
N A P K E L E T 

A R C K É P E K A Z E N E V I L Á G B Ó L . 

I. 
Hubay Jenő * 

Zenevilágunk vezére,.Rendkívüli és sokoldalú tehetsége, vonzó egyé-
nisége, gazdag művészi multja, lankadhatatlan szorgalma és kora emelte 
erre a rangra. 

Az utolsó száz év alatt három vezér irányította zenekultúránkat: 
Erkel, Liszt és Hubay. Három olyan név, melynek fényétől kissé elhalvá-
nyul nem egy jelentős mesterünk. Ők hárman: száz év zenetörténete és 
kortörténete. Erkel a nagy megindító, megalapozó. Liszt a magyar zene-
művészet legnagyobb apostola s Hubay: — a hegedű Liszt Ference. 

Neve a Liszté mellett is tündöklik. Pályája emelkedésben és diadalban 
csaknem olyan szédítően gazdag. 

Liszt Ferenc élete a zeneművészet történetében a leggrandiózusabb. 
Hubayé a legharmonikusabb. 

Hubay Jenő a magyar zeneművészet egyik legragyogóbb jelensége. 
Világhírű hegedűművész. Talán minden időknek legnagyobb hegedű-
pedagógusa és jelentős zeneszerző. 

* 

Romain Rolland ír ja d'Indyről: „Oly nehéz egy egyéniséget megítélni, 
különösen életében, fejlődése folyamán! Minden ember rejtély, nemcsak 
másoknak, de önmagának is. Nagy önhittség kell ahhoz, hogy az ember 
ismer valakit, hiszen önmagát sem ismeri teljesen. És mégis kénytelenek 
vagyunk ítélni: erre szükség van, hogy élhessünk. Senki, akit látunk, akit 
ismerünk, vagy ismerni vélünk, egyetlen emberünk, egyetlen kedvesünk 
sem olyan, amilyennek látjuk; gyakran egyáltalában nem hasonlít a róla 
alkotott képhez: szívünk fantomjai között jár juk útunkat. És mégis ítélni 
kell, teremteni kell, ha nem akarunk tétlenségben szétolvadni. Többet ér 
a tévedés, mint a kétely — csak jóhiszemű legyen. Az a fő, hogy azt mond-
juk ki, amit érzünk s amit hiszünk." 

Széchenyi István is figyelmeztet: „Élőkről, élők között nincs igazságos 
ítélet." 

* 

Hubay külseje: finom, nyulánk, szerény és elegáns, mint egy Stradi-
varius. Gondolkodása, tudása világos, tisztult, mint a hegedű vezetőszólama. 
A szíve érzékeny, mint hangszerének lelke. Annyira „violinmässig" az 

* A Zeneművészeti Főiskola 50 éves jubileuma alkalmából. 
Napkelet. 20 
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egész ember, hogy ha Wagner Beethovent „szonáta-ember"-nek nevezte, 
Hubayt hegedűembemek hívhatnánk. Alig tudunk mestert, aki a hegedű 
szelleméhez annyira hű maradt volna. Szétágazó egyéniségét összefogd 
kapocsként tar t ja : a hegedű. 

Hatvanhat éves, de húsz évvel fiatalabbnak látszik. Karcsú, délceg 
alakja rugalmas, edzett. Bodros, szőke für t je közt elvész a kor ezüstje. 
Finom, francia szakálla és szelíd bajúsza arcának enyhe, pasztellszerű 
színeket ad. A szeme barna. Szelíd és mély. Ilyen nézése csak forrólelkű 
embernek lehet. A homloka széles és magas. Az orra kissé szlávos. A szája 
kellemes, az álla előreugró. Hangja behízelgő, társalgása lebilincselő, bár 
kissé nyugtalan. Temperamentuma gesztusaiban is kiütközik. Járása gyors. 
Keze előkelő, ujjai hosszúak, vékonyak és izmosak. Ideális hegedűskéz. 

1858 szeptember 15-én, Budapesten született. Atyja Huber (Hubay) 
Károly, a Nemzeti Színház karnagya, híres hegedűművész, nagy zene-
pedagógus és kiváló zeneszerző volt. Férfikórusai karirodalmunknak el 
nem múló becsű alkotásai. Az Országos Dalosszövetségnek éveken keresztül 
fáradhatatlan karnagya és az első magyar vonósnégyes-társulat megalapí-
tója volt. Hegedűiskolájára a gyermekkori visszaemlékezések kedves mele-
gével gondolunk. Három emberöltőnyi hegedűs-generációt nevelt. Ma sem 
ismerek rendszeresebb és élvezetesebb hegedűiskolát. 

Huber (Hubay) Károly felesége, Szevera Lujza, előkelő pesti család 
leánya volt. Szelíd, jóságos, bánatos, beteges asszony. Három gyermekük 
közül Jenő a középső. Nagy zenei tehetségének már kisfiú korában számos 
tanujelét adta. Atyja ötéves korában hegedűlni tanította. Később a Nemzeti 
Zenedében, mint atyja tanítványa, gyakran szerepelt hangversenyeken. 
Iskolába először a Szőnyi-féle magánitézetbe járt, majd a belvárosi főreál-
iskolába. Első sikerét kilencéves korában aratta, mikor a Nemzeti Zenede 
vizsgálati hangversenyén Viotti (a-moll) versenyművét játszotta. 

A fiatal fiú, érezve tehetsége erejét, kérlelte apját, engedné külföldre. 
Apja a berlini Hochschule híres professzorához, Joachimhoz vitte. Bár 
még nem érte el a korhatárt, amelyen alul senkit sem vettek fel az inté-
zetbe, a nagy mester tanítványává fogadta és annyira megszerette a kis 
magyart, hogy lakásán is tanította, ebédekre és fogadóestéire gyakran 
meghívta. Rövid idő alatt egyik legkedvesebb tanítványa lett. 

Zeneszerzési tanulmányokkal is behatóan foglalkozott. Ennek elemeire 
atyja oktatta volt, később Berlinben Härtel professzor. A harmadik berlini 
évben sokat komponált. Zongora-szonátáját későbben Budapesten Liszt 
Ferenc is látta és megdicsérte. Három és fél év alatt elvégezve a Hoch-
schulét, Joachimtól ezt a bizonyítványt kapta: „Huber Jenő, ki három 
éven át tanítványom volt, a legnagyobb reményekre jogosít, ha továbbra 
is meg lesz a kellő szorgalma, ami nélkül komoly művészet el nem képzel-
hető." Joachim kitüntetésként a düsszeldorfi versenymesteri állással is 
megkínálta végzett növendékét. 

Mielőtt európai körútra indult volna, hazajött, hogy Liszt Ferenc 
közelében lehessen. Haladását a szegedi dalosversenyen és a pesti Vigadó 
kistermében a filharmóniai zenekarral rendezett nagysikerű hangversenyen 
mutatta be. A műsor ez volt: Beethoven hegedűverseny, Bach „Chaconne" 
és Saint-Saëns, „Rondo capriccioso", melynek valószínűleg ez volt az első 
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nyilvános előadása. Volkmannal, Liszttel és Wieniawskival ekkor ismer-
kedett meg. Liszttel sokat volt együtt, híres matinéin többször játszott 
a mesterrel együtt. Csodálta, istenítette a zongorakirályt, aki meleg érdek-
lődéssel és rokonszenvvel kísérte művészi fejlődését. 

A húszéves if jú, két évi itthonlét után Párizsba, a művészetek fő-
városába ment. Liszttől ajánlólevelet vitt Saint-Saënshez, aki igen szívesen 
fogadta. Felkereste Vieuxtempst, a nagy hegedűst, a brüsszeli konzerva-
tórium világhírű tanárát. Vieuxtemps Hubay játékát annyira megszerette, 
hogy legbensőbb kegyébe fogadta. Mindennapos volt a házánál, úgyszólván 
a családhoz tartozott. Vieuxtemps minden művét eljátszatta vele s így 
Joachim növendéke csakhamar egy másik nagy művész szellemét ismer-
hette meg. 

Első hangversenyét Párizsban a Salle Erard-ban 1879 január 22-én 
tartot ta Aggházy Károllyal, Liszt nagytehetségű tanítványával. Szép 
siker, melynek híre ment Párizs művészi köreiben. A két magyar művészért 
a legelőkelőbb szalonok kezdtek versenyezni. Munkácsy Mihály szalonja 
Párizs művészeinek egyik központja volt. Hubay Munkácsyékkal rövidesen 
a legmeghittebb barátságot kötötte, mely a sírig tartott. 

A párizsi sikerek és fáradalmak után a két fiatal művész hazajött 
pihenni. Ide is utánuk jött a sok külföldi meghívás és hangversenyajánlat. 
Júliustól novemberig valóságos diadalútban járták a magyar városokat 
Novemberben visszamentek Párizsba, ahol előző évi nagy sikereiket meg-
tetőzték. A szalonokban és nyilvánosan a Colonne-zenekarral sokszor 
játszottak. 

A párizsi sikerek után Londont is meg akarták hódítani. Ez is sikerült. 
A hidegvérű Anglia sem tudott ellenállni a két tüzes magyar művész 
perzselő temperamentumának. London után két hónapig Kolpackban, 
Munkácsyék kastélyában pihentek. 

I t t véletlenül Hubay kezébe akadt Massenet Lahore-király című dal-
művének zongorakivonata. Annyira megtetszett neki, hogy hegedű-szvitet 
írt belőle. Megmutatta Massenetnek s a mester úgy megörült, hogy a zene-
kari részt pár nap alatt ő maga meghangszerelte és Hubay a híres Pas-
deloup-hangversenyek egyikén 1880 december 19-én bemutatta, olyan siker-
rel, hogy az egész közönség felállva tapsolt és brávózott. A nagyközönség, 
az egész zenevilág számára itt fedezték fel. 

1881 tavaszán Vieuxtemps hívására Hubay Aggházyval Algirba, a 
nagy mester üdülőhelyére ment, ahol Vieuxtemps vendégei voltak. Estén-
kint rögtönzött kis hangversenyekkel szórakoztatták a beteg művészt. 
Nyilvános koncertet is adtak, de a mester halála egyidőre elnémította 
hangszerüket. A család kérésére Hubay néhány hónapig Algirban maradt, 
hogy Vieuxtemps nagyértékű hagyatékát sajtó alá rendezze. Ennek el-
végeztével visszajött Magyarországba. Ugyanezen év őszén Párizs érinté-
sével a brüsszeli filharmonikusok meghívásának tesz eleget. A belga fő-
városban a híres konzervatórium is nagy tisztelettel fogadja, mert Vieux-
temps megüzente volt, hogy a Wieniawski halálával megüresedett tanári 
állásra Hubayt tartaná egyedül méltónak. A konzervatórium, mely Európa 
egyik legelső zenei főiskolája, Vieuxtemps és Wieniawski örökébe meghívta 
tanárnak. A kinevezést azonban veszély fenyegette, mert csak belga állam-
polgár taníthatott a konzervatóriumban. Hubay azonban hallani sem akart 
magyar állampolgárságának megváltoztatásáról és visszautasította a fényes 
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ajánlatot. De mert a belga kormány mindenképen meg akarta nyerni, 
eltekintettek a szabályoktól s kinevezték. 

Ekkor csak huszonkét éves volt. 
Brüsszelben az udvartól kezdve a legelőkelőbb körök és az egész 

társadalom kedvence volt. Tanított, hangversenyezett és Joseph Servais-
vel vonósnégyes-társulatot szervezett, mely a „Le grand quatuor" elneve-
zést nyerte. Közben ráér, hogy Hollandiában, Párizsban, Belgiumban, 
Svájcban játsszék. Liszt ezidőben többször megfordult Brüsszelben. Hubay 
itt is sokat volt társaságában. 

1885 december 20-án meghalt Hubay édesatyja. Hazasiet, de a köteles-
ség visszaszólítja Brüsszelbe. Pár hónap mulva az a kitüntetés éri, hogy 
az Országos Magyar Dalosszövetség apja helyére országos karnagyává 
választotta meg. 

1886 márciusában hazajön és 17-én fellép a Vigadóban a budapesti 
filharmonikusok hangversenyén, mikor is egy brüsszeli filharmóniai hang-
versenyen már nagy sikerrel előadott első hegedűversenyét, a „Concerto 
dramatique"-ot mutatta be. Közönségünk és sajtónk mint világhírű művészt 
ünnepli, aki a magyar névre mindenütt dicsőséget hozott. 

Ugyanekkor Zeneakadémiánk Trefort miniszter kezdeményezésére 
meghívta őt a hegedűtanári katedrára, mely édesatyja halála óta üres volt. 
Hubay elfogadta a meghívást s 1886-ban elhagyta Brüsszelt, hogy a hazájá-
ban szolgálja a magyar művészetet. A brüsszeli hivatalos zenekörök nehéz 
szívvel búcsúztak tőle. A királyné rendkívül értékes brillánsgyűrűt küldött 
emlékbe a művésznek s a király a Lipót-renddel tüntette ki. 

Brüsszel kultúrált művészlevegője örök nyomot hagyott a fiatal mester 
lelkében. Sokoldalú tehetsége itt bontakozott ki. Ez az öt év életének 
felejthetetlen, ragyogó szaka. 

Itthon akkor, dacára Liszt Ferenc, Mihalovich Ödön és mások nagy-
stílű törekvéseinek, a zenekultúra kezdetleges színvonalon állott. Hubay 
friss kedvvel és törhetetlen munkabírással lát neki, hogy magyar zene-
kultúrát teremtsen. Először is Popper Dáviddal, a nagy gordonkaművésszel, 
akit Hubay kívánságára hívtak meg a Zeneakadémiára, vonósnégyes-
társaságot alakít, mely tizenhét éven át működött s a legmagasabb zenének 
vezetőszelleme volt. Műsoraikon a kamarazeneirodalom nagy remekei és 
modern alkotásai mellett magyar szerző is állandóan szerepelt. Ez a művész-
együttes rohamosan vitte előre a magyar zene ügyét. Hangversenyeik 
jelentőségét és fényét nagyban emelte, hogy a kamarazenének akkor ólt 
legnagyobb német mestere, Brahms, Bécsből karácsony hetében évente 
eljött s ú j műveit Hubayékkal mutatta be. A Hubay-Popper-kvartett hang-
versenyein majdnem minden számottevő bel- és külföldi művész fellépett. 
Egy ízben a nagy Joachim is játszott a kvartettel, mikor Hubay a viola 
szólamát vette át. Így a kamarazeneesték zenetörténeti jelentőséget nyertek. 
Külföldön is többször szerepelt a kvartett, mindenütt nagy ünneplések 
közepette. 

A magyar zeneművészet érdekében Hubay ezalatt a külföldön is foly-
ton agitált. Franciaországban, Angersben, Festival Hongrois-t rendezett, 
mely a magyar zene külföldi népszerűsítésére az első lépés volt. Bécsben 
többször, majd Zichy Géza gróffal társulva, Ausztria városaiban és Olasz-
országban adott hangversenyeket. Később ismét Párizsba ment, ahonnan 
visszatérve, Carmen Sylva meghívására Sinaiában töltött pár napot az 
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udvarnál. A költői lelkű román királyné Hubay művészetének rajongó híve 
volt s hozzáintézett és neki ajánlott több költeményben ennek kifejezést 
is adott. 

Külföldi sikerei közben a dalosversenyek fejlesztésére is mindig sza-
kított időt. Vidéki városainkban mind nagyobb sikerrel tartottak dalos-
versenyeket, melyeket Hubay vezényelt. Az ország csaknem minden dalár-
dája dísztagjává választotta őt. 

Közben folyton já r ja Európa nagy városait; 1890-ben Szófiát és 
Konstantinápolyt látogatta meg, majd pedig Orosz- és Finnországban 
hangversenyezett. 

Ki tudna ezekről a sikerekről mind beszámolni? Évente két-három 
hónapot külföldi hangversenykörúton tölt s egész Európa dicsőíti a „nagy 
magyar hegedűművészt". 

A budapesti társaság Hubay Jenőt lebilincselő egyéniségéért csak-
hamar megszerette. Nemcsak a művész, de az ember előtt is megnyíltak 
a legmagasabb körök. Cebrián László grófék szalonjában különösen szívesen 
fogadták. A művészi hajlamokkal megáldott Cebrián Róza grófkisasszony 
a felesége lett. Ideális házaséletet élnek. A nagy művész magához méltó 
lelkű asszonyra talált. Két gyermekük van: Andor és Tibor. Az első nagyra-
hivatott festőművész, az utóbbi szenvedélyes gazda. 

Hubay a század első évtizedében külföldi szerepléseit még folytatta 
ugyan, de aztán mind ritkábban megy idegenbe s itthon is mind kevesebb-
szer lép közönség elé. Azért egy percig sem pihen. Komponál, tanít és 
agitál a magyar muzsika érdekében. A Zeneakadémián 1911-ben művész-
képzőt állítottak fel, melyen a hegedűszakot Hubay vezeti. A világ minden 
részéből sereglenek hozzá a tanítványok. Olyan művészgárdát nevelt, 
amelynek majdnem mindenike nagy hírre tett szert. Tanítványait elkíséri 
külföldre is és hangversenyeken együtt áll velük a dobogóra. 

A legelőkelőbb külföldi zenei intézetek (a londoni Royal Academy, 
a chicagói zenede, a bécsi, lipcsei, genfi, müncheni zeneakadémia) a leg-
fényesebb ajánlatokkal csábítgatták. Nem ment. Minden erejével hazáját 
akarta szolgálni. 

Az alatt a harmincnyolc év alatt, mióta Hubay állandóan közöttünk 
él, nem volt egyetlen nevezetesebb zenei ünnep, vagy esemény, hogy annak 
vezetésében, irányításában ne vette volna ki a részét (Goldmark-ünnepély, 
a raillennáris hangversenyek, a Zeneakadémia felavató koncertjei, a Fil-
harmóniai Társaság ötven éves jubileumi hangversenye, a Liszt-centen-
náriumi ünnepségek, a magyar zeneünnep Rómában, Dante-ünnepség, 
Petőfi-centennárium). 

Képzelhető, hogy ragyogó pályafutása alatt mennyi kitüntetésben volt 
része. Kiemeljük, hogy 1910-ben a Petőfi Társaság, 1921 május 14-én a 
Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjává választotta. A Kisfaludy 
Társaság 1917-ben a zenei Greguss-díjjal jutalmazta. A kolozsvári egyetem 
a díszdoktori címmel ékesítette. A római Santa Caecilia Academia tisztelet-
beli tagjává választotta. Számos rendjel tulajdonosa s Ferenc József király 
szalatnai előnévvel a magyar nemességet adományozta neki. 

A háborús évek alatt ismét kezébe vette a hegedűt s mindig kész volt 
művészetét a szenvedők enyhítésére, jótékonycélra gyümölcsöztetni. Újab-
ban is gyakran halljuk játszani s örülünk, hogy a vonója nem erőtlenedett 
és meleg szívének bársonyos lírája nem fakult. 
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A háborús összeomlás utáni forradalomban Mihalovich Ödönt, a Zene-

akadémia igazgatóját nyugdíjazták, aki állásába a rend helyreállta után 
sem tért vissza. Ekkor a kormány a Zeneakadémia (mely pár év óta a 
Zeneművészeti Főiskola) igazgatói székébe, mint e pozició legméltóbb 
örökösét, Hubay Jenőt nevezte ki. 

* 

Hubay hódító művészetét és emberi kiválóságát legjobban tükrözik 
azok, akikkel érintkezett, akiket ismert s akikkel barátkozott. Joachim, 
Vieuxtemps, Liszt, Munkácsy, Zichy Mihály, Goldmark, Massenet, Brahms, 
gróf Apponyi Albert, Saint-Saëns szoros barátságával dicsekedhetett. 
Ismerte Moltke-t, Bismarck-ot, Gounod-t, Lalot-t, Sully Prudhomme-t, 
Alphonse Daude-t, Sivori-t, Sarasate-t, Jókait, Csajkovszkit, Maeterlincket, 
Flammariont, Delibes-t és az uralkodó családokat. Úgyszólván minden 
érdekes emberrel ismeretségben volt, aki az utolsó ötven év alatt Európá-
ban feltűnt. 

Barátságban van az egész magyar arisztokráciával, tudományos és 
művészvilágunkkal. Vasárnap délutánonkint dunaparti palotájában hang-
versenyekre gyüjti össze társadalmunk legkiválóbbjait, ahonnan az igaz 
művészetnek emlékét viszi magával mindenki. 

* 

Hubayt eleinte mint hegedűművészt ismerte és csodálta a világ, később 
a zeneszerzőt ünnepelte s újabban mint páratlan hegedűpedagógust értékeli. 

Mint hegedűművész különálló jelenség. Ideálisan sokoldalú. Az esz-
ményien tökéletes klasszikus stílust Joachimtól, a Paganini utáni kor leg-
nagyobb klasszikus hegedűművészétől örökölte, akinek epikai szélességét 
és tárgyilagosságát sajátította el, mely mindig megőrizte attól, hogy üres 
csillogásokban keresse a művészetet. Vieuxtempstől, a másik grandiózus 
hegedűstől, az elegáns könnyedséget, világosságot, színdús frazirozást, 
közvetlen előadásmódot leste el. Hozzájuk adta saját lelkének csapongó 
fantáziáját, szenvedélyét, epedő, édes lágyságát és magyar temperamentu-
mát. Míg Ysaye dialektikájával, Wilhelmj érdekfeszítő felfogásával, Sara-
sate kitörő és elragadó indulatával, Hubermann csodálatosan gazdag lelkü-
letével ragadja el hallgatóit, addig Hubay elsősorban lírai erejével tün-
döklik. A hegedűművészet sokféle elemének ezt a szerencsés találkozását 
ra j ta kívül senki sem képviseli. Vonójának pávás színét, játékának meleg-
ségét és közvetlenségét nem lehet elfelejteni. 

Van még egy kvalitása — nem tudom, hogy nem a legnagyobb-e? — 
a hegedűjének hangja magyar. Lavotta, Csermák és Bihari „száraz fájából" 
az ő Stradiváriusába költözött a magyar lélek s ott sír, jajong és álmodozik. 
Játékából faj i muzsikánk öröklött vonásait hallja ki a magyar fül. 

Nemcsak a világ legnagyobb hegedűművészei közül való, de időrend-
ben az első, nagy, magyar hegedűművész. 

* 

Mint zeneszerző is jelentős. Utolsó nagy költője annak a zeneszerző 
gárdának, amelyik a magyar muzsika talajából száz évvel ezelőtt kezdett 
kinőni. Erkel, Mosonyi, Liszt, Mihalovich, Szendy Árpád, Szabados Béla 
zenetörténeti sorának a végső és legmagasabb pontján áll. Telítve azokkal 
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az ideális törekvésekkel, amelyekkel a magyar faji zenét akarták meg-
teremteni és művészi magaslatra emelni. 

A zeneszerző Hubay elsősorban lírikus tehetség. Forró, hévtől sugárzó, 
felfokozott lírájának kelleme: hódító. Gondolatait derűs, világos, finom, 
szelíd és lágy dallamvonalakkal rajzolja le. Lírájának színaranyát gazdag 
invencióval ötvözi. 

Szerzeményeinek száma eddig százhúsz. Hegedűdarabokat, dalokat, 
karműveket, operákat és szimfonikus műveket írt. 

Hegedűdarabjai igen értékesek. A hegedű mai technikájának meg-
teremtését határozott személyhez vagy időhöz nem köthetjük, mert a mes-
terek egész sora járult hozzá a maga külön termelő munkájával. Hubayt 
ezek közé a mesterek közé kell számítanunk. Ma a hegedűnek alig van 
zeneköltője. A hegedűirodalom régóta alig fejlődik. A nagy zeneszerzők 
nem törődnek a hegedű külön életével. Hubay szeretettel fordul a hegedű 
lelkéhez. Corelli, Locatelli, Tartini, Viotti, Spohr, Paganini, Joachim, 
Wieniawski, Sarasate és Vieuxtemps példájára a zeneköltő Hubay darabo-
kat írt: Hubaynak, a hegedűművésznek. 

Ópuszainak sorát négy hegedűverseny gazdagítja. A négy versenymű 
elütő hangulatú és a forma felépítésében különbözik. Gondolatainak erede-
tisége és bősége, változatos témáinak nagy lendülete, a szerkesztés ereje 
és szabad leleménye, a ritmus fordulatossága mindenikre jellemző, de 
ezeken felül a három első versenyműnek kiváló értéke a: művészi magya-
rosság. Negyedik hegedűkoncertje (concerto all'antica) arkhaisztikus festés. 
A négy hegedűverseny közül is kiválik a harmadik (g-moll), amelyet nagy 
szerű tanítványának, Vecsey Ferencnek, ajánlott. Az energikus főtémától 
kezdve a sziporkázó Scherzón s a meghatódott Adagión keresztül az Allegro 
con fuoco legutolsó hangjáig: mesteri. 

A hegedűdarabokból egy csomót válogathatnánk össze olyanokat, 
amelyeknek a tárgya is magyar. Jórészt alföldi hangulatok. Egyik leg-
híresebb ciklus a: Csárda jelenetek. Népdalokból van felépítve (Hullámzó 
Balaton, Sárga cserebogár, Cinka Panna, Kossuth-nóta stb.). A népies 
magyar témát először Hubay vitte bele a hegedűdarabokba. Nagy tudásá-
val és invenciójával művészi krizanthémmá nemesítette a paraszt zsályát. 
A Csárdajelenetek Liszt magyar rapszódiáival egyenlő értékűek. Nép-
dalaink szépségeit ezekből ismeri a világ. 

Hegedűre írt még közel száz előadási darabot. Egyik tetszetősebb, 
nemesebb, mint a másik. A hegedű a líra hangszere, Hubay pedig első-
sorban lírai költő. Ezért a lélek és a forma magasrendű egységben talál-
kozik szerzeményeiben. Kisebb darabjai közül nem egy világhírű. Ha semmi 
mást nem írt volna, mint ezeket: emlegetnék nevét. Ki ne ismerné a 
Lepkét, a Bimbó és virágot s főként a Zephyrt (Virágrege-ciklus), a hegedű-
irodalom étherikusan finom kis költeményét, vagy az Atair-ciklust s a 
Nocturnok, Mazurkák és Capricciokat, a Scenes d'enfant bájos tíz képét, 
a G-dur Suite-t (variációk egy magyar dallamra zenekarral)? 

Hubayt lírai vénája több mint száz dal megírására ösztönözte, melyek-
kel segített megteremteni a magyar műdalt. Alig félszázada, hogy szerzőink 
a magyar költők verseinek muzsikás sorait kezdik figyelni, magyar lélek-
kel akarják zenére fordítani a szövegeket. Nagy tusára kelt a zenei szép 
a magyar prozódiával, míg lassankint a művészi, magyar dal megteremté-
sében megbékültek. Ezt a jelentős művészi folyamatot Hubay indította meg. 
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Idegen költők versei is megihlették lelkét, de dalainak legnagyobb 

része magyar. Tizennyolc Petőfi-dala negyven év mulva sem fakult meg. 
A karirodalomban is értékes műveket alkotott. Mint a Dalosszövetség 

karnagya, alaposan megismerte a dalének minden titkát. A capella kórusai 
közül nem egy dalárdáinknak állandó műsordarabja (Ébresztő, Zengjen a 
dal, Talpra magyar, Kuruc-nóták stb.). 

Nyolc operát írt. Szerzői pályafutásának ez a legváltozatosabb útja. 
Nagy sikereit sikertelenségek váltják fel. Törhetetlen buzgalommal akarta 
megteremteni a modern magyar dalművet. De a közönség a szokatlant nem 
szereti. Ennek esett áldozatul a Falu rossza s jórészt a Lavotta szerelme. 
A magyar nótából megteremtett zenei nyelvnek újszerű par t i turá t A Falu 
rosszának népi alakjai nem kellettek a színpadon. A csehekét, oroszokét, 
németekét, olaszokét megszoktuk, de a sajátunkat, a magyart — nem láttuk 
szívesen az Operaházban. Nem volna érdektelen megkísérelni, hogy fogadná 
ma a közönség ezeket a dalműveket? A Lavotta szerelme is kívánja a fel-
újítást. Színes és mozgalmas szövege a zeneszerzőnek erőteljes drámai 
lendületet adott. 

Sorrendben első operája az Alienor című négy felvonásos zenedráma. 
Haracourt szövegére írta huszonhárom éves korában, amikor a bayreuthi 
eszme hevítette. Indulásul igen tehetséges munka. 

Második operája a Cremonai hegedűs. Finom egyéniségét minden műve 
között legjobban tükrözi. Az egész mű derűs, harmonikus, lágy, puha, 
pasztellszerű. Corot ecsetjével rajzolt partitúra. Nem magyar zene, de érez-
zük ütemein, hogy magyar ember írta. A Cremonai hegedűs 1894 novem-
berében került bemutatásra. Nevezetes dátum a magyar zene történetében, 
mert ez az első operánk, amely külföldre is eljutott. De nemcsak eljutott 
hanem számos színpadon műsoron van és hirdeti a magyar diadalt.. 
Magyaros hegedűszólója: minden idők egyik legszebb hegedűdarabja. 

A Cremonai hegedűs után Ouida bájos elbeszéléséből megírta Moha-
rózsa című négy képből álló ,,zenei novellá"-ját. Szentimentális alaphangú, 
érzelmes muzsika. Francia csipkemunka. 

Legnagyobb operája a Karenina Anna. 1923 november 11-én mutatta be 
az Operaház olyan nagy sikerrel, hogy a külföld figyelmét magára vonta 
s a színpadok egymásután szerzik meg előadásra. 

Szövege Tolstoj világhírű regényéből készült. A lírai alaphangú cse-
lekményből hatalmas drámai erők csapnak ki, amelyek Hubay kótáiban 
zenei felfokozásra találnak. A partitúra a mester legerőteljesebb drámai 
műve. Művészete mintha ú j állomáshoz jutott volna el. Tolla komorabb és 
határozottabb lett. 

Hubaynak még két rég megírt dalműve van. Az egyik egyfelvonásos 
(Milói Vénusz), a másik egész estét betöltő zenedráma (Az álarc). 

A mester zeneköltői pályája az utolsó tíz-tizenöt évben nagy emelke-
dést mutat. Igazolja ezt a Karenina Anna s még inkább három hatalmas 
szimfonikus műve: a Háborús-szimfónia, a Vita Nuova és a Petőfi-szimfónia. 

Az utolsó tíz év nagy eseményei a zeneköltőt sem hagyhatták érintet-
lenül. Érezte, hogy neki — az ország egyik első zeneszerzői tollának — 
kötelessége a rendkívüli eseményekkel zeneileg foglalkozni. 

Így keletkezett a Háborús-szimfónia. A világháború rettenetes emlé-
kezetére írta. 1915 december 2-án mutatták be. A háború végével átdolgozta 
s akkor kapta az ,,1914" címet (op. 93.). A klasszikus szimfóniák hagyomá-
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nyos formáit megtartó, négytételes mű. Gazdag tématikával és színes hang-
festéssel. Az egyes tételek tartalmáról a föléjük írt rövid címek tájékoztat-
ják a hallgatót. A programmszimfónia legszerencsésebb formája. A kompo-
nistát sem, a hallgatót sem köti fantáziájának mozgásában. A szimfónia 
meglepetés volt, mert nem hittük, hogy a hegedű költője s a kitűnő szín-
padi szerző a szimfóniák súlyos és tradiciós formájával könnyen fog 
boldogulni. 

Alig mult el a háború s zajlottak le a forradalmak. Hubay ú j nagy 
munkával állott elő. Az országos Dante-ünnepélyre szimfóniát írt Vita 
Nuova címen, amelyet 1921 december 12-én mutattak be a Corvin Mátyás 
Egyesület által rendezett ünnepélyen. Zeneművészeti méltó adózás a nagy 
olasz géniusz hatszáz év óta világító szellemének. Hatalmas koncepciójával 
a szimfónia Hubay legjobb művei közül is kiemelkedik. Ez a legművészibb 
partitúrája. Tenorszólóra, három női hangra, vegyes- és gyermekkarra, 
orgonára és nagy zenekarra írta. Két főrészből áll és hét tételre tagozódik, 
amelyek közül kettő tisztán instrumentális. A partitúra Dante Vita Nuová-
jának öt szonettjén épült fel s az „isteni költő" megható líráját, epedését, 
látomását, szenvedését, végül fanatikus rajongását emelkedett zenei szó-
val festi. 

A Dante-ünnepségek után következett a magyarok nagy ünnepe: 
Petőfi születésének száz éves fordulója. A Petőfi-dalok lelkes költőjét meg-
ihlette a legnagyobb magyar lírikus fenséges szelleme. A Dante-szimfónia 
után egy évre megírta a Petőfi-szimfóniát. 1923 február 26-án országos 
ünnep keretében mutatták be a Városi Színházban. 

Négy szólóhangra, nagy zenekarra, vegyes- és gyermekkarra készült. 
Ötszáz előadót kíván. A fafúvók négyszeres beállítása mellett a rézfúvók 
serege, két zongora, két hárfa, celesta, harmónium és mindenféle ütőhang-
szer áll fegyverzetben. Éjféli harangütéssel kezdődik, jelezvén Petőfi szüle-
tésének idejét. Utána a költő géniuszát szimbolizáló jellegzetes főtémát 
halljuk. Erős kapoccsal fogja át az egész művet a főtéma, melynek színes 
hajlékonyságában mindig gyönyörködünk. A költő tragikumának témája 
is felhangzik az első tételben, majd a hegedűk napsugaras tremolói között 
szólal meg a géniusz: „Szabadság, szerelem: e kettő kell nekem." A második 
tétel a gyönyörű magyar Alföldet í r ja le. A harmadik tétel Júliáról szól. 
Nemes, meleg, szerelmi himnusz. A „Minek nevezzelek..." kezdetű dal a 
szimfónia kincse. A negyedik tétel a mű koronája. Vésztjósló mollakkor-
dokban nehéz felhők tornyosulnak szegény hazánk felett. A férfikarban 
felhangzik a „Talpra magyar", a költő érzi hivatását, megindítóan búcsúzik 
kedvesétől, mennie kell. A hadbavonuló sereg ajkán felharsan a csatadal: 

Véres a föld lábam alatt , 
Lelőtték a paj tásomat, 
Előre! 
Én se leszek rosszabb nála, 
Berohanok a halálba, 
Előre! 

Lezajlik az ütközet, melyben a lánglelkű hős, jóslatához híven, halálát 
lelte. A megdicsőült elvesztése feletti bánatunkban a gyönyörűen felépített, 
hatalmas finale engesztel ki, melynek zárlataként emelkedő szépségekben 
csendül fel a gyermekkar. 

Amint látjuk, a szimfónia a klasszikus formáknak megfelelően tagozó-
dik. Ez a köntös azonban nem fedi teljesen a szimfóniának, mint műformá-
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nak lényegét. A Petőfi-szimfónia talán inkább kantátának, mint szimfóniá-
nak nevezhető. Tulaj donképen színpad nélküli drámai zene, mely magában 
foglalja Petőfi életének legfőbb, legkimagaslóbb mozzanatait. Voltak ugyan 
mesterek, mint Berlioz és Liszt (Faust elkárhozása, Romeo és Júlia, Szent 
Erzsébet legendája), akik karra és zenekarra írott műveikben az oratórium 
vagy kántáta talaját elhagyták már és drámai egységre törekedtek, de az 
említett művekben még tételrészek sorakoznak egymás mellé úgy, mint a 
régi operában (Nummern-Oper), ami a régi oratórium vagy kántáta szelle-
mére emlékeztet. Újabban Mahler törekedett karműveiben szimfóniái egy-
ségre és a szövegbeli dráma kidomborítására. Hubay két nagy karművében, 
a Dante- és Petőfi-szimfóniában ezt a célt el is érte s így úttörő munkát 
végzett. 

Hubay, a hegedűpedagógus, a legnagyobb ma az egész világon. 
A muzsikusok között ritka a jó tanár és a művész egy személyben. A mult 
század derekán a hegedűművészet Mekkája Berlin volt, ahol Joachim József 
tanított. Egyénisége ellenállhatatlan erővel vonzotta magához a fiatal mű-
vészeket. Mióta Hubay a Zeneművészeti Főiskolán tanít, a hegedűművészet 
Mekkája Budapest lett s Joachim világuralmát Hubay vette át. 

Ennek titka óriási pedagógiai gyakorlata, tudása ós kitűnő érzéke 
mellett: egyéniségének varázsos erejében rejlik. Az a légkör, amely nemes 
alakját körülveszi, már ösztönző erejű, felemelő hatású. Egy megjegyzése, 
egy szava megjavítja a merev jobbkart s erőssé teszi a bizonytalan ujja-
kat. Egy nézése, egy gesztusa, egy dicsérete, vagy korholása: megnyitja 
tanítványa lelkét, amelyet olyan gonddal ápol, mint virágját a jó kertész. 
Egyfolytában négy-öt órát képes ma is tanítani. Megmutatja a hibás része-
ket és maga kíséri zongorán tanítványainak játékát. Ilyenkor legtöbbször 
improvizál, vagy hegedűjén akkordokat pengetve kísér. Improvizálásait 
fonográflemezekre kellene felvenni, hogy örökké gyönyörködhessünk ben-
nük (Rode-etüdök). A szeretetteljes bánásmód, amellyel tanítványait ser 
kenti, — lebilincselő, óráiról élményekkel gazdagodva mennek el növen-
dékei. Pedagógiai eredményei eléréséért nemcsak munkát és időt, de anya-
giakat is áldoz. 

Hubay Jenő nagyszerű egyéniségét teljesen csak akkor ismerhetjük 
meg, ha tanítványai körében leckeóráin látjuk. 

Olyan mint egy bűvölő művészeti mágus. 
Az egész világ tele van tanítványainak hírével. Vecsey, Geyer Stefi, Szi-
geti, Telmányi, Kerékjártó, Koncz, Eldering Bram s még vagy száz név 
hirdeti pedagógiai dicsőségét. 

* 

És ennek az istenáldotta munkásságnak egyetlen célja: a magyar 
zeneművészet felvirágoztatása. 

Ő maga ír ja: Iránytűm, mágnesem egész életemen át a magyar 
zene volt" 

Hogy ma a zeneművészetben a vezető nemzetek között haladunk — 
nagyrészt az ő érdeme. Papp Viktor. 



BÉLDI PÁLNÉ. 

Újvárban rabasszony szép Béldi Pálné, 
Oly büszke azért még, mint egy királyné; 
Ily lelket a balsors meg nem aláz, 
De sötét rózsát fest arcára a láz. 

Emészti a láz mindegyre jobban, 
A lázzal az élet már-már kilobban. 
Felriad éjfélkor . . . Előtte ki áll?. . . 
A Héttorony rabja, Béldi Pál. 

Ott áll a küszöbnél némán, komoran. 
Felujjong az asszony: „Én drága uram, 
Hogy lássalak ismét, ingyen se hivém . . . 
De a vizslád hangját hallám az imént. 

Bár bús volt, tudtam a vonításból, 
Ha Körtövély itt van, te sem vagy távol" 
,Hol a vizsla vonít, nagy-messze a föld, 
Gazdája sírján, Galatában üvölt" 

„Velem azt el nem hiteted, 
Hogy másnak adtad hű ebedet . . . 
De csakhogy itt vagy s nem vagy már rab. 
Tudta a jó Isten, mily nagyon várlak " 

„Nem vagyok — úgy van — szultán rabja, 
Földi úr sorsom meg nem szabja, 
Börtönöd zára se zárt ki engem, 
Messze Bizáncból hozzád siettem." 

Béldiné arcán kigyúl az öröm: 
„Fejedelem vagy hát?!. . . Isten, köszönöm! 
Jobb a bilincsnél a fejedelmi bot, 
Választani könnyű. Ugy-e tudod? 

Hogy emelni kell tán Erdély adaját? 
Sok rosszakarónk hadd lássa baját; 
Töröknek adóra van kincsök elég, 
Üttesd le az álnok Teleki fejét. 

315 



316 

Apafit, a gyávát, zárd Fogarasba, 
Hitvese is sorsát véle sirassa. 
Az a gyász, az a váz, az a vézna karó 
Fejedelemasszonynak úgyse való. 

Gyémántot tűzök sötét hajamba. 
Gyöngysor lehel fényt hattyúnyakamra; 
Hogy irigylik majd a daliás fejedelmet, 
Neje ha ott ragyog oldala melletti 

„Szívedet, asszony, ne palástold, 
Bánfi Dénes még daliásb volt. 
Az a csók, mely arcodon égett, 
Itt, itt, még most is folyvást éget" 

„Bánfi a bálban részeg bolond volt, 
Hidd el, szerelemre sohase gondolt, 
Azzal a vermet Teleki ásta, 
A te bukásod lett Bánfi bukása." 

„Amit hibáztam, azért vezekeltem, 
Útra vak éjben temiattad keltem, 
Jöttem, hiú lelked fordítani jóra, 
Csak egy órám van, a szellemóra. 

Kincs, hatalom: füst. A széles út rossz út, 
Hagyd a hatalmas Istenre a bosszút; 
De sírnál is erösb a szerelem . . . 
Asszony feleségem jer velem." 

„Jaj, ne ölelj úgy, a szívem eláll, 
Fekete mélységbe taszít a halál" 
„Ott is enyim léssz, nem a halálé!" 
Nagyot sóhajt rá Béldi Pálné. 

Lihegő ajkán a hosszú sóhaj 
Még hosszabb fájó csókba hal, 
S eltűnik gyorsan a jelenés. 
Kilobban az élet, kialszik a mécs. 

Vargha Gyula. 
Jegyzet. A Bánfi Dénes és Béldi Pál tragédiája egyik legismertebb epizódja 

Erdély történetének. A Tököly-féle fölkelés (emlékezve Bocskay, Bethlen s I. Rákóczi 
György magyarországi hadviselésére) Erdélytől várt és kért segítséget. Teleki 
Mihály a fölkelők érdekében iparkodott befolyásolni Apafit, a fejedelmet, Erdély 
két leghatalmasabb főura ellenben, Bánfi Dénes és Béldi Pál, féltve Erdély nyu-
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galmát, sőt függetlenségét is a kétes kimenetelű vállalkozástól, a beavatkozást 
minden módon meg akarta akadályozni. Teleki, hogy elhárítsa politikai tervei 
elől az akadályt, előbb Bánfit buktatta meg, felhasználva Béldi féltékenységét, 
majd Bánfi Dénes kivégeztetése után Béldi ellen fordult, ki, hogy életét meg-
mentse, Csáky Lászlóval és másokkal a portára menekült. Béldi közel volt hozzá, 
hogy a szultán őt mint fejedelmet török hadak élén küldi Erdélybe; de ez a terv 
a bujdosók egyenetlensége s Béldi Pál nyakas állhatatossága miatt csakhamar 
meghiusult s Apafi követeinek közbenjárására Béldi a Héttoronyba záratott s ott 
is végezte életét. 

Bánfi és Béldi tragédiáját nem egy írónk feldolgozta már s nekem ezt a 
sok ágú, szétfolyó s rövid versben alig tömöríthető történetet eszembe sem jutott 
volna feldolgozni, ha Cserei Mihály Históriáját olvasgatva a következő néhány 
szó oly erősen meg nem kapta volna képzeletemet: „Egy Körtövély nevű vizslája 
volt — úgymond Cserei — mikor a szegény úr meghalt, a temetésénél egy hétig 
mind ordított." Nyomban papirra vetettem a következő két strófát: 

„A Héttoronyban két rab ül, 
Szegény magyar rabok. 
Bilincsben ülni évekig 
Keserves állapot. 
Tegnap temették Béldi Pált, 
A harmadik rabot. 

Álmából egyik felriad: 
„Bajtárs, nem hallod-e, 
Gazdája sírján hogy' vonít 
A Béldi Pál ebe? . . . 
Szegény jó úrnak nem maradt 
Ebénél egyebe." 

A megütött hang azonban, úgy éreztem, nem az igazi hang s különben is 
nagyon köznapi fogásnak tűnt fel, hogy az egyik rab beszélje el a másiknak Béldi 
Pál szomorú történetét. A verset abbahagytam, nem is gondolva többé rá. De 
egy idő múlva — már nem tudom hogyan s miért — a Marosújvárban raboskodó 
szép Béldi Pálné tűnt fel képzeletemben s megszületett gyorsan ez a ballada, 
mely a szétágazó cselekvényt néhány perc alatt pergeti le. (Vargha Gyula.) 



HA A SZERELEM MEGHAL . . . 

(Folytatás.) 

Este kilenc órakor kapta magát a költő s futot t Luciánhoz. Szinte 
maga is csodálkozott, hogy a részegségnek, amely alapos volt s 
becsületére vált volna bármely kulőrstudentnak, nem maradt 

a lelkében semmi, de semmi nyoma. A gyomra ugyan égett kissé s a tag-
jaiban is érzett valami halk, nyugtalanító berzenkedést, de a feje oly tiszta 
volt s a lelke olyan könnyű és derült, hogy szinte felordított a rémület-
től, amikor könnyen, frissen és fiatalon belépett a kerti vendéglőbe s az 
egyik sarokasztalnál ráncos tokával, öregen és sápadtan megpillantotta 
a plédek között gubbasztó Luciánt. A fején borogatás volt s egy öblös 
pohárból valami igen mérgesszínű folyadékot ivott, mint később kiderült: 
ezerjófűteát. 

— Jaaaj, testvér — nyögdécselte Lucián. — Majd szétfakad a fejem!... 
Harmincöt korsóig számoltam, osztán nem emlékszek semmire. Pedig 
valami istenverte pájinkát ihattam . . . 

— Javíthatatlan vagy! — intett a költő. Aztán megpihentette sze-
mét a kövér kocsmáros löttyedt arcán, amely olyan volt, mint a kimosott 
szarvasbőrkesztyű, ha száradni kezd s szívében ismét öregesen és fárad-
tan leült. 

— Jaaaj, ne is beszélj! — emelte föl a két tenyerét Lucián. — Jaaaj, 
dehogy is vagyok én javíthatatlan, testvér. Én már egy nagyon is repe-
rálni való öreg, rozoga csont vagyok. Lásd, csak egyszer igyak többet, 
mint amennyit szoktam, már meg akar ütni a guta s attól kell félni, hogy 
egy hangosabb szónál szétfakad a fejem. Kiálts csak a feleségemre, 
kérlek! No de már jön is. Mama, mama! Vacsorát, m a m a ! . . . 

Eliz a konyha ajtajából rákvörösen gurult feléjük az udvaron. Valami 
nagy belső duzzogástól olyan volt, mint egy golyvás galamb. Fejét hátra-
szegte, egyébként is hatalmas mellét előretolta s a háromrét gyűrődött 
tokában, mely a fej és a mell között ringott, úgy pihegett a düh, mint 
egy bőrzacskóba lefojtott szélvihar. 

— Hát tudja, kedves Miklós úr — kezdte —, ez nem eljárás. 
I t t egyet igazított magán, aztán folytatta: 
— Nagyon jól tudja, kérem, hogy Lucián már nem gyerek, neki az 

üzletben már dolga van, neki renoméja van, méltóztassék más kompanistát 
keresni az ilyen részegeskedéshez. Ahh! — s i t t összecsapta a kezeit. — 
Reggel kilenc órakor kinézek az ablakon s mit látok: megáll egy kocsi 
a ház előtt s az uramat hóttrészegen hozzák h a z a ! . . . 

— Kétszázötvenkilencszer hallottam már — szólt közbe Lucián. 
Eliz csípőre rakta a kezeit. 
— Még neked áll feljebb? . . . 
— De, nagyságos asszonyom! — nézett rá a költő. 
— Maga pedig hallgasson! — csattant fel az asszony. — Maga sincs 

már abban a korban, amikor a józan emberek megbotránkozása nélkül 
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tehet ilyet valaki! Elmult már a bolondságok ideje! — szólt s dohogva 
távozott. 

A két régi cimbora olyan csendesen pislogott egymásra, mint két 
világosságra tévedt bagoly. 

— Hát ezt megkaptuk! — bólintott Lucián. 
— Meg! — mondta a költő. Aztán hozzátette: — Mint látom, te ide-

haza nem sok vizet zavarsz . . . 
Lucián a hajába markolt. 
— Bühh, de undok lehetek! — nyögte. — Mert é n . . . én megszok-

tam már valahogy ezt a hízott és engedelmes barmot, aki lett belőlem. 
De mit gondolhatsz te, aki a régi Lucián he lye t t . . . 

I t t elfúlt. 
— Én sem vagyok már az, aki voltam — legyintett a költő. — 

Hagyjuk. Ne bántsuk egymást. 
Csönd lett. A kertben néhány lehullott falevelet söpört ide-oda a buj-

káló léghuzat s a harasztnak ebbe a halk és finom zajába dühös tányér-
csörömpölés hangzott a konyha felől. Valaki csapkodott. 

— Testvér! — szólalt meg kis idő mulva Lucián. — Te igen érzékeny 
ember vagy é s . . . 

— Tudom, mit akarsz mondani — vágott közbe Miklós s közelebb 
húzódott Luciánhoz. — Ne is folytasd. Te most nagyon röstelled és 
fájlalod Eliz viselkedését, aki tagadhatatlanul kissé goromba volt velem. 
Mert nem tudja megérteni azt a mérhetetlen nagy örömet és az idők múlá-
sán érzett nagy szomorúságot, amikor két jó cimbora tíz esztendő multán 
összetalálkozik. 

— Szívembe láttál, testvér . . . 
— De lásd, nincs okod sem a röstelkedésre, sem a kétségbeesésre, 

Lucián. Én ez alatt a tíz év alatt sokat éltem. És megtanultam, hogy 
az asszonyokat. . . tisztelet a kevés kivételnek . . . nem szabad komolyan 
venni, mihelyt magasabbrendű érzelemről van szó. Az asszonyok csodála-
tos teremtések. Az asszonyok csak az ő legsajátabb érzelmüket és érde-
küket tudják megérteni. Mert náluk ez a kettő körülbelül egyre megy. 
Náluk minden érzelemnek már előre látott pontos ós reális célja van. És 
ha megszűnik a cél, az érzelem is megszűnik vele. Náluk ez a kettő mindig 
a legnagyobb harmóniában áll. Kicsi cél: kicsi érzelem. Nagy cél: hatalmas 
szenvedélyek. Így például, aki csak szeretkezni akar, az könnyen szakít. 
De aki élettársat alkar, vagy aki a már megszerzett élettársat meg akarja 
tartani, az szenvedélyes, kitartó és kíméletlen mindenkivel, aki az útjá-
ban áll. Sok tekintetben igen tiszteletreméltó tulajdonság ez, Lucián. És 
Eliz sem tett egyebet, mint téged a tíz óv multán feltünt korhely cimborá-
tól, a régi életmódtól, a csavargásoktól és a korhelykedésektől meg akart 
menteni. Igaza van. Szeret. Te már élettársa vagy. Te már a célja vagy. 
Ó, rajtam is keresztülgázol, ha meg akar tartani téged. Igaza van. Szép 
tulajdonság. Mindenesetre szebb, mint mikor valaki egy rajongó gyerek-
nek, aki jóságánál ós tisztaságánál fogva több mint udvarló, de még min-
dig kevesebb, mint egy férj: aj tót m u t a t . . . Bár nekem lenne valakim, 
aki csupa ragaszkodásból a legjobb barátomat is elüldözi. Én szívesen 
cserélnék veled, Lucián. Mert ninc6 igazad. Ez a szeretet lehet némelykor 
terhes, némelykor kíno6, némelykor talán fölösleges is: de van! V a n ! . . . 
Nekem pedig nincs, Lucián! . . . Engem senki sem szid össze, ha részeg 
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vagyok . . . Engem senki sem von kérdőre, hogy hol voltam, ha későn 
megyek h a z a . . . Nekem senki sem készít teát, ha az ital elrontja 
a gyomromat ... Nekem magamnak kell a borogatást a fejemre rakni, ha 
beteg vagyok. . . Nekem nincs barátom, akivel csak titokban beszélhetek 
bizalmasan.. . Én felelősség és félelem nélkül vagyok prédája minden 
aljasságnak: bornak, kártyának, asszonynak, mindennek..: Tőlem senki 
sem kéri számon a tékozlást, amellyel a testem és a lelkem javait elhulla-
tom . . . Én nem érzem azt a súlyos, de büszke terhet, hogy valakinek az 
életében érték vagyok. . . Érték, cél, értsd meg: valami, ami tartalmat ad 
az ember életének, mert hiszen senki sem lehet annyira önhitt, hogy ön-
magát tartsa annak, akiért élni érdemes... 

— Én csak annyit mondok neked — folytatta a költő és megragadta 
Lucián kezét — kettőnk közül te vagy a boldogabb. Mert fölöttem nyom-
talanul ment el az idő. Én ősz hajjal ós ráncos homlokkal ma is csak a 
régi kis diák vagyok, aki az emberi célok és értelmek között valami bete-
ges tájékozatlansággal futkároztam ismeretlen, ködből faragott célok után. 
Én ma is több vagyok egy udvarlónál és kevesebb vagyok egy férjnél. 
Én ma is úgy érzem i t t magam a régi környezetben, hogy ebben a város-
ban minden és mindenki megtalálta a maga helyét, csak én szaladgálok 
valaki után, akiről még ma sem tudom, hányadán vagyok vele . . . Ködkép, 
látomás, délibáb. . . egy állandóan előttem lebegő arc az elérhetetlen 
messzeségben, amely mennél közelebb megyek feléje, annál távolabb suhan... 
Egy beteges, fáradt és mégis rettenetesen kínzó nosztalgia a szépség-
nek, a jóságnak és a boldogságnak egy képzelt alakja u t án . . . Némelykor 
már azt kell hinnem, hogy meghibbantam . . . Hogy már egészen beszámít-
hatatlan vagyok. . . 

— Heej Lucián, Lucián! — könyökölt fel Miklós. — Milyen szabad 
és boldog ember vagy te a feleséged mellett, aki van. És milyen rab vagyok 
én emellett az arc mellett, aki nincs!... Mondd, Lucián: cserélsz velem?... 

Lucián, aki ezalatt összehunyorított szemekkel állandóan a költőt 
nézte, éppen mondani akart valamit, amikor a konyhaajtóban feltűnt Eliz, 
Az asszony a vacsorát hozta. S nyilván már maga is röstelte, hogy Miklós-
sal az imént oly goromba volt, mert rosszul palástolt bosszúsággal min-
denáron kedves akart lenni. Mihelyt azonban pillantása a beteg Lucián 
elfonnyadt és körülborogatott arcára esett, vége volt az önuralomnak. 
Kitört belőle a düh. 

— Te! — lihegte. — Ni! Hogy ül itt! Mint egy fogfájós vén-
kisasszony! De berúgni, azt igen!... Kocsin hazajönni! Hóttrészegen! 
Phi, te vén szamár! . . . 

Azzal sarkonfordult és mert érezte, hogy ha az asztalnál marad, 
öt perc mulva ordítani fog, visszadobogott a konyhába. 

— Amit te az imént a házasságról mondtál, az az elmélet — duru-
zsolt Lucián. — Ez pedig a gyakorlat . . . 

A költő nem felelt. Szótlanul elfogyasztotta a vacsoráját, hátradőlt 
a széken, nézte a fákat. A fákon levelek vergődtek a folyóról előbujt őszi 
fuvalomban, amely fülledt volt és meleg és mégis az elmúlás szomorkás 
illatát lengette a fehér asztalok fölött. Ritka szép őszi este volt. Valamit 
elfelejtett a nyár és visszafordult érte. 

Mikor a pódiumon felzengtek a trombiták, Lucián megmozdult. 
— Mondd, Miklós: igazán szereted még azt a nőt? 
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Miklós nyujtózott egyet. 
— Nagyon. 
— Érte utaztál ide? 
— Érte. 
— Fölkeresed? 
— Fölkeresem. 
— És mi a célod vele? 
— Nem tudom. 
— Feleségül veszed? 
— Nem tudom. 
— Mondd, kérlek. Tudsz egyáltaljában valamit, amit elárulhatsz 

nekem? 
— Például? 
— Hogy nem leszel olyan marha, mint amilyen voltál? 
— Ezt megígérem. 
— És meg is tartod? 
— Föltétlenül. Azaz . . . 
— Mit azaz? 
— Csak azt akartam mondani, hogy azért olyan egészen könnyű és 

sekélyes futókaland mégsem tudna kielégíteni. 
— Szóval néhány ruhakosár gyöngyvirágot már meg is rendelhetek? 
— Egy csokorral mindenesetre, Lucián. 
— Ha most nem fájna a fejem — szólt Lucián és az ujjával Miklóst 

megfenyegette — megint tartanék neked egy kis erkölcsi prédikációt. 
Mert becsületemre mondom, semmi kedvem sincs vén csontjaimmal újból a 
sarkadban szaladgálni, mint egy kutya, hogy mikor és hol akarod magad 
elemészteni, te vén csacsi, aki olyan ostobaságokat állítottál imént a nők-
ről, hogy az én állapotomat szabadságnak nevezed. Ebből a botrányos el-
tévelyedésből látom, testvér, mennyire tájékozatlan vagy és mennyi jó-
hiszeműséget előlegezel te a drága nőknek, akik csak addig érnek valamit, 
amíg legények vagyunk. Becsületemre, nagyon sajnálom, hogy fáj a fejem, 
mert különben megmagyaráznám neked és megértetném veled, hogy a leg-
rövidebb futókaland is nagyobb élmény, mint a leghosszabb házasság és 
hogy ha te Mariant igazán szereted, akkor nem veszed feleségül, hanem 
megcsókolod, egyet kurjantasz és szaladsz tovább. Így örökre fiatalon, 
szépen és kedvesen marad meg benned Marian arca, míg ha elhízik, meg-
csunyul melletted, mint ez a szerencsétlen Eliz, nincs többé menekvés a 
kiábrándulásból! 

— Ne locsogj, Lucián! — intett türelmetlenül a költő. — Más vagy 
te és más vagyok ón! 

Lucián az asztalra ütött: 
— De az asszonyok egy-for-mák!... 
— Testvér! — szólt most a költő. S anélkül, hogy ügyet vetett volna 

Lucián növekvő izgalmára, közelebb húzta a székét. Aztán így folytatta: 
— Tegnap éjszaka említetted, hogy láttad Mariant. Ha nagy örömet 

akarsz szerezni nekem, testvér, mondd szépen el: valóban csinos-e, fiatal-e, 
hogy öltözködik, szóval . . . milyen? 

— Most már ugyan bánom, hogy említettem — rántott egyet magán 
Lucián —, de ha már mondtam, megismétlem: szebb, mint valaha. Ebben 

Napkelet. 21 
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benne van az is, hogy csinos, az is, hogy fiatal, és az is, hogy jól öltöz-
ködik. Meg vagy elégedve velem? 

— No igen, igen . . . De nem gondolod, testvér, hogy Marian már 
nincs abban a korban, amikor . . . 

— Ezen magam is megütköztem, viszont nincs k izárva . . . 
— Mi nincs kizárva? 
— Ne légy olyan ideges! Miért vagy olyan ideges? Avagy lehetetlen-

ségnek tartod, hogy Mariannak azok után a zivataros idők után, mondjuk, 
megjött az esze és a mérsékelt, egészséges életmód.. . 

— Látod, erre nem is gondoltam, Lucián . . . 
— Persze. Mert te azt szeretnéd, hogy szép is legyen, meg köny-

nyelmű is legyen. 
— Menj már, kérlek . . . 
— Világos! Hát még ezt sem mered önmagad előtt bevallani? Mi 

hasznod lenne Marian fiatalságából, ha nem lenne meg az a reményed, 
hogy a nyakadba borul? Avagy nem ezért jöttél ide? . . . 

— Hagyjuk! — mondta kedvetlenül Miklós. — Éppen olyan cinikus 
fráter vagy, mint amilyen voltál. 

-— Te meg olyan drága, nagy csacsi! — kacagott csendesen Lucián. 
Eliz jött. Mire a költő megnézte az óráját és mert az óra már fél 

tizenkettőt mutatott, megköszönte a szíves vendéglátást és kiballagott 
a sötét fák alá. 

— Viszontlátásra holnap! — intett utána Lucián. 
Miklós a kapuból egy elfeledkezett pillantással lelkére ölelte a régi 

udvart, amelyben hat mindenre elszánt flótás és néhány csendesen iddo-
gáló vendég fölött apró villanykörtéket hintázott a szél. Majd szemére 
húzta a kalapját és félóra mulva ott ült már a nyírfák alatt, a régi padon. 

Másnap délben arra ébredt, hogy ágyban fekszik s az ecetillatú 
asszonyság reggelit hoz neki. Alig várta, hogy egyedül maradjon, aztán 
ráborult a párnára és hatalmasan kisírta magát. 

Boldog pillanatok voltak ezek. 
A régi szobában, a régi bútorok között, a régi ébredéskor egy embert 

látni, aki nem változott. Szeretett volna ujjongani. De csak sírni tudott. 
Hangosan és boldogan. És már nem érezte, hogy ősz, már nem érzte, 
hogy Lucián kövér, már nem gondolt arra, hogy a városban összezsugo-
rodtak a tornyok és helyet cseréltek a kupolák, már csak arra gondolt, 
hogy Marian szép és fiatal és hogy Mariannal találkozni fog. 

Felöltözött, sietett a városba. Az volt a szándéka, hogy elmegy a 
Johannis-alleera, ahol Marian villája előtt lesbe áll. De meglátott egy két-
fogatú bérkocsit és mást határozott. 

Odaintette a kocsist s megkérdezte tőle: 
— A „Weisser Hirsch" nevezetű túristaházat, ott a hegyek között, 

ismeri? 
— Na ja. 
— Mennyiért visz oda? 
— Vissza is? 
— Vissza is. 
— Negyven — mutatta a kocsis. 
— Gyerünk! 
Rövid ügetés után áthaladtak az erdőn s kiértek az országútra, ahol 
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ezelőtt tíz évvel, őszi esőben, betegen, lázasan és boldogtalanul egy 
rajongó diák várta a szépasszony hintaját. A kőpiramist már régen el-
hordták, amelyen ült, de a távolban még ott állt és fehérlett a napon a 
vendéglő fala, ahol a szépasszony és a diák legelőször találkoztak. Szegény 
Rotz úr! . . . 

— Álljon meg! — mondta a költő. 
A kocsi megállt. Az utas kilépett belőle és lassan, elgondolkozva a 

vendéglő tornácára ment. Ott megivott egy kancsó sört és sokáig nézte 
a vadszőlőt hervadt vöröses lombsátorát. Aztán fizetett, robogtak a 
hegyek felé. 

Jobbra, a völgyben egy parasztház kéménye füstölt. És a füst olyan 
egyenesen, gyorsan és fehéren karikázott az égre, mint mikor a tűz-
helyen valaki számára valamit készítenek. És várják . . . 

A vén kocsis némelykor hátranézett és csodálkozott. Mert az utas 
folyton mosolygott és folyton beszélt. 

— Na, i t t vagyunk! — mondta a vén kocsis, mikor a terméskővel 
kirakott kapugátak között feldübörgött a visszhang s a „Weisser Hirsch" 
udvarára értek. 

Az utas kiszállt, ment fel a lépcsőn. És a lebegő folyosó úgy lár-
mázott a lépései alatt, mint a dob. 

— Halló! — kiáltott az utas. 
A hívásra kinyílt egy ajtó s formás fehércseléd szaladt ki a vendég 

elé. Az ajtóban valakinek hátraszólt: 
— Egyedül van, nem kell. 
Aztán az utashoz fordult: 
— Parancsol? 
— Teringettét! — gondolta a költő. — De megfiatalodott ez az 

asszony!. . . 
De mire a régi és most ugyancsak elhanyagolt ebédlőbe értek, ki-

derült, hogy nem az asszony, hanem az asszonynak a lánya beszél vele. 
— Ördög, pokol! — harapott ajkába a költő. 
Akaratlanul is a tükör elé lépett s látta, hogy ősz. 
— Küldje be az édesanyját! — mondta. 
Egy összetöpörödött nénike kacsázott be az ajtón olyan kifordult 

ajkakkal, mint a fatörzsön egy nagy forradás. 
— Ismer még? — állt elébe a költő. 
Az asszonyság jól megnézte, de a szeme üres maradt. 
— Hát nem ismer? — ismételte a költő. Aztán a cserépkályhára 

mutatott. — Ott ültünk egyszer a „gnädigstes Marichen", meg é n . . . 
— Ahh! — bólintott az asszonyság és szélesre húzta az ajkait. 

Az a finom kis hölgy a városból, akinek milliomos az ura? Igen, igen! . . . 
Csak azt nem tudom, hogy az úr melyik a sok közü l . . . 

— Erre igazán nem vagyok kíváncsi — vágott közbe erélyesen Mik-
lós. S már maga is megbánva, hogy idejött, enni kért. 

— Hát éri csak annyit mondhatok, uram — karatyolt az asszonyság, 
miközben kifelé tartott —, hogy a Marichen őnagysága nagyon hálátla-
nul fizetett meg nekem. Utoljára egy tacskóval volt itt, kérem, olyan 
zöld volt és szamár, hogy szerettem volna felpofozni és én nem tudom, 
hogy azzal a szép és érett asszonnyal mit csinált az a kölyök, d e . . . Ahh, 
különben hagyjuk. Hálátlan az egész világ. 

21* 
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Miklós megszédült. Valami hirtelen ós ujjongó rémület ordított fel 
benne, nem bírt magán uralkodni többé, az asszony után futott , vissza-
rántotta és rárivalt. 

— I t t marad jon! . . . 
— Jesszus, Mária! — hördült fel az asszony s nekiesett a falnak. — 

Hát az úr az az úr? . . . 
A költő leroskadt egy székre. 
— Most arra feleljen, mit tud Marichenről? — nyögte. 
— Semmit. 
— Mikor volt i t t utoljára? 
— Mondtam már, az úrral. 
— Azóta nem? 
— Soha. 
— Megesküszik rá? 
— Akár a gyermekeim életére. 
— Egyebet nem tud? 
— Semmit. 
— Hogy él az urával? 
— Nem tudom. 
Miklós kezébe hajtot ta a fejét, pár percig összegörnyedve gondol-

kozott. A repedéseken halk dudolással járt a szél, az ablakon benézett 
a hegy kopár üstöke s az összetöpörödött asszonyság olyan ijedt szemek-
kel bámult a homályos sarokból, mint két mozdulatlan szentjánosbogár. 

— Köszönöm! — állt fel hirtelen a költő. 
Odadobott az asszonyság elé egy aranyat, kiment. 
Már sötétedett. Lent az öreg kocsis meggyujtotta a hintó lámpásait, 

amelyek két hosszú és vörös fénycsóvát vetettek át az udvaron. A költő 
mégegyszer visszanézett, mint aki az alkonyatban mindinkább elbarnáló-
falakon régi emlékeket kutat, aztán beszállt a kocsiba, amely tompa 
dübörgéssel kifordult a kapun s elporoszkált a város felé. 

Az öreg bérkocsis, mint minden német, ha ideje engedi, egész úton 
halk dörmögéssel bölcselkedett. Végre is abban állapodott meg magával, 
hogy ha a vendége nem is bolond, de feltétlenül eszelős. Mert hát nem 
rendes dolog az, amikor valaki beül egy kocsiba és órákon keresztül ön-
magával diskurál. Ámbátor az öreg kocsis sem tet t egyebet, csak éppen 
nem vette észre, mert állandóan a vendégre figyelt. 

— Marian, Marian! — mondta az utas. — Én szép Marianom, én jó 
Marianom, légy az én megtért fiatalságom első kacagása . . . 

— Oh, oh, te vén szamár!— lengette fejét az öreg kocsis. 
— Ma reggel már sírtam — folytatta az utas —, nagyon jól esett. 

Olyan volt a szívem, mint mikor a virágos kert fölött megolvad a hó s az 
élettelen rózsatő rügyezni kezd. Oh Marian, Mar ian . . . lesz-e még ezen a 
rózsatőn virág? . . . 

— Ezt egyenesen a szanatóriumba viszem! — krákogott maga elé a 
kocsis. 

A vendég most énekelni kezdett: 
— Da ruf ich bei der Sonne Schein: 
0 stille meine Sehnsuchtspein! 
Ich will nur deine Liebe, 
Lieb' mich, und die Welt ist mein... 



325 

— Csak addig ne törjön ki rajta, amíg a városba érünk! — szólt az 
öreg kocsis. Aztán alaposan a lovak nyaka közé csapott. 

S bizony nagy kő esett le a szívéről, amikor még a nyílt országúton 
azt mondta az utas, hogy álljon meg s kifizetvén őt, gyalog folytatta 
útját a feketén ásítozó erdő felé. 

— Hát ha ez nem bolond, akkor én vagyok az! — dünnyögött mar-
kába a bérkocsis. — Negyvenre alkudtuk ki, oszt ötvenet adott . . . 

Megbiccentette a kalapját, sietett haza. 
A költő nem sietett. Először megvárta, míg a sötétben eltűnt a kocsi, 

aztán megállt és néhány percig mozdulatlanul hallgatta, mint zúg az 
erdőn a szél. 

Előtte az erdő, háta mögött a csárda volt. S mikor hátranézett, úgy 
látta, a csárda egyik ablakában gyertyák lobognak egy fekete ravatal 
körül. 

— Szegény Rotz úr! — mondta. 
Aztán maga sem tudta, hogy hogyan és mikor ért oda: egy lámpást 

látott kicsillanni a sötét környezetből, amelytől nem messze egy alacsony 
pad gubbasztott a fák alatt. A padon néhány elszáradt levél, előtte, a 
harasztban, nyilván esernyővel, vagy talán cipősarokkal megákombákolt 
titkos jelek: közelebbről megnézve, egy szív és egy nyíl, amely átdöfi. 

Miklós letérdelt a pad elé s mind a két karjával ráborult. 
— Oh, Marian . . . Marian. . . — sóhajtotta. — De nagy szamár vol-

tam én, Marian . . . 
Aztán fölemelkedett. És nézte a padot. S mikor emlékezetből megálla-

pította, hogy melyik volt pontosan a hely, ahol Marian megcsókolta őt, 
dühében sírva fakadt. 

De a következő pillanatban már ismét nagy és diadalmas öröm szállta 
meg a lelkét, elordította magát és nekieredt a futásnak. Ordítására az 
erdő felriadt s mire a fák között zuhatagzó visszhang kiindulási helyére 
érkezett, a távolból egy lágy és érzelmes keringőt lüktetett a nyár halódó 
szíve. . . 

A költő futott, f u t o t t . . . Keresztül a hídon, keresztül a belvároson, 
ki a Johannis-alleera, egyenesen Marian villája felé. 

Már a villasor elején hevesen kezdett dobogni a szíve. És jöttek a 
platánok, egyik a másik után, aranysárgára őszült lombkoronával, mint 
egy szomorú mese. Jöttek. Vagy talán ő ment? Lehet . . . 

Ezelőtt tíz évvel, mikor utoljára volt itt, hullott a hó. Fehér mada-
rak röpködtek az égből, puha szárnyalással és teleülték a fákat, a háza-
kat és a kapuka t . . . igen, azt a nagy cirádás kaput is, amely fehér volt és 
csak akkor hullott le róla a hó, amikor tompa dörrenéssel összecsukódott 
Marian után. És lám, ma ez a kapu fekete s az ő haja f ehér . . . 

Így fiatalodnak a tárgyak és így öregednek az emberek. 
A villa akkor sötét volt ós kihalt. Valami névtelen szomorúság és hon-

talan érzés lakott akkor benne, sötét ablakaival és dermedt falaival olyan 
volt, mint egy elátkozott várkastély, amelyben valaki már száz év óta 
álmodik a messze boldogságról. Ma?. . . Repkény futja be minden ablakát, 
a fal merev vonalaiba röpdöső leveleket és hintázó indákat rajzol az 
árnyék, a fal tövében virágzó krizantémumok nyujtják baglyas fejeiket az 
ablakok felé, amelyek a fénytől és a melegtől vörösen néznek bele a barna 
éjszakába. 
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A költő nekitámaszkodott egy platánnak s vergődő szívvel nézte a 
legszélső ablakot. Amelyen ezelőtt tíz évvel úgy zuhant le a redőny, mint 
koporsón a hant. 

Hogy meddig nézte?.. . Sokáig. Hát lehet ilyen ablakot rövid ideig 
nézni? . . . Az ilyen ablakot addig kell nézni, míg a többi ablakban kialszik 
a fény, ezt pedig kinyitják és fehér pongyolában kikönyököl rajta valaki, 
akit — ha mindjárt csak az árnyékáról is —, de az első pillanatban fel-
ismerünk . . . 

— Marian! . . . — kiáltott fel halkan a költő. — Marian! . . . 
Odatámolygott a rácshoz, két vasrúd közé beszorította a fejét és 

nézett, nézett a könyöklő alakra. És a könyöklő árnyék olyan szomorú 
volt, olyan mozdulatlan volt és olyan néma, de mégis mindent átharsogó 
vággyal emelte fel arcát a hold előtt úsztató fehér fellegekre, hogy a költő 
szívét csordulásig öntötte az érzelem. 

— Marian! — kiáltotta. — Marian! . . . 
Az árnyék hirtelen megmozdult. 
— Marian!. . . — ismételte a költő és szétcsapta a karjait. — 

Marian! . . . 
Az árnyék most ijedten hátraugrott. 
— Marian! — sikoltott fel a költő kétségbeesve. — Hát nem ismersz?! 

. . . Hát nem ismered a hangomat?! . . . 
— Ki az? — kérdezte lefojtva az árnyék. 
— Hát nem ismersz?... Miklós vagyok... Zsigárdy Miklós vagyok.. 
Halk sikoltás hangzott s a következő pillanatban az utolsó ablak is 

kialudt a villa oldalán. 
Csönd lett. És sötét lett. És ebben a nagy, csöndes sötétségben, ebben 

a feszült, irtózatos várakozásban úgy zúgott a világ, mint egy tenyérnyi 
kagylóba szorult pusztító hullámverés. 

Kattanás hallatszott. Mint mikor a zárban kulcsot fordít valaki. 
Aztán a villa lépcsőjén megjelent egy fehér alak. Karcsún, fiatalon és 
könnyedén. 

— Miklós . . . csakugyan te vagy?. . . 
— Marian, Marian!. . . Hát nem ismersz, Marian?... 
Valaki végigfutott a kavicson s néhány pillanat múlva kinyílt a kapu. 

A költő beugrott rajta s egy hatalmas öleléssel átkapva Marian derekát 
csókolta, csókolta, míg a boldogságtól és a kimerüléstől odaroskadt a lába 
e l é . . . 

— Marian! . . . — zokogta. — Marian. . . bocsáss meg nekem! . . . 
Marian folytonosan hátra-hátra nézve, mint aki fél, hogy meglátja 

valaki, Miklóst egy szokatlanul erős és erőszakos mozdulattal felrántotta 
a földről s tuszkolni kezdte az ajtó felé. 

— Miklós, az Isten szerelmére menj, hiszen . . . 
— Oh, Marian, ne gondolj most semmire.. . tíz év után . . . 
— Most nem lehet, Miklós . . . az Isten szerelmére kérlek, most nem 

lehe t . . . ne csinálj botrányt! . . . 
— Ehh, mit bánom én! . . . 
— Mik-lós! — emelte fel hangját Marian. 
És olyan határozott, olyan tiszteletet parancsoló volt ez a hang, 

hogy lehetetlenség volt nem engedelmeskedni neki. Miklós meghökkent, 
az asszonyra nézett, aztán lehajtotta a fejét s indult kifelé. 
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Marian megértette ezt a mozdulatot, a szeme megtelt könnyel. 
— Holnap este vá r lak . . . — mondta sírástól elfúló hangon. — Este 

kilenc órakor várlak . . . De most nem lehe t . . . most nem lehe t . . . 
— Marian . . . édes Marianom! . . . — Csókolta meg Miklós az asszony 

kezét. — Nem is hiszed, mily nagyon, mily mérhetetlenül boldog lennék, 
ha te jönnél hozzám abba a kicsi, fehér szobába . . . 

Marian rázta a fejét. 
— Ne kívánj ilyet, Miklós, nézd . . . — s itt a villára tekintett — 

annyi mindent kell neked elmondanom, hogy megértsd. . . de menj . . . 
men j . . . az I s tenér t . . . zajt ha l lok . . . ne csináljunk bo t rány t . . . majd 
holnap este . . . nyugodtan mindent . . . holnap este . . . 

Marian, míg beszélt, egész testében remegve tuszkolta a költőt s való-
sággal úgy taszította ki a kapun. I t t a lámpafényre értek s mikor a költő 
arcába nézett, megtántorodott. És mintha Miklóst is összerázta volna a 
megdöbbenés. 

— De szép ez a Marian! — sóhajtott a költő, mikor egyedül maradt. 
— Szegény fiú! — gondolta az asszony, mikor ment vissza a lépcsőn. 

— Már megőszült!. . . 
És sokáig a platánokon felejtette a szemét, amelyek aranysárgára 

vénhedt lombkoronájukkal csak jöttek, jöttek, szüntelenül jöttek, egyik 
a másik után, mint egy szomorú mese. Jöttek. Vagy talán a költő ment? 
Lehe t . . . 

Negyedóra mulva ott volt a kerti vendéglőben. 
Lucián, akin már nyoma sem volt a tegnapi dorbézolásnak, éppen 

a söntés előtt ügyelt az üzleti forgalomra, helyesebben unatkozott. Egy-
szer csak látja, hogy Miklós feltűnő jókedvvel, félrecsapott kalappal és 
fütyörészve befordul a kapun. Elébe szaladt. Már amennyire a pocakja 
bírta. 

— Nos? Beszéltél vele? 
— Igen. 
— És mit mondott? 
— Ez már igazán az én ügyem — nevetett a költő. 
— Szóval, hogy rendőri szakkifejezéssel éljek: nyomozás a legjobb 

úton halad. 
— Marha. 
— Na hallod! Én vagyok a marha, aki már messziről kitaláltam, 

hogy mulatni akarsz?! . . . 
— Ezt eltaláltad. Jöhetsz?. . . 
Lucián bepislogott a söntésbe. 
— Most nem — mondta. — Eliz éppen a csapost szidja és bent a 

kalapom. Hanem várj csak . . . 
Azzal odament az egyik muzsikushoz, aki a hat mindenre elszánt 

flótás közül a legszomjasabbnak látszott s azt mondta neki: 
— Herr Hillgemeyer! 

- — Nu? 
— Akar maga öt korsó sört ingyen? 
— Hogy az ördögbe ne akarnék! 
— Akkor adja ide a kalapját. 
— Minek? 
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— Kőccsönbe. Hónapig. 
— G'macht. 

Szaboticzky Luciánt másnap reggel megint kocsin vitték haza. 

TIZENEGYEDIK FEJEZET, 

amelyben a föld ajándékát el kellett volna fogadni alázatos szívvel. 

Mikor a költő magához tért, már sötétedett. Megdörzsölte a szemét, 
kiugrott az ágyból. 

—Frau Roitsch! — kiáltotta. 
Odakint mozgás támadt. Két papucs csattogott végig a folyosón s 

kis idő mulva az aj tót óvatosan kinyitotta valaki. 
— Tetszett hívni, kérem? 
— Igen. Megállt az órám. Mennyi az idő? 
— Most ütötte a hetet, kérem. 
A költő hirtelen lámpást gyujtott , keresgélni kezdett a bugyellári-

sában. 
Drága Frau Roitsch, i t t van öt márka. Legyen oly szíves, fusson el 

a Peterstrassera s vegyen nekem egy kis gyöngyvirágot! 
— Ahh! — fohászkodott az asszony s átvette a pénzt. — Még min-

dig a réginek tetszik lenni, ké r em. . . 
Lesütötte a szemét, kiment. 
A költő nagy sebbel-lobbal öltözni kezdett. Aztán előkereste a beret-

válkozó szerszámot s behabozott orcával odaállott a tükör elé. 
Az átdevernyált éjszakától és a hatalmas alvástól valami különös, 

áttetsző és mégis élénk pirosság ömlött el az arcán, amelyen néhány perc 
mulva két nagy és üderózsát nyitott az izgalom. Csak a halántéka körül 
deresedő fürtök emlékeztették arra, hogy a tükör előtt nem a régi diák 
beretválkozik, hanem egy korán megvénhedt, fáradt utas, aki azért jöt t 
ide, hogy elveszett ifjúságát megtalálja valahol. Vagy ebben a tükörben, 
vagy ebben a szobában, vagy az erdőben, vagy máshol, ahol elveszett. 

Ejnye no, de csúf jószág ez a tükör! . . . 
Bevizezte a haját, visszament, újból odaállott a tükör elé. 
És a csillogó hajszálakon most már nem látta, hogy őszül. Olyan 

volt a feje, mint a fák lombja őszi eső után, amikor a színehagyott leve-
leket is zöld verőfénnyel önti le a nap. 

Csodálatosan friss volt. A régi, öreges és bölcs fáradtságból nem 
maradt a lelkében semmi sem. Az i talozás?. . . 

Hangosan felkacagott. 
Lucián ezúttal ismét remekelt. A kerti vendéglőből való sikeres meg-

szokás után nem a „Zum Schwarzen Ross"-ba mentek, hanem bérkocsiba 
ültek és kihajtattak a stöteritzi csónakállomáshoz, ahol kibéreltek egy 
bárkát. A bárkát körüldíszítették égő lampionokkal, rágurítottak egy 
hordó sört, a hordó tetejére ráültettek egy facér gitárost, aztán ellökték 
magukat a parttól és az erdő összeborult faóriási alatt hangos énekszó-
val úsztattak, úsztattak a város felé. A víz fekete volt és csendes, az 
égen fehér felhők között bujkált a hold s ők a mélységnek e között a két 
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tátongó véglete között csak úsztattak és daloltak, mint a megtért fiatal-
ság örömujjongása. . . 

A lárma oly nagy volt, hogy a két parton végesvégig valóságos 
embersereg kísérte a bárkát. Míglen a híd közelében, ahol már jobbról-
balról lámpák is csillogtak a sötét fák között és az összeverődött tömeg 
kacagását is világosan lehetett hallani, egy hisztériás női hang elsikol-
tot ta Lucián nevét. 

— Hahh, te életem megölöje! — szökött fel a hordó mellől Lucián, 
— Te szívem gyi lkosa! . . . Te korcsmárosné!.. . Hát még ezt a kis 
szórakozást is sajnálod tőlem? . . . 

Azzal kétmarokra kapta a hordót, egyet fordult vele és hatalmas 
ívben kirepítette a part felé. Olyat toccsant a hordó a vizén, mint egy 
mozsár. 

— Ha-hha-hha-hha!... — kacagott a költő és borzasztóan tetszett 
neki, hogy a tükörben is szélesre húzza valaki a száját, akit már tíz éve 
nem látott. 

— Zsigárdy úr! — szólalt meg egy kesernyés női hang a háta mögött. 
összerázkódott. Az ecetillatú asszonyság állott az ajtóban, ujjai 

között néhány gyöngyvirággal, mint egy húszkrajcáros szentkép. 
— Három márka húsz . . . 
— Csak tegye le, tegye le! — mondta a költő. — A többi marad. 
Frau Roitsch letette a virágot az asztalra, egyet biccentett, kiment. 
A költő pedig, miután az utolsó ruhadarabról is megállapította, 

hogy olyan, amilyennek lennie kell, kezében a néhány szál gyöngyvirág-
gal lerobogott a lépcsőn s futot t Marian villája felé. 

Az utcákon megindítóan szép őszi este volt. Olyan meleg és derült, 
hogy az emberek szívébe visszasettenkedett a nyár, már-már elpihent 
gondolatok és vágyak keltek szárnyra a csillagos égbolt alatt , amelyen 
a telehold ezer ós ezer ábrándos germán szemétől kísérve folytatta ú t já t 
az égi országutakon. I t t zongoráztak, ott kacagtak, amott sóhajtoztak, 
de olyan derék' germán is akadt, aki a szívét megnyitva, minden szégyen-
kezés nélkül, könnyes orcával és hangosan énekelt, mondván: 

0 mach' dein Fensterl auf, 
Ich wart schon lange d'rauf... 

A Johannis-allee platánjain ma este ezüst csillogott. És oly gyorsan 
jött egyik a másik után, oly hirtelen elmúlt minden, amit a költő máskor 
talán órákig is nézegetett volna, a Ring, ahol egykor kupacokba lapá-
tolták a havat, a Reichsgericht hatalmas kupolája, amelyen egykor fehér 
báránysüveg gyanánt duzzadt a hó, aztán a villasor, amelyen Marian 
dideregve futot t végig, a sarok, ahol egy eszeveszett csókkal búcsút mon-
dott neki s végül a nagy, vasrácsos k a p u . . . 

— Miklós! . . . — mondta valaki a kapu mögött halkan. — Te vagy 
az, Miklós?.. . 

— Mar ian! . . . — eszmélt magára a költő. Aztán hangosan elkiál-
tot ta magát: — Mar ian! . . . 

S a következő pillanatban már a mellén vonaglott egy didergő női 
test, amely — úgy érezte — a tébolyba kergeti. 

— Marian . . . Marian . . . Én szép Marianom!. . . 
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— Eszednél légy, Miklós! — szakította ki magát Marian a vad öle-
lésből. 

Csuklón ragadta Miklóst és gyors, szinte már menekülésszerű lépé-
sekkel vonszolta fel a lépcsőn. 

— J ö j j . . . s i e ss . . . — lihegte. — Az uram nincs i t t hon . . . de a 
cselédség . . . vigyázni kell . . . 

A költő csak annyit látott, hogy egy nagy, sötét halion mennek 
végig, amely pálmákkal s egyéb délszaki növényekkel volt tele, aztán ajtó 
nyílt, világos lett, egy kicsiny, de nagy gonddal és ízléssel berendezett 
szobában találta magát, ahol teljes szépségében állott előtte Marian, 
üdén, fiatalon és tisztán, mint egy látomás. 

Nekitámaszkodott az ajtófélfának és nézte. Nézte. A szívében fáj-
dalmas hasogatást érzett, mint mikor egy régen beforrott seb felszakad. 
Aztán ez a kínzó és mégis boldog fájdalom végignyilalt az egész testén, 
megszédült s oda,zuhant Marian lábai elé. 

Arra eszmélt, hogy a földön ül. Fejét Marian ölébe hajt ja s bágyadt 
örömmel nézi a szoba bútorait. 

— Ugy-e, ez a te szobád, Marian?.. . 
— Igen. Az enyém. 
— Mindjárt gondoltam.. . Oly szép, oly tiszta és oly p u h a . . . 
I t t Marianra nézett: 
— De szép vagy Mar ian . . . 
Az asszony bágyadtan mosolygott. És két nagy fekete szemére oly 

félreismerhetetlenül kiült a szomorúság és a szánalom, hogy Miklós a 
mosolyon keresztül is meglátott valamit, ami halk és hűvös sejtelmeket 
borzolt fel a lelkében. De még nem tudta és nem akarta megérteni. 

És mégis: hirtelen eszébe jutott, hogy ősz a haja. 
— Ugy-e megöregedtem? — lengette a fejét. 
— Dehogy is öregedtél meg, édes Miklós! — kacagott fel csendesen 

az asszony. — Éppen azt nézem, hogy olyan vagy, mint voltál. Tiszta, 
rajongó, becsületes... 

— Mondd — szólt közbe a költő s ajkához szorította Marian kezét — 
ugy-e sokat mulattál magadban, hogy milyen ostoba vagyok? 

Marian lehajtotta a fejét. 
— Hogy őszinte legyek, eleinte igen. 
— És később? 
— Később hálás voltam érte... Sőt... sőt ma még hálásabb vagyok... 
Miklósnak ez a szó, hogy „hálás" és az a hang, amint Marian kiej-

tette, olyan idegen volt és annyira homályos értelmű, hogy nyugtalan lett 
s felállt. Ránézett Marianra s most látta, hogy ez az arc, amely valóban 
szebb, mint valaha, teljesen megváltozott. A vonások ugyanazok, csak 
mintha a homlok lett volna tisztább, a szemek komolyabbak és a száj 
keskenyebb. Igen, ő ilyen tiszta homlokot, ilyen komoly szemeket s ilyen 
keskeny szájat már látott valamikor . . . régen. . . amikor olyat tett, 
amiért az édesanyja megfedte őt. 

— Hálás?. . . — ismételte félhangon. Aztán maga sem tudta, miért, 
nevetni kezdett. 

— Nagyszerű fickó lehettem én! — mondta. — Soha el nem felejtem, 
mikor ott a vendéglő tornácán ültünk, úgy megijedtem tőled, hogy leg-
szívesebben elsüllyedtem volna! . . . 
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— Mint én most — bólintott maga elé Marian. 
Csönd lett. A költőnek nyitva maradt a szája. Ettől a három szótól 

egy derengő sejtelem gyúlt ki a lelkében, mint a nap, amely felvirrad s a 
vándor, aki a sötétben rózsaligeteket képzelt maga körül, látja, hogy 
a vidék, ahova eltévedt, romokban hever. 

Marian észrevette a költő fájdalmas megdöbbenését, odafutott hozzá, 
sírva átkarolta. 

— Ó, Miklós, Miklós!. . . De sajnállak téged . . . 
— No de mi történt, az Istenért, mi történt veled?! — kiáltott fel 

a költő elváltozott hangon. — Én semmit se értek . . . beszél j . . . hát már 
nem szeretsz?! . . . 

— Nagyon, de . . . 
— Mit „de". . . Mit keres itt ez a „de". . . 
Marian erőt vett magán, felszárította a szemeit, leült. A költő ez-

alatt állt és mereven nézte. 
— Jöjj, ülj mellém — szólt Marian. — Gyónni akarok . . . 
Miklós tehetetlenül engedelmeskedve, lelkében fáradt és tompa fáj-

dalommal lerogyott egy karosszékbe s hátradőlt. Érezte, tudta, hogy 
végzetes dolgokat fog hallani. És halkuló szívveréssel nézte az asszony 
homlokát, amely oly tiszta volt, elszánt és reménytelenül okos, mint 
azoké a madonnaképeke, amelyek az asszonyi szépség teljességében is csak 
tiszteletet tudnak a férfiakban ébreszteni. 

— Miklós! 
— Figyelek, Marian. 
— Tudod, ki voltam én, Miklós?.. . 
— Tudom. 
— Tévedsz, Miklós, nem tudod. 
Marian itt végigsimította a haját s kissé elgondolkozott. Aztán így 

folytatta: 
— Ami szenny, aljasság, elvetemültség és gyalázat van a világon, 

annak én a legfenekén voltam. Bűnbánó Magdolna hozzám képest liliom-
szál volt, amikor az Úr lábai elé leborult és megérezte, hogy mi a tiszta-
s á g . . . 

— T e . . . te túlzol, Marian . . . — mondotta a költő. 
— Igazad van — intett Marian s eltakarta az arcát. — Valóban 

túlzok. Mert a romlottságnak és az elvetemültségnek azok után a förtel-
mei után, amelyeket én elkövettem, nem lett volna szabad magamat bűn-
bánó Magdolnához hasonlítani. Ne rázd a fejed, Miklós. . . Hiszen nagyon 
jól tudom, te még mindig a régi vagy. Könyörületes, tapintatos, jó és 
elnéző ember vagy, Miklós, akinek fáj a más szégyene. Azt hiszem, te a 
mi rövid szerelmünk idején is nem tapasztalatlanságból vagy ostobaság-
ból voltál hozzám oly meghatóan gyöngéd, hanem mert érezted, hogy az 
a nemes bánásmód nem emlékeztet lépten-nyomon arra: mily hitvány és 
könnyen megszerezhető portéka vagyok. Ó, Miklós — s itt Marian fel-
emelte az arcát —, ha a férfiak leszoknának arról a rút tulajdonságról, 
hogy a megtévedt nőkkel oly durván és kíméletlenül beszélnek: sok. 
nagyon sok életet tudnának megmenteni... 

Miklós nagy szemekkel bámulta az asszonyt. Lelkében a fáradt és 
tompa fájdalom enyhülni kezdett s úgy találta, Marian szavai már nem 
oly homályosak. És mennél tovább nézte a tiszta homlokot, az okos 
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szemeket és a keskeny szájat, annál több és több feleletet kapott azokra 
a kérdésekre, amelyek formátlanul és értetlenül bár, de ott lappangtak 
benne már tegnap este óta. 

Mért szakította ki magát Marian az ölelésből?... Mért gondolt a 
viszontlátás pillanatában arra, hogy meglátja őket valaki?. . . Tíz év 
mulva ilyenekre gondol az ember?... És mért volt máma is annyira izga-
tott?. . . 

— Csak bátran, Marian, bátran! — szólt a költő s egy sokat jelentő 
kézmozdulattal jelezni kívánta, hogy őt már semmi sem éri váratlanul. — 
Ne kímélj, Mar ian . . . Jóllehet te az imént azt mondtad, hogy gyónni 
akarsz s alig kezdted meg a gyónást, máris érzem. . . kettőnk közül a 
nagyobb bűnös nem te vagy . . . 

— Magad ellen sokat vétkeztél! — bólintott Marian s gyenge piros-
ság gyúlt ki az arcán. Aztán megfogta Miklós kezét: — Eltaláltam a 
gondolatodat?... 

— Igen. 
— Szóval megbántad, hogy oly jó és nemes voltál hozzám? 
— Ilyen határozott formában talán nem merném mondani. De hogy 

jóvátehetetlenül ostoba voltam, annyi bizonyos. 
— Jóvátehetetlenül? Nem ér tem. . . Vagy talán azt akarod mon-

dani, hogy állandó szemrehányásokat érzel egy elmulasztott kaland 
mia t t? . . . 

Miklós összekulcsolta a kezeit. 
— Ne tépjük egymást, Marian! . . . Hogy annak, amit bűnösen és 

jóvátehetetlenül elmulasztottam, mi a neve: nem fontos. Én tíz hosszú 
esztendő mulva deresedő hajjal, kiégett szívvel és egy megfásult lélek 
egész kétségbeesésével jöttem ide, hogy életemben még egyszer, csak egy-
szer fiatal legyek. Hogy tudjak sírni, tudjak rajongani, tudjak boldog, 
vagy boldogtalan lenni, ami egyre megy, csak érezzek, é-rez-zek, Marian, 
akár örömet, akár szomorúságot, akár kétségbeesést... Most itt vagyok. 
És úgy érzem, hogyha kirúgtál volna, ha megkorbácsoltál volna, ha 
gúnyosan a szemembe nevettél volna, még akkor is inkább elértem volna 
a célomat és éreznék valami szörnyűséget, amiért élni és küzdeni érde-
mes . . . de most, amikor a szemeidbe nézek és látom azt a jóindulatú 
közömbösséget, amelyben én egy törött porcellánfigura, egy kegyeletből 
eltett emléktárgy vagyok . . . 

— Miklós! — sikoltott fel halkan az asszony. — Hogy mondhatsz 
i lye t? ! . . . Amikor neked köszönhetem a nyugalmamat, a boldogságomat... 

A költő úgy ugrott fel, mint akinek a házába lecsapott a villám. 
— Mit mondtál?! — kiáltotta. 
Marian összegörnyedt, megrázta a zokogás. 
A költő letérdelt eléje. 
— Marian, beszélj! . . . Nem tudom mit fogsz mondani . . . lehet, 

hogy valami rettenetes dolgot fogsz mondani. . . de beszélj! . . . 
Később, mikor lecsillapodtak, halkan ezt kérdezte: 
— Mondd, Marian, jól él tek?. . . 
— Jól. 
— Szereted az uradat? 
Marian gondolkozott. 
— Becsülöm — mondta. 
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Csönd lett. 
Miklós visszaült a karosszékbe s bámulta a lámpást. Az asszony 

ölébe hullatott kezekkel maga elé nézett. Így múlt el egy negyedóra. 
A városból messze automobiltülkölóst hozott a csönd s az ablak alatt 
puha csörömpöléssel hullott le a platánokról egy-egy levél. 

Végül is az asszony megszólalt. 
— Mikor az elvetemültségnek és a romlottságnak azokban a szörnyű 

napjaiban megismerkedtem veled — kezdte —, hogy milyen körülmények 
között, még ma is csak a legnagyobb szégyennel tudok gondolni r á . . . 
egy muzsikusba voltam szerelmes. Egy egészen közönséges lelkű, piper-
kőc majomba, aki néhány napi idill után rám únt és elhagyott. Ezzel a 
muzsikussal a „Weisser Hirsch"-be jártunk s én a szakítás után is több-
ször kikocsiztam oda. Nem csinálok belőle t i tkot: boldogtalan v o l t a m . . . 
Így bukkantam rád abban a vendégfogadóban és így találtalak meg később 
az országúton, betegen, bőrig átázva s egy könnyelmű tréfám miatt bol-
dogtalanul . . . 

— Annyira meghatott a rajongásod, hogy eleintén csupa becsületből, 
de később őszinte, nagy és mély szerelemből, életemnek első komoly von-
zalmából, a karjaid közé dobtam magam. Szép v o l t . . . 

— Egy fiatalembert látni, aki léha és kétértelmű fecsegés helyett az 
édesanyjáról beszél. Szép v o l t . . . 

— Egy fiatal és szép embert ölelni, aki, mikor megkérdezem tőle, 
hogy: „S neked az álom már minden?". . . azt feleli: „Ó, minden. Én költő 
vagyok!"... Szép v o l t . . . 

— Egy udvarlót tartani az ölemben, aki türelmetlen és durva sür-
getés helyett megmutatja, mily szépen száll az égre a kéményekből a füst. 
Szép v o l t . . . 

— És elmenni egy udvarló lakására, ahol az egész szoba: mennyezet, 
fal, bútor, minden gyöngyvirággal van t e l e . . . és a h o l . . . letérdelnek elém 
és megkérik a kezemet. Szép v o l t . . . 

— Az én szennyes életemben olyan volt ez a jelenet, mint mikor egy 
sötét pincébe bevilágít a nap . . . Megborzadtam . . . Addig én vakon éltem 
és nem láttam, hogy ebben a pincében undok férgek nyüzsögnek egymás 
hegyén-hátán és hogy innen menekülni kell, menekülni kell, míg nem késő, 
míg ezek a férgek a nyakam köré nem csavarják vizenyős testüket, hogy 
megfojtsanak vele . . . 

— Hazarohantam. És otthon a férjem fogadott. Egy csöndes, szűk-
szavú, nyárspolgári erkölcsű, de nagyon tisztességes és jóindulatú ember, 
aki egykor a szegénységből emelt magához és akinek minden vágya, min-
den törekvése az volt, hogy boldog legyek. Nem mertem a szemébe nézni... 

— Másnap csomagoltam s elutaztam egy tengeri fürdőre. A fürdő 
tele volt kalandok után szaladgáló férfiakkal és nőkke l . . . rohantam 
tovább. Másik fürdőhelyre, innen egy harmadikra, aztán egy negyedikre 
s végül megcsömörülve önmagamtól és az egész világtól, egy faluba, amely 
a svájci havasok oldalán fekszik s olyan elhagyott, hogy én voltam benne 
az első idegen. 

— I t t éltem teljes hat hónapig. Egy tehénpásztor házában laktam, 
ablakom a völgyre nyílt s naphosszat elnéztem azokat a csipetnyi kis 
házakat, amelyek a völgyből és a hegyek oldaláról hosszú ós egyenes füst-
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oszlopokat küldöztek az égre. Ilyenkor mindig az eszembe jutottál és 
s í r tam. . . 

— Egyszer aztán az egész házban én maradtam egyedül. A férfi kiment 
a legelőre, az asszony tejet vitt valahova s engem nagy kíváncsiság fogott 
el: vajjon milyen lehet az a szoba és milyen lehet az a tűzhely, ahonnan 
olyan hosszú, egyenes és derült oszlopban száll fel a füs t? . . . 

— Benyitottam. A szoba le volt függönyözve s az egyik sarokban 
valaki sírt. Odafutottam: egy pólyásbaba v o l t . . . Piros, nagy gyerek. . . 
A kezeivel szörnyű handabandázást vitt végbe, elhúzta a száját, össze-
hunyorította a szemét és olyan kétségbeesett dőgicsélést csapott, hogy 
felkaptam, magamhoz öleltem és sírtam, s í r tam. . . míg megérkezett az 
anya, és szopni adott nek i . . . 

— Másnap este már itthon voltam. Az uramnak mindent bevallottam 
s térden állva kértem tőle bocsánatot. . . 

I t t Marian rövid szünetet tartott, összehunyorította a szemét, mint 
aki gondolkozik, majd gyengén összerázkódott s arcán két nagy és boldog 
rózsával felállt. 

— Miklós! — mondta. 
Azzal a költő karjába fűzte a karját s megindult vele a szomszédba 

nyíló ajtó felé. Szilárd János. 
(Vége köv.) 

A SZÍV. 

Keblünkben hordjuk s ó, alig ismerjük: 
Mély titkot rejtegető másvilág! 
Sugara, napja: boldogságunk; kedvünk 
S bánatunk rajta — csillagmiriád. 

Szavát bár halljuk, távoli zenének 
Akkordjaiból véljük hallani, 
Mely a sejtelmek borongós egének 
Mélységéből tűnik leszállani. 

Beszél, lát, érez, hall, lüktet és izzik, 
Minden léptedre féltve feldobog; 
Útjaidban híven követ a sírig 
S titkát ismerni — akkor se fogod. 

Örök rejtély lágy, majd viharzó hangja, 
Zokog, ujjong, ha sújt, ha fölemel... 
örvénybe taszít vagy partra vezet. 
Éltünk folyton csengö-bongó harangja, 
Szavára lelkünk titkon megremeg: 
Hangjában istenítélet rezeg. 

(Kolozsvár.) Kosztolánszky István. 
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EGY VÉRBŐL. 

A költő és a nő között 
Túl a szerelmen, vagy innen azon, 
Valami titkos ős-rokonság lappang. 

Testvérek ők. 
A végtelenben egy vérből eredtek. 
Egy szív jutott nekik: 
Törékeny, gyöngéd, könnyen hevülő, 
Titok-tudó, értelem-ellenes. 

Ahogy néha egymásra mosolyognak, 
Egymásnak intve, mint az augurok, 
Olyan egyformák, olyan egy-testvérek, 
Hogy szinte bűn köztük a szerelem. 
Szinte szentségtörés. 

Reményik Sándor. 

FÉRFI SORSA. 

A nő. Igaz. És én sem tagadom. 
De ez a sors nagyon elágazik. 
Közel, távol, mélységbe, magasságba, 
Szertefuttatja gyökérszálait. 
Fülledt közelen, szellős messzeségen, 
Bús mélységen, zord magasságon át: 
Mindenki úgy, ahogy neki kimérték, 
Ragadja meg a sorsa fonalát. 

Az egyik fonál Lédához vezet: 
Tűz, vér, piros kéj, fekete halál. 
A másik végén szemérmes leányka, 
Aranyhajú jövendő anya áll. 
Kerül, fordul a harmadik fonál, 
S végül csak a hiú Évához ér, 
Akivel csupán játszani lehet, 
S aki játszik a játék kedviér' 
Futnak még száz irányba fonalak, 
Minden fonál végén egy nő-alak, 
S mintha mind egy sors változata lenne. 

De én rejtettebb kútfőre akadtam, 
Szerelem útját hogy elhagyogattam: 
Én, én a Testvért fedeztem fel benne. 

Reményik Sándor. 



A TESTVÉR. 

A Testvér az a nő, aki szeret, 
De vágya nincs, és semmit sem akar. 
Tenger-nyugalmú mosolya mögött 
Nemes, vagy nemtelen célt nem takar. 
Nincs elfogultság benne, s nincs zavar. 
Nincs macska-szeszély, s nincs tigris-fölény. 
Olyan, mint a jó lelkiismeret 
Az öntudat virágos küszöbén. 
Tartózkodása nem titkos ígéret, 
Nem szűzi hó, mely olvadásra vár, 
De kőbe metszett rendületlen lényeg. 

Látod, ez az a nő, aki testvéred. 
Ez az a nő, akiben megszűnik 
A nemek örök, nagy szerelem-harca, 
Mely hódítás, vagy leigáztatás, 
Ha százszor pásztor-idill is az arca. 
Bilincs nehezül és rabszíj fonódik 
A szeretőkre a vágy vak tüzében. 
De szabadság van a testvériségben. 

A Testvér az a nő, aki szeret, 
De soha sem lesz gyermekeid anyja, 
Csak álmaidnak, lélek-gyöngyeidnek 
Töretlen-tömör aranyfoglalatja. 
Ki távol tőled — melletted áll mindig, 
S a Szépség ködös ormai felé, 
Ha megállottál — újra útnak indít. 
Mint halkbeszédü alpesi kalauz, 
Komolyan kormányozza léptedet, 
S ha végső dalba fogsz: tündér-echó: 
Megszázszorozza hattyúd-éneked. 

Te azt mondod most, jó férf-barátom: 
Ilyen nő nincs és nem volt a világon, 
S neked úgy igaz. — De én láttam, s látom. 

Reményik Sándor. 



PUSZTULÓ LELKEK.* 

Hegyessy Károly bíró volt a törvényszéken, híres anekdotázó, tagba-
szakadt, tekintélyt parancsoló ember, akit az ügyfelek szívesen 
nagyságosuraztak, sőt vidéki kiszállásokon, járatlan falusiak mél-

tóságos úrnak is szólítgatták annak a régi, régi jussnak révén, hogy a bíró 
nagyapja főkirálybíró volt negyvennyolc előtt a vármegyén, nagy, gazdag 
méltóságos úr. 

Mikor Hegyessy Károly meghalt, felesége egy szép házban és jó pen-
zióval maradt el a három leánykával. Kettő: Zsuzsika és Jozefin már 
nagyocskák voltak, felső iskolába jártak, a harmadik, a kis eleven, fekete-
szemű Marietta akkor tanulta az ábécét. 

Az özvegy elég tekintélyt tudott átmenteni a nyugdíjas lecsúszásba. 
Lázár-leány volt, Lázár Antónia s ha nem is volt köze a hasonló nevű 
grófi családhoz, mégis valahogy úgy nézett ki a dolog, hogy egy Lázár 
akkor is Lázár, ha nem gróf, aminthogy például a Zeykek és báró Zeykek, 
az Aporok és báró Aporok között se volt itt nálunk Erdélyben olyan 
messzevaló különbség. 

Lázár Antónia egyenestartású, hosszú miderbe préselt dáma volt, aki 
sohase feledte él, hogy úriember mivel tartozik önmagának. Lázár Antónia 
ezt a tartozást minden pillanatban gyakorolta, még akkor is, ha egy-
magában volt. És rászoktatta a leányokat is. 

Mikor például Pribona Gyuri, a kis diák, tánciskola után levizitelt 
az özvegy Hegyessy-házban, kitüntető szívélyességgel fogadták, de Lázár 
Antónia nem mulasztotta el megemlíteni néhányszor a kedves bizalmas-
kodás hangján: 

— Tudja, édes Pribona, mi nem olyan családból valók vagyunk. . . 
Pribona Gyuri értelmes fickó volt és megértette az ilyen beszédet, 

bár az arc, aki mondta, megvesztegetően szívélyes volt s a leányok csillogó 
szemekkel úgy dongták körül, hogy nem győzte szívébe zárni zajos enni-
valóságukat. 

Gyuri azután sűrűn járogatott a fehérház emeletére. Zsuzsikán 
kezdte, Jozefinen folytatta és már jogász volt Kolozsvárt, mikor beval-
lotta Mariettának, hogy mindig is csak őt szerette és feleségül is fogja 
venni. 

A Hegyessy-háztartást némi nehézségek felhőzték már ekkor. A fehér 
emeletes házat megvette a cukrász, aki a földszinten lakott, az emeleti 
szobákból kiadtak néhányat, bútorok és szőnyegek megapadtak s valami 
nem palástolható kopottság ült ki a lakásban. Zsuzsika és Jozefin meg-
nyúltak és megvékonyodtak és feltűnő ritkán jártak ki emberek közé. 
Csak Marietta maradt a régi, a szép, hamis szemű kis Marietta, akiből, 

* A március 8-án Kolozsvárt váratlanul elhunyt kiváló elbeszélő halála előtt pár 
nappal küldte meg a Napkeletnek ez elbeszélést. Nagyrabecsült munkatársunk elköltözése 
fájdalmas veszteség nemcsak az erdélyi, hanem az egész magyar irodalomnak. Méltatására 
legközelebb visszatérünk. Szerk. 

Napkelet. 22 
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így gondolta Pribona György megyei joggyakornok űr, ennivaló szolga-
bírónó lehet rövidesen. 

Marietta gondolkodási időt kért, amin Gyuri nem lepődött meg, ó 
Istenem dehogy is, hiszen még élt édesatyja, Theodosius mester, ügy-
védi irnok és még mindennap tökrészegre itta magát a Fekete Sas című 
ivóhely hátsó szobájában. És élt az édes mama is és bizony most is, mint 
évtizedek óta, mosásból pótolgatta azt, amit Theodosius mester elivott. 
Ezek voltak a gondolkozási idő alapokai. Pribona Gyuri nagyon jól 
tudta, hogy nem könnyű dolog a főkirálybíró unokájának máról-holnapra 
így kedveskedni a mosónő előtt: kezit csókolom mama! S a részeg Theo-
dosiust így köszönteni: pá apus! Az se látszott könnyű problémának, nem 
ismerni többé ezeket az embereket, akik végre is a Gyuri édes szülei voltak. 

Igazat adott tehát Mariettának és várta a döntést. 
Közben a szél elütötte és a temetőbe fújta Lázár Antóniát. A há-

rom leány magára maradt és Pribona Gyuri biztosra vette a kedvező vá-
laszt. Mégis, hetek mulva, Marietta kedvesen és gyöngéden megmagya-
rázta a fiatalembernek, hogy hát tudja édes Gyuri, szerencsétlenségünk, 
hogy mi nem olyan családból valók vagyunk, tudja . . hiszen érti, 
úgyebár? 

Pribona Gyuri megértette. 
* 

Ott élt éveken át a három vén kisasszony a kancellári palota föld-
szintjén, egyetlen szobában. Aztán hátra kerültek az udvarba, valami 
rozoga kis házba, ami valamikor az udvari kertész lakása volt, aztán 
lomtár lett, aztán hámos kamra, aztán baromfi ól. Ezt kapták meg a 
jószágigazgatótól, aki a nagy házat kezelte, olcsón kapták, kitakarítot-
ták, kimeszelték, megfizették az első negyedévi házbért és aztán többet 
nem fizettek. A jószágigazgató pontosan beállította számadásaiba a ne-
gyedévi hátralékokat, év végén elreferálta a ház urának és parancsot 
kért, hogy kidobja-e a lányokat? 

— A Hegyessy Károly leányait? Aki olyan kitűnő anekdotákat mon-
dott a vadászatokon? Hagyja kérem. Azóta se kacagtam igazán. 

Hegyessy nagyságos úr sok esztendővel halála után íme így biztosí-
tot t hajlékot három leányának, ahol szegény fejüket lehajthassák. Lázár 
Antónia nem biztosított semmit. 

— A tegnap, képzeljétek Zsuzsi, Jozefin — ujságolta Marietta — 
láttam Gyurit. Autóban ült, hatalmas új autóban, mellette egy gyönyörű 
nő. Mindenki őket nézte. Nem ismertem meg, csak borzasztóan ismerősnek 
találtam. 

— Kicsodák ezek? — kérdeztem egy ismerősömet. 
— Ez a veresmarti gyár új igazgatója — mondták. 
— Hogy hívják? 
— Pattantyus György. 
És elmesélte hirtelenében, hogy azelőtt Pribona volt, de megmagya-

rosította a tót nevét és a felvidéken a vármegyénél szolgált. Mikor a cse-
hek kitették, hazajött és gyorsan állást kapott a szódagyárnál. Meg is 
házasodott. 

— Kit vett el? 
— Egy Lázár leányt. Egy szegény leányt, de aki valódi Lázár . . . 
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— Na látod — mondták Zsuzsi és Jozefin egyszerre. 
Marietta ledobta kalapját, köpenyét. 
— Mit lássak? — feleselt vissza. — Hát nem veletek kezdte? Hagy-

juk. Az anyánk elvei . . . Mi lesz ebédre? 
Vének és csúnyák voltak már ekkor a lányok. Zsuzsika túl volt a 

negyvenen. Fogai kihullottak, az ideges hisztéria össze-vissza csavarta 
vánnyadt testét. Jozefin valamivel jobban tartotta magát, de azért ő is 
úgy járt, mint egy beteg macska, asztmás volt, füleiben vattát hordott 
s a nap nagy részét ágyban töltötte, hogy kímélje magát. Marietta har-
minc évesnek látszott, sovány volt és kétesen elegáns. Sok piros festéket 
fogyasztott. 

De hát miből éltek ezek a szerencsétlenek? A régi nyugdíj értékben 
semmivé vált, s mióta a világ megfordult, el is maradt véglegesen. A sze-
gény leányok nesztelenül sompolyogtak a gazdag élet árnyában, összese-
pergették, összelopogatták a hulladékokat. 

Jozefin engedélyt kapott a jószágigazgatótól, hogy rossz idegeit a 
palota hatalmas kertjében csitíthassa. A nap legkülönbözőbb órái látták 
a kertben bolyongó leányt, kora hajnal, késő este, éjtszaka is olykor. Jo-
zefin földig érő bő gallért viselt ilyenkor. Bánatosan imbolygott, sötét 
sziluettje felbukkant itt-ott, percekig állt, megvárta, míg előkerül a hold, 
akkor tovább sétált. 

Ilyen üdülések után otthon, a kis szobában, egy hétre való finom 
zöldség és gyümölcs hullott ki a földigérő gallér alól. 

Hogy ez bűn volt, Jozefin tudta, beismerte. Most már könnyen ment, 
eleintén ment nehezen. Jozefin besurrant korán a templomba és mindenki 
előtt gyónt ott, valami óvatos körülírással letompította a dolgot és vitte 
magában az abszoluciót. Így gondolkozott: „Ott marad, a földre hull, 
elrohad, semmibe megy." Aztán: „Lehetetlenség, hogy Isten azért adta 
volna ott akkora bőségben, hogy negyedrészét se használják el és ugyan-
akkor éhségben pusztuljunk el mi, akik szintén az ő gyermekei vagyunk." 
Aztán: „De hiszen más is viszi, mindenki viszi, aki hozzáfér." 

De csak az első lopások szorultak ilyen körülményes kiengesztelésre. 
Később Jozefin úgy járkált a gazdag idegen kertben, mint a sajátjában. 
Eszébe se jutott, hogy amit tesz, az valahogyan nem egészen . . . és a 
többi. 

És így volt a dolog a tűzifával is. A palota bőséges aprított fakész-
lete egy régi színben állott az udvar végében. A szín bejárata elül volt, de 
hátul is volt valami ócska kis ajtó, talán még akkor vágták, mikor a 
kancellár idejében a lovászfiúk itt jártak be leporolni a drága, selymes, 
üveges batárokat. Jozefin felfedezte e kis ajtót és attól kezdve egy-két 
mázsa fa — pro forma — elegendő volt egész télire, a hiány begyült éj-
szakánkint a kis ajtón át . . . 

A lelki megrendülés itt is ugyanaz volt kezdetben, mint a kerti gyüj-
tögetésnél. Szegény Jozefin szaladt vasárnaponkint a templomba, rossz 
lábaival csetlett-botlott, mint macska a dióhéjban. Aztán ritkábbak let-
tek a templomi gyötrődések, Istenem az élet olyan gyalázatosan fösvény, 
kiszívja a vért s a lélekből kifagyasztja az ellenállóképességet, átérté-
kel, ahogy szépen mondani szokták. Jozefin, szegény Jozefin! 

Aránylag mégis Zsuzsika találta meg legkönnyebben az élet kapúját. 
Zsuzsika a leszálló alkonyattal felöltözött, vagy levetkezett talán, ezt 
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nehéz lenne eldönteni. Rongyokba csavarta két lábát, egy keveset kopa-
szon is hagyott belőle bokán felül, valami tinkturát kent reá, amitől rezes 
és csúnya lett a bőre. Százfoltú rongykabátot húzott, szennyes daróc in-
get, piszkos kendőt, nem ismert rá senki. A sötétben kicsoszogott az 
utcára, a sarkon megállott, előre görnyedt s a járó-kelők elé kinyujtotta 
reszkető kezét . . . 

Mi volt ez? Zsuzsikát még a lelkiismeret se pirongatta, ő csak a jó 
emberek segítségét kérte diszkréten, inkognitóban. Ő még a Hegyessy— 
Lázár név tekintélyén se rontott. 

— Mi nem olyan családból valók vagyunk — gondolkozott néha —, 
hogy nyiltan adományt, segélyt kérhessünk. Az ember tartozik a szárma-
zásának valamivel, amit sohasem szabad elfelejteni. 

A Marietta dolga volt a legtitokzatosabb. Ő délig aludt egy szennyes 
ágyban, délben felkelt és szépíteni kezdte magát. Egy lavórban talpig 
megmosakodott, kifésülte, kente-fente magát, szagos vizeket öntött a 
hajába, ócska holmikból alakított feltűnő ruhadarabokat vett föl. És el-
ment. Állítólag valami biztosító intézetnek gyüjtött ügyfeleket. Éjszaka 
jött haza és hetenkint száz-kétszáz pénzt vetett oda Jozefinnek és elvárta, 
hogy ezért meleg tejet és forró levest kapjon. 

— Mi lesz ebédre? — ismételte Marietta s két lábáról lerúgta a ha-
risnyát, beledugta lábait a lavórba és szivaccsal mosogatni kezdte. 

Valaki kopogott. 
A három leány rémülten nézett egymásra. A főzelékekre pillanat 

alatt kosár borult, a fa eltűnt a sparhert alól. Ekkor nyitottak ajtót. 
Idősebb nő állott az ajtóban. Fején fekete ternókendő, a kendőn 

kalap. 
— Bertuka néni! — kiáltották egyszerre a lányok. 
Az asszony nyájasan mosolygott. 
— Jó napot lelkeim. Örülök, hogy megismertetek. 
Belépett. Letette kalapját, óvatosan leült a székre, melyről felugrott 

Marietta és bebujt az ágyba. 
— Csak nem vagy beteg, szívem? — aggodalmaskodott a vendég. 
— Ó dehogy, Bertuka néni, csak lustálkodom, vasárnap van. 
Az ijedelem hamar felolvadt. 
— Hát azért jöttem gyerekek, hogy most már egyet közületek visz-

szavonhatatlanul viszek magammal. Egyedül vagyok, mióta drága jó 
anyám meghalt, szegény vagyok, de kiszámítottam, hogy egyik hugom 
otthont találhat nálam. El tudom látni tisztességes ruházattal, élelem-
mel. Még dolgoznia se igen kell. Legfennebb egy kis házi segítséget . . : 
ha éppen kedve lesz reá. Csak ne legyek egyedül. Na húzzatok sorsot: ki 
jön velem falusi leánynak? 

Bertuka néni özvegy papné volt, az a kivesző, puritán erkölcsű kál-
vinista papné, kinél az illendőség, tisztesség, jóság és becsületesség egy 
lapra volt felírva a mindennapi imádsággal. 

Kedves, anyás szeretettel várta a feleletet. 
A lányok egymásra néztek, mintha biztatni akarták volna egymást : 

szólj te előbb. De nem szóltak. Szinte kínos volt már a hallgatásuk. 
Bertuka néni az öröm elfogódását látta a hallgatásban. Segíteni 

akart. 
— Hát édes Zsuzsikám, mint a legnagyobb, talán szólj te először. 
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Zsuzsika szipogva babrált az orrán. 
— A sár . . . a kutyák . . . Borzasztó szerencsétlen vagyok, Ber-

tuka néni. Idioszinkráziám van a kutyákkal szemben. Tudja lelkem, ez 
egy idegbetegség. Tériszonyom is van, ez is idegbaj, ó roncs vagyok, 
szívem, ó szerencsétlen, beteg vagyok, ne hívjon, ne . . .nekem a te-
mető . . . — És sírva roskadt magába. 

A papné elkomolyodott. Sőt megrendült. 
Félve és habozva fordult a második leányhoz. 
— Hát persze, persze, ezt tudhattam volna, szegény drágám. Bizony 

ott orvost se kapnál rendesen. De talán Jozefin. . . 
— Én Bertuka néni lelkem? De milyen örömmel mennék, milyen jó 

dolgom volna, de hát nem lehet, képtelenség. Úgy-e szívem ott nincs . . . 
hogy is mondjam . . . katholikus templom? Hát látja, nekem ez az életem. 
Egy napig se tudnék ellenni nélküle. Szerencsétlen lennék, sírba tenne a 
vágyódás az édes Jézus és az ő drága angyalai után. Ó megérti úgye? 
Egy papné ne értené meg? Látja, inkább nyomorgok, fázom, éhezem, de 
a lelkem üdvét azt nem veszélyeztethetem. 

Szép és határozott beszéd volt. Bertuka néni kezdett szégyenkezni. 
Milyen naiv volt, hogy ezeken a szegény úri leányokon kívánt segíteni. 
Milyen más ezeknek a gondolkozása. Mit akar ő, akinek csak egyszerű 
paraszt ember volt az apja s csak anyai ágon van vékony kapcsolata a 
Lázárokkal? 

Marietta hamiskás közvetlenséggel lesett ki a piszkos ágyból. 
— Hát talán te édesem — mondta a papné és nem remélt már sem-

mit. — Hiszen tudom lelkeim, hogy ti nem olyan családból valók vagy-
tok, hogy nálam falun, egy kis parasztházban, temessétek el magatokat. 
Én nem is tudom, hogyan jutott eszembe . . . Bocsássatok meg érette. 

Marietta lelkéből kacagott, 
— Drága Bertuka néni — mondta kedveskedve és elkomolyodva 

folytatta: — Rajtunk talán a jó Isten se tudna segíteni. Látja, én öröm-
mel elmennék, lelkem, magával, de hát hogy hagyjam itt ezt a két tehe-
tetlen öreget? Hát mondja, itt hagyhatom őket jó lélekkel? Hiszen ezek 
betegek, testileg is, lelkileg is betegek. Na ne haragudjék, úgy-e nem ha-
ragszik, Bertuka néni? 

* 

— Hogy is gondolhattam ilyesmire — szégyenkezett az özvegy tisz-
teletes asszony, akit nem kísért ki senki. Nagy zavarban, egyenes tartá-
sával távozott s a szája mozgott, ahogy halkan maga elé beszélt. 

— Majd cselédnek állunk falun — mondták ketten egyszerre benn. 
— I t t van húsz pénz, hozzatok meleg levest a vendéglőből — ren-

delkezett Marietta és visszadugta lábait a lavórba. 
Az elvetett izgalom estére mégis tétova szálakat bontogatott a 

lányok fejében. Korán lefeküdtek, kivételesen Marietta is otthon volt. 
Nem szerettek beszélgetni, mert ennek rendszerint veszekedés lett a vége. 
De most megszólalt mégis egy hang. 

— Ez a Bertuka néni nem rossz asszony . . 
A Jozefin hangja volt. 
— Vége lehetne a szerencsétlen nyomorgásunknak . . . 
Ezt Zsuzsika mondta. 
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— Még férjhez is mehetnél valakihez, Jozefin — ásította gúnyosan 

Marietta. 
Jozefin szipogott a sötétben, sírt. Értette a csúfolódást, de nem 

érezte igazságtalanságát. 
— Te hamarább, Marietta . . . 
Érzett a hangján, hogy őszintén beszél. 
Marietta nyitott szemmel feküdt a sötétben. 
— Kimenni — gondolta — tiszta, csendes falusi életben újjá fü-

rödni, férjhez menni egy kevésbeszédű, komoly emberhez, aki vasárnap a 
templomban prédikál s a falusiak megbecsülnék őt, a tiszteletes asszonyt, 
talán kezet is csókolnának neki és lenne egy tiszta, szép háza és segít-
hetne ezeken is . . . egyik Bertuka néninél, a másik nála . . . és lenne, 
talán . . . t a l á n . . . még lehetne.. . aki reggel odabújna hozzá, a két karja 
alá és ő nézné, nézné, hogy milyen is az ő gyermeke . . . 

. . . Hálóinge ujjával megtörölte a szemét. 
— Aludjunk — gondolta. — Úgy sem lesz ebből soha semmi. 
Elaludt, percek mulva felriadt, görcsösen szorította a mellét. 
A gyermek, akiről álmodott, nem volt sehol. 
Marosvásárhely, 1925 január. 

Balogh Endre. 

TABÁNI TAVASZ. 
Édes láz nyargal véremen keresztül 
Élet pezsdíti meg a holt röget 
S a kertek is mind rendre ébredeznek 
S vággyal sóhajtva suttogják: jöhet. 
Tavasz suhan végig a vén Tabánban, 
Előtte virgonc szél-apródja fut; 
Fütyöl, dudol a kis haszontalanja 
S megzörrent minden rozzant, ó kaput. 
S csókot hint a Tavasz játszin, kacajjal. 
Selyemcipöben míg végigszalad, 
Útszéli, tarlott gesztenyék avarja 
Felnyög jajongva léptei alatt. 
Zokog, felsír minden száradt levélke 
S fájdalmasan feljajdul a szivem, 
Pedig nem gázolt rá picinyke talpa, 
Csak kis keze ért hozzá szelíden. 
Mosolyg az ódon házak ráncos arca 
S a villamos robaja halk, vidám — 
(Hát otthon, otthon? ott is kikelet van 
Bozontos homlokú, vén Hargitán? . ..) 
Tavasz suhan végig öreg Tabánban 
S árván ődöngök utcák szegletén 
S rágondolok gyönyörű Máriámra 
Én száműzött, bús, erdélyi legény! . . . Mihály László. 



A V I S E G R Á D I F E L L E G V Á R K O R O N A K A M R Á J A . 

A visegrádi fellegvár, a magyar szent korona hajdani hivatalos 
őrzőhelyének falmaradványait a történeti kutatók mindenkor 
különös érdeklődéssel kísérték. A romokat több ízben felmérték, 

lerajzolták, tanulmányozták s megállapítani igyekeztek a szent korona 
tulajdonképeni szűkebb rejtekhelyét. 

Henszlmann Imre az „Archaeológiai Közlemények" 1873. évi (IX.) 
kötetében Kottaner Ilona, Erzsébet özvegy királyné udvarhölgyének érdekes 
naplója alapján is igyekszik a szent korona őrzőhelyét közelebbről meg-
határozni és megállapítja, hogy ez a fellegvár hajdani északi palotája 
romjai között (9., 10. számú épület) még ma is látható földalatti hengerded 
aknaépítmény volt. Henszlmann állítása igazolására fordításban közli a 
napló teljes szövegét. Következtetése azonban nem állja meg helyét, mert 
megállapítása a napló félre nem magyarázható, világos meghatározásainak 
nem felel meg. 

A fennálló romok vizsgálata kiderítette, hogy a visegrádi fellegvár 
északi palotája, mely a belső várháromszög északnyugati sarkán épült és 
a már említett aknaépítményt is magába foglalta, a koronaelorzás idő-
pontjában különálló épület volt s ehhez csak kelet felől csatlakozott egy 
alacsonyabb raktárépület. Az északi palota földszintjén eredetileg hosszúra 
nyúló dongaboltozatos egyetlen helyiség foglalt helyet, félköríves, kőkeretes 
bejáróval a várudvar felé, ugyanoda tekintő zárt kőerkéllyel, csinosan 
faragott kőkeretes ablakkal, kelet felé még egy kis ablakkal s át járó ajtó-
val az alacsonyabb szintben levő szomszédos raktárhelyiség felé, melyet 
Henszlmann várkápolnának minősített. 

Ha az északi palota falait közelebbről tekintjük, azonnal szemünkbe 
ötlik azok gyengesége, mit csak növel, hogy aránylag vékony tömegüket 
még ajtó-, ablak-, sőt erkélynyílások is áttörik. A falak gyengeségét 
tekintve, lehetetlennek kell tartanunk, hogy ebben az épületben őrizték 
volna nemzetünk féltett kincsét, a magyar szent koronát. Különösen, ha 
figyelembe vesszük, hogy a középkorban hasonló rendeltetésre mindig 
olyan helyiségeket építettek, illetve teremtettek, melyek a lehető leg-
nagyobb biztonságot nyujtották úgy falaik szilárdságánál, valamint 
védőberendezéseik tökéletességénél fogva. E kamrákat igen gyakran 
sziklába vésték, a hozzájutást pedig rendszerint egyetlen könnyen véd-
hető, különösen megerősített és megvasalt ajtóval oldották meg. S kétség-
telen, hogy a visegrádi fellegvár kamrája szintén ilyen lehetett és semmi 
esetre sem lehetett az északi palota hengerded aknaépítménye, mely kétség-
telenül víztartó volt, mert fenekén még tartósan száraz nyarakon is több 
ízben arasznál mélyebb vízréteget találtam. 

De Henszlmann feltevésének leginkább ellentmond Kottaner Ilona 
idézett naplója, melyet pedig állításai erősítése céljából közölt. 
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A napló szerint Kottaner Ilona cinkostársai a várkápolnán keresztül 

jöttek ahhoz az ajtóhoz, melyen kopogtatva, bebocsáttatást nyertek. 
Kottaner Ilona az ajtót a cinkosok mögött ismét bezárta s utat nyitott 
a koronakamra felé, melyhez többek között olyan szobán is keresztül kellett 
menniök, hol előzőleg elrejtették a koronakamrába való betöréshez szük-
séges reszelőket, majd behatoltak a várnagy szobájába, onnan le a király-
női kincseskamrába, végül elértek végső céljuk tárgyához, a szent korona 
őrzőhelyéhez. 

Ha Henszlmann megállapítását helyesnek fogadnók el és a várkápol-
nát a koronakamrával szomszédos és vele ajtóval összekötött helyiségnek 
tételeznők fel, Kottaner Ilonának a cinkosok érkezésekor szükségképen 
már magában a koronakamrában kellett volna tartózkodnia; de akkor hol 
volt a helyiségek azon sora, melyeket a napló világosan megjelöl? Hol volt 
a koronakamrának sok zárral és pecséttel biztosított erős ajtaja, melyről 
a zárakat a cinkosoknak nehéz munka árán kellett előbb lereszelniök és 
lefeszíteniök? Hol volt Kottaner Ilona aggodalmas óráinak színhelye, mely 
bizonyos távolságban volt a kápolna felőli ajtótól és távol esett az asszony-
ház tulajdonképeni bejárójától? Erre kielégítő választ Henszlmann fejte-
getése nem adhat. 

Nyilvánvaló, hogy a koronakamra nem lehetett a fellegvár északi 
palotájának már említett, kívülről és oldalról is könnyen megközelíthető 
földszinti helyisége és nem lehetett várkápolna az a raktárhelyiség, melyet 
Henszlmann annak vélt. 

Hol lehetett hát a visegrádi vár koronakamrája? A felelet egyszerű: 
a vár legerősebb tornyának alsó, részben már sziklába váj t helyiségében, 
a várháromszög keleti oldalán álló hatalmas őrtorony legalsó részében, ott, 
hol eleinte Henszlmann is feltételezte, de ettől a feltevésétől később a 
koronaakna hipotézise kedvéért elállott. 

E torony alapkörvonala kívülről ötszögletes, belülről hossznégyszögű 
volt. Legalsó helyiségének belső oldalait ölvastagságú erős falak zárták 
körül, de keletre néző külső oldalát még erősebb, ékszerűen kiképzett tömör 
faltest alkotta, mely tömörségével biztos védelmet nyujthatott bármely 
kívülről jövő támadás ellen. A koronakamra egyetlen a j ta ja a királynőt 
kincseskamra felé nyílt, azon túl csigalépcső közvetítésével a várnagy 
szobája következett. A várnagy szobája két oldalról volt megközelíthető: 
az úgynevezett asszonyház felől és a királynői lakosztály felől, mint ezt 
a napló világosan megjelöli. Az asszonyház és a királynői lakosztály közötti 
összefüggés szintén nyilvánvaló s éppígy biztosra vehető, hogy a királynői 
lakosztályból közvetlen közlekedés állt fenn a várkápolna királyi orató-
riumába. A várkápolnán és a királyi oratóriumon keresztül vezető kerülő 
utat választották a cinkosok az udvar távollétében Kottaner Ilona gond-
jaira bízott királynői lakosztály megközelítésére, melyből a távollevő beteg 
várnagy szobáján át akadálytalanul hatolhattak a királynői kincses-
kamrába, illetve a szent koronát magába foglaló helyiségbe. Kottaner Ilona 
a királynői lakosztály várkapu felé eső kicsiny szobájában tartózkodott 
a cinkosok érkezésekor, majd a királynő hálószobájában imádkozott s 
figyelte úgy az oratórium felé eső ajtót, mint az asszonyház bejáratát, 
melyek felől felizgatott képzeletében páncélzörgést vélt hallani s szív-
szorongva leste a koronakamrából fel-feltörő kopogást és a reszelés zaját. 
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De lássuk, miként mondja el a nevezetes eseményt a koronaelorzás 
rendezője, Kottaner Ilona maga. 

Naplója elején hosszadalmasan elmondja, hogy Albert király halála 
után a szent korona elorzásának híre terjedt el. 

„Ekkor a királyné írt Miklós bazini grófnak és fiának, György gróf-
nak, hogy adják tudtára, úgy áll-e a dolog vagy sem. Akkor a nevezett 
grófok hozzám jöttek, bizalmukba avattak s együtt mentek a szent koroná-
hoz vezető ajtóhoz (a 6. számú helyiség a j ta ja az 5. felől), azon az összes 
pecsétek sértetlenek voltak és ilyen értelemben tettek jelentést a nemes 
királynénak. Ekkor ő kegyelmessége személyesen akart meggyőződni a 
valóságról, Visegrádra (auf die Plintburg) jött sok magyar úr kíséretében; 
bementek a boltba (a 6. szám) és felhozták a szent koronát tartalmazó ládát 
(valószínűleg a királyné lakosztályába; 22. szám) és kivették belőle a tokba 
burkolt szent koronát. A tokon sok pecsét volt, azokat letörték, kivették 
a szent koronát és igen alaposan megszemlélték. Ennél magam is jelen 
voltam. Ezután a szent koronát egy kis ládába helyezték egy másik korona 
mellé, mellyel a nemes királynékat szokták koronázni Magyarországon... 
E ládához közel állt az ágy, melyen a nemes királyné feküdt nehéz terhével 
és ugyanabban a helyiségben hált két hölgy is, az egyiket, egy magyar úr 
leányát, Borbálának hívták, a másikat Fronachernek. I t t éjjeli mécses állt 
s mellette viaszgyertya, mint az már szokás fejedelmi asszonyoknál. Éjjel 
az egyik hölgy felkelt és mivel nem vette észre, hogy a gyertya eldőlt, 
tűz támadt a helyiségben s megperzselődött a láda is, melyben a két korona 
állt és a ládát borító kék bársony vánkosból tenyérnél nagyobb lyuk égett 
ki. És én elől háltam (hihetőleg a kapuhoz közeleső 24. számú helyiségben) 
a fiatal királykisasszonynál. Ekkor a hölgyek hozzám jöttek azzal, hogy 
gyorsan keljek fel, mert tűz van kegyelmes asszonyom hálószobájában. 
Nagyon megijedtem s azonnal felkeltem s a szobába siettem, mely már 
egészen megtelt füsttel. Elfojtottam s eloltottam a tüzet, kiszellőztettem 
s illatossá tettem a szobát, hogy a nemes királyné tovább alhatott. Reggel 
azután eljöttek a magyar urak kegyelmes asszonyomhoz, akkor ő kegyel-
messége elmondta nekik, miként jár t az éjjel, és hogy tűz támadt közel 
hozzá és a szent, illetve a másik koronához. Ezen az urak elcsodálkoztak 
és azt tanácsolták, hogy helyezzék vissza a szent koronát ládájába és vigyék 
vissza a boltba, hol azelőtt volt. Az még ugyanazon napon meg is történt. 
Az ajtót újra lepecsételték úgy, mint előbb volt, ámde kevesebb pecséttel 
(a koronakamra 6. számú helyiség 5. felőli ajtaja). 

Mikor ez megtörtént, kegyelmes asszonyom Bazini György grófhoz 
küldött s követelte tőle Visegrád vár kulcsait, mert a magyar urak úgy 
akarták, hogy a várat adja át rokonának, Garai László bán úrnak. 
S ez így is történt, Garai László bán úr átvette a várat s várnagyot 
helyezett abba. 

Mikor azután a nemes királyné rokonával, László bánnal és a többi 
magyar urakkal indulóban volt Budára, ő kegyelmessége bizalmasan így 
szólt hozzám: ,Kedves hű Kottanerném, viselje gondját leányomnak és 
a kincseskamrának (5. számú helyiség), abba saját magán és leányomon 
kívül senkit se bocsásson be.' Gondjaimba ajánlotta koronáját, nyakláncát 
és egyéb kincseit, azt mind abban a kamrában tartottam, amelyen keresztül 
átjártak a szent koronához. És mialatt így beszélgettünk, hozzánk jött 
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A VISEGRÁDI FELLEGVÁR FÖLDSZINTI ALAPRAJZA A XV. SZÁZAD DEREKÁN. 

1. Kaputorony. 2. Várkápolna, a kaputorony mellett oratóriummal és lépcsővel az emeleti 
királynői lakosztályba. 3. Őrszoba. 4. Várnagy előszobájából levezető csigalépcső melletti 
előtér. 5. Királynő kincseskamrája. 6. A koronakamra. 7. Őrszoba. 8. Raktár. 9. Gyüle-

kezőterem. 10. Készletkamra. 11. Konyha. 12—15. őrségi szobák. 16. Lovagterem. 

László bán úr várnagyával és így szólt: ,Kegyelmes asszonyom, adjon 
parancsot e hölgynek, hogy kívülem és várnagyomon kívül senkit se enged-
jen be ebbe a kamrába.' Erre ő kegyelmessége kegyes válaszában így szólt 
hozzám: ,Kedves Kottanerné, ha László bán úr rokonom és várnagya be 
akar menni, engedje be.' Akkor a várnagy a lepecsételt ajtóhoz ment 
(a 6. számú koronakamra ajtaja), kendőt vett elő s a pecsétekre borította 
a kendőt, azután összekötözte s erre nyomta saját pecsétjét. 

Mikor mindez megtörtént, a nemes özvegy és kegyelmes asszonyom 
rokonával, László bán úrral és a többi magyar urakkal Budára távozott 
nehéz terhével, gondoktól gyötörten, mert a magyar urak folyton unszol-
ták, hogy menjen férjhez és ő kegyelmességének többeket is ajánlottak. 
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17. Asszonyház belépője, egyszersmind konyha. 18. Kamra. 19. Hölgyek szobája, hol a 
cinkostárs társalgott a hölgyekkel s a reszelőket elrejtette. Ennek kályhájában égette el 
Kottaner Ilona a korona tokjának maradványait. 19a. Hölgyek hálószobája, melyen Kot-
taner Ilonának át kellett mennie az asszonyház bejáratához mentében. 20. Várnagy 
szobája. 21. Várnagy előszobája. 22. Királynő hálószobája, melyben Kottaner Ilona 
imádkozott. 23. Királynő szobája. 24. Királynői lakosztály első szobája, melyben Kotta-
ner Ilona a cinkosok bebocsátása alkalmával tartózkodott. Ebben egyúttal aludt is a 
napló említette tűzvész idején. 25. Előszoba. 26. Kapuőrség. 27—31. Királyi lakosztályok. 

32—34. Vendéglakosztályok. 

még pedig egyrészt Ulászlót, Lengyelország királyát, másrészt a szerbiai 
deszpota fiát. Emiatt a nemes királyné nagyon szomorkodott és udvarias 
válaszában többek közt ezt mondta: ,Ugyan, kedves uraim! ne adjatok 
pogányhoz, inkább adjatok keresztény emberhez.' És akkor rokona, László 
bán úr azt akarta, hogy válassza a lengyelt; erre a magyar urak mind 
felálltak s kérték, hogy tegye azt, de a királyné ellenkezett... Akkor a 
királynénak azt tanácsolták, hogy színleg egyezzék csak bele a lengyel 
királlyal való házasságba. Ő kegyelmessége így is t e t t . . . Mikor a nemes 
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és okos királyné megértette helyzetét, gondolkozni kezdett és a szent korona 
után törekedett s módot keresett, miként keríthetné azt a magyar uraktól 
hatalmába s tette azt abban a feltevésben, ha netalán fiúgyermeke szület-
nék, az ne legyen kizárva az uralkodásból, ha pedig leánygyermeke lenne, 
legyen a kezében zálog a magyar urakkal szemben; és nagyon kért engem, 
hogy én hozzam ki a szent koronát . . . 

Ekkor lehozatta a nemes királyné legkisebb leányát, Erzsébet asszonyt 
a fellegvárból magához az alsó udvarba, vele együtt engem is két hölggyel, 
a többieket pedig fenn hagyta: egy sziléziai hercegnőt a többi nemes höl-
gyekkel. Mindenkit gondolkodóba ejtett, hogy ugyan miért hagyta fenn 
ő kegyelmessége ezeket a hölgyeket és a fiatal úrnőm udvartartásához 
tartozó személyzetet. Ennek okát azonban Istenen kívül senki sem tudta, 
csak ő kegyelmessége és én. 

Az én őrizetemre voltak bízva annak a kamrának (5. számú helyiség) 
kulcsai, melyben az ő (királyné) koronája, nyaklánca és egyéb ékszere volt 
elzárva. Ekkor ő kegyelmességének kedve támadt titkon felutazni a vidékre 
és megkért, hogy menjek fel a fellegvárba és próbáljam meg titokban 
lehozni hozzá az udvari palotába az ő koronáját és egyéb ékszereit. És én 
így is tettem, felmentem a fellegvárba és ruháimba rejtve, a legnagyobb 
titokban szánon lehoztam kegyelmes asszonyom koronáját s minden ék-
szerét . . . Akkor a magyar urak Visegrádról Budára távoztak, a nemes 
királyné szintén útra kelt fiatal leányával, Erzsébet asszonnyal Komáromba. 

Ekkor eljött ő kegyelmességéhez odaadó híve, Cilley Ulrik gróf is és 
azon tanácskoztak, mi módon lehetne a szent koronát a visegrádi várból 
kihozni. Akkor kegyelmes asszonyom hozzám jött és felszólított, hogy én 
tegyem azt, mert a körülményeket senki sem ismeri olyan jól, mint én és 
senki sincs, akiben úgy megbízhatnék, mint bennem. 

Megrémültem, mert ez úgy reám, mint kis gyermekemre nézve vak-
merő kockázat volt, össze-vissza tépelődtem, mitevő legyek és nem is kér-
hettem senkinek tanácsát, egyedül Istenét és elgondolkodtam, hogy ha ezt 
nem teszem, bajba kerülök, a vétek engem terhelne Isten és a világ előtt, 
beleegyeztem tehát az életveszélyes nehéz vállalkozásba, de segítőtársat 
kívántam magam mellé. Akkor teljesen belátásomra bízták, válasszam azt, 
akit erre alkalmasnak tartok. Akkor én ajánlottam is egyet, kit úrnőm 
föltétlen hívének tartottam és ez horvát származású volt. Berendelték tehát 
ezt a titkos tanácsba s tudtára adták, hogy mit kívánnak tőle. De ez az 
ember úgy megijedt, hogy arca fakó színt váltott, mintha csak félhalott 
lett volna és nem is egyezett a dologba, hanem kiment az istállóba lovaihoz. 
Én nem tudom, Isten akarata volt-e vagy egyébként is dőrén jár t el, az 
a hír jár ta az udvarban, hogy keményen leesett a lóról és mikor állapota 
javult, felkerekedett és ellovagolt Horvátországba. És a dolgot hosszabb 
időre függőben kellett tartani; kegyelmes asszonyom szomorú volt, hogy 
íme a semmirekellő ismeri a tervet és magam is nagyon aggódtam.. . 

Mikor azután elérkezett Isten csudatételének ideje, Isten olyan férfiút 
küldött, ki beleegyezett a szent korona kihozásába, ez pedig magyar volt, 

nak hítták; ez valóban híven, bölcsen és férfiasan intézkedett. Elő-
kerítettük a szükségeseket, vettünk néhány lakatot és két reszelőt. Ő, ki 
velem kockára tette életét, fekete bársonyruhát öltött, egy pár nemezcipőt 
s mindegyik cipőjébe egy-egy reszelőt dugott, a lakatokat kabátja alá rej-
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tette, én pedig magamhoz vettem kegyelmes asszonyom kis pecsétnyomóját 
és nálam voltak az első ajtó (királynéi kincseskamra) kulcsai, melyekből 
három volt, mert a saroknál lánc is volt kapocsvassal, erre, mielőtt el-
mentünk, szintén lakatot erősítettünk óvatosságból, nehogy másvalaki 
erősíthessen arra lakatot. 

Mikor elkészültünk, úrnőm ő kegyelmessége követet küldött Visegrádra 
és tudtára adta a várnagynak, Pöcker Ferencnek ós Vajdafi Lászlónak, kik 
a hölgyek felett rendelkeztek, hogy úgy intézkedjenek, mikor a kocsi jön, 
a hölgyek készen legyenek az elutazásra ő kegyelmességéhez Komáromba, 
mert szándéka tovább Pozsonyba utazni. Ezt az egész udvari személyzet-
nek tudtára adták . . . 

A várnagy ekkor kissé gyöngélkedett, de kötelességéhez híven mégis 
le akart feküdni az ajtó elé, mely első bejáratul szolgált a szent korona 
felé (21. számú helyiség). Betegsége azonban súlyosbodott — amit talán 
Isten akart így — ós mivel férfiszolgákat ide a hölgyek házába nem ren-
delhetett örökül, vászonkendőt tett a lakatra, melyet az ajtósarok mellé 
szögeztünk s erre pecsétet nyomott (a várnagy szobájából a csigalépcső 
felé vezető ajtó). 

Mikor azután felérkeztünk Visegrádra, a hölgyek örültek, hogy úrnőm 
ő kegyelmességéhez kell utazniok. Készülődtek, ládát készítettek ruhájuk 
számára, azzal sokat bibelődtek és kopácsoltak a nap nyolcadik órájáig. 
Társam szintén bejött a női szobába (19. számú helyiség) s ott eltréfálkozott 
a hölgyekkel. I t t kevés tüzifa hevert a kandalló előtt, ez alá rejtette a 
reszelőket. Ámde meglátták ezt a fa alatt a hölgyek szolgálatára kirendelt 
szolgák és összesúgtak, ezt meghallottam én s azonnal tudtára adtam tár-
samnak. Erre ez úgy megijedt, hogy színét változtatta s elvette onnan a 
reszelőket és máshová rejtette és így szólt hozzám: ,Asszonyom, gondos-
kodjék, hogy világításunk legyen' és én megkértem egy öreg nőt, hogy 
adjon néhány gyertyát, okul adva, hogy sokat kell imádkoznom, mivel 
éppen farsang utáni szombat volt (1440 február 20). Vettem a gyertyákat 
s útközben (19—24. számú helyiségek valamelyikében) elrejtettem. 

Miután a hölgyek és mindnyájan aludni tértek, én a kis szobában 
(24. számű helyiség) tartózkodtam s az az öreg asszony, kit magamnál 
tartottam, egy szót sem tudott németül, nem tudott a dolgokról sem s még 
a ház beosztását sem ismerte, ott feküdt és mélyen aludt. 

Mikor azután elérkezett az ideje, bajtársam a kápolnán keresztül 
ajtómhoz (24. számú helyiség lépcső felőli ajtaja) jött és kopogtatott. Erre 
én felnyitottam s mögötte ismét bezártam. Ö szolgát is hozott magával 
segítségül, kit keresztnevén ugyanúgy hittak, mint őt, nek, ki neki 
előzőleg titoktartást esküdött. És most odamegyek, hogy elhozzam a gyer-
tyákat, hát elvesztek. Úgy megijedtem, hogy azt sem tudtam, mit csináljak. 
Már azt hittem, hogy az ügy tisztán a világítás hiánya miatt meghiusult, 
de észbekaptam s elmentem s titkon felköltöttem azt az asszonyt (talán 
a 18. számú helyiségben), ki a gyertyákat adta s elmondtam neki, hogy 
gyertyáim elvesztek, pedig még sokat kell imádkoznom, mire ő másokat 
adott. Megörültem s odaadtam bajtársamnak a gyertyákat és a lakatokat 
is, melyeket új ra rá kell majd vernie s odaadtam neki kegyelmes asszonyom 
kis pecsétnyomóját, mellyel újra le kell majd pecsételni az ajtókat, végül 
odaadtam neki az első ajtóhoz tartozó három kulcsot. Akkor ő levette a 
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pecséttel ellátott kendőt a lakatról (a várnagy szobájában levő lépcsőajtó), 
melyet a várnagy tett oda, felnyitotta az ajtót s bement segédjével és erő-
sen dolgozott a többi lakatokon, úgyhogy az ütés és reszelés zaja nagyon 
hallatszott. És az őrök és a várnagy emberei azon az éjjelen különösen 
éberek voltak a gond miatt, de Isten, úgy látszik, mindnyájuk fülét be-
dugta, mert egyikük sem hallott semmit, pedig én mindent hallottam. 
Azalatt én nagy félelemben és aggodalomban őrködtem (a 22. számú helyi-
ségben). Nagy ájtatosan letérdeltem és buzgón fohászkodtam Istenhez és 
Boldogasszony-anyánkhoz, hogy segítsenek nekem s társaimnak. Nagyon 
aggódtam lelkemért s életemért és buzgón imádkoztam Istenhez, kérve, 
hogy ha vállalkozásom Isten ellen való és azért el kellene kárhoznom s 
ebből baj származnék az országra és emberekre, akkor legyen lelkemnek 
irgalmas és inkább engedjen előbb itt meghalnom. 

Mialatt így imádkoztam, nagy zaj és csörömpölés támadt, mintha 
páncélosok zörgetnének azon az ajtón (a 24. számú helyiség lépcsőajtó), 
melyen segítőtársamat bebocsátottam. Úgy rémlett, mintha az ajtót fel-
törték volna. Nagyon megijedtem s felpattantam, hogy figyelmeztessem 
társaimat, hagyják félbe munkájukat. De eszembe ötlött, hogy jó lesz az 
ajtónál (a 24. számú helyiség lépcsőajtó) megbizonyosodnom és így is tettem. 
Mikor az ajtóhoz értem, megszünt a csörömpölés és többé nem hallottam 
senkit; akkor azt hittem, hogy csak kísértet volt és visszatértem imádsá-
gomhoz. A Boldogságos Szűznek mezitlábas búcsújárást fogadtam Cellbe 
és amíg be nem váltom fogadalmamat, szombatonkint éjjel nem fogok toll-
párnákon hálni, azonkívül minden szombat éjjel, amíg csak élek, a Boldog-
ságos Szűz tiszteletére külön imát mondok, megköszönöm kegyelmét, mely-
ben részesített és megkérem, hogy helyettem köszönje meg fiának, Jézus 
Krisztus urunknak is nagy kegyelmét, melyben olyan szemmel láthatólag 
részesített. Mialatt így imádkozom, egyszerre csak úgy rémlik, mintha 
nagy zaj és páncélzörej volna az asszonyház tulajdonképeni bejáró ajtajá-
nál (a 17. számú helyiség külső ajtaja). Annyira megijedtem, hogy a rémü-
lettől reszketni és izzadni kezdtem és úgy gondoltam, hogy bizony nem 
kísértet ez, hanem míg én a kápolna aj tajánál (a 24. számú helyiség lépcső-
ajtaja) álltam, ők szépen körülmentek. És nem tudtam, mitévő legyek; 
hallgatóztam, nem hallom-e (a 19 .számú helyiségben tartózkodó) hölgyeket, 
de nem hallottam senkit, akkor csendesen lementem a kicsi lépcsőn (19. és 
19a. között) a hölgyek kamráján (19a. számú helyiség) át az asszonyház 
tulajdonképeni bejáró ajtajához (a 17. számú helyiség külső ajtaja). 
Az ajtónál azután senkit sem hallottam. Akkor örültem s folytattam imád-
ságomat s azt hittem, az ördög incselkedett, hogy az ügyet meghiúsítsa. 

Imádságom végeztével felkeltem és a boltba akartam menni, hogy 
lássam, mit míveltek; ő azonban már szembejött velem azzal, hogy legyek 
csak egészen nyugodt, mert sikerült az ajtón levő lakatokat lereszelni, 
csak a tokon levő zárak voltak olyan erősek, hogy nem lehetett lereszelni 
és le kellett azt égetni. Ettől nagy füstszag keletkezett, úgyhogy aggódtam, 
nem fognak-e a füstszag miatt kérdezősködni, de Isten ettől is megmentett. 

Mikor azután a szent korona szabaddá vált, mindenütt bezártuk az 
ajtókat, más lakatokat vertünk azokra a feltöröttek helyett és újra rá-
nyomtuk kegyelmes asszonyom pecsétjét és a külső ajtót (a várnagy szobá-
jában levő csigalépcső-ajtót) ismét bezártuk és visszatettük a pecséttel 
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ellátott kendőt úgy, ahogy megtaláltuk és ahogy a várnagy tette oda. 
A reszelőket én bedobtam a hölgyszoba szükséghelyébe, majd megtalálják 
a reszelőket ott, ha feltörik, a tett bizonyságául. A szent koronát azután 
kivitték a kápolnán keresztül, hol Szent Erzsébet (ereklyéje) nyugszik 
(2. számú helyiség); ott én, Kottaner Ilona, szent fogadalmamból kifolyólag, 
egy miseruhával és egy oltárteritővel tartozom, ezt fizesse meg kegyelmes 
uram, László király. 

Akkor segítőm elővett egy vörös bársony vánkost, felfejtette azt, ki-
vette a tollak egy részét, betette a szent koronát és újból bevarrta. 

Akkor már majdnem teljesen megvirradt, úgyhogy már a hölgyek és 
mindnyájan felkeltek és útra készültek. 

A hölgyeknél szolgált egy öreg asszony, erre nézve kegyelmes asszo-
nyom úgy rendelkezett, hogy fizessék ki bérét, hagyják hátra Visegrádon, 
hogy hazatérhessen Budára. Mikor ez az asszony már ki volt fizetve, hoz-
zám jött és mondta nekem, hogy valami különös tárgyat látott a kályha 
előtt (19. számú helyiség kályhája) heverni s nem tudja, hogy mi lehet az? 
Megijedtem, mert én jól tudtam, hogy az a szent korona tokjának darabja 
s úgy vertem ki a dolgot a fejéből, ahogy csak legjobban tudtam, majd 
titkon a kályhához mentem s ami törmeléket ott találtam, mind bedobtam 
a tűzbe, hogy egészen elégett. Az asszonyt azután magammal vittem az 
útra (nehogy eláruljon valamit). Azon mindenki csodálkozott, de én ki-
jelentettem, hogy a felelősséget magamra vállalom; és részére kegyelmes 
asszonyomtól t akartam kieszközölni, amit azután meg is tettem. 

Mikor a hölgyek az udvari személyzettel együtt az útra elkészültek 
és már távozóban voltunk, gondtársam elővette a vánkost, melybe a szent 
korona be volt varrva s átadta segítő szolgájának, hogy vigye azt ki a 
házból (a fellegvárból) a szánra, melyre neki és nekem fel kellett ülnünk. 
Akkor a jó legény vállára vette a vánkost, arra egy ócska tehénbőrt borí-
tott, melynek hosszú farkát maga után vonszolta. Mindenki utána nézett 
és jót nevetett rajta. 

Mikor azután beérkeztünk a várból a községbe, szerettünk volna vala-
mit enni, de heringnél egyebet nem találtak, ebből ettünk tehát egy keveset. 
Akkor éppen misét mondtak, a nap tehát már jól előhaladt s pedig még 
aznap Visegrádról Komáromba kellett érnünk, holott odáig még tizenkét 
mérföld az út. 

Mikor azután útra keltünk és felültünk, kitapogattam a vánkos sarkát, 
ahol a szent korona volt, nehogy ráüljek és hálát adtam a mindenható 
Istennek, de azért gyakran vissza-visszatekintettem, nem követ-e valaki..." 

Az érdekes napló ezután a továbbutazás többi viszontagságait mondja 
el közvetlen modorban. 

Azóta évszázadok tűntek el s a hajdan büszke visegrádi vár romokban 
hever. A szent koronát őrző hatalmas torony falaiból ma már csak jelen-
téktelen maradványok láthatók, a koronakamra tere törmelékkel van el-
temetve s területén bodzabokrok s egyéb dudvák burjánoztak fel. Egyetlen 
ajtaja, mely hajdan a királynéi kincseskamra felé nyílt, el van falazva, 
csak belső beillesztésének durván faragott köveit ismerheti fel a gondosan 
kutató szeme. 

A hajdani királynői kincseskamrának ma csak három oldaláról van-
nak még összefüggő falai, negyedik oldalfala, mely az emeletre, a várnagy 
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szobájába felvivő csigalépcsőt s annak kisded előterét foglalta magában, 
csak alaktalan rommaradvány gyanánt érvényesül. Ugyanez áll az asszony-
ház alsó részében volt őrségi szobák falaira is. A nyilván csak földszintes 
asszonyház a várudvar északi részén látható sziklatömbön emelkedett, mely 
sziklába később — valószínűleg már csak az asszonyház pusztulása után — 
a ma is látható felső ciszternát vájták; falaiból csak a sziklatömb északi 
részében láthatók még némi, idővel mind nagyobb pusztulásnak induló 
rommaradványok, melyeken csekély terjedelmük dacára felismerhető, hogy 
a fellegvár többi palotáihoz képest későbbi időből származnak. 

A romok nagyfokú pusztulása folytán a naplóban érintett helyiségek 
összefüggése csak nehezen mutatható ki, de szerencsére mégis maradt 
annyi falmaradvány, mely a következtetésre határozott támpontot nyujt. 

A keleti palotának, mely földszintjén a várkápolnát, emeletén pedig 
a királynői lakosztályt foglalta magába, északnyugati sarokfalrésze szinte 
még eléri eredeti magasságát; udvari falában még világosan meglátszik 
az emeleti ajtó kőkerete, mely hajdan a királynői lakosztályból az udvar-
hölgyek társalgójába nyílt. Az első emelet magasságában eredetileg nyil-
ván fatornác vonult a keleti palota, a kaputorony és a nyugati palota 
udvari falai előtt s összeköttetést nyujtott a két palota között. 

A visegrádi fellegvár udvarát ma csak düledező romok övezik és csak 
a képzelet szárnyán varázsolhatjuk lelki szemünk elé annak hajdani festői 
képét, körülfutó fatornácokkal övezett palotáival, az udvar közepén ki-
emelkedő sziklatömb tetején álló asszonyházával, benépesítve az őrség és 
szolgálattevő személyzet stílszerű csoportjával. A századok sűrű fátyolán 
át már csak álomszerűen elevenedik meg a vár képe a koronaelorzás 
hajnalán, midőn a Komáromba induló udvarhölgyek elutazásához meg 
tettek az előkészületeket. Csikorgó hidegben, a hóval takart udvar keskeny 
ösvényein hozták le az asszonyházból a takarókat, prémeket, uti poggyászt, 
uti vánkosokat. Egymásután hagyták el a hölgyek és kísérőik a középső 
várudvart; a kaputorony felvonóhídján leereszkedtek a fa védőfolyosókkai 
övezett déli nagy bástyára, onnan a sziklasoron keresztül, őrségi épületek 
ós raktárak mentén elhaladva átmentek a vár északi kis a j ta ján s létrán 
kúsztak alá az alsó várudvarban készen álló szánokhoz, melyek nemsokára 
csilingelve futottak át a vár nagy boltozott sötét alagútján s nyitott siká-
torán le a hatalmas keleti kaputorony leeresztett felvonóhídján ós rásiklot-
tak a vár dülőút jára . . . Lux Kálmán. 



E R Z S É B E T . 

A tizenhetes barakklakás ajtaja előtt megállt valaki és bekurjantott: 
— Jó napot! I t t lakik méltóságos Szabó Pál törvényszéki elnök úr? 
Erzsébet felpillantott: egy levélhordó postás állt az ajtóban. 

Erzsébetnek — pedig mióta a méltóságos urékkal Erdélyből idemenekült, 
se a vagónlakásban, se i t t jóformán még senkivel sem beszólt — a postás 
hangja és alakja olyan ismerősnek tetszett, mintha már találkozott és 
beszélgetett volna ezzel az emberrel. Erzsébet az első pillanatban nem is 
tudott a kérdésre felelni, s csak mikor a postás újra beszólt, akkor jött 
előbbre a tűzhely mellől, s akkor mondta meg, hogy: igen, a méltóságos 
úr itt lakik. 

A postás egy cseppet sem csodálkozott azon, hogy egy méltóságos űr 
ilyen helyen lakik; belépett a konyhába, s amint szembekerült Erzsébettel, 
megint köszönt, de nem olyan hangosan, mint az imént. Aztán valami 
félszeg mozdulattal levette a sapkáját, megtörölte a homlokát is, meg 
sapkájának belső bőrszalagját is, s némi keresgélés után szerencsésen 
megtalálván táskájának zárját, nagynehezen felcsattintotta azt s a 
táskából kivette a kézbesítőkönyvet s a méltóságos úrnak szóló levelet. 
A postás nem sejtette ugyan, hogy mi ütött hozzá, de azt maga is érezte, 
hogy most olyanformán ügyetlenkedett, mint amikor világéletében először 
kézbesített ajánlott levelet. 

— Tessék, i t t a levél. Ajánlott. Tessék bevinni a méltóságos úrnak. 
I t t kell aláírni a könyvet. 

— A méltóságos urék — szólt halk hangon Erzsébet — még nincsenek 
itthon. De mindjárt itthon lesznek. Ilyen tájban szoktak megjönni. 

A postás egy darabig mintha habozott volna, hogy várjon-e, vagy 
elmenjen; Erzsébet pedig valami önkéntelen mozdulattal a sarokból 
előhozta a konyhaszéket. A postás leült, s csak aztán szólalt meg: 

— Jó, hát várok egy darabig. Már úgyis elkészültem a délelőtti 
dolgommal. 

Erzsébet erre nem szólt semmit, a postás is elhallgatott, egy kis idő 
mulva azonban megint megszólalt: 

— A levél Erdélyből jött. Talán a méltóságos urék onnét jöttek? 
— Onnét jöttünk — sóhajtotta Erzsébet. 
— Szomorú lehet ott most az élet — mondta a postás —, az igaz, 

hogy itt is az. 
— Az, csakugyan az — szólt Erzsébet szomorúan. — A méltóságos 

asszony valami szőnyegszövő-műhelybe jár, a méltóságos úr pedig az 
Üllői-útra jár valami kis irodába. Még a nyugdíját se tudta eddig 
megkapni. 

— Gyerekük van? — kérdezte a postás. 
— Nincsen. Egy kislányuk volt. Régen meghalt. 
— Szomorú dolog így: elveszteni mindent! — sóhajtotta a postás. 

Napkelet. 23 
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— És aztán mégis mindenki úgy néz itt ránk, mintha azt akarná 
kérdezni: hát ti miért jöttetek a nyakunkra? 

— No, no — védte volna a postás az itthoniakat —, ez csak úgy 
látszik! Az a baj, hogy a jó emberek már i t t is alig-alig bírják az életet. 
Én tudom, mert sok házba van bejárásom. 

— És mindig nehezebb lesz! — sóhajtotta Erzsébet. — Mióta az: 
uram e l e se t t . . . 

A postás felpillantott Erzsébetre, s nagy részvéttel megkérdezte: 
— Elesett az ura? 
— El. Még tizennégyben. Az elején. Szerbiában. 
— Én is megjártam Szerbiát. Golyót is kaptam a vállamba. 
A postás itt egy pillanatra elhallgatott, aztán valami keserűséggel 

folytatta: 
— Jobb lett volna, ha én is ottmaradtam volna. 
Erzsébet ráemelte szomorú szemeit a postásra, s szinte szemrehányó 

hangon mondta: 
— Istenem, hát hogy mondhat ilyet? 
Erzsébet mély barna szemének tekintetétől s hangjának melegségétőr 

egészen megnyílt a postás bús szíve, s olyan bizalommal beszélt aztán, 
mint ahogy életében még soha senkivel sem beszélt: 

— Azért mondtam, amit mondtam, mert eddig igazán azt gondoltam, 
hogy jobb lett v o l n a . . . 

Mikor a postás ennyit mondott, magának is feltűnt, hogy miért 
mondta ő azt, hogy: eddig? Erzsébetnek is feltűnt ez a szó. A postás 
azután, mintha valami ellenállhatatlan erő ösztökélte volna, félhalkan. 
el-elakadva folytatta: 

— Addig vagdalták a vállam, amíg meggyógyítottak. A kórházból 
hazajöttem Pestre. Az édesanyám, akivel laktam, nagyon öreg és beteges 
volt már. Félt, hogy ha visszamegyek, magára marad tehetetlenül. 
Biztatott, hogy házasodjam meg. A házban a harmadik emeleten egy 
kereskedőnél szolgált egy leány. Azelőtt is ismertem, de semmibe sem 
vettem. Amíg odajártam, behízelegte magát az anyámnál, aki aztán addig 
beszélt, addig beszélt, hogy csakugyan elvettem azt a lányt. 

A postás egy percre elhallgatott, s megint arra gondolt, hogy igazában 
miért beszél ő erről a dologról? De aztán maga se tudta, hogy miért, úgy 
érezte, hogy neki most mintha gyónna, őszintén el kell mondania mindent 
s tovább beszélt: 

— Mire aztán hazakerültem a frontról, a Pannika lányom már meg 
volt, az édesanyám pedig meghalt; a feleségemre meg rá sem ismerhettem: 
egészen másvalaki lett belőle. A szomszédok elmondták, hogy az anyámat 
meg is ütötte, Pannikával meg nem törődött; a lakásom olyan volt, mint 
a disznóól, a főztje moslék. Egész nap csatangolt, puccos ruhát, selyem-
harisnyát, cifra kalapot viselt. A házban belekötött az élőfába is. Az úri-
asszonyokra, ha ilyenek, azt mondják, hogy: hiszterikásak. Én csak azt 
mondom: hogy bolond volt, mert csakugyan az volt. A vörösök idejében 
úgy viselkedett s úgy beszélt, mintha egészen megbolondult volna. 

Erzsébet szánakozva hallgatta a postást, aki, mikor elhallgatott, 
maga is csodálkozott, hogy mindezeket így elmesélte. Erzsébet szeméből 
azonban annyi őszinte megértés és igaz részvét sugárzott a lelkébe, hogy 
önkéntelenül megint csak tovább folytatta panaszát: 
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— Nem verhettem el magamtól, mert beteg, mert mégis csak az anyja 
Pannikának és mert úgysem tudtam volna mihez kezdeni. Egy félesztendő-
vel ezelőtt aztán rájött valami nagy betegség. Rettenetes fájdalmak 
gyötörték. Egy váz lett belőle. A doktor úr, aki megnézte, azt mondta, 
hogy be kellene vinni a klinikára, s operálni kellene. De ő eleinte hallani 
se akart erről. A mult héten aztán mégis beleegyezett, s beszállítottam 
a klinikára. A tanár úr még nem mondott semmit, de az ápolónő azt 
mondja, hogy rákja v a n . . . 

I t t megállt a postás, s nagy hallgatás következett. És a nagy néma-
ságban kóválygó gondolataik önkéntelenül a klinikán senyvedő asszony 
fele szállottak. Hiszen a rák — azt mindenki tudja — iszonyatos és 
halálos betegség.. . Erzsébet, mintha valami bűnös gondolaton kapta 
volna rajta magát, egyszerre összerezzent s elhalványodva lesütötte a 
szemét. A postás egyszerű lelkében pedig a megbocsátás, a szánalom s 
a megengesztelődés érzéseinek kavargása közben, bárhogy iparkodott is 
azt most elhessegetni, a jövő reménye olyan erővel éledt fel, hogy a boldog-
ságtól elszokott szíve szinte hangosan dobogott. A postás, nehogy Erzsébet 
előtt elárulja magát, s Erzsébet azt hihesse róla, hogy ő rossz ember és 
a felesége halálát kívánja, hirtelen eltökélte magában, hogy már most 
többet nem beszél, hanem sietve elmegyen, hiszen majd egyszer, máskor, 
talán nyugodtabban beszélhet. Megnézte hát az óráját, felállott a székről, 
s megszólalt: 

— Mindjárt két óra, most már mennem kell. Pannika ezóta vár. 
— Ki főz most szegénykének? — kérdezte halkan Erzsébet. 
— Én — felelte a postás. — Hiszen nincsen senkink se. 
A postást i t t úgy elfogta a keserűség, hogy az ajkai szinte remegtek. 

aztán sietve elővette a kézbesítőkönyvet, meg a levelet. 
— Nézze, kérem — szólt fojtott hangon —, magának ugyan nincsen 

az ajánlott levelek átvételére meghatalmazása, de én tudom, hogy rábíz-
hatom a levelet. Írja hát ide a nevét, mint meghatalmazott. 

Erzsébet beírta a rubrikás könyvbe a nevét. Özv. Balogi Gergelyné, 
Szekeres Erzsébet. 

A postás megnézte az aláírást, aztán ránézett Erzsébetre, s úgy, 
hogy az jól megérthette, ezt mondta: 

— Engem pedig Demeter Józsefnek hívnak. 
Demeter József és Szekeres Erzsébet kezet fogtak, a postás elköszönt 

ós ment volna kifelé, mielőtt azonban kilépett volna a konyhából, meg-
jöttek a méltóságos úrék. A postás összeszedte magát s hivatalos hangon 
elmondta a méltóságos úrnak, hogy levele jött Erdélyből, s mert egy 
darabig hiába várt, hát — noha nincsen meghatalmazása — aláíratta a 
kézbesítőkönyvet Szekeres Erzsébettel. A méltóságos úr, akin az idegen 
is megláthatta, hogy az utolsó négy-öt év alatt tíz esztendőt öregedett, 
megköszönte Demeter József szívességét, a méltóságos asszony pedig 
hozzátette: 

— Bizony rábízhatta a levelet Erzsébetre! Erzsébetre az életet is 
rábízhatja — akárk i . . . 

A postás érezte, hogy mindjárt kipirul az arca, hát nagyhirtelen 
elment. Erzsébet pedig a tűzhely felé fordult és úgy elkezdte a paprikás-
krumplit kavargatni, mintha elfelejtette volna, hogy ezt nem tanácsos 
ilyen erősen kavargatni, mert a krumpli, ha már megfőtt, mind szétmegy. 
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Másnap, mikor úgy két óra tájban hazaérkezett, a méltóságos asszony 
megkérdezte Erzsébetet: 

— Ma nem jött levél Erdélyből? 
Erzsébet elértette, hogy mire céloz a méltóságos asszony, mélyen 

elpirult, s zavartan hebegte: 
— Nem, nem jött semmi levél. 
A méltóságos asszony, aki nagyon örült volna, ha legalább ennek 

a szomorú Erzsébetnek hozott volna még valami boldogságot az Élet, 
megveregette Erzsébet orcáját, s biztatgatta: 

— No, no, lelkem Erzsébet, nem kell azért mindjárt fülig elvörösödni. 
Sohasem tudhatja az ember, hogy mikor kopogtat be a szerencséje. 

— Ó, méltóságos asszony — sóhajtotta Erzsébet —, nem gondolhatok 
én az ilyenre. Aztán a méltóságos asszony sem gondolhat semmit a tegnapi 
postásról, hiszen feleséges ember szegény. 

— Miért szegény; azért, mert felesége van? 
— Nem — felelte zavartan Erzsébet —, hanem azért, mert a felesége 

félesztendeje nagybeteg; most vitték be a klinikára; operálni kell. Azt 
mondják, rákja van. 

A méltóságos asszony Erzsébetnek a szemébe nézett, s Erzsébet 
akaratlanul lesütötte a szemét. A méltóságos asszony erre abbanhagyta 
a beszélgetést, s bement a szobába; ott egy pár pillanatig izgatottan tett-
vett valamit, aztán mikor azt gondolta, hogy eléggé megcsillapodott már, 
még mindig igen felindult hangon így szólt a méltóságos úrhoz: 

— Én ezt nem tűröm! Nem tűrhetem! 
A méltóságos úr kérdőleg nézett a feleségére, aki hangos kérdezés 

nélkül is beszélt tovább: 
— Képzeld, kérlek, a tegnapi postás feleséges ember, a feleségének 

rákja van, s ez az ember, úgy látom, máris kikezdett Erzsébettel s ez is 
kezd megbolondulni! 

A törvényszéki elnök úr olyan nyugodtan, mintha most is bírói 
székében ült volna, szelíden nyugtatta a feleséget: 

— Nézd, fiam, nem szabad ilyen hirtelenében ítéletet mondani. 
Először is: a postás egyetlenegyszer volt itt. Másodszor: ha az urak 
között megtörténhetik az, hogy egy úr meg egy úrhölgy az első látásra 
megszeretik egymást, akkor bizony ez megeshetik az egyszerű emberekkel 
is, mert azok is csak olyan emberek, mint mi vagyunk. Aztán, harmadszor: 
gondolj arra is, hogy az ilyen postásféle egyszerű szegény emberek otthon 
nem lehetnek el asszony nélkül, s így nem szabad rossznéven vennünk, ha 
ez a postás, akinek a felesége halálos beteg, megismervén Erzsébetet, máris 
gondolt volna magában va lami t . . . 

A méltóságos asszonyt éppen nem nyugtatta meg ez a beszéd, ellen-
kezőleg, még ingerültebb lett, s kifakadt: 

— Rettenetesek vagytok ti férfiak! Hát az a szegény beteg asszony, 
az már senki?! Hát nem gyalázatos dolog másra gondolni, mikor a felesége 
halálos beteg?! Ez erkölcstelenség! 

— Lehet, hogy az — mondta a méltóságos úr nyugodtan —, dehát 
a postás, úgy látszik, nem tehet arról, hogy ő is csak gyarló, esendő ember! 
Az azonban szép dolog, hogy te az asszony mellé állsz. Mert most az a 
gyöngébb. És ti asszonyok mindig a gyöngébb pártján vagytok, még akkor 
is, ha az nem érdemli meg. Szerencse, hogy az asszonyok szíve ilyen jó! 



357 

A méltóságos asszony erre nem felelt mindjárt, egy kicsit elgondol-
kozott, aztán csak annyit mondott, hogy: 

— Legjobb lenne, ha mostanában senki sem írna nekünk levelet, s így 
a postás nem jönne többé ide! 

A méltóságos úréknak akkoriban ugyan senki sem írt levelet, a postás 
azonban harmadnap délelőtt megint csak beköszönt a tizenhetes barakk-
lakás konyhájába. Erzsébet, pedig igazán nem akarta, szívesen fogadta 
a köszönést. A postás egy kicsit bátortalanul ugyan, de belépett a kony-
hába és megszólalt: 

— A huszonötbe adtam be egy levelet, hát gondoltam, hogy ha erre 
járok, beszólhatok. Nekem is szabad egy kicsit pihennem. Más helyen 
úgysem merek leülni. 

Erzsébet előhozta a konyhaszéket, s most úgy tetszett neki, mintha 
az éjszaka csakugyan azt álmodta volna, hogy Demeter József megint 
eljött és ő megint előhozta neki a konyhaszéket. 

A postás leült, Erzsébet pedig, hogy már ő is kezdjen valamit, meg-
kérdezte: 

— Aztán mért nem mer máshol leülni se? 
— Azért, mert nem is lehet — válaszolta a postás. — Manapság a 

legtöbb háznál már a méltóságos vagy nagyságos asszony maga főz, maga 
mosogat s maga súrolja fel a konyhát. Ilyen helyen nem lehet pihennem, 
mert higgye el, fáj a szívem ezekért az úriasszonyokért. Ahol meg cseléd 
van, a legtöbb helyen nem tudok megmaradni a konyhában csak addig, 
ameddig éppen muszáj; ha látom ezeket a mostani lányokat, hallom 
beszédüket, hát viszket a tenyerem. Pedig az anyám is cseléd volt valaha. 
Szegény, amíg élt, mindig emlegette, hogy a rendet, tisztaságot s tisztes-
séget az úri házaknál tanulta, s tizenhét esztendeig is volt egy háznál. 

— Én már tizenkét esztendeje vagyok a méltóságos úréknál — szólt 
Erzsébet — s most is alig tudom i t thagyni . . . őket. 

A postás szinte felriadt: 
— Hát hová menne? 
— Haza. Erdélybe. Hiszen a méltóságos úrék nem tarthatnak maguk-

nál. Útlevelem is van már. De azt megvárom, hogy a méltóságos úr meg-
kapja a nyugdíját és valami rendes hivatalt kapjon, mert akkor a méltó-
ságos asszony egész nap itthon lehet. 

A postást annyira megdöbbentette az, hogy Erzsébet haza készül, 
hogy szinte megszédült, s halkan csak annyit tudott mondani: 

— Hiszen azért, hogy a méltóságos úréknál nem maradhat, nem kell 
mindjárt Erdélybe elmennie. 

— Nincsen nekem — szólt Erzsébet — Pesten semmi keresnivalóm. 
— Vannak még itt jó emberek. Higgye el, sok helyen csak azért nem 

tartanak senkit, mert mindenféle rossz lányt nem akarnak beereszteni 
a házba. 

Erzsébetnek nagyon jól esett, hogy a postás ahelyett, hogy durva 
módon arra bíztatta volna, hogy beteg felesége haláláig is álljon össze 
vele, valami jó családnál szerette volna elhelyezni. Ebből is azt látta 
Erzsébet, hogy a postás igazán tiszta és tisztességes ember és az ő tisz-
tességét és tisztaságát is tiszteli. 

— Hát az igaz — szólt Erzsébet —, hogy igazában otthon sincsen 
senkim, de ott legalább nem mindenki idegen. 
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Demeter József érezte, hogy neki még nincsen j oga Erzsébetet itt 
marasztalnia, de lelkéből felröppent egy mentő gondolat, s így szólt: 

— It t sem mindenki idegen. Lássa, már van rajtam kívül egy isme-
rőse, akit maga még nem is látott soha. 

— Ugyan kire gondol? — kérdezte Erzsébet egy kicsit csodálkozva. 
— Pannikára! — szólt most már élénkebben a postás. Tegnap dél-

után bent voltam vele az anyjánál. Először voltunk bent. Az anyja, pedig 
akkor nem fájlalta semmijét, rá se nézett a gyerekre. Az ápolónő, akit 
megkérdeztem a folyosón, megint azt mondta, hogy az anyjának rákja van. 
Aztán Pannikával hazamentünk. A gyereknek, láttam, nagyon fájt, hogy 
az anyja egy jó szót sem adott neki, s meg sem simogatta, hát én, hogy 
megvigasztaljam, magáról meséltem neki, s ő már egészen jól ismeri azt 
a jó nénit, aki Erdélyből jött. 

Mialatt a postást hallgatta, Erzsébet arcán, mintha maga előtt látta 
volna a szegény Pannikát, az anyai szeretet jósága sugárzott. A postás 
ettől egészen felbátorodott, s elszántan, de mégis halkan megkérdezte: 

— Elhozhatom egyszer Pannikát ide? Egy vasárnap délután. 
Erzsébet elpirult, s azt válaszolta: 
— Igen . . . hozza el Pannikát. 
Erzsébet érezte, hogy a postás, mikor megkérdezte, hogy Pannikát 

elhozhatja-e, ezzel a kérdéssel többet s nagyobb dolgot is kérdezett, mint 
amennyit kérdése, szava szerint jelentett; azt is érezte, hogy válaszával 
ő is többet mondott Pannika meghívásánál, de lelkében csak akkor riadt 
fel az a gondolat, hogy a méltóságos úrék majd mit szólnak ehhez a dolog-
hoz, mikor a postás már elment. Mikor igent mondott, nem gondolt senkire 
és semmire, most azonban úgy érezte, hogy nagyon nagy bűnt követett el, 
mert hiszen a méltóságos úrék már most arra gondolhatnak, hogy ő már 
számít a postás feleségének a halálára, s így őt szívtelen s becstelen nőnek 
fogják tartani. Erzsébet nem tudta, hogy a szerelem olykor az urak s az 
úrhölgyek fejét is megzavarja, s így a maga, szerinte példátlan, nem ment-
hető s meg nem bocsátható meggondolatlanságát egyre rettenesebbnek 
látta, s minél tovább gyötörte ezzel magát, keserűsége annál jobban meg-
sötétedett és szinte a kétségbeesésig feketedett. 

Mikor a méltóságos úrék hazatértek, mind a ketten észrevették, hogy 
Erzsébetnek valami nagy baja lehet, de nem tették szóvá a dolgot s mintha 
semmi sem tűnt volna fel nekik, bementek a szobába. Ott azonban a méltó-
ságos asszony még le se tette a kalapját, már elkezdte: 

— Láttad, hogy valami nagy baja lehet?! Olyan kétségbeesett, mintha 
embert ölt volna. Mit gondolsz, mi történhetett? 

— Nem sejtem — felélte az elnök űr —, azt hiszem, legjobb lesz, 
ha megkérdezzük. 

A méltóságos asszony erre nem felelt mindjárt, mert azt gyanította, 
hogy az a gyalázatos postás csinált valami bajt, aki beteg feleségének 
halálát lesi. Aztán a méltóságos asszony Erzsébetre is neheztelt, mert 
azt sejtette, hogy; ezek között már van valami! Csodálatos dolog, de úgy 
van, hogy az asszonyok már akkor észreveszik, hogy két ember szerelmes 
egymásba, mikor maguk ezt még nem is tudják. 

Erzsébet bevitte az ebédet, s aztán szinte kitántorgott a szobából, 
A méltóságos asszony odaszólt az urához: 

— Nos, mért nem kérdezted meg, hogy mi baja van?J 
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— Azért, mert az imént nem szóltál semmit, s így azt gondoltam, 
hogy nem tartod helyesnek, hogy megkérdezzem. Majd ha bejön megint. 

A méltóságos úr azután csakugyan megkérdezte Erzsébetet: 
— Erzsébet fiam, mi baja van? Mondja meg őszintén. 
Erzsébet még a szelíd szótól is megdöbbent, szürkére haloványodott 

az arca, a torkában vert a szíve, s elkékült ajkai hangtalanul rebegtek. 
A méltóságos asszony látván Erzsébet mély megrendülését, immár nem 
mérlegelte, hogy vajjon Erzsébet vétett-e, vagy sem, az ellen a beteg 
asszony ellen, s biztató, meleg hangon szólt Erzsébethez: 

— Erzsébet lelkem, hát miért nem akarja megmondani nekünk, hogy 
mi baja?! 

Erzsébet szívéből erre felfakadt a zokogás, s keserves könnyhullatások 
közt elmondott mindent: elmondta, hogy itt volt megint a postás és ő 
kérdésére azt mondta, hogy elhozhat ja Pannikát és hogy már most a méltó-
ságos úrék azt fogják gondolni róla, hogy ő a postás feleségének a halálára 
számít, pedig a postással soha ilyesmiről nem is beszéltek és hogy már 
most legjobb lenne, ha ő hazamenne Erdélybe, mert ő azt nem bírja el-
viselni, hogy a méltóságos úrék becstelen asszonynak tartsák. 

Az ártatlan Erzsébet egyszerűségében is megrázó vallomása annyira 
meghatotta a méltóságos asszonyt, hogy szívéből kiröppent a neheztelés 
barna madara, s a felebaráti szeretet fehér galambjának búgásával most 
ő vigasztalgatta Erzsébetet. Erzsébet lelkének felviharzása azonban nem 
igen csillapodott, mert az szinte elemi erővel rázta meg egész valóját. 
Mialatt a méltóságos asszony Erzsébettel foglalatoskodott, az ura a meg-
oldás lehetőségét fontolgatta magában, s egyszer aztán megszólalt: 

— Nézze, Erzsébet, ezt a dolgot majd szépen rendbehozzuk. A postás 
csak hozza el vasárnap Pannikát. Aztán én majd szépen, nyugodtan beszé-
lek a postással, s megmondom neki, hogy ezután ne jöjjön ide, ne hozza 
hírbe magát. Ezt úgy fogom neki megmondani, hogy megértse belőle, hogy 
ha Isten rendelése szerint úgy jön ki a sora: akkor aztán eljöhet megint. 

A méltóságos asszony hálás pillantást vetett az urára, mintha így 
akarta volna megköszönni a bölcs megoldást, Erzsébet pedig halk hangon 
azt mondta erre, hogy: 

— Én egészen a méltóságos úrékra bízom magam. 
* 

A következő vasárnap délután a postás meg Pannika kimentek 
a barakkba. Erzsébet szánakozó szeretettel ölelte magához az árvánál 
árvább gyereket, az meg az első perctől kezdve szinte rajongással csüggött 
azon a szelíd s jó nénin, aki meg is fésülte és szép kék szalagot font 
a hajába. 

A méltóságos úrék bent üldögéltek a szobában. Estefelé az asszony 
megszólalt: 

— Nem beszélsz még a postással? 
— Jó, hát kimegyek hozzájuk — szólt a méltóságos úr és indult is 

kifelé, de aztán megállott s visszaszólt: 
— A gyereket talán beküldöm ide; az előtt még, sem beszélhetek. 

Jobb lenne, ha Erzsébet se lenne ott. 
A méltóságos asszony ráhagyta a dolgot az urára, aki aztán kiment 

a konyhába. Amint kilépett, a postás felállott, tisztességtudóan köszönt, 



s rászólt Pannikára, hogy ő is köszönjön szépen. Pannika kezet csókolt 
a bácsinak, aki ránézett a gyerekre, megsimogatta a haját, aztán lehajolt 
hozzá s valami ellágyult hangon azt mondta: 

— Gyere be hozzánk, Pannika. Légy egy kicsit a mi kislányunk. 
Pannika bement a méltóságos úrral a szobába. A méltóságos asszony 

a divány sarkában ült s mikor beléptek, egy pillanatig szinte meglepetten 
nézett hol a gyerekre, hol az urára, aztán hirtelen hozzájuk lépett, lehajolt 
Pannikához s megcsókolgatta. A méltóságos asszony egy darabig egy szót 
sem tudott szólni Pannikához, pedig az nem igen hasonlított az ő régen 
meghalt kisleányukhoz, de ez is kislány volt, szőke volt a haja, kék volt 
a szeme, s a lelke ennek is valami olyan szelíd álmélkodással nézett ki kék 
szemének a mélyéből, mint annak a kislánynak, akit a hivatalából haza-
térő édesapjával kézenfogva annyiszor látott így belépkedni a szobába . . . 

Pannika nyakában vékonyka láncon egy kis kopott ezüst keresztecske 
lógott; Pannika ezt a kincsét megmutatta a méltóságos asszonynak: 

— Nézze, néni, most már ezt viselem, Erzsébet néninek is megmutat-
tam már. Ez az én nagymamámé volt, de az én mamám nem engedte, hogy 
viseljem. 

— Bizonyosan attól fél az édesanyád — szólt a méltóságos asz-
szony—, hogy még nem tudsz rá vigyázni s elveszted. 

— Ó nem — felelte Pannika —, hanem azért, mert az én mamám azt 
mondja, hogy nincsen Isten s azt is csak az urak találták ki, hogy bolonddá 
tarthassák a szegényeket! 

A méltóságos asszony, mintha valami mélység széléről rántotta volna 
vissza, olyan hirtelen magához kapta a gyereket s szinte hevesen mondta 
neki: 

— Nem Pannika, ezt nem jól értetted; az édesanyád ilyet nem mond-
hatott: te bizonyosan rosszul értetted őt! 

— Erzsébet néni is azt mondta, hogy én rosszul értettem meg, amit 
a mamám mondott, pedig én jól értettem! Sokszor mondott ő ilyet. 

A méltóságos asszony, nehogy a gyerek az anyjáról beszéljen, másra 
terelte a szót, de szívében valami undorodással fordult el attól a beteg 
asszonytól, aki a gyermekét hitétől így rabolná meg. 

A méltóságos úr ós a felesége aztán egészen összebarátkoztak 
Pannikával, s mikor este a postás elvitte a gyereket, sokáig olyan hall-
gatagon üldögéltek a homályos szobában, mintha attól tartottak volna, 
hogyha arról beszélnének, akire gondolnak, egészen sötét lenne a szoba. 

Erzsébet a rendes időben meggyujtotta a lámpát, s beadta a hideg 
vacsorát, de ő sem merte megkérdezni a méltóságos urat, hogy miért nem 
beszélt Demeter Józseffel, mint ahogy azt a minap elhatározta? A méltó-
ságos úrék jóformán szótlanul ettek meg a vacsorát, s mialatt Erzsébet 
a szobában foglalatoskodott, mind a ketten arra gondoltak, hogy lám 
ez a szegény Erzsébet árva lányként került hozzájuk kis cselédnek, tőlük 
ment férjhez, s mikor özvegységre jutott, úgy tért vissza hozzájuk, 
mintha hazatért volna. És a méltóságos úréknak eszébe jutott az is, hogy 
ez a szegény Erzsébet még ismerte azt a kislányt, akinek szőke volt a 
haja és kék volt a szeme. . . 

Demeter József dolga egész este nem került szóba, hanem amikor 
már lepihentek, a méltóságos úr mégis csak megszólalt a sötétben: 

— Csak azt akarom mondani, hogy nem vitt rá a lélek, hogy a mai 
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napot elrontsam. Azt gondoltam magamban, hogy ón jóformán minden-
nap találkozom a postással az Üllői-úton. Hát holnap vagy holnapután 
is megmondhatom neki, hogy ne jöjjenek ezután hozzánk. Ha ugyan 
akarod. . . 

A méltóságos asszony, aki úgy látszik már előbb is fontolgatta ezt 
a kérdést, mindjárt válaszolt: 

— Ne szólj neki! Ne kapjunk bele a sors kerekébe. Legyen úgy min-
den, ahogy az Isten rendeli! Az asszony, úgy látszik, valami átkozott 
bestia lehet. És így legalább minden vasárnap délután nálunk lehet 
Pannika, hiszen ez a Pannika . . . 

A méltóságos asszony egyszerre elhallgatott; nem mert tovább 
beszélni, félt, hogy elcsuklik a hangja. 

A postás hát ezután minden vasárnap kijárt Pannikával a barakkba. 
Pannika egész délután mindig bent volt a méltóságos úréknál a szobában; 
a postád meg Erzsébet a konyhában üldögéltek és sohasem beszéltek se 
a beteg asszonyról, se a jövendőről, se semmiféle tervekről, a szerelem-
ről s a boldogságról sem esett szó közöttük és mégis mind a ketten azt 
érezték, hogy: nagyon szép az élet! 

* 

Mikor Demeter József a nyár elején másodszor meg akarta látogatni 
a klinikán beteg feleségét, az ismerős ápolónő elfogta az ajtóban: 

— Ne, ne menjen oda az ágyához. A multkor is nagyon felizgatta, 
amikor itt járt . A tanár úr pedig különösen meghagyta, hogy ne hagyjuk 
zavarni a beteget. 

A postás tanácstalanul nézett az ápolónőre, s inkább csak maga-
magának mondta: 

— Ha meg nem jövök, az lesz a baj. Ismerem, hogy milyen. 
— Mi is ismerjük már — mondta az ápolónő —, de majd én megmon-

dom neki, hogy maga it t járt , s azt is megmagyarázom neki, hogy a tanár 
úr nem engedi, hogy látogatók járjanak hozzá. Három hétig ne is tessék 
idefáradni. Olyan gyönge, hogy várni kell, míg egy kicsit erőre kap. 

— És mit mond a tanár úr? — kérdezte elfogódva a postás. 
— Semmit. Pedig minden nap megnézi. Én hitet teszek rá, hogy 

rákja van. Hét esztendő alatt sokat láttam én itt, de a tanár úr mindig 
valami extra dolgokon töri a fejét. 

Demeter József három hét mulva megint bement a klinikára. Az is-
merős ápolónő most azt újságolta neki, hogy az asszonyt áttették egy 
kisebb kórterembe, mert a II. kórteremben a betegek is már mind zúgo-
lódtak: mindenkibe belekötött s olyanokat beszélt s úgy viselkedett, hogy 
már mindenki rémüldözött tőle. 

— És még nem lehet megoperálni? — kérdezte a postás. 
Az ápolónő, aki hétesztendei gyakorlat után természetesen különb 

orvosnak tartotta magát, mint amilyen a tanár úr, itt egy kicsit elfinto-
rította az orrát s ezt mondta a postásnak: 

— A tanár úr még próbálkozik valami kezeléssel, s még mindig extra 
dologra gondol. Pedig a rákkal a tanár úr sem tud mit csinálni. Higgye 
el, nincsen azzal mit kezdeni!. . . 

A nyár, amely a barakkban olyan szépnek mutatta az életet, így 
múlt el a klinika fölött. 
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Szeptember végén, valamelyik esős napon, a méltóságos úr nagyon 
felindultan érkezett haza, a felesége meg is kérdezte mindjárt, hogy mi 
baja van? A méltóságos úr azt mondta ugyan, hogy nincsen semmi baj, 
de a szemével titkon intett a méltóságos asszonynak, hogy addig nem 
beszélhet, amíg Erzsébet a szobában foglalatoskodik. A méltóságos asz-
szony alig várta, hogy magukra maradjanak, s mikor Erzsébet beadta 
a paprikáskrumplit és kiment a szobából, nógatta is a méltóságos urat: 

— Mondd az Istenért, hát mi baj van? 
A méltóságos úr maga is küzdve még felindulásával, közelebb hajolt 

a méltóságos asszonyhoz, s szinte suttogva mondta: 
— Az Üllői-úton megint találkoztam a postással, már messziről 

megláttam rajta, hogy valami nagy baja van: Demeter aztán megállott 
előttem, a szemembe nézett, de sokáig nem tudott szólni. Mikor aztán 
megszólalhatott, eldadogta a dolgot, amiből én annyit értettem meg, hogy 
a feleségét megoperálták s azt mondta a tanár, hogy egész bizonyosan 
nem rákja volt az asszonynak, hanem az a baja volt, amire a tanár úr 
eleitől fogva gyanakodott. Már most az operáció szerencsésen megtörtént, 
s az asszony, bár gyönge s erőtlen lesz mindig, s nehezebb munkát nem 
bír ugyan el, de azért százesztendős koráig is elélhet. 

A méltóságos asszony sokáig némán nézett maga elé és alig volt 
képes gondolatait összeszedni. Olykor fel-felsóhajtott: szegény Erzsébet, 
szegény Pannika . . . Aztán, mint aki a legnehezebb szolgálatra megerősí-
tette a lelkét, felkelt az asztal mellől s indult ki a konyhába Erzsébethez. 
Az ura utánaszólt: 

— Azt is mondta, hogy délután e l jön . . . 
A konyhából semmi sem hallott be a méltóságos úrhoz: se sikoltás, 

se zokogás, se semmi. Erzsébet a hír hallatára talán összeesett és eszmé-
letlenül fekszik? A méltóságos úr egy ideig várt, várt, aztán óvatosan, 
nesztelenül egy kissé kinyitotta az ajtót, kitekintett s azt látta, hogy 
a méltóságos asszony a konyhaszéken ül és szelíden simogatja Erzsébet-
nek elébe borultan ölébe hajtott fejét. A méltóságos úr csendesen betette 
az ajtót, visszaült a helyére s rágyujtott. A szivar azonban most nem 
ízlett neki; egy-két szippantás után félretette, hátradőlt székében, be-
húnyta a szemét s így nézte tovább azt a képet, melyet az imént látott : 
a felesége ül a konyhaszéken s mélyen megindultan simogatja Erzsébet-
nek ölébe hajtott fejét. Ezek a sorstragédiák — gondolta a méltóságos 
úr magában — a legszomorúbbak: szerencsétlen szereplőik nem esnek 
bűnbe s mégis szenvedniök kell. Miért?! Ha semmi sincsen, ok és cél nél-
kül, mi lehet itt az ok s a cél?! Talán azért kell ennek a lelketlen rossz 
asszonynak még élnie, hogy senyvedő testének fájdalmai megjobbítsák 
bűnös lelkét? T a l á n . . . ó, de ezer meg ezer ilyen talán van. Hiszen talán 
az a rettenetes háború s a forradalmak is azért jöttek ránk, hogy az 
iszonyú szenvedések jobbakká tegyenek mindnyájunkat, s talán azért 
lettünk mindnyájan csonka koldusokká, hogy mindnyájan igazi testvé-
rekké legyünk. Lám — gondolta a méltóságos úr magába mélyedve — én 
is jobb lettem: ezelőtt az ilyen postás-féle ember bújával-bajával soha-
sem törődtem; mert ilyen volt a modorom, szíves és nyájas voltam; ha 
tehettem, valami öntudatlan leereszkedéssel, s mindig azzal az érzéssel, 
hogy én most jót tettem, segítettem is azon, aki erre kért, de csak most 
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érzem, hogy az ilyen egyszerű ember is embertársam, felebarátom, test-
vérem . . . 

Mikor a méltóságos asszony nagysokára visszatért a szobába, Erzsé-
betről csak annyit mondott: 

— Megnyugszik Isten akaratában. Erős a lelke. Hazamegy Er-
délybe . . . 

— Hazamegy Erdélybe. . . — ismételte a méltóságos úr, aztán hal-
kan hozzátette: Ott csakugyan elrejtőzhetik bánatával, hiszen ott senki-
nek sem tűnik fel, hogyha valakinek mindig kisírt a szeme s mindig szo-
morú, mert ott most mindenkinek könnyes a szeme s mindenki szomorú . . . 

A méltóságos úrnak meg-megremegett a hangja s könnybelábbadt a 
szeme; a méltóságos asszony szeme is tele lett könnyel s jóságukat sze-
mérmesen, egymás elől is rejtegetve, lelkükben így némán elsiratták 
Erdélyt is, Erzsébetet is; a postást is, Pannikát i s . . . 

Erzsébetnek csakugyan erős volt a lelke. Mikor Demeter József dél-
után halotthaloványan belépett a konyhába s megállott előtte, kettőjük 
közül Erzsébet tudott előbb megszólalni. Persze nem azon kezdte, hogy 
a méltóságos úréktól már mindent tud, hiszen ők arról, hogy a beteg 
asszony meggyógyul-e vagy sem, sohasem beszéltek, olyanokat se mon-
dott, mint amilyeneket ilyenkor a színpadon, vagy a novellákban szoktak 
mondani, hanem elhaló hangon csak ennyit mondott: 

— Isten áldja meg! Hazamegyek Erdélybe. Csókoltatom Pannikát. 
A postás olyanformát akart mondani, hogy amit a sors ránkmert, 

azt mindnyájunknak el kell viselni, de szó helyett csak valami mély 
sóhajtás szakadt fel a szívéből, aztán nagy ügyetlenül a zsebébe nyúlt, 
előhúzta abból azt a vékonyka láncon függő kis kopott keresztecskét, 
mely valaha a Pannika öreganyjáé volt s kezereszketve odaadta Erzsé-
betnek: 

— Pannika küldi, emlékül . . . 
— Köszönöm — rebegte Erzsébet halkan s megfogta a konyhaszék 

támláját, hogy össze ne essék. A postás is remegett, s aztán, hogy ne 
gyötörjék egymást, valami nagy elszántsággal kezet nyujtott Erzsébet-
nek s Demeter József és Szekeres Erzsébet ügyetlenül kezet fogtak. A pos-
t á s maga sem tudta, hogy mit, de még dadogott valamit, aztán maga 
sem tudta, hogy hogyan — el-kiment a konyhából. 

Bartóky József. 
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A SZAMOS ZÚG. 

A Szamos zúg. Így zúg tán ezer éve. 
Mióta van vize, medre, zenéje. 

S így fog még zúgni ezer éven át. 
Tragikus, zord, nemzmúló szerenád. 

Szerenád, csupa kérdés, s gyötrelem. 
Zúg: Nélkülem nem élhetsz, csak velem. 

Zúg: Partomtól eltépheted magad. 
Érted megyek, s visszahódítalak. 

Erösebb vagyok nálad. Az eröd 
én, én vagyok, s te hódolsz ez előtt. 

Lelked vagyok. A fészket nem lelő, 
űzött vad, kinek nem jut pihenő. 

Vizemben Erdély szíve, lelke zeng. 
S te jól tudod, neked ez mit jelent. 

Meg-nem-nyugvást, vádat, el nem szünő 
fájdalom-sírást. Nincs rá enyhülő. 

Nincs rá vígasz. A zord történelem 
ítélt: Erdély örök harc, semmi kényelem. 

Ez jutott nékem. S neked ez jutott. 
Én zúgok, zengek. Benned is zúgok. 

Voltunk eddig is ezer éven át. 
S vagyunk, leszünk örök könnyszerenád. 

A sorsunk ez. Változhatatlanul. 
Könnyünk régi. De kínunk újra új. 

Mit vizem zúg, azt zengi a dalod. 
Erdélyé vagy. Mint Erdélyé vagyok. 

(Kolozsvár.) Walter Gyula. 



L U I G I M Ű V É S Z M A R A D . 

Luigi ízig-vérig művész volt. Már meghaladta ötvenedik évét s 
kenyerének javát kikoplalta. Bizony, ez is mutatja, mennyire 
művész volt Luigi. A plenus ventertől irtóznak a múzsák, kik 

— úgy látszik — a gyomorban vernek fészket, ha már valakit méltónak 
találnak a megdicsőítésre. Ezért lesz csak kivételes esetben jóllakott 
emberből művész! 

Luigi végigéhezte egész fiatalkorát, attól kezdve, hogy derék palermói 
szőlőmíves atyjától megszökött — s végigéhezte egész férfikorát, egész 
e történet folytáig. És végigéhezte bájos hazáján kívül a délfrancia 
kikötőket, az ibér félszigetet és Párizst, ahol különös élvezet éhezni egy 
művésznek. Sehol annyi stílusosan éhező művész nincs a világon, mint 
Párizsban; — persze, Versaillesban még éhenhalni is jobb, mint például 
Grácban snicli- ós nokedlihalmok közt turkálni. De Párizzsal nem végződött 
Luigi éhkörútjának térképe. Jöt t Brüsszel, aztán Hollandia kisvárosai, 
majd egy kanyar be Németországba — s Luigi Magnollo mindenütt vitézül 
megmaradt művésznek. Csak Frankfurtban érte egy kis baleset, ahol egy pékné 
elcsábította s néhány hétig úgy ellátta ennivalóval, mintha valami potrohos 
polgárnak született volna. A kenyérféle tudvalevőleg hizlaló hatású s 
Luigi testsúlya már veszedelmesen kezdett gyarapodni, mikor a művész 
isteni hivatásának újra tudatára ébredt s pirospozsgás pátrónusától 
megszökött. 

Németországban meglátta a Dunát s hogy megtetszett neki a zöld 
vize, hát hajóra ült és ki se szállt belőle, míg a Gellért-hegybe nem ütkö-
zött, az Erzsébet-híd bokájánál. Akkorára már néhánnyal túlhaladta az 
ötven évet jó Luigi Magnollo s — mint mondám — kenyerének javát 
kikoplalta. Persze, az emberek nem értékelik a művészetet. Luigi muzsikus 
volt, akit Szicilia ege megtanított arra, hogyan kell a szívet hegedűbe 
önteni s aki hegedűjén át szívét hordozta városról-városra fél Európán 
keresztül. Luigit a szíve tar to t ta el s a sok koplalás nem fanyar szívre, 
hanem sivár emberi fülekre utalt. 

Hát Pestre ért. Nem kérkedett ő tudásával, nem hangversenyezni 
akart. Egy harmadrangú moziba szerződött el prímhegedűsnek. Sőt hang-
versenymesternek. A mozi igazgatósága rövidesen fölismerte képességeit; 
a Trovatore cigánykórusát olyan tűzzel játszotta, mint senki más előtte, 
s kinevezték első hegedűsnek. Igaz, hogy több hegedűs nem volt a zene-
karban, de a zongora, harmónium, cello, fuvola, klarinét és trombitából 
álló orchester (nem szólva a timpanistáról, aki maga négy szerszámon 
dolgozott) mégis oly jelentékeny zenei erőt reprezentált, hogy annak élén 
érdemes volt hegedűsnek lenni s a rendszerint elsietett tempókat a vonó-
val — üres taktusok alkalmával — lelassítani. 

Luiginek aránylag jól ment Pesten s a Trovatore vígan dübörgött föl 
a zenekarból, mialatt Chaplin a robogó vonatról egy még jobban robogó 
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autóba ugrott. Előadás után a művész fütyörészve ballagott hónapos-
szobájába s szorgalmasan írta operáját. Szokása volt a nagyobb városok-
ban operákat írni, melyeket ugyan elő nem adtak, de elutazása előtt oda 
szokta ajándékozni a becses kézirattömeget — forró ajánlással — a szállás-
adójának vagy a kocsmárosnak azzal, hogy ha pénze lesz, majd kiváltja. 

Mikor van azonban egy igazi művésznek pénze? Luigi igazi művész 
volt s így számos szobatulajdonos és vendéglős maradt becses kéziratok-
nak örökké birtokában. 

Ez a történet tulajdonképen ott kezd érdekes lenni, ahol a hősre 
szomorúvá válik. A szomorúság ugyan rendszerint unalmas, de ez az eset 
kivétel. A mozi ugyanis egy szép napon hirtelenül, de végérvényesen meg-
bukott. Luigi eddig se dúskálhatott fizetéséből, de, úgy látszik, még azt 
se bírta el a műintézet, ahol Harry Piel és Rodolpho Valentino hatalmas 
szellemeit idézte vászonra a gép. Szóval a helyiséget eladták egy autó-
szalonnak, a zenekart meg szelnek eresztette a direkció, tekintve, hogy 
az autóvásárlóknak ritkán kell zenekíséret. 

Luigi lába alá vette a pesti utcákat. Végigjárta valamennyi mozit, 
kávéházat s minden olyan lokált, ahol zene szokott működni. Sehol semmi 
hely. A művésznek eddig túlságosan jól ment sora, most lakolnia kellett. 
Nem volt képes alkalmazáshoz jutni. Egész Pesten és Budán egyetlen 
kottatartó nem akadt a számára. 

— Barbár magyarok — gondolta dühösen, mikor már második hete 
járt állás nélkül s bő köpenyét mindig összébb-összébb húzta magán. — 
Nem értékelik a művészetet! — s jó hosszút, olaszosat, melodikusát 
káromkodott hozzá. 

Nyár volt s Luigi kijárt a budai hegyek közé. Kiszemelt egy-egy 
csendes vendéglőt, ahol nem szokott házi zenekar játszani s ahol a vörös 
abroszok mellett békés civisek söröztek, s hegedűjét szíve fölé szorítva, 
hazájabeli melódiákkal ríkatta a kiránduló kislányokat. De biz kitett 
kalapjába nem hullott túlsok pénz, a kirándulók közt ritkán akadt mecé-
nás, sőt volt olyan is, aki rászólt: 

— Öregem, most azt, hogy: „Pipacs virul a mezőkön!" — s ha Luigi 
nem tudta, elmaradt az adakozás. 

Keserves kenyér volt ez — s ha kenyér lett volna! A kitett kalap 
karimája mindig zsírosabb lett, a gazdája éhes szája meg mindig kevesebb 
zsíros falathoz jutott. A művész éhezéshez szokott gyomra is búsan bele-
nyikordult ebbe az életbe s a nadrágszíjat ijesztő gyorsasággal kellett 
összébb-összébb húzni. 

Július vége lehetett, mikor Luigit az ebédutáni nap a Dunapart lép-
csőin találta, a Vásárcsarnok felé, az almaárúsok előtt. Ott ült a művész 
a legalsó lépcsőfokon — kettesben. Mellette ugyanis a kalapja tátogatta 
üres száját az ég felé. Hegedűje már nem volt vele: azt még napokkal 
előbb átváltotta szalonnává. De a hegedű nem sok szalonnát ért a profán 
zálogházas szemében s az az átkozott művészgyomor keservesen jajgatott 
a mellény mögött. 

Luigi térdére könyökölt s hatalmas, bozontos fejét a tenyerébe fek-
tette. Óriási nagynak mutatta a sűrű, fekete, kócos haj a fejét. Az ő ötven 
éve meg se ritkította hajszálainak számát. Hosszú művészfrizurája válláig 
ért és elől összeborult szakállával, amit lecsüngő bajusza tett még bozon-
tosabbá. Éles profilja volt, finom sasorral és mélyenfekvő tüzes szemekkel. 
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Fiatal korában csinos legény lehetett; ezt látszik bizonyítani a sok 
notturno, siciliana, serenata is, amit széjjelszórt csavargásainak állomá-
sain. (Ezekkel nem kosztot és kvártélyt, hanem szép hölgyeket fizetett 
meg, akik nem tudtak ellentállni a hegedű hevének.) 

A Duna tükrét apró halak föl-fölugró fejecskéi fodrozták csak meg 
néhol. A fecskék a vizet súrolták farkukkal. 

— Eső lesz — állapította meg Luigi s hegyeset sercintett a zöld vízre. 
Valaki a vállára tette a kezét. 
— Öregem, ráérne velem jönni egy kissé? Úgy látom, nincs sürgős 

dolga! 
Fölnézett. Egy alacsony, sovány, beesett arcú, kiálló pofacsontú, 

sápadt fiatalember állt mellette. Elegáns nyári ruhában volt, széles kalap-
pal. Már jó ideje ott settenkedett a vízre bámuló körül, de ő rá se hederí-
tett. S most, hogy megszólította, csodálkozva nézett föl. Az ismeretlennek 
finom kezei voltak, vékony ajka idegesen mozgott és nagyon halkan 
beszélt. 

Odaintett egy egyfogatút és bemondta neki a címet. Luigi hagyta, 
hogy vigyék. Annyira szenvedett az éhségtől, annyira le volt gyengülve, 
hogy nem bánta, akármi is történik vele. Tőle úgyse vehetnek el semmit, 
ő csak nyerhet. Fáradtan bámult ki a konflisból. Áthaladtak az Erzsébet-
hidon s fölkanyarodtak a Krisztina-tér felé. A fiatalember pedig ezalatt 
beszélt. Lassan, kiszámítva mondta szavait. Kissé rekedt tenorhangja 
volt. Elmondta, hogy festő. Nevet is mondott, de Luigi nem bírta meg-
jegyezni. Ezek a magyar nevek olyan hosszúak ós cifrák, mint egy közepes 
olasz káromkodás. De nem is az volt a fontos. Ételhez jut! Nagyokat 
nyelt, amint a festő szavait hallgatta. Hogy neki modellre van szüksége. 
Egy épülő templom főoltárát festi és Krisztus-fejet keres már hónapok 
óta, de nem talált még alkalmasat. Luigi feje tetszik neki. Kiviszi hűvös-
völgyi villájába, amíg a mű elkészül, ami hetekig, hónapokig tarthat. 
Luigi ott kap lakást, kosztot és valami zsebpénzt. A kompozíció óriási 
nagyarányú, sok mellékalakkal, egy csomó vázlatot kell róla csinálni. Szük-
sége van rá, hogy a Krisztus-fej napközben állandóan mellette legyen. 

A művész bódultan hallgatta a halkszavú fiatalembert. Elhaladtak a 
Vérmező mellett és Luigi elmosolyodott. Krisztus-fej! Templomba, oltár-
fölé kerül, a képe és valaha tán múzeumba! Büszke volt saját fejére és 
végigsimogatta a szakállát. És mosolygott. 

Pedig, ha ott a Dunaparton ültében belenézett volna a vízbe, nem is 
találta volna olyan mulatságosnak a festő választását. Hosszú haja csap-
zottan lógott vállaira. Homloka sápadt, ráncos, vértelen ajkán keserű 
vonás, egész arca szenvedő, fáradt, szemei megtörtek, bágyadtak, aláza-
tosak s nézése annyi mélységes bánatot, fájdalmat, emberi szenvedést 
tükrözött, amennyi csak Isten Fiának arcán vonulhatott végig, a tövis-
korona alatt. Beesett, éhes szemeiben az egész emberiség fájdalma lát-
szott élni s Luigi az utóbbi napokban annyira elhagyatottnak, szeren-
csétlennek érezte magát, hogy tán valami nagyot is tudott volna tenni 
önzetlenül, az emberiség javára, amely őt éhen hagyta halni, — hisz ő 
már másra úgyse jó, csak már t í rnak. . . 

Megérkeztek. A sápadt festő és a Krisztus-fejű muzsikus fölmentek 
a villa emeletére, ahol a műterem volt. Mellette kis padlásszoba: Luigi 
lakhelye. A cseléd rögtön ennivalót hozott és Luigi kábultan, mohón 
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rohant neki a falásnak. Szeretett volna mindent egyszerre megrágni, le-
nyelni és fölhörpinteni. S mikor már féligmeddig jóllakott, meghatottan 
gondolt a saját szenvedéseire, amelyek Krisztus-arcúvá tették, nélkülö-
zéseire, a kínlódásokra, keserves életére. Ha atyja mellett marad harminc-
öt óv előtt, szőlőt mívelni! De a művészet, a zene . . . Valami meleget 
érzett a szívében, hirtelenül nagyon jónak, nemesnek és mártírnak, szent-
nek érezte magát. Egy könnycsepp indult el a belsejében, a szeme pere-
mén kiesett és végigcsurgott sárga, ráncos arcán, kócos szakállán. Elő-
vette piszkos zsebkendőjét és Veronika kendőjének látta, mikor könnyeit 
beleszárította. S hogy megszűnt gyomra korgása, szép lassan elaludt, 
ott fönn, a padlásszobában. A Hűvösvölgy csendje őrködött álma fölött. 

* 

Ettől a naptól kezdve egyszeribe megváltozott az öreg hegedűs élete. 
A frankfurti pékné idejében se ment jobban sora. Akkor, fiatalon, botorul 
elszökött a polgári életmód elől. De most m á r . . . Józanul kihasznált 
minden kínálkozó gyönyörűséget. Tiszta szobája volt, takarították és 
szellőztették. Napjában háromszor kapott enni, bőségesen és finom dol-
gokat. Mosták a fehérneműjét, vasalták egy szál ruháját. Ámbár alig 
gyűrődött, mert hisz egész nap félmeztelenül állt, ült, térdelt vagy feküdt 
ezernyi változatban a dobogón, ahová a festő kénye irányította. De Luigi 
mulatságosnak találta a dolgot s a fényképezések, szénvázlatok, szín-
próbák alkalmával úgy állt modellt, mint egy köztársasági elnök valami 
jótékonysági ünnepélyen a fotoriporter előtt. 

Nemsokára meg volt róla győződve, hogy a hatalmas Krisztus-kom-
poziciónak ő lényegesebb alkateleme, mint a festő. Megfesteni sokan tud-
ják, de ilyen Krisztus-feje nincs akárkinek! Saját állásokat vett föl, 
mosolygott, megbocsájtott, átkozott és imádkozott a tekintete. 

— Anch' io sono pittore! — mondta a szakácsnénak, aki nem értett 
olaszul és így nem bírt ellentállni Luigi hamar föllépő gyöngédségi roha-
mainak. 

A napok katonásan sorakoztak egymásután. Hűvösvölgy fölött virult 
a nyár. 

A festő egy reggelen azt vette észre, hogy nem megy neki a munka. 
Hiába figyelte Luigi arckifejezését, szeme tüzét, ajka vonását, nem találta 
meg benne a krisztusi jellemet. Ami ott a Dunaparton megfogta, mind-
abból semmi se maradt meg Luigi fején, csak nagy haja és szakálla, az 
is rendesen simára fésülve. 

— Mi történt magával, öregem? Egészen megváltozott egy ideje! 
Rá se lehet ismerni a régi arcára. Az első napokon készített vázlatok 
teljesen más embert mutatnak, mint amilyen most. Hol van a gyötrelem, 
lelki tusák, hősiesség, lemondás? Mi okozza ezt a változást? 

— Csak hangulat, Maestro. Múló indiszpozició. Azt lehet ebből 
következtetni, hogy a modell is részese annak a művészi munkának, amely 
egy képet létrehoz. Hogy a modellnek is szüksége van inspirációra. 

Luigi Magnollo hegedűművész határozottan érezte, hogy a zene 
múzsáján kívül festői talentum is szorult bele. A pingálás technikáját 
nem bírja ugyan, de a modellséget művészi magaslatra emelte. 

A modell indiszpoziciójára való tekintettel néhány napos szünet 
következett. Luigi ezalatt evett, ivott, aludt, időnkint sétált egy-egy 
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kicsit, udvarolgatott a szakácsnénak (milyen jó falatok jutottak ezért 
neki!), de a nap legnagyobb részében heverészett és komponált. Barcarola! 
Érezte, hogy soha ilyen frissen, könnyen nem írt, pedig most nem is tar-
tozott a szállásadójának. 

Néhány nap elteltével újra nekiláttak a munkának. De alig ült Luigi 
egypár percig, a festő lecsapta a pemzlit. 

— Szörnyű, hogy magával mi történt! Ezt nem lehet kibírni! 
Luigi derűsen mosolygott a pódiumon s nem tudta, mi baj lehet az 

arckifejezésével. Piros volt, vonásai megteltek, szeme jóllakottan pislogott 
s egész külsejéről a polgári jólét félreismerhetetlen jelei áradtak szét. 

A festő még néhány kísérletet tet t . Forgatta ide-oda a nagyhajú olasz 
fejet, próbálgatta különböző megvilágításokba behelyezni, hiába, nem 
ment. Luigi arcáról teljesen kiveszett a szenvedés, fáradt keserűség, meg-
tört, alázatos nézés, a küzdelmes heroizmus, a megadó mártiromság 
krisztusi vonása; helyette mindinkább egy többgyermekes budai kocsmá-
roshoz kezdett hasonlítani. Csak fehér kötő, házisapka és papucs kellett 
volna rá, hogy a Megváltó helyett a Bourgeoisia képét fessék róla. 

— Nem bírom használni, kedves művész úr, sajnálom. Ezúttal meg-
csalt a szemem. Maga sem az, akit keresek. Krisztusnak nem való; leg-
föllebb egy farizeust tudnék magáról mintázni, de arra csak néhány órán 
át lesz szükségem, ha már nagyjából kész az egész kompozició. 

Luigi nagyot sóhajtott, mikor a hüvösvölgyi villát a háta mögött 
hagyta. Rájöt t arra a súlyos igazságra, hogy neki éheznie kell ahhoz, 
hogy jóllakhassék. Maga se értette egészen ezt az aforizmának is beillő 
élettapasztalatot, de a saját bőrén érezte, hogy igaz. Ha tovább is éhezik, 
megmaradt volna a finom kosztja. De mivel nem éhezett tovább, hát most 
kezdheti elölről az éhezést. 

— Quanto piacé al mondo é breve sogno! — sóhajtotta, mikor utol-
jára hátranézett kényelmes napjainak színhelyére. — A világ minden 
öröme csak rövid á l o m . . . Petrarca és é n . . . mi ketten érezzük e z t . . . 

Luigi beért Pestre, kiváltotta hegedűjét a zálogházból és újra neki-
vágott Európának, operákat írni és éhezni. Szánthó Dénes. 

Napkelet. 24 



E L V E K É S MŰVEK 

Nagyszalonta népköltészete. A 
Kisfaludy-Társaság kiadásában im-
már évtizedek óta megjelenő Nép-
költési Gyüjteménynek most közzé-
adott XIV. kötete („Nagyszalontai 
gyüjtés") több tekintetben külön-
bözik elődeitől. Mindenekelőtt a 
gyüjtés módja más. Nem egy ku-
tatónak eredményeit kapjuk, ha-
nem a Finnországban keletkezett, s 
most már szinte az egész világon 
szervezett Folklore Fellows, nép-
hagyományt kutató nemzetközi tu-
dományos szövetség módszerével ki-
aknázott anyagot tartalmazza e kö-
tet. E szövetség a gyüjtés munká-
jába belevonja a felgyüjtendő terü-
let ifjúságát, elsősorban az iskolait, 
mely e hagyományokban nőtt fel s 
csak tudatossá kell tenni benne ér-
téküket és megmentésük módját. 
Szakszerű vezetéssel ez az eljárás 
gazdag és meglepő eredménnyel 
jár. Nálunk kevéssel a háború előtt 
Sebestyén Gyula szervezte ezt a 
gyüjtést az ország több vidékén. 
Nagyszalontán Szendrey Zsigmond 
volt e munkával megbízva, társul 
szegődött hozzá Kodály Zoltán a 
szövegek dallamainak szakszerű föl-
jegyzésére. E kötet a szalontai ku-
tatásnak csak kis részét tartal-
mazza, még pedig azt — s ez a kötet 
külön érdekessége és értéke —, 
amelyről valószínű, hogy Arany 
János ismerhette. A gyüjtemény 
tehát mintegy azt az őstalajt mu-
ta t ja be, melyből a költő első 
benyomásait szívta: betlehemes já-
tékok, ballada-félék, dalok, me-
sék és mondák. Legérdekesebbek 
a helyi mondák, melyeknek Arany 
műveiben mindenütt megtaláljuk 
a nyomait, s melyekről ezt mondja: 
„Én a szalontai mondákat nem már 
felnőtt koromban, de zsenge gyer-
mekségemben, főleg apámtól hallot-
tam," — „nem egyszer hallgatám a 
nép öregét". Jellemző a szalontai 
népre ma is, hogy míg meséi szinte 
színtelenek, gyakran jóformán csak 
vázlatosak, számban sem gazdagok, 
addig a megtörtént eseményekből 
származó hagyomány gazdag, apró 
részletekkel bővelkedő, s ha már nem 

élnek is egész terjedelmükben, ado-
mákká zsugorodva közszájon forog-
nak. Arany e tekintetben teljesen fa-
jának gyermeke; most értjük meg 
igazán ragaszkodását a hagyomány-
hoz, a csak morzsányihoz is; meg-
értjük, hogy esztétikai elve, az 
„epikai hitel", nem később megta-
nult, elvont szabály, hanem vérében 
gyökerező ösztön. A mesék közt ta-
láljuk Rózsa és Ibolyáét, a 84 éves 
Fazekas Lajos elmondása után le-
jegyezve, ki még nagyanyjának 
édesapjától hallotta, tehát nép-
hagyományi tekintetben valóban az 
ősi szöveget, mely Aranyt egyik 
legbájosabb költeményének anya-
gát szolgáltatta; a legendák közt 
Szent Péter hegedűjét, egy írni-
olvasni tudatlan 73 éves asszony el-
beszélése szerint: Arany víg legen-
dájának tárgyát. A helyi mondák 
közt Toldit, a Csonka tornyot, a fu-
tásokat, Istyibundi Varga Miskát, 
Győri Jakabot, Ibrányit, Szűcs 
Györgyöt. . . az Arany-féle helye-
ket, a testhalmot, a Nádoseret, a 
három nyárfát s még igen sok ele-
met, mely az Arany-olvasók előtt 
ismeretes és kedves. A balladák 
Sára asszonyában ráösmerünk Ág-
nes asszony ősalakjára, a dalokban 
s a többi szövegben egy-egy Arany-
szemcsére, melyeknek Arany költé-
szetéhez való viszonyát majd ez-
után lesz hivatva megállapítani a 
tüzetes szövegkritika s az összeha-
sonlító vizsgálat. Csak úgy első ol-
vasásra is szemet szúr az első Toldi-
mondJa, mely nyilvánvalóan már 
nem az őshagyomány eredeti ter-
méke, hanem Arany költeményének 
elemeivel bővült; tehát a költő ha-
tását mutatja egy népmonda ala-
kulására. — Nagyon érdekesek a 
gyüjteményeinkben eddig gyéren 
szereplő köszöntők; a tizenkét éves 
Szendrey Ákos gyüjtéséből való 
dajkarímek és játékmondókák, mik-
re eddig csak Kiss Áron fordított 
nagyobb gondot a Gyermekjátékok 
című gyűjteményében; a hihetetlen 
nagyszámú találós mese (578 szám), 
melyet eddig csupán az Egri Nép-
könyv (1864—66) közelített meg. 
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Megkapók a halotti siratok, melyek-
ben lírai közhelyként többször visz-
szatér a Krisztus keserű kelyhe: 

Bé van az asztalom fátyollal terítve, 
Közepinn egy pohár, bánat tal van tele. 
Bánattal van tele, én i t tam belőlle, 
Én ittam belőlle, f á j a szivem tőlle. 

A kötet tudományos becsét emeli a 
szövegeknek kiejtés szerint „való 
pontos lejegyzése s a szerkesztőnek, 
Szendrey Zsigmondnak mindenre 
kiterjedő figyelemmel írt jegyzetei, 
melyek a szöveget szinte szóról-
szóra kísérik. A mesék jegyzetei 
Berze Nagy János szaktudását di-
csérik. 

Külön figyelmet érdemelnek a 
Kodály Zoltántól följegyzett dalla-
mok. Tudvalevő, hogy Arany János 
a nép dallamainak is igen mély is-
merője volt. Kodály Zoltánnak leg-
főbb gondja volt, hogy mindenek-
előtt azokat a dallamokat közölje, 
melyek még a költő idejében élhet-
tek s ezért a legtöbb öreg emberek 
közléséből származik, köztük a 84 
éves pásztoré, Erdős Jánosé is. A 
dallamok közlélse a legszigorúbb 
tudományos módon történt, minden 
melodikus és ritmikus sajátság fel-
tüntetésével, valamennyi eltéréssel 
és változattal együtt. A hozzájuk 
fűzött jegyzetek a dallamok szár-
mazásáról, családjáról és rokonsá-
gáról adnak felvilágosítást. Ez a 
kötet a Népköltési Gyüjtemény leg-
értékesebb kötetei közé tartozik s 
feszülten várjuk a következő, XV. 
számút, melyben Arany János sa-
ját dallamföljegyzései fognak nap-
világot látni. Tolnai Vilmos. 

Gróf Tisza István levelei 1914 jú-
niustól december végéig. Közel hét-
száz levél, egy félév termése, abból 
az időből, amikor a magyar nemzet 
dicsősége és szenvedései epopeájá-
nak megörökítéséhez fogott. Írójuk 
több, mint a magyar nemzet akara-
tának végrehajtója és a nagy mon-
archia életképesebb államának kép-
viselője, mert mint egyéniség egész 
faja büszke történeti tudatának, 
államépítő energiájának és önereje 
érzetéből sarjadt mérsékletének meg-
testesítője; hagyatékának darabjai 
egyformán becsesek, akár történeti, 
akár emberi dokumentumok gya-
nánt értékeljük őket. 

Tisza nem irányította a monarchia 
külpolitikáját, nem is az volt a hi-

vatása, hanem felelősnek érezte ma-
gát a külpolitikáért, a magyar állam 
törvényes befolyását akarta gyako-
rolni, s ezt a jogát kérlelhetlenül 
érvényesítette is. Ezért végtelenül 
fontosak a királyhoz, gr. Berchtold 
külügyminiszterhez, Czernin buka-
resti követhez, Tschirschky bécsi 
német követhez és más kompetens 
egyénekhez intézett levelei, mint a 
világháború politikai történetének 
elsőrangú forrásai. Első ezirányú 
levelét 1914 július 1-én intézte az 
uralkodóhoz Berchtold gr. azon ter-
vének meghiusítására, hogy a sze-
rajevói gyilkosságot a Szerbiával 
való leszámolás indítékának tekintse. 
„Ich habe Grafen Berchtold gegen-
über kein Hehl davon gemacht, dass 
ich dies für einen verhängnisvollen 
Fehler haltén, und die Verantwor-
tung keinesfalls teilen würde." El-
lenezte a háborút mindenekelőtt 
azért, mert kedvezőtlennek tartotta 
a politikai helyzetet. Egyetlenegy 
pillanatig sem bízott Olaszország 
vagy Románia tényleges segítségé-
ben, s Bulgária szövetsége is igen 
bizonytalan volt még. Lassankint 
hatalmas politikai koncepció bonta-
kozik ki leveleiben a Balkán meg-
nyerésére; az egész terv tengelye az, 
hogy Románia belekényszeríttessék 
a harcba Oroszország ellen, s Török-
ország és Bulgária szövetségének 
megnyerése után egyfelől ez álla-
mok, másfelől Görögország között 
diplomáciánk a némettel karöltve 
semlegességi szerződést hozzon létre 
azon az alapon, hogy Görögország 
átengedi Bulgáriának Kavallát, de 
gazdag kárpótlást nyer Dél-Albániá-
ban és Délnyugat-Tráciában; Török-
ország területe is gyarapodnék 
nyugattráciai területekkel. Ezzel a 
Balkán-félsziget tökéletesen a ket-
tős szövetség érdekkörébe került 
volna, s Szerbiának izoláltan, min-
denfelől ellenségektől körülvéve, el 
"kellett volna buknia. 

A terv kitünő volt; ma még nem 
tudjuk, hogy gyakorlati megoldá-
sára történtek-e lépések, s miért 
hiusult meg. Németország más, szá-
munkra igen veszedelmes megoldás-
sal kísérletezett. Ügy látszik, a né-
met vezérkar mindenáron ki akarta 
egyenlíteni űz oroszok túlsúlyát a 
keleti harctéren Románia háborúba 
vitelével, s ezért nem tartotta nagy 
árnak a román királynak kétértelmű 
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kijelentéseiből kiérzett kívánságát, 
hogy Erdély autonómiát nyerjen. 
A monarchia diplomáciájára ez 
irányban kifejtett nyomás nagy és 
kíméletlen lehetett, s Tiszának min-
den energiáját össze kellett szednie 
e terv meghiusítására. A viszonyo-
kat és a román jellemet sokkal job-
ban ismerte, mint a nem egy esetben 
naivnak bizonyult német diplomácia. 
Tisztában volt azzal, hogy Románia 
valamilyen ürügy alatt — talán, 
hogy fajtestvéreit az esetleges orosz 
betöréstől megóvja — okvetlenül 
megszállaná az első kedvező alka-
lommal Erdélyt, de még azzal sem 
elégedne meg, hanem a könnyű zsák-
mány újabb területek megszállására 
izgatná olcsó nyereségre éhes fan-
táziáját. A magyar miniszterelnök 
az ország területi integritását nem 
adhatta fel, az erdélyi magyarokat 
és németeket nem szolgáltathatta ki 
a csekély számbeli túlsúlyban levő, 
műveltségben hátramaradott oláh-
ságnak. Hasonló nehéz körülmények 
között, ennyi erővel kevés magyar 
felelős politikus képviselte még ál-
lama érdekeit. „Deutschland ist ge-
rade so auf uns angewiesen — ír ja 
1914 szeptember hó 4-én Berchtold-
nak —, wie wir auf Deutschland. 
Drohungen unter uns sind lächer-
lich. Bange machen gilt nicht. Nie-
mand kann den Bund mit Deutsch-
land höher schätzen als ich. Wir 
müssen ihn durch bundestreue Hal-
tung und möglichst grosse Kraft-
anstrengung: festigen und möglichst 
wertvoll für Deutschland gestalten; 
solchen Versuchen deutscher Prá-
potenz hingegen, mit einer freund-
lich ruhigen, aber festen Haltung 
entgegen t re ten . . . " A levelezésből 
körülbelül világos, hogy a mon-
archia külpolitikája igen langyosan 
viselkedhetett ebben a kérdésben, s 
Tisza akadályozta meg, hogy a ma-
gyarság ilyen szégyenteljes hara-
kirit kövessen el magán. 

Különös érdeklődéssel olvashatjuk, 
mint Tisza másik nagy politikai 
gondolatát, a lengyel probléma meg-
oldására vonatkozó véleményét. Az 
egész lengyelség egyesítéséről és 
valamilyen formában a monarchiá-
hoz kapcsolásáról volt szó. Ő a leg-
határozottabban azt az álláspontot 
képviselte, hogy Lengyelországnak 
szorosan kell Ausztriához csatlakoz-
nia, mert a lengyelek eddigi kor-

mányzat-támogató viselkedése re-
ményt nyujt arra, hogy Ausztria 
teljesen csődöt mondott politikai 
élete munkaképesebbé válik. A tria-
1izmust, az addigi dualizmus meg-
bontását a leghatározottabban el-
utasította, nem engedte Magyar-
országot a monarchia kebelén belül 
majorizálni . 

A dualizmus fenntartására a nagy 
világégés közepett csak józan nem-
zetiségi politika mellett volt remény. 
Tisza hajlandó volt engedményekre, 
de ezek határát megszabta a nem-
zeti államról ritka világossággal 
megalkotott felfogása. Magyarorszá-
got kezdettől fogva nemzeti állam-
nak látta, amelyben az alkotmány 
fejlődése mindig a magyar nemzeti 
jelleg megőrzése mellett történt, de 
a magyarság fejlett szabadságérzete 
a nemzetiségeket minden időben 
teljes egyenjogúságban részesítette. 
A nemzeti eszme uralmának korá-
ban sem volt a magyar gondolat 
szűkkeblű; ha a magyar nyelvet a 
latin államnyelv jogaiba helyezte is, 
a nemzetiségeknek mindig szabad-
ságukban állott nemzeti kultúrájuk 
ápolása és nyelvük használata. Ez 
a gondolatmenet irányította nemze-
tiségi politikáját, amely feltétlenül 
liberális és jóindulatú volt. „Akár 
tetszik nekünk, akár nem, az e ha-
zában élő nemzetiségeknek joguk-
ban áll saját kultúrájukat fejlesz-
teni. Ebben nem szabad ellenséges 
lépést látnunk és ezt nem szabad 
bürokratikus chicaneokkal akadá-
lyozni", í r ja Jankovich közoktatás-
ügyi miniszternek. Ebbe a gondolat-
körbe illeszkednek a románokkal 
folytatott tárgyalásai, a ruthének 
művelése érdekében indított akciója, 
s nemzetiségeink védelme az alsóbb-
rangú katonai hatóságok esztelen 
balfogásaival szemben. E tárgyú 
leveleinél tanulságosabb okmányai 
alig vannak a magyar nemzetiségi 
politikának; post festa bizonyos ke-
serű elégtétellel hivatkozhatunk reá-
juk annyi évtized alatt ránk tajték-
zott rágalom után. 

Tisza hordozta a háború minden 
gondját. Nem volt olyan ügy, amely-
ben hiába fordultak volna hozzá, 
nem volt szenvedés, amelyre kemény 
férfi lelke nem rezonált. Az egyik 
levélben Krobatin hadügyminisztert 
alarmirozza, hogy kevés fegyvert 
termel az osztrák Steyr-gyár s büsz-
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kén hivatkozik a magyarországi erő-
kifejtésre, a másikban már kórhá-
zakról gondoskodik, a harmadikban 
a segélyek kiosztásáról, a negyedik-
ben az özvegyek és árvák ellátásá-
ról, az ötödikben ő hívja fel az ille-
tékesek figyelmét arra, hogy a teta-
nus-oltást idejében alkalmazzák, s ez 
így megy a levelek százain keresz-
tül. Soha olyan teljesen még nem 
nyugodott egy ember energiáján 
egy ország: sorsa, mint Tiszáén Ma-
gyarországé. 

Mindene volt ő a magyarságnak 
1914-ben. Fá j t neki az, hogy nemze-
tét vérezni látta. „Az én lelkemben 
nyomort, szenvedést, pusztulást je-
lent minden háború, ártatlan vér ki-
öntését, ártatlan asszonyok és gyer-
mekek szenvedését. Elkeserít, hogy 
ilyen nagy háború intézésében van 
részem. Bántanak azok az ovációk, 
amelyek engemet érnek, aki még 
csak részt sem vehetek a küzdelemé-
ben..." De ezt csak unokahúgának 
í r ja meg leplezetlenül. Etikai nagy-
sága nem engedte, hogy összeros-
kadjon az embertelen erőfeszítés 
alatt, mert érezte, hogy egy nagy 
nemzet erőforrása az ő lelkiereje. 
„Légy róla meggyőződve, hogy ami-
lyen nehéz szívvel határoztam el 
magamat a háborúérti felelősségben 
való osztozásra, éppen oly erős ben-
nem az elhatározás csüggedés és 
habozás nélkül szívósan állni végig 
ezt az óriási harcot." 

Mikor ezeket a leveleit olvasom; 
amikor mélységes meghatottsággal 
látom, hogy milyen viszonyban ál-
lott a cselédségével — „ . . . a z t ta-
pasztalatból tudhatod, hogy a te 
családodnak, amíg: nekem van miből 
gondoskodni róluk, nem kell a nyo-
mortól félnie. Ez a gond ne gyötör-
jön, viseld vitézül magadat, szerez-
zetek becsületet a magyar névnek", 
— eszembe jut önkéntelenül, hogy 
miként jellemzi egy középkori fran-
cia krónikás az istenfélő, nemes-
lelkű, jóságos földesurat. Tisza en-
nek a feudális úr-típusnak utolsó 
nagy képviselője, akinek családja 
az egész nemzete; lelkiségének gyö-
kerei mélyen rejteznek az ezer éves 
magyar tradicióban, s tízmillió job-
bágya nehéz órájában ösztönösen 
ismerte fel benne törzse legreme-
kebb hajtását. 

Miskolczy Gyula. 

Nagy Emma verseskönyve. (Meg-
kötözve. Mezőtúr, 1924.) E kötet 
szerzője a háború alatt felserdűlt 
lírikus nemzedék tagja. Először az 
„erdélyiek" csoportjában jelentke-
zett; Erdélyben jelent meg első 
könyve is, melyet a csonka ország-
ban nem sokan ismernek. It t az 
időszaki sajtóban lettünk figyelme-
sek nevére, egy-két hangversenyen 
pedig magának a költőnőnek tol-
mácsolásában is hallottuk költemé-
nyei néhány sorozatát. Erdélyhez őt 
csak egy pár év mély és elhatározó 
benyomása s elszakadásának fá j -
dalmas emléke köti. Ezért költésze-
tében is a vérségi vonzódás szava 
helyett inkább az odaadó szerelmes-
nek vallomása szólal meg: Erdélyt 
nem gyermeki gyásszal siratja, in-
kább a szerelmesét vesztett hajadon 
izgatott fájdalmával, perbeszálló és 
tettrevágyó dacával. 

Ez az izgatott, dacos hang — mely 
mögött őszinte és erős érzés hullám-
zása volt érezhető — terelte az ér-
deklődést már Nagy Emma első 
költői jelentkezései felé is. Elszór-
tan fel-felhangzó lírai megnyilatko-
zásainak némely gyengéit is ebben 
a szokatlanul heves áradásban érez-
tük, melyen csak ritkán bírt va-
lódi művészi fegyelmezéssel ural-
kodni. Emlékezetünkben inkább 
szép, megkapó fordulatait őriztük 
meg, mint művészileg teljes hatású 
kompozicióit. 

Erre az első benyomásunkra nem 
cáfol rá most kiadott, testes kötete 
sem. Itt is nagy gazdagságban kap-
juk a friss és igaz voltukkal meg-
ragadó részleteket, de belső egysé-
gével, konstrukciós szépségével ható 
költeményt nem sokat találunk. 
Erősebb megválogatás nyilván ja-
vára vált volna a gyüjteménynek; 
tizenhat íven másfélszázat megha-
ladó vers: több, mint amennyi i f jú 
költő jellemző bemutatására alkal-
mas. 

Hanem az is bizonyos, hogy Nagy 
Emma esetében könyvének ez a lí-
rai bőbeszédűsége már magában 
jellemző. Miként egyes verseiben: 
könyvében is a nyugtalanság köl-
tője. 

Isten nekem nyugalmat nem adott — 
úgy teremtett , mint illatot, szelet, 
egy helyen sokáig ne legyek. 

Ebben a három sorban művészi 
természetének valóban lényegére ta-
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pint rá. Csupa mozdulat, csupa ak-
tivitás. Érzésében egzaltációra haj-
ló; az érzés szinte kizárólag" szenve-
dély alakjában szállja meg; mikor 
„glóriás szenvedély"-ről beszél, érez-
ni, hogy őszintén glorifikálja a 
szenvedélyt. Ez adja ajkára a lírai 
vallomást is. A verset nem versírás 
kedvéért írja, hanem, hogy benne 
legsajátabb valóját, életét fejezze 
ki: „A vers az én kitágult életem!" 

A lázas izgatottság nemcsak ér-
zésében van meg, hanem gondolko-
dásában is; a „gyúlt agyvelő" újra 
meg ú j ra visszatérő fordulat nála. 
Olykor ő is elmondhatná a dráma-
író Bolyaival: „Ellobogtam, ellobog-
tam!" Ezt érzi is, s néha elfogja a 
zárkózottságnak pillanatnyi, líri-
kusnál mindig igen érthető vágya; 
de ilyenkor nyomban jelentkezik a 
megmásíthatatlanság érzése is. Eb-
ből a küzdelemből sarjadt egyik 
gyönyörű helye, mely megkapóan 
érzékíti meg a líra elemi nagy spon-
taneitását s szinte természeti kény-
szerét: 

S a dalaimat. . . venném vissza, óh 
de tőbe vissza nem mehet az illat, 
az égbe vissza nem mehet a hó . . . 

Igen érdekes megfigyelni, hogy ez 
az izgatottság és páratlan mozgal-
masság mennyire á t já r ja még szem-
léletét is. Tájképei sohasem plaszti-
kájukkal hatnak, hanem a hangok 
és a mozgás heves változatával; 
szereti a viharos környezetet, de 
még napsütésben is legalább a szél 
mindig fú tájképein; a lobogót csat-
togva látja, s még a galagonyát is 
hullámzó tengernek. Önmagát pe-
dig szívesen állítja be élénk mozdu-
latokba vagy éppen a tánc szabad 
formajátékába: 

Mi szép ballet! S csak egyedül, magam. 
Óh, mert párhoz tanulni kellene! 
Így szebb az ív, 
szabadabb a karom — 
bátorabb a mozdulat szelleme! 

Az élettelen tárgyakat is a sza-
badság s a mozdulat vágyával lel-
kesíti meg. Az Ágyam c. versében 
meglepő, de igen finom kép akad: 
„S a lepedő lenvirágról, tágmezejű 
kiskoráról álmodik alattam." 

Egész könyve szinte úgy hat, mint 
valami ú j meg új lélekzettel neki-
induló monológ. Az egyes költemé-
nyek. mintha a pillanatnyi némán-
gondolkozást folytatnák tovább 
szavakban. Jellemző verskezdetei: 

„De hol vagytok?...", „Mert jó . . ." , 
„Miért ne?.." stb. Vagy egy he-
lyütt: „Tragikum így. És tragikum 
amúgy." Mindebben megvan az élő-
beszéd keresetlen természetessége; s 
néha bizony — pongyolasága is. 

Érzése, érdeklődése és szeretete az 
igaz és jó emberek egyetemére irá-
nyúi: „Én mindenkinek testvére va-
gyok." Szép életet, boldogságot 
óhajt minden embertestvérének. 
„Jónapot" helyett ezt mondja nekik: 
„Jókacagást!" S érezni, hogy szere-
tetreméltósága, kollektiv érzése nem 
negélyezett divat. Hanem azért — 
mint minden valódi lírai tempera-
mentum — mindent átszűr önma-
gán, s mindeni felvetődő kérdésben 
önmagával vet számot. Magamnak 
mondom — ez a címe egyik versé-
nek; s valójában magának mondja 
valamennyit. 

Néhány kész, teljes verse is talál-
kozik a kötetben. Ezek közé soroz-
nám az Én, El nem küldött levél 
Anyámnak, A széna, Dal s főleg a 
Megint április címűeket, a Berde 
Máriának küldött Kézszorítást s a 
Tanyai levél-nek kivált második ré-
szét; ezt a népdal tiszta hangján in-
dítja meg: 

Reggel a reggel szép, délután az alkony, 
este a holdvilág szép a füzes parton, 
mert szép az egész nap, 
mióta leveled a szívemen tartom. 

Ezekben mondhatja el joggal ma-
gáról: „Most érkeztem cikázó más-
szavaktól kimondhatatlan egyszerű 
szavamhoz." Költői fejlődésének út-
ja bizonyára ez egyszerűség felé ha-
lad majd. Most még sokszor éppen 
nem mentes a fiatalos halmozástól 
ós felesleges cifrázástól. Nyelvi 
tisztulása is a jövőtől remélhető. 
Beszédjének máris van egyéni íze 
s magyaros szépsége is, de némi af-
fektált irodalmiságok s bizonyta-
lanságok még elégszer megszeplősí-
tik. A „minten-", „úgyan-", „nyit-
tál-e ajtót?-"féle fordulatok talán 
helyi színezetűek. De pusztán iro-
dalmi csinálmányok a következők: 
forróságos, tisztaságos, történések, 
lehetések, kisikerült, agyonra gyö-
törték. Annak meg, hogy a nagy-
néni „telefon-üzent": kellemetlen 
pesti zamata van; csak itt szokás 
úgy beszélni, hogy pl. a verset „le-
gépírták". 

A felsoroltaknