetben Írja 
le; „Genovává“-ról persze csak a harmadik könyvnek 
harmadik fejezetében olvashatunk behatóbban; „Octa- 
vian“-ról pedig az összes müvek zárfejezetében.

Tick Lajos kezdetben gyárilag termelt, kölcsön- 
könyvtárak számára. Ha az ő fejlődését a remekíró
kéhoz hasonlitanók, ily kapcsolatbahozás Tickre nézve 
legkevésbbé lenne előnyös.

„Sternbald bujdosásai“ cimü regénye kétségkívül 
„Vilmos mester “-re utal.

Egy ízben Goethének fölolvasta ,Genovevá“-ját, 
ki is a költészet eme gyermekies karácsonyi ajándé
kára leereszkedő dicsérettel kedveskedett.

Goethe akkoron csupa nyájasság és előzékeny
ség volt a fiatal iskola iránt. „Genovéva“ feletti bí
rálata is szerfelett hízelgő volt a szerzőre nézve. Ki
lencéves fiához azonban — ki a fólolvasásnál jelen
volt, — ily szavakkal fordult: „Nos, mint vélekedel te 
mind e színek, virágok, tükrök és bűvészetek felől, 
melyekről nekünk barátunk olvasott?“ E szavak nem 
becsmérlési célzattal voltak mondva, de azok minda
mellett is kétes dicséretet foglaltak magokban és igen 
jellemzően adják vissza ama benyomást, melyet ma is 
minden elfogult, jóakaratra és méltánylásra hangolt 
olvasó érez.

Élesebben Ítélt Schiller; szerinte szerző kedves 
és eszménydus, gyöngéd természettel van megáldva, 
de az erő és mélység hiányzik nála és bizonyára min
dig is hiányozni fog.

Tick később Schillerben „spanyol Senecát“ látott.
Ama bírálatot, melyet Haym, Ticknek első ter

mékei fölött mondott, csak helyeselni lehet. Azoknak 
a festékmázo)átoknak nyomai, melyeket Tick gyári 
munkálatainál értékesített, e regényben szintén fölta
lálhatók.

Haym igy nyilatkozik:
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„Már mint kis fiút gyötrötték a búskomorság első 
rohamai, midőn látta, hogy barátság utáni ábrándos 
vágya kielégítést nem nyerhet; midőn részvét és sze
retet megnyerésére irányult törekvését szárazon visz- 
szautasitották.

Még későbbi korában is rajzolta e lélekállapo- 
tát, ez „árnyakat, melyek kedélyét elboriták.“ E l
mondja, hogy oly lehangoltságának napjaiban a ha
láltól való rettegés, a megsemmisüléstől való félelem 
fogta el. Minden létezésnek alapkérdéseit tűzte 
maga elé. Nem lelt választ a létezés „hogy“ és „mi
é r t j é r e .  Hasztalan, halálos félelmek közt, kereste 
az istent. Kutatásai teljes vigasztalhatlansággal vég
ződtek. Szeretet, szépség, rend és minden eszmény 
úgy tűnt föl előtte, mint csalékony valami, mely a tu
lajdonképi valóság elé siklik, azt elfedve és ^az úgy
nevezett valóság ismét mint semmiség, mint egy ré
mitő nagy üres mélység, tátongott felé. És midőn az
tán agyát ily tusakodásban elgyötörte, ugyanakkor 
fölmelegült vérének nyomását is érezte.

A véget nem érő gondolatok szédülést és áj u- 
lást idéztek elő. Agyvelejének működése s vérének 
hullámzása alakokat, kísérteteket alkotott, melyeket 
maga felé látott rohanni. A legkétségbeejtőbb izga
tottság állapota, az öntudatlanságbamerültség álla
potával váltakozott nála. Olykor érzé, hogy közel áll 
az őrültséghez, s olykor az öngyilkosság gondolata is 
fölmerült nála. Ily lehangoltság Ticket későbbi fér
fikoráig időszakonkint kerülgeté. A kór egész életén 
át híven követte Őt, csakhogy az, öregségében, szeli- 
debb alakot öltött.“

Ezek voltak „Abdallah“-jának s „Bemeik Károly“ 
cimü szomorujátékának s különösen „Lowell Williám 
örténeté“-nek — melyet ő maga „sokszor remiit és 
szeretett szenvedések és tévelyek mauzóleumáénak 
nevez— alapvonásai. Shakspeare-rel és Ben-Johnson, 
nal való korai foglalkozása már megjelölte jövőbeli 
életének föladatát.

Jellemző a romantikusnak a fölvilágosultság kép
viselőjéhez, Nicolai F.-hez való viszonya, ki eleintén 
mint kenyéradó barát tűnik föl, mig később a Tick- 
féle satyráknak legfőbb célpontjául szolgál, mint ez 
kiválóan a Tick-féle mesék és vígjátékokban nyilvá
nul. Ami ezeket ille ti: Ticknek mentegetésére ennek 
„rögtönző tehetségűét hozza föl, de mindamel
lett is azt az olvasókra nézve izetlen, silány tréfának 
tartja.

Z E N E .
Nemzeti zenestyl. A zenét kivéve, minden m ű

vészet nemzeti jellegének jogosultsága meg van á l
lapítva.

A zenét a zenészek, nem-zenészek, a zene-aesthe- 
tikusok, kevés kivétellel, kosmopolitikus művészetnek 
szokták nevezni, mely körülmény, különösen ha vala
mely zeneszerző nemzetiségi álláspontot foglal el mü
veiben, örökös vitákra szolgáltat alkalmat. A zene, szerin- 
tök, ama nyelv, melyet bármely nemzetségbeli megért, 
a nélkül, hogy tanulmányoznia kellene, s ezért ta r t
ják a „kosmopolitiku s “ szót alkalmas jelzőnek a zene
művészet mellett.

Én tagadom azt, hogy valaki csak az Európá
ban létező nemzetiségek zenéit is egyformán ért
hesse.

A gyakorlat legalább ellenkezőről tanúskodik. 
A német gyönyörködik a thüringiai népdal szépségei
ben, de a magyar dal aligha fogja elragadni. A fran
cia, kit népdalai fölhevítenek, hidegen marad az an
gol népdalnál, sőt a vérhevességben rokon két déli 
nemzet: az olasz és spanyol ép úgy nem lángol
föl egymás népdalaira, mint nem hat a törökre az 
orosz nép zenéje.

A mit a népzenéről mondtam, azt a müveit, ki
fejlődött zeneművészetre is lehet alkalmazni. Bach 
Sebestyén János nagy géniusz, s müveit hol becsülik 
leginkább ? Németországban.

Bach müvei a világ minden zeneértőjét elragad
ják, —; szólnak az ellenkező nézet harcosai.

Igen, de Bach nem-németországi tisztelői e nagy 
zeneszerzőt csak mint egy specialis müszakma embe
rei értik és becsülik, mig Németországban a német 
nép az, mely nagyszerű müvei fölött lelkesedik. És 
miért? mert azok dacára annak, hogy Bach zenéje 
nem népies, a tős-gyökeres német szellem termékei. 
Bachról senki sem merné bizonyítgatni, hogy népies 
zeneszerző, de bebizonyíthatja azt, hogy német szel
lem lengi át minden ütenyméretét s ezért van oly 
nagyszerű hatása a német népre. E kis példa elég 
cáfolat mindazok állításaival szemben, kik a zenét kos
mopolitikus művészetnek szeretnék nevezni, mivel 
egyes nemzetek nagymesterei müveikkel más nemze
teknél is utat törtek, holott ez oly ingatag alap, 
melyre csak a felületesség vagy roszakarat építhet.

Addig, mig valamely nemzet a kifejlettség ama 
fokát el nem érte, mely őt úgy a tudományban mint 
a művészetben és politikában önállóvá teszi, más, 
de vele rokon nemzetek szokásait fogja utánozni s 
azok szellemi életét veszi mintául. S ezt hosszas idők 
tapasztalása bizonyítja.

A római népnek mind tudományossága, mind 
művészete bámulatot kelt, pedig jól tudjuk, hogy 
mindezt a görögtől örökölte. És dacára a bevett 
szokásoknak, e nép később oly eredetivé fejlődött, hogy 
alig mutathatók ki a minta utánzásának nyomai.

Kisebb nagyobb mértékben e tüneménynyel ta
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lálkozunk Európa minden népénél, s miután Német
országban a zeneművészet legbamarább kifejlődött, 
igen természetes, hogy a német művészet termékei a 
világ minden részében bámulókra találtak. De hogy 
a néphez is elhatottak volna, azt senki sem állíthatja. 
Berlioz, ki hazájában jutalmul a félreismerés tövisko- 
ronáját hordta, behat a francia nép szivébe, mint be
hatott abba Beranger, mig Beethoven, kit egész Né
metország dicsőit, aligha fogja a francia nép szivét 
elragadni.

Berlioz, ki művészetével Német- és Magyaror
szágban néhány hónap alatt több babért aratott, mint 
Franciaországban egy évtized alatt, diadalait nem a 
zeneművészet kosmopolitikus jellegének, hanem ama 
mély zenetudománynak köszönheti, melyről müveiben 
mindenki a mesterre ismert. Wagnert, ki midőn a 
drámai zeneművészet reformátorakint föllépett , 
gunynyal illettek, saját hazájában egy magyar honositá 
meg. S jóllehet, ma már senki sem állítja azt, hogy 
Wagner nem tősgyökeres német költő, általános nép
szerűségre Francia-, Olasz-, Spanyol- vagy Angolor
szágban nem fog vergődni, valamint Berlioz nem lesz 
popularis a német népnél, bár Németországban fedez
ték föl benne először a nagy zeneszerzőt.

Az olasz és francia zene csakis az exekutiv 
művészet által tört utat magának más országokban, 
de idegen földön sehol meg nem honosodott. Példa 
erre Bécs, mely egyideig a legjobb olasz operával di
csekedett. Olasz operákat ma már csak elvétve ad
nak a német színpadokon.

Láthatjuk, hogy minden nemzet legjobban ra
gaszkodik saját zenéjéhez, de ezt bizonyítják ama kí
sérletek is, melyek célja a népzenéből nagyobb müfor- 
mákat létesíteni.

Hogy e kísérletek sokszor tévesek és sikertele
nek, nem tagadhatjuk, de e körülményt a zene-kos- 
mopoliticismus hívei saját malmukra használják föl, s 
ha a nemzeti zene terén születnek is lényeges müvek, 
vakságukban megtagadják azok nemzeti jellegéi Cho
pin, e lángelméjü lengyel zenész, ki a francia zene
művészet befolyása alatt növekedett, nem bírta levet
kőzni nemzetének jellegét, s oly müvekkel gazdagitá a 
zeneművészetet, minők írására csakis egy lengyel volt 
képes. Balladái, mazurkái, de főleg polonaisjei oly 
határozott nemzeti vonásokkal bírnak, hogy csakis a 
célzatos rosz-akarat vagy a butaság fogékonytalan- 
sága nevezhetné zenéjét kosmopolitikusnak.

Glinka, orosz zenész, ki szintén a népzene na
gyobb mííformákba öntésével foglalkozik, igen szép 
eredményeket mutathat föl. Legszebb e részben egy 
nyitánya, melynek két főthemája az orosz népdaliro
dalomból van választva. E mű nagy feltűnést oko

zott a német zenészeknél, kik kényszerülve voltak be
vallani, hogy még a primitiv állapotban lévő orosz 
zenéből is , lehet valami.“

Ha a kosmopolitikus zene eredetére visszame
gyünk, nem találjuk-e föl mindenütt a zeneművészet 
ama primitiv korszakát, melyben a nemzetek nagyobb 
része még ma is él.

S ha a zeneművészetet népies állapotáról maga
sabb fokra emelni nem igyekeztek volna, mit csinál
nának most a kosmopolitikusok? Vagy azt hiszik ta 
lán, hogy csak a pórnép tarthatja meg nemzeti jel
legét s a tudós megszűnik csupán' ama nemzeté lenni, 
melynek szülöttje? Ez nagy csalódás. Igaz ugyan, 
hogy a nép fia csak honának határain belől képes 
magát jóltalálni, s más nemzetek szokásai reá nézve 
csak bilincsek, mig a müveit egyén bejárhatja az 
egész világot, s idegen szokásokhoz is könnyebben 
alkalmazkodik, — de természetéből kivetkőzni ez ép oly 
kevéssé képes, miként a pór, mivel az éghajlat, mely 
alatt született, s mely természetét igy s nem más- 
kint alakitá, ezt nem engedi.

S e tapasztalás nem csak az egyénekre, hanem 
a művészetekre is alkalmazható. Ha tehát azoknak, 
kik a nemzeti zene magasabb művészi fokra emelé
sét szemfényvesztésnek tekintik, hadat izenünk, fegy
verünk győzelméről biztosak lehetünk.

A német, francia és olasz zene-styl létezése ma 
már elvitázhatlan tény, s miutáu e stylek nem a le
vegőből, hanem csupán a népzenéből emelkedtek olya
nokká, kérdem: mi akadályozhatja az angolt, oroszt 
vagy magyart a népzene stylszerü műformáig való 
emelésében, ha ez a németnek, franciának és olasznak 
már sikerült ? Más kérdés az, hogy mennyi időt vesz 
igénybe, mig az angol, orosz és magyar ama fokra 
emelhetik űiűvészetüket, a melyen jelenleg a német, 
francia és olasz részint állottak, részint allanak.

Hogy e magas fokhoz a magyarnál egy sem áll 
közelébb, nemsokára be fog bizonyulni. Liszt Ferenc, 
kinek a zeneművészet terén reformátori szerep jutott, 
épen úgy mint Chopin, francia éghajlat alatt neveke- 
dett, de müvei azért oly jelleget öltöttek, minőt a 
zenevilág eddig nem ismert.

A németek meglepetve ez uj iránytól, melynek 
vakító fénye minden egykorú tüneményt elhomályosí
tott, s félrevezetve amaz esemény által, hogy a 
magyar Liszt egy német reformátornak Ion úttörője, 
a német zene uj aeráját látták megnyílni.

Liszt működése valóban uj korszakot is képez a 
zene történetében, mivel újabb és újabb formákba önté fel— 
költ szellemének termékeit.

A német művészet bajnokainak egy része ez irányt 
1 újdonságáért, más része azért kárhoztatá, mivel nem
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Tolt képes megérteni, de az, ki föl tudta fogni a tüne
mény nagyságát, bámulattal hajolt meg Liszt, mint 
az új német iskola apostola előtt.

Liszt nem ismervén hazájának irodalmát, a 
francia és német szellem befolyása alatt fejlődött s 
irta müveit. De azért a „Faust“ befolyása alatt született 
Faust-zenéknek nincs német jellegük, s a Dante által 
inspirált symphonicus müveken nem érezhető az olasz 
íz , sőt még ama zongorára irt zenekölteményekben 
is kevés német elemmel találkozunk, melyek Liszt 
Ferencet az uj német zeneiskola fejévé tették.

Tehát ha nem német és olasz, — mily nemzeté 
lehet e zenestyl?

Liszt Ferencben, ki anya-nyelvének irodalmát 
nem ismerte, a külföld irodalma és szellemi élete kel
tett képeket, melyek zenekölteményeiben tükröződtek 
vissza. De minő volt e visszatükrözés ? Nem értették 
meg sehol — és sejteni is csak Németországban kez
dették. És ime a magyar művész hazájába jő, s a ma
gyar haza lelkesülve fogadja azt, mit másutt sehol 
meg nem értettek.

Lelkesül, mert olyat hall, mit csakis magyar ke
bel szülhetett; magyar kebel, mely kénytelen volt ma
gyar hangokban kifejezni érzelmeit.

Igen. Liszt magyar hangon szólt s az általa ala
pított iskola, melyet hibásan neveztek el uj német ze
neiskolának, nem egyéb, mint a magyar geniusz-ala- 
pitotta magyar zene iskola, a magyar zene-styl.

Érzem ama szitkok súlyát, melyek állításomért 
Jupiter mennyköveiként minden oldalról felém repül
nek, de meggyőződésemet ki kelle mondanom. A ma
gyar rhapsodiák, melyek a magok nemében unicumok, 
vita-tárgyat nem képezhetnek, mivel alapeszméiket az 
eszményített magyar népzene képezi, de nagyobb szer
zeményei: symphoniái, miséi, oratorikus müvei, zon
gorára irt eredeti darabjai és dalai, még kemény har
cokra adnak alkalmat a nemzeti és cosmopolitikus ze
nestyl hirdetői között. Részemről teljesen hiszek a 
nemzeti zenestyl jogosultságában s a legnagyobb mes
ter müvei még jobban megerősítették e hitet ben
nem.

Eszméimet a Liszt által alapitott magyar zene- 
stylről legközelebb bővebben ki fogom fejteni, s hi
szem, hogy mindazok osztani fogják nézetemet, kikben 
hazafias érzület táplálja a magyar művészet iránti ér
dekeltséget s kik nem engedik magokat'roszakarat által 
tévútra vezettetni.

Langer Victor.

S Z Í N H Á Z .
A nem zeti színház levegője nem kedvező többé 

a népszínműre. Volt idő, midőn e kiválólag hazai 
genre alakjait megannyi művészek vitték a deszkákra, 
s a valódi népélet egy-egy darabját láttuk költői szí
nezéssel fölelevenitve. Ma már egytől-egyig kidőltek 
a népszínmű oszlopai. Szentpéteri, Hegedüsné, Füredi 
üresen maradt helyeit senki sem tudja betölteni s nincs 
sem színészünk sem színésznőnk, ki első forrásból me
rítve, ábrázolásában természetesen igaz és mégis köl
tői vonásokat tudna használni. A mai népszínmű alak
jai körül nem leng többé a faluk és puszták levegője, 
s ez alakok magok oly kevéssé jellemzetesek, hogy 
más öltözékben Sardou és Dumanoir jó falusiai közé 
is beillenének. Még legtöbb eredetiséget a vidékről 
fölkerült Tamásinál találunk, de a Helvey Laurákban 
és Horváth Terézekben már csakis a fonott haj és 
rövid szoknya emlékeztet a faluk lányaira és asszo
nyaira. Szigligeti „Cigányáénak előadatásáról, va
sárnap, szintén e benyomással távoztunk. A jelmezeken 
s egy-két elvilágpolgáriasitott népdalon kívül nem volt 
e darabban egyéb, mi a külföldi előtt igazi színében 
mutatta volna föl a népéletet. Szilágyi Zsiga cigá
nyán a cigányra csak a vörös sapka emlékeztetett, s 
Felekiné asszonyról, kinek különben voltak sikerült 
mozzanatai, nagyon lerítt a kurta szoknya. Tamási a 
Gyuri szerepében csak eltanult „fogásokat“ mutatott, 
de az érzelem mesterkéletlen hangját sehogysem tudta 
eltalálni. Horváth Teréz sem volt a „falu szája“, mi
nőnek mi Rebekát képzeljük; Helvey Laura pedig szé- 
gyelni látszott, hogy oly szerepen kell átvergődnie, 
melynek ábrázolására nem született. Ha az ország 
első színpadán csak ily alakban tudják bemutatni a 
népéletet, az egész genre-t átengedhetjük a budai szí
nészetnek, melylyel szemben jelenleg zérusra szálltak 
le az igények. Csak az a szerencse, hogy a „Ci
gány “-ban néptáncok nincsenek, mert a nemzeti szín
ház magyar cancánjával még furcsább arculata lett 
volna a különben is nagyon emlékezetes előadásnak.

TARTALOM: A rococo és copf harca. K o r -  

b a i Ferenc. — Kis gyermek ravatalánál. D o b ó  

László. — Az igazi. Beszély. — Plato szerelme. 

Beszély. — Tárcalapok. — Irodalom. — Zene.— Színház.

Felelős szerkesztő: Kiadó:

Szana Tamás. Fekete Bernát.

Pest, 1870. A „MINERVA“ gyorssajtónyomása.
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SZÉPIRODALMI KÖZLÖNY
IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

ECtY orosz népköltö.
(KOLYCOV ELEK.)

I.

A költészet az emberiségnek mindig közös for- , 
rása marad, melyhez bármely nemzet költője sza- j 
badon vándorolhat; e közösség eredménye, hogy j 
az általános szépet minden nemzet költőjénél egy- j 
forma érdekkel vesszük és szemléljük. Azok- ; 
nak tehát, kik örömest elmerengnek „kelet 
gyöngyein“ épugy, mint észak fagyán s szipor- | 
kázó fényén,“ vagy nyugot „ködös énekein“ 
— egy nálunk egészen ismeretlen orosz népköl- j 
tőt kívánok bemutatni, kinek egész élete olyan j 
volt, mint az álomban küzködőé, mert hiány
zott szelleméhez a tanulással párosult lelki tö
kély ; de a ki azért egyike volt azoknak, kik az 
orosz irodalom „egekbe nyúló hármas piramisát 
alkoták. “

Pl népköltő Vaszilyevics Kolycov Lilék
volt.

Kolycov 1809. október 2-án született Vo- 
ronézsban. Atyja nem igen gazdag, de jó 
módú voronézsi polgár volt, s juhtenyésztéssel 
foglalkozott. Az ifjú Kolycov a legszebb te
hetségekkel megáldva, otthon, a szülői háznál 
semmi neveltetésben sem részesült; neveltetése 
a természetre volt hagyva, miként az nem egy 
ily esetben történni szokott. Magától érthető, 
hogy itju korában nem ragadt rá sok erkölcsi 
illem ; nem volt képes elsajátítani jó szokáso
kat ; nem tudott szive oly benyomásokkal gaz
dagodni, melyek az ifjú lélekre fontosabbak 
minden más befolyásnál. Környezetében a csa
ládi bajoskodáson, vásári üzleten kívül nem lá
tott, nem hallott egyebet; s azoktól, kiknek szá
jából a nevelés üde harmatát kell vala lelkének 
szívnia, a Jegköznapibb, legdurvább dolgokat, 
kifejezéseket hallhatá csak. Tízéves korában 
feladta őt atyja a falusi iskolába, de két hónap 
múlva már onnan is elvonván, kivitte őt a pusz
t á r a —  j u h á s z - b o j t á r n a k .  A gyermek
nek e kis idő is elég volt arra, hogy Írni, ol

vasni megtanuljon s igy a tudás vágya némileg 
fel volt benne költve.

Az ifjú bojtár lelke most a tarka-barka be
tűk helyett egész hévvel merült a puszták vég
telen rónáiba; a csillagos égben olvasott lán
goló szemeivel s a szellők hordták tova mesés 
vágya it; a lengő virágok foglalták el szivét, 
lelkét, azokkal társalgóit némaságában. A 
gyermek szivét korán megrohanták az ábrán
dok : a költészet délibábja lebegett előtte, mely 
úgy csalogatta, úgy meghordozta földön égen ; 
de még nem engedte magát általa elfogni; csak 
később ébredt e tünemények változásainak okai
ra ; csak később zengte meg dalaiban a kedves 
tájakat.

Most még csupán a változó évszak meg- 
megujuló kellemetlenségei rázták fel olykor ál
maiból ; de azért szokva hideghez, esőhöz egy
aránt megtartá derült kedélyét. Az ősz végével 
beköltöztek a faluba. Oda kellett hagyni ked
venc helyeit, emlékeit. Oh de hisz otthon 
egész tündér-világ várta ő t : a mesék szellemei, 
tündérei. A fiatal gyermek élt-halt a mesékért 
s órákig elmeséltetett magának éjszakákonkint 
a cselédséggel. Tizeken kívül egyik iskolatár
sát fölkeresvén, annak családi könyvtárából al
kalma volt több könyvet olvasni, mi által hova
tovább nagyobb ismerettel gazdagodott s e 
könyvek csakhamar kiverték fejéből a meséket. 
Atyjától kapott ajándék-pénzein könyveket szer- 
ze magának s tavaszszal már olvasgatott a 
pusztán, midőn egyszerre hírül vette, hogy sze
retett barátja meghalt. Itt kezdődött életének 
keserve, mely aztán még többször meglátogatta 
őt haláláig. Három évet töltött igy a pusztán 
tanulgatva s már elmélkedni is képes volt az 
olvasott tárgyak fölött, kivált midőn Dmitriev 
költeményeit kezdé olvasni. A versek annyira 
elragadták, liogv az egész könyvet elénekelte, az-
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tán több darabot könyv nélkül is betanult. Örö
mest utánozta volna már a költő szellemét ha
sonló alakban, de nem volt hozzá tárgy és alak ; 
lelke nem tudott az alakok közül egyet sem 
megragadni s magában felolvasztani. A véletlen 
segített rajta.

Egyik juhászbojtár háromszor álmodt 
egymásután ugyanegyeí s elbeszélte Kolycov- 
nak, ki azonnal hozzá látott, hogy valamikép 
kidolgozza azt. Az első tiz versszak meglehe
tős nehezen ment, noha Dmitriev kaptafaként 
állt előtte ; de már végefelé könnyebben moz
gott s valahára mégis elkészült. De hogy tudja 
meg már most az eredményt? Okoskodása 
közben eszébe jutott, hogy lakik a városban 
könyvárus, kinek okvetlen tudni kell azt is, 
vájjon mit érhetnek versei? A könyvárus maga 
sem volt valami képzett egyén, hanem jószivü s 
elolvasván a verset, ily választ adott n e k i: „Fiam, 
én ugyan nem értek hozzá, de azt hiszem, hogy 
nagyon is vadakat Írtál össze; hanem adok köny
vet, mely megtanít hogyan kell verset í rn i;“ s 
azzal egy verstant ajándékozott neki, Ígérvén, 
hogy könyveket is ad kölcsön olvasásra. E  fö
lötti öröme határtalan volt, s most már szünte
len olvasott, s több jó könyvet meg is szerzett 
magának, köztük Zsukovszky, Puskin költe
ményeit.

így  telt el megint hat év. Kolycov azok 
közé tartozott, kiknél korán fölébrednek a ro- 
konszenv, a szív vonzalmai szerelemre és ba
rátságra. Ezideig e ragaszkodása és érzelme 
habár forró volt is,de mégis csak gyerm eki; most 
az érzelmek uj időszaka állt be. Yolt a szülői 
háznál egy csinos szolgáló. Nem tekintve ala
csony foglalkozását, a természettől meg volt 
áldva mindazzal, mi ily erős s költői természe
tet is, minő a Kolycové, egész lényében meg
rázkódtatni képes.

Es Kolycov vonzalma nem maradt viszon
zás nélkül. Nem tudni: soká tartott-e e vi
szony, csak annyi való, hogy ez érzelem nem 
pillanatra fellobbanó láng volt, de egész életére 
nagy befolyással birt. De viszonya, mely a 
fiatal költő életét, boldogságát alkotá, sokak
nak nem tetszett, leginkább pedig szüleinek, 
k ik  midőn ezt észrevették, sietve küldték ki őt 
a pusztára, s mikor haza jö tt, kedvesének már 
csak hült helyét találta. E  hírre lázba esett és 
csak sokára gyógyult fel. Első dolga volt a 
lány után tudakozódni; bejárta az egész kör
nyéket, fogadott embereket külde felkeresésére, 
de mindenki azzal a hírrel tért meg, hogy sehol 
sem találhatták fö l; hogy meghalt valahol a 
Don vidékén szerelmi bánatában.

E  néma bánat fájdalmát Kolycov egész 
élte végéig hordta szivében; csöndesen szunnyadt 
az ott, sajogva bár, de soha be nem hegedve. 
Bánatos lelke nemsokára egy ifjú barátságában 
lelt némi enyhülést, kinek társalgása, müveit 
modora és tudományossága jótékonyan hatott 
az elbusult költő szellemére, további képzésére. 
Ez ifjú Szerebjánszky volt.

Az imént említett bánat nagy befolyással 
volt arra, hogy Kolycov érzeményeinek kifeje
zést adjon s a költők sorába lépjen.

Ez érzelem uj világba vezette őt: most 
már a keblében hullámzó szenvedély kitört és 
hangot adott. Bár erős természettel, deli al
kattal volt megáldva, — a rohamosan rája sza
kadt szenvedély-viharok kissé megtörték, s 
ily megtört, de el nem csüggedt lélekkel fo
gott a komolyabb tanuláshoz. Kezdte a költő
ket olvasni, de úgy, hogy a rokon érzelmek em
lékénél saját szenvedélyeinek is kifejezést adott 
eg)T-egy kisebb költeményeben, melyeket ba
rátjához vitt m egbírálni, ki mindig helyes Út
mutatásokkal szolgált.

E barátja  később tanulmányai végett Moszk
vába m envén, Kolycov magára maradt. Az 
egyedüllét végtelen hasznot hajtott most neki. 
Tanulmányozta a népet a legkisebb részletekig, 
s midőn már e megfigyelés által elég anyagot 
gyűjtött, versei csinosabbak, önállóbbak kezd
tek lenni. Csakhamar egy voronézsi közbirtokos 
fiával ismerkedett meg. Az ifjú dicsérettel hal
mozta el, s felhívta ő t : menne vele Moszkvába. 
Kolycov atyjának nyílt ellenszegülése dacára, 
követte őt s Moszkvában megismerkedett né
hány fiatal íróval, kik nem láttak ugyan benne 
mást, mint parlagi verselőt, de barátja, Sztan- 
kevics unszolására, egykét sikerült költemé
nyét mégis közzé tette valamelyik moszkvai k i
sebb lapban. Ez időtől fogva Kolycov szor
galmasan írogatott s már a következő évben 
barátja közbenjárása mellett egy kötet költe
ményt adott ki. —  Nemsokára átment Péter- 
várra, hol az akkori nevezetességekkel, mint 
Puskin, Vjazemszki, Odojevszki, Zsukovszky 
megismerkedett, kik a szerény külsejű költőt a 
legnagyobb előzékenységgel fogadták. Majd 
ismét Moszkvába tette át lakását s itt nagyon 
elégedetten élt, míg nem családi ügyek miatt 
kénytelen volt szülőföldére haza menni. A tyjá
nak üzleti viszonyai zilált állapotba jöttek, kü
lönösen Kolycov adósságai következtében , me
lyeket atyja most már fia jövőjének jobbrafordul- 
tával szívesen kifizetett.

K is vagyonuk nagyon megapadt s ő kény
telen vala egyideig otthon élni, de még egyszer
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vágyva a nagy világba -— visszatért Moszkvá
ba, hol azonban már csak rövid ideig élhetett; 
távozni kellett onnan örökre. Nehéz szivvel 
távozott s valami bánatos érzést vitt magával, 
mely haláláig kinozta.

Otthon mindent a legnagyobb rendetlen
ségben találván, hozzá látott az ügyek rendezé
séhez ; meglehetős kitartással küzdött, csak az
ért, hogy még egyszer Pétervárra mehessen, 
hova őt atyja most már szívesen eresztette. — 
Ámde hirtelen rosszul lett, s bár orvosa egye
lőre kirántotta a bajból, többé nem nyerte vissza 
régi egészségét.

Felgyógyulása után emésztő szerelem gyu- 
ladt föl keblében, bevilágítva életét még egy
szer, mint az alkonyt a leszálló napfénye. A 
végzet itt is a költő ellen volt, nem engedte meg 
hogy egyesüljenek, noha a nő derék, szellem-

dus és szép vala. — Az elválás újabb fájdal
makat idézett elő, úgy hogy a szenvedésektől 
megrohant költő lelke megtörött; tüdő-baja 
napról-napra gyöngité s eljöttnek látta az időt, 
hogy barátaitól búcsút vegyen. Pétervárra két 
legjobb barátjához kórágyán a következőket 
irá : „No kedves barátim itt az idő, hogy isten- 
hozzádot mondjak nektek — hosszú időre? — 
nem tudom. Csak azt tudom, hogy e szó na
gyon keserű visszhangot költ lelkemben. Még 
egyszer —  isten veletek! harmadszor is —  is
ten veletek. Ha nő lennél —  szép alkalom 
lenne a sírásra. Bánatos perc, -— maradj leg
alább te nálam a legtovább.“

E kívánsága teljesült; egyedül, elhagyatva 
halt meg 1842. október 19-én Voronézsban 34 
éves korában.

FLNOICKY MIHÁLY.

M N  ELHAGYJA HAZÁJÁT.
( B Y R O N  „ D O N  J  U A  N “ - J  Á  B Ó L .)

Juan az induló gályára lépett. —
A szél fütyülve, habdagasztva szá llt;
E tág öbölről*) nem mondhatni szépet,
Mint én tudom, ki többször rajta j á r t . . . 
Mindig zajong s habbal beszórva képed 
Yégiil megedz, hogy a vihar nem árt;
Ott állt Juan, a partokat tekintve,
Első s talán — utolsó búcsút intve.

Azt mondhatom: bus látomány, midőn 
Homályba vész a föld, melyen születtünk, 
Magunkból ah ! kiforgat rémitön,
Kivált ha még az élet uj előttünk.
Fehér a brit part, nappal s éjidön,
A többi kéklö, mint a menny felettünk :
Ha nézzük őket, messzeségbe veszve,
S az óceánon mind tovább evezve.

Állott Juan nagy búsan a födélen, —
Hajó recseg, szél búgva énekel,
Egy folt a város már csak ott a szélen, 
Melytől a gálya gyorsan messze kel.
A tengeri betegség kórja ellen 
Legjobb a beafsteak, ezt higyjétek el. 
Nevetsz, uram ? de megkisértni jobb ám,
Én tettem ezt — s dicsőn ütött ki próbám.

A gálya végén állt Juan leverve,
Nézvén: spanyol hazája mint enyészik;
Az első válás kínnal van keverve,
Ezt népek is, kik harcba mennek, érzik ;
Egy mondhatatlan vágynak üld’ keserve, 
Szivünkbe görcs áll, mely remegve vérzik . .  . 
Bármily gyűlölt helyről futunk borongva : 
Még visszanézünk a tűnő toronyra.

S nagyon sokat hagyott el Don Juán : 
Kedvest, anyát, bár nője nem maradt;
És igy a bú több joggal űzte tán,
Mint sok kujont, ki már idősb darab ;
Ha sóhajod van — messze kelve — lám, 
Még érttök is, kikkel tusába’ v a g y : 
Szerettidért könyiidnek folyni kell,
A mig mélyebb bú nem száritja fel.

És sirt Juan, mint egykor a zsidók 
Bábel vizénél, rab Sión fe le tt;
De én pityergést állni nem tudok,
S eféle bú ugyan kit ölne meg ?
Én mondom, ifjak, hogy utazzatok,
Habár azért csak, hogy élvezzetek.. .
Az is lehet, hogy majd e költeményem — 
Ládáitok’ díszíti föl keményen.

Pás sirt Juan, sóhajtott és merengett,
Mig sós könyiije hullt a sós habokba ; 
„Édeshez édest“ (olvasóm megenged,
Hogy e citátot irom e lapokra,
Ezt mondja Gertrud, sziiz virágit engedt 
Szivvel Ophélja sirgödrébe dobva)
Bus helyzetét komoly szemügyre vévén : 
Megjobbulisnak állt Juan a révén.

„Isten veled Spanyol hazám!“ kiáltott, 
„Nem foglak én viszont meglátni tán,
De, mint sok száműzött szív. sírba szállók, 
Sóvárgva egyre partjaid után,
Hol a Guadalquivir futása áldott ;
Isten veled anyám ! s te, Júliám,
Te drága lény, kitől el lettem ű z v e ...“
(Itt levelét újólag átbetüzte.)

') A cadixi öböl.
69*
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„És óh ! ha egyszer elfelejtenélek —
De nem ! lehetlen, képzelhetlen ez —
Ez óceán előbb a légbe széled,.
S a föld előbb hígult habokba vesz.
Mint én feledlek, óh ! te drága lélek,
Vagy kívüled varázszsal, más övez . . .  
Gyógyír van-e beteg szivemre, búmra ? —“ 
(Itt ing a gálya s fölfordul a gyomra.)

„Az ég előbb dől — (itt a kór kiválóbb)
Oh ! Julia ! kinek van ily keserve ? —
(Az istenért' egy korty likőrt kívánok ; 
Battista, Pédró, hé 1 segítsetek le !) 
Szerelmem, édes ! (gyorsabban, zsiványok !) 
Oh Julia! (e gálya táncol egyre) —
Esdek feléd . . .  fejem’ ne érje vád !" 
(Hányása itt elnyelte vég szavát.)

„Érezte most dúlt szive azt a súlyt 
(Vagy gyomra tán) a mely nem küzdhető le, 
Bár mennyi orvos áll nekünk, ha gyűlt 
Szivünk szerelme csalfán porba dole.
Ha egy hívünk idő előtt lehullt,
S hitünk, reményünk szállt a sírba véle . ..  
Szólt volna többet s még erélyesebben,
A tenger ám nagyon gátolta ebben.

A szerelem, hajh,! én tudom — szeszélyes. 
Dacol a lázzal, mit maga szított.
De katharus rá nézve már veszélyes,
S a nyakfájástól is fut, nem titok ;
Nemes bajoknál virrasztása kéjes,
De közbajoktól mindig szökni fog . . .  
Náthásán ö minő sóhajt ereszszen ?
S bár vak, nem áll jól néki a vörös szem.

De leggonoszb az émely mindezeknél.
Vagy csikarások a kebel a la tt;
A szerelem, mely hő vért látni nem fél,
Gyomorfedöktöl döbben és szalad;
Uralma vész a purgativ szereknél,
S a hányás, az már gyilkoló fa la t...
Juan szerelme teljes volt s hatalmas,
Nem lett e vészben gyomra diadalmas,

ÁBRÁNYI EMIL.

PLATO SZERELME.
— SACHER-MASOCH BESZÉLYE. —

Bánfly fölugrott és elkezdett Antoinette-el ke
ringeni, úgy hiszem „esárdás“-t táncolt; Krulik Mig
non elé térdepelt, kezében pezsgöpokárral, Kleopatra 
pedig kioltá a lámpát. Mindkét szobát most csak az 
egyetlen kis lámpa világitá meg és különös, ép most, 
midőn elsötétedett, kezdtem teljesen tisztán látni és 
most éreztem a meleg, kábitó légkört, mely engem 
elmámoritással fenyegetett.

Szerencsére Mignon távozott, de én nem tud
tam, hogy, hogy nem, de úgy gondoltam, mintha 
most kellene belépni ama fejedelmi nőnek, akit szán- 
kázni láttam, bachansnő módjára szőlőlevéllel koszo- 
ruzva, kezében borral telt csészével s „Evoé“-t ki
áltva.

Én az ablakhoz vonultam vissza; szivem heve
sen dobogott.

— Ez nem neked való társaság, — szólt Schus
ter halkan, egyszerre mellém lépve, — ott a kardod, 
s jer velem.

Midőn a szabadban voltunk, nagyot lélekzettem. 
Pompás téli éj volt; az ég telve volt csillagokkal, a 
hó ropogott lábunk alatt. Schuster karomba ölté kar
ját. Mi nem beszélgettünk, de ő megfogta kezemet, 
és én tudtam, a nélkül, hogy akár én akár Ő, szól
tunk volna egymáshoz, hogy mi sírig barátok mara-

m

dunk. Bocsáss meg nekem, hogy ma ily szilaj 
társaságba vezettelek s tudasd mindenkivel a háznál, 
a mit már rég tudott mindenki, hogy őket szivemből 
szeretem s alig várom a viszontlátás percét, mikor 
ismét köztök lehetek.

Csókolom kezedet
Platód.

Jan. 7-én.
Kedves anyám!
Már ma csak néhány sort irok, tudatva veled, 

hogy egészséges és boldog, kimondhatlanul boldog 
vagyok. Schusterben oly barátot leltem, kinél jobbra, 
keresve sem találhattam volna; mi tökéletesen meg
értjük egymást; ha beszélünk, egyikünk a másikának 
veszi ki ajkából a szót, és ő is ép úgy vélekedik a 
nők és a szerelem felől, mint én, és most tudom 
csak, mi a valódi barátság. Schuster ép oly ellen
szenvvel van a katonáskodás iránt mint én és a há
borút méltán utálja. Végre már az öreg Tarnowné né
ninél is tettem látogatást.

Üdvözöld a honnlevoket , a cselédeket is ide
értve.

Henriked.
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Jan. 11-én.
Te még nem válaszoltál utóbbi levelemre, de 

azért irok addig is, mert valami érdekes dolog adta 
magát elé.

Ismét láttam szőkémet, szánkázó szépemet és ő 
valóban hercegné'.

Tegnap volt az első nagy táncestély a bárónő
nél. Rendkívüli fényűzés, szép nők, válogatott társa
ság! Én mint rendesen, az ablaknál állottam félig 
elfedve a függönyöktől s boszumat zabolátlanul töl- 
tém az embereken, azaz a leggonoszabb észrevétele
ket s gúnyos megjegyzéseket tettem rájok, de csak 
magamban. Én azt hiszem, ezen az éjen senki sem 
mulatott oly jól, mint én.

Épen a második franciát táncolták, midőn sa
játságos mozgás keletkezett a teremben, mi valami 
rendkiv üli jelenséget jelzett, és az a nő, ki a tábor
nok karján belépett, eléggé föltűnő is volt. Azonnal 
ráismertem arra a nőre, ki szánkóján mellettem elsu
hanva oly mély benyomást gyakorolt rám, s miután 
nem távol tőlem megállapodott, hogy a fiatal lova
goknak és tiszteknek hódolatát fogadja, egészen nyu
godtan szemlélhettem.

Termetének minden vonala, arcának minden vo
nása élénken él emlékemben és mégis nehéz lesz őt 
leírnom, mert az a benyomás, melyet ő az emberre 
gyakorol, szellemies, és lényét tulajdonképen nem 
annyira testalkata mint inkább tartása s mozdulatai 
emelik, s nem a vonások, hanem azoknak kifejezése 
kelti föl az érdekeltséget s nem a szem, hanem az 
abból kisugárzó sajátos fény, mely fel és alá lebeg, 
hat a szemlélőre büverővel. Még nagysága is szel
lemi e nőnek, mert sem nem magas, sem nem teli- 
ded, karja és keze pedig ép olyan, mint valami gyer
meké és bizonyos tartózkodást idéz az emberben elő; 
fiatal, karcsú és finom termetű ő, és sajátlag piciny. 
Finom arcán — melynek oly üde színe van — csak 
az arccsontok kissé élesek, mig orra inkább sinai, 
mint görögmetszetü, de ama báj, melylyel a kis okos, 
merész mongol orr bir, leirhatlan; haja tömött és vi
lágos szőke; átható kék szeme pedig a sasra emlé
keztet.

A mily igéző e nő, ha beszél s fóllelkesül, ép 
oly hervatagnak látszik, midőn arcán a lankadtságnak 
ama végzetes vonása föltűnik, mely most annyira di
vatos. Általában, képe nagyon változékony; a leg
ellentétesebb hangulatok látszanak lelkén átvonulni, 
melyek mindannyiszor visszatükröződnek arcán s tisz
tán észrevehető, a mint azok majd eltorzítják, majd 
ismét megszépítik, sőt magasztossá teszik arcát; most 
szende és gyermeteg az, majd aggá és haloványnyá 
lesz, mert Etelka grófnőn kívül ő az egyetlen nő 
a bálban, ki — nem festi arcát. Valószínűleg felőlem j 
beszéltek neki valamit, mert fejét lassan megfordítván

szemével fürkészőleg futotta be a termet, mig tekin
tete egyszerre rajtam állapodott meg. A tábornokné- 
hoz kérdést látszott intézni, aztán elévette lorgnette- 
jé t és közvetlen közelből oly hidegvérrel és oly hosz- 
szasan szemlélt, hogy én zavaromban a mellettem 
elmenő Komarnickyt karon ragadtam s miután semmi 
egyéb beszélni valóm nem volt vele, e nő felől kér
dezősködtem tőle.

— Egy orosz delnő, — szólt ő — s rendkívül 
gazdag; milliói, gyémántjai, rabszolgái számosak.

— Mi ju t eszedbe? — kérdém, — hiszen a 
rabszolgaság Oroszországbnn már rég óta el van tö
rölve.

— Aztán kék rókája is van.
— Ejh ! mit törődöm én a rókával! , . .  S mi e 

hölgy neve?
— Nadejdának vagy sajátlag Nadesdának neve

zik, mi „remény“-t jelent. Baragreff Nadesda her
cegnő mindig a nagy világban élt, Londonban, Páris- 
ban, Pétervárott, Bécsben, Rómában, Flórencben, fér
jétől elválva. Beszélik, hogy egy uralkodót kerített 
volna hálójába s ennek kormányára is befolyást gya
korolt. Ő most 22 éves.

— Honnan tudod te mindezt? Megvizsgáltad 
útlevelét ?

— Az egyre megy, csakhogy tudom. Egyébiránt 
már Párisban és Bécsben is találkoztam vele; a mint 
mondom, most 22 éves; hat évvel ezelőtt ment férj
hez és öt év s tizenegy hó óta már külön él fér
jétől.

— Ah! szóltam önkintelenül — így már nem 
csodálkozom rajta, hogy érzékei eltompultak.

Később láttam táncolni; nem, repülni mint egy 
tündér, majd behunyt szemmel dőlve táncosának kar
jára, halványan mint valami halott, vagy vilii.

Ő magához vonzott engem, de egyszersmind 
visszataszított.

Az éj elm últ; én ott álltam az ablakfülkében s 
eszembe jutott, hogy neki magamat bemutassam. A 
véletlen azonban úgy akarta, hogy táncosa a „ Co
tillon “-nál e nő számára ép elém helyezte a szé
ket.

, Távozni akartam, de már minden oldalról be 
voltam kerítve s igy meg kellett magamat adnom.
A hercegnőnek figyelmét e mozdulatom nem ke
rülte el.

— A h! ön a mi foglyunk — szólt, mosolyogva te
kintvén rám.

Én meghajtottam magamat, de mitsem vála
szoltam.

Midőn táncosát egy cifrázat alakítására mellőle 
elhívták, igy szólt hozzám a hercegnő, a nélkül, hogy 
ez alkalommal rám tekintett volna:

— Num táncol ön?
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— Én — hercegnő? — Hozzám szólott ke
gyed ?

— Igen, — ugyan kihez is szóltam volna 
máshoz ?

— Nem, én nem táncolok.
— Ön a különcöt játsza.
— Épen nem, sőt tulajdonkép semmiféle szere

pet sem játszom.
— A „Plato“ szerepét sem?
— Azt még legkevésbbé.
Ez volt első társalgásunk.
Kis idő múlva, midőn újra egyedül volt, felém 

fordult és lorgnettezni kezdett.
— Pedig nekem azt beszélték . . .
— Kegyednek azt beszélték, hogy én afélemed

ve vagyok, kit táncra soha nem lehet megtanítani, 
hogy amolyan hóbortos Hamlet vagyok, ki semmi örö
met nem talál a nőkben, olyan balga, ki tudni sem 
akar a szerelemről. Nemde?

— Igen.
— És kegyed megmutattatja magának az újkori 

Platót s úgy szemlél végig körülbelül, mint II-dik 
Katalin a lázadó Pugacseffet az ő kalitjában.

— Ön valóban sajátságos ember .
Szünet múlva:
— És ha én önt választanám a közelebbi cifrá

zatnál ?
— Akkor azt szépen meg fogom köszönni.
— Es ön nem fog velem táncolni ?
— Nem.
— A h! ön udvariatlan.
Ettől fogva a „Cotillon“ tartama alatt kimond- 

hatlan megvetéssel volt irántam.
Azonban reggel felé, midőn a termek már meg

lehetősen megürültek, egyszerre felém intézte lépteit a 
táncterem túlsó szögletéből.

— Önnek táncolnia kell velem.
— Nem táncolok.
— És miért nem?
— Mert a nőktől idegenkedem, kegyedtől 

pedig különösen.
— Tőlem? — kérdé, vállat vonva. — Hiszen 

nem is ismer ön engem.
— De igen, — válaszoltam — én már rég óta 

ismerem kegyedet.
- v  — Honnan ismer ön engem? — kérdé élénken,
— tudja-e, hogy én is úgy emlékszem, mintha m ár 
láttam volna önt valahol?

— Kegyed szánkázott.
— Igen — december 8-án.
— Arra már nem emlékezem bizonyosan.
— De én jól tudom, — felelt a nő, — és ön 

azt mondja, hogy ismer engem — holott nem is
mer.

— Hallottam kegyed felől egyet-m ást be
szélni.

— És ön oly ártatlan, hogy mindazt elhiszi, a 
mit az emberek csevegnek. O h ! ön nem ismer 
engem.

— De bizony, csak ismerem, — viszonzám, — 
mi gyakran találkozónk és huzamosan társalog
tunk egymással.

— Ugyan hol, az ég szerelmére ? — kérdé a 
hercegnő ingerülten.

— Álmomban.
— ü g y ! . .  Tehát álmában. Lássa, én is álmod

tam ön felől.
— Minden éjjel? — kérdem.
— Minden éjjel.
Ezzel megragadta kezemet és rám tekintett, s a 

mint igy rám nézett, úgy tetszett nekem, mintha lei- 
keink egymásba pillantottak volna, és az ő lelke tisz
tán állott előttem, szépen, ragyogóan, mint egy nagy 
végtelen nagy s mérhetlen mély tenger felszíne.

— Én tudtam, hogy ön rokonszenvez velem, — 
kezdé újra a hercegnő, — sőt hogy már ki is vívtam 
vonzalmát.

— Nem tagadhatom, —válaszoltam, —hogy ke
gyed megjelenésében van valami szellemies, mi engem 
oly véghetlenül vonz lényéhez.

— Ez oly bók, mi előttem legalább újság, - 
szólt a szép orosz delnő. — Nálunk nőknél egészen 
más tulajdonokat szoktak bálványozni és szeretni.

— Én legalább Platóval tartok, k i a lélekben 
honoló szépséget többre becsüli mint a testi bá
jakat.

— De hát hogy akarja ön e szépséget látni 
vagy érezni ? — kérdé a hercegnő; — ön csupán lel
kileg észlelheti azt, eszmékben és érzelmekben.

— Oh, a léleknek e szépsége mindenben nyilvá
nul, — válaszoltam, — ha a rut arcot megvilágítja, 
azonnal széppé változik az, a legnyersebb hang is 
dallamossá válik azáltal; hát még oly bájos arc és 
oly csodás hang, mint a kegyedé. . .

— Pedig azt állítják — vágott közbe — hogy 
ön nem akar szeretni.

•— Én csak lelkileg akarok szeretni és szeret
tetni.

— Hisz ön a lelki szerelemben ? — kérdé 
tőlem hirtelen a hercegnő.

— A nőnél nem, de a férfiaknál igen — vála
szoltam.

— Tehát szeressen ön engem lelkileg, — szólt
a nő.

— Én azt hiszem, tudnám kegyedet szeretni, ha 
nem nő volna.

A hercegnő mosolygott s pillanatig gondolkozni 
látszott, aztán igy szó lt:
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— Nos azon lehet segíteni, én közelebb egy üvé- j 
rém látogatására számítok, ki hozzám nagyon hason- J 
lit, Őt platóilag szeretheti.

— De fog-e ő engem viszontszeretni?
— 0  önt szeretni fogja, a felől bizonyos va

gyok.
— És hasonlít ő kegyedhez?
— Csalódásig, — és most jó reggelt s a vi

szontlátásra — az álomvilágban.
Ezzel búcsút vett tőlem.
Nem tudom, kedves anyám, vájjon eme vázla

tomból elég világos képet nyertél-e a rendkívüli nő
ről, ő egész ujjhegyéig szellemies, s úgy látszik, mintha 
hajának minden egyes fürtje lelkesülve volna. Sőt én 
még képesnek tartom őt arra is, hogy s z e l l e m i 
l e g  t u d  szeretni, de én nem hiszem, hogy létezzék 
oly nő, ki kibírja, hogy c s u p á n  s z e l l e m i l e g  
s z e r e t t e s s é k ,  ésigy e nő sem, és ép azért nem is 
fogom őt viszontlátni — kivéve álmomban.

Platód.
(A levél szélére Írva:) „Ne aggódjál azon, hogy 

én a szép orosz nőbe szerelmes leszek, még csak lei
kébe sem, habár van benne a Daskoff és Saltikoff 
természetéből.“ *)

Jan. 20-án.
Kedves jó anyám!

Bocsásd meg hosszas hallgatásomat. Igaz, hogy 
még csak egy hete, hogy nem Írtam hozzád, de 
az reánk nézve elég sok idő. Napjaim oly egyhangú
lag teltek, hogy miről sem tudósíthattalak, és mégis oly 
boldog napok voltak azok reám nézve, mert én azokat 
az órákat, melyeket szolgálaton kívül tölték, saját ta
nulmányaimmal, jeles könyvek olvasásával, és Schus
ter német barátommal való élvezetes társalgás közt 
töltöttem el. Eddig, mint előtted is tudva van, ki
válóan a bölcsészettel és történelemmel foglalkoztam, 
s csak barátom nyitá meg először előttem a termé
szettudományok roppant birodalmát. Mily nagyszerű 
benyomások és tanulságok ! Mi együtt tanulunk, együtt 
experiraentálunk, s nekem ő úgy tetszik ilyenkor, 
mintha Fan st volna és én az ő famulusa, csak kissé 
okosabb mint \\  agner uram.

Az előkelő világból teljesen visszavonultam. Én 
nem akarok a hercegnővel találkozni, de különben is

*) Daskoff hercegnő II. Katalin alatt Oroszor
szágnak leglángeszübb asszonya volt, ki az államtudo- 
mányokban is kiváló tehetséget tanúsított s később a 
tudományos akadémiában elnökölt. A szép Saltikoíf 
Ivánka grófnő ugyanazon időben szellemgazdagsága s a 
tudományok iránti előszeretete s a csatatéren tanúsí
tott bátorsága által tür.t ki.

j  engem untatnak azok a követelőzések, untat a fönhé- 
[ jázó világ, melyben csupán mindenféle emberi retor- 
j tákban készült homunculuse-ok, de nem emberek mo

zognak, sőt untatnak az egész emberi világnak kis
szerű hangyaépitményei is, mióta a lények óceánjában 
magamat oly parányi kis csöppnek érzem. Ha bará
tom velem nincs, legörömestebb időzöm az öreg Tar- 
nowné nagynénémnél. Neki oly csinos kis háztájéka 
van, oly elkülönzött és oly bizalmas, mint valami 
egérlyuk.

Gyakran egész este elüldögélek nála egy kis fa
zsámolyon, mig ő nagy bőr-karosszékében helyezkedik 
el s mindig oly csinos fekete selyem hálóköntösében, 
fekér főkötőjével s kezemet szívélyesen tartja kezében. 
A szék karján a seregély gunyaszt s halkan sipog 
álmában, azt hiszem ilyenkor az ebet szidja, mely- 
lyel a legnagyobb ellenségeskedésben é l ; a kandalló 
tüze kellemes meleget terjeszt, s a néni el-elbeszél- 
get nekem ifjúságáról; de ugyan ki is ne beszélne 
örömmel fiatalsága felől, különösen a kinek oly szép, 
oly bájos ifjúsága volt, mint az én nagynénémnek.

Beszéli, hogy számos kérője volt, de az, kit ő 
szeretett, katona volt, mint én, s Wagramnál egy 
francia golyó oltá ki életét és többé nem szeretett, 
mindenkitől megtagadta kezét, csak emlékeinek és sze
relmének élt, mely kiolthatlan világkint sugárzott 
szeme előtt.

Van e nőben valami magasztos, mely oly vonzó, 
oly elbűvölő. Gyakran el-elhallgatunk s csak kezét 
tartjuk egymásnak s mi sem hallható más, csak a vén 
órának ketyegése; majd elmosolyodik az öreg néni és 
én követem e példáját; oly kellemesen, oly otthono
san érzem magamat körében.

Már voltam ebéden is nála. Ilyenkor ott sü- 
rög-forog nagy fehér kötényével a konyhában és süt- 
főz nekem — és én megtérítem az asztalt.

És képzeld csak, ő az ápolóanyja a köröskörül 
levő szomszédság állatainak. Ha ő ebéd után hus- 
maradékkal telt tányérral s egy halmaz csonttal az 
erkélyre kilép, — ő a harmadik emeleten lakik, köz
vetlenül a fedélzet alatt, — egyszerre nagy lárma 
keletkezik, mintha csak a hunnok vagy tatárok köze
lednének, s valamennyi tetőről szállingózik alá a sok 
fehér, fekete, sárga, ordas és tarka macska, veszeked
ve és morogva, köpködve és karmolva az ebéd fölött, 
melyet nekik néném tálal ki. A verebeknek ke
nyérmorzsát szór el, s hímzett táskájában mindenféle 
magot visz ki a fövenydombra pintyeknek és rigók
nak. Sőt a mi több, még a patkányokat is táplálja, 
midőn ezek olykor a farakás alól kibujkálnak, s mi
dőn egy ízben a báróné e miatt megszólta, igy vála
szolt: „ezeket is az isten terem tette!“

Mily szép az az orosz nő, és mégis, ama szép- 
I ség, mely nagynénémnek leikéből sugárzik ki — da-
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cára ama redőknek, melyek arcát borítják — nekem 
jobban tetszik.

Élj boldogul kedves jó mamácskám! Csókollak a 
képzeletben.

Henriked.

Jan. 27-én.
Már ma a következő' levélkét kaptam.
„Én szeretlek téged azzal a tiszta szellemi szere

tettel, mely legnagyobb eszményed és legszentebb vá
gyad.

Ha lelkednek öszhangzó barátra s társra van 
szüksége, akkor jer hozzám.

Egy kocsi vár rád éjfélkor a kapu előtt. A 
jelszó:

Anatol. “
Ez irás férfias volt, de a nagy, könnyed voná

soknak meg volt ama bizonyos kerekdedsége, melyet 
én oly igen szeretek, mert a különböző emberi erők
nek és tulajdonoknak bizonyos összkangzatát árul
ja el.

Ki ez az Anatol? Vájjon nem a hercegnőnek 
fivére-e ?

Mindenesetre elmegyek.
Este felé.

A Serwanizában*) egy zsidó ódondásznál egy 
régi acélmetszetet néztem és vettem m eg.

Szent Antal megkisértetése volt.
A képen bámulatos hangulat ömlik el; semmi 

sincs ama rut ördögfajzatokból és képzelhetlen ször
nyetegek közül, melyek oly undorítóvá tették a mesét 
előttem.

A sátán ezúttal egy nőt küldött ki, mely veszé
lyesebb, mint az egész pokoli had; ördögi szépségű 
szőke nő, félig rákönyökölve a könyvre, melyből a 
szent, lámpájának gyér világánál, olvasgat, s moso
lyogva tekint arcába: és e mosoly oly pokoliasan á r 
tatlan, oly szűziesen kacér, s a világosság oly telje
sen vetődik kis domború keblére, mig egyéb része tö
kéletes félhomályba merül — de a szent csak tovább 
olvas. . .

Miért kell nekem e képnél a hercegnőre gon
dolnom ?

Plató.

*• Jan. 28-án.
Jóval éjfél előtt megjelentem, és a kocsi várt 

reám. Egy vén inas közeledett levett kalappal fe
lém.

*) Zsidóutca Lembergben.
(Folyt.

— „Anatol“ — szóltam hirtelen.
0  intett fejével s a kocsiba segített. Gyorsan 

robogott az tova; a házak hirtelen tünedeztek sze
münk elől, s én utóbb már nem is figyeltem az utcára, 
melyen áthaladtunk, egészen hátravetém magamat az 
egyik szögletbe. Az ut nagyon hosszúnak tetszett ne
kem, lehet azért, mert nagy izgatottságban s fe
szültségben voltam. Végre kapu alá robogott be a 
kocsi; a vén inas megnvitá az ajtót s egy széles, 
szőnyeggel bevont s virágokkal díszített lépesőzeten 
vezetett föl.

Terjedelmes csarnokon át, melynek fülkéiben gö
rög és olasz szobormüvek — fősz-öntvények — dí
szelegtek, egy bágyadtan világított előterembe értünk 
s ebből egy egészen sötét helyiségbe. Az öreg inas 
megfogta kezemet és én követtem őt.

Egy divánhoz vezetett, melyre kínálása folytán 
leültem, ő pedig hirtelen eltűnt.

Meddig ütem itt, magam sem tudom, azt hi
szem nem sokáig, de én annyira exaltálva voltam, hogy 
minden másodperc végtelen hosszúra nyultnak tetszett 
előttem.

Ekkor tizenkettőt ütött az óra, s midőn az éjfél 
utósó órája elkongott, — én azt hittem még egyedül 
vagyok — egy csengő különös hang közvetlenül mel
lettem igv szólt:

— Légy üdvöz általam Plato !
— Te vagy az ? — kérdém meglepetve.
— Kit keresesz te ?
— Anatolt.
Midőn egy mozdulatot tevék, megszólalt a

hang.
— Maradj ott, a hol vagy, ne jöjj közelebb hoz

zám, én csak beszélni akarok veled és hallgatni sza
vaidat s lelkeinket semmi anyagi, semmi érzéki köze
ledés ne zavarja.

És e hang oly ismerős volt előttem , — de 
honnan ?

Én hallgattam s töprenkedtem e hang fölött.
— Milelt? Miért nem szólasz hozzám? — 

kérdé ismét. Ez alkalommal úgy tetszett, mintha e 
hang fölöttem a légből hangzanék alá, mintha e hang 
lelket öltött volna s lepkekint repkedne körül.

— Hát e hangban nincs-e valami érzékies? — 
kérdezém.

— Sajnos, még az anyagiast nem rázhatok le ma
gunkról, de e mód még a legszellemiesebb, két lény
nek találkozásánál, mert csak a hanghullámok érin
tik a lég e t, — s mintegy a lélek nyilatkozik 
abban.
köy.)
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Oh e hazában olyan sok jeles 
Sírján ingatja vándor fnvalorn 
A feledésnek tüske bokrait. Petőfi.

Ha Ányos költészeti világába lépünk, mély be- 
nyomásu kert tárul föl előttünk: mély benyomásu a 
sziu- és hangnál fogva, mely az egészen elömlik. Nem 
röpdesnek itt a szeszély tarka pillangói, nem virulnak 
az öröm elevenpiros rózsái, nem zengenek ábrándról 
és szerelemről az ifjúság szózatos madarai. Minde
nen a lemondás, a múlandóság, a halál uralma bo
rong. Alig néhány ének csupán az, mely pezsgő kedv 
szülötte, s a panaszos keservek mellett az is úgy tű
nik fel. mint pár távoli apró csillag rezgő fénye, mely 
betegesen szűrődik át a vak éj sürü homályán. Sürü 
homály borul e kertre is, a bánat felhője, s lassú ki
múlással hervadnak legszebb virágai, a rózsás ifjúi re
mények, melyeket fagyos dér, a hideg csalódás csa
pott meg.

E borús költészet képviselőjéről, Ányosról aka
rok e helyen megemlékezni.

Ányosra 1756-ban, Veszprémmegyében, Eszter- 
gáron ragyogott először a fényes nap s mosolygott a 
kegyes múzsa, mely őt egyszerű bölcsőjében szeretet
tel homlokon csókolta. Első gyermek-éveiben szintén 
itten nevekedett a leendő költő, nemes származású, 
tisztes polgári állású szüleinek szerető gondjai a la t t ; 
később azonban nagyanyjához, Komáromba került, 
honnan a tanulás végett előbb Győrre, utóbb Pápára 
küldötték.

Hogy teltek el ez évek, arról semmi bizonyos 
adatunk nincsen.

Soraiból csak annyi vehető ki, hogy Esztergár- 
hoz, mint fiatal ember is legmelegebben vonzódék ;

tehát ide legkedvesebb gyermekkori emlékei köthet
ték. E regényes hely behatása alatt támadhatott 
gyöngéd, költői érzéke a természet iránt, melynek nyíl- 
vánulását müveiben oly mesteri kézzel tudta vissz a- 
tükröztetni. De több tényre gyermekkorára vonat
kozó soraiban nem találunk, annál kevésbbé élet- 
iróinál.

Tizenhatodik évében szerzetbe lépett, a hont - 
megyei Mária-nostrai zárdában, hol a keresztségben 
kapott István nevét Pállal cserélte föl. Szerzetbe-lé- 
pése által tette le alakját azon kínoknak, melyek ko
rai sírját megásták. Ő nem volt csöndes véralkatu, 
nem volt zárdába való, s ha mégis a zárdái életet 
áhitá, félreismerte önmagát. De ekkor szive még nem 
dobogott sebesebben, s méla kedélyének boldogságo 
igérhetett a gondolat, hogy elvonulva az emberektől, 
egyed ni a természettel fog összeköttetésben lenni. És

csakugyan a Mária-nostrai évet békén, mondhatni, 
boldogan élte le, a mennyiben erre vonatkozó sorai
ban semmi fájdalmas visszaemlékezés nem lel
hető. — Ez év múltával Nagyszombatba ment, s 
ott oly szorgalommal, nyugodt lelkülettel s ki
tűnő eredménynyel tan u lt, hogy 20 éves korában, 
1776-ban, tudorrá koszoruzták. Nagyszombatban a foly
tonos munka és tanulás szintén elnyomta érzelmeinek 
kitörését, de annál erősebben törtek elő ezek Buda
várában. hová 1777-ben az egyetem áthozatalával köl
tözött.

Itt egyszerre észrevette, hogy érző szívvel bir, 
hogy hivatását elvétette, hogy szerencsétlen. Legalább 
müveiben már sötétülni kezd a láthatár.

A beismerés nem használt semmit, a dolgon 
többé változtatni nem lehetett, s a boldogtalanság 
árnya mindinkább előre vetődött.

Az az örökös egyhangúság, mely társai körében 
körülvette, kedélyére nyomasztólag borult. így előbbi 
üdve kárhozattá lön. Minden uj nap uj szenvedésre 
virradt, melyre balzsamot, csak a halálban ke
resett :

Hiszen ! ez a sorsa ember életének ;
Minden nap uj sebét érezi szivének,
S csak akkor találja végét gyötrelmének,
Midőn sirt készitnek hideg tetemének . . .

Addig is azonban, mig ez idő eljönne, nyugodal
mat keresett, — a philosophia karján. Elméje beleme
rült a történet lapjaiba, melyeken a múlt századok 
tényei beszélnek, belemerült, hogy belőlük vigaszta
lást merítsen. De mit látott bennük !. . .  azt, hogy 
e földön minden múlandóság és hiábavalóság.

Ez bölcsészetének első talpköve.
„Nevethetem valóban a világot — Írja maga — 

midőn látom erősségeiben bizakodni. Erős volt Kart
hágó, mégis egy Scipió annyira vitte, hogy már porai
ban is alig találhatjuk. Rómának a széles világon 
elterjedett uralkodását Émáth mezeje határozta meg. 
Az idő fényes palotákból barlangokat csinál; és a sza
kadozott falak közt kóborló lelkektől iszonyodunk. 
Boldogok, a kik ezeket megismerhetik! Kőszálon ál
lanak, s onnét kacagják a tengeri habok küzködé- 
sét,“ — fejezi be hatalmasan. E hangulatra akadunk 
Kónyihoz, a Zrinyiász, hadi regény szerzőjéhez irt 
egyik szép levelének következő soraiban:

Jöjj velem, Barátom, Diogén házában,
Nevessük ott Sándort kevély táborában,
S megfontolván mindent világ piarcában, 
Mondjuk, hogy múlandó, semmiség magában.
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Ányos szive vérzett a szerzett tapasztalaton, s 
hasztalan fordult jelenjének napjaiba, miután ott .sem 
lelt vigasztalót. Tanulmányozva az embereket, vizs
gálva a tetteket, észlelve az eseményeket, úgy találta, 

hogy körülte mindenütt csalárdság és igazságtalanság 
uralkodik.

Ez hölcsészetének második talpköve.
És mig az ellen az elkeseredés terhes szavaival 

mennydörög „Éjjeli tűnődéseidben: addig csöndesen 
megnyugszik a mindenség végzetteljes örök rendjében.
S valahányszor az istenségre gondol, mely figyelmét 
a gondtalan lépéssel megtiprott féregre is kiterjeszti,' 
mindannyiszor erős hittel bizakodik a gondviselésben. 
E szellemben sóhajt fö l:

Minden a mi lebeg, piheg, gondolkozik,
A Te teremtésed, Te néked áldozik.
Mennyire a szellő repül fuvásával,
S mennyire a nap hat arany sugarával, —
Elvisz végezetid örök hatalmával^
S tetszésed szerint bánsz kezed munkájával.
Ez hölcsészetének harmadik talpköve.
E három talpkő az, melyre támaszkodva esz

méit tisztázta, philosophiáját rendszerezte, s biztos, 
soha nem ingadozó világnézetre emelkedett. E világ
nézet keretében mozog aztán minden munkájában; 
soha nem merül el alatta, nem lebben el felette, de 
tisztán, szilárdan tükrözi vissza. így müvein gyö
nyörű, de fájdalmas harmónia vonul keresztül, mely a 
szerint lesz lágyabb vagy dörgőbb, a mint istenre, 
vagy az emberekre irányul; a szerint bánatosabb, 
a mint a költő mindjobban közelget vége felé.

E folyton növekedő szenvedés közepette lelkét 
némi boldogságba csak ama nemes és megható ba
rátság ringatta, melylyel őt a francia iskola legkitű
nőbb egyéniségei körülvevék. Ányos e barátsághoz 
görcsösen ragaszkodott, miután a sorstól ez volt egyet
len nyereménye. Ránézve veszve lévén a testi élvek, 
e szellemi gyönyörben annál szívesebben osztozott. 
Valódi odaadással és határtalan nagyrabecsüléssel vi
seltetett e jelesek irányában, kik őt szeretve ölelték 
kebelökre.

Baráti vonzalmukat azzal hálálta meg, hogy meg- 
nemszünő éber érdeklődéssel gondolt rájok s költői le
veleivel folytonos eszmecserében állott velők, mi kiválólag 
önmagára lett gyümölcsöző, a mennyiben főleg Besse
nyei György (1742—1811) és Barcsay Ábrahám (1742 
— 1807) epistolái által látköre szélesbült, gondolko
zása izmosult, világnézlete még szilárdabban megje- 
gecesede^.

Ányos mindezért Őszinte elismeréssel adózott. i 
Barcsaynak gyermeteg vallomással írja: .megha
gyom a késő ivadékra is igaz hálaadásom jeléül, hogy 
tanítványod vagyok,“ Bessenyeihez pedig kérve for
dul : „Éljünk mi a barátság boldogságával! nem is
in értem meg ennél tisztább gyönyörűséget.“

És igazat mondott.x °  i
Ányos a szerelmet, ha ismerte is, annak csak j

gyötrelmeiben részesült; csak tüskéit szedhette, ró
zsáiból mit sem élvezhetett.

írásaiban idevágólag két hely található, de el
dönteni szeretett-e valóban ? — lehetetlen. De való
színűbb az igen, mint a nem.

A szerelmet egyik helyen kicsinyléssel, a mási
kon magasztalással említi. Barcsayhoz küldött egyik 
epistoláját e toldalékkal rekeszti b e : „Igaz ugyan, 
h a a szerelmet felveszszük tárgyául énekünknek, vagy 
ha egy gőgösnek hízelkedni akarunk, annyi szépet 
mondunk a szerelemről, hogy magunk se hisszük: 
de azok csak elme-futtatások, és a megcsalatnikivánó 
emberi szívnek játékai. — Tapasztaltuk már mi mind
ketten a valóságot, kedves Barátom, lássák mások, ha 
árnyék után kapdosnak.“ De másutt, hol nyugalom 
után eseng, mintegy édes emlékek megaranyozó verő
fényében kérdi: „Szerelem! részegsége -a józan ter
mészetnek ! kedves bolondsága a józan okosságnak; 
szemes'vakság, királya minden emberi indulatoknak! 
édes kin, mosolygó könyhullatás, óhajtott veszede
l e m! . . .  te benned van-e nyugalom? te hitetlen ál
landóság, minden érezhető kinoknak lelke te !“

Azonban nem kíván rája felelni, hiszen elég úgyis 
— folytatja — „annyi kinok közt átkozni a örökké 
tőle szaladván, szüntelen lábaihoz hullani.“

Ily végzetes vergődésben azután természetes, ha 
mint legtisztább üdvbe, a Bessenyeiék barátságába 

fogó zik.
S tán — e barátság felemelő levegőjét szíva — 

nem domborul fölé oly hamar sir, ha állandóan Bu
dán marad, s miként maga jelenti Orczynak, felebb- 
valóinak parancsából 1781-ben Nyitra megyébe a felső- 
elefánti zárdába nem küldik utolsó évi próbára.

E zárda sürü, sötét erdők és magas bérces he
gyek között feküdvén, Ányos a világgal, barátaival 
kevésbé közlekedhetett, s kizárólag szerzetes társaira 
vala szorulva, kiknek sorában rokonszenves kebelre 
nem talált. Szenvedései itt nagyobb mérvet öltöttek. 
A csend és nyugalom teljesen eltűnt kebléből. Leve
lei, melyeket itten irt, jajjal és kitörésekkel vannak telve. 
Még hangosabban hirdeti, hogy minden hiábavaló mú
landóság, csalárd igazságtalanság.

„Csendes nyugalom! édes hallgatás! életünknek 
élete! — sóhajt fel egy „a világi gyönyörűségeknek 
haszontalansága“ cimü rövidke értekezésben, mely e 
kínzó állapotnak hü rajza — Te, ki a fáradt szive
ket uj erőre szoktad hozni; ah ! micsoda utón tűntél 
ki belőlem ? -— Olyan lettem, mint a mélységben zörgő 
setétség, hegyek közt fekvő magános erdők, vagy si
vatag pusztaságok, hol semmi örömkiáltás nem hal- 
la tik . . .  De micsoda okpsság is volna, a tengernek 
csigás fenekére repkedő madarakat; a föld színén, 
bércek tetején, nyargaló szelek közt, cethalakat; és 
az emberi szívben nyugodalmat vagy megelégedést lelni 
kívánni.“
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E világ alkotásának rendiben nem úgy vagyon 
az ember teremtve, hogy mig érez, csendességre jö
hessen. Azért vannak több indulatjai, hogy azok szün
telen egymást kergetvén, szivébe mint tengeri habok 
a kősziklába úgy ütközzenek. A s z ív  nyög; felette 
pedig lékünk, mint a sebes szelektől ide s tova ve- 
rettetni szokott tűznek lángja, úgy tühik, egyenlőül

mélységre, magasságra ragadtatván... s mennél töb
bet gondolkoztál nappal, annál kevesebb csendességet 
fog éjjel találni lelked ; és mennél inkább érzesz, an
nál jobban és megszünhetetlenebbül fog a szived fo
hászkodni. El kell magad tökéllened, nem gondol
kozni, nem érezni; vagy emésztődni.“

És ő emésztődött.

(Vége következik.)

T Á R
TÁECA-LAPOK.

(Archipelagos. —  Tiszta ing. — Beust mosolya. —  
Mííszótárak)

— Szép olvasó, szabad karját kérnem ?
„Hová vezet?“
— Egy széles utón — Pest egyetlen széles u t

ján — hol szerény kalyibák tenyésznek magas palo
ták lábainál, hol nedves időben a tócsákból itt-ott 
felbukkanó kövek valóságos archipelagost képeznek 
hol . . .  mért fessem tovább un o tt. színekkel az ismert 
képet? Az országúton állunk s pedig egy oszlopos 
előcsarnokkal felsugárzó épület előtt, melyben kitömött 
baglyok, krokodilok, elefántok, sok régi dib-dáb s fel
sőházi tagok conserváltatnak, jelenleg pedig a magyar 
delegátió tartja üléseit.

A főrendek termét mindenki ismeri.
A díszlet a régi, csak a szereplők változtak.
Csupán a szereplők? — Nem, a jelmezek is. 

Különös és még senki által tanulmánya tárgyául ki 
nem tűzött jelenség alkotmányosságunk történetében, 
azon kétféle öltözék, melyben honatyáink maguk közt, 
az ország dolgát s viszont az osztrák „testvérekkel“ 
szemben — a monarchiáét végezik.

Ország dolgát pongyola öltözékben, kifogás alá 
eshető inggallérral szokás elintézni. Az ország háza 
ép nagyobb terjedelmű megyegyülés képét mutatja, 
melyben mindenki otthon érezvén magát, nem tartja 
szükségesnek a mosónő számláját bizonyos elkerülhet - 
len szinvonalon felül nevelni.

De az országos pongyolaság azonnal birodalmi 
szigorrá változik, mihelyt a pest-bécsi gyorsvonat a 
fehér nyakkendőd, frakkos bureaukratákat közénk 
hozza. Ázsia meghökken, egyet hümget és nyugatiasán 
kicsipi magát, nehogy az a mindent nagy kanállal 
evett testvér jó hírünket költse.

E különbség ötlik szembe az országház s a mú
zeum terme közt. Vagy némi hatással bir-e hon
atyáinkra az itten minden hel\ hez kötött hagyomány 
s a kényelemszerető alsóházi tagra valami ráragad a

C A.
felsőházi gavallér elődtől, kinek helyét ideiglenesen el
foglalta?

Ezek a hagyományok csakugyan néha furcsák, 
az ember, ha valamely helyre ül, nem tudhatja, ki le
szen utódja? Hitte volna-e Kemény Zsigmond, ki a 
muzeum szélső baloldalán az akadémiának nagygyülé - 
sén „Vörösmarty emlékezetét“ felolvasta, hogy 61-ben 
Madarász J. fog az ő helyén kevésbé ékes magyarsággal 
szónokolni? S megsugta-e Madarásznak sejtelmes 
lelke, hogy az ő politikájának ellentétéül utóbb ugyan
csak az ő helyéről Cziráky János fogja a conservativ 
elvek mannáját hinteni a delegátiók alkalmával pedig 
Pulszky Ferenc a külügyeket előadni ?

Kemény Zsigmond, Madarász, Cziráky és Pulszky. 
Milyen egymásután s mily mulatsága volt a véletlen
nek, mikor egyiket a másik hült helyére ülteté.

Pulszky Ferenccel szemben Beust gr. ül. E szo
morú időben az ő arca az egyetlen mosolygó csillag
zat a birodalom egén. Az ő mosolyát „el nem veri 
sem a ragya, sem a hó, sem — Gorcsakow.“ S ez az 
árulkodó mosoly — úgy tetszik — szüntelen azt fe
csegi: „mit bánjuk, akármi történjék, utánunk jöhet az 
özönvíz!“ A delegátió e mosolynak más változatát fo
gadná el. Jöjjön az özönvíz, de ne a gróf után, ha
nem mielőbb, hogy a nemes külügyér kényelmesen el- 
vitorlázhassék.

Beust gr. mosolygó arca egy régesrégen meg
történt esetet juttat eszembe, mikor ez a mosoly a 
gróf arcán megfagyott. Nagy esemény lehetett az, me
lyen még Beust gr. sem tudott mosolyogni.

Az első delegátió idejében, mikor még a néme
tek is magyarul beszéltek — néhány szót s néh. Becke b. 
a magyarság oltára lábainál egy mondatot rakott le 
hódolatul. — Beust b. (akkor ugyan Bismarck már gróf 
volt, de Beust csak b.) végig szokta volt hallgatni az 
üléseket. Az a furcsa, keleti beszéd kellemes zene 
lehetett drezdai fülének. Beust b. azonban tapasztalni 
kezdé, hogy a szó a fület megtölti, de üresen hagyja 
a gyomrot. E felfödözést egy hideg sültnek és pa
lack vörös bornak megrendelése követte. A kancellári
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villásreggelit Festetich gr. szobájában helyezték el, 
mely a m. kancelláriában tartott delegatió üléstermé
nek szomszédságában esvén, társalgó s találkozó szo
bának is használtatott.

Mig Beust gr. füleit a keleti hangok által csik- 
landoztatá, Szécsen gr. a szobába lép és éles szeme 
a sültön és boron megakadván , gazdáját pedig nem 
látván, azt rés nulliusnak gondolhatá. Szécsen gr. le
ül, Szécsen gr. eszik, Szécsen gr. iszik, a villásreggeli 
Szécsen grófnak igen jól esik. Ekkor — megnyílik 
az ajtó, a küszöb láthatárán felpitymallik Anrora-arca 
Beustnak, örökös mosolya rózsapirjában.

Beust b. Szécsenre néz, Szécsenröl a sültre, a 
sültről a borra. Eles elméje a kényszerhelyzetet azon
nal megérti.

Ekkor tűnt el a hajnali mosoly, ez az egyetlen 
eset, midőn jókedvű külügyérünk arcán a helyzet ko
molyságához illő — ború volt látható.

A magyaroktól átmehetnénk a németekhez, a 
múzeumból az akadémia termébe, de most kénytele
nek vágjunk az akadémiához, nem mint delegátióná- 
lis herberghez, hanem mint tudományos intézethez 
emelni szavunkat.

Tudja-e a t. akadémia, mit jelent ez a szó 
* terep ?*

Tudja-e mit jelent: „buzér?“
Érti-e a „járőr“-t?
Helvesli-e a „rétegzet“ — szót?
Tovább nem példálózgatok, az olvasó könnyebb

ségére azonban megjegyzem, hogy az idézett szavak 
nem török vagy tatár szavak, hanem magyarok, je 
lentvén a „terep“ a hadi szótár szerint terrainumot 
(térszint), a „rétegzet“ a katastcri szótár szerint ré
teget, a járőr őriárót, a buzér pedig felbuzgó érből 
van összevonva s jelenét nem is tudora már mit.

Mióta a magyar nyelv a közigazgatás minden 
ágában használtaik, igen természetes, hogy eddigi szó
készletünk elégtelennek bizonyult s a mérnök, katona, 
hivatalnok egyaránt siet az uj fogalomnak uj elneve
zést keresni a nyelv bányáiban. A bányászok azon
ban fájdalom! jobb szakemberek, mint nyelvészek. Az 
anyanyelv szüli ugyan egymásután az uj szavak cse
csemőit, de azok nagyobbrészt szörnyszülöttek, idét
lenek.

A kormány egy katasteri müszótár készítését ke
zébe vette s fáradozása nem volt eredménytelen. A 
szótárt átlapoztuk s 12—15 szó kivételével, nem igen 
találtunk elfogadhatlak. A kormány ez elkészített 
szótárt az akadémiának adja át bírálatra s ennek ros
tája után fogja a műszavakat végérvényesen megálla
pítani. egyelőre a régieket használatban hagyva.

Ezen eljárást kellene a katonai s a mérnöki mű- 
szótár elkészítésében is követni. A mérnökegylet már 
tavaly óta dolgozik egy müszótáron, a bizottmány 
lelke — mint hallszik — Domanicky honvédtiszt. Mi

Domaniczky urat közelebbről nem ismerjük, feltesz- 
szük, hogy jeles szakember, de aligha fogja ő maga 
is saját fórumát nyelvészeti ügyekben legfőbb apellá
tának tartani. Ha tehát a mérnökegylet a magyar nyel
vet meg akarja menteni oly ajándéktól, mely talán 
hasznára nem válnék, helyesen cselekedné, ha szótárát az 
akadémia bírálata alá bocsátaná. Hasonlóképen já r
hatna el a honvéd-miniszterium s akkor nem kellene 
a magyaros „térszín8 helyett terepet, az őrjáró (egyes 
Patrouille) helyett járőrt olvasnunk. Az akadémia pe
dig — mozogjon, különben nemsokára oly magyar
sággal élünk, hogy atyáink megfordulnak sírjaikban. 
Kazinczy, Révay korában palota nélkül is megmenték 
nyelvünket, a palota korában vesszen el e kincs?

Domino.

IRODALOM.
A romantikus iskola újabb világításban.

(Die romantische Schule. Ein Beitrag zur Geschichte 
des deutschen Geistes, von R. Haym. Berlin Gaertner 
1870. Gr. 8. 4. Thlr.) III. Nagyon találó Ticknek 
Aristophanessel való összehasonlítása.

„A legnagyobb igazságtalanságot mindenesetre 
azok követik el a berlini vigjátékirón, kik őt közvet
lenül a nagy atheneivel, a „Gratiák neveletlen kegyencé“- 
vel hasonlítják össze. Nem, a Gratiák kegyét oly 
könnyen nem lehet megnyerni. Valóban nem „egyné
hány derült óra a latt“ rázta ki Aristophanes kön
tösének ujjából a „ F e l h ő k “-et, „ B é k á k “-at „Ma
d a  r ak “-at, és nem minden fáradság s fejtörés nélkül 
folytak tollából jámbusainak kedves müalakjai s kar
dalainak zenéje. Aristophanes előtt ismeretlen — bár
mit beszéljen is Tick — amaz öngúny, melylyel a 
„ C s i z m á s  k a n d ú r “ szerzője minden pillanatban 
m egszakasztja saját mondatát és saját kedélyének tükrébe 
kacagva, müvét csak azért látszik alakítani, hogy az alaki- 
tottat ismét összerombolja. Aristophanes pedig mind ama 
tulajdonokkal bir, melyek romantikusunknál hiányza
nak. Ö a mindent kigúnyoló iró, mert a legkomo
lyabb, legtartalomdusabb pathosz dévajságának ellen
súlyt vet. A vígjátéki dallamnak ez alaphangja, mely 
különösen parabasisaiból cseng föl oly meghatólag, 
hol lenne föltalálható a berlini Aristophanesnél ? En
nek ivéről is meglehetős könnyedséggel repülnek 
ugyan a gúnynak nyilai, de ez Ívnek hordereje nem 
a nagyszerű gondolkozásmódnak komolysága, nem a 
gyülölség és szeretet szenvedélyessége, melyet ő ma
gától, mint a „pártoskodás szellemét“, elutasítani tö
rekedik. Amily felületes és szelíd az ő gunyja, ép any- 
nyira távol áll attól, hogy átalános szatirikus legyea. 
A vígjáték átalánossá és nemzetivé csak akkor vál- 
hatik, ha az az államviszonyokat s a nyilvános életet 
jellegzi. Aristophanesnél minden ide irányul; épugy
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intézi támadását az államférfiak, mint az álbölcseleti 
müvek ellen. Mit lehet az ellen mondani, ha a , Csiz
más kandúr*-ban a manó »Törvény/ egérré változik, 
a pépet megemészti, hogy szabadságot, egyenlőséget s 
önuralmat hirdessen az állatországban ?

Valóban mind e müvek élvezhetlenek reánk 
nézve, sőt egyesek is, mint pl. a »Felfordult világ* 
tulajdonképen csak balgaságoknak nevezhetők.

A Tick és Wackenroder közti viszonyokat, — 
mint pl. a zárdatestvér arcképét — Haym nagy elő
szeretettel rajzolja. »Sternbald bujdosásai“-ról azt 
jegyzi meg, hogy az eleve alkalmat szolgáltatott a 
z á r d a t e s t v é r  eszméjének kivitelére; ama regény tar
talom és alakja folytán az első jelentékenyebb visz- 
hang, melyre a Götheféle »Vilmos mester* talált. 
— Előbbi müveivel , jelesen , Lovell*-el, »Stern
bald,“ határozott pathosza, művészet iránti tisztelete 
s ájtatos kedélyhangulata folytán ellentétben áll. 
»Sternbald“-ban a romantikus szellem eleinte két — 
legjellemzőbb elemben öszpontosult: a művészet iránti 
kegyes áhítatban s a világnak és életnek hyperidealis- 
tikus költőitésében.

Ticktől a második könyvben Schlegelhez vezet 
Haym. E tekintetben szerző a legbehatóbb tanulmá
nyozásokat tette. Schlegel felől még soha ily kimeri- 
toleg nem olvastunk. Az egész második könyv neki 
van szentelve, úgyszintén a harmadik könyv ötödik fe
jezete is, melyben Schlegel berlini » f ö l o l v a s á s a i * - t  
kimeritőleg és első Ízben elemezi. A Schlegelek voltak 
a romantikus iskola doctrinárjei és programmirói. Schle
gel A. V. egészben véve itt illetékesebbnek és kedve
sebbnek tűnik föl, mint az »Isteni arcátlanság* szer
zője Schlegel Frigyes, kinek merészsége költői erőt
lenséggel volt párosulva, de ki éle és genialis ötle
tekre nézve fivérét fölölmulta. Schlegel Frigyestől egy 
eret Heine Henriknél észlelünk ismét, egy másikat a 
berlini Junghegelianoknál, Bauer Edgárnál stb. kik vak
merő doktrínáikat zászlóikra tűzték.

A két Schlegelnek kezdeményei a klaszikus irodalmi 
korszakkal szoros összefüggésben vannak. Schlegel
V. A. recensiói a »Literatur-Zeitung*-ban egyébiránt 
nagyon eltérő nézpontot tüntetnek föl:

*A modern népek költészeti irodalmában való 
jártasság nemcsak tágasabb, nagybecsű nézpontot nyúj
tott ítészünknek Göthe és Schiller hellenismusa fe
lett, hanem attól is lehete tartani, hogy a minták és 
alaki eszménytevékenység túlbecsülése szépészeti elveit 
nagyon kitágítja és szerfelett meglágyítja. Azonban 
nem csupán ezek valónak álláspontja elhagyásának 
indokai. Személyes viszonyok és benyomások lényege
sen hatottak arra. Leginkább és legközvetlenebbül pe
dig Frigyes testvéréhez való viszonya. Már 1796. év 
aug. havában ő is átköltözött Drezdából Jenába. Az

uj jövevény csak békezavaró lett. Ügyetlen modora 
és figyelmetlensége okozá azt, hogy a két Schlegel 
és Schiller közt feszültség keletkezett, mely nem kis 
mérvben folyt be arra, hogy az idősb fivér állása a 
Göthe-Schillerféle klassicismussal szemben változást 
szenvedjen, mely egész irodalmi tartásából visszatükrö
ződött.

Épen Schillernek Schlegelhez való viszonya ta
núsítja a személyes tekintetekből istenitő és sülye- 
désre jutott journalismus ürességét. Amaz első kor
szakban Schlegel Frigyes a Schiller szellemének hatá
rozott csodálója. Később úgy találja, hogy Schiller 
minden szellemi értéke mellett is természetellenes, de 
azért a nagy embert még is becsüli benne. Az idősebb 
fivér, ki Schiller bölcsészet-itészeti müveit épen nem 
tudta méltányolni, még Bürger materialismusát is 
többre becsülte. Lassankint azonban Goethe, Schle
gel Frigyes szerint, homályt vetett Schillerre, a köl
tőre. A szakadást a fivérek recensensi tevékenysége 
idézte elő. Az idősbik a „Horen‘-t, az ifjabb, a »Mu
senalmanach *-ot vette bonckés alá. Mindamellett is 
Schlegel Frigyes Schillernek folyvást kegyében óhaj
tott maradni, hogy mint munkatárs, a »Horen* mellett 
állomását el ne veszítse. Schiller azonban »Caesar és 
Sándor“cimü elmélkedését a » Ho r e n *  hasábjai közé 
nem vette be. Ez növelte a Schiller iránti ellenszen
vet, kit ő előbb Pindarral hasonlitgatott össze, s kinek 
ő érzelemerőt, eszmefönséget, dús phantasiát, magasz
tos nyelvet s a haugidomzatban való nagy jártasságot 
tulajdonított. A »Xenien“-ben »a vasárnapi gyermekek 
genialis fajá“-t stb. ostorozni kezdte Schiller, s ekkor 
a szakadás bekövetkezett. Schiller ,Wallenstein“-jának 
élőbeszéde felől, mely a »Musen-Almanach“-ban 
1799-ben jelent meg, igy nyilatkozik Schlegel Fri
gyes :

»Ami Schillert illeti, a Götheféle élőbeszédben 
nyilvánuló hősies önmegtagadás mellett, mitsem cso
dálok annyira, mint a türelmet. Mert oly hosszú pa
pír sárkánynak szavakban és rímekben kimetszéséhez 
csakugyan impertinens türelem kell. Egyébiránt sze
rencséje egyszersmind szerencsétlenségére is emlékez
tet engem, t. i. hogy szépészeti levelei nem tisztán ke
rültek ki és zavar támadt azokban. Vérévé váltak azok, 
és az egész érdem hatálya a benső részekre esett 
Amellett nem múlik el sok idő, hogy magán nehány, 
inkább szépészeti mint költői vers Írásával ne könnyí
tene. Ha »Wallenstein*-jának tizenegyedrésze olyan 
mint élőbeszédé, akkor én a tizenegyedrészfe nem va
gyok nagyon kiváncsi. Elképzelhetem, hogy oly eről
tetett utánzás a játék, látvány és első benyomásnál 
csalódást szül; de olvasás alkalmával e csalódásnak 
el kell oszlania. Én azt reméltem, hogy ő a harminc
éves háborúban régi és uj balgaságai közt valami köz
érdekűt fog fölfedezni.“
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Később Jacobi mellé állítja őt, s úgy tekinti, 
mint ^Göthe Don Quichote-ját és csodálkozik, hogy a 
„nagyok* épugy ez mint amaz iránt oly „elnézők.“ 
Jacobit és Schillert úgy tekinti, mint a német iroda
lomban hamis elvek legelőbbkelő képviselőit.

Valóban rettentő vakmerőség kellett ahoz, hogy 
korábbi bírálatai után oly kegyeletlenséget tanúsítson: 
az 1793. év nagy férfia, már 1799-ben egyszerre dón 
Quichote-vá válik előtte. Schlegel Frigyes a német Jour
nalismus hamis elvét vallá, melynek tömérdek kö
vetője akadt: a személyes indokokból támadt nézetek 
gonosz változékonyságát.

A romantikus költészetben való fogalommegál- 
lapitásokat, melyeket eleinte a romantikus köl
tészetre nézve körvonaloztak és a melyekben Schlegel 
Frigyes különösen ernyedetlen volt, Haym müvében 
olvashatjuk. 1797. november havában igy irt Fri
gyes, Vilmoshoz: „Nyilatkozatomat a „romantikus* 
szóra nézve nem igen küldhetem neked meg, mivel az 
125. ivre terjed.“

És a fogalom valóban ingatag maradt, még 
miután már rég irodalomtörténeti élccé vált az.

A romanticismus virágzó korszakának ecsetelése 
Hölderlin jellemzésével kezdődik, kit mint a „roman
tikus költészet“ melléktényezőjét mutatja, föl ; jogosan 
lehetne őt a klasszikus iskola melléktényezőjének is ne
vezni, mert a grácomaniának láza csak ez iránynak 
túlzásából származott. Mindenelőtt azonban Hölderlin, 
mint lyrikus, költeményeinek nemes müalakja, s teljes 
emelkedettsége folytán Schiller tanítványának tartható, 
ki a romantikusokat jóval túlszárnyalja. Egyébiránt e 
fejezetben mi nagyon szerettük volna, ha Jung Sán
dornak Hölderlin felől elmélkedő müvére gyakrabban 
hivatkozik, s arról nem csupán egy rövid jegyzetben 
emlékezik meg.

Különös előszeretettel van Novalis,, e valóban 
költőileg legtehetségesebb romantikus iránt. Szellemé - 
nek rugékonvságát Haym következően jellemzi:

„Romlatlan érzelmét, s elméjét bármely j e- 
lenség igénybe veszi. Lelkesültsége minden tárgyról 
lereszeli azt, mi azon tökéletlen: szeretettől sugárzó 
szeme csak tökéletességet lá t : e szeretet megveszte - 
geti eszét s fölmelegiti képzelődő tehetségét: ő csak 
közvetlenül eszményíteni képesés közvetlenül hinni, sze
retni, tisztelni.

Egészen más egyénnél, jelesen Schlegel Frig yes- 
nél is hasonló kórságot észlelhetünk, ki a föltételest 
önkint egy szempillantásra feltétlenné emeli.

És valóban e ponton folyvást találkozik e két 
b a r i t ; csak abban különböznek ők, hogy amaz,föltétlensé
gének szilárdítására fellengő eszénél egyébbel nem ren<- 
delkezik, mig az, ábrándjainak termékeit szivében

hordja, — s eszményének szálaival fényesen sző - 
vi be.

Az eszmerendszernek Fichteféle~alapzat át Nova
lis érthetően tárgyalja : „Osterdingen Henrik“-jét be
hatóan elemzi és a hősnek viszonyait Novalis saját 
élettörténetével meggyőzőleg emeli ki.

Z E N E .

Liszt és az uj német zeneirány. — A mint
a zeneköltészet terén L i s z t  Ferenc és W a g 
n e r  feltűntek, élethalálharc kezdődött,melynek szin
tere a zenészeti világ, célja pedig azon hibák eltávo
lítása és leküzdése volt, melyek minden igazság után 
törekvő, előrehaladni vágyó művésznek szükségkép gá
tat vetettek.

A harcban résztvevő művészek és mübarátok, 
ama nézetek szerint, melyekért küzdöttek, három kü
lönböző táborra oszlottak: a klassikai, romantikái, s 
uj német iskola táborára.

Az első, elég botorul, B a c h o t tekinti a mű
vészet ősatyjának, habár müveit — miután neki pusz
tán történelmi jelentőséget tulajdonit — felületesen 
tanulmányozta. Ennek bizonyságául csak azt hozzuk 
fel, hogy zenetanodáiban Mozartot és Haydnt eszmé
nyek gyanánt isteníti és a legnagyobb buzgalommal 
műveli, mig Bachot épen nem, Beethovent pedig — 
kinek úgyis csupán első és második alkotási korsza
kát tekinti művészileg jogosultnak, mig alkotásának 
utolsó szakát betegesnek és zavartnak bélyegzi, csak rész
ben méltatja figyelmére. Újabb bizonyság, hogy nem 
fogta fel a mester nagyságát. Egyáltalában nem tud
juk, mi jogosította fel e pártot arra, hogy magát 
klassikainak nevezze, mert Bach klassikus volt ugyan, 
de nálok puszta beszédtárgy, mig Beethovennel még 
nagyobb mostohaságot éreztettek. Ez utóbbit ugyan 
művészeti kolosznak tekintették, de tekintetök nem 
hatott tovább a kolossz térdeinél, mi ismét csak azt 
bizonyitja, hogy' a tiszteletreméltó társaság saját ma
gával sem volt tisztában.

A romantikus iskola kezdeményezői ellenben job
ban ismerték Bachot s nagy buzgalommal is 
művelték Őt. — Beethoven nagy szellemébe is 
be tudtak ’ hatolni; megértették a mester utolsó al
kotási korszakát is és méltányolták. E párt értelmi
ség tekintetében tetemesen felülmúlta a klassikai tá
bort s ennek folytán komolyabban is vették a művé
szet ügyét, mint a klassikusok. SŐt ez iskola igen 
nevezetes erőket mutathat fel. Mi csak egy nevet aka
runk említeni, mely eléggé kezeskedik pártjának jeles
ségéről, — e név: S c h u m a n n  Róbert.

Ha azonban e táborról sok’jót és szépet mond
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hatunk is, nem .kell felednünk hibáit és tévedéseit 
sem. Egyik főhibájok abban állott, hogy azzal kér
kedtek, mikép ők Beethoven nyomdokain járnák. Azt 
állították, hogy az iskolájokból származó müvek kép
viselik a zeneköltészet terén Beethoven után az e g y e 

d ü l i  j o g o s u l t  haladást.

E hibában annyira mentek, mikép nem tartózkod
tak Mendelssohn gyönge kar-symphoniáját Beethoven 
kilencedik sympkoniáj.ának ellénképéül felállítani, meg 
sem gondolva, hogy Mendelssohn nemcsak Beetho
vent, de Schumant sem érte el s hogy Schumann, is
mét tehetsége és tiszteletreméltó művészi alkotásai da
cára sem teremtett oly müveket, mint Beethoven már 
első alkotási korszakában, — . annálkevésbbé olyakat, 
milyenek Beethoven tevékenységének utolsó korszakát 
jellemzik.

És e párt mégis azt állítja, hogy Beethoven 
nyomdokaiba lépett, hogy a zenében haladást létesített. 
Ám legyen! Megengedjük, hogy a romanticizmus hí
vei Beethoven nyomdokaiba léptek, de azon megjegy
zéssel, kogy ők a mestertől kijelölt útra nem ott lép
tek, hol ő megállott, hanem sokkal hátrább, — ott, 
hol Beethoven költői pályája — mint kezdeményező 
ifjúé, feltűnik.

A harmadik párt, mely magát az uj német is
kola kezdeményezőjének nevezi, mind zenészeti, mind 
tudományos képzettségre nézve a legértelmesebb e há
rom, egymás ellen harcoló párt között. Jelszava 
Beethoven volt, de nem úgy mint a romantikusoknál: 
kezdettől fogva; ők arra törekedtek, hogy onnan in
duljanak meg a mester által kijelölt pályán, hol ő — 
a halál lefogván szemeit — megállapodni volt kény
telen. — Mennyi bámulatos mü keletkezett azóta, 
azt eléggé bizonyítják Berlioz, Liszt és Wagner alko
tásai ! És mi meg vagyunk győződve, hogy sokan, 
kik komoly és becsületes törekvésük dacára hívatlan 
és gyűlölködő fecsegők által tévutakra vezettettek — 
a fennevezett mesterek müveinek beható tanulmányo
zása után csakhamar ugyanazon helyes ösvényre fog
nak térni, mely a mai viszonyok közt a zeneköltészet 
terén egyedül jogosult.

Hogy mily hevességgel folytatja mindegyik párt 
e harcot, erről eléggé tanúskodik azon számos könyv, 
röpirat és tengernyi újságcikk, melyet az uj német irány 
mellett és ellen Írtak és még mindig Írnak. Termé
szetes, hogy e harcban a pártok olykor szenvedélyes 
kitörésekre is ragadtatnak, de ezt se nem kárhoztat
hatjuk se nem menthetjük, mert hasonló harcoknál — 
bármi legyen is a vita tárgya — ilynemű megfeled- 
kezések, fájdalom, ki nem kerülhetők.

Mondottuk, hogy az uj német iskola kezdemé
nyezői legértelmesebbek a harcoló felek között. Bizo
nyításul csak azt említjük fel, hogy mindaz, mi a

toliharcban jónak, reálisnak s ennélfogva jogosult nak 
tűnt fel, e pártnak köszönhető. Ezt még ellenei közül 
is elismerik sokan. Hiszen Wagner, L iszt; Bülow és 
Raff is azok közé tartóznak, kik fegyvert ragadtak, 
hogy tevékenységöket necsak a hangok birodalmának 
áldozzák, hanem szóval is küzdjenek a mellett, mit a 
világnak hangokban hirdettek.

Még sok más is, ki lelkesülten hallgató az uj 
német iskola hangjait, vegyült bátran, a legnagyobb, 
önfeláldozó odaadással a szent ügy e harcába. Azok 
közt, kik különösen kitüntették magokat, Bren- 
del Ferenc tudort illeti meg az első hely, ki egész 
haláláig a legnagyobb gonddal szerkesztette a Lipcsé
ben megjelenő Schumann R. által alapított „Neue 
Zeitschrift für Musik“ cimii' folyóiratot. Mihelyt a ne
vezett lapot átvette, rögtön észrevehető volt törek
vése azon iskolának érvényesítésére, melyen egész lel- 
kesedettségével csüngött. E lelkesedettség sugárzik ki 
minden müvéből, melyek közül különösen említendő 
a „Die Musik der Gegenwart und die Gesammtkunst 
der Zukunft“, valamint a „Fr. Liszt als Symphoniker“ 
cimü. Mindkét mü bölcsészeti világossággal és kritikai 
éllel van Írva. Később még vissza fogunk térni 
e müvekre, valamint Brendel tudor tevékenységére 
egyáltalán.

Habár az utóbbi években az úgynevezett klassi- 
kusok száma tetemesen csökkent s ezáltal a romanti
kusok tábora meglehetősen gyarapodott, még sem áll
hatott meg az uj német iskola ellenében, miután a 
legnevezetesebb zeneköltők, zenészeti írók, karnagyok 
és virtouzok ez iskolából kerültek ki. Bach, Beetho- 
vek, Gluck, Mozart és Weber ezek által mutattattak 
be a világnak először valódi alakjokban.

Liszt, Bülow és Tausig azok, kik Bach és Beetho
ven zongora-zenéjét mesterileg érvényesítették, miután 
mind phisikailag, mind szellemileg csupán ők bírtak elég 
erővel e müvek kiviteléhez oly tartalmat csatolni, mely 
a klassikai stylnek megfelel. És ismét Wagner, Liszt 
és Bülow azok, kik mint karnagyok, eleget tettek a 
klassikai stylnek, a meneyiben Bach, Beethoven, Mo
zart, Gluck és Weber hangszerelési és zenedramati- 
kai müveit a világnak eddig nem sejtett és annyira 
elragadó módon mutatták be, mint előttök senki 
más.

Ha folytatni akarnók e párt érdemeinek és ké
pességeinek felsorolását, úgy egy vaskos kötetet kel
lene írnunk: miután azonban csak egy hírlapi cikk 
szűk kerete áll rendelkezésünkre, — csak is az állandó 
dologhoz kell magunkat tartanunk és a mennyire le
het, röviden szólanunk.

Az uj német iskola tehát az egyedül igaz haladó 
párt, mely e hosszadalmas és makacs harcból győzel
mesen kelt ki. Ezen, a zenészeti fejlődésre oly fontos 
győzelem által nemcsak a klassikai és romantikái si-
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kola hibái fedeztettek fel, hanam az uj német iskola 
számos és gonosz ballépése is.

(Folyt, köv.)

*

Uj zenemű. Táborszky és Parscb zenemükeres- 
kedésében megjelent: ,22 kedvelt magyar népdal ének
hangra és zongorafcisérettel. Gyüjté: Tisza Aladár. 
Ára 2 frt. A tehetséges fiatal zeneszerző jelen gyűj
teménye annál érdekesebb, mivel e dalok zongora- 
kísérettel még sehol meg nem jelentek és igy mint
egy folytatását képezik az eddig kiadott magyar népdal- 
gyűjteményeknek.

S Z Í N H Á Z .
A nemzeti színház múlt heti játékrendje egy 

régi darabot vetett íol, Szigeti József „Violá“-ját,j e 
hatásos népszínművet, mely b. Eötvös regénye után a 
forradalom előtti időszak életét hű, gyakran túlélés 
vonásokkal rajzolja. E darabot régebben sokszor meg
tapsolták a nemzeti színpadon s a címszerep oly ki
tűnő alakítása volt Szigetinek, hogy egyik szépiro
dalmi lapunk jelmez-kép gyanánt kőrajzban mutatta 
be olvasóinak. Később a francia vígjátékok egészen 
leszorították s mostan már újdonsággá vált a fővá
rosi közönség nagy része előtt. Mi nem vagyunk ba
rátai annak, hogy a nemzeti színház népszínművekkel 
tömje meg a dalmüelŐadások által úgyis nagyon szűk 
korlátok közé szorított drámai repertoire-ját, de ha 
már, magyar népszínház hiányában, e genre-nek is 
helyet kell adnunk, örvendünk, hogy az igazgatóság 
oly darabot vett elő, melynek drámai belbecsén kivül 
a korfestést illetőleg is vannak érdemei. A közönség 
érdekelve is volt e népszínmű által, mert igen szép 
számmal jelent meg s mindvégig figyelemmel kisérte 
a szabatos előadást. A címszerep ezúttal Lendvaynál 
volt, ki gondosan és sok helyeu mélyebb vonásokkal 
ábrázolta Violát. Szigeti József Peti cigánya minta
szerű alak; ő nem túloz alakításában s jellemzetes 
marad a nélkül, hogy ama vastag vonásokhoz folya
modnék, melyekből a karrikatura állítja össze alakjai
nak körvonalait. Felekiné asszony (Violáné) több h e 
lyen megható kifejezést adott fájdalmának, de e sze
rep egészben véve több egyszerűséget igényel. A 
mellék-alakok közül Nyúzó főbíró és Keniházi esküdt 
Szigeti Imrénél és Benedeknél jó kezekben volt. E 
szerepek nem kívánnak alakítást s jó fényképmásolat
ban is eléggé hatásosak. — A nemzeti színháznál je
lenleg nyolc eredeti színmű vár előadásra:, Török Já 

nos“, dráma Szigligetitől; ,IV. Béla“, Szigligeti p á- 
lyadijt nyert drámája; „A közös ügyek*, 1 felv. vig- 
játék Bercik Árpádtól; ,A két jó barát,“ 3 felv. dráma 
b. Jósika Kálmántól, , Nőudvarlás,“ egy felv. vígjáték 
Láng Lajostól, kinek első kísérlete a budai népszín
házban tehetségre m utatott: a , Regény vége“ egyfelv. 
vígjáték Szépfaluditól; ,A  nők az alkotmányban* Tóth 
Kálmántól s végül Balázs Sándornak , Miért nem há
zasodik meg a sógor?“ cimü egyfelvonásos vigjátéka. 
Ugyané szerző — hir szerint — két kisebb vígjáté
kot fejezett be.

K é j z ö m ö T é s z e t .
Az Eszterházy-család ügyigazgatója: Palkovits 

ur, már napok óta Pesten időz, s a végválaszt várja 
az Eszterházy-képtár ügyében. Enuek eladásával van 
megbízva, s csak arra vár, hogy a kormány fog-e 
nyilatkozni, mert különben a külföldi vállalkozókkal 
kell az alkut megkötnie. Ráth Mór épen most adta 
ki az előfizetési felhívást azon albumra, mely e kép
tár legszebb müveit fogja tartalmazni fényképekben, 
és Keleti Gusztáv jeles magyarázó szövegével. Há
romféle kiadás lesz, egyik nagy ivréten, vastag hal
ványsárga papíron, pompás diszkötésben, s előfizetési 
ára 22 frt;  a másik ugyanolyan papíron, disztokban, 
melyből az egyes képek is kivehetők ; ennek előfize
tési ára 21 frt. A harmadik halványsárga vastag pa
píron diszkötésben; előfizetési ára 12 forint. Az első 
folyam 10 képe következő: Murillo gyönyörű „Má
riája a gyermek Jézussal“, Cesare Arpinótól „Diana 
és Acteon;“ Crivellitől „Sz. Mária a trónon ;“ Cuvp- 
tól „Tájkép tehenekkel;“ Trevisanitól „Lukretia,“ Leo
nardo Vincitől „Mária a gyermekekkel és Mihály ark
angyallal;“ Gonzales Coquestől „VanDyck családja;“ 
Greuze-től a „Remete“, Seyboldtól „A festész leányá
nak arcképe.“ Mint látjuk, minden iskola képvisel
ve van.

TARTALOM: Egy orosz népköltő. F i n c i c k y 
Mihály. — Juan elhagyja hazáját. Á b r á n y i  Emil. 
Plato szerelme. Beszély. — Ányos. — Tárcalapok. — 
Irodalom. — Zene.— Szinház. — Képzőművészet.

Felelős RKerkeseti": Kiadé.

Szarni Tam ás. Fekete  B ernát.

Pest, 1870. A „MINERVA“ gyorssajtónyomása.
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SZÉPIRODALMI KÖZLÖM.
IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

EGY OROSZ NÉPKÜLTÜ.
(KOLYCOV ELEK.) 

II.

Ily élet terhe alatt méltán zenghető meg a 
költő csöndes magányában szomorú életét, s 
dala csak visszhangja volt benső gyötrelmei
nek; s e visszhangokat mindenki felfogta, a 
költő néma fájdalma meghatotta a közönséget.

Irodalmi első föllépte közel sem volt olyan, 
hogy a nagy közönség már a kezdő iránt nagy 
reményeket táplált volna; de azt sem lehet mon
dani, mintha a közfigyelmet magára nem vonta 
volna, noha e figyelem őt csak mint eredeti tü
neményt illető. — A költők valódi méltatásához 
idő kivántatik, csak az a sajnos, hogy sokakra 
nézve ez idő haláluk után jön meg.

Kolvcov Elek már életében is érezte, hogy 
a közönség nem tekinti őt egyszerű versfara
gónak, halála után pedig a kritika az elsők után 
helyezé.

Kolycov az orosz irodalom azon szakában 
lépett fel, midőn „ifjú tehetségekétől csak úgy 
hemzsegett az irodalom s e tekintet maga is 
számitásba veendő; mert mint mindenütt észlel
hető, úgy Oroszországban is meg volt, hogy 
Puskin föllépte után egész sora támadt az Írók
nak, kik a nagy költőt utánozva, eredetiségük 
által akartak kitűnni versenytársaik fölött. Az 
oly irodalomban, mely ifjúi korát éli s még 
megállapodottnak nem tekinthető, minden új
donság figyelmet kelt. Kolycovban volt annyi 
tehetség, hogy már kezdetben, föllépte alkal
mával is, mint újdonság figyelmet ébresztett 
maga iránt. A közönség 1835-ben kezdte őt 
ismerni, midőn költeményeit egy kis kötetben 
kiadta, melyeknek fele sem viselte magán az 
önálló tehetség nyomait, mert önálló teljes ki
fejlődésének ideje csak 1836-raesik. Mindamel
lett is a figyelem, melylvel Kolycov iránt sok 
iró, köztök az ősz Zsukovszky, sőt maga Pns- j 
kin is, viseltetett, a közönségben csakhamar j 
visszhangra talált. Az 1836-ik évtől költemé- !

nyei a legjobb lapokban jelentek meg, minők 
valának akkoriban a Kortársak (Szovremennik), 
Honfi (1838J, A moszkvai figyelmező (1838 — 
1839), később pedig nagyobb részt a Hazai nap- 
ló-ban, és a Korány cimit almanachban.

A mi már költészetét illeti, az három osz
tályra osztható. Az elsőbe azon darabjait sorol
hatjuk, melyek egyszersmind kísérletei is va
lának s csak annyiban érdemelnek figyelmet, 
hogy csinos formában énekel meg elvont eszmé
ket vagy köznapi tárgyakat, mik közt sok jó gon
dolat van bár, de az egészben kevés az összhang.

Hivatása őt határozottan a népköltészet 
mezejére utasitá, de Kolycov tagadta az orosz 
népdalok költészetét, s azt állitá, hogy az orosz 
népköltészet nagyon durva s nem is nemzeti, 
hanem bolgár. E felfogás szűk ismeretkörének 
róható fel s egyrészt annak is, hogy a népköl
tészeti kincseket Oroszországban is csak két 
évtizeddel később gyüjték össze; mert az ak
koriban ismert népdalok kevés számuknál fogva 
nem nyújtottak a népköltészetről teljes fogal
mat. Szerencsére kezébe akadtak I )elvvig 
báró költeményei, és minő nagy öröme volt, 
midőn azok közt valódi orosz népdalokat is ta
lált. E perctől kezdve több figyelemre mél
tatta a dalokat s folytonos olvasás által ismeret
köre szélesbülvén, annyira megkedvelte a nép
dalokat, hogy ilyeneket Írni maga is megpróbál
kozott. Egy év múlva, vagyis 1830-ban, 
már szellemének egész erejét csillogtatá 
dalaiban s ezekkel kisérté meg utóbb nyilvános 
föllépését, mi teljes sikert hozott. Ez időben 
irta ily cimti dalait: „Ne csattogj csalogány,“ 
„Ne hullámzál kalász,“ mely dalaiban első sze
relme bánatát és szülőfölde szépségeit rajzolta. 
E dalokkal megnyitotta az orosz népdalok soro
zatát.

Kolycov fölléptéig az orosz irodalomban
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nem igen voltak szoros értelemben vett „nép
dalok,“ noha a költők elég számmal Írtak da
lokat; így pl. Merzjákov és Delyvig annyira 
meghódították a közönséget dalaikkal, hogy a 
„népies“ címet csak úgy szórták rájok. Merz- 
jákovnál igaz, egyes helyeken annyira el van 
találva a népies hang, a nemzeti dallam, hogy 
nem tagadhatni meg tőle a tehetséget; de dalai 
még sem egyebek románcoknál, orosz nemzeti 
hangon előadva. Látni bennük az orosz föl- 
desurat, kinek kedve jött megpróbálni a paraszt 
szerepét játszani. Delyvig dalai még kevésbé 
népdalok; nincs bennük más orosz, mint magok 
a szavak.

E románcok nem egyebek halvány után
zásnál, mert az orosz paraszt szerepét a német 
ép úgy eljátszhatna, mint az olasz földesül*. — 
Merzjákov behozta dalaiba legalább az orosz 
but, az orosz keservet, a mitől feldobog a s z ív , 
megrezzen a lélek; Delyvig dalaiban nincs 
semmi az édes szerelmi ömlengéseken kívül.

Népdalokat csak a népszülötte irhát, ki a 
nép életet egész alapjában ismeri, velük együtt 
érez; ez igazság Oroszországban is bebizonyult. 
Merzjákov tehetségét nem vonják kétségbe, s 
bár Puskint első költőjüknek tartják, de óva
kodnak egyiknek úgy, mint a másiknak e nem
ben valamely kiváló érdemeket tulajdonitani.
A nép nyelvén irt Puskin is, de sokkal tárgyi- 
lagosabb volt, hogysem magát a nép szivébe 
fúrhatta volna, s neki bizonyára aligha sikerül 
Nagy Péter cár reformját kedvezően megolda
ni, ha nincs mellette Kolyeov Elek és Krilov, a 
meseköltő. E két egyén, e két mester, tudott 
még idáig csak az orosz néphez saját nyelvén 
és kedve szerint szólaui.

Kolyeov nem volt lángész, de genialis el
me, s a mit irt maradandó becscsel bir az oro
szoknál. Dalaibau a forma s az összefüggés 
tisztán orosz, mi által oly kiváló érdemre tett 
szert, hogy maga Puskin ily modorban soha 
egyetlen dalt nem tudott volna Írni, mert csu
pán Kolyeov ismerte a népdalok titkát. Puskin 
költészete fényes terem, hol a vendégek serge 
— a nagyszerű és szép gondolatok — egymás
után hullámzik; Kolycové csöndes szobácska, 
hol a hu és öröm madarai dalolnak; Puskin 
szelleme e kis szobát szűknek, kicsinynek ta
lálta volna.

Kolyeov mint a nép ha, a szó valódi értei- j 
inében népköltő : köztük élve s nőve fel, egész 
szeretettel fordult a néphez, nem a szép szavak, 
frázisok kedvéért, hanem mert teste, lelke övé 
volt, s innen van, hogy nem szavakban, de tet
tekben érezte ő a köznép fájdalmát, örömét és

csüggedését. Egész lényét áthatotta a falusi 
csendélet gyönyöre s dalaiban szüntelen meg- 
emlékszik a legapróbb részletekig erről, mint 
azt „Az aratás“ cimü dalában oly élénken raj
zolja. Költeményeihez a tárgyat mindenkor a 
közéletből vette, vagy saját érzeraényeit éneklé 
meg, melyek szintén a közéletből merültek föl; 
majd a nyomor képe, majd a szegénység indítja 
meg őt; itt átélt boldogság, ott örökös gyász 
hangolják föl lanljának idegeit. Néhol azon
ban emelkedett hangulatba csap át, hol a tárgy 
az orosz ember keservét, kétségbeesését érinti, 
s ilyenkor költészete a magasban szárnyal; 
szelleme itt egész erővel nyilatkozik. Néha el
csügged, bizalma csökken, erejét veszni érzi; 
indulna valamerre, és sóhajtva mondja: hogy

A széles országút 
Előttem áll régen,
S nem tudok elmenni,
Vagy repülni — mégsem.

De hát mi húz vissza,
Mi bu tart itt engem?
Mért nem vagyok én rég 
Messze, messze innen?

alább :
Évre, hajra én vén 
Nem igen volnék még:
Agyamban sok eszme,
Szivemben sok láng ég!

Ah, de érzem — még sincs 
Útra kelni kedvem:
Csakhogy magam aztán 
Elhagyatva leljem!

Szerelmi dalaiban különös előszeretettel 
foglalkozik első szerelme tárgyával, a minek 
megfejtése a fenebb mondottakban található; 
nem egy helyen festi szenvedélyét oly erővel, 
minőt csak is tehetséges költőknél találunk. 
Méltán elmondhatta ő magáról:

Egy eszme volt, mit ismerék,
Érzém hatalmas tűzzel ég 
Élt mint a féreg rejtve benn,
S elrágta lüktető erem.

Fájó köny volt a tápanyag,
A mivel úgy tápláltalak 
Oh szenvedély sok éjjelen;
Ég s föld előtt keservesen 
Ismerlek most e l ; ám azért 
Nem esdek, nem bocsánatért.
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A mi a formát illeti, Kolycov abban is oly 
eredeti volt, mint Krilov a maga meséiben. Még 
a szorosan vett „népdalok“ sem mérhetők össze 
Kolycov dalaival akár a nyelv tökélyét, akár 
a képek eredetiségét vesszük. Ez természetes 
is; mert a népdalokban a nép lelke s költésze
tének csupán elemei foglalvák és nincs meg 
bennök a művészi egység. Sok orosz dal csak 
dallama által nyer némi érdeket, mig olvasva 
nagyon darabos és üres; némelyek minden gon
dolat gazdagságuk mellett sem lepnek meg, 
mivel hiányzik bennök az összhang. Kolycov 
soha sem irt és beszélt a népies ellen; érzése 
mindig mély, erőteljes s a mellett soha nem 
csap át a szenvelgésbe, még ott sem, ahol tul- 
érzékeny.

SENKINEK
(KOLYCOV

Senkinek nem mondom,
Hogy a mezön, réten..
Mért nem szedek én most 
Virágot mint régen.

Elmúlt az a tavasz,
Az a virág nincsen,
A miből én véle 
Koszorút kötöttem.

Dalai közül a kiválóbbak ezek : „Két is- 
tenhozzád,“ „Az öreg dala,“ „Ne ringasd ga
bona,“ „Nem örömre, nem is bura,“ „Szerettem 
őt, “ „Mit is jár utánam, “stb.

Kolycov költészetének harmadik osztá
lyába sorozzák úgynevezett „gondolatait,“ me
lyek csakugyan sok eredeti és jó gondolatot 
tartalmaznak. E darabjai azonban korántsem 
versenyezhetnek dalaival, mert forma tekinte
tében is jóval alább állnak amazoknál. Akad 
mégis egy pár köztök, melyek Kolycov tehet
ségére mutatnak, ilyenek : „Nagy bu,“ „A ki- 
találhatlan valóság“ stb.

Ezzel bezárom ismertetésemet s egyúttal 
K o l y c o v  egyik szép dalát is bemutatom 
e lapok olvasóinak.

EINCJCKY MíBÁLY.

MONDOM. , .
ETEM ÉN Y E.)

Nem az a nap süt már,
Mint a nyíl rég eltűnt. . .
Mely égetett, lángolt 
Oda van szerelmünk.

Régen eltűnt, mind, mind,
Soha se térnek m eg;
Nélküle virágot 
Én most minek szedjek ?

Senkinek nem mondom, 
Mért nehéz a lelkem. 
És e mély bánatot 
Őrökké mért rejtem ?

F1NCJCKV MIHÁLY.

PLATO SZERELME.
— SACHER-MASOCH BESZÉLYE.

IV.

— Igen, a lélek nyilatkozik, — viszonzám — 
és én már hangodat egyedül is képes lennék szeretni, 
oly tiszta, oly csengő az s mint bájos csengettyühang 
lebeg az a légben, vagy mikint a madárdal, midőn 
virágok közt a zöld pázsiton heverünk s a természet
nek lélekzetvételét lessük.

A hang ezúttal nem válaszolt.
— Láthatlak-e én téged ? — kérdém.
— Nem.
— Soha ?
Ismét, semmi válasz.

— Én különös fölfedezést tettem, — mondám 
kis idő múlva.

— Minőt? — kérdé e hang, s úgy tetszett 
mintha messziről, kimondhatlan messzeségből jö tt volna 
az, úgyhogy egészen megrettentem.

— Hol vagy te? — kérdém minden tagomban 
remegve.

— Itt, melletted, — hangzott közvetlen köze
lemben, szelíden s oly különös nyugodtan.

A kedves kisértet kezdt fölizgatni s láthatían 
hálójával beszőni.
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— Minő fölfedezést tettél? — kérdé a hang.
— Nagyon különöset.
— Hadd halljam.
— Az anyagiasság gyakran zavar minket leg

tisztább hangulatunkban, legszebb érzelmeinkben, leg
tisztább cselekvényeinkben, és én oly sokszor boszan- 
kodtam e miatt, és itt, a hol az anyagi teljesen szám
űzve látszik lenni, annyira vágylak, annyira óhajtalak 
lá tn i: nemde különös ez ?

Megint hallgatás.
— A léleknek is van szeme — szóltam — és 

én lelkemnek szemével látlak téged.
— Minőnek látsz engem ? — kérdé hirtelen a

hang.
Alakra nézve gyöngéd és karcsú vagy, fejed 

nemes, a nélkül, hogy az arányok szabályosak lenné
nek azon ; hajad szőke és dús; nagy kék szemednek 
sugárai szivemig hatnak, az éji sötétség dacára is.

Mély csönd állott be.
— Olyannak látlak-e, mint a minő valósággal 

vagy? — kérdém szünet múlva.
— Nem tudom — válaszolt a láthatlan lény, s 

nekem úgy tetszett mintha gyermeki, csengő kacaj ve
gyült volna e hanggal össze.

— Most pedig távozzál — szólt idő múlva — 
épugy mint idejöttél.

— Mikor beszélhetek veled ismét ?
— Még nem tudom.
— Oh mondd kérlek! — esengtem.
— Élj boldogul, — hallatszott egyszerre nagy 

távolságból, aztán könnyed lebegés neszét haliám, mig 
végre minden csöndes lett.

Egy kéz fogta meg kezemet.
A vén inas volt, ki engem ugyanazon utón ve

zetett, a melyiken jöttem.
A kocsi kapum előtt állott m?g és most itthon 

heverészek, s mélázó szemmel ábrándozom és a mint 
rendesen egyegy kép üldöz minket, épugy üldöz en
gem ama bizonyos hang, mely mint csengettyühang, 
mint valami csoda a légben lebeg.

Vájjon fogom-e ismét hallani ?
Én e hang után való sóvárgás miatt megtudnék

halni.

Febr. 10-én.
Kedves anyám!

Sokáig nem kaptál tőlem levelet, de azért ne 
haragudjál — én nem tudok Írni, egyebet sem va
gyok képes mivelni mint ábrándozni, úgy érzem, 
mintha valaki lelkemet rabolta volna el. El-elbolyon- 
gok, a nélkül, hogy szemem valamit látna s fülem 
valamit hallana — de m égis. . .  mindig ugyanazokat

a hangokat, hallom előbb csak éjenkint most már 
napközben is.

Nem irhatok tovább, beteg vagyok.

11-én.
Egész nap úgy tetszik nekem, mintha meghal

tam volna; életem csak éjfélkor kezdődik; nem előbb, 
mikor a kocsit hallom előrobogni, mely engem Ana- 
tolhoz szállít. Én minden éjjel nála időzöm.

12-én.
Ma éjjel ily kérdést intéze a hang hozzám:
— Mi bajod? Talán beteg vagy?
— Igen, én beteg vagyok — válaszoltam, — a 

vágy miatt, téged láthatni.
Nem nyertem feleletet, de egy gyönge kékes su

gár vetődött felülről a szobába, mely folyvást nőtt s 
lassankint az egész helyiséget kellemes, bűvös félho- 
málylyal tölté be s én észrevettem, hogy egy roppant 
nagy teremben vagyok s mintegy tiz lépésnyire tőlem 
egy divánon sötét alak hevert s a kék világ egy bá
jos emberi arcra sugárzott.

— Anatol!
— Maradj ott, a hol vagy.
Én titokszerü barátomra bámulva tekinték; oly 

gyönyörű volt termete s arca a kék világítás mellett 
oly kísértetiesen bájoló, — s ez arcvonások oly isme- 
r etesek voltak előttem . . .

Egyszerre eszembe jutott a hercegnővel való 
hasonlatossága — ép olyanok voltak a vonások és 
mégis különböztek. Valóban az Ő fivére volna ?

De ki is lenne más.
Anatol hosszuszáru csizmát s orosz szabású re

dőzött fekete kabátot visel. Haja szőke. És oly szép, 
de lelke még szebb.

13-án.

Már ma a terem, midőn beléptem, ama regényes 
félhomályban derengett, mely holdtöltekor szokásos 
kedélyhangulatot kelt az emberben.

Anatol utánam lépett he; ő nem nagy, de finom, 
karcsú termetű, mint valami ifjú istenség — s Apol- 
linóra emlékeztet.

Csak most történt először, hogy közelségét 
éreztem.

Egészen közelembe jött, kezet nyújtott s a ke- 
revetre mellém ereszkedett.

Keze igen kicsiny s oly forró, mint a tűz.
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Febr. 18-án.
Engedj meg nekem, de én mire sem gondolok 

egyébre, mint Anatolra; szivem telve van vele, és igy 
csupán róla tudok Írni.

Összejövetelünk a nagy teremben a pompás ké
pek és szobrok közt, ama kisérteti világítás mellett, 
szinte földöntúlinak tetszik. A padolat, melyet szőnyeg 
borit, elnyeli a léptek zaját; a sötét bársony bútorok, 
a nagy márvány kandalló azokkal az apró bronz ala
kokkal, mind oly összeillők.

Pontban tizenkét órakor megjelen Anatol; meg
fogjuk egymásnak a kezét s beszélgetünk és egészen 
el vagyunk ragadtatva. Csak a kakas kiáltására, a ko
rány első világánál tűnik ő el.

E kedves szellememben találtam föl mindene
met; magas eszményem testet öltött. Tehát mégis 
csak van szellemi szeretet, oly szeretet, melyben két 
lélek egymásba merül és egygyé válik.

Február 21-én.
Lelkem mélyéből meg vagyok ijedve, és mégis 

kinek boldogsága hasonlítható az enyimhez?
Egy világsugár elárulta előttem a kedves titkot, 

melyet én teljesen leleplezni nem óhajtók, még magam 
előtt sem.

Együtt ültünk a kandalló mellett. Hirtelen egy 
vörös láng lobbant sustorogva föl, mely Anatolnak 
arcát élénken megvilágító — egy pillanatra csu
pán —

Először megijedtem, de Anatol rám tekintett 
nagy, magasztos szemével s minden hevélyem el
tűnt.

Megragadtam kezét s ajkamhoz vittem, és hir
telen újabb félelem szállott meg, de ezúttal csak ama 
gondolattól remegtem, hogy boldogságom szét lesz 
dúlva és én e kezet, melyet oly nagyon szerettem 
volna összecsókolni, gyorsan elbocsátám.

Egészen át vagyok alakulva — nem tudom mi 
lesz belőlem?

Egyébiránt kezdetben férfit szerettem s végre 
is azzal végzem, hogy egy nőt fogok imádni.

Febr. 26-án.
Kedves anyám!

Ki sem tudom neked magyarázni, mily benső ez 
a  mi viszonyunk s mily költői ez a mi összejövete
lünk, melynek már csak a kisértetek órája is meg
adja a különösségét. Már magam előtt is úgy tűnöm 
föl, mint valami kisértet.

És Anatol?

Gyakran úgy vélem, hogy az ördög, ki szent 
Antalt és sok más egyént hölgy képében kisértgetett, 
engem férfi alakjában kisértget: majd pedig azt kép
zelem, hogy valamely elhalt nő könyörült rajtam s 
meglátogat éjfélenkint, oly igen egyesültek Anatol lé
nyében a női és férfi bájak.

Őt sem férfinak sem nőnek nem lehet mondani, 
vagy mindkettőnek.

Tartok tőle, hogy sokkal nagyobb ez az én bol
dogságom, hogysem sokáig tarthatna, és mégis — 
pillanatnyi idő ily boldogságból íölér más emberek
nek egész életével.

Platód.

U t ó i r a t .  Te azt állítod, hogy a nő csaknőileg 
képes szeretni, ő csak hódítani vágyik és neked az 
lenne leginkább örömedre, ha én meghóditani enged
ném magamat, s ha engem egv szép és szellemdus 
hölgy testileg-lelkileg magához csatolna. Kedves 
anyám, ha én oly nőre találok, ki engem szeret és a 
kit én szeretni fogok oly szellemi, oly lelki szeretet
tel mint a hogy Anatolt szeretem, akkor — akkor én 
e hölgyet soha nem óhajtandom bírni.

Soha sem akarom őt bírni, mert nem akarom 
elvesziteni, már pedig minden érzéki dolognak ter
mészete , hogy épugy eloszlik, — mint a mint tá
madt.

Én pedig oly szerelmet remélek, mely a végte
lenbe nyúlik.

Febr. 28-án.
Kedves anyám!

Ma először hallottam Anatolt nevetni. A h! mily 
bájlóán nevet ő ; mintha csak sinai csöngettyüjátékot 
hallana az ember. A többi közt, macskám felől is be
széltem neki.

— Soha sem szerettél te senkit? — kérdé tőlem.
— Soha.
— És téged sem szeretett soha senki?
— De igen.
— Női lény ?
— Úgy van, — női lény.
— És szőke vagy barna az a nő ?
— Szerfelett barna, oly barna a minő csak lehet

séges, mert az — egy fekete macska.
Anatol kacagott.
— És szerelmes beléd?
— A legkomolyabban — mondám; — halld

csak.
— Igen, igen, beszélj valamit első szerelmed fe

lől — szólt Anatol — (és ismét az az ezüstcsöngésü 
kacaj) fölteszem arról a kis barnáról, hogy valóban 
szép is.
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— Nagyon szép. — viszonzám, — amellett 
rendkívül szellemdus és büszke; midőn fényes fekete 
fejecskéjét azzal a nagy sárga szemével kissé meg
szegi s hosszú farka mint valami uszály hullámzik 
utána s nesztelenül halad át a szobán, mór király
néra emlékeztet. Es mily gyöngéden cirógatja nya
kamat bársonyos talpával s dörzsöli államhoz magát 
folytonosan fonva!

Sajátságos volt, hogy mindjárt kezdettől fogva 
elkülönzé magát minden macskától és hozzám csatla
kozott. A magasabb szellemi »fejlettséggel biró lény nyel 
való érintkezés rá nézve kétségkívül több varázst gya
korolt, mint a vele egyszerűek. — En azt hi
szem. hogy az oly házasság, hol a nő oly vakon bál
ványozva csodálná férjét, örökkétartó lenne.

Hanem az én Mimim határozottan szellemi ter
mészetű is ám. Valóban úgy tűnt ő előttem folyvást 
föl, mint a hölgyek példányképe. A tavasz és a h o ld ' 
tölte, igaz, hogy fölébresztik benne is ama rejtélyes 
ösztönt s ilyenkor boszorkánynyá válva, fölkuszik a 
háztetőkre s iszonyatos cantatékat zeng: de azután 
megszégvenli magát s annál hevesebb szerelemmel tér 
vissza hozzám. De látnád csak akkor, mikor szemközt 
ül velem, mily imádattal csügg rajtam sárga szemé
vel, mennyire igyekszik magát előttem érthetővé tenni, 
s hogy megérti minden szavamat, mozdulatomat és 
arckifejezésemet. Mi hosszan el-eltársalgunk egymás
sal szótlanul — és ő, — a nélkül, hogy valaki ok- 
tatgatta volna, mindenféle mesterséget megtanul, csu - 
pán mivel lángesze van és hogy kedvemet lelje. A 
legbohókásabb szökkenéseket teszi a légben, azonkivül az 
eldobott holmit is előhozza, de csak akkor, ha jó 
kedélyben van. Kényszert semmi szin alatt el nem 
tűr. És évről-évre mennyire fejlődik lelke! 0  nem 
is állat többé: oly sok emberiességet sajátított el, 
hogy csak az emberek társaságában, emberek közt 
forgolódva érzi jól magát.

Az én viszonyom e macskával, a legjobb bizo
nyítéka annak, hogy van szellemi szerelem, mert hi
szen itt érzékiség felől szó sem lehet.

— De ösztönszerü vonzódásról és önzésről igen, 
— szólt Anatol.

— Ez ellenvetésre vártam, — válaszoltam, — 
de ép az a nevezetes, hogy soha sem én, hanem foly
vást anyám nyujtá táplálékát, a mellett négy macs
kánk is volt. Honnan van az. hogy ez és csupán ez 
választott ki engem barátjául ? S ha ily szellemi sze - 
retet ember és állat közt előfordul, miért ne volna az 
félj és feleség közt is lehetséges?

— Oh, bizony nyal lehetséges az, — válaszolt 
Anatol.

— Te mondod ezt, te? — kiálték löl.
— Igen. én — folytatá — de a férjnek türel

mesnek kellene lennie a hiú feleséggel szemben, mely

addig megszokta, hogy mint gyámság alatt levővel bán
tak vele, de megszokta egyszersmind a hódolást is — ég 
egyszerre, mint hasonrangutól kivánható-e, hogy mind 
amaz édes bonbonokról lemondjon?

— Mihelyt valamely nő hiú, képtelen a szel
lemi szeretetre, -— mondám, mert nem tud ama gon
dolattal kibékülni, hogy ne bájoljon.

Anatol hallgatott egy ideig, azután halkan igy
szólt:

— A nő mindenelőtt boldogítani akar, ő azt 
óhajtja elérni, hogy ő férjének m i n d e n s é g e le
gyen . . .

— És férjét mint valamely koldust lábainál 
óhajtja látni — vágtam közbe — ő királynő akar 
lenni, ki férjét megajándékozza.

Március 4-én.
Kedves jó anyám!

Légy nyugodt, én jól érzem magamat, ha nem 
teszek is erről folyvást említést; általában, én most 
nagyon keveset foglalkozom magammal; szivemnek 
szent szerelme egészen kihozott sodromból.

Farsang keddjén fényes jelmezbál volt a báró
nőnél. En egyelőre nem szándékoztam abban részt 
venni, azonban aznap reggel a következő tartalmú le
vélkét vettem :

„Remélem, hogy ma éjjel a bárónőnél találkozni 
fogok veled.

A te
f e k e t e  m a c s k á d . *

Nos tehát én is megjelentem ott. Nagyon sze
retném neked ez ünnepélynek regevilágát, a termek 
tündéries földiszitését, a szép delnőket s a fényes toi- 
letteket leírni, de hiányzik nálam a szabad humor, az 
elfogulatlanság. Eleinte mindenki álcázva volt s kép
zelheted, hogy a te újkori Platóddal meglehetősen in
cselkedtek s csípős szavakkal boszantották. Reméltem, 
de egyszersmind féltem is a hercegnővel találkozni, 
pedig nem volt rá okom.

Pontban éjfélkor két álcás lépett a terembe, kik 
általános mozgalmat idéztek e lő ; mindenki feléjök to
longott; kacagták, boszantották őket, és ők jobbra- 
balra csapkodtak karmaikkal, mert macskák voltak, az 
egyik fekete a másik fehér.

Az egyik egészen fekete atlaszba volt öltözve, 
macskafővel és nagy fekete, szőrös karmokkal ellátva, 
a másiknak hasonló öltözéke volt csakhogy fehér színből. 
Tökéletes egy pár macska volt ez, azonban az egyik
nek kék a másiknak fekete szeme villogott ki az álca 
alól. A fehér macska Etelka grófnő, a fekete — Ana
tol volt.

Első pillanatra a nőmaszkok különösen és kel
lemetlenül hatottak rám. de aztán az igéző macska
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egész vonzalmamat megnyerte; nem Írhatom le neked, 
mily meseszerünek tetszett az nekem, midőn karon 
fogott és minden kérdésemre ezüst csöngésü „m iau 
val telelt, mely majd igent, majd nemet jelzett, most 
örömet, majd dacot, durcásságot fejezett ki, a szerint 
a mint tréfás szavaim hiú macskaszivét érinték; csak 
midőn a virágcsoportozat közé leültünk, a melynek köze
lében Etelka előtt nyilatkoztam, kezdett az én macs
kám fonni s engem gyöngéden cirógatni s fejét keb
lemhez dörzsölgetni — épugy mint a valóságos 
macska.

És ekkor oly különös érzés lepett e l ; elkezdtem 
kis füle tövénél vakargatni, és én most csaknem úgy 
vélem, mikép bünhödésül, hogy nőt nem tudok sze
retni, egy macskába kell belészeretnem.

Márc. 18-án.
A hercegnővel ma az utcán találkoztam, először 

— azóta. . .
Hogy rajzoljam én le előtted a benyomást? 0  

is egészen zavart vol t ; először elsápadt, majd arcába 
szőkéit a vér — és mily szép, mily eszményi, föl
döntúli lénynek látszott ő hosszú uszálya dacára is.

En megállottám, mert szinte roskadozni érzém 
térdeimet és üdvözöltem őt, ő pedig csak félénk, bá
tortalan fejbillentéssel fogadta azt, mely oly jól állott 
neki — és én, miért tagadnám — sokáig, nagyon so
káig néztem utána mig csak violaszin ruhája szemem 
elől egy utcaszögletnél el nem tűnt.

Márc. 25-én.
Az ember kétségkívül a legnevetségesebb ésleg- 

szánandóbb az állatok között. Legnagyobb szeren
csétlensége én előttem, hogy fölegyenesedve jár. A 
többi állat a fold párázatát szívja be s élete csönde
sen folv le örök törvények szerint, de az ember ég 
felé tekint, látja a napot, holdat és a csillagokat s 
ilyenkor mindenről elképzelődik és saját ábrándjainak 
szüleményei azok, melvek létét elbusitják, elkese
rítik.

Az ember mindig és mindenütt kész legyen a 
nagy, fájdalmas kiábrándulásokra. Hányszor beszél
gettem én erről boldog óráimban Anatóliai, és most, 
midőn első kiábrándulásom bekövetkezett, most szi
vemet könyek özönlik cl, és én úgy szeretnék valakit 
vádolni, barátomat, istent, vagy a világot, holott én 
vagyok a hibás egyedül, arany álmaimmal.

A kikelet korán jelenkezik m ost; a minap ked
veskedtem Anatolnak az első ibolyákkal, — az éjek 
oly enyhék s mivel majdnem holdtelte van, elhatá
roztuk, hogy kisétálunk. Anatol sötét köpenybe bur
kolózott s astrakánkucsmát tett fel. Aztán beültünk 
a kocsiba.

Ott hol a városnak utósó házai állanak, a Pali- 
csinsky-tónak közelében, állittatók meg kocsinkat. Ki
emeltem szép barátomat a kocsiból s karöltve halad
tunk lassú lépésben az országúton s minden oly igen 
tetszett nekünk e különben oly kevéssé festői tájon, 
most midőn a telt hold azt oly ünnepélyesen kicsino- 
sitgatta ; még a kavicsokat is megbámultuk, melyek 
jobbra balra fölhalmozva voltak s a dérrel födött tüs
kebokrot is rózsának uéztük.

A mint igy csöndesen és boldogan, hallgatag 
ödöngtiink a nyugodt tiszta éjben, irtózatos kiáltás ha- 
sitá a léget át.

— Ez valakinek segélykiáltása. — szóltam lép
teimet meggyorsítva, és valóban, midőn a tóhoz ér
tünk, egy embert láttam a vízben küzködui, majd föl
merülni, majd ismét elsülyedni. Anatol közönyösen 
forditá el arcát. Egy ember küzdött ott a halállal, irtózato
san kiáltva, és Anatol képes volt e pillanatban tréfát 
űzni.

Én nem töprengtem sokáig, mert nem volt vesz
tegetni való perc: ledobtam kabátomat, kardomat és 
beugrottam a vízbe.

Midőn a fuldoklót partra vontam, — el volt 
ájulva.

Mintegy tizenötéves fiú volt ez, és pékinas.
Életrehozására minden lehetőt elkövettem.
Anatol hozzám futott, karjába zárt és egész tes

tében rem egett; majd a kocsihoz sietett. En egészen 
át meg át voltam ázva, épen mint ebünk, midőn azt 
atyámmal a folyóban megfürösztöttük.

Midőn visszaindultunk, Anatol szemrehányással 
illetett.

— Én neheztelek rád, — mondá a többi közt 
— hogy életedet kockáztattad. Hogy az eféle embe
rek életben maradnak-e vagy sem, utójára is mind
egy. Hogy vájjon hány évvel esznek és isznak to
vább : ki törődik azzal. Eféle állati lét másodpercen- 
kint railliónkint támad s ugyanannyi enyészik el a 
következő másodpercben. A természet legjobban 
tudja, miért emészti föl saját gyermekeit.

— Már ilyesmi semmiféle bölcselkedést nem tűr 
e l; az eféle a „szívben rejlik!“ — válaszoltam.

Úgy van; ilyesmi felett nem bölcselkedhetünk. 
Ha én azt elgondolom, hogy te minden védtelen vagy 
beteg állaton könyörültél, minden a fészekből leesett 
verébfiut, minden gazdátlan macskát pártfogásod alá 
vettél, s ha elgondolom, midőn mi nyár idején, ha 
éttermünknek ajtaja a kert felé nyitva volt s a lám
pának világa a szép nagy éji lepét becsalta, hogy 
összefogdostuk azokat, ismét kibocsátva, nehogy szár
nyukat elperzseljék! És itt egy ember küzdött a hul
lámokkal.

Mit ér az, ha én ezzel nyugtatom meg maga
m at, hogy Anatol talán mélyebben, erősebben érez az
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iránt a kit szeret, mert nem osztja meg szeretetét az 
egész világgal.

Az e féle azonban nem tűr el bölcseletet.

April 18.
Kedves anyám!
Rég [nem Írtam már hozzád levelet. Bocsáss 

meg. Oly lehangoltság ez, melyet nem vagyok kép es 
legyőzni és mely mindennek oly rósz, fanyar izt ad, 
hamleti szint kölcsönöz.

Boldognak, tökéletesen boldognak csupán a ter
mészetben érzem én magamat.

A múlt éjjel együtt lovagoltunk ki Leiembe.
A csillagos égnek kifeszitett roppant boltozatát, 

a látszólagos mozdulatlanságot s ennek dacára az egész 
természetnek titokszerü munkálkodását leírni nem, 
csupán érezni lehet.

Egy folyóvíz mellett vonultunk el. Tulfelol egy 
malom állt a parton, melyből tüzfény vetődött a vízre 
a melynek gyors hullámzatán, mint valami arany kí
gyó reszketve csillámlott. A malomkerék egyhangúan 
kelepelt.

Az erdő mint valamely sötét fal emelkedett 
előttünk. Leszállottunk az erdőszélen. A kozáknak át
adtuk paripáinkat. Egy részeg paraszt, kit a korcs
mából láttunk kifelé tántorogni, és ki szakadatlanul 
dalolt, de csak mindig egy dalt s ugyan annak a dal
nak csupán egy versszakát, megmutatta nekünk az 
utat az „ördögkő-hez, mely szírt fölött egykor, állítólag 
vár állott volna : most azonban a csillagoknak sze - 
rény világa és a köd, csak fehér kövek, sötét apró 
fenyők és zöld moh fölött lebegett. Mi egy kerek tus- 
kóra ereszkedénk le, s mig a pór a fenyők ned
ves tűlevelein kinyujtózkodott és szenderedése köz
ben orrán át dalolt, a ködöt szemlélgettük, mely lá
bunknál a süniben s fölöttünk a légben alakokká go- 
molyult, melyeket mi találgatni kezdtünk.

— Látod ott azt a kigyót ?
— Hol ?
— Azt a nagy szürke kigyót, mely ott a zöld 

mohon átsiklik, — szóltam hangosan. A p raszt fölser
kent és újra rákezdte dalá t:

sEgy krakkói jámbor paraszt 
Aki hét lóval járt,
Aki hét lóval járt.
Elmene a háborúba 
íS szenvedett hat ló kárt.“ *)

— Amott pedig egy csoport farkas, — szólt 
Anatol az oldalt terülő fiatal fákra mutatva. Hát azt 
a magas fényűt mihez hasonlítod?

— Magas férfihoz, ki papi öltönyt visel.

— Még pedig aggastyánhoz, nemde ? legalább a 
kiterjeszkedő ágak olyasmit tüntetnek elé, mintha va-

! laki áldólag nyújtaná ki karjait.
„Egy krakkói jámbor paraszt* — dalolt kalau

zunk, ki újra fölserkent.
— Most meg úgy látszik, mintha valamely nagy 

hadoszlop vonulva át az erdőn — szólaltam meg a 
sötét tuskókra mutatva, melyek közt a szürke köd 
lassan lebegett tova, mint Varus az ő légióival.

— Avagy Napoleon és vén gárdája, — ki- 
álta föl Anatol, — szinte látom szürke felöltönyét 
és a gránátosok szürke köpenyeit.

A légben szellemek látszottak előttünk lebegni 
s az „ Ö r d ö g k ő *  legmagasabb csúcsa fölött három 
vénasszony lobogó szürke hajjal s uszályos fakó ru
hában, amint népünk a t u d á k o s o k a t * )  képzelni 
szokta. Kézen fogva egymást, körben forogtak. Mi még 
koronát is láttunk lebegni fejünk fölött s még szám
talan más tárgyat, s minden újabb fölfedezett tárgy
nál vidáman kiáltánk föl, s jóízűen kacagtunk, vagy 
borzadva simultunk egymáshoz, a szerint amit a mu
tatkozó jelenségek, furcsa vagy rémitő alakolt öltöttek..

— Nézd csak, ama kövön egy raeggörnyedt 
i anyóka ül. szóltam kis szünet múlva — vájjon mit 
í  csinálhat ott . . . valószínűleg imádkozik.

— Nem, talán inkább főz.
„ . . . Aki  hét lóval járt* — dalolt a pór ismét 

fél álmában.
— Hamar, ham ar! — kiáltám — tekintsd meg 

csak azt a lovagot.
— Valóban lovag az, -  viszonzá Anatol, miután 

a különös alakot sokáig fürkészte szemével, — azon
ban, ugylátszik, mintha nem lovon ülne.

— Nos tehát mi az, amin ül?
— Hosszú elterjeszkedett rövid lábú állat, — 

szólt Anatol.
— Helyesen, — válaszoltam — ép olyan, mint 

Münchausen ebe, melynek lábai a futásban elkoptak.
— Krokodil! — kiálta föl Anatol vidáman.
— Ugyvan, — csakugyan krokodil az, — fe

leltem.
„Elmene a háborúba* — 

dalolt tovább a paraszt.
— És ime most egyszerre, mily mozgalom ke

letkezik a szikla körül, — susogá Anatol. Tekints oda 
csak, ama kis szürke, hosszuszakállu férfiakra, hogy 
tipeknek föl és alá, hogy mérnek, hordanak és terem
tenek : ugylátszik, mintha építenének.

— Kétségkívül, még pedig palotát a „Schnee
wittchen* és „üornrösschen* számára.

— Vagy talán a mi számunkra, mit gondola?

j  (ia licia i népdal. j  Boszorkány.



573

— Anatol gyöngéden s hévvel fonta körül nyakamat 
kaijával.

Én mitsem válaszoltam. Nem tudom miért, de 
nem tudtam a válaszra szavakat találni.

Én elszavaltam a következő szép verset:

„Kaschdij narod hot bi dik 
lubit swuj rodiiuij kraj 
lubit oteceski jasik, 
swoju seuílju i swichaj “ *)

Apr. 29-én.
Kedves anyám!

Azt óhajtód, hogy szellemi érül közésün k felől egy 
rajzot adjak számodra.

Hogy adhassak én neked ‘ilyet, a nélkül, hogy 
képzelődésem az igazságot meg ne sértse? Még leg
inkább sikerülhet az nekem, ha naponkint gyorsan pa
pírra teszem azt, mi beszélgetésünkből emlékezetem
ben megmarad. Emlékezőtehetségem, a nélkül, hogy 
magamnak ezáltal hízelegjek, olyan, mint átalában a 
szláv világ keleti érzéki gyermekeinél, tartós, és igy 
mindig képes leszek neked valamit írni, legalább azt, 
ami előttem jellemzőnek tűnik föl. Holnap meg
kezdem.

April 30-án.

Es Anatol íölkaeagott.

— Én nem értelek téged — szólt, — nekem 
nincs hazám, én örökké külföldön éltem, utazásban 
töltém életemet és én megvallom, hogy Páris, Fló- 
renc, Velence, boulevardjaikkal, palotáikkal jobban 
tetszenek nekem, mint a mi iából épült városaink, fa
luink örökös üröm és kakukfü illatjával, jobban mint 
erdeink és sivatagaink!

Le nem írhatom, mit éreztem én ekkor. Mintha 
csak piciny keztyüs kezével szivemet ragadta volna 
meg, hogy annak verését megállítsa.

Azután oly szépen beszélt a kosmopolitieismusról 
s végül védbeszédet tarto tt a monarchia mellett.

— A monarchia eszményi államforma — szól
tam — azt átlátom, de kivihetetlen, én a monar
chiát úgy tekintem, mint az első ember kormányát.

Az első vita és a tárgy eléggé komoly volt. . . 
Jól tudod te, mily szeretettel ragaszkodom én szülő
földemhez és népemhez, s mily erős bennem a hon
vágy. ,

*) Minden népben, — legyen az bármily vad — él a 
hon szerelnie, imádja hazája nyelvét, s szülőföldét, szo
kásait.

(Vége köv.)

A N T .O  S.

Emésztődése következtében kettőzött léptekkel 
haladt végórája felé, melynek elérkezése neki mégis 
oly lassúnak tetszett. Sebesebb volt halál-vágya, mint 
az órák röppenése; hivogatóbb az örök nyugalom bé
kéje, mint egy lázas élet forrongása.

1782-ben remélhető volt, hogy egészsége a Szé
kesfehérvárra való áttétel alkalmával beállott helyvál
toztatás következtében javulni fog; ellenkezőleg tör
tént. Az ottani ködös levegő különben sem erős egész
ségét teljesen megrontotta. Aranyér-baja, mely rég
óta gyötörte, kifejlett és igy a lelki kór testi beteg
séggel tetéződött, melyek súlyos terhe alatt költőnket 
csak nemes baráti viszonya és forró kazaíiui szeretete 
kötötte az élethez. Imádott népét politikai, társadalmi és 
irodalmi ujraébredése által boldogulva óbajtá látni. I)e 
a sors ez óhaját sem elégítette ki. Legfelsőbb helyről az 
ujraébredés törekvései elé is akadályokat görditének s 
ő 1784-ben lelke mélyében elkeseredve, reménytelenül 
végezte életpályáját Veszprémben, hova gyógyulás végett 
ment.

Benne egy sokat szenvedett ember, egyeneslelkü

II.

barát, igaz hazafi s a „francia-iskola“ legtehetségesebb 
költője hunyt el.

Ányost nem egyenlő mértékkel mérték kor
társai.

Költeményeiért sokan égig magasztalták , er
kölcsének némely árnyaiért mások sárba vonszolták.

Meg nem bocsáthatók, hogy lángoló keble vé
tekkel nyitott utat legyőzheti en szenvedélyeinek, me
lyeknek elhullott csepjei itt-ott Írásain is foltot hagy
tak. Rokonai, ismerősei*) kis hitükben iparkodtak

*) Többek között bizonyos Krajnyik. „Ez — be
széli Kazinczy Ferenc — testvére volt az én testvérem 
férjének, s meghalván, Ányosnak egész csomócska leve
lei s versei jutának kezéhez. Boszankodék, hogy aklának 
egy pásztora oly nem papi leveleket irkáit, s vagy el
égette a csomót, vagy úgy elrejtette, hogy özvegye, s a hú
gom, arra ugyan rá nem akadhatnak. Ennek kedvezése 
által egy pajkos levelét csakugyan bírom, s szeretném ha 
nem bírnám . . .  Gaz erkölcstelenség van benne, egy mát
ka, egy becsületes, tisztességes ház gyermeke Pestre mén
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aztán, hogy minden ilyen egyes lapot megsemmisít- ,
senek, habár nemzeti kincs megrablásával kelle meg- j
óvni a szerzetesi kámzsa tisztaságát.

• °A ki hiba nélkül van, dobjon rá követ.
Kazinczy azt tanácsolja: „Hunyjuk be szemein- ; 

két, s sajnáljuk szerencsétlenségét. — A maga idejé- j 
ben az iíju Ányos csodajelenés volt, s látni, hogy j 
szerété a s z e n t e t ,  hogy a Róma N a g y j a i t  is- ! 
merte.“

Ányost a sors átka üldözte s e körülmény in
kább részvétre, mint megvetésre hí. Nagyobb mar- 
tyrja a szerzetesi rendnek még alig volt.

Sajnáljuk szerencsétlenségét!
Megérdemli.
Ha Ányos költeményeiről akarunk szólani, 1 eg- 

elöbb is a korral, melyben azok életöket vették, kell 
röviden megismerkedni.

Ez az újjászületés, a három iskola kora.
Terem nem engedi, hogy mindháromnak kelet

kezési történetét vázoljam, s csak a franciára szorít
kozom, mely a más kettőnek is lendületet adott, s 
melynek alkotásaiban a kor képe leghívebben ve
rődik vissza. A nemzet újjászületett. Fölébredt és 
eszmélni kezdett. A közélet minden erére kiterjesz
kedő figyelemmel vizsgálta, ha vájjon elég szabályo
san, elég rugékonyan lüktetnek-e azok ? S úgy ta
pasztalta, hogy nem ; hogy a nemzet betegségben 
senyved. És azonnal politikai, társadalmi és irodalmi 
téren megkezdék a gyökeres orvoslást.

Az irodalmi téren B e s s e n y e i .
Bessenyei az 1760-ban fölállított nemes testőr- 

ség tagja volt. Nem vitt oda a fogékony kebelnél s 
lángléleknél egyebet, de ez épen elégnek bizonyult be 
arra, hogy buzgó szorgalom és lelkes kitartás mellett 
helyreüsse a hiányos nevelés csorbáit. A mintBécsbe 
érkezik és ottan időzik, észreveszi, hogy el van marad
va. Éjjel-nappal munkálkodik tehát, nyelvek, költé
szet, történet, bölcsészet és irodalom egyaránt tár
gyai tanulmányozó munkásságának. És mikor maga 
igy lassau-lassan pótolva látja előbbi hézagos művelt
ségét, a francia és német nemzet irodalmának tükré
ben, szemébe ötlik a magyar hátramaradottsága. Meg
kapja a vágy e bajból kirántani. Azért izzó sietség
gel fog irodalmi dolgozatokba és alakit társaiból egy 
társaságot, mely mivel francia müvek mintájára al- 
kotá eszmeszüleményeit, francia iskola nevet kapott.

E francia iskola összes irodalmán két vonás 
domborul ki, mely az akkori kornak is főbélyege: a 
kapkodó forrongás és időszerűség vonása.

s ez a pantinusocska oktatást ád egy vad szerelmekbe/, 
szokott katonának, mint szédítse el a leányt.“ (Kazinczy 
F. levelezése Kisfaludy Károlylyal s ennek körével. Ki
adta Kazinczy Gábor. 28. 1.)

Egyszerre akarnak minden hiányon segíteni s 
nem elégesznek meg egyes ág művelésével.

Maga az iskola mestere, Bessenyei, majd költői, 
majd bölcsészeti, majd meg ismét történelmi iratokat 
bocsát közre, melyek egytől-egyig ébresztő, villanyzó 
szellemben irvák, s ép e kettős vonásnál fogva nem 
örökéletüek, valamint társainak legszámosabb produk
tumai sem, de a magok idejében igen hatásosak voltak. 
Általános szellemi forradalomnak lőnek tényezői a ben
nük nyilvánuló nemes igyekezet és melegítő tűz miatt, 
mely nemsokára másokat is lángolásra birt. E tűz 
melegénél irta az ifjú Ányos is első költészeti zsen
géit, mint nagyszombati tanuló, az épen Nagyszom
baton időző Barcsay Ábrahámtól levélben kérvén vé
leményt. A vélemény kedvezőleg hangzott, s Ányos 
a francia iskola tagjai közé avatva, reménynyel lépett 
a költői pályára.

És e remény igazolva lön, mert munkái — Gre- 
gus szerint — „az isteni szikra ihlető erejének kö
szönvén létöket, belértékük súlyánál még a, késő iva
dékban is hatni, élni hivatvák. Sajátságos költésze
tet képeznek azok, s dacára annak, hogy Ányos jól 
ismerte a francia, német és régi latin irodalmat, min- 
deniknek egyéni színezete van.

Minden hang a költő kebléből fakad, minden ér
zés a költő szivéből ered. Még idegentárgyu, idegen 
eredetijü darabjai is annyira egyéniségének benső mű
helyében születnek, hogy egészen az ő szellemét hor
dozzák magokon, pl. a „Battyányi siralma,“ a „Bu- 
csuvétel“ és „Penelópe levele.“ A point, a színezés, 
a fordulatok szóval minden ujjal mutat Ányos ly- 
rájára.

E lyrának termékeit nem célom itt egyenkint 
elemezni s csak annyit említek meg, hogy a hazaíi- 
ság, múlandóság és barátság képezi tárgyukat.

Ezek körül forognak Ányos müvei, melyek kevés 
kivétellel, mind maradandó becscsel bírnak, minthogy 
iskolájának ismert két vonását a költő hatalmas egyéni 
vonásai háttérbe szorítják.

Hazafias költeményei többnyire versek, de a ha- 
zafiság eszméje nem csupán e müveiben van képvi
selve, mert felvetődik az jobbadán minden költemé
nyében.

Példa rá „Igaz hazafi “-ja vagy gróf Károlyi 
Antal dicsérete. Azon általános elnémetesedés köze
pette, melyben mágnásaink akkor éltek, lelkét lángra 
lobbantja az egyszerű cselekedet, hogy Károlyi a 
„szent jobb“-ot Budára énekkel kiséri. Véle van a gróf
fal fia is, s fölcsendül az ihlet szava:

Nézd el a kisdedet, hogy vigyáz atyjára,
Hogy pillant titkosan zengő ajakára
S mintha számba venné szive sohajtásit,
Oly híven szemléli ajaka m ozgásit'. . . .
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Atyja reá tekint. . .  gyulád örömébe !
Nyomtatott énekét szorítja kezébe;
Ujjával intézvén fiát énekében, —
Felelnek egymásnak szavok zengésében ’
Különben közönséges jelenet, de lelkes képpé 

domborul Ányos kezében. Egy szebb jövő előjelét 
sejti benne, sejti mindenben II. József intézkedéséig. 
Ezek hallattára hitében megrendül és csak a régi fé
nyes múltért tud epedni. Azon általános borongás, 
mely e tájban már természetévé vált, sóhajokba ol
vad. Ezutáni hazatiui költeményei reményvesztettek, 
és azon bánatos meggyőződést hirdetik, hogy soha 
sem jő többé vissza a magyar régi dicsősége és ha
talma.

Darabig némán tűr, némán hallgat, az igazság
talan, alkotmányellenes tettek láttára: de lassan-las- 
san megérlelődik benne a nemes harag, és egyszerre, 
mint nyári zivatar tör ki a hosszas hallgatás után. 
„Kalapos királykában a „Quousque tandem ?“ jogos 
szemrehányásával szól Józsefhez:

Még sem szűnsz kegyetlen szivünket gázolni ?
Nem elég még a köny, még többnek kell folyni?
Ha ! képtelen fajzás ! véred gyalázatja
Gyilkosa népednek nem pediglen atyja ! ..
És sorra felhozza önkényes eljárásait, melyek 

mind homlok-egyenest ellenkeznek a váralmakkal, me* 
yeket a nemzet Józsefbe helyezett. Neki különösen á- 
fáj, hogy a szent koronát Bécsbe vitette, a koroná
zással mitsem törődve. Nem csillapodó sértődéssel 
tűnődik:

Mért gyermekségedben nem tudtuk felöled,
Hogy Kalapos király fog válni belőled?..
Ausztria volna most egész birodalmad,
S még ott is rettegne előttünk hatalmad...“*)
Azonban utóljára mégis kifárad a dörgésben s a 

vers végén megenyhül. Átokkal kezdte, fohászszal 
végezi. Újra beleesik saját egyéni hangulatába, mely 
hangulat elégiáiban nyilatkozik legszebben, legmegha- 
tóbban.

Ez elégiák legtöbbje tizedek múlva is becses 
gyöngye lesz a múlandóság, a borongás költészetének. 
Ányos ez elégiák által emelkedik társai fölé. Jól Írja

Bajza; „a mely költő előttünk hagyja érzéseit feltá
madni, előttünk megyen végbe a küzködés szenvedé
lyeivel, s az érzés nála nemcsak elmondva, hanem 
analysálva s a maga változásaiban fokonkint előábrá
zolva van, mesteri kezet árul el.“ Ányosnál ezt ta
láljuk.

Igaz bujával, érzelmeinek meleg, őszinte hangjá
val minden érző szívnél befogadásra számolhat; ver
seinek gördülékeny folyásával, festéseinek bájával és 
tiszta nyelvezetével pedig a hideg észt is kielégíti.

Hasonló elismerés illeti költői leveleit is, melyek 
közlékeny barátsággal, hű odaadással irvák. Bennö k 
az egyes rajzolatok főkép az által hatnak, hogy gyön- 
gédek, hívek, e mellett úgy advák elő, hogy fokozatos 
fejlődéssel terjeszkednek kiebb-kiebb, mi által a fi
gyelem folytonos érdeklődéssel követi azok menetét. 
Szép példány e tekintetben: „Már a tél költözik resz
kető fagyával“ . . .  kezdetű Barcsayhoz, — vagya „Ne 
könyezz Barátom, mosolygó élteden“ . .  cimü Besse
nyeihez irt költői levele. Utóbbiból szolgáljon mu
tatványul e pár szakasz:

Nézd el a természet gyönge szülöttjeit,
A fa hogy termeszti tegnap nőtt vesszejit ?
Hogy festi tulipán gráciák mezejit,
S hogy az ifjú pázsit források széleit.

Nimfák járnak rajtok lankadt lépésekkel,
Játszanak a szellők vig pihegésekkel, —
S dicsérvén a tavaszt nyájas énekekkel 
Befonják hajókat, myrtus-levelekkel.
Általában, leszámítva egy-pár hibás nyelvtani 

alakzatot, annyi báj, annyi szépség pompázik Ányos 
költészetében, hogy a ki tisztán régiségéért nem ol
vassa, sokat vészit. Költeményeinek külalakja nem 
művészi, de kerekded, nyelvezete nem csillogó, válo
gatott, de tiszta, keresetlen, béltartalma pedig gondo
latteljes, retíexió-dus, és a kedély igaz világából, nem 
az érzelmek csinált virágaiból áll. S ha ez elég arra, 
hogy egy|mü magának maradandó helyet vívjon ki az 
irodalomban: úgy Ányos kötete, mely Bacsányi kiadá
sában 1799-ben jelent meg, bizonynyal megérdemli, 
hogy az eddig szórványosan napvilágra jött darabok
kal bővítve, uj életre keltessék.

ZÁVODSZKY KÁROLY.

T Á R C A .
TÁRCA-LAPOK.

( Ohó! —  Uj vendég. —  Egy félj a jégén. —  Lujza 
bajai. —  Tornámat.)

Gyanútlanul sétáltam a múlt hét egyik estéjén,

*) Közlötíe a „Hazánk s Külföld“ 1869-diki folya
mának 19. és 20-dik számában.

esernyőmre támaszkodva, nehogy a sikos földön ön- 
kénytelenül jobb vagy bal részre hajolván (nem sze
retem a részrehajlást!) valamely kirakat üvegének 
árát zsebemben kerestessem, midőn orromon bizonyos 
hűvösséget érzek szétterjengeni. Talán esőcsepp ? 
Esernyőmet ki akarom nyitni s a helyzet vizenyős 
voltának megítélésére kezemet kiterjesztem.

72*
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Nem esőcsepp volt az a bűvös apróság, hanem
— ohó! vagy jobban mondva ó h ó ! te jelentél meg 
zuzos szárnyakon s pici pihéidet világgá küldőd. A 
tél pillangói mind sűrűbb tömegekben hullanak alá s 
ellepik a kalapokat, kabátokat, esernyőket. Az első 
fehér vendégektől könnyen megszabadulsz. Egyet 
fújva „támadásukat erélyesen visszautasítod.“ Hanem 
a hópihe erősítéseket nyer, sűrűbben ömlik alá, mintha 
porosz hadoszlopok volnának, s csakhamar be van cuk
rozva minden — de minden, háztetők, járdák, bérko
csik ernyői, emberek, kofák és állatok. Mintha egy 
nagy cukor-szórót kapott volna fel a teremtő s be
hintette volna ezt az egész keserű világot, poroszt, 
muszkát, Madarászt, Trochut. Moltkét egyaránt. Hi
deg éjszaki szél borzogatja testedet s te fűlön tűiig 
bújnál kabátod gallérjába, ha a takarékos szabó a gal
lér rendeltetését nem csupán a nyakra való tekintet
tel ollózta volna ki. Képzeletedben izzó zsarátok, lo
bogó kandallók, légmentesen csukható kályhák, meleg 
tűzhelyek tűnnek föl s hinni kezded, hogy a sz. inqui
sitio „meleg“ gondoskodása az eretnekek iránt télen 
nem a legkárhoztatandóbb intézkedés lehetett.

A havazás elállván a Duna jégtáblái tünedeznek 
föl s a mi dunai hajórajunk, mely a tél ez alattomo
san meglepő feltűnését nem sejté, ijedezve szorul a 
kőpartokhoz, mig elnémult küllőivel apró jégdarabok 
locsogva játszadoznak.

Az általam fagyos színekkel rajzolt tüneménye
ket örömmel fogadta Lujza. Ez a Lujza egy kedves 
asszonyka, ki néhány év előtt egy igen gömbölyded 
férjhez ment nőül. A történet egyszerű. A göm
bölyded férj Lujza lábaihoz gurult s megvallá, hogy 
szereti.

Lujza boldog s csak egy gondolat bánt enge- 
met — azaz hogy Lujzát. Ákos napról napra a hi- 
zás mezején oly haladást tesz, mely az emberi fajban 
nem sorolható a rendes állapotok közé. Két év óta 
nyaranta soványitó kúrát kell használnia, vizecskével, 
fejecskével, ártatlan főzelékkel s a konyhás kert egyéb 
növényzeteivel él — felesége kedvéért. Többet fürdik 
a halnál — felesége kedveéit. Nagyobb sétákat tesz 
egy hadjáraton levő katonánál — felesége kedvéért. 
Szeptemberben aztán azon édes fölfedezéssel lepte 
meg Lujzánkat, hogy 5 fontot vesztett.

Lujza, édes, öt mondd : öt i r d : 5 fontot vesz
tettem, irá nejének fürdőről.

Lujza e hírnek fölötte megörült s már karcsúsá
gának teljes cédrus voltában vélte kedves élte párját 
láthatni. A férj haza jön, örömsugárzó arccal rohan
— mennyire rohanhatott — a lépcsőkön fel, Lujza 
eléje siet, kitárt karral, piruló arccal — és arca el- 
halványodik, karja lehull, a mint Ákost megpil
lantja.

„Ákos! te rászedtél, te nem vesztettél öt fon
to t? “ — kiált fel rémülten.

Szegény Lujza! elfelejté, hogy öt font elvesztése 
meg nem látszik rajta, ki még 230-at megtartott. Két 
napig magyarázgatá Ákos, hogy ő valóban vesztett öt 
fontot. Miután az elméleti értekezések sikertelenek 
maradtak, miután kabátjainak lotyogó volta sem győz
hető meg a hitetlen oldalbordát, a száraz számokhoz 
folyamodtak és elmentek együtt megmérni a férjet, 
mennyit nyom. Ákos előrelátólag még fürdői útja 
előtt megraázsáltatá magát s a két szám összehason
lítása világosan kimutatá, hogy azt az 5 fontot nem
csak képzeletében vesztette volt.

Lujza az eredménynyel meg nem elégedett s el
panaszolta buját egyik barátnéjának. Az csakhamar 
szolgált tanácscsal. Mért nem korcsolyáztatod férje
det? kérdé Lujzát — nincs annál hatályosabb szer. 
Az üde lég és mozgás többet használ minden fürdői 
kúránál. Ha korcsolyázik tornászhat is, ha tornász 
vívhat is. Meglásd, milyen sovám lesz!

Lujza megörült s tudtára adá Ákosnak, hogy az 
arkánumot megtalálta egypár korcsolyában, egy tor
nász-korlátban s egy vítőrben.

Ákos komolyan megijedt.
— Lelkem, csak nem akarod, hogy én a jégen 

fagyoskodjam, órákig sikankózzam, orra bukjam, nya
kamat szegjem ? Bennem sohasem volt testi ügyes
ség, én az absolut nyugalmat pártolom. Sohasem tor
násztam, vívtam és ugráltam. Nem nekem való.

Ez ellenvetés megoldá Lujzában a válaszok 
egész tálkájának kötelékeit. Hát ő ezentúl kövér em
ber neje legyen? Hát az ő férje nevetség tárgyát 
képezze? Hát attól kelljen tartania, hogy az ő férje 
maholnap vizihetegségbe esik, mert ez a kövér embe
rek rendes betegsége ? Ezt ő túl nem éli.

A derék Ákos engedett, engednie kelle.
Beir^ódott a korcsolya-egyletbe s Lujzácska 

is beállt tagnak, megígérvén, hogy együtt fog állni 
és — bukni az ő jó férjével. Ákos egyetlen reménye 
a lágy idő volt és nevetett magában, hogy az idén 
nem is lesz tél, a városligeti tó be nem áll.

Reményei oda vannak!
Nemcsak a tó vize kezd szilárdan megállapodni, 

már a széles Duna hátát is ellepő a jég. A tornásza- 
tot Ákos eddig elkerülte, azon okot hozván fel, hogy 
az 5 pacsirta-utcai pajtában csak tisztességes szög 
sincs, hova ruháit felaggathatná.

De a nemesis kérielhetlenül utólérte itt is és ki- 
szoritá utolsó állásából. Az uj tornacsarnok — mely 
inkább palotának mondható — a héten megnyitá 
ajtóit az ősz-utcában. Lujza megnézte az épületet, fö- 
löttte szépnek találta az olasz reoaissancestylben tar
tott kétemeletes hajlékot, tágas és jó szelelőkkel 
ellátott termeit s — Ákost beíratta.
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Majd maga is eljön a vizsgára, ha Ákos már jó 
tornász lesz, e vigasztalással hitte a férj lohadt ked
vét fel frissíthetni.

Midőn e sorokat irom, ablakom alatt a Hunya- 
dy -indulót hallom játszani. Mem lehet katonai zene
kar, mert annak zenéje erősebb. Az utcán szokatlan 
élénkség uralkodik, néptömegek zaja üti meg fülemet, 
nehéz kocsik döcögőse a rósz kövezeten, láncok csör
gése, harangok hangja járul mindehhez.

A tűzoltók vonulnak el, kik a tornász-egylethez 
tartozván, az uj tornacsarnok megnyitásának ünnepé
lyére nagy gyakorlatokat rendeztek szabadban. A sort 
a  különböző szivattyúk, hordós szekerek nyitják meg. 
Utánok tűzoltók zenekara következik a menetet az 
önkénytes tűzoltók, sötét kék ingeikben, sisakjaikban 
s az esztergami tűzoltó-egylet veres fövegeivel. vala
mint a horvát tűzoltó — „testvérek“ záiják be és ka
tonai rendben szépen sorakozva haladnak végig az 
utcákon.

Sz. Flórián áldása reátok!
A tornászat és tűzoltóság haladásának minden 

hazafi igaz szivéből örülhet. A német nemzet a napó
leoni hódítások után, Jahn „apó“ kezdeményezésére 
erélyesen megragadó a tornászától. Egy félszázad alatt 
általánossá vált a testgyakorlat Németországban s a 
mai egészséges, munkabíró nemzedék ez intézmény be
folyása alatt nőtt fel. Az általános védkötelezettség- 
nek a tornászat — függelékét képezi. Jó katona csak 
a jó tornász lehet.

Reméljük, hogy a pesti tornacsarnok anyja lesz 
minél több vidéki apróbb csarnoknak. Nem kell rög
tön nagyban kezdeni. Pesten pajtában kezdek, palotá
ban végzik. Ez álljon a vidék szeme előtt.

Domino.

IRODALOM.
A romantikus iskola újabb világításban.

(Die romantische Schule. Ein Beitrag zur Geschichte 
des deutschen Geistes, von R. Haym. Berlin Gaertner 
1870. Gr. 8. 4. Thlr.) IV. Novalis eredeti ihletségre 
nézve kétségkívül a legtehetségesebbnek mondható a 
romantikus iskolának költőileg gondolkozói közt.

Két érdekes szakasz tárgyalja Schleiermacher és 
Schellingnek a romanticismushoz való viszonyát.

Ami az elsőt illeti, e sajátságos férfinak — ki
ben szintolv forradalmi ér s „mindenféle ördöngös
ség*-re kész hajlam volt, — képe itt élesebb vona
lakban merül föl előttünk, mint azok különben az ő 
eszményképeiben kedvességben részesülnek és pedig 
nem a szerző Ítélete folytán, hanem a véleménycsopor- 
tositások és a theologok müveinek elemezése által.

Ama szerep, melyet a nők a romantikus isko
lában játszanak, nem épen jelentéktelen; a „Szenve

délyek szabadszellemüsége* lendületet nyert. A „Lu- 
cinde“ szerzője és exegetje eléggé tanúsítják, hogy Ők 
minden rátartósságtól távol állottak. Herz Henrietta 
volt Schleiermachernek és Schlegelnek múzsája. Veit 
Dorottya, kivel utóbbi későbbi időkben huzamosan 
fesztelen viszonyban élt, és Böhmer Karolina, először 
Schlegel Ágost Vilmosnak, később Sckellingnek neje, 
— utóbbi különösen, nem minden irodalmi tehetség 
nélkül — az „örökké nőies“ képviselői, melyhez azon
ban a kevésbbé lelkesült halandók a tapsot és ár
mánykodást is oda számítják s átalában a legidétle
nebb módon. E női befolyásokból eredő veres fonal a 
Haymf'éle mü egész fejezetén keresztül vonul.

Schleiermacher mellett egy eredeti, az iskolának 
csak kevéssé ismert egyénisége Hülsen A. L. van jel
lemezve, épugy mint Schelling mellett, Ritter J. V. 
és Steffens Henrik. A természetbölcsészetnek tömör
sége az újkori költészettel és itészettel különösen elő
térbe lépett, midőn Schelling a költészetet a legma
gasabbnak és legvégsőnek nyilvánító. Az azonsági 
rendszer által jutott Schelling a romantikus irányzat 
magaslatára. Haym erre nézve ezt jegyzi meg:

„Nemcsak a Fichteféle idealismust kapcsolja egy
be a göthei költészettel, egyszersmind az utóbbinál ta
pasztalható életnézlet nyomatéka iránt is igazságos. A 
romanticismusnak eleméből csak a relytélyesség hiány
zik, mint az különösen Schleiermacher által volt kép
viselve — úgy azonban, hogy a további fejlődésnél 
attól Schelling sem menekülhetett, mig ellenben Schleier
macher, Stefensnek befolyása alatt, a Schelling tárgyi- 
lagosabb világnézetéhez és arányzatos tudományos 
alakjaihoz való támaszkodásra lett szorítva. Látható 
továbbá a mint az azonsági rendszer Schlegelnek el
méletével és gyakorlatával fél utón találkozott. Inkább 
Fichte félé hajolva, tanította Frigyes, hogy a valódi 
költőnek, tiszta, érzékfólötti öntudatossággal kell te
remtenie. Schelling inkább Goethe felé hajolva tanitá, 
hogy a valódi bölcsésznek az egész világot mint va
lamely poémát költői szemmel kell tekintenie. A Schle- 
gelek müveiben a költői érzület, reflexiónak, a szép
ség az alaki művészetnek lesz föláldozva. Az azonsági 
bölcsészet rendszerében a tudományos elem a költé
szetet rontotta meg, s a költészetet elvont mintához 
alacsonyiták le.

De ez általános minta volt. ügy a romantikus 
költészetnek, mint a romantikus hitnek és erkölcs
tannak mellék- és egyszersmind ellenképe volt az 
azonsági rendszer s egyszersmind általánosságban a 
romanticismus szellemének codificatiója. Mintegy 
bölcsészeti vázlata és általános programúi ja volt az 
amaz egyetemes költészetnek, melyet Schlegel Frigyes 
követelt és egyszersmind megvalósítása amaz encyc- 
lopediának, mely úgy neki, mint Hardenbergnek eszé
ben megfordult. Mint legmagasabb csúcsról tekintik
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át egymást e rendszer nyomán az egész romantikus 
körnek egymással találkozó, egymástól eltérő' s egy
mást kiegészítő törekvései. A maradhatlan, mulékony 
képződvény, mely már alakulásában szétomlott, nem 
kevésbbé szükséges és korszakalkotó jelenség volt. A 
benső jogosultságnak egy emlékoszlopa áll ott fönn; 
bizonyitványnyá vált az későbbi története által a ro- 
manticismus sorsára nézve.“

Az utósó fejezeti „A romantikus szellem meg
szilárdítása, kiterjesztése és védelmezése“ eleve ki
tünteti előttünk Schlegel Frigyesnek fáradhatlan lap
irodalmi munkásságát; a különböző javaslatokat és 
terveket, az „Álarcos“-!, e romantikus rém-költeményt, 
a költészet felől való elmélkedést, a mythologia fe
letti beszédet behatólag tárgyalja előttünk, s költői pa
radoxok közt mozgunk az örökké változó éles gúny- 
szavakkal csatázó irodalmi forradalomban.

Schlegel A. V.-t mint költőt is bemutatja. Ez al
kalommal a Schlegel-Tickféle „Musenalmanach“ jog
gal vétetik éles bírálat alá, mert az a romantikus is
kolának a lyrai költészet terén kikiáltott banquerottja. 
A Schlegeleknek szélesen kiterjedt munkássága a kü
lönféle folyóiratokban, az „Athenaeum“-ban az „All
gemeine“ s „Erlanger Literaturzeitung“-ban, Bern- 
hardi és Tick költészeti és színházi közlönyeiben a 
propaganda fáradhatlan törekvését tanúsítják. Azon
ban sokkal fontosabbak Schlegel A. V. eddig isme
retlen felolvasásai, melyeket itt kivonatban érdekelt
séggel lapozhatunk. Schlegel itt tisztábban tűnik föl 
fogalmainak megállapításában, mint ez egyéb iratainál 
tapasztalható, kivéve „drámairodalmi fölolvasásai“-t. 
Érdekes ama magyarázat, hogy fejlődött a german 
tudományosság a romantikus iskolából. A függelék
ben bővebben olvashatunk Schlegel Frigyesnek ifjúsá
gáról, a két Schlegelnek Tickkel való érintkezése, az 
„Athenaeum“ alapítása és töredékei felől, Schlegel A.
V.-nek a Nibelungenliedre vonatkozó bírálatáról stb.

Haym müvét mindenesetre kincsül tekintheti az 
irodalomtörténész, ki itt a beható forráskutatásnak ered - 
rnényét rendszerezett csoportokban találja; egyébiránt 
a nagyobb közönségre nézve is vonzerővel bir az, szel- 
lemdus és soha ide-oda nem szökkenő előadása által, 
mely előttünk az irodalmi korszaknak képét, habár 
vázlatosan, de vonzó pragmatismussal leplezi le.

G. R.

Z E N E .

Liszt és az uj német zeneirány. II. A hibák
közül már sok jóvá van téve, de sok még csak jövő
ben fog jóvá tétetn i; — egy hiba pedig melyet mi a 
leggonoszabbnak tartunk, eddigelé teljesen kikerülte 
mind a barátok, mind az ellenség figyelmét.

E tévedés azon felfogásra vonatkozik, melylyel a

világ Liszt Ferencnek az uj német iskolához való 
viszonyáról bir. Sohasem harcoltak tévedésért oly he
vesen és becsületesen mint ezért, és elkezdve forrásá
tól egész a viharos tengerig, melylyé az magát kinőtte, 
sohasem fordult elő oly öntudatlanul oly nagy téve
dés. mint Lisztéi szemben, kinek alkotásában tanít
ványai és tisztelő barátai elég hibásan német nemze
tiséget véltek felfedezni. Ennek alapos bebizonyítását 
tettük feladatunkká s hisszük, hogy e munkával nem
csak egy tévedést fogunk felfedni, hanem egyszersmind 
kötelességünket is teljesítjük a hazai művészet, vala
mint a forrón szeretett mester és a nagyrabecsült né
met művészvilág iránt, miután ez hozzánk hasonlólag, 
teljesen át van hatva Liszt szellemi nagyságától. Hogy 
cikkünk nem nélkülözhet hosszasabb zenetörténelmi 
és zeneelméleti elmélkedéseket, azt természetesen min
denki be fogja látni és velünk együtt szükségesnek is 
tartja.

A német zene (természetes, hogy itt sem a nép
dalról, sem a népies dallamokról nem lehet szó) fő
jellemvonása a poliphonikus elem. Poliphonia tekinte
tében sem az olasz, sem a francia zene nem veteked- 
hetik vele. Ez annyira jellemző mozzanatra ráakadunk 
a német zenénél mindjárt kezdetben, midőn az a né
piesből művészetivé kezd emelkedni. Nem ok nélkül 
vádolják a német zenét azzal, hogy a XV század végén 
és XVI század elején minden mértéket túlhaladólag 
száraz vala. Költészeti elem ez időben csak egyes ese
tekben s akkor is csupán az egyházi styl terén mu
tatkozik. E hiba azonban igen könnyen kimagyaráz
ható lesz, ha megtekintjük azon idő zenészeti műal
kotásait. Nem látunk egyebet mint dagályos, barokk 
összehalm ozásokat, melyek semmi élvet, költőileg szé
pet, hanem ellenkezőleg az elviselhetlenségig fárasztó 
fércmunkákat nyújtanak.

Mindenütt csak poliphonia és ismét csak poli
phonia. Csodálkoznunk kell azon szárazság és pedan
téria felett, melyben az akkori mütudósok sinlődtek. 
Ha nem ismernők a németalföldiek müveit a XIV szá
szad vége és a XV elejéről, úgy ama német müvek 
nyomán azt kellene hinnünk, hogy a dallamos elem 
ezen időben még nem is létezett.

A zenecsinálás ezen élvtelen módja megközelítő
leg a franciáknál már a XII században mutatkozott, 
s a későbben fellépő * ellenpontozás előkészítőjének 
tekinthető. De dacára annak, hogy Franciaországban 
az ellenpontozás első nyomai meg voltak, a francia 
zene soha, még csak részben sem emelkedhetett poli- 
phonikussá. Ugyanez mondható az olasz zenéről is. 
Mert amit Olaszországban valódi poliphoniai tekintet
ben alkottak, az nem az olasz eredetiségnek, hanem 
a németalföldi befolyásnak tulajdonítandó, miuek foly
tán maga Palestrina is nem az olasz, hanem a német- 
alföldi iskolához sorolandó.
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A németek ellenpontozására visszatérve meg kell 
jegyeznünk, hogy a canonban, fugatóban és a fúgában 
a mesterkéltséget annyira vitték, hogy némelyek már 
roszalásukat kezdték nyilvánítani.

A lutheri dallamok és összhangzatok eredetisége 
az ellenpontozás félszegségének szükségképen gátat ve
tett. Általok a művészet e technikai része nem ment 
veszendőbe, csupán merevségéből lett kivetkőztetve s 
njabb, költőibb mezt kapott. B a c h  J.  S e b e s t y é n  
ellenpontozása nemcsak különösen tehetséges művé
szetről tanúskodik, hanem egyszersmind azt is elárulja, 
hogy tősgyökeres német emberrel van dolgunk. Az 
őseredeti german elem e művész minden müvéből, 
minden ütenyéből kisugárzik.

Ha ezen ellenpontozási szövedék fonalát a.német 
művészetben eredetétől : Bachtól egész Beetho
venig követjük: úgy azt fogjuk találni, hogy az ellen
pontozási mozzanat, melyre minduntalan ráakadunk, 
a zenében nem egyesek hatásvadászata, vagy a 
divat által előidézett valami, mint ez az olaszoknál és 
franciáknál olykor valódi művésziességgel fordul elő, 
— hanem hogy az a német nemzet zenéjének egy sa
játságos, jellemző ismérve. És kinél tapasztalható 
újabb időben legkiválóbban ezen ismérv ? A né
met zene apostolánál: Wagner Richárdnál. Tristánja 
egy ellenpontozási tanulmány. A legkülönbözőbb szen
vedélyek hullámzása és forrongása hangokban kife
jezve.

Tehát nem a véletlennek, nem is szándékosságnak 
tulajdonítandó, ha a tisztán német zeneköltők müvei po- 
liphouikusabbak, mint a más nemzetbeliekéi, miután 
ez, mint mondók, a német természet benső sajátsága.

Ha a dallamos mozzanatot keressük jellemző 
sajátság gyanánt, úgy mindenekelőtt Franciaország 
zenetörténelmére kell pár pillantást vetnünk. A dal 
Franciaországban emelkedett először művészi jelentő
ségre. A troubadourok voltak azok, kik a költészetet 
és zenét már a XI században nagy buzgalommal művel
ték. A dal fejlődése Franciaországban gyorsan történt, 
és sokan nagy művészetre emelkedtek abban. És a da
lokat nemcsak egyhangú énekekben értékesítették, ha
nem többhangúakban is, mint pl. Dufay Vilmos és 
mások, kik három és négyhangu chansonokat írtak.

Mint már mondottuk, a poliphonikus stylnek nyo
mára már a legkorábbi időkben akadunk. Később kü
lönösen Dufay igen nagy tökéletességre vitte az ellen
pontozást ; még inkább kitüntette magát e tekintetben 
Busnois. Ez utóbbi igen nagy ügyességet fejtett ki a 
daloknak ellenpontozási kezelésében, és két különböző 
ismert dalt két hangon énekelve szerfelett ügyesen hoz 
össze, mig más két hang részint az adott dallamra 
törekvőleg, részint szabadon, ellenpontozásban szerepel. 
De mindez csak mesterkélt csinálmány, mely a fran
cia zenében sohasem emelkedhetett jellemzetes jelen

tőségre, mert hiányzik benne az, mi a német zenét 
még akkor is, ha a legelviselhetlenebb szárazsággá fo
kozódik, természetesnek, vérből-eredettnek tünteti fel.

A későbbi, sőt a legújabb időben is ugyanez áll 
a francia zenéről.

Találkoznak ugyan egyes kivételek, kik jeles el
lenpontozók, de ezeknél meglátszik, hogy nálok az 
puszta nevelés eredménye, de nem természeti adomány. 
Innen van, hogy a francia zene nem dicsekedhetik 
mélységgel, mely tekintetben csupán Berlioz Hektor 
emelte jelentőségre rendkívül szellemes és érzésteljes 
alkotásai által.

Berlioz tetőtől talpig francia s emellett oly szo
lid zenész, minő csak zenetudós lehet. Eszménye a 
német Beethowen, kit utánozni törekedett, minek 
folytán egész sereg legkülönbözőbb nemű remekművet 
alkotott. Minden hangjegyből előtör a francia szellem, 
minden gondolatból a lángeszű művész; de dacára 
a legkülönbözőbb öszhangzati, dallamos, sőt ellenpon
tozási csoportosításoknak még nála sem található fel a 
poliphonikus elem, noha Beethowen, a tisztán német 
művész, volt mintaképe.

Midőn a németekről azt állítjuk, hogy nálok a 
poliphoniai, a franciáknál pedig a dallamosan öszhang- 
zatos mozzanat a jellemző; még egy harmadik jellem
ző mozzanatra kell utalnunk s ez a modulatorikus 
elem. E mozzanat, mint természeti jelenség leginkább 
a keleti népeknél lép föl jellemzetes sajátság gya
nánt

A magyar faj — mely a keletiek erkölcseit és 
szokásait a keleti befolyás idejében elsajátította és 
azokat e keleti befolyás elenyésztével nagyrészt ismét 
levetette — természetesen igen fogékony a keleti ze
nére nézve, melyet saját zenéjével együtt hozott el 
Ázsiából s melyet azzal azóta egybeolvasztott. Hogy 
ez csakugyan úgy van, azt a keleti és magyar zene 
modulatorikus elemének rokonsága világosan bizo
nyítja.

SZÍNHÁZ.
Nemzeti színház. A múlt hét drámai játék- 

rendje kevés tárgyat nyújthat a szemleirónak. Csupán 
egy pont van, melynél tovább időzhetünk, „Az áldo
zat,“ e kevés színpadi hatással, de annál több nyelv
szépséggel biró eredeti szomorujáték, melyet Vörös
marty Mihály születésnapjának évfordulóján (nov. 30.) 
vettek elő. Hibásan cselekednék az, ki e müvet mos
tani drámairodalmunk mérlege szerint itélgetné. V ö
rösmarty első szomorujátékai még ama korra esnek, 
midőn a drámai költészet, ugyszólván, bölcsőjében ren-
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gett s a közönséget teremteni kellett. Neki az á t
török nehéz munkája ju tott osztályrészül. Színpadot 
talált ugyan már, de a közönség pártfogását biztosí
tani kellett, s a hazafiui érzelmek segélyül-hivását 
nem nélkülözhette. A művészetet még nem pártolták 
önmagáért, csupán eszköz volt az, a hazafias érzel
mek fölköltésére. Vörösmarty tudta ezt, s drámai mü
veinek tárgyát a hazai történelemből merítette. A tárgy 
• korának Ízlése, mely a hol csak lehetett, pathószt 
keresett, szülték hibáit. Vörösmarty örömest deklamál 
szereti a hosszú magán-beszédeket s dialógjai csak 
ritkán viszik előbbre az eseményeket. Drámai küzdel
met, erőteljes cselekvényt „Az áldozat“-ban nem ta
lálunk, de nyelvezete költői szépségek tekintetében oly 
magas fokon áll, hogy még mostanáig sem érték utói. 
És az oly érdem, melyért az irodalom és színpad 
egyaránt hálás lehet. A nemzeti színház nem is feled
kezik meg a hála leróvásáról s rendesen legjobb erőit 
fordítja a költő tolmácsolására. Szabolcs szerepét ez
úttal L e n d v a y t ó l  láttuk, ki férfiúi erélylyel és ne
mes tűzzel játszott. Rendes hibája: a túlságos buzga
lom csak egy helyen ragadta el, a boszu jelenetében 
hol szavalata a szakgatottság miatt vesztette el nyo
matékosságát. L e n d v a v n é  asszony (Csilár) sok 
helyen nem ismerte fól ama határvonalat, mely az ér
zelmest az érzelgőstől elválasztja. De voltak szerepé
nek mélyebb vonásai is, melyeket nem tudott kellőleg 
kiemelni. Az érzelmek egy-pár igaz és erőteljes voná
sára találtunk F e 1 e k i n é asszony (Zenő) alakitásá- 
ban, s ezeket örömmel is megtapsoltuk, bár az egy
mást fölváltó érzelmek egybeolvasztása hézagos volt. 
6  rendesen egyes mozzanatokat választ ki a jellem 
ábrázolásában; ezeken szeretettel csügg. nem ritkán az 
egész rovására. A repertoire további drámái voltak 
még a „Jó falusiak“ (Szigeti, Szerdahelyi, és Prielle 
Kornélia asszony kitűnő játékával) s a „Völgy lilio
ma,* melyben F e l e k i  né asszonynak van igen jó 
és hálás szerepe.

NYILATKOZAT.
F ekete  B ernát úrral, m int a  .Szép- 

irodalm i K özlöny4 k iadó jával össze
köttetésem et m egszüntetvén, e lapok 
szerkesztésétől decem ber hó végével 
m egválók, s eddigi ö s s z e s  m u n k a 
t á r s a i m  k ö z r e m ű k ö d é s e  m ellett 
Jan u ár hó elején „FIGYELŐ“ óim a la tt 
uj, irodalm i es szépm űvészeti lapo t in
dítok, m elynek m utatványszám a m ár 
e napokban m egjelenik. Midőn a  I 
„Szépirodalm i Közlöny“ t. olvasóit e

körülm ényről tudósítanám , m agam at 
és uj vá lla la tom at rokonszenvükbe és 
szives pártfogásukba  ajánlom .

Pest, 1870. dec. 7.

SZANA TAMÁS.

NYILATKOZAT.
A ló liro tt, m int a  „Szépirodalm i 

K özlöny“ kiadója, a  t. közönség irán ti 
kedves ta rto zásn ak  vélem  előlegesen 
is k iny ila tkoztatn i, m ikép e fentneve- 
z e ttla p  eddigi szerkesztőjével, SZANA 
TAMa S ú rral, m inden további össze
köttetésem  m egszűnvén,s z e r e n c s é m  
v o l t  e l a p  s z e r k e s z t ő j é ü l  B E
N EDEK ALADÁR legkiválóbb tehe t
ségei ifjú költőnket s írónkat m eg
nyern i, fő  m ű n k  a  t á r  s ü l  „pedig , a  
szerkesztőjaj ánlatára.END RŐDY S AN
DORT, k i az utolsó években m inden 
s z é p i r o d a l m i  l a p b a n  sz in ténm in t 
széptehetségü költő s iró Ion elism er
ve, E rős h ite t táp lá lok  teh á t a r ra  
nézve, hogy a  ,Szépirodalm i Közlöny* 
a  jövő év elejétől ily  kezek  vezetése 
a la tt egész s időszakunknak te lje 
sen megfelelő irányelvek  m ellett a  
legszebb v irágzásnak  fog indulni és 
m i n d e n  m ü v e i t  h á z  é l e t s z ü k -  
s é g  é v é  fog v á ln i!

E  rem ényben élve, előlegesen is 
bátorkodom  a  t. olvasóközönség fi
gyelm ét felhívni e lap ra , m elynek uj 
p r o g r a m  m j  a  néhány nap m úlva m ár 
m egjelenik s m elyet e lap  t. előfizetői 
e lap  jövő szám ához m ellékelve veen- 
denek.

FEKETE BERNÁT,
könyvkereskedő, 

mint a „Szépirodalmi Közi.“ kiadója.

TARTALOM: Egy orosz népköltő. F i n c i c k y  
Mihály. — Senkinek nem mondom. F i n c i c k y  M. 
Plato szerelme. Beszély. — Ányos. — Tárcalapok. — 
Irodalom. — Zene.— Színház.

FeleJus s ü e rk e s i t í :  Kiadó:
Szana Tamás. Fekete Bernát.

Pest, 1870. A „MINERVA“ gyorssajtónyomása.
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SZÉPIRODALMI KÖZLÖNY.
IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

VA1LÁSKŰLTÉSZETI TANULMÁNYOK.

A legnemesb s a szív legmélyén gyöke
rező érzet a vallás, egyesülve az emberi érzel
mek legtökéletesebb kifejezőjével, a legközvet
lenebb művészettel, alkotá a vallásos költésze
tet. Nincs nép, melynek vallásos költészete 
nem volna, —  ha csak egy pár sor, egypár 
monda mindaz, a mit enemü irodalmául felmu
tathat. A vallás annyira betölti az ember min
den izét, hogy nines állapot, melyben az a maga 
— aránylag talán szerény, de mégis megillető 
helyét el nem foglalná. „A művészet közvetlen 
célja ugyan —  mondá Szontágh —  a szép s 
fenséges, azaz közvetlen csak tetszeni akar, de 
teljes tökélyét csak akkor érheti el, ha az igaz, 
jó s istenivel egyesülten szellemünk minden ol
dalát érinti s annak szükségeit harmonikailag 
kielégíti,“ azaz, a művészet, s a legtökélyesb 
művészet, a költészet is, csak akkor bir ránk 
teljes hatással, ha nemcsak a szépet, hanem a 
jót is felkarolva, s a kettőt egyesítve hat neme- 
sitőleg, ha van oly alapszíne, mely velünk szü
letett, s szívben gyökerező hurt pendit meg. Ez 
alapszín a vallás.

Messze terjedő igényei vannak a vallás
nak, de viszont a költészetnek is meg vannak 
a maga elidegenithetlen jogai s .azért helyesen 
mondja G yulay: „Ha a költészetben minden 
morál, akkor tulajdonkép nincs szükség költé
szetre, s ha a morál semmi, akkor a költészet 
nemcsak hűtlen rajza az emberi szívnek, hanem 
egész létében művésziét!en is .“

A vallástól kapván az emberi szív azon 
alapszint, mely áttükrözik minden nyilatkozatá
ban, a költészet és vallás elválhatlanok. Avagy, 
mi volna a Kalevala, ha nem adná elő egyrészt 
a íinn mythologia képét, nem tükröztetné e nép 
vallásos mondakörét; ha elverniük belőle a lé
nyeget, a háttért, chronologiai vázlattá alacso
nyukba. És Sakontala, a hindu költészet e drá
mája, — ha elveszszük belőle a braraán vallási 
részt, elvettük alapját; elveszti drámai színét,

, elveszti költészeti jellegét, megsemmisül. Honiér 
i epopoeiái nem azáltal váltak-e hírnevesekké, 

hogy inig az akkori ismeret körét magokban 
foglalák, e nemzet történetével a nép szivét, 
vallásos meggyőződéseit érintve, nemcsak ho
nosaiknak nemesítésére befolytak, hanem a val
lás tragicuma által századokra ható emléket biz
tosítottak maguknak; annyira, hogy Honiér mü
vei a későbbieknek iskolája lőnek; uralkodók 
gondoskodtak róla, hogy az ifjak Honiért ta
nulmányozva, nyerjenek tiszta, alapos erkölcs
nevelést, tudván, hogy

„Minden ország támasza, talpköve 
A tiszta erkölcs, mely ha megvesz,
Róma ledül s rabigába görnyed.

A vallás karöltve a művészettel, a költé
szettel egyesiték az isthmosi áldozatok s költői 
versenyek által Graecia mindkét szélén lakó
kat ; összehozták egy törzs ágait, hogy megis
merve egymást a szellem terén, vállvetve moz
dítsák elő céljokat. Vallás és költészet, e két 
elem volt mindenkor legnagyobb befolyással a 
szivérzelmek tisztítására, s az erkölcsök nemesbí
tésére, az emberiség elhaladásában. Együtt jár- 
tak mindenütt, s a hol a vallás megtartá a k i
nyilatkoztatás nyomait s tisztult volt nézeteiben, 
mély alapot adott a költészetnek, mint pl. a zsi
dóknál; a hol pedig a vallás csak hamvát őrizte 
meg e tüzforrásnak, ott a vallás egyetemesszük
sége a költészetben keresett kifejezést; a költők 
alkottak mythologiákat, felvevők a mondák szá
lait, egészszé fonák azokat s a költészet egy
szerű hangján szólva megnyerők a sziveket. A 
hősök erényeit éneklő a költő, belőlük istene
ket képzett, hősöket teremtett, vallási kegyelet
tel tiszteiéndőknek nyilvánitá azokat, erényei
ket az istenségnek tetsző dologul állitván föl. 
Bölcsen működött a gondviselés e két elem ál
tal, hogy a nemzeteket a vallástalanság örvé
nyéből kiszabadítsa. Minélinkább szilárdulnak
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vagy minél alaposabbak valamely népnél vagy 
egyesek keblében a vallásos érzetek, annál szi
lárdabb alapon nyugszik, annál hatalmasabb, 
mélyebb a költészet is. Ennek kétségbevon- 
hatlan bizonyítékát nyújtják egyrészt a homály
ban elvesző egypt-liinduregék, a kezdetleges 
római s görög mythologia, másrészt a szilárd 
alapokon s egy nemzetbe oltott zsidó vallás és 
fönséges költészet, mert „minél tisztább vagy 
fönségesb igazság, vagy esemény gyulasztja fel 
a lelket s hat tevékenységére ösztönzőleg : an
nál behatóbb s nemesbnek kell lenniea képzelő
erő működésének, tisztábbnak a költészetnek 
is. Ezáltal ugyanis az uralgó képek s alakok is 
élethübbekké válnak.

Klassikussá tehette a költészetet a görö
göknek az istenitett szép iránti gyöngéd érzéke, 
sőt Cicero bölcseleté, Horác mély morálja esz
megazdaggá teheti az irodalmat s a költészetet 
—  de az is kétségbevonhatlan, hogy egy sem 
birt oly tiszta, nemes, emberiségen alapuló for
rást nyújtani a művészeteknek, mint a vallás, 
különösen a zsidó s az ezen alapult keresztény 
vallás. A zsidó nép, az Isten s vallás egy vol
tak. Csakis ez egység gyujthatá fel —  Ville- 
main szavaival élve —  a költői gondolat villá
mát, mit a héber látnokok éreztek, midőn lant
jaikat fűzfákra aggatva, keseregtek Babylon 
vizeinél. Csak ez sugalhatta Mózes dicséretét, 
Dávid zsoltárait s a vallásukat, romban heverő 
városaikat kesergő látnokok húrjait. E  szikra, 
a vallás szikrája, el nem vesz soha. Lamartine 
Í r ja :

„Cette voix ne s’éteindra dans le monde, 
car c’est ne pás l’homme, qui l’a a inventée. 
C’est Dieu mérne, qui l’a lui donné. Sortie de 
Ilii, eile remontera a lu i.“ Ha a szépet akarjuk 
tanulmányozni a görögökhez megyünk, ha mély 
coneeptiút akarunk, a rómaik m egtanítanak: de 
ha a szépet és jót együtt akarjuk vizsgálni, nincs 
költészet, mely a vallástól ezt eltagadhatná, 
mely a zsoltáros ódáit, Jerem iás siralmait, Jób 
tanregényét, a látnokok jövendöléseit felülmúl
ná. „Akár merített a pogány vagy keresz
tény a héberből, akár önálló, a szivén alapuló 
forrásból indult k i : annyi igaz, hogy a lyrai 
költészetet oly tisztán s magasan szárnyalni, 
mint a héber szent költészetben, sehol sem lát
juk, akár azért, mert Istentől vala ihletve, akár 
egyszerűen csak azért, mivel eredetéhez közel 
legtisztább a forrás.“ így  szól Villemain Pin
dar s az összes lyra feletti tanulmányaiban.

A Krisztus előtti században az eszmék ál
talános forrongása mindenkivel sejteté, hogy 
nagy dolgok vannak készülőben. A római ál-

lí vajúdott nagyságában, naponkint várták az 
uj kort, mely véget vet az általános nyugtalan
ságnak. Népek, tömegek szivök egész kétség- 
beesésével várták a megjövendölt korszakot, 
midőn megújulnak a satumusi ünnepek, uj nem
zedék száll le a magas égből s lejő az istenek 
kedvelt gyermeke, Jupiter nagy sarja,*) ki nyu
galmat, békét fog hozni a hánytvetett világnak. 
Minden forrongott, nemcsak a család szentélye 
várta eljöttét, epedt utána a társadalom, az ál
lam is. Ezalatt az irodalomnak is nagy vál
tozást kellett szenvednie. E korban mindin
kább tűnvén a görögök fénykora, a szép esz
méje szabályokhoz köttetve, eltért az é le ttő l; a 
római irodalom önmagát látszék felülmúlni, de 
a figyelmes!) vizsgáló észrevehette, hogy ez az 
utósó szikra, s a hanyatlás biztos volt. Nagy
szerű, de békés forradalomra volt szükség, 
mely az elemeket mozgásba hozván, belőlük az 
államot, társadalmat ujjáalkotni fogja; mely a 
költészetben az elhalásához közelgő szépet k i
egyeztetvén az élettel, a merev classicismusba 
életet önteni, a gondolatnak az alak fölött túl
súlyt szerezni, s leginkább e kettőt megegyez
tetni volt hivatva. Az isteni gondviselés min
dent a legbölesebben rendezett, s midőn pilla
natnyi béke állt be, eljött a kereszténység, 
—  s a költészet is uj phasisba lépett.

Valamint a család s társadalomban uj aera 
állott be a kereszténység születésével, jótékony 
hatása el nem maradhatott az irodalom, a köl
tészet terén sem. Az uj vallás egyenesen el
ütött az uralgó alapelvek és eszméktől. Mig 
eddig a vallás egyes kasztoké volt s az állam 
céljai előtt m eghajolt; mig eddig az állam ke
zéhez kerité a hamis vallásszülte balga előíté
letek szálait, hogy azokkal polgárainak lelkiis
meretét fogva ta r tsa : az uj vallás hadat üzent 
az akkori államnak, önlelkiismeretére bizá min
denkinek az isteni vallást és megvallását. Ön
zés, a legrutabb önszeretet volt az eddigi vallás 
elfajzott gyümölcse, az uj vallás mestere maga 
is jászolban született, kereszten halt meg s nem 
volt hová lehajtania fejét. Előtte minden csekély 
volt; de mindenekelőtt a mit keresni kell: fő az 
igazság.

Olymp nymbusa letűnt s a hegyek magas
latain előtűnt az egy Isten alakja, a jó Atyáé, 
bölcs kormányzóé s igaz bíróé. A vallás sem 
volt többé elysiumi titok, melyben csak egye
sek vehettek részt, közkincs, nélkülözhetlen 
életfeltétel lön az uj hit; a megváltásnak határ

*) Virgil „Buccolicon *
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szabva egyénileg nem vala. Erkölcstana nem 
alapult sophismákon, egy volt a szükséges. Sze
resd a te Urad és Istenedet! és felebarátodat! 
Varázsként hatott az uj tan, a kereszt zászlajá

nak mi sem állhatott e llen ; a pogányság falvak
ba szorult, a religio pagana-vá vált a szó szoros 
értelmében.

LASSAN, LASSAN JÓ AZ ALKONY . . .
Lassan, lassan jö az alkony,
S mintha óva, félve járna,
Úgy húzódik hosszú árnya 
Lassan szét a völgyön, parton.

Kis madárkák lombos ágon 
Elhallgatnak, elpihennek,
Este lesz, — és nincs a szemnek 
Mit keresni a világon.

Messze tájon szó se’ hallszik,
S mint a csöndes alkony éke. 
Ráborult az enyhe béke . . .
— Szó se’ hallszik, minden alszik.

Még a lélek van csak ébren ;
Csak a lélek ví az árnynyal,
S mint erősebb, szerteszárnyal 
Lenn a földön, fenn az égben.

Álom, álom, édes álom,
Merre jársz most, merre késel ?
Fájó sebre enyhüléssel
Mért nem ülsz le szempillámon ?

Én is, én is elpihennék,
Úgyis fáradt már a lé lek ;
Hogy ránézzen, fáj szemének 
Annyi fájón édes emlék ..

Lelkem eltelt bár malaszttal,
Pillámon ül két nehéz csepp;
Van nekem, mért könyet öntsek :
Fáj a múlt és nem vigasztal.

Lelkem eltelt bár malaszttal:
Fáj, a múltba hogyha nézek,
A jövőben jót nem érzek,
A jelen meg nem marasztal.

DOBÓ LÁSZLÓ

PLATO SZERELME.
-  SACHER-MASOCH BESZÉLYE.

V.

— Vagy az első asszonyét, — szólt Anatol, — 
oh be szeretnék Katalin cárnő helyén lenni. Csak ő 
élte világát! ő  értté a puszta tájak termékeny, kies 
helyekké váltak s mint a mesében, a sivár néptelen 
téreken faluk emelkedtek, s népes városok termettek 
elé palotáikkal.

Én ránéztem Anatolra: úgy tetszett nekem, 
mintha ama pontra jutott volna, a melynél az ember, 
eszét szokta elveszteni.

Május 2-án.
Én ma a Belveder-bőJ egy kis alabástromból 

metszett Apollót vittem Anatolnak. Ő élénken meg
köszönte azt nekem, de azért jól érzettem, hogy va
lódi örömet nem okoztam neki. Hát még ha az em
ber az ő nézeteit a képzőművészet és festészet felől 
hallja!

Én nem vagyok képes és nem akarom szavait is
mételni. Azt mondá:

— Ez a kis Apolló sokkal jobban tetszik ne

kem, mint a melyet Rómában láttam; azok a szobrok, 
melyeknek oly nagy fontosságot tulajdonítanak, oly 
„degoutant“-oknak tűntek előtt' m föl, úgy tetszett 
nekem, mintha azok nem lettek volna megmos
datva.

Én mosolyogtam eleinte, de aztán boszankodtam 
ama léha hang miatt, melylyel Anatol a szent művé
szet magasztos remekei felől beszél.

— Ugyanígy jártam -  folytatá — a, hires ké
pekkel i s ; a pogány szépségeken nem sok látni való 
van; a Madonnákra hamar ráun az ember — és a 
tájképek. — no . azokat meg soha ki nem állha- 
tám.

— Hát a természetnek nem vagy kedvelője V — 
kérdém közbevetőleg.

— Nos, a természetnek, igen, — viszonzá Ana
tol, — különben pedig azt sem dicsőítem, de minden
esetre jobban szeretem a valódi erdőt, mint a festettet, 
már csak illatáért i s . . .

Erdő — é9 illa t!
— De a valódi erdőben — mondám — hiány-

73
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zik a költészet, az összhang; nem mindenki képes 
azt fölfedezni, de egy Salvator Rosa, egy Ruysdael be
ékeli azt az általa teremtett erdőkbe.

— A ki azt a valódi erdőben nem képes fölfe
dezni, az oly ember azokat a képen még kevésbbé 
találhatja föl, — jegyzé meg Anatol gúnyosan.

— Abban már igazad van, — válaszoltam.

Május 5-én.
ügy látszik, hogy Anatol a velem való érintke

zést megunta, vagyis inkább kifáradt exaltált költői és 
szellemi szerepében. Mi egyéb oka is volna türel
metlenségének , ingerültségének, sőt gonoszságának, 
melyet irányomban közelebb tanúsított? Vagy nem 
gonoszság-e az, ha ő gyönyört talál abban, midőn 
eszményemet szétrombolhatja?

Már ma az utazásokról beszélgettünk.
A többi közt igy szóltam hozzá:
— Én mind ama műremekeket, melyek előttem 

oly becsesekké váltak, csak kis mintázatok, acélmet
szetek és fényképek után ismerem; mennyire irigyel
lek téged, hogy mindazokat eredetiben láthatód.

— Az egész utazásban sok a szemfényvesztés, 
— viszonzá Anatol nevetve, — mi tulajdonképen csak 
a változó érzéki benyomások, szórakozás és idegizga
tás végett utazgatunk.

Mi megtekintjük a székesegyházakat, babtisteriá- 
kat, loggiákat, képcsarnokokat, hogy elmondhassuk, 
hogy láttuk azokat. Eléggé lelkiismeretes vagyok, 
hogy bevalljam, mikép én, mind ama hires festmények 
és szobrok mint szintén ünnepelt költemények mellett 
csak kiábrándultam.

Az ember túlságosan is sokat hall azok felől. A 
mellett nem is élvezheti azokat kellően azok miatt 
az unalmas angolok, blazirt delnők, és kalauzok 
miatt, kik a különböző remekművek szépségei fölött 
hangos előadást tartanak, nem a miatt a sok vörös 
fedelű Bädeker és látcső miatt. Engem azokban a 
városokban a toilettek sokkal inkább érdekeltek, mint 
Raphael vagy Canova.

Május 11-én.
Anatol engem rászedett, vagy csak én áltatám 

magamat, csupán most kezdek erről lassankint gon
dolkozni, mert előbb mitsem vettem észre. Mig én 
égy szép könyvben pl. Wertherben újabb és újabb 
szépségeket találok, addig az én szegény barátomban 
folyvást újabb ocsmányságokat fedezek föl, holott még 
folyvást megvannak szép kék szemei, melyekből 
csupa lélek sugárzik ki.

Mi most olykor négy kézre is zongorázunk. 
Anatolnak gyönyörű gyakorlottsága van s szabatosan 
és bámulatos könnyedséggel játszik; én gyakran té

vesztek, úgy hogy ő ilyenkor ki is kacag, de ón a 
műnek szellemét eltalálom és Anatol — 6' ép úgy 
játsza Beethovent mint Offenbachot. Mozart zenéje
— szólt ma csaknem ijedten — egyházba való; ját- 
szuk inkább a „Traviatá“ -t. Én fölkeltem s leeresz- 
tém a zongora fedelét.

Anatol pillanatra le volt hangolva, majd az is
teni társas körök felöl kezdett beszélni s végtelen sok 
szellemmel és elmésséggel tudott minden egyes férfit 
és nőt kiékelni, nevetségessé tenni és rósz szín
ben tüntetni elő.

— És hogy tudsz akkor mégis ez emberekkel 
társalogni s szívesen mosolyogni rájok? — kérdém 
boszankodva.

— Én istenem, én úgy gondolom, hogy annak 
úgy kell lennie — viszonzá; — ezt „világjártasság“- 
nak szokták nevezni.

— Én pedig jellemtelenségnek nevezem.
— Ugyan hogy tudsz te arra oly ocsmány szót 

választani ? — szólt Anatol épen nem indulva föl, 
ha nem szelíden, halkan; a mellett szeme könyekkel 
te lt meg.

Ekkor megbántam szavamat s bocsánatát kértem
— és ő mindent elfeledve, csakhamar hallatta ezüst- 
cs öngésü kacaját — de hiába a választó ür tátongni 
kezd közöttünk s naponkint szélesbedik az.

Május 12-én.
Nem is tudom, hogy vezettük ma a színházra a 

b eszéd folyamát. Anatol a legkitűnőbb színészeket 
látta legkiválóbb szerepeikben; beszélt nekem Ristori 
fe lől, és ama jelenetnél, melyet ő előttem rajzolt, föl
ugrott s ezt a legcsekélyebb részletében s árnyalatá- 
b a n kezdé előttem lejátszani; a királynők versengé
sét Stuartban, a hires Vederemót Medeában, s utánzá 
még az alvónak mély, rendes lélekzetvételét is, mely- 
lyel Ristori az álomjáró lady Macbeth magánbeszé- 
dé t kiséri, oly híven, hogy szinte megborzadtam belé.

De eme lelkesültségem nem tartott sokáig.
— Egyébiránt csupán a balletben találom ked

ve met — szólt Anatol — a párisi nagy operának tün- 
dériesen díszített hallétjeiben, vagy legalább is a mint 
azokat Olaszországban hozzák színre. Az én fantá- 
ziá m lomha s fényes kiállításnak kell segélyére lenni, 
hogy némi illusióm legyen. Feledhetlen marad előt- 

t  em Grahn Lucille, ki valóban nemcsak lábbal, de 
szellemmel, érzelemmel és különösen sok költőiesség
gel táncolt; a viliik jelenete a sirkertben, hol ő a 
korány kezdetével lassan visszahanyatlik siijábasked
vese hasztalan igyekezik őt a földtől elragadni, a leg
bámulatosabb volt, a mit én a szinmüvészetben általán 
véve színházakban láttam.

És ugyanekkor Anatol már a padolat szőnyegén 
hevert, utánozva Grahnt s oly hűn adva vissza a je-
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lenetet, hogy én minden diszitmény és jelmezhiány 
dacára a legmélyebben el voltam ragadtatva.

Mily dicső adományokkal árasztá a természet e 
lényt el, csakhogy nem a saját, hanem a mások gyö
nyörére, kikben a költészetet folébreszti, melyről saját 
lelke mitsem tud.

Most már értem azokat az előkelő törököket, kik 
kereveteiken nyugodva odaliskjeiket daloltatják és tán
coltatják.

Nyugoton a nő meg van fosztva sajátlagos hiva
tásától, hogy t. i. a férfinak rabnője, gondüzője le
gyen, mivelhogy ő a teremtés ^ra , ő e g y e d ü l  az  
e m b e r .

Május 15-én. j
Egy jelenetem Anatóliai, szóhüséggel adva elé.

A n a t o 1. Mindenkinek van valami kedvenc 
könyve, melyik a tiéd ?

É n. W erther. . .
A n a t o 1. De Plato, ezt a bohóságot, ezt a] sen- 

timentalis cukros-vizet, emlékezem, még gyermekko
romban láttam, gyermek által adott paródiában, mely
ben a kis Werther úgy húzta frakkját maga után, 
mint valami uszályt, és . . .

É n. De hiszen e könyv oly egyszerű, oly át
hatóan érzelemdus, annyira szívhez szóló, könnyed 
sőt naiv és mily természetes! Azóta sem ÍrtakjN é
metországban oly müvet; mi sok üres csevegéssel és 
gondolkozásmóddal találkozunk, de vajmi kevés költé
szettel. Schiller egészen tönkre silányitá a német iro
dalmat.

A n a t o 1. Én nem értelek téged; én Goethe irá
nyát avasnak találom.

É n. Valóban olyannak találhatjuk azt, de éj> e 
rokokóban rejlik bübájának egy része, épugy mint egy 
szép fiatal hölgyarc, risporos hajával csak pikánsabb- 
nak tetszik nekünk.

A n a t o 1 (fejét csóválva.) Az a te nézeted, de 
nem egyszersmind az enyim. Én úgy találom, hogy 
Faust is, melyre oly nagy súlyt fektetnek, szintén túl
élte magát, legalább előttem nagyon góthizlésünek^ 
barbáriasnak tűnik fel. Az egészben még legtöbbet ér 
az, hogy megtanít minket arra, hogy az oly ember* 
ki sok szellemmel él, elvégre ellentétes irányban csa- 
pong k i ; Göthe nekem csupán Vilmos mester ledér 
bo hózatával szerzett örömet.

Majd a költészetre vittem a beszédet át s igye
keztem azt, mit már rég valóban éreztem, be is bizo
nyítani; Anatol csak hallgatta eleinte, majd ásitozott, 
lehunyt szemmel dőlt hátra s 7égre elszenderedett. j

Kalapomat fólvéve távozni készültem, — Anatol j 
felébredt s visizahítt.

— Olvasd el Werthert, ha el akarsz szunyadni |

— szóltam bo8zusan és távozám. Útközben rettentő 
űrt éreztem szivemben.

Május 17-ón.
Tegnap kimaradtam. Már ma levelet intézett 

hozzám, hét ivre terjedő levelet, telve szerelemmel, 
kétségbeeséssel.

E szerint még is csak meg kell őt újra láto
gatnom.

Május 18-án
Midőn a múlt éjjel Anatolhoz beléptem, részint 

félve, részint szemérmes tartózkodással nyujta kezet, 
később azonban a másik végletre jutott s határtalan 
pajkos volt. Oda ugrott hirtelen a mesterségesen ké
szült kis ligethez, mely termünket illatárral tölti el 
repkényt és rózsákat szakgatott le s megkoszorúzva 
azzal magát, e pillanatban mint valami fiatal Bachus 
tűnt föl képzeletemben, és én élénken tapsoltam neki.

De azután ismét elkomolyodtam.
— Mi bajod ? — kérdé Anatol, karját vállamra 

nyugtatva s egy — kezében levő kis ággal gyöngéden 
érinté arcomat.

— Semmi, épen semmi.
— De mégis.
— Te kinevetsz engem.
— Én nem fogok nevetni.
— ügy sajnálom azokat a virágokat.
— Ezeket az élettelen növényeket.
— Oh ezek nem élettelenek, sőt még lelkűk is 

van, — szóltam, — habár nincs is az oly mérvben kifej
lődve, mint az embereknél és állatoknál.

— Nem értelek.
— Lásd — folytatám, — én azt hiszem, hogy 

két oly elem van, mely eredetileg a természetben köz
vetlenül egymás mellett áll, egyik az érzéki, a másik

j a szellemi; hol ezek egyesülnek jő létre az, mit mi 
életnek nevezünk s mentül bensőbb ez egyesülés, an
nál dicsőbb lény áll elé. De e két elem harcra kél 
még egymással ama teremtményekben, melyeket kö
zösen termeltek és mindig újra szétválnak egymástól, 
de az egyik mindinkább nagyobb hatályt gyakorol a 
másikra, mig végre a természet egészen át van szel- 
lemitve és akkor nincs többé halál.

— Ezt én még kevésbbé értem, — válaszolt 
Anatol. — Azonban te tudod azt, hogy én, ha esz
mém keletkezik, ha tűzzel beszélek, sem hallok, sem 
látok akkor egyebet s legkevésbbé sem veszem észre, 
vájjon az, a mit én fejtegetek, hallgatómat ér- 
dekli-e ?

— Azonban folytatám — az a mi föladatunk, 
hogy bensőnkben a szellemet erősítsük, fejleszszük.

— De tudod-e, hogy a te uj illatszered nekem
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fejfájást okoz? — szakitá meg beszédemet Anatol, ki 
rám sem hallgatott többé.

Bocsáss meg nekem, ha sem kedvem, sem türel
mem többé e társalgásunk följegyzésére, mely a mint 
láthatod, rendesen lehangoltsággal végződik. íme kül
döm mindazt, mit számodra följegyeztem, üdvözöllek 
teljes szivemből,

bensőleg szerető fiad 
H e n r i k .

Május 21-én.
Mióta Anatolt kerülöm, Schuster a kedves jó 

Schuster, az ő egyszerű becsületes nevével, közelebb 
áll lelkemhez.

— Te szeretsz és nem boldog szerelemmel, — 
szólt tegnap egyszerre hozzám.

Én egyelőre annyira meg voltam lepve, hogy el- 
állott a szavam.

— „Az embernek sokkal jobb ha neje nincs, az t  
mondja Pál apostol“ — folytatá Schuster, — te csak 
addig szenvedsz, mig a no birtokodban van, mihelyt 
elveszíted, azonnal jól érzed magadat. Én részemrő 1 
egy megnemszoritott szerzetesi állást többrebecsülök 
a házasságnál és jóval többre ama liaisonoknál, me - 
lyeket ti férjeiktől elvált vagy épen férjes nőkkel 
folytattok; a mellett az életet ismervén, lelkiismeret
lenségnek tartom — eltekintve attól, mennyit kell egy 
asszonytól kiállanom — megnősülni s gyermekeket 
hagyni hátra, hogy hozzám hasonlóan tűrjenek s a 
halálkínt kénytelenek legyenek átélni.

Felséges egyén ez a Schuster, vajha ismernéd 
őt, és ő is téged, mert te nem vagy nő, neked szi
ved, lelked, s következetes jellemed férfias.

Kérded utóbbi leveledben, hova vezet Anatóliai 
való viszonyom? Azt én még magam sem tudom. Tel
jesen ki vagyok ábrándulva, értem szellemi tekintet
ben, de^ugy látom, hogy ő engem szeret és én rész
vétet érzek iránta.

De e részvéttől eltekintve, megvallom, hogy az 
ő lénye, az ő légköre szükségemmé vált.

Hová vezethet mindez?
Kövid szórakozásra meghozni neki az áldozatot, 

igen jónak érzem magamat, tartós viszonyhoz pedig 
ő igen rósz. Nem, a szó: rósz, helytelenül van al
kalmazva, — ő nagyon jelentéktelen, közönséges, na
gyon érzéki, igen, nagyon érzéki — és nagyon felüle
tes mindenben.

Május 24-én.
Kedves anyára !
Oh mily halhatatlan Hamlet is az ember! Mily

szépen bölcselkedtem én utóbbi leveleimben és mily 
szánandóan állok én most tetteimmel szemben.

Tartok tőle, hogy abban a pillanatban, midőn a 
szellemi kapocs köztünk megszakadt, egy más bűv
körbe vagyok lekötve.

Ma éjjel — szinte szégyellem neked elbeszélni 
— én nem is tudom magamnak megfejteni, de mióta 
Anatol iránti szellemi szerelmem múlófélben van, oly 
szépnek — sőt egyenesen kimondva — oly csábitónak 
találom őt.

A test szépsége mégis csak ér valamit, ha ahoz 
a lélek szépsége is csatlakozik. És ily teremtésnél 
annyi szép tehetség mellett nem a nevelés van-e el
vétve? Vájjon ily ragyogó lény nem sülyedhet szin
tén el?

Node, már megint bölcselkedem.
Ma éjjel tehát — a h ! . .  Én ma egészen meg 

vagyok zavarodva.
Légy elnéző irántam.
Én Anatolt eddig mindig csak az ő fekete orosz 

öltözékében láttam, melynek bő redői termetét inkább 
csak sejteni engedék. Ma éjjel jelent meg először 
testhez álló ibolyaszin bársony öltönyben, oly szinü- 
ben, melyet én nagyon kedvelek s hosszú szőke für
tével egy XIV Lajos korabeli apródhoz hasonlitott, s 
amint elém jött, a bársony, mely egészen pompás 
termetéhez simult, s minden mozdulásakor derékben 
recsegett-ropogott — ekkor, először életemben lepett 
m ega természet hatalma, mely alól egyetlen élő lény 
sem vonhatja magát ki egészen és végkép.

Érezni kezdtem az érzéki szépségnek titokszerü 
hatását.

Hogy fölindulásomat elrejtsem, gépileg nyúltam 
egy könyv után, mely a diván párnái közé volt 
dugva.

Anatol észrevette ezt, s egy sikoltással karjaimba 
rohant, s megkísérli a könyvet a kezemből kira
gadni.

Egy pillanatig tusakodtunk és én érzém, hogy 
puha, csaknem szűzies kebel érinté keblemet — s a 
vér agyamba szállott. Azonban a könyv kezemben 
volt s hogy megmentsem magamat, belépillantot- 
tam.

Anatol a divánra veté magát s arcát szégyen
kezve takarta el tenyerével, és midőn én halkan ol- 
vasám: „az ifjú Werther keservei“ — ujjain át csin
talanul mosolygott rám.

És én — e pillanatban lábaihoz vetettem maga
mai s kezét csókokkal halmoztam el; égtem, remeg
tem — és ekkor a büszke kék szemben a diadalt lát
tam fölvillanni.

Ez magamhoz térített.
Fölkeltem s a zongorához ültem.
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Május 25-én.
Anyára!

Én nem is tudom, hogy adjam tudtodra, ami tör
tént. Az egész oly jelentéktelen valami lehet talán te 
előtted, s mégis oly megsemmisitőleg hat az boldogsá
gomra s döntőleg teljes életemre.

Csak arra kérlek, ne Ítélj el, mig ki nem hall
gatsz.

A tegnapi és a mai nap közt oly mélység tá
tong, mely kitölthetlen.

Midőn az elmúlt éjjel a lépcsőkön felhaladva, a 
tornácon, mely Anatoltól elválasztott, átmentem, szi
vem oly hevesen dobogott, és én oly elevenen érez
tem, mennyire szeretem őt, hogy viszonyunk e sa
játos költői tisztasága, a légkör, virágillat és holdvi
lág csaknem életszükségemné vált.

— Anatolnak megvan az ő árnyéka, — mondám 
magamban — de neked is van árnyékod, minél
fogva mi, mint egymásnak árnyai, soha, de soha sem 
hagyjuk el egymást.

Annyira el voltam érzékenyülve s oly engeszte- 
lékeny hangulatban voltam az éjjel, hogy mindent fe
ledtem, megbocsátám istennek ä világot, Klopstocknak 
Messiását s Wagner Richardnak az opera elméletét.

így léptem be a terembe, mely egészen sötét 
volt. Nem egészen. A függönyön át, mely a mellék- 
szoba ajtaját födte, világ sugárzott be s a vörös füg
göny szinte égni látszott.

— Anatol! — kiálték.
Semmi válasz.
— Anatol ! — ismétlém, s kimagyarázhatlan fé

lelem fogott el, amiatt, hátha elveszítem ; oly sejtelem, 
hogy őt soha nem látandom többé — de már hallám 
ezüstcsöngésü kacaját a függöny megett.

Gyorsan közeledtem a hang felé s ekkor két női 
kar ölelt át s két telt ajk égett ajkamon.

Nadesda hercegnő csüggött nyakamon mint fehér 
csipkefelhő, szép szőke fürtéi fölbontva szabadon hul
lámzottak, háta mögé.

Én egész testemben remegtem a kéj és düh 
miatt, — most midőn az epedő nő keblemen pihent, 
midőn érzem, hogy e nőt szeretem, és hogy ő minden 
érzékemet lázba képes hozni, ugyanekkor beláttam, 
hogy ő velem léha játékot űzött, és visszarántám ma
gamat.

— Tehát kelepce volt ez, — szóltam, — ál- 
eásbáli pajkosság, s kegyed azt vélte, hogy eljött a 
pillanat, melyben álcáját ledobhatja, de roszul számí
tott hercegnő, mert Anatol barátja nem oly férfi, ki 
egy nőnek rabjává váljék.

— Henrik, eszednél vagy! kiáltott föl a herceg
nő, — hiszem én szeretlek, tiéd, egészen tiéd, csak 
tiéd akarok lenni.

Óh, igen, — viszonzám — én hinni akarom ezt; 
a bohó Plato változatosságot nyújt, és miért ne? De

hát kellett-e azért legszentebb gondolataimnál, legéde
sebb érzelmeimmel játszani, hogy végre is kedvesévé te
hessen ? Én istenem ! hisz én fiatal vagyok és szerel
mes kegyedbe, fülig szerelmes, s ha kegyed örömét 
találja udvarlásomban, szívesen eleget tettem volna ez 
óhajának, ha velem kacérkodott volna, de hogy ily já
tékot űzött velem, azt soha sem bocsáthatom meg s 
csak ez, egyedül ez az, ami minket egymástól elsza- 
kaszt. . .

— Éljen boldogul.
Távozni akartam, de ő átölelt, s midőn magam

tól eltaszitám, a küszöbre veté magát.
— Csakigy mehetsz á t; taposs el, ha akarsz.
— Ki után játsza kegyed e jelenetet? — kér- 

dém hidegen, — Ristori vagy Grahn Lucille után?
— Henrik, te mondod ezt nekem, aki . . .  óh, te 

nagyon háládatlan vagy, — dadogott a hercegnő, — 
de mondd csak, mi is történt tulajdonképen ? semmi 
— épen semmi, — te csúnya P la tó ! — s még min
dig előttem térdelve, hangos kacajban tört ki :

— Ugyan nevess már te i s . . .
— Mi sem történt Nadesda — válaszoltam szo

morúan — és mégis m i n d e n .  Most látom csak, 
hogy te csak mindig nő voltál, az elérzéktelenült no, 
ki velem szemben szeszélyét ohajtá kielégíteni, nő, ki 
pókhoz hasonlóan hálójában rejtőzött el, de korán, na
gyon korán kipattant abból — e t c ’e s t l e  m a l h e u r  
P r i n c e s s e ,  p o u r  m o i e t  p o u r  Vo u s .  J e  
v o i s a p r é s e n t q u e v o u s  r e s t e z  t o u j o u r s  
f e m m e  — de én egy nőt, egy közönséges nőt soha • 
sem tudok szeretni.

— Ugyan mondd, mi történt? — kérdé Nades
da, — semmi más, mint az, hogy egyszer, egyetlen 
egyszer női öltözéket vettem föl. Hiszen én ezt újra 
levethetem, még pedig rögtön, ha épen úgy akarod. 
Tegyem ezt? Igen, én ismét a te Anatolod akarok 
lenni, mindig csak Anatol, kit te szeretsz és aki téged 
imád.

— Nem! — válászoltam keserűen — Anatol az 
éjnek, párázatnak és világosságnak képződvénye volt, 
mely a napvilágnál föloszlott és ma már örökre. Te 
nem vagy Anatol.

— Henrik, — szólt Nadesda fölemelkedve, — 
hát nem vagy-e képes bennem a nőt szeretni?

— Nem.
— Nem vagyok-e szép ?
— A h! te szép vagy, — szóltam fájó csodálás- 

sal tekintve rá, — és még mily szép! De a lélek szép
sége, mi fölülmúlja e szépséget, melyből a férgek fog
nak táplálkozni, nincs nálad m eg; nálad hiányzik ama 
szellem, mely az enyimnek röptét követhetné, nincs 
szived, mely velem érezhetne s főleg nincs benned 
semmi komolyság . . .  te léha vagy . . .
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— Én? . . De kérlek barátom . . .
A hercegnő arca égett; majd vállat vont és félig 

szánakozóan, félig zavartan mosolygott.
— És benned nincs becsiiletérzés . . .
— Csak sértegess, boszants, — szólt büszke nyu

godtsággal, — hiszen én csak no vagyok.
— Bocsásson meg . . .
Meghajtóm magamat s pár lépéssel az ajtó felé 

közeledtem.
— Maradj, — szólt keményen, csaknem paran

csoló hangon a hercegnő, még nem vagyunk készen.
— Hátha mégis . . .
— Én végre is tudni akarom, hogy tulajdonkép 

mit vétettem ?— szólt a nő, homlokát redőzve. Nyu- 
godtnak látszott, de orrcimpái mozogtak.

— Mit vétett kegyed? — kérdem. Nos, eszmény
képemet rabolta el. Kegyed nevetni fog és igy szólan d 
hozzám: „Eszménykép! Nekem rég óta nincs eszmény
képem, sót nem tudom, vájjon volt-e valaha, és mégis 
boldog vagyok.“

Ah! de én boldog voltam eszményképem által, 
abban a képzelődésben, hogy lehet nő, ki engem szel
lemileg szeressen. Kegyed ez eszményképet megteste- 
sité előttem, fölvette e nő szerepét, csak azért, hogy 
aztán annál irgalmatlanabbul kiábrándítson. Nem volt 
megelégedve ama tiszta, szent érzelemmel, melyet ke
gyed iránt tápláltam, a női hiúság föllázadt ama gon
dolatnál, hogy nem izgathat, mámorba nem ragadhat 
az észt meg nem vesztegetheti és el nem csábíthat..

— Te kegyetlen vagy Henrik. — szólt Nadesda, 
elfordítva arcát. — Te, a te idealismusod mellett nem 
látod, nem akarod lá tn i, hogy én téged szeretlek és 
hogyan szeretlek !

Elkezdett hangosan zokogni s a díván vánkosára 
veté magát.

Erőm megtört, oly pillanat következett, mely 
engem büvhatalommal vont lábaihoz . . . Pár lépést 
közeledtem felé . . .  de még egyszer öszeszedtem min
den erőmet és gyorsan odahagytam a termet.

Künt fájó érzet ragadott meg. melytől alig valék 
képes szabadulni.

Már vissza akartam térni, de csak mégis tovább 
haladtam.

Egy sikoltást hallék még . . . nevemet kiáltó . . . 
aztán csöndes volt minden.

Junius 2-án.
Kedves anyám!

Aggódd, hogy oly sokat és hiába szenvedek. Én 
csak rád gondolok s azonnal nyugodt vagyok. Most 
még szinte jó, hogy eszmény embere vagyok, ez hasz
nomra válik. Jól tudom én mint akárki más, hogy nin
csenek eszményképek, de vannak emberek, kik azokat 
magukban hordják és e szent tulajdonuk által bol
dogok. ' •

i Igen anyám, és én nyugodt, sőt vidám vagyok.
Ama meggyőződésre ju to ttam , hogy minden 

eszményiség, minden költészet csak a férfiban él, mig 
a nő a megtestesült próza, és az ő tudomány, művé
szet s közügyek iránti érdekeltsége csak a hiúság 
játéka.

A nő már természetéből kifolyólag túlnyomóan 
érzéki lévén, azt kivánja mindenelőtt a férfitól, hogy 
ez érzékileg szeresse, Ő érzi szellemének, kedélyének, 
jellemének gyöngébb voltát, és érzi, hogy a sulyegyen 
helyreállítása végett a férfit érzékileg kell meghódí
tani, és a no lealacsonyítva látja magát s minden ér
zületében sértve , ha a férfi nem e s e n g  u t á n a ;  a 
nő csak akkor boldog, ha a férfitól azt, amivel vele 
szemben fölény nyel bir, — jelesen a józanészt elra
bolhatja.

Onnan v$n az a hirteleni, csaknem elemi vonze
reje a két ellentétességnek s onnan van ép oly gyors 
taszitóereje is.

Egyébiránt én e szerelem fölött soha sem rin
gattam magamat illusiókban, de szükségem volt ama 
bizonyítékra, hogy a nő a szellemi szerelemre ép oly 
képtelen, mint az érzékiben való hűségre.

Mi marad tehát számunkra egyéb, mint a barát
ság, a valódi férfiúi barátság. így értelmezem én Plato 
lakomáját. Természetesen az én számomra még több 
is marad. Fönmaradsz te az én számomra, úgyszintén 
atyám, testvéreim, Schuster barátom, és az én fekete 
barátnőm.

Én most szabadságidőt eszközöltem ki magamnak 
s pár nap múlva honn leszek, nálad, köztetek; üd
vözöld nevemben még a legutósó fecskefészket is és 
minden pókhálót ereszünk alatt.

Hü fiad 
H e n r i k .

Midőn Tarnow grófnőnek e leveleket kezéhez 
visszajuttatám, ő nagy érdekeltséggel kérdezett, véle
ményem felől.

— Én úgy látom, hogy Henrik nagyon is túlzó 
volt, — válaszoltam; — mert ő azt, kit oly igen sze
retett egy női szoknya fölvétele végett hagyta el. Szó
val, ő valódi Plato.

— És mégis igaza volt, — viszonzá a grófnő.
— Hogyhogy ?
— Hat évvel később Baden-Badenben a herceg

nőt mint özvegyet találta, — fiam már nem volt 
többé katonatiszt. A hercegnő a sétányon nyakába 
borult és Henrik egy órával később a hercegnő 
lábai elé borult ennek boudoir-jában. A hercegnő 
hozzá ment nőül — és most — ime, láthatja ön, alig 
múlt el egy év s már elváltak.

— Valóban csodálatos.
— Én ezt nagyon is természetesnek találom, — 

j szólt a grófnő. — a hercegnőnek imádója is v o lt..!
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— És Henrik ?
— ő  most barátjánál Schusternél lakik, ki Ma

gyarországon vett birtokot. E birtokán két kis föld
szinti lak áll egymással szemközt, ott laknak ok, a

természetnek és tanulmányaiknak élve, mint két Dioge
nes! Mindenik a saját hordájában, csakhogy e bordók 
meglehetős kényelemmel vannak berendezve.

T Á R C A .

TÁECA-LAPOK.
A miniszterelnök estélyén.

„Gróf Andrásy Gyula és neje tisztelettel meghív
ják N. N. urat f. é. december hó 11-én estélyre 9 */2 

órakor.* Ily tartalmú diplomatiai jegyzékek százával 
szállongtak végig Budapesten kép viselői, katonai, hiva
talnoki, főúri, polgári, irói, művészi körökben s ha a 
múlt hét valamelyik napján az utcán ezt haliád: „ka
pott már meghívót ?“ biztos lehettél felőle, hogy a 
miniszterelnök estélyéről volt szó.

A budai Albrecht-ut csendjét vasárnap estve 
szokatlan zaj zavarta meg, s a békés polgár, ki 10 
óra táján paplanainak tengerében fogadja Morfeus lá
togatását, felriadva édes álmából, boszankodással for
dul egyet ágyában, foga közt morogván: „hát az 
ember soha sem alhatik.*

A Sz. György terén, szemben a honvédparancs
nok [palotájával a miniszter-elnök lakásának ablaksorai 
megannyi tüzszemekként tekintenek a derült, csillago s 
éjbe s a felrobogó fogatok, bérkocsik lámpásai, min t 
szent-jánosbogárkák csillognak a palota környékén- 
Inasok, csatlósok, kocsisok „hahója,“ „gyije“ „m eg
állj ne!1* kiáltásai tarkítják a lódobogás, nyerítés és 
kocsi-robaj által támasztott hangzavart. A palota lép - 
csőjénél e kocsik tartalma kiürül és selyemcipőkbe szo
rított piciny vagy lakktopánba bujtatott nagyobb te r 
jedelmű lábak szökellnek, lépnek, másznak (ki a hogy 
b iija !) a fogatokból, a növényzettel díszített lépcsőhá z 
puha szőnyegén a grófi család színeibe öltözött inasok 
és huszárok hosszú sora közt felhaladva, a jobbra eső 
öltöző felé. Itt levetvén ha nem is „halandóságod kön
tösét*, de legalább „téliségednek kantusát*, a kabát 
számát zsebre dugván, előkeresed a keztyüt, tollas 
(már mint „féderes“) kürtődet megütteted a lapos 
guta által, hónad alá szorítod s az előszobán keresz
tül a főajtó felé lépdegéJsz, melyet az ajtónálló 
előtted készségesen feltárt.

A főteremben díszlet: (tükrös falak, márványzás, 
veres selyem bútorzat); szemben az ajtóval áll a házi
gazda, te tiszteletedet teszed s aztán elvegyülsz a hul
lámzó tömegben, nézesz vagy nézeted magadat, 
beszélsz vagy beszéltetsz, ha pedig egyikhez sincs 
kedved, figyelsz s egy rósz tollrajz számára anyagot 
gyüjtesz.

A főterem egyik oldalasztala körül kényelmes

ülés esik, az inasok tálcákon theát, hűsítőket hordanak 
körül, az asztalon előtted sütemény theához vagy 
édesség, felvágott torták, habos fánkok, cukros gyü
mölcs áll garmadában, te theához ülsz és — hall
gatsz. Épen a süteményhez nyúlsz, midőn egy alacsony, 
jókedvű ur óvatosan körültekintve, vájjon nem vette-e 
valaki különösen szemügyre, a cukrot, gyümölcsöt ke
gyetlenül kezdi pusztítani. Elrakja, de nem szájába, 
hanem zsebre. Derék családapa gyermekeiről itt sem 
feledkezik meg, két napig lesz min nyalakodni a 
„szegény férgeknek.“

Mit gondol uraságod ?
„Ülünk mi még ebben a palotában“ , felel egy 

rezgő hang az előbbi kérdésre, mely egy hosszabb 
társalgás végének látszott. Az utóbbi választ egy 
göthös kinézésű, aszalt képű ur adja, a fekete selyem- 
kendő kétszer a nyaka körül csavarintva jó feszesen 
tartja meg ez öreg ur fejét. Öltözéke divatból kiment 
régi szabású kurta áttila, nyakig begombolva. Ó-con- 
servativ ruházat, ó-conservativ reménykedés !

Figyelmünket ez alak bővebb vizsgálásától egy 
27—28 éves ifjú tereli magára azon fürgesége által, 
melyet forgolódásában az egyes csoportok közt kifej
teni képes.

„Alásszolgája méltóságod !*
„Hogy érzi magát nagyságod.“
„Mióta van Pesten gróf u r? “
„Van szerencsém ezredes u r.“
Ez és számtalan köszöneté, köszöntése, bókja, 

nevezetes tüneménynyé teszik e derék gavallért. Min
den ismerős arcot fölkeres, mindenikkel beszél egy-két 
szót akármiről, semmiről, de beszél — hogy láttassék. 
Társadalmi állása közönyös, hivatalnok-e, ügyvéd-e, 
iró-e, mindegy. Elég az ahoz, ő mutatja magát. 0  
járkál, hogy jelenléte észrevétessék. (3 itt van. „ 0 “ 
van itt, ő „ itt“ van! A min. elnök termeiben talál
kozni ismerőivel, mindenesetre kellemes dolog s ő két 
hétig nem fog alkalmat elmulasztani, hogy ez eseményt 
valamely alakban minél szélesebb körökben ismertté 
ne tegye. „Szalonkássyt láttam a min. elnök bálján!“ 
Vagy: — „Itt is meleg van, de Andrásynál még me
legebb volt.* Vagy; „Csak Andrásynál, láttam német 
delegátust.“

Andrásy s mindig csak Andrásy!
Ezt látszik azon nyájas képű, simára borot

vált ur Í8 gondolni, ki — mint észreveheted —
74*
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mindegyre a min. elnök közelében áll. Régi bureau- 
krata, megcsökönösődött „államszolga“ (műszó a bach- 
korból). Szerencsés volt pártfogás utján meghívóhoz 
jutni s most igen óhajtaná, ha a min. elnök észre 
venné s talán megszólítaná is. Meglehet, hogy rágal
mazom, de nem vagyok képes azon mesterséges had
műveleteit, melyekkel becses énjét — hol szerét ejt
heti a miniszter útjába tolja, melylyel a házigazda 
minden tekintetét felfogni s magára irányozni törek
szik, egyébnek tulajdonítani.

Egy ismerősét karon csípte s annak fülébe 
súg félhalkan különféle dolgokat, melyek rövid kivo
nata : hogy a miniszterelnök ezelőtt 5 évvel egyszer 
tüzet kért tőle az utcán, hogy 25 év előtt egy vadá
szaton Serteperti grófnál szerencsés volt a miniszter
rel, még mint serdülő ifjúval, hosszasan beszélhetni^ 
hogy tiz év előtt a grófnak egy ügyében szerencsés 
volt általa személyesen fölkerestetni s azért fölötte 
csodálkoznék, ha ő Excellentiája nem kegyeskednék rá 
visszaemlékezni. E fülbesugásokat itt-o tt emeltebb 
hangon ejti ki, talán azon reménykedve, hogy a házi
gazda. feléje fordul.

Miután ez nem sikerül, elvegyül a „csillagos11 
urak. a „magas klérus“ és tábornokok körében, hi
hetőleg azt hívén, hogy az ő ragyogásukból egy-egy 
sugár rá is esik. Albrecht és József főhercegek. Liszt 
abbé, az idegen consulok és bécsi vendégeink képezik 
a legkiválóbb csoportot.

Albrecht fohg körsétát teszen a termekben s ke
délyesen beszéli, mennyire ismeri e lak minden zugát 
még azon korból, midőn ez az ő palotája volt.

Mily fiatal ember! kiáltasz fel s máris nyak
kendő helyett sz. István rendjének piros-zöld szalagja 
övezi körül nyakát! Nagy jövőjű ember lehet. Csalat
kozol, nem magas állású férfi s az a rendszalag nem 
a Sz. István királyunké, hanem csak aféle Medsidje 
— „úti rendjel.“

Mi az úti rendjel?
Ez a cifra rendjelek azon faja, nelyhez igen kön

nyen ju tn i, ha valamely nagyúrnak — kísérője vagy 
idegen udvaroknál. Ilyenkor az egyész kiséret az 
utolsó írnokig felcifráztatik, ezek legcsillogóbb és legju- 
tányosabb darabok azon ékszerek közül, melyeket az 
emberrel született kasztszellem hiúságának kifogyhat- 
lan leleményességében teremtett.

E pillanatban szakadozott hangok jutnak fülem
hez. „Porosz . . . francia . . . semlegesség . . .  a ma
gyar célja . . Egy szerkesztő s egy miniszter sétál
gat karöltve. Egyik kapacitálja a másikat. De melyik?

A főteremből balra még két terem van nyitva, 
kizárólag,* függelékét képezvén a közös nagy teremnek* 
Ugyanazon typusok. Nagykereskedők, hivatalnok, új
ságíró, katona, képviselő. A közös cél : irgalom nél
küli pusztítás a cukorsütemények soraiban.

A főteremtől balra egész sor terem és szoba 
van nyitva, melyek legvégső pontja a háziasszony gyö
nyörű boudoiija, példánya az Ízlésnek és kényelemnek. 
Nehány értékes festmény, remek vázák és — a fejde- 
lemnő arcképe tűnnek legelőbb szemedbe.

E teremsor a hölgyeké.
A legelső a nagy fogadó, ott látni a külügyér 

nyájas arcának a mosolyát és pici lábait a hölg\ek 
legkisebb lábaival vetélkedni. Ott bájolja el CK.tild fő- 
hercegaszony s a ház úrnője mind megjelenésök, 
mind kellemök által a tábori kart, diplomáciát. Minél 
belebb hatolsz a szobák során, annál kisebb — de 
bizalmasabb kör ül a dagadó pamlagokon s itt már 
nem látni többé minisztert, a komoly képviselő typu- 
sza kezd eltűnni, ősz tábornok nem fedezhető fel, ha
nem ifjú szép leánykák — és nem kevésbé ifjú — ifjak.

Siessünk haza!
Egy honvédcsapaton keresztültörve — (s ifjú hon

védségünk dicsőségére mondhatjuk az áttörés nehezen 
sikerült) még egy-két társalgási morzsáiékot magaddal 
viszesz. „Pest erődítése . . . erődített tábor . . . ma
gyar tüzérség. . . leverjük a muszkát“ . . . „Reszkess 
Gorcsakov!“ gondoljuk magunkban s aztán megvigasz
talódva védelmi képességünk felől, az öltözőben köpe
nyünkbe bujunk.

Domino.

IRODALOM.
Göthe Egmontja.

(E lőad ták  a nemzeti sz ínházban dec. 14-én.)

Nagy költők olvasásakor az első és utolsó be
nyomás a bámulat. Mi nagy, mi végtelen az ür az 
első és utolsó stadium közt! Előbb az öntudatlan 
csodálkozás, zavart enthusiasmus; végül az öntudatos 
fölfogás, zavartalan élvezet. Közbe a megértésre szánt 
szellemi küzdés. S hogy e szellemi küzdés szellemi 
diadallal legyen befejezve, szükségkép a kritikai elem
nek kell dominálni, különben megállunk az első lépés
nél, leszünk bambák, fölületesek. A diadal pedig nem 
lehet egyéb, mint azon érzet, hog\ áttanulva, besziva 
a mesternek müveit, számot adhatunk csodálkozá
sunkról.

Hátha nem mindig csodálkozunk! Ez a bökkenő. 
Ez pedig megtörténik mindannyiszor, a hányszor el
fogulatlan elmével vesszük bonckés alá a legnagyobbaknak 
is egyes müveit. Ki fogja tagadni, hogy Shakspearenek, 
és Moliérenek is vannak gyönge vigjátékai. S nem 
notorius-e hogy feledhetlen Vörösmartynk gyönge 
drámairó ?

S midőn most Göthe Egmontjáról akarok egy 
pár szót szólani, e merésznek hangzó tételt tűzöm 
szerény, de lelkiismeretes tanulmányom homlokára:
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nem csodálok föltétlenül. Igyekezni fogok annyi érvet 
fölhozni állításom bebizonyítására, hogy tanulmányom 
ne csak kimentse, hanem igazolja is merészségemet.

Szükségesnek tartok egy pár előzetes megjegy
zést tenni Göthe összes színi működéséről. Mellőzve 
vigjátékait s apróbb színmüveit, nagyobb darabjait 
veszem szemügyre. Két részre oszthatjuk e nembeli 
müveit: színmüvekre és tragoediákra. Kétségbevon
hatatlan, hogy Iphigenia Taurisban, Torquato Tasso 
és Götz v. Berlichingen olyan költői becsű müvek, melyek 
méltán sorozhatók a nagy német költő remekei közé. 
Három kor. három civilisatio van azokban igaz színek
kel, nagy vonásokkal ecsetelve. A dictio emelkedett
ségében még Schiller Stuárt Máriája vagy Don Cariosa 
sem versenyezhetnek ezekkel. Mellesleg mondva 
ez csak dicséret Schillerre, mert épen a dictio lehető 
kerülése teszi drámaibbá Stuárt Mária írójának müveit. 
De Göthe, bár jól tudta már csak mint színigazgató 
is, hogy a hosszas elbeszélés fáraszt, jogosultnak vélt 3 
az irányt, melyben legtalálóbban festhette a kort. 
Hogy pedig teljes tudatával bírt annak, hogy a tra- 
goediában a cselekvény, a szaggatottság, rohamosság 
a megkivántató, sőt dominans elemek, arról bizonysá
got tesznek sok tekintetben Faust első része, Clavigo, 
Stella és Egmont. Itt megmutatta, hogy a tragoedia 
s a színpad szabályai iránt több érzéke van, mint ma - 
gának Schillernek, ki a legmegfeszültebb tusa után sem 
tudott megbirkózni az anyaggal, mely alapul szolgált. 
Utalunk egyszerűen Wallensteinig. Göthe souverain 
hatalommal rendelkezett a kínálkozó anyag felett. 
Clavigon átsiklom kegyeletből. De az igazság érdeké
ben nem titkolhatom el azon fájdalmamat, hogy ez a 
„tragoedia“ Göthe müvei közt szerepel. Nem az bánt, 
hogy ezt ő megírta — hiszen egy nap alatt készítette, 
— hanem hogy meg nem semmisítette. Nem lévén fel
adatom Göthe összes színi működéséről tüzetesebben 
írni, Stellán megyek át s azt jegyzem meg, hogy ez 
nem egyéb, mint megható situatióknak halmaza a 
nélkül, hogy igazi, tragoedia lenne. A mi Faustot 
illeti, ennek első része tökéletes tragoedia. Csak az egy 
Göthenek sikerülhetett Mephistophelesbő! nemcsak 
typicus, hanem drámai alakot is alkotni. Ez óriási 
munka volt. Húst és vért kölcsönözni egy phantom- 
nak, az emberi működés egy elemének, az érzékiségnek 
ezt csak Göthe tudta kivinni. Végül marad még 
Egmont. Minthogy ez tulajdonképi tárgya a jelen ér
tekezésnek, bevezetésül kijelentem, hogy Faust kivéte
lével, mely különben a két részszel együtt úgyis ma
gasabb szempont alá esik, Egmont Göthének legtö
kéletesebb tragoediája.

Egy utolsó pillantást vet,7e Göthe összes színi 
működésére elmondhatjuk, hogy nem ez volt azon tér, 
melyen Ő hervadhatlan babérokat aratott. Nem mintha 
hiányzott volna benne a fogékonyság a dráma lénye
gének megértéséhez, mint ezt Hartmann és tőiben

állítják, hanem mert nem volt talentuma hozzá. Azon 
a fatalitáson az ő genije se mehetett túl, a melyet ő 
maga e szavakkal fejez ki: „mann lernt nur so viel 
wie viel man lernen kann.“ Íriszen ki ösmerte jobban 
Shakspearet m intő? Es még sem tudott nagy tragoe- 
diákat teremteni. Senkisem tárgyalta behatóbban a 
Sollen és Wollen közti ellentétet s ebből kifolyólag a 
tragicum lényegét, mint Ő. És még se tudott nagy 
trágicussá lenni. Miért ? Mert van olyan határvonal, 
melyen keresztül a genie sem haladhat; mert van 
olyan terrenum, melyen a genie sem mutathat jföl nagyot, 
rendkivülit. Élő példa erre nézve a mi irodalmunk
ban Vörösmarty. A lyrában és eposzban remekelt, a 
drámában ha nem is kontár, de legjobb esetben dilet
táns volt. Hiányzott benne a drámai elem, épen mint 
Göthében. Hogy pedig ez utóbbi e téren is valamivel 
többet nyújtott a jelesnél, azt szellemének nagyobb 
méretűsége magyarázza meg. Csak egy nyilatkozatát 
hozom fel, mely ép oly őszinte, mint jellemző. Egyik 
levelében Zelterhez ezt írja: „Ich bin nicht zum tra
gischen Dichter geboren, da meine Natur conciliant 
ist, daher kann mich der rein tragische Fall nicht in- 
teressiren, welcher eigentlich von Haus aus unver
söhnlich sein muss.“

Mindennek dacára ez irányban is a középszerű
nél jóval többet, nagyobbat nyújtott. Itt van helye 
újólag a csodálatnak! Vagy nem ejt-e ámulatba az 
a roppant szellem, mely felölelte az emberi szellem 
összes működési terét, s költészetben, tudományban 
egyaránt otthon volt. Irt dalt és ódát, románcot 
és balladát, regényt és tragoediát; foglalkozott m orpho- 
logiával és a színek tanával, meteorológiával és geo
lógiával. S betetőzte az egészet Fausttal. Göthe „iró“ 
Emerson értelmében, mint Shakspeare , költő“ és Na
poleon „a század embere“ . Mindhárman represen- 
tánsai az emberiségnek.

Legyen ennyi elég bevezetésül. Most térjünk át 
tárgyunkra.

Mindenekelőtt Egmonttal, mint főszemélyiséggel, 
mint jellemmel jőjünk tisztába. Annyiban, hogy sem 
helyzetekre sem szenvedélyekre kizárólag nem szorit- 
kozott, hanem jellemet választott központul. Göthe 
határozottan Shakspeare hívének mutatta magát. Tudva
levőleg a görög tragicusok majdnem kizárólag hely
zetekre és szenvedélyekre szorítkoztak. Ezért találunk 
bennök olyan kevés individuálitást, a jellemzésnek 
olyan csekély mérvét. A nagy brit volt az első, ki 
Richardbau és Hamletben egész emberéletet tár föl 
elénk. A jelem-tragoediához tartozik Egmont is. Csak
hogy nem abban a colossalis mérvben, mint III. Ri
chard, Hamlet és mind a többi nagy tragoediák. Egy 
szó kifejezi azon jelentőséget, melyet a jellem-tragoe- 
diához kapcsolunk: „rendkívüli“ jellemnek kell elő
fordulni. Egmont pedig minden egyéb, csak nem rend
kívüli jellem. Ő egy németalföldi szabadsághős felru-
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házva fény-, és árnyoldalakkal. Ez pedig nem elég 
az üdvösségre, nem elég egy tragoediához. El kell 
vakitni, magával kell ragadni bennünket, mint teszi ezt 
Schiller Marquis Posája. Nem elég a rokonszenvnek 
felköltése, a csodálat gerjesztése szükséges elkerülhe
tetlenül, mert különben még bukása sem indit meg.

Shakspearenek nincs Posa szabású jelleme s igy 
közvetlenül nem utalhatunk reá. De ö a magasztos 
ellentétének, az alávalónak föltüntetésében az örök pél
dány. Jagótól, III. Richardtól megborzadunk, elirtó
zunk. Teljesen ellenkező utón ugyanaz van elérve. 
Ez a rettenet, ez az irtőzat épen úgy megtisztítja 
lelkünket, mint a rokonszenv és csodálat fölemeli- 
Richard óriási a galádságban. Mi törpe Egmont a 
nemességben ? Nem egyéb ő, mint egy jóakaratu, 
vidám, nyílt ember, ki jó lábon áll az egész világgal, 
ki könnyelműen bizik magában és másokban, szabad 
és merész, mintha az övé lenne a föld kereksége, ret
tenthetetlen és nagylelkű, szeretetreméltó és szolid, 
teszelgő és dicsekvő, érzéki és szerelmes. S mind
ezen tulajdonságok nagy és pedig kiváló része nem is 
lel kifejezést a tragoediában, csak elbeszélni halljuk 
egy katonájának szájából. Fővonás benne a könnyel
műség s ez paralysálja nagyságát; hős, de tlamand; 
hazafi a nélkül, hogy a köznyomor élveiben zavarná; 
szerelmes, a nélkül, hogy azért kevesebbet hajtana az 
eszem-iszomra. Van benne ambitió, de nem akkora, 
hogy akaratereje legyőzné az akadályokat; van benne 
Patriotismus, de nincs elég értelme annak fölfogására, 
hogy mi által használhat legtöbbet hazájának.

Schiller megtámadja a motívumot, a miért 
Göthe Egmontot Brüsselhez kapcsolja. Hivatkozik a 
történelemre, a melyre .ha támaszkodott volna, ki
fogástalanul indokolta volna azt, hogy Egmont miért 
marad Brüsselben Orániai Vilmos hathatós intései 
dacára is. A történelem szerinti Egmont nagy csa
ládé volt s ő háznépét gyöngéden szerette. Nagyúri 
életmódja vagyonát megrongálta. Ha távozik nem csak 
két helytartóság zsíros jövedelmeitől lett volna meg
fosztva, hanem elveszti egyszersmind összes birtokait 
is, melyek szökése után a királyt illették. De sem ő, 
sem neje, egy bajor hercegnő, nem voltak nélkülözés
hez szokva. Ezen okokat hozta ő fel Oráni Vilmos 
előtt, ki őt a szökésre akarta rábírni. Ezen okok bír
ták őt arra, hogy görcsösen kapaszkodjék a legvégső 
reménybe. „Mi összevágó, mi emberi igy egész eljá
rása“ kiált föl Schiller. Nem vak elbizakodásnak lett 
volna igy áldozata, hanem az övéi iránt táplált túlsá
gos gyöngédségnek.“ Schiller fölfogását nem Írhatjuk 
alá. Göthe igen jól tette, hogy nem mutatta be úgy 
Egmontot, mint tizenegy gyermekkel megáldott gondos 
családapát. Hogy vette volna ki magát az ilyen pater
familias ! Hanem abban hibázott Göthe, hogy egyedül 
Egmont könnyelműségében helyezi a motívumot a 
miért nem tartott Oránival. Valóban visszatetszést

szül az emberben, midőn Vilmossal folytatott beszél
getése s ez utóbbinak távozta után igy szól: „Ez 
embernek aggodalma belém költözik. E l ! e l ! ez vérem
ben idegen csepp. Jó természetem dobd ki onnan. Hiszen 
van még alkalmas eszköz, homlokomról elsimitni a redő- 
ket.“ S ez az alkalmas eszköz sem több, sem keve
sebb, mint szeretőjének fölkeresése. Hohó! Hát ez a 
hős Egmont, ki hivatva lenne Németalföldet fölszaba
dítani? Ez már több, mint könnyelműség: ez hige- 
szüség.

Mondhatná valaki, hogy igy festve Egmont 
erényeivel és hibáival, erőben és gyöngeségben — 
igazabb, emberibb. Tagadom! Csak az emberfölötti 
képes a művészetet legmagasb fokán mutatni be. Tart
suk szem előtt Taine két tételét, mely egymással cor- 
respondeál: „egy müdarab célja kifejezni egy kiváló 
vagy éles jellemvonást, következőleg bizonyos jelenté
keny eszmét, tisztábban és tökéletesebben mint teszik 
azt a természeti tárgyak“ és „a művész kiegészíti a 
természetet.“

Ebből az idealisálásból édes kevés ju t Egmontra. 
Bár az ő alakja határozottan kimagaslik a többi közül 
s minden esemény, minden szó, elejtett megjegy
zés reá vonatkozik, az ő szerepét magyarázza meg 
közvetlenül, ő még se ural, parancsol, mert erőtelen, 
értelmetlen nagy feladatára. Az egész tragoediában 
nem az ő jellemének kidomboritása a mi vonz, a mi 
lebilincsel, hanem a kornak, környezetének jellemzése. 
Göthe tanulmánya tárgyává tette a 16. századot, a 
németalföldi népet, a spanyol absolutismust s egy tra
goedi ában bemutatta tanulmánya gyümölcsét. Egy pár 
szóval, egy pár odavetett megjegyzéssel találóan jelle
mez polgárt és katonát, flamandot és spanyolt.

Az első felvonásban nem is láthatjuk hősünket, 
de annál feszültebben várjuk a pillanatot, színről 
színre szemlélhetni őt, kiről Brüssel polgárai és kato
nái oly lelkesedéssel és tisztelettel szóltak, a regensnő és 
titkára oly élénken vitatkozva emlékeztek s a csendes 
családi tűzhelynél Klárika annyi tűzzel, annyi rajon
gással beszélt.

Valóban, meglepőleg kitűnő exposé: még nem 
volt alkalmunk szemtől szembe láthatni a rettenthet- 
len hadvezért, népszerű államférfit s deli hőst — s 
már érezzük szellemének lehét s nagyságának sugárzását. 
Várjuk kíváncsian, lessük érdeklődve a pillanatot, 
melyben megjelen a nép közt, épen midőn ez forron
gásában, nyughatatlanságában már-már csetepatéra 
készül.

Ruhig! Ruhig Leute! Was giebts? Ruhe!
Es ő lecsendesiti őket, beszél velők, társalog 

velők fesztelenül, barátságosan; ráö&mer a szabóra, a 
mi természetesen, rettenetesen büszkévé teszi az olló 
jeles forgatóját, s a mikor elmegy, szelíden meggyő- 
zőleg inti őket: ne higyjétek, hogy zendülés, rendzava
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rás által privilégiumaitokat megerősítitek. A midőn kí
séretével eltávozik, a józan ács utána te
kintve igv szól: Kegyelmes! Igazi németalföldi, és a 
szabó — bizonyosan háladatosságból, hogy őt oly 
magasállásu ember, mint gróf Egmont nevén szólí
totta — plane regensnek candidálja. Aztán kezdik 
ruházatját magasztalni. „A legújabb divat szerint 
készült,u — áll elő F e t t e r  a szabó, mint competens 
mübiró. S olyan tőről hegyre veszik elé, hogy — nya
kához is eljutnak. De már erre egy horribilis, 
sejtető megjegyzést kockáztat Fetter barátunk : „nyaka 
jó falat egy bakó számára“ s midőn polgártársa a ré
mület hangján kérdi: megbolondultál ? mi jut eszedbe ? 
— oly éleselmüséget, oly tisztánlátást tanúsít, hogy az 
ember előre összeborzad.

Egmont pedig sejtelemmel sem bir azon vészt- 
jósló fel legekről, melyek feje fölött tornyosulnak. Tit
kárja türelmetlenül várakozik reá, előtte papir, kezé
ben toll, már teljes két órája. Végre nagysokára 
belép. Valahol dőzsölt vig cimborákkal, pedig tudta 
jól, hogy otthon sok a dolog; éjfélig se lesz kész 
vele, ha besülettel el akarja intézni. Erre pedig nincs 
kedve. A mint megjelen, enyelgéssel kezdi: Donna 
Elvirának, meghittje szeretőjének, haragját hozza föl, a 
miért oly soká tartóztatta a hü szeretőt. — 
Pedig három futár várakozik! A katonai jelentésben 
meg van említve, hogy egy közlegény házasodni óhajt. 
Elöljárója reméli, hogy a parancsnok ezt nem fogja 
megengedni. Dehogy nem! hiszen olyan nyalka gye
rek s olyan szépen kérte az engedélyt. Azzal, hogy 
ez által a fegyelem lazul, nem törődik. — A titkár 
jelenti, hogy nincs pénz; a jószágigazgató nem tud 
egy garast se küldeni. „A pénzt elő kell teremteni, a 
fold fenekéről is !“ rivall fel Egmont türelmetlenül 
Igen, de ez csak úgy lehetséges, ha a katonáktól s 
azok özvegyeitől egv hónapra a kegyelempénzt elhúzza. 
Egmont bámulatraméltó nagylelkűséggel vág közbe: 
.ezeknek az embereknek nagyobb szükségök van a pénz
re, mint nekem.u — S inkább lemond a pénzről. Ez
után a sor Oliva gr. levelére kerül, melyben a tapasz
ta lt Ősz óvatosságra inti barátját s midőn a titkár is 
pártolni látszik az öreget, Egmont úgy nyilatkozik, 
hogy az egész világnézetét fejezi ki. „Hogy vidám 
vagyok, a dolgokat könnyen veszem, az egyetlen sze
rencsém . . .  Azért élek csupán, hogy az életre gon
doljak minduntalan ? Ne élvezzem a jelent, csak azért, 
hogy biztosítsam a jövőt?“

Ebbéli nézetét Oráni Vilmos érvei sem döntik 
meg. A mélybelátásu ember, jóakaratu barát óva 
in t i : hagyja el Brüsselt, mert Álba jő s a király ke
gye mulékony. Hiába magyarázza neki, hogy ők nem 
egyes emberek, hogy ha szükség, ezrekért kímélni is 
kell magunkat“ — ő marad vesztére, kárhozatra. Egy 
pillanatra meginog, látva legjobb barátját köuyezni, 
de aztán erőt vesz magán — folegyenesedik — s el

megy kedvesét meglátogatni, hogy elűzze homlokáról 
a redőket.

S ki az, ki képes egy Egmontnak homlokáról el - 
távoztatni a redőket? Az egv szeretetreméltó, eleven, 
de egyszerű polgárleány: K l á r i k a .  Klárika Göthe 
legtökéletesb nő-alakjai Margit, Lotti, Dorothea közt 
foglal helyet. Gyermeteg, kedélyes, de a mellett eszes ; 
szeretetreméltó, könnyed, de ha kell hősnővé válik. Jól 
tudja ellenálhatlan mivoltát; szegény B r a c k e n 
b u r g ,  egy derék, szorgalmas, jóravaló ifjú, árnya, 
rabszolgája a kedves leánynak. Szegény fiú! (3 szerel
mes az imádásig, a kétségbeesésig — és tudja, hogy 
szerelme nincs viszonozva, hogy Klárika egv főurba, 
egy világfiba, gr. Egmontba szerelmes. Sorvasztó bá
natában már a folyóba is bele akarta ölni magát; nem 
ment — úszni tudott — megmenekült. Ennek a sze
rencsétlen embernek sorsa mélyen hat reánk, teljes 
részvétünket érdemli ki. Mig ő keserg, sovárg, Klárika 
dalo l:

Glücklich allein
Ist die Seele, die liebt.

Hiába mondja gondos öreg anyja: Brackenburg 
szerelméhez fogható nincsen, a leány csak dalol és 
hallgatózik: ő jön! Egmont jön. Örömrepesve omlik 
karjai közé. „Egmont! Egmont! 0  du guter, lieber, 
süsser! kommst du? bist du da?“ És aztán követke
zik az édelgés, a csintalankodás, az a boldog együtt- 
lét, melyet csak szerelmesek élveznek. Egmont va
csorát kér. A mama nem tudja, hova legyen ijedtében, 
mint tálaljon föl ilyen fényes urnák. S Egmont csak
ugyan .fényes u r.“ Parádéban, arany gyapjúval dí
szítve jelent meg. Most már Klárikán van a sor, hogy 
ne tudja, hova legyen ámulatában. Nem mer köze
ledni; csak távolról szemléli a pompás bársonyt s pa- 
szomántot. Hanem aztán az édes, susogás közben ön
feledten közeledik, mig végre a hős szorosan kebelére 
szorítja a kedves teremtés. Kifejezés kell adnom egy 
nem épen lényegtelen tapasztalatomnak. Azt tapasztaltam 
ugyanis, hogy Göthe tragoediáiban a nők azok, kik rajong
nak a hősért, bálványozzák őt. A férfi pedig vagy 
nem érdemes e véghetetlen nagy szerelemre mint 
Stellában és Clavigóban, vagy ha szeret is, nem oda
adással, áhítattal, mint ezt tapasztaljuk Faustban és 
Egmontban. Nem oly emberek ezek. hogy szerelmük
nek éljenek. Ez csak mellékes foglalkozás. A nőt ha 
nemis tartják eszköznek, de nem is célnak, kiért vagy 
kinek elnyeréséért küzdjenek. Jó szerencse, hogy ezek 
a lánykák : Margit és Klára sokkal egyszerűbbek, 
naivabbak, sokkal inkább csodálják szerelmük tárgyát, 
mintsem Dolores-féle szemrehányásokkal állnának elő. 
Ez a körűimén) nem esetleges. Az uton-utfélen 
„objectiv“-nek nevezett Göthének életéből, viszonyai
ból magyarázható meg. Őt, mint szellemileg és pbysi- 
kailag gönyörü férfit imádták polgárnők és hercegnők egy
aránt. Még Byronuak sem volt annyi viszonya, mint neki.
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A férti és a nő viszonya, tragoedáiban ennek a körül
ménynek kifejezése.

Oráni Vilmosnak igaza vo lt: A jólelkü pármai 
hercegnőt a sivár Álba váltotta föl. A polgárok el 
vannak csüggedve, félve jönnek össze egypár bizalmas 
szót váltani, mert félnek, hogy árulás, zendülés cime 
alatt befogják őket. Hiába alarmirozza Őket Vansen, e 
semmirekelő kém. ők tudják jól, hogy most meg kell 
húzni a bagariát, mert különben fejőkkel játszanak. 
Méltán tartanak veszélytől. Álba ördögi terveket for
ral : becitálni az ország nagyjait, fejeit s aztán el- 
pusztitni, lefejeztetni őket. Oráni azonban túl jár a 
gálád eszén s nem jelenik meg, a mit elég körmön- 
fontan a herceg igy fejez k i : „der Kluge war klug 
genug, nicht klug zu sein.“ Egmont azonban vak ön
bizalommal megjelen. Itt van aztán Álba és Egmont 
közt egy jelenet, mely fénypontja a tragoediának.

Ez a jelenet arra a gondolatra bírja a embert, 
hogy párhuzamot vonjon „Egmont“ és „Don Carlos“ 
között. Nem mintha a jellemeket, mint ilyeneket, le
hetne és kellene párhuzamba tenni, mert Egmont se 
Carlossal, se Posával nem helyezhető egy sorba, mert 
Carlosnál nagyobb, de Posánál kisebb — a kettő közt 
áll. A németalföldi és a máltai mindketten egyaránt 
képviselői a szabadságnak a despotismussal szemben. 
Csakhogy Schiller hőse nagyobbszabásu, typicusabb 
alak, mint a Göthéé, mert mig Egmont csupán Né
metalföld szabadságáért küzd, Posa a világszabadság 
eszményét akarja megvalósítani.

Annyiban azonban, hogy Egmont egy magában áll 
a tragoediában, egy maga dominálja az egész situátiót, 
concretabb, megfoghatóbb alak. Tisztábban, zavarta
lanabbá kisérjük tetteit, kedélyállapotát. Nagyon jól 
tudta Göthe, hogy mit cselekszik, midőn a történe
lem dacára Hornt, tudvalevőleg elválhatlan bajtársát 
hősünknek, egészen tekinteten kívül hagyta.

A fönnebb jelzett összehasonlítást a kor festése 
tekintetéből lehet foganatba venni. Németország két 
legnagyobb költője ugyanazon epochát tünteti fö l; 
élőnkbe tár egy óriási küzdelmet, a vallásos fanatis- 
mus küzdelmét az ébredő fölvilágosodottsággal, a sö
tét múlt halotti némaságát a hajnalodó jövő eleven 
beszédességével, a zsarnokok kegyetlenségét a nemze
tek választottainak humanitásával.

Tekintsünk Fülöpre, ki durva bántalmakkal illeti 
angyali nejét és gyermekként esd bocsánatot az ősz 
inquisitortól; és tekintsük a nemes. magasztos Fo
sát. ki' feláldozza magát barátjáért, ha már a világnak 
nem hozhatta meg szabadságát. Nézzük Albát, ki pusz
iit, rombol a rend helyreállításáért s nézzük Egmon
tot, ki szelíd, meggyőző szavakkal, egy intéssel lecsil
lapítja a háborgó kedélyeket.

A mélyebb fölfogást, a raegkapóbb leírást két
ségkívül Schillernél találjuk: ő e kort jobban értette, 
nagyobb vonásokkal jellemezte, mint Göthe. Állítsuk

egymás mellé a két tragoediából a két fő jelenetet: a 
király és Posa, Álba és Egmont összeszólalkozását, 
Egmont merészen, rátartón lép föl, övé az első szó 
nem is váija, hogy Álba megszólítsa, nem is kö
szönti: „Jövök megtudni a király parancsait“. S a 
mint Álba a helytartók segédkezét hozza szóba a 
rend helyreállítása végett, amaz lesujtólag válaszol: 
„ön jobban tudhatja mint én, hogy minden lecsende- 
sült, mielőtt az uj katonák megjelenése a kedélyeket 
félelemmel s aggodalommal töltötte el.“ Ez a replica 
annyira lealázó, megsemmisítő Fülöp leghatalmasabb 
emberére, hogy ennek összes erejébe kerül kitörő ha- 

[ ragját elfojtani s reszkető ajakkal csak ennyit képes 
I mondani: „Ön arra utal, hogy tanácsosabb lett volna, 
j ha a király nem is hozott volna engem abba a hely

zetbe, hogy én e kérdést önhöz intézhessem.“ Szóból 
szó lesz. Álba sem marad adós, rásüti ellenfelére a 
lázadás bélyegét. Az egész beszélgetés sokkal inkább 
polemicus hangon van tartva, mintsem a valódi ihlet 
Egmont ajkairól el bírná némitani ellenfelét, — 
eszméinek ereje tönkre tenné amannak daemo
nicus okoskodásait. — Tagadhatatlan, hogy a ki
csinylés, a megvetés, melylyel Egmont tractálja Albát, 
mesteri: mindig csak azt kérdi, hogy a király mit 
akar s nem azt, hogy teljhatalmazottja mit szándék
szik. A királv megjelenését emeli ki, melynek hatá
sát elhibázhatlannak declarálja úgy, hogy helyettese 
megértheti mily elhibázott hatása van az ő megje
lenésének.

Helven-helyen emelkedettség is vehető észre, pél
dául midőn Álba kicsinylő nyilatkozatára a nép jóakara
tát illetőleg, hévvel felel vissza Egmont: „S nem a 
legbiztosb, a legnemesb zálog egy nép jóakarata ? 
Istenemre! Mikor érezheti magát biztosabbnak egy 
király, mint midőn mindnyája egyért s egy mindnyá
jáért áll jó t? “ — Sértő s majdnem megfoghatlan 
azon vonás, melyet Göthe hősének éppen e jelenetben 
kölcsönöz, az t. i. hogy a gravelingi győző, a forró 
vérü, rettenthetlen Egmont Álba ellenvetéseire, an
nak csodálkozására: „ezt tőled kell hallanom ?“ — 
retirádát fuj. Ez semmiképen sem indokolható. Ez 
esetben a higgadtság, nagyon roszul veszi ki magát. 
Vagy nem idegenszerün hat-e az emberre, midőn Eg
mont keserű kifakadás, méltó szemrehányás után Álba 
egy kemény szavára kijelenti, hogy ez nem az ő vé
leménye ?

Mi más Posa! Ez nem von vissza semmit, lát
szatát is kerüli a kitérő válasznak, a megmásított 
gondolkodásnak — pedig egy Fülöppel áll szemközt. 
Nemcsak egy bűvös, uj világot tár föl a jelen zsar
noka előtt, hanem fülébe is dörgi, hogy ez a jövő uj 
világ, mely most még csak eszményként lebeg az ő 
szemei előtt, kérlelhetlenül be fog következni s az ő 
— Fülöp — nevét egy Nero és Busiris mellé fogja so
rozni. Nemes hevében önfeledten gondolatszabadságot
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kér, de a midőn a király minden áron azt akarja, hogy j 
szegődjék ] be hozzá,j nemes büszkeséggel mondja: „Ich ; 
kann nichts Fürstendiener sein.“ S beszél tovább. 
Annyi hévvel, annyi tűzzel, hogy a király elmélyed né
zésében s önfeledten mondja: ilyen embert soha se 
láttam .

Álba épen nincs ily mélyen meghatva. 0  hideg 
nyuga lommal kéri a távozni akarónak kardját. Egmont 
veszve van. Mély börtön fenekére dobják. Itt aztán elmél- 
kedhetik a történtekről, reményeiről. El benne a bit, 
hogy a nép. hogy barátjai, kiszabadítják. És Klárika! 
ah! ha férfi lenne, keresztül törne a falakon s visz- 
szaadná azt, mit megköszönni egy királynak is súlyos: 
szabadságát. „Kelepcébe került hős! te nem birsz sej
telemmel arról, hogy hű szeretőd, miután nem sikerült 
fegyverre szólítani a népességet, s miután elkerülhet- 
len vesztedet látta, elbúcsúzott az élettől — érted : 
készülj te is a halálra.

A hős ez igazságtalan ítélet hallattára, tompa 
merevségbe sülyed s észre sem veszi, hogy egy ember 
maradt mellette s részvétteljesen tekint reá; ez F é r 
d i n a n d, Álba természetes fia. „Te maradsz, te állsz? 
Irtózatom növelni akarod jelenléted álta l?“ De az 
ifjú ember marad, előadja korán felkölt vonzalmát, a 
tiszteletet, a melyet a szerencsétlen iránt érez. Mi jól 
esnek, a résztvevő szavak az elitéltnek, megédesítik 
utolsó perceit, sőt reménysugárt fakasztanak keblé
ben : „Ha lelked oly erősen szit az enyémhez, ments 
meg engemet.“ Ferdinand azonban fuldokolva mondja 
el, hogy ez lehetetlen. „Tehát nincs menekvés ! édes, 
barátságos megszokottsága a létnek és cselekvésnek!
El kell tehát válnom tő led! Az ember azt hiszi, 
hogy intézi és vezérli életét, pedig a sors az, mely ellen- 
állhatlanul vonzza és magával ragadja bensejét.“ 
Ferdinandra bízta Klárikát és hü cselédét, istenhoz- 
zádot mond annak, kitol a sors csodálatos módon 
ugyanazon percben fosztja meg, melyben barátul adta.
A végperc közéig. Egmont ágyára dűl. Elszenderül. 
Alma felséges: a szabadság istennője Klára képében 
előtte megjelen, lebegve száll alá, hozzá babérkoszorút 
tűz homlokára — s eltűnik. így már vidáman gondta
lan hajtja nyakát a bárd* alá. Nem hiába vérzik el ő 
és annyi nemes ő vele. Németalföld szabadsága lesz 
a kiontott vér gyümölcse.

Végh Arthur.

Z E N E .

Liszt és az uj ném et zeneirány. III. Ki a
magyar zene természetes modulatorikus gazdagságáról 
mitsem tud, azt a számtalan szebbnél szebb népdal
lamra utaljuk, különösen pedig azok harmonikus for
dulataira, melyek e dallamok melódiájában találhatók 
és lelik alapjokat

Megközelítő fogalmat sem alkothatunk magunk
nak, — hacsak nem volt alkalmunk tapasztalni — a 
modulatorikus elemről és annak őseredetiségéről a ma
gyar zenében, mely a nép legalsóbb rétegeiben is föl
található, hol zenészeti képzettségről szó sem lehet. E 
sorok írójának számtalanszor volt alkalma e részben 
tapasztalatokat gyűjteni s véleménye ez iránt csak erős- 
bül. Egy példát már kuriozitása végett is fél kell hoz
nunk. Vass Jenő gróf erdélyi jószágán egy bandától 
(mely 10 darab hegedűsből állott és semmi egyébből) 
hallottam magyar dallamokat játszani. Cigányok vol
tak, de nem olyanok, mint azok, kik a városokban 
rendes zenetársasággá alakulnak, hanem ama fajból, 
mely sártéglák készítésével és tapasztott földből csi
nált házak építésével tengeti életét. Egész heti fárad
ságos munka után, vasárnap előrántják a hegedűt, hogy 
azzal táncra serkentsék a falu népségét. Mily csodá
latos nótákat hall itt az ember, — azt leírni nem, csak 
tapasztalni lehet. Játékmodorukról azt hinné az em
ber, hogy nagy tanulmányokat tettek a modulatióban 
s hogy e művészetet virtuozitásra vitték. Minden egyes 
népdalban a legkülönfélébb és legmerészebb átmene
teket halljuk, de azok mindig oly természetesek, mi- 
kép senkinek sem jutna eszébe azt mesterkéltnek, 
vagy természetellenesnek találni.

Ha elég terünk volna hangjegy-példákra, bárkit 
is könnyen meggyőzhetnénk állításunk valóságáról. 
Újra állítjuk tehát, a magyar zene más népek zenéjé
től különösen kiváló modulatorikus elemei által külön
bözik. Még jobban elüt azonban a magyar zene a 
a többi népek nemzeti zenéjétől a benne oly sokszor 
fellépő intervallumok által.

Egészen különös hangsora van, melyhez hasonlót 
a közönséges moll-hangsort kivéve, seholscm találunk. 
Lássuk közelebbről.

A hangsor ez: A—H—C—Dis—E—F—Gis—A.
A szokásos moll-hangsortól azáltal különbözik, 

hogy nem áll három egész, három fél és egy póthang
ból, mint a mollhangsor, csupán egy egész, négy fél 
és két póthangból. Mily harmóniákat lehet ily hang
sorban alkotni, azt minden hármonikus jól tudhatja. Tap- 
pert elragadtatással beszél róla a „Zenészeti Encyklo- 
pédia“ „Akkord“ cimü fejezetében, és szintén kiemeli, 
mily rendkívüli hármoniákat lehet e hangsorban elő
állítani. Részünkről a magyar zene e sajátságát kiak- 
názhatatlan bányának tartjuk, mely a leggazdagabb 
harmóniai kincset rejti magában. Liszt Ferenc genia- 
litása megnyitotta előttünk e bánya torkolatját, s most 
tőlünk függ, ezen kincseket, melyeket művészi ősanyag 
gyanánt eddigelé az éj homálya elfödött, a nap fényes 
világánál bemutatni.

Hogyan kelljen e gazdag ősanyagot müvészetileg 
értékesíteni, arról majd alkalmilag bővőbben és be
hatóbban fogunk szólani. Itt csak azt akarjuk megem-
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liteni, hogy csupán oly genialis művész mint Liszt 
Ferenc mutathatta ki -  merészen előretörő szellemé
nek számtalan, a zenevilág legnagyobb és legértelme
sebb részétől remekműnek elismert alkotásai által — 
a magyar zeneköltészetben követendő utat. És az 
egészet még fontosabbá teszi ama körülmény, hogy 
Liszt a nemzeti után törekvő benső ösztönénél fogva 
teljesen belemerül a magyar dallamokba, melynek kö
vetkeztében számos oly müve keletkezett, mely legked
vesebb nemzeti dalainkat és táncdallamainkat a leg
szebb alakban mutatja be. Ez volt Liszt további al
kotásának és ránk nézve annyira nevezetes eredetisé
gének csirája. E pontnál ugv hisszük mindenki ön- 
kintelenül fog „Rhapsódiájára“ gondolni.

Liszt működésének bírálásában — mint már em
lítettük — ama téves nézet jutott érvényre, hogy ő, 
Wagnerhez hasonlólag, a német művészet apostola. 
Ennek bebizonyitására mind egyéniségének megvilágí
tása. mind müveinek beható boncolása szükséges.

A rendelkezésünkre álló csekély tér nem engedi, 
hogy a mester összes alkotását vegyük bírálat alá, 
s igy csak annak két legnevezetesebb munkáját hoz- I 
zuk fel, melyek legalkalmasabbak annak megcáfolá
sára, mintha Liszt F. müvei a germán elem bélyegét 
hordanák homlokukon. Az általunk választott két mü 
a Dante- és Faust symphonia. Liszt egész egyénisége 
éles ellenmondásban áll a német, vagy jobban mondva 
a german elemmel. Oly országban született, hol az 
emberek vére forróbb és sebesebben lüktet, mint a 
german népeknél, még ha az élénkebb délnémeteket 
vennők is tekintetbe. A magyar nép gondolkozásmódja, 
egész szellemi tevékenysége sokkal gyorsabb és eleve
nebb, habár felületesebb mint a németeké és Liszt F. 
tetőtől talpig magyar. Azon erő, melylyel szellemének 
kifejezést kölcsönöz, indulatos, villámszerű — habár 
nem is oly súlyos, mint a németeké. Liszt zenéjének 
szenvedélyes áradozásai a magyart ellenállkatlanul ragad
ják magukkal, mig a német a legszenvedélyesebb mozza
natokban is megőrzi a nemzetét jellemző nyugalmat. 
Lisztnek nemcsak neve magyar; magyar ő testestől- 
lelkestől s ezt tettel, szóval számtalanszor bebizonyi- 1 
tóttá már. Hogycsak koronként tartózkodott hazájá
ban, az csupán művészeti életünk nyomorult viszonyai
nak tulajdonítandó.

Helyesen és bölcsen felfogta ő, hogy hazájának 
úgy sokkal többet használhat, ha művészi befolyása 
nem csupán hazájára, hanem az összes művészi világra 
kiteljed. E végből oly tért kellett neki keresnie, mely 
azt lehetővé tette s e tér, melyet ő meg is talált, —

e tér a nagy világ. Sohasem keresett ő, mint sokan 
mások, egy második hazát, sőt nem is alapított magá
nak állandó tűzhelyet. S ha őt hosszasabban találjuk 
egy helyütt, úgy csupán szellemi élet az, mi őt le
bilincseli. Nem egyszer nyilvánította azon óhaját: vajha 
hazájában fejezhetné be pályáját! És most, midőn 
Liszt közöttünk tartózkodik, teljes szépségében m utat
kozik szive, amennyiben két fényes ajánlatot utasított 
vissza, csakhogy hazájának használhasson. Egy német 
fejedelem egyik legszebb falusi birtokát ajánlotta fel 
Lisztnek állandó 1 khelyül. És mit tesz a mester? 
Visszautasította ezen ajánlatot, remélve, hogy hazájá
ban hivatalt, jobban mondva, súlyos terhet vállalhat 
magára öreg napjaiban. A második ajánlatot, melyben 
a bécsi Beethoven-ünnepély rendezői kérték fel, hogy 
közreműködésével ez ünnepélynek fényt kölcsönözzön, 
szintén visszautasította, mert kötelességének tartá a 
hazája fővárosában rendezendő Beethoven-ünnepély 
rendelkezésére bocsátani erejét.

S Z Í N H Á Z .
Nemzeti színház. Tegnap, mint Beethoven 

születésének százados emlékünnepén, Göthe „E gm on t
já t játszották. A nagy német költő szomorújátékáról, 
melyet Szigligeti Ede ültetett át, irodalmi rovatunk 
közöl tanulmányt , minélfogva becséről szólanunk e 
helyen tökéletesen felesleges volna. Az előadásról 
csak legközelebbi számunkban emlékezhetünk meg; 
ekkor fogunk szólani az egész Beethoven-ünnepélyről, 
mely előkészületei után Ítélve, igen fényes leend. 
Színházi hir gyanánt említjük, hogy a nemzeti színház 
igazgatósága újabban B 1 a h á n é Kölesi Luiza asszonyt 
szerződtette. A népszínművek kedves alakot nyernek 
benne, miután nemcsak szépen iskolázott hangja, ha
nem eleven játéka is van.

TARTALOM: Vallásköltészeti tanulmányok. — 
Lassan, lassan jő az alkony. D o b ó  László. — Plato 
szerelme. Beszély. — Tárcalapok. — Irodalom. — 
Zene. — Színház.

Felelős Bierkesítő: Kia.ló:
Szana Tamás. Fekete Bernát.

P e s t , 1 8 7 0 . A  „ M IN E R V A “ g y o rssa jtó n y o m á sa .
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SZÉPIRODALMI KÖZLÖNY.
IRODALMI, SZÉPMŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI HETILAP.

VALLÁSKÖLTÉSZETI TÁKOLMÁNYOK.

Az uj vallás, uj istentisztelet s a keresz
ténység nagyszerű eszméje mély befolyással 
volt a költészetre is. Az előbbi külsőségeket 
a szeretet, benső meggyőződés s a s z ív  mélyén 
alapuló cultus váltá fel. Nem a bölcselő ész 
egyedül, hanem az ész és s z ív  tőn valakit az uj 
vallás tagjává. Nagy előnye a kereszténység
nek — szól Eötvös —  melynek korunkban az 
emberiség magasb kifejlését köszönhetjük, mi
szerint^ vallás, nemcsak cultusban, hanem oly 
tanban is áll, mit nemcsak érteni, hanem érzeni 
is kell.*) A világ világossága megtisztitá az 
előbbi eszméket, nemes érzéseket adott a szív
nek, —  s kell-e ennél több, hogy az ily hiten 
alapuló, ennek hátterét felhasználó s körében 
mozgó vallásos költészet virágzásnak indul
jon , mély gyökeret verjen, s messze kiható 
gyümölcsöket teremjen ? Ha a zsidók világ- 
történelmi hivatása volt megőrizni az igazságot 
a maga fönségében; ha a görögök arra látszot
tak hivatva lenni, hogy a nyerset is széppé te
gyék s az eszményi iránt lelkesedést ébreszsze- 
nek: bátran mondhatjuk, hogy a kereszténység 
a remeket a fenséggel összeegyeztetni, s a köl
tészetben a classicitást a romanticismussal, az 
anyagot az alakkal kibékíteni van hivat
va. Ez a kereszténység költészetének valódi 
célja, helyes iránya. Mig ugyanis eszméivel 
a legáthatóbb világosságot gyújtja meg lelkünk 
egén, s az élet útja és rendeltetésünk, a terem
tett lények, azok végcélja, s a teremtőhöz való 
viszonyra nézve fenséges fényt dérit: addig az 
Isten iránti hitérzet kifejezéséül a legszebbet a 
legszebben akarja nyújtani. Ez az eszmény, 
melyet a keresztény vallásköltészet maga elé 
tűzött, s mely felé folyton halad. A keresz
ténység forrásai, tana, általán eszméje valóban 
megfelel a fönnebb jelzett feladatnak. Mert a 
kereszténység, valamint a philosophia, legmé-

*) XIX. sz. eszméi I. 447.

II.

lyebb tárgya, úgy alapja is a legfonségesb köl
tészetnek. A világmegváltó a föld drámájának 
központjává válik. 0  betölté, mit vágyva, re
mélve zengtek az ókor dalnokai, Homér épugy 
mint Dávid, Horác mint Jeremiás. Tana neto
vábbja azon boldogságnak, mely a halandót a 
föld e porában megilleti. Személyisége, — 
minden tette éginek vallja; ő liozá le a földre 
az eget s a költészet általa könnyebben szár
nyal az éghez.

De nemcsak mint tudomány, hanem, min 
erkölcstan is fönséges lévén a kereszténység 
képesíti a költészetet a fönnebb jelzett eszmény 
valósítására.

A kereszténység költészetében telje
sül Lamartine álma: „A költészet az ember 
benső, égi visszhangja. Isten maga adta azt 
neki, ez volt az első kiáltás, mely fölhatott 
hozzá az emberiség ajkáról, s ez lesz az utósó 
hang. Istentől jött, hozzá fog visszatérni, ter
mészeténél fogva hozzá megy. “ Ezen égiek iránt 
nyilvánult vágy egyesülve a gyarlóság tudatá
ból származó alázattal, szü li: „ama komolyabb 
árnyalatot, azt a keresetlen egyszerűséget, mely 
a valódi keresztény költészet egyik főjellem
vonása.“ A tárgyhoz szól jeles kritikusunk, Sa
lamon Ferenc : „A keresztény költészet a szen
vedélyek s külső benyomások feletti uralkodás
vágyból származó tűnődésből veszi eredetét, s 
ezen teljes hite mellett is kétkedő, a tökélyre 
törekvés mellett is megalázkodó elvből meriti 
nagyobb szellemiségét, magasztosságát, s ugyan
ez teszi mélyebbé, szivrehatóbbá is .“

S e költészet mindig anyja keblén nyugo
dott, a vallás által hitérzetünk kifejezéséül hasz
náltatott, az isteni tisztelet nagy részét képezé, 
s igy, mint eszköz az egyház kezében, felkarol- 
tatva egyesek buzgalma által, termé ama reme
keket, melyeket korunkban bámulni, de utánozni 
nem bírunk.

Az egyház első atyái minden eszközt föl
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használtak, melylyel a keresztény ügy diadalát 
előmozdíthatni vélték. Tudományt erénynyel 
párosítottak, s hogy a szívre is hassanak, imá
kat, hymnusokat szerkesztettek, fölruházva azo
kat a költészet legnagyobb egyszerűségével és 
fenségével. Egyszerűség és fenség két jellege 
a kereszténységnek, fenség s mégis egyszerű
ség criterium a költészetben. Mély a keresz
tény hit érzelme, a valódi mély érzés pedig —  
Villemain szerint —  mindig tudatában van sa
lát erejének s innen vau, hogy ereje legnagyobb 
kifejtésében sem veszti el nyugalmát. Ez ön
tudat nyomja az érzelemre a fenség bélyegét, ez 
teszi a keresztény vallásos költészetet is oly fen
ségessé. „Lehet-e fenséges a mi nem egy
szerű ! “ kiált föl Petőfi. Ez az egyszerűség 
az, mely Chrysostom, Aurelius, Prudentius lant
jain oly remek érzelmeket csalt ki, Daniénak és 
Tassónak világhírű babérokat szerzett, Lamar- 
tine-t és Chateaubriand-t halhatlanná tette s Ad
dison és Milton koszorújába a legszebb virágot 
fűzé.

A rómaiak s görögök megállapodtak az 
é r z é k i n é l ; ez volt a határ, melyen túl nem men
tek; e megállapodott világnézlet s tovább nem 
hatolás teszi egyrészt derültté, másrészt ko
molyabbá az antik költészetet; mig ellenben a 
kereszténység, mely homlokegyenest ellenke
z i k  a z  i l y  v i l á g n é z l e t t e l ,  s  m e l y  egy fensőbb 
philosophia köveit tévé le üdvös tanával, mely 
a föld porát éghez emelé s megmutatá az utat 
fölfelé, s bátorít folyton ég felé, mely nem a 
külalakra, hanem az érzésre tekint, s ennek 
emelkedettségét, tisztaságát veszi zsinórmérté
kül, mely irtózik a régi felfogástól: a romanti
kát szülé.

Égbe irányzá ugyan a kereszténység min
den erőnket, de az ember földi lény s az egyé
niség eme küzdése a természet és szellem 
közti harcban, képezi a romantika főjelle
gét. Nem tekintett ez a müformára: a gondo
lat volt a fő. De, miután minden művészetnek, 
minden irodalmi műnek mindenekelőtti célja a 
szép, mintájául mintegy a zsidó paralellismu- 
soknak, hogy e résznek is megfeleljen: behozá 
a rimet.

S ez volt a költészetnek, leginkább a ke
reszténység emlőin fölsarjadzott vallási költé
szetnek jellege egész a 15. századig. Mindad
dig a költészet a keresztény romanticismus jár
mát viselé, s mivel elhanyagolá a technikát, de 
leginkább azért, mert nem birt megállapodott 
életnézletre felvergődni s folyton tusakodottazér- 
zék és szellem igényei között; s hiányzott a 
tekintet ama derült tisztasága, mely a nagyot s

kicsinyt elkülöníti, s miután az emberi érzés, 
gondolkodás és alkotás minden mozzanatában 
a létei örök ellentétét fölismerni nem tudta: ki
tűnőt nem hozhatott elő mindaddig, mig a szel
lemet s természetet a költészet terén kinembé- 
kité. Ez pedig a 15. században történt, midőn 
a classicus mivelődés Tiber partján Petrarca, 
Dante, Tassó által uj életre ébresztetve s északi 
Európába is utat törve, az antik irodalom ölén, 
annak művészeti legét fölhasználni, elsajátítani 
s az uj világnézethez idomítani törekvék; mi
dőn elvették az ókor classikusaitól mindazt, a 
mi szép,s vallásos meggyőződéseik szép kifejezé
séül használák; midőn az éket, melyet a régiek 
Jupiter nevéhez kötöttek, az egy Mindenható
nak ajánlották fel, s azon gyöngédséget, mely
lyel istennőik melegebb, nemesebb érzelmeit 
dicsérék, egy fensőbb eszményképre, a szű
ziesség s anyaság megtestesült, utólérhetlen esz
méjére, a kígyó legyőzőjére, Máriára ruházák. 
Miután a romanticismus megtisztulván előbbi 
századoknevelte salakjaitól, ezentúl teljesen a 
gondolat, az uj világnézlet tiszta fogalmát s túl
súlyát érezteté, s kimenekült gátló bilincseiből, 
felszabadná a már-már theologia, bölcsészft vagy 
merev realitás örvényéből a költészetet: a classi- 
kus elem ujr afölélesztése,a régi művekben nyilat
kozó szép iránti lelkesedés s ennek teljes átér- 
zése által, egyesité e két irányból azt, a rniösz- 
szeegyeztethető vala, t. i. a romantica gondola
tát s a classicitás alaktökélyét.

Azonban még egyszer küzdenie kelle a ro- 
manticismusnak a remekkel. A 17. század kö
zepén és a 18. század kezdetén, XIV. Lajos ko
rában a franciák a remek fölélénkülése által egé
szen uj irodalmat alapítván, miután letűnt Ra
cine, Corneille, Moliére csillaga, epigonjaik pe
dig mestereik tökélyét utolérni nem bírták, mi
ként az mindennek tulh ajtósában előfordul, úgy 
náluk is merevvé lett az affectált classicismus, s 
csak forma volt, mely hízelgő külszin alatt ál
tatott. Ezen irány megtámadója volt a néme
tek közül a múlt század végén Lessing, a fran
ciáknál pedig Hugo Victor, Lamartine és Bé- 
ranger, kik újra kivivák a romantica felsőségét. 
S azóta is foly a harc a romantica s antik közt, 
nem is annyira e két fogalom, mint inkább az 
egyik s másik elem túlsúlya fölött. A legújabb 
irányú romantica a nép szellemi kincséhez for
dul, az antikból pedig ma már csak a benne 
utólérhetlen alak s anyag összhangzásának tö
kélyét hagyták fenn ; a mythologia többé nem 
zománca a költészetnek, nem képviseli többé an
nak jelvi részét; az újkor uj eszméivel utat tör 
a költészetbe is.
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De mi köze ezeknek vallásköltészeti tanulmá
nyaimhoz ? —  mondhatná valaki. Hisz a vallá
sos költészet célja az isteni szép föltüntetése a 
természetben, emberben, mi köze tehát ennek a 
remek s regényes harcához ? Igenis, igazuk van, 
de viszont kérdem : mi okozta, hogy a költészet 
az első századokban, mindinkább elhagyva a 
görögök- és rómaiakat, egyszerűségre s gondo
lattömörülésre törekedett ugyan s ezt el is érte, 
de végre merev pliilosophiává fajult a scholas- 
ticában ? Mi okozá, hogy a középkor költé
szete nem birt szilárd álláspontra emelkedni, 
hanem a gondolkodás s érzelem örök ellentétei 
közti ingadozás által, elégiái hangulatot adott 
majdnem az egész kornak? A kereszténység 
tette ezt, az előbbit virágzása folytán, az utób
bit a középkorban követett egész iránya által. 
Ütött a perc, jött a vihar, a classicismus újra 
felmerült; nem egy harcot víttak egymással, s 
most mindketten gyámolitják a költészet szivre- 
hatását s a legszebben egyesülnek a vallásos 
költészetben.

Továbbá az a különbség az antik remek és 
kér. regényes közt, hogy mig az ókori alakjai
val, költői-alkotta eszményeivel teremté az ál
talunk bámult szép müveket, a kereszténység 
saját igazságait vevén fel classicumul, ezt igyek
szik a régiek alaktökélyével, elvonva a régi

merevségtől, előadni. Egyébkint mindig igaz 
marad: classicitás ott van, hol remeklő ész mű
ködik.

Classicus gondolatot nem képzelhetek szép 
forma nélkül. Valami kontár agyonkinoz egy 
gondolatot, ráalkalmaz az aesthetikában talál
ható minden segédeszközt, különféle szempon
tokból törekszik azt megvilágítani, holott a re
meklő ész pár szóval előadja azt és sokkal hi- 
vebben.

A keresztény költészet, ha a keresztény 
szellem energicus hangjául tekintjük, meggon
dolva ama hatást, melyet még a legvadabb szívre 
is gyakorol, úgy Olaszország mint Pezsiaforró, 
Island és Kamtsatka fagyos ege alatt, tekintet
be véve a kereszténység magasztos szellemét, 
mondhatjuk, h ogy: tulmagaslik minden költé
szet felett.

A költészetben, valamint a hitben is, mindig 
vannak Istennek választottai, s valamig az er
kölcsi sZép iránti lelkesülés minden kebelből 
száműzve nem lesz: valamig az támaszra talál 
az emberi lélek minden nemes szenvedélyében, 
időről-időre fel fogja gyújtani a költői gondolat 
villámát. „Hit, szabadság! —  igy kiált fel 
Villemain —  mig ti vagytok, mindig lesz köl
tészet. “

SZELETY VICTOR

EGY ARANY TOLLRA.
Mit egykor Adtál, azt a tollat,
Nem tudom hogy ? de meglelém.
— Oh drága kincs ! jer, megcsókollak, 
Rajtad nincs árnya, szennynek, foltnak. 
Mint az ő szomorú nevén !

Hogy rád nézek — nem ngy mint régen ! 
Visszavered bús arcomat.
Tisztább vagy, mint a tűz szemében, 
Tisztább a vágynál hő szivében, 
Fényesebb, mint a gondolat!

Jer, ird le báját szép rímekbe’ .
És . . .  beszéld el gyalázatát !
Aztán pusztulj el mindörökre :
Bár nem a tenta szennyezett be,
De az, hogy tettét leirád !

PRÉM JÓZSEF.

A GYÁSZOLÓ ÖZVEGY.
Beszély. irta: TÓVÖLGYI TITUSZ.

I.

A z 1 8 6 5 -d ib i kön iggrátz i ü tk ö ze t után  szám  sz e 
rint 6 0  ezer em berre  a lk a lm a zta to tt  osztrák  részrő l ez  
a k ife jezés: „ v e r m is t ,“ —  v a g y is  „oda van* a fö ld 
b en , vagy  az égb en  ta lá n , de az o sztrák  árm ádiában  
sem m ifé lek ép en  ÍÖ1 nem  ta lá lh a tó . A nnak az o d a -

lév ő  hatvan ezer  em bern ek  fe le  m agyar  volt, s hihető
le g  n ag y o n  sok  b irt i t t  ap ával, anyával, fe le sé g g e l, sz e 
retővel^ te stv ér r e l sa t., kik „oda le v ő “ szeretettjük  
u tá n  szom orú  és s ir a lm a s g y á sz t  ö ltén ek .

P ik an k a  H erm in  h u szo n n ég y n ek  v a llo tt  h a rm iu c-
75*
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két fiatal évének dacára, körültekintése közben egy
szer csak azt vette észre, hogy „oda van4, nem ö, de 
kihez sirigtartó hocus pocus mézes láncai kőtözék, 
az oda van. Ritter Kaprelnaki Árminnak, ki Magyar- 
országban tévé le házassági esküjét egy kisvárosi 
templom oltárának busán pislogó négy, félig viasz és 
félig mylli gyertyája előtt, — nem volt se híre, se 
hamva; úgy eltűnt, az elő s Pozsonyig curukkolt vitéz 
hadsereg arany port-epée-s tiszturai közül, mintha 
világéletében soha se húzott volna lénungot, melyet 
nem is azért húzott vala, hogy meghaljon, hanem, 
hogy megélhessen, ügy látszott azonban, hogy a halál 
most az egyszer betette előtte a Rechnungs-kanzellá- 
ria ajtóját, honnan többé csak egy fityinget se vala 
kiemelendő, és leve ez utón Kaprelnaki Pinkanka 
Herminből olyan gyászos egy özvegy asszony, a ki 
keservében nem tudott hova lenni. Csak az az egyetlen 
egy vigasztaló gondolata maradt meg szegénynek, 
hogy arcához igen jólállt a fekete ruha.

Sajnálták is az emberek. Darab ideig az egész 
ország, tehát X: város lakói is az elesettek roppant 
számáról beszéltek; egyiknek gyermeke, másiknak férje, 
harmadiknak barátja esvén el, vagy lévén oda. Az ily 
fájdalommal tetézettek aztán rokonszenvező tekintetet 
vetettek egymásra, s midőn saját fájdalmaiktól tehették, 
részvevőleg emlékeztek meg a másokéról is, mintegy vi
gasztalván magukat az által, hogy nem csak egyedül 
nekik van bajok a halállal.

— Hát az a szegény Kaprelnakiné — sóhajtott 
egy öreg asszony kinek valami távoli rokona „volt 
oda“, nagy kerek szemüvegén keresztül a szobákban 
ülőkre tekintve, kiknek három harmadrésze asszonyok
ból álla, — hát az a szegény asszony!

— Az valóban szánalomra méltó, — jegyzé meg 
Kököriné harmincéves létére hatvanéves férjjel bír
ván, — az igazán szánalomra méltó. Fiatal volt mind 
a kettő, és úgy szerette egymást! Hány ember van a 
világon, kit úgy elvihetett volna a halál, hogy még 
csak egy ‘könv se gördült volna utána, csakhogy 
annak se kell az, a kit senki se tud szeretni. — E 
szavak után nagyot sóhajtott, oldal-tekintetet vetett 
a falon függő nagy tükörbe, nézvén, úgy van-e még 
ama hajfodora homlokára illesztve, mint azt otthon 
odaigazitá, s mire Kopár Józsi városi levéltárnok ur 
azt mondta, hogy: az arcnak valami költői kifejezést 
kölcsönöz.

— Szegény Hermin mindig sir, — jegyzé meg 
Hegyes orvosnő, egy igen elegans dáma, kinek férje 
háromezer forintot nyert a lutrin, Bécsben volt, és 
feleségének olyan ruhát hozott, a milyet X városban 
még nem láttak, — csak észre ne vegye, hogy ő 
a fiatal hölgy- pátién eknek kurizál, hanem a helyett 
csípje ki magát, s kurizáltasson magának más valaki
vel ő is. Családi életben valóban nincs is szebb a 
kölcsönös egyetértésnél. — Az a bécsi ruha volt most

Hegyesnén, ki úgy ült a tükör előtt, hogy egészen 
láthassa magát, s a tekinteteket, melyeket reája szór
nak. — Szegény asszony mindig sir, — szólt tetszel- 
gőleg végignézve magán. — De sirhat is. Férje egy 
valóban müveit, s udvarias ember volt, (s egyik szép
tevője Hegyesnének), minden gondolatát kereste nejé
nek, s hü volt hozzá mint (egyéb hasonlat nem ju t
ván hirtelen eszébe, azt mondta ki, a mi szájára 
jött) — mint egy pincsi !

A többi nők lopva egymásra tekintettek, de mert 
a jelenet igen siralmas szint öltött magára, tehát 
nem mosolygott egy sem, hanem ahelyett egymásután 
sóhajtottak.

Most halkan, mélabusan megkopogtatták az aj
tót, mire a háziasszony nagy kerek szemüvegén át 
eltekintett a többiek fölött, s a már nyíló ajtóra nézve 

j k iá ltá :
— Szabad!
Egy feketébe öltözött, halvány hölgy lépett a szo

bába, szemének környéke vörösre volt dörgölve, fehéres 
i sápadt arcát csak félig takarta a fátyol, kalapja kissé 
j homlokára volt huzva, lévén homloka különben igen 
I nagy, s a kalap alól apró hajtekercsek voltak kiszedve, 

s gondosan a halvány arcra illesztve, melyek igen 
! nevelték annak érdekességét. A rövidujjú ruhának 

felső karjától le a kézig, átlátszó fekete fátyol fődé a 
gömbölyű karokat, s a gyászruha kissé duzzadó rojt
jai, karcsúbb kinézést adtak a különben talán túlsá
gosan nyúlánk alaknak.

Szegény hölgy, mit is tehetett volna fájdalmá- 
i ban egyebet, mint öszhangzásba hozta azt egész ki

nézésével, mert hiába, ha az embernek a fájdalom 
költőiségéhez nincs Ízlése, elronthatja az egész benyo
mást, melyet a szemlélőre kíván tenni. Szóval művé
szet nélkül minden érzelem darabos, és nem simul 
úgy az emberek szivéhez, mint azt azok megkívánják. 
Mindenben meg kell felelni az Ítészét szabályainak, de 
mindenben! — tudják ezt meg azok. kik eddig saját 
eredetiségében kedvelték a csupán isteni kéz által 
kiállított neveletlen természetet.

A mint a hölgy belépett, rögtön fölemelkedtek 
ülőhelyeikről a már ott lévők, legrészvevőbb arcot 
igyekezvén vágni: a bécsi ruhás asszony, mintegy 
tudtul akarta adni, hogy még oly ruha alatt sem 

: ment a rokonszenvező fájdalomtól.
A belépő sorba csókolta az elébe sietőket, s úgy 

tett. mintha se az egyiknek költői kinézést kölcsönző 
; hajfodrát, se a másiknak lutri által került bécsi ruhá- 
1 já t nem venné észre, még a tükörbe is oly szenvedő 

tekintettel pillantott, miként senki se mondhatta volna 
róla, hogy maga és a többi asszony közt tesz öszeha- 
sonlitást.

A háziasszony is elébe tipegett, egész részvét
tel ölelvén őt meg, s cuppantva száraz ajkát annak 
talán még igy is zamatosabb ajkaihoz.
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— Isten hozott édes Herminem! De jól tetted, 
hogy meglátogattál. Én is el akartam tegnap menni 
hozzád, hanem egy kissé borús idő volt, a mi nekem 
fejfájást szokott okozni, ámbár igen, igen sajnáltam, 
hogy meg nem látogathattalak; — tévé hozzá oly 
hangon, melyből tökéletesen kirítt a szokásos hazugság 
fölvett és elfogadott szabálya, de ami hiába, az hie
delemhez tartozik, s különösen az ily esetben emeli 
az inkább szavakban, mint a szivekben mutatkozó va
lódi részvét becsét.

— Hogy vagv édes Herminem? — hangzott 
most e kérdés jobbról balról, mely mintegy figyelmez
tetője volt a gyászoló hölgynek: hogy neki tulajdon- 
képen most roszul kell lenni. — ki hogy e figyelmez
tetésnek, s az emberi gyarlóság e szokásos követelésé
nek megfeleljen, azonnal készületeket tett a síráshoz.

— Köszönöm, — szólt zsebkendőjét elővonva,
— köszönöm. — Ah istenem ! Hogy volnék én ? — 
A zsebkendőt most arcához emelte. A hölgyek körül
vették s különösen a bécsi ruhás igyekezett fodrainak 
felhőzete közül, a részvét democraticus völgyébe lebo
csátkozni, a mi valóban szép dolog, mikor az ember 
keble tele van emelő ruha-örömmel.

— Szegény Hermin! — sohajtá a bécsi ruhás 
asszony.

— Vigasztalódjál kedves Herminem; — mondá 
a költői fürtök büszke tulajdonosa.

— 0  még haza jön. Meglátod, hogy haza fog
jönni.

— Soha, soha! — kiáltá a gyászoló asszony, és 
zokogásba tört ki. — Soha! soha! Három hónapja 
már, hogy megkötötték a békét, már mindenki itthon 
van, vagy a kik nincsenek, azoktól levél, vagy tudósí
tás érkezett. Ha élne, nem bírná megállni, hogy ne 
tudósítaná, a kit annyira szeretett, s ki felől tudná, 
hogy meg fog repedni a szive!

Hermin most a hajfürtös hölgy vállára borult, 
mert Hegyesnével ,,eiferozott‘- az előtt is, most pedig 
a bécsi ruhával nem tudott hirtelen kibékülni. Aztán 
zokogott nagyon, de nagyon!

— Ugyan Hermin! — Vigasztalák őt mindany- 
nyian ! — hiszen mi is bírunk szívvel, mi is föl tud
juk fogni, hogy mily kínos lehet az ily veszteség, de 
hát látod édes Herminem sat. sat.

— Nem ! nem! nem ! — Én nem akarok éln i!
— Kiáltozá a hölgy, s könyei ezáltal mintegy 
rohamra vezényeltetve, még jobban folytak, — én nem 
akarok élni nélküle! — Eljöttem hozzátok, hogy el
búcsúzzam. Én megyek utána s keresni fogom a kór
házakban és a sirhantok közt, vagy megtalálóin vagv 
meghalok, de nem fogok élni nélküle! Én nem fogok 
élni nélküle!

És a hölgyre nézve hasztalan volt minden 
további vigasztalás, minden szó-beszéd, ő egyszer föl
tette magában, hogy menni fog a kórházakba és a

sírok közé, bejárja Európát. Mesopotamiát s ha se itt, 
se ott, se amott nem fogja föltalálni azt, ki nélkül az 
élet még csak nem is semmi, akkor fölakasztja magát 
a Himalaja legmagasabb csúcsára, hogy arról is kö
zelebb legyen azon éghez, melyben azóta Kitter 
Kaprelnaki bizonyosan szállást foglalt magának.

II.

Az özvegy félgyászban.

És valóban, pár hét múlva már Pesten találjuk 
az özvegy siralmas arcát, melylyel nagyvilági útjára 
megindult vala. Pesten azonban igen sok oka és alkal
ma volt a fölött gondolkozni, hogy vájjon menjen e 
még legalább Uj-Pestig, igazolva ezáltal saját maga 
előtt is fájdalmas önérzetét, mely őt menni, menni 
késztető. Uj-Pestnél tovább azonban az ott egymásra 
torlódó homokhegyek és buckáktól nem haladhat 
halandó, s igy legiszonyúbb fájdalmainak kalauzolása 
mellett is kénytelen leend visszafordulni. — Azt is 
meggondolva tehát, fölhagyott az uj-pesti expeditióval, 
s a galamb-utca egyik meglehetősen csinos házában 
három szabácskát kibérelvén, elhatározá ide fészkelni 
be magányos életét. Neki magának azonban három 
szoba igen sok lett volna, tehát kiragasztatott a ka
pura egy szerény cédulácskát, mely szerény cédulács
kára szerény özvegyi betűkkel következő sorok voltak 
feljegyezve:

„Az első emeleten balra egy utcai szoba, magá
nyos ur számára minden pillanatban kiadandó.. Érte
kezni lehet ugyan csak első emeleten balra, második 
szám alatt.“

X. városi ismerőseinek pedig következő sorokkal 
panaszolá el gyászoló özvegyünk szomorú sorsát:

„Édes jó Emíliám! Te bizonyosan csodálkozni 
fogsz azon, hogy én még most is csak Pestről irok 
neked levelet. Ah hagyd el kérlek, hagyd el kérlek ! 
Ha az ember előre tudhatná sorsát, képes volna-e 
vájjon azzal szembe nézni, és nem esnék-e kétségbe 
borzalmas tekintetétől ! Ha tudnád édes Emíliám, miiy 
iszonyú kint kell szenvednem, hogy tovább nem mehe
tek, bizonyosan megsajnálnád a te szegény, a te na
gyon szegény barátnődet. Itt kelle maradnom, és pedig 
szivemben azon fájdalom tövisével, mely egy nyugal
mas pillanatot se bágy számomra. De mit tegyek én, 
magamramaradt g}enge, gyámoltalan nő, mit tegyek? 
Hova menjek? Hova menjek őt keresni, őt, kit a föld 
bizonyosan és fólfödözhetlenül takara el előlem ? Ob 
édes Emíliám, mily boldogtalan vagyok én !

Itt kell maradnom, igen itt e nagy város zajtól 
telt falai között, hol még csak a csendes esti órákra 
sem számíthatok, melyeknél elmerengve, vele, vele 
társaloghaték. — De mit csináljak, én magamrama
radt gyenge, gyámoltalan nő, mit csináljak? Hova 
menjek? Mit mondanának az emberek, ha egy nőt
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egyedül látnának utazni, s nem lenne-e megsértve 
legszentebb fájdalmam azon gondolatok által, melyek
kel illettetném. Ah egy no, egy no mindennek ki van 
téve a világon.

Mit tehettem tehát édes jó Emíliám, mint itt 
vettem föl egy kis szállásocskát, hol majd egyedül, 
minden pillanatomat emlékének szentelve, fogom leélni 
szomorú napjaimat. Isten veled drága angyal üdvözöld 
nevemben ismerőseimet, neked pedig ezer és ezer ba - 
rátnői csókot küldve maradok, holtig hű Herinined.“

U. J. — Mily szivesen írnám, hogy csak hozzám 
szállj ba Pestre jösz, de fájdalom, oly szűk szállásom 
van, hogy még a reménytől is meg kell fosztanom ma
gamat. — Csókollak ezerszer és ezerszer.“

Mikor aztán e levelet Emilia olvasta, nem tehe- 
tett egyebet, mint száz panasz közt: miként az 
embernek ennyi és annyi dolga van, hogy még egy ba- 
rátnéjától jött levél tartalmát sem közölheti barátnőivel, 
— fel öltözködött, s gyermekeinek, kik vele akartak 
menni, csakhogy ne sivalkodjanak. hazajövet cukrot 
ígért, a szobaleánvnak pedig meghagyta, hogy ha az 
ur haza jön, mondja meg neki, hogy Pestről, Her
mina barátnőjétől sürgős levelet kapo tt. melyet 
Hallaynéval közölnie kell, — különben mindjárt visz- 
sza jön. — És már régen elharangozták a tizen
két órát mikor igen haragos arcot vágva haza érkezett, 
tele lévén ismét panaszszal, hogy igy meg úgy nem 
bocsátják az embert, azt gondolják, hogy nekem is 
csak annyi dolgom van, mint nekik.

Hermina pedig azon hitben, hogy barátnői előtt 
kimentvén magát megmarad előttük a jó renoméban, 
s ha azoknál kérdezősködni találna felőle valaki nem 
hallhatna egyebet jónál, — ült tüköré előtt, s e hely
zete felől gondolkozva még hajfürtjeinek rendbeszedé- 
sére is maradt gondja elég.

„Tehát özvegy vagyok“ — gondolá, s olyan fur
csán érzé magát, hogy e gondolatra rohanva nem 
áradtak meg könyei, úgy akarta volna, hogy mégis 
csak érezzen egy kis fájdalmat, de nagy erőlködése 
dacára se ment az sehogy. Nem tudott fájdalmat 
érezni, csak is gondolhatta azt. Rettenetes! Hát ilyen 
az én érző szivem? Hányszor mondtam szegény 
Árminnek: hogy nem élném túl. hogy szivem megre
pedne, hogy megölném magamat s egy másik kopor
sóban mellé temetnének, és a többi. És nekem olyan 
volt akkor, mintha magam is hittem volna a mit be
szélek. Fájt is szivem, nagyon fájt mindadig, mig bi
zonyos nem lettem felőle, hogy elesett, s az után. 
nagy isten! mintha vigasztalva lettem volna sorsa fö
lött. Es az úgy is van, megnyugtatólag hatott reám a 
gondolat, hogy nem szenved többé. Hanem azért nem 
vagyok megelégedve szivemmel, azt hivém, hogy job
ban fogom őt sajnálni, s három nap múlva már olyan 
volt nekem, mintha erőltettem volna magamat a sí
rásra. Azt hittem. hogy jobbszivü vagyok,“

— Nagyságos asszony, — szólt most a szolgáló 
belépve, — egy ur van itt, ki a szobát szeretné 
megnézni.

H ermine kissé elpirult, s aztán közönyösséget
színlelve kérdé:

— Öreg ur?
— Nem. Egy fiatal magas, csinos, barna ur.
Hermin még jobban elpirult.
— Csak vezesd a szobába, s kérd, hogy legyen 

szives pár pillanatig várni.
A szobalány távozott, Hermin pedig sebesebben 

rakta kajfodrait homlokára, hogy annak túlságos nagy
ságát elfödhesse, aztán meglehetősen berizsporozván 
arcát, s megvizsgálván, nem maradt-e itt-ott valami 
egészen el nem rájbolt fehérség, fölkelt és f é l g y á s z -  
r u h á t öltve, csak félig gyászos arcot vágva, hogy t. 
i. az némi érdekességet kölcsönözzön kinézésének, do
bogó szívvel nyitott a kiadandó szobába.

Egy komoly arcú, rövidlátó fiatal ember emel
kedett egy székről lassan elébe, szemeit, hogy a vilá
gosságot valahogy kisebb helyre szoríthassa, össze
húzta, de mert még igy se láthatott kellőképen, elha
tározó zwickerének föltevését. Midőii ez is megtörtént, 
nehogy derékban kettépattanjon, alig észrevehetőleg 
hajtotta meg magát, nagy haját kisimította különben 
szép homlokáról, kissé nyöszörgött valamit, aztán mély 
és tempóra kiejtett hangon mondá:

— Es mi lenne ennek a szobának az ára?
Ez ugyan rögtön középen kezdi a dolgot, — 

gondolá hirtelen az özvegy, s futó, de vizsga tekintetet 
vetett fiatal emberünkre, a ki egykissé el volt pirulva, 
mert e nehány szó kiejtésével is nagyon megerőltette 
beszédességét. Sötét, kék szinü magyar ruhába volt 
öltözve, rettenetes nagy taréju sarkantyúkkal, melyek 
pengése valami sajátságos hangzatú volt, ha az ifjú 
komoly arcára tekintett az ember. Bajsza és állszakála 
barna volt, mint dús haja; arca kissé csontos de 
eléggé fehér és eléggé piros. Alakja egy hüvelykkel 
magasabb volt egy ölesnél. 24 éves lehetett.

Az özvegy egy pillanat alatt észrevette mind
ezeket.

— És jól megnézte már uraságod a szobát? — 
kérdé a nő, most már azt puhatolgatva, vájjon meg
jelenése nem tett-e az ifjúra vagyis fiatal emberre 
valami kedvező hatást. Az nézte is őt nagyon, de te
kintetéből se jót, se roszat nem lehetett kimagyarázni. 
Gondolni lehetett mindakettőt:

— Néztem, — mondá mély hangjával.
— Csak, bogy, kérem, ez nem egészen így fog 

még kinézni. — Az ablakra függönyök jönnek. Ezt a 
pamlagot be fogom huzatni fehér patyolattal. Ide az 
ágy elébe szőnyeg jön, e kis asztal helyére mosdó
szekrény, s ha kívánja uraságod, még egy pár székkel 
többet is tetethetek be.

F ia ta lu n k  k ed v etlen ü l h a llg a tta  e sok ja v ítá s i
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ígéretet, mert arra gondolt, hogy mindazokkal borso- 
sittatik a szállásbér, s mert a szobát már is nagyon 
kitűnőnek és elegánsnak tartotta, szerette volna meg
oldani a kereket és lengeni egy házzal odább.

— S ha szabad kérdenem, — folytatá az asszony, 
— magának van uraságodnak ágyneműje?

A fiatal ember orra kissé megrándult, minek 
következtében a zwicker arról leesett.

A fiatal ember nagyon elpirult, hanem azért 
a zwickert ismét föltette, s mintha e mozdulata által 
csavarta volna föl magából azt a hangot, melyet most 
kiadott, oly srófosan jö tt ki ajkain e szó:

egyezni a szállásbért illetőleg. Ön kezdő orvos, és én 
azt nagyon jól tudom, hogy ilyenkor az ember még 
nem fizethet sokat. — Kérem foglaljon helyet.

A fiatal ember e biztató szavakat hallva, könv- 
nyebben kezdett mozogni mint az előtt, s mególcsul- 
ván a szoba levegője, nagyobb adagot mert abból 
magába szívni.

A hölgy példát mutatott neki, s mintegy a pam- 
laglioz lebbenve, — talán könnyedségét jelezve, — 
azon kecsesen helyet foglalt, most már tökéletesen 
érezvén magában az erőt. egy ily szótlan és kezdő 
orvos meghódítására.

— Nincs.
— Na az már egy kis különbséget fog tenni a 

szállásbérre nézve, de nem sokat. — De kérem 
raéltóztassék helyet foglalni, — mondá most az özvegy, 
ki fiatalunk zavarát észrevéve, kedvezőleg Ítélt magá
ról, s mintegy fölényt kezdvén érezni, nagyobb bá
torsága kerekedett, mint az lenni szokott azok irá
nyában, kik elfogultságot tanúsítanak előttünk.

— Köszönöm, — válaszolá a fiatal ember, — 
megyek. — És valóban oly mozdulatot tett, mintha 
indulni akarna, zavarában régen megfeledkezve arról: 
hogy mégis csak meg kellett volna még egyszer kér
dezni azt a fényes szemekkel ragyogó hölgyet, hogy 
hát tulajdonképen annak a majd függönynyel is, sző
nyeggel is, mosdószekrénynyel is, székekkel és még 
ágyneművel is ellátandó szobának, mi az ára?

— Tehát nem tetszik önnek a szoba? — kérdé 
a hölgy kissé elkomolyodó arccal, s úgy tekintett a 
férfira, mintha szemsugáraival e szavakat akarná annak 
szivére szőni:

„És elrablád nyugalmamat.“
— De igen, tetszik, — válaszolá az ifjú nagyon 

elpirulva, és alig merve a hölgyre tekinteni, mintha 
érezné zsebében ama egy pár forint roppant tremáját, 
és hallaná rézkrajcárjainak könyörgő csörgését: fuss!

— És miért siet akkor oly nagyon? — kérdé 
Hermin egy csintalan mosolyt idézve ajkaira, mely 
azon érzelem szülöttje volt, mely érzelem azt sugallta 
nek i: hogy ez ifjú hóditó tekintete elől akar mene
külni.

— Nem nagyon sietek, — válaszolá kegyetlenül 
elpirulva a kérdett, s zavarjában egyik sarkantyus lábá^ 
rázni kezdé, mely mozgás meglehetős csengést 
idézett elő.

— Nemde ön jogász ?
— Orvos.
— Ah orvos. De még nem végzett ?
— Tegnap tettem le a rigorozumot.
— Az annyi mint examen, nemde?
— Az az, hogy nem annyi egészen, hanem félig 

annyi. Diplomámat ki fogom kapni a napokban.’
— De hát miért nem akar leülni kegyed! Ha 

tetszik önnek a szoba, úgy hiszem, hogy meg fogunk

Ide üljön kérem. — mondá egy a pamlag 
mellett álló székre mutatva.

A fiatal ember nagy sarkantyúi megpendültek, s, 
ő maga olyan egyenesen mint egy páca, a székhez 
közeledett s leült.

— Nos, és mit gondol ön, hogy mit fogok 
kérni e szállásért? — kérdé bizalmaskodva Hermin, 
fejét a pamlagra támasztott jobb karjára hajtva s bá
josan pillantva orvosunkra, ki azonban e bájos pillan
tásból nagyon keveset látott, mert épenséggel nem 
mert a hölgyre nézni.

— Nem tudom, — feleié bizonytalan összeget 
jelző bizonytalan hangon.

„Ez nagyon jó ember lehet“ — gondolá Her
min, s mintegy sajnálattal tekintett reá, talán előre is 
áldozatnak nézvén őt.

— Tehát én tizenkét forintot kérek havonkint, 
— mondá vizsgáló tekintettel.

A fiatal ember hosszú lélekzetet vett, mint kit 
lebocsátottak a kinpadról, s a forintok nyugtalan, s 
ijedező figyelések után pihenésre hajták fejüket. Hála 
istennek! e sóhaj hangzott ki még a zsebekből is.

Fiatalunk el is gondolta mindjárt a mit elgon
dolni akart, s mert nagyon jól tudta, hogy gondola
táért senkinek se felelős, rendesen gondolta még azt 
is, a mit talán beszélnie kellett volna. — Elgondolta 
tehát magában hogy: A szállást e szerint nem drá- 
gálom és meg fogom tartani. Ide fogok jönni a hónap 
elején, és akkor kifogom fizetni a havi illetőséget, 
most pedig:

— ElŐpénzt fogok adni, — mondá szóval.
— Ah az nem szükséges uram. Ön oly szives 

lesz, és itt fogja hagyni névjegyét.
Az ifjú erre ismét szorongatott állapotába esvén 

vissza, újra az elpiruláshoz fogott.
— Majd csak előpénzt fogok adni, — rebegé 

és öt körmét forintjai közé bocsátotta. — És ha épen 
úgy tetszik nagyságodnak, egy papirosra föl fogom Írni 
nevemet.

Hermin észrevéve az okát, hogy miért nem akar 
hódító ttja látogató-jegy gyei szolgálni, alig észrevehető 
mosolyra voná ajkát, s kijelenté, hogy a név fölirása
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sem épen szükséges, elégséges lesz ha azt egyszerűn 
meg fogja mondani.

— Nevem Sopronkeői Mihály; — mondá Mihály 
ur, és a 12 forintnak egyf hatodrészét az asztalra 
nyomta. — Most nádszál egyenességben fölemelke
dett, és mint ki elvégezte küldetését, mély hangon 
mondá: Kezét csókolom.

A hölgy oda nyujtá kezét.
—- És mikor lesz szerencsém ?
— Készemről a szerencse. Elején fogok be- 

hureolkodni.
— Tehát a viszontlátásig!
Mihály megérinté kezével a hölgy kezét, s még 

egyszer mondá:
— Kezét csókolom, aztán mintha e „Dominus 

vobiscum“-ra az orgona szólalt volna meg, neki zú
dult a csengésnek a két rettenetes sarkantyú, és vitte 
Mihályunkat az ajtó felé.

„Miért hordasz ily roppant sarkantyúkat?“ — 
kérdék egyszer Mihál vünktől barátai. „Mert peng,“ — 
feleié Mihály. Neki az tetszett. Mihály valóban kü
lönös egy fiatal ember volt.

— Eléggé csinos, — gondola a hölgy, midőn 
már egyedül volt a szobában. Beszél ni ugyan nem 
szeret, s társalgási modora nem valami sok van, de 
arckifejezése nem árul el ostoba embert. Aztán vég
zett orvos. Épen természetéhez való e pálya. Csinos 
ember.

Hermine gondolatokba mélyedve tekintett ki az 
ablakon, s látta a mint Mihály nagy sarkantyúinak 
ragyogása előtt a szomszédutcába pálcaegyenesen be
fordult.

III.

A cifra szoba.

A hónap elején aztán Mihályunk csakugyan be 
is hurcolkodott uj szállásába, egy hordár által maga 
mellett hozatván bőröndjét, melynek volt négy elnyűtt 
szeglete, melyek lyukadozó kopásán átvigyorgott a 
bőrönd bőrének pótló papiros bélése, mint éjféli óra 
után letépett szép álarc alól a csúnya valóság. Igv 
csalja az embert az ember.

Hermin az ablakon keresztül nézte, a mintSop- 
ronkeőy ur nagy bagázsiájával megérkezett, de nehogy 
ijju reménységét zavarba hozza, nem mutatta magát 
még akkor sem. midőn már Mihály ur az előszobába 
érkezett, s a szobaleány alias szolgálótól, mély 
hangon kérte a szobakulcsot.

A kulcs átadatott, és pedig a szobaleány azon 
hő tekintetének kísérete mellett, miliővel a remény- 
dus szobaleányok a szállásokat elfoglaló fiatal urakat 
szokták fogadni. Mihályunk ugyan mindezt, ha bár 
gondolta is, — de nem vette észre, hanem egy lé-

lekzetet véve benyitott a szobába, melyet ezentúl hó
napos otthonának volt tekintendő.

Meglepetésében alig birta ikifizetni a hordár
ral alkuutján megállapított négy hatost, — olyan va
lami volt az, mit a szobába léptekor látnia kellett 
Nagy aranyrámás tükör, mely kissé előre hajtva épen 
az ajtóval átellenben volt fölakasztva, meglátván ma
gát Mihály ur benne sarkantyújától kezdve egész a 
feje búbjáig, s megrettent magától, olyan valami bep- 
ciásan nézett ki, s életében csak most vette legelő
ször észre, hogy sokkal laposabb termetben, mint a 
milyennek magát hinni képzelé, s hogy sarkantyúi va
lami nagyon is feltűnően látható dolgok.

Aranykeretes képek a falon. A pamlag fölött 
egy meglehetős nagyságú fénykép, közelebbről nézve 
a szállást adó asszonyság, uszályos fekete selyem ru
hában igen szélesre bodrozott kontytyal. Az asztal vi
rágos szőnyeggel terítve, s azon egy album. A szoba 
talapzata fényezve, csiszolva s az asztal alatt szőnyeg
gel bevonva. Az ajtótól az ablakig szőnyeg-ut, ha
sonlóképen szőnyeg az ágy előtt. Az ágy fölött egy 
csinos inga óra, és az ágy végénél egy pompás mos
dószekrény. ügy nézett ki az a szoba, mintha leg
alább is egy compagniát már a másvilágra indított 
gyakorló orvosnak volna finom szállása.

Mihály ur kezdetben megdöbbent, és szét me
resztette szemeit, mint midőn az első ember a para
dicsomban életre jőve, az urnák e szavait hallá : 
„És a mit te itt szemeiddel látsz, az mind a tiéd. ha 
megbecsülöd az urnák szavát.“

— Hm. gondolá Mihályunk, és hátát végig fu
totta a hideg, s kezdte a cifra szobában nagyon ide
gennek érezni magát, mintha ezen dolgokért még szá
molnia kellene a sátánnal.

Nagy gondolatokkal volt elfoglalva, mialatt in- 
gecskéit s kopottas ruhácskáit a ciffra chiffonba 
kezdé pakolgatni, és sehogy se birta megérteni a reá 
kacérul vigyorgó sors azon intézkedését, hogy: miért 
kellett neki ilyen egyszerre, ilyen nagy szerencséh ez 
jutni ?

De mindenektölött való bámulatát az költötte 
föl leginkább, a mit véletlenül, t. i. midőn valamiért 
kiment, az ajtón megpillantott egy látogató jegyet, 
mely vörös, csipkézett papirossal körül koszoruzottan 
volt az ajtóra ragasztva, s rajta e fölirat: „Sopron- 
keőy Mihály orvostudor.“

„Hm“ gondolta magában Mihályunk, — „mind
ezek olyan álomszerű dolgok.“

Nem tudott magával tisztába jönni, s ha rémlett 
js valami képzelődése előtt, sokkal kevesebb becset 
tulajdonított magának, mintsemhogy azon képzelődé
sének hitelt adott volna.

Valami uagyon jószivü asszony talán ez?“ — 
gondolá. — -»vagy az első hónap, melyben szállást
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ád ki, s nem tudja, hogy egy ily szobáért harminc 
forintot szoktak fizetni.“

Még idegenebbnek érezte magát, mint olyan, ki 
tizenkét forint szállásbérrel, s egy ily szállással nem 
tudja megnyugtatni öntudatát. A mint tehát a 
kipakolással készen lett, s bőröndjét mélyen az ágy 
alá dugta volna, zsebkendőjével elverte a padlóról azon 
port, melyet okozott, s mindent a legnagyobb rendbe 
hozva, szerencsétlenségére még azt is látnia kellett, 
hogy az éjeli szekrényen két chinai ezüst gyertyatartó 
s abban két hatos mylli gyertya fehérük.

Még ez is! Ám de hiszen az legkevesebb, mert 
a gyertyát meg lehet adni. Szív- és lélekgyötrő volt 
pedig Mihályunkra nézve az , hogy magát nyug
tatni akarván, mindig és mindig újabb képzelődései 
merültek föl, melyek hajszálait végre már az ég felé 
kezdék támasztani.

„Hátha roszul értette, például huszonkettő he
lyett tizenkettőt? Mi lesz akkor?“ Kifizetvén koszt
ját, szobáját és csizmadiáját, a szálláson kivel még 
csak mosónéja számára maradt három forint. Par- 
bleu! Ez a gondolat verejték- cseppeket hajtott hom
lokára.

Föl és le járkált a szobában. Leülni nem mert, 
hát ha nincs joga koptatni azon finom székeket, sőt 
még lépni is aüg mert, nehogy elhomályosítsa a ta
lapzat fényességét. Sőt most már azon is gondolko
zott: ne pakolja-e vissza ruháit, de hogy is lehetett 
azokat kipakolni mindaddig, mig tisztába nem jö tt 
mindennel.

Végre sok kínos és félszeg lépegetések után 
azon gondolatra jött, hogy beszélni fog — a szoba- 
leánynyal. — ügy gondolta, hogy ez, mikor belépett, 
igen bizalmas tekintetet vetett reá.

De hogy beszéljen, mit beszéljen, mint beszél
jen? Csak nem kérdezheti attól: hogy mit kell fizet
nie ? — az mégis csak furcsa egy dolog lenn e.

Nem úgy! — gondolá végre — a tiz forintot egy 
papirosba hajtogatom, és a szobaleányt megkérem, 
hogy vigye be.

ügy is tőn; s mert finom papirosa nem volt, 
egy kapott levél be nem irt részét vágta le, s egy öt 
forintos, négy egyforintos, és tiz darab tiz krajcáros 
bankjegyet abba göngyölgetvén, szivszorongatások közt 
ismét pakolni kezdett.

E h ! végre is csak meg kellett lenni! Iszonyú 
trémázás közt lépett tehát az ajtóhoz, s azt szép 
csendesen felnyitotta. — Kidugta fejét s hallga
tózott.

Valami mozgást hallott a konyhában, s rezgő 
halk hangon mondá:

— Kérem csak.
A mozgás megszűnt. Mihály visszafojtott lélek- 

zettel hallgatott.

A mozgás ismét megkezdődött.
— Kérem csak! — rebegé Mihály.
Most léptek hallatszottak, s a szobalány meg

jelent az ajtóban, de mert mosolygó tekintetét Mihá- 
lyunk előbb nem akarta észrevenni, most közönyös 
hangon, s közönyös, sőt lenéző tekintettel kérdé:

— Tetszik valami ?
— Itthon van ő nagysága?
— Igen.
Mihály e közönyös és dacos tekintettől kissé 

zavartan m ondá:
— Kérem vigye be ezt neki; — és azzal oda 

nyujtá a papiros csomót, melyet a szobalány felbid- 
gyesztett ajkakat mutatva vett át, s magát mórikálva 
haladt vele az asszonyság ajtójáig, melyet fölnyitva, 
azon belül eltűnt.

Mihály remegett és várt, mintha egész élete jö 
vője függene a felelettől.

A szobalány végre kijött.
— Mit mondott ő nagysága ? — kérdé orvosunk 

elfuladva.
E kérdésre egy névjegyet nyújtott neki a kér

dett, melyre következő szavak voltak írva. „Az egy 
havi szállásbért felvettem, ügy hiszem barátok le
szünk, s ha ideje engedi, meg fog látogatni.“

Mihály majd hogy ajkaihoz nem szoritá a név
jegyet, visszarohant szobájába és egy fauteuilba vetette 
magát.

IV.

A látogatás.
Orvosunkat másnap, harmadnap, patiensek keres

ték föl, s mindegyik azt mondá neki, hogy a szál
lásadó asszonyság ismerősük, s az által vannak ide- 
utasitva, sőt plane már egy uriházhoz is meg
hívták.

„Hm“ — gondolá Mihály — ez a szállás azon 
tulajdonsággal is bir, hogy az embert fölkeresik benne 
a sűltgalambok. Mennyit érne az én Gizellám, ha 
oly életrevalóság volna benne, mint ez asszonyban. 
De ki tudja, hát ha van is, mert én érzem, hogy ne
kem oly feleségre volna szükségem.“ — Hanem azért 
nem merte azt megtenni, hogy az életrevaló asszony
sághoz átlátogasson, bár mindig fejében forgatá e 
szándékot.

Egy reggel, midőn épen Gizellája arcképét né- 
zegeté, s el volt telve boldog képzelődéssel, halkan 
megnyílt az ajtó, s azon az asszonyság hajfürtökkel 
takart homloka hajlott be, arcostól együtt.

— Háborgatom önt? — Csupán egy pillanatra 
i jövök be, ha megengedi.

— Ah kérem! kérem! — kiáltá Mihály szokott- 
• nál sebesebb mozdulattal kelve föl székéről.

75
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— Szobaleányom mondá, hogy az egyik ablak 
nem jól illik össze, s hogy légvonatot okoz. Csupán 
azt akarom megnézni, hogy a háziurnak jelentést te
hessek. Nem szeretném ha rheumát kapna ön ná
lam.

Hermiu jelentőleg mosolygott orvosunkra, s az 
ablakhoz lépve, meglehetős szép kezeit illeszté hol 
ide, hol oda, mintha a légvonatot kereste volna..

— Nem érzek semmit. Tapasztalt már ön valami 
légvonatot ? — kérdé a széke mellett mereven álló 
fiatal embertől.

— Még nem tapasztaltam, — feleié az illedel
mesen elpirulva.

Talán csak képzeté a szobaleány. — Nos hát 
hogy van ön ? s különösen : hogy van szállásával meg
elégedve.

— Nagyon jól, — válaszoló homlokát simogatva 
s haját igazgatva Mihály. — igazán nagyon szép.

— Annak örülök, — mondá mosolyogva a nő, 
s mert leüléssel nem kináltatott meg, a fiatal ember
rel szemközt egy szék karjára támaszkodott. — Ha
nem valamiért haragszom önre, — tévé hozzá egy csin
talan mosoly kíséretében.

Mihály zavarba jött, és fülig pirult.
— Miért kérem alássan ?
— Egy hete már, hogy itt lakik, és még nem 

látogatott meg..
— Nem mertem alkalmatlankodni.
— Ez nem kifogás. Én felszólítottam önt a láto

gatásra. Nos, tehát, mikor adja rá fejét, ha már olyan 
nagy dolognak tartja azt?

— Mikor parancsolja nagysád ?
— Na az bizony szép lenne, ha én parancsolnám. 

Magától kell azt tennie.
Mihály kimondhatatlan nagy zavarban volt, s a r

cából már majd kicsattant a vér, izgott mozgott, vál
lát hol fölhúzta, hol lebocsátotta, nyöszörgött is va
lamit, de szólni nem tudott semmit.

— Tudja mit, — szólt végre kezét nyújtva, s 
bizalmasan tekintve orvosunkra a höigy, — holnap 
délután elvárom.

— Igen, igen ,. . .  bátor leszek; — hebegé Mi
hály.

Hermin az ajtó felé haladt, aztán visszafordult:
— De nem parancsolom ám . . .
— Ah kérem, kérem alássan ! . . .
Mire az özvegy szobájában volt, s tükrébe te

kintett, elpirult saját maga előtt. „Hát ilyen asszony 
vagyok én?“ gondoló. „Ez az a szeretet s ez az a hű
ség, melylyel férjem iránt viseltetem ? — Hiszen va
lódi vadászatot tartok e fiatal emberre!“ —• Most 
szótlanul járkált darab ideig: „De elvégre is, én iste
nem ! Ez olyan természetű férfi, kivel nem lehetek

boldogtalanná. S ha épen előmbe hozta a sors. Aztán 
egyedül csak nem lehetek a világon !“

V.

Ború is derti is.
Már elmúlt délutáu három óra, és az özvegy 

még mindig magányosan ült szobájában. Nincs pedig 
valami kiállhatatlanabb dolog, mint fölkészülten vára
kozni.

És pedig dicséretére legyen mondva Herminnek, 
ma nagyon jól nézett ki, — s hogy isten bűnül ne 
vegye e feltevésünket, talán számítva a Mihály rö
vidlátására egy kissé ki is pirosította magát, mert 
szokatlan s változatlan piros volt. Haja mint egy grá
nit lapra lefolyó repkény leveles indái, kecsesen födék 
fi a homlok túlságos nagy részét, s adtak annak hó
ditó alakot, a meglehetősen villogó kék szempár fö
lött, mire Hermin, barna hajjal bírván, büszke volt. 
Inkább is lehetett őt a csinosabb, mint csúnyább nők 
közé sorozni. Arca eléggé szabályos volt, noha orra 
kissé hosszú, s annak bal oldalán egy szépségi hiba, t. 
i. bibircsó. Fogai aprók voltak, ritkán csipkézettek és 

I sárgásak s az egész asszony szépségét illetőleg ezek 
voltak a legnagyobb hibák, noha mindezeket ki lehetett 
volna pótolni száz darab ezres bankjeggyel, melyek 
azonban szerencsétlenségére .még akkor nem nyomata 
tattak ki.

„S ha nem jönne?“ gondolá Hermin (hímezni 
akarva, de igen rendetlen öltéreket téve) s ha nem 
jönne? Ha ezen, majdnem szerénytelen fölszólitásom 
dacára se jönne ?“ E kérdésnél elgondolkozott s ölébe 
bocsátó a hímző keretet, magába szállt tekintetét a 
fal festésének egy cifraságára függesztvén: — „Ha 
mindezek dacára nem jönne ?“ lehetett volna látni a 
falon e kérdést, ha szemei fényképező erővel birtak volna. 
„De nem is kellett volna azt cselekednem. A fiatal 
ember azon elfogultsága, melyet látásomkor tanúsított, 
sokra ragadott el. Vájjon elfogultság volt-e az, vagy 
pusztán társadalmi járatlanság? Midőn komolyan néz,

I tekintete majdnem fürkésző, és bíráló. Vájjon mit fog 
! gondolni felőlem ?u — Most a nő arcvonásain valami 

kellemetlen érzés hatását lehetett látni. „Valóban sokra 
vittem“ . — gondolá. — És alig négy hónapra férjem 
eltűnése után. Szegény Árminom! sóhajtó, az asztalon 
fekvő albumot fölnyitva s egy arcképre függesztve bá
natos tekintetét, — szegény Árminom! Hitted volna-e 
felőlem ? Te ki engemet a nők példányképének képzel- 

j tél. — Mennyire szégyenlem magamat, csak arcmásod 
I tekintpte előtt is. De miért is hagytam én el X. várost?
J sohajtá, panaszosan emelve föl tekintetét. Valami 
I benső nyugtalanság furdalt hogy: e le l !— csak el! 
i Hogy sorsom máshová hí, hogy a körülmények más 
j helyet jelöltek ki számomra. Azzal az ürügyeljöttem, hogy 
i keresésedre indulok s ime itt maradtam Pesten.
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Talán már előre és igy^akartam. De nem mentem ma
gamnak bevallani. De nem, nem! én nem is akarhat
tam ezt igy. A véletlen munkája minden. A véletlené: 
hogy e szállást kivettem, hogy az elfogultságot tanúsító 
fiatalember ide vetődött, s hogy---- hogy------ elfogult
ságát látva s magamról megfeledkezve, ágit adtam 
neki . . . .  Ah nem is merek rá gondolni. Hermin ke
zére hajtá fejét, aztán fölállt, és izgatottan járkált a

„Ezt jóvá kell tennem* 
jóvá kell tennem!“

Bizonytalan gondolatokkal foglalkozva já r
kált néhány pillanatig, s e gondolatok köréből ké
pek merültek föl előtte, ábrázolva a multat és jelent. 
E képek egymást űzték és váltották föl, demig a múlt 
büszke tekintettel lépett elő, a jelen e tekintet előtt 
lesütött szemekkel állt, s harapta össze ajkait.

„Nem jön“ — szólt az órára tekintve a hölgy 
— „már fél négyre, és nem jön.“ — Szemei boszan- 
kodva villogtak: „De hogy is szólíthattam én látoga
tásra — ezt a — mulyát?“

— susogá — „ezt

(Vége kov.)

T Á R C A .

TÁRCA-LAPOK.
Egy porosz Pesten.

Egy porosz ember szenvedéseinek krónikáját 
Pestnek városában fogja a két nembeli t. e. olvasó-kö
zönség e lapokon olvasni.

1870 év . . .  havában.
Utolsó lakásomból kiköltözködtem, mert az egész 

ház politikai érzelmeit tovább nem tűrhettem. A la
kás birtokosa, kitől szobámat béreltem volt, egy kiáll - 
hatatlan üzér, ki a tősdéről minden délben a legbot
rányosabb hírekkel szokott haza jönni, melyek rende
sen azzal végződtek, hogy mi 80—100,000 embert vesz
tettünk, királyunkat elfogták stb. A szomszédlakást 
egy asszony bírta, kinek férje mindig utazik, de itt 
meg a gyerekek oly pajkosak, hogy — ha észrevet
ték, rögtön utánam iramodva, torokszakadtokból kiál- 
tozák: A Preisz, a Bismark, hinaus! A házmester 
meg épen tűrhetetlen. Ha esténkint hazajöttem, egy fél
óráig is lefogott, magyarázgatván, — hogy már 
csak mégsem illik nekünk Elszaszt s Lotharin- 
giát „elkaparnunk“ s ha én becsületes porosz vagyok, 
okvetlenül kárhoztatnom kell nemzeti nagy politikán
kat. Vén takarítónőm reggelenkint zokogva tisztogatá 

l csizmáimat s ha ráförmedtem, hogy mért sir, azt vála- 
! szolá: megesik a szive azon a sok szegény francián, 

kiknek mi falvait felpörköljük, utolsó falatjukat el- 
veszszük. Ördög vigye el ezt az egész várost házastul, 
emberestül és minden csoroszlyástul! Felmondtam a 
lakást side költözködtem

18 7 0 ... havában.
Ma elhagytam régi ebédlő helyemet. A korcsmá- 

ros — rósz borainak kelendőséget szerzendő — min
dennap rémhírekkel lepi meg vendégeit. Majd „egy te- 
legráf-hivatalnok volt itt,“ ki neki nagy titokban meg- 
sugá, hogy Páris ostromzárát Ducrot csakugyan ke
resztültörte, csakhogy még az egész dolog — titok,

majd „egy grófnak a komornyika“ mondá, hogy ura 
Moltke halálát a casinóban olvasta egy most érkezett 
táviratból. Ez a vendéglős hazugságaiban kifogyha
tatlan. A vendégek azonban naponként rá mennek a 
lépre, megörülnek s örömükben pusztítják a bort. 
mintha viz volna. A korcsmáros az ivóban neveti os
toba áldozatait.

1870 . . .  havában.
Mégsem volt szerencsém. A szomszédlakásban 

egy fiatal gyerkőc egész nap a Marseillaise-t gyakorolja 
zongorán. Fülsiketítőn s hamisan veri a billentyűket. 
Hiába dugom be fülemet, e dallam mindig fülemben 
hangzik. Ha elhagyja, rákezdi alattam a hegedűs smi- 

j után ez átkozott házak falai s pallói oly vékonyak,
; hogy a beszédet is áthallani, nem menekülhetek. Ez 
I azonban még tűrhető volna, ha fölöttem egy női 
! hang nem énekelgetné naphosszat: Allons enfants de 
I la patrie! S ha mérgesen becsapom ajtómat és az 

utcán keresek szabadulást, a kintorna udvarunkon is 
csak azt nyúzza: Formez vos bataillons! Milyen vá
ros !

1870. havában.
Pesti újságot már hónapok óta nem vagyok ké

pes olvasni, a journalisták bolondgombát ettek. Azt 
hallom, az országgyűlésen is csak egy okos ember 
van, bizonyos Pulszky, az minket nagyon szeret, hogy 
az isten is áldaná meg! Tegnap egész estve evett a 
méreg. Egy társaságba mentem, mely máskor fölötte 

t kellemes. Csinos és szellemes háziasszony, szívélyes 
házigazda és néha okos vendégek e házat kedvenc 
helyemmé tették. Azonban itt sem mulathattam csön
desen, háborithatlanul, a vendégek közt. ez estve egy 
olasz s egy török utazó is megjelent. Valamennyi tu 
dott németül, de a háziasszony (nem tudom tisztán: 
boszantásomat célozta-e ezzel?) csak franciául beszélt 
s a társalgás kizárólag e nyelven folyt. A ház urnőj®

75*
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kiolvasta szememből, mily bántólag hat rám e nyelv 
hallása s mennyire nem szívesen használom azt esz
közül az eszmecserében. Már azt kezdém hinni, vigasz
talni akar, de ő azt n szeretetreméltóan kegyetlen mo
soly lyal, mely némely szellemdus nők sajátja mondá: 
„Még most a francia a világ ura, de remélem, nem
sokára bekövetkezik az idő, mikor a német nyelv lesz 
az uralkodó. Egyelőre el kell néznie, ha még nem 
beszélünk németül.“

1870 — havában.
A pestiek elveszték eszöket, ma már a francia 

foglyok számára kezdenek gyűjteni. S mily tüntető 
modorban! Valóban nem helyeselhetem, hogy Berlin
ben azt elnézik. Egész Pestet a jótékonyság szelleme 
szállta meg. Inasom (az ostoba nem tudja, hogy po
rosz vagyok,) megkért, adnék neki néhány kopott ru
hadarabot, hogy azt a maga nevében beküldhesse.

A francia konzul lakása zsibvásár. Mindenki fe
hérneműjét vizsgálja s ha valamely ingen rozsdafoltot 
vesz észre a háziasszony, vagy egy flanell-ing szinét 
hagyja, azonnal beküldi a szerkesztőségbe. Kávémat 
nem ihatom zavartalanul, mert a gyüjto-ivek egymást 
érik s magam láttam, midőn a pincérek maguk közt 
néhány forintot gyűjtöttek. A fizető pincér nem ismer
vén származásomat, hozzám jött azon kérelemmel, 
küldeném el én ez összeget a hírlapnak. Elsötétült a 
világ előttem. Nem regelizhetek, nem ebédelhetek, 
nem vacsorálhatok. Mindenütt gyűjtenek.

1870 —* havában.
Ma vendéglőben ültömben két nyárspolgár poli

tizálását hallhatám. Kisütötték a franciák haditervét, 
mely sem több, sem kevesebb, mint az egész német 
fejdelmi had elfogása. Ha t. i. a német uralkodók 
Versaillesba mennek a császárságot üdvözlendők, Duc- 
rot kitör s elfogja valamennyiöket. Bolondok! Nem 
olvastátok, mit irt a mi öreg királyunk a mozgó-őrök
ről? „Fegyvereiket eldobálják és haza szaladnak, ha
nem azért még elegen maradnak.“ No lássátok, igy 
vagyunk a fejdelmekkel is. Elfoghatjátok valamennyit, 
azért maradnak elegen.

1870 — havában.
Rájöttem az egyetlen mentőeszközre, mely tür- 

hetővé teheti ittlétemet. El kell tagadnom porosz 
származásomat. Azt mondom hamburgi vagyok. Ez 
egykor szabad város már mint újonnan hozzánk kap
csolt birtok is némi népszerűséggel bir, mert fölte
szik róla, hogy tiszta szívből nem szit Berlinhez. El
tagadni születésemet, nemzetemet! No várjatok ti 
pestiek, még elkövetkezhetik az idő, mikor drágán 
adóztok a rokonszenvért. A leghallatlanabb dolog nyo
mába azonban csak ma jutottam. Egy titkos összees
küvés létezik, melynek célja a párisi ostromzár áttö
rése esetében Pesten kivilágítást hozni létre. Még ez

is ! Kivilágítás, tán fáklyásmenet is a francia konzul
nak. Azonban ez föltételezi, hogy azok a „patkány
fogók“ győzzenek s ez a remény meg fog hiúsulni, 
meg kell hiúsulni. 0  Pest, meglakolsz te bűnei
dért !

, 1870 — havában.
Kedves barátom! A fönnebbi naplótöredékeket 

az itteni hangulat jellemzésére küldöm, ismerjétek meg 
az itteni népet s ha lehetséges — rontsatok neki va
lamely újságban. . .

barátod
**

A másolat hiteléül:
Domino.

IRODALOM.
„A nők munkaképessége és munkajoga“

címmel igen érdekes röpirat jelent meg közelébb a 
Rosenberg testvérek bizományában. Szerzője 111 és y 
György, ki a tartalmas röpiratban tárgyalt kérdéssel 
már régebb idő óta és tüzetesen foglalkozik. Szerző 
füzetének első fejezetében a nők jelenlegi helyzetét 
vázolja, melyben, úgyszólván, csakis a család és ház
tartás körül találnak munkakört. Elvonni az egész 
nemet e rendeltetéstől, szerinte, bizonyára helytelen 
dolog volna, de a nő rendeltetését az ember rendel
tetésével egyesíteni, tért nyitni az egész nemnek, min
den neki való munkára, hogy a melyik unja magát 
annak legyen általa szórakozása, a melyik pedig rá
szorul legyen általa kenyere, ez több mint jogszerű, 
ez józan észszerű kívánat. Nem kell félni, hogy a 
nők oly tömegesen betöltik a kínálkozó munkatért, 
hogy a férfi kiszorul belőle. A természet nem min
den nőt teremtett nyilvános munkálkodásra s a leg
több nő önszántából azután is megmarad egyszerűen 
nőnek. A férfiak többsége kenyerét e kisebbségtől so
hasem féltheti, s e kérdésben — nem mint eddig te t
ték — a leányokra és feleségekre, de az özvegy asz- 
szonyokra kell főtekintetet fordítani.

A női munka kérdése csak nálunk uj, mig kül
földön ez eszme már régebb idő óta foglalkoztatja a 
jobb szellemeket. Nevezetes tudósok és írók behatób
ban foglalkoztak vele s különösen Richter Lajos, a hi
res nemzetgazdasági iró, „Skizzen über sociales Le
ben“ cimü müvében tüzetes tárgyalás alá vette. Szerinte 
a nők munkaképességének határa ott van, a hol a 
férfi tekintély, erély és testi erő kezdődik, s a hol oly 
tanulmányok szükségesek, a melyeket a férfi csak hu- 
zamosb és magasb iskolai, különösen classical vagyis 
gymnasiumi tanulás állal szerezhet meg magának. 
Általában a hol egy bizonyos foglalkozásnak nyugod- 
tabb, szabályszerű végrehajtásáról van szó, a hol in
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kább türelem és gondosság, mint testi erő és lelki 
erély szükséges, ott a nőt elsőség illeti a munkában 
a férfi előtt.

Richter ez okból ellenzi, hogy a nők orvosokká 
képeztessenek, mig Illéssy az életből és gyakorlatból 
kiindulva javallja, hogy a nők orvosi pályára is bocsát
tassanak. Tény, hogy ma már szép számmal van
nak nő-orvosok s tény, hogy a nők orvosi tudománya 
az erkölcsökre, orvosi gyakorlata a társadalmi rendre 
nem csak nem károsan, de még jótékonyan hat.

Illéssv e helyen igen érdekes történelmi adato
kat sorol föl Az első nőnemű orvossal több mint száz 
évvel ezelőtt Németországban találkozunk. Erxleben 
Dorottya-Fiderika, ki 1784-ben letette a vizsgát s a 
quedlinburgi orvosok erős ellenzése dacára promove- 
áltatott, egyike volt kora tekintélyeinek s évek liosz- 
szat dicsőségétől visszhangzott a társadalom.

Utána hézag következett s csak a legújabb idők
ben találkozunk ismét nőnemű orvosokkal. Szentpé
terváron 1870-ben a medico chirurgiai akadémián nő
orvosok képzésére négy évből álló külön tanfolyamot 
alakítottak, Párisban, szintén ez évben, Kutman Kate 
k. a., egy amerikai könyvkiadó leánya, kitűnő siker
rel tette le a szigorlatot s Bécsben ez idő szerint két 
gy korló nőorvos van, egy angol és egy svájci szü
letésű. Dr. Miss Garret ismeretes angol nőorvos, 
1870-ben Londonban a gyermekkórház orvosává nevez
tetett ki, Philadelphiában a Womans medical college 
18 év óta képez kizárólag nő-orvosokat, New-Yorkban 
7 év óta áll nőorvos-képzo collegium s a New- 
Yorkban ez év január elején meghalt dr. Denmann 
Lórié Sarolta fáradozásainak köszönhető, hogy a Bel
levue kórház klinikájába nők is bejuthattak.

A nők orvosi szakképessége azonban Zürichben 
nyert legnagyobb elégtételt, hol az orvosi egyetemen 
jelenleg is 14 nő tanul s mindig a tanártól függ an
nak eldöntése, hogy bebocsát-e vagy nem nőt saját 
előadásaira. Szerző külön fejezetet szentel a zürichi 
egyetem működésének, s igy mutatja be az északame
rikai Vassar College-t is, mely intézet szellemileg 
ugyanazt nyújtja a nőknek, a mit az akadémiák a 
férfiaknak nyújtanak, t. i. alapos, összhangzó, fölvilá- 
gosult ismereteket.

Vassar női felsőbb tanintézete 1865-ben épült, 
terjedelmes park közepében s 500 tanulóra s körül
belül 40 tanárra van benne hely. Csak oly leányo
kat vesznek föl, kik legalább 15 évet betöltötték, a 
tanfolyam szept. 15. kezdődik, és junius végén vég
ződik. A összes tantárgyak kétfelé oszlanak : classica 
phylosophiára és természettudományokra, melyekhez 
az újkori nyelvek társulnak. A két tanpálya közül 
tetszés szerint választhat a belépő tanuló s a belépést 
vizsga előzi meg latin classicusok és grammaticából, 
algebrából, rhetorlcából, világtörténelemből és a külön

cursusokra vonatkozó még pár tantárgyból. A \a ssa r 
College esküdt ellensége a női tanintézetekben ural
kodó felületességnek s az amerikaiak, kik tökéletes 
nevelést igyekeznek adni nemcsak a férfinak, hanem a 
leánynak is, annyira fölkarolták az intézetet, hogy rög
tön életbeléptetése után minden hely be lett töltve. 
Az intézet alapitójának célja volt, hogyr a női egyetem 
müveit nőket, jó feleségeket és jó anyákat képezzen.

A röpirat szerzője külön fejezetben sorolja elő 
ama statistikai adatokat, melyek a nők alkalmaztatá
sára vonatkoznak. Hazánk a nők munkaképesitése te
kintetében politikai viszonyaink javulta óta, szép ha
ladást tett. Kormányunktól a távirászatban 7, a postá- 
szatban 52 nő nyert képesitést, kik szakképességök 
gyakorlatára teljesen följogositvák, sőt azt nagy rész
ben gyakorolják is. Legjobban állunk a tanügy te
rén s e tekintetben nagy elismerést érdemel Pest vá
ros határozata, mely szerint (elemi) iskoláiban nő-ta
nárokat is alkalmaz.

A külföld a nők munkaképesitését illetőleg már 
messzire haladt s alig van oly tér, melyen a női erő 
sikerrel ne te tt volna kísérleteket, A példák fölsorolá
sára hasábok kellenének.

Irodalmunkban először Takács Éva emelt szót a 
nőkérdés ügyében, ki a „Tudományos gyűjtemény“ 
1825-diki folyamában a nők szellemi munka-jogosult
sága mellett irt. Lelkes szózat volt ez, s megérdemli, 
hogy még ma is visszhangra találjon. Illéssv kivonat
ban közli a nemes gondolkozásu no eszméit, s igy 
ismertet meg a hazai és külföldi jelesebb irók e tárgy
ban irt lelkes felszólalásaival is.

Illéssy a női munkakérdést, tekintetbe véve ha
zai viszonyainkat, nem akarja a nőemancipatio nálunk 
még könnyen veszélyes fokára emelni, mivel az ily 
rögtöni átalakulás könnyen igazságtalan forradalomra 
izgatna, de kívánja, „hogy a mely nő dolgozni tud és 
akar, annak engedtessék meg dolgozni, s a mely nő
nek tanuláshoz kedve, tehetsége s alkalma van, azt ne 
akadályozzák a tanulásban.“ Korunk azt kívánja a 
társadalmi viszonyok intézőitől, hogy ne nehezítsék, 
sőt könnyítsék meg a nőknek a hasznos ismeretek 
szerzését; állítsanak számukra külön iskolákat, vagy 
bocsássák be őket a főiskolákba, vagy legalább for
dítsanak több gondot a meglevő nő-növeldékre.

Ez óhajban, bizonyára, a közmivelődés minden 
igaz barátja osztozik, s Illéssy György elismerést ér
demel, hogy oly eszmét hozott az irodalom szőnye
gére, mely komoly figyelmet érdemel. Külföldön a 
nők muukaképességéuek kérdése már tényekben nyert 

í megoldást, itt az idő, hogy e fontos ügyben nálunk is 
I megtegyék az első lépéseket.

H. S.



610

Irodalm i pályázat. A „Nefelejts* szerkesztő
sége, hogy egy részről hazai szépirodalmunk virágzá
sát eló'mozditsa, más részről azért, hogy lapja béltar
talmát minél jobbá és érdekesebbé tegye s ez által 
némileg báláját fejezze ki azon buzgó pártolásért, mely
ben a magyar olvasó-közönség által már tizenkét év 
óta részesittetik: jövő 1871. évre a következő pálya- 
dijakat tűzi k i: I. Negyven aranyat egy hazai tárgyú, akár 
történelmi akár társadalmi eredeti novellára.Il 15 aranyat 
egy balladára, vagy rövidebb költői elbeszélésre. III. 
Tíz aranyat egy lyrai költeményre. A pályaművek 
idegen kézzel, tisztán s olvasbatólag Írva, (novellák 
betűzve és lapozva) s a szerző nevét rejtő, lepe
csételt jeligés levélkével ellátva 1871. év april 15-éig 
küldendők be: „A Nefelejts szerkesztőségének Pesten* 
címezve. — Az ezen batáridőn túl érkezendő müvek 
pályázatra nem bocsáttatnak. A pályaművek megbi- 
rálására és a jutalmak odaítélésére a Kisfalu dy-társa- 
ság kéretett lél. A pályadijak az aránylag legjobb 
— közlésre méltó — müveknek mindenesetre ki fog
nak adatni. A pályázat eredménye 1871. junius else
jén fog kihirdethetni, a midőn a pályadijak a szer
kesztőségnél nyugta mellett azonnal föl vehetők. A ju 
talmazandó müvek a „Nefelejts“ 1871. évi folyamá
ban lógnak közöltetni. különben az illető szerzők tu 
lajdonai maradván. A dicséretre méltatandó müvek 
közlési jogát szintén föntartja magának a szerkesztő
ség s azokat a rendesen fizetni szokott irói díj két
szeres összegében részesíti. A nem jutalmazott és 
dicsérettel ki nem tüntetett müvek, fölbontatlan je
ligés levélkéikkel együtt, a pályázat eredményének ki
hirdetése után hat hétig megőriztetnek, és a póstai 
vevény vagy téritvény előmutatása mellett visszave
hetek; az ezen batáridő alatt vissza nem vett müvek, 
ha közlésre érdemesek, szintén meg fognak jelenni a 
„Nefelejts“-ben. és szerzőik a rendes irói dijban ré
szesülnek.

*

Nyilas Samu költeményeire előfizetési fölhívás 
jelent meg. Nyilas számos költeményét ismeri a kö
zönség lapokból és évkönyvekből, de összegyűjtve még 
soha nem jelentek meg. Most barátai reábirták, hogy azo
kat gyűjtse össze s készeknek nyilatkoztak azokat sa 
já t költségükön kiadni. A költemények két kötetben 
fognak megjelenni. Üdvözöljük e vállalkozást, m ert 
Nyilas Samu költeményeiben valóban élvezetes olvas
mányt nyer a közönség. Az előfizetési dij (2 írt) Mis
kolcra. Lichtenstein Józsefhez küldendő.

*

„Erdélyi protestáns közlöny.* Ez lesz cime 
azon egyházi és iskolai hetilapnak, melyet Szász Gerő, 
kolozsvári ref. lelkész indit meg január 1-ével Ko

lozsvárott. A szerkesztő tapintata, sokoldalú és ala
pos ismeretei s irodalmi múltja felment attól, hogy e 
lapot hosszasan ajántgassuk. Egyszerűen közöljük, 
hogy előfizetési ára, mely a szerkesztő nevére kül
dendő be, egész évre 6 frt, évnegyedre 1 frt 50 kr.

Z E N E .

Beethoven „Fidelió*-ját igen gondos előadás
sal hallottuk a Beethoven-ünnepély második napján. 
E magas zeneszerzemény címszerepét nagyobb művész
nőtől hallottuk ugyan már a nemzeti színpadon, de ily 
minden tekintetben korrekt és gondos Fidelió-előadá- 
sunk még aligha volt. Fidelió mind ének. mind játék 
tekintetében kitűnő drámai énekesnőt követel, mivel 
oly elragadó szenvedély kell az egészhez, minőt fiatal 
énekesnőtől nem követelhetünk. T o p e r c er Ilka kis
asszony felülmúlta várakozásunkat s ez este szép biz
tosítékot nyújtott jövője iránt. Hangjában nincs ugyan 
még elég tömörség, s az énekben látszik rajta némi 
ingadozás, de jellemzőieg igyekezett értelmezni szere
pének minden mozzanatát, s voltak helyei, midőn erő- 
és bensőségteljes énekével valóban imponált. Fölfo
gási képessége a szavalati részekben is mutatkozott, 
játéka pedig becsületére vált volna bármely drámai 
színésznőnek. Marcellina élénk alakját P a u 1 i n é 
asszony ismert kedvességével ábrázolta. Egyszerű ter
mészetesség s elevenség volt mind énekében, mind já
tékában. Elismeréssel kell szólanunk Kőszeghirol, ki a 
börtön-jelenetben igen találó kifejezést adott megindu
lásának s Ellingerről is, ki ezúttal ízléssel énekelt és 
színezni igyekezett. Odry (a miniszter szerepében, mint 
mindig, igen csinosan énekelt s P a u l i  a szerelmes 
kapust kedélvlyel személyesítette.

Az előadás fénypontjait azonban nem az egyes 
szereplők éneke, hanem a zene- és énekkar szabatos 
működése képezte. Mindakét kar jelentékeny erőkkel 
volt gyarapítva, s a férfikarban Hajós, Korbai és Bo- 
dorfi is közreműködtek. A rabok megható kara, e ma
gasztos mozzanat, ekként a szerzeményhez méltólag 
volt előadva. Valódi élvezet volt hallgatni e gyönyörű 
kart, valamint a Leonora - nyitányt is, melyet gazdag 
hangszinezéssel játszott az Erkel vezetése alatt levő 
zenekar.

A Beethoven-ünnepély legtöbb érdekes mozzana
tot nyújtó része a redout hangverseny volt. Megjelent 
a király is. — A zenekari emelvényen a nemzeti szín
ház és budai ének-akadémia zenekarai, a zenede nö
vendékei, műkedvelők stb. foglaltak helyet, A hang
versenyt L i s z t  vezényelte, kit a színházi iutendáns a 
közönség tapsai közt vezetett az emelvényre. Liszt uj 
s z e r z e mé n y e a „ Be e t h o v e n - c a n t a t e *  csöndes me
rengéssel kezdődik, melyet karok és magán énekré
szek követnek. Szövegét Stern Antal irta. A karok é*
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magánrészek fölváltva kérdik, hogy mi fényes csillag 
ragyog a Rajna fölött, s mi csodás hangok hallatsza
nak ? Végül egy rythmikus hangfolyam közt zendül 
meg a felelet: „Üdv Beethovennek.“ E zeneműben 
sok szép részlet van, de nem tartozik Liszt legelső 
müvei közé, bár hangszerelése mesteri. Az előadás ellen 
is lehet kifogás. A zenekar különböző elemekből állván, 
nem szokott össze, s ez valamennyi előadott darabban 
meglátszott. Az énekkar pedig tartózkodó volt, és bi
zonyos félénkséggelmüködött.Kvassaynéjólbetöltöttepar- 
thieját, Pauliné és Odry tökéletesen. Beethoven „hegedű
versenyében“ Reményié volt az oroszlánrész, ki nagy 
bravourral játszott, s a két részből álló műhöz két ka- 
denciát is szerzett. — Végűi következett a legszebb 
zenemű, a „IX. s y m p h o n i a “ melynek hatásáról fö
lösleges szólani. Ez óriás zene-képet erőteljesen mu
tatta be a nagy zenekar.

*

A bécsi Beethoven-iinuep igen fényes volt. A 
zenekedvelők egyletének épülete zászlókkal és teuto
nokkal volt diszitve, s a művészek társulatának házán 
is le bogók lengtek. Az ünnepélyek sorát, pénteken, az 
uj d .lmüszinház előadása nyitotta meg, melyet ez al
kalomból fényesen kivilágítottak. A legelőkelőbb bécsi 
körök jelentek meg e díszelőadásra, a férfiak és nők 
egyaránt báli öltönyben. Az udvari páholyokban Karo
lina Auguszta császárné, Zsófia, Ezsébet, Anunziata, 
Mária főhercegnők, s Ferenc Károly, Károly Lajos, 
Rainer, Ernő, Károly Ferdinánd, Vilmos főhercegek, a 
hannoverai trónörökös és a toskánai herceg foglaltak 
helyet. Az arisztokrácia, a művészvilág és a műkedve
lők igen szép számmal voltak képviselve. A zenekar 
tagjai szintén ünnepi öltözéket viseltek, s az ünnepély 
Beethoven ünnepi nyitányának (op. 115.) eljátszásával 
kezdődött, melyet Dessoff vezényelt. Ezután előjáték 
következett. A színpad szabad tért ábrázolt, melynek 
hátulját a múzsák temploma foglalta el, kapujánál 
örökké égő lángokkal. A templom jobboldalán kettős 
sorban az udvari sziház énekesei, baloldalon fehér ru
hában az énekesnők állottak. Wolter k. a. görög öltöny
ben, kezében babérkoszorúval díszített lantot tartva, 
lépdelt le a templom lépcsőin, s „Athén romjai“-nak 
zenéje mellett Mosenthal ünnepi prológját szavalta, 
mely Beethoven kilencedik symphóniáját a kilenc 
múzsával teszi párhuzamba. A prológ végével a tem
plom függönyeit félrevonták s Beethoven mellszobra 
állt a közönség előtt, allegórikus csuportozat által kör
nyezve, melynek előterében Fidelio és Florestán volt 
látható. A szoborra Jaksch k. a. támaszkodott, ki a 
szabadság istennőjét ábrázolta. A templomot környező 
berkekből görög szüzek léptek elő, egyik kezükben 
pálmaággal, a másikban borostyánkoszorúval, a nagy 
zeneszerző szobra körül csoportosúlva. Eközben Wol

te r k. a, Ieoldá lantjáról a borostyánkoszorút, s a szo
bor homlokára illesztette. A fiatal lánykák a szobor 
talapzatára tették le koszorúikat. A dalmüszinház tag
jai meghajlás által fejezték ki hódolatukat a nagy 
zeneköltő iránt. A függöny legördülése után a „Leo
nóra-nyitány“ következett, melyet valóban művészi 
színezéssel játszottak a zenekar tagjai. , , F i d e l i o “-t  
az udvari színház tagjai a rendes szerepkiosztással 
énekelték. D u s t m a n n é  asszony a címszerepbent 
B e c k  mint Pizarro, zajos ; lelkesedést idéztek elő, s 
T e i l  h e i m  k. a. igen kedves Marcellina volt. — A 
bécsi Beethoven-ünnep második napját a díszhangver
seny képezte. A zeneegylet nagytermében tartották, hol 
Beethoven mellszobra volt fölállítva. A programúi ki
zárólag Beethoven szerzeményeiből állt. Beethoven nyi
tányával (op. 124.) kezdődött, melyet a józsefvárosi 
színház megnyitására irt. Ezután Lewinsky szavalta el 
Weilen József prológját, mely Beethoven zenéjét „e 
világban második világnak“ rajzolja. Door Beethoven 
Es-dur-koncertjét játszotta, s a hangversenyt a kilen
cedik symphónia előadatása rekesztette be, melyben — 
Dessoff vezetése alatt — Bécs csaknem valamennyi 
dalegylete közreműködött. A magánrészeket V\ ild és 
Gomperz-Bettelheim asszonyok, és Schmid és Labatt 
urak énekelték.

*

A Mosonyi-egylet alapjára Fáy Antal száz fo
rintot küldött a nemzeti színház igazgatójához. Még 
ugyan az egylet alapszabályai nincsenek megállapítva, 
de annyit máris hallunk, hogy egyik föladatául phil- 
liarmóniai hangversenyek rendezését tűzi ki, a miany- 
nyival örvendetesb, mert az Erkel által alakított tár
sulat az idén sem mozog.

S Z Í N H Á Z .
Nemzeti színház. ígéretünket beváltjuk és szó

lunk a Beethoven-ünnepély első részéről, Göthe „E g- 
m o n t“-jának előadatásáról. A nagy német költő 
szomorujátéka, Szigligeti csakis színpadi szükségletre 
számított fordításában, ezúttal, tudtunkkal először for
dult meg magyar színpadon, s előadatását csakis a 
Beethoven által hozzáirt zenének köszönheté. „Egmont“, 
mint Göthe minden müve, magvas költői olvasmány, de 
mint színdarab hatástalan, miután cselekvényszegény 
s hosszas dikcióival nagyon kifárasztja a hallgató fi
gyelmét. A közönség nagy része, valljuk be, csakis 
Beethoven mély zenéjét hallgatta élvezettel, mely telve 
van lebilincselő szépségekké* a tragoediának
többszöri ismétlés után ali sége. Magok

0
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a színészek sem ábrázolták nagy előszeretettel egyes 
szerepeit, miután tudták, hogy e darab nem ver erő
sebb gyökereket a nemzeti színpadon. A tragoedia leg
érdekesebb alakját Klárát F e l e k  i n é  asszony szemé
lyesítette. E szerepre nincs színésznője a nemzeti 
sziuháznak, miután Felekiné asszony a gyermekies 
ártatlanság vonásait nem tudta kellőleg kiemelni, Lend- 
vainé asszony pedig, ki talán az első részben jobb 
lett volna, a drámai helyeket ejtené el. így tehát egyön
tetű ábrázolás helyett, most is csak egyes szép moz- \ 

zanatokkal kellett megelégednünk, mint azt a józanabb 
s a dolog mélyére tekintő kritika minden magvasabb 
mű előadatásakor elmondta s még ezután is gyakran 
elmondhatja. Felekiné asszonynak két igen szép jele
nete volt: a mint Egmontnak keblére borul, s midőn a 
mérget megiszsza. E helyeket művészi bensőséggel 
játszotta, de nem volt elég drámai hév és erő ábrázo
lásában, midőn a népet Egmont kiszabadítására lázitja. 
N á d a y n á l ,  Backenburg szerepében, az igazi érzés 
egyetlen őszinte hangját sem hallottuk; ő igen hasz
nálható színész a gyöngébb érzelmek által mozgatott 
családi drámákban, de nagyobb szenvedély vagy melegség 
nincs játékában. L e n d v a i (Egmont) átalában véve jól 
játszotta hálátlan szerepét, de első megjelenése igen 
köznapi volt, s oly hatásvadászaton álapuit, minőhöz 
csak az erőtlenség szokott folyamodni. M o l n á r  bu- 
csu-jelenete Egmontnál szépen sikerült, mély érzésű 
mozzanat volt. F e 1 e k i buzgalommal személyesítette 
Albát, de szeretnék, ha maszkját ily történelmi alakok 
ábrázolásánál minduntalan nem változtatná. A közön
ség, mely őt előbb Sardou hasontárgyu darabjában 
látta, aligha hinné el, hogy a francia színműíró és 
német költő Albája egy és ugyanazon alak. A jellem
zésnél ez ugyan másodrendű dolog, de nagyon rontja 
az illusiót. A zenekar, Huber karnagy vezetése alatt, 
egyöntetűen játszott.

*

A „F idelio“ legközelébbi előadása alkalmá
ból a „Föv. Lapok“ több érdekes adatot közöl a nem
zeti színház évkönyveiből. Beethoven e remek müvét

nemsokára a nemzeti színház felállítása után előadták 
és pedig 1839. d. 28-án. Akkor Schodelnéban Leonó
rának kitűnő személyesitője volt. 1545-ig összesen 
tízszer adták. A jövedelem mindig kisebb lett. Az 
utolsó előadásnak már csak 272 frt (váltóban) jövedelme 
volt. Ezután 19 évig pihent a darab ; csak 1864-ben 
vették ismét elő, midőn Carina kisasszony volt drámai 
énekesnője a nemzeti színháznak. Azóta 27-szer adták 
„Fidelió“t.

K é p z ö i ü v é s z e t .
Batthyányi Lajos mellképe. Egy gyönyörű dom

borműről szólnak a lapok. Ez Batthyányi Lajosnak 
mellképe, valami két vonal vastagságú s 3/4 láb átmé
rőjű körlapon, melyből a mellszobor mintegy félhü- 
velyknyire domborodik ki. A munka valóban művészi 
kivitelű. A mellképet babérkoszom köríti, szalaggal 
átkötve. E lap bársonytokba van kötve, melyet szin
tén vert réz keret vesz körül. A ritka szép mű készí
tője Marikovszky József, Szentpétery óta, tudtunkkal, 
az egyetlen ezüstmüves, a ki e genre-ben dolgozott. 
1853-ban Liszt Ferencnek is elkészítette ily mellszob
rát az akkori iparegyesület számára, melynek akkor 
Kossuth volt igazgatója, s Batthyányi az elnöke. Ak
kor e müvéért dicsérő okmányt kapott. 1846-ban 
Batthyányi akkori mellképét már egyszer elkészítette 
rézbe, melyért érempénzt nyert. Érdekes tudni, hogy 
e müvet 1853-ban a rendőrség elkobozta, a művészt 
elzárták, magát a müvet megsemmisítették. Újabb ada
léka amaz időszak vandalismusának. Jelen müvén 4 
hónapig dolgozott s azt most a családnak kívánja be
mutatni. E szorgalmas, szép tehetségű ember, kiről 
alig tudott valamit a mostani nemzedék, egy szerény 
kis szobában lakik a József-utca 5. sz, alatt s cse
kély díjért dolgozik az arany- és ezüstmüveseknek.

TARTALOM: Vallásköltészeti tanulmányok. — 
Egy Arany tolira. P r é m  József. — A gyászoló öz
vegy. Beszély. — Tárcalapok. — Irodalom. — 
Zene. — Színház. — Képzőművészet.

Felelős szerkesztő: KiaiU):
Szana Tamás. Fekete Bernat.

Pest, 1870. A „MINERVA“ gyorssajtónyomása.

I j g É j M számunkhoz a D I V A T kí előfizetési felhívása van mellékelve.
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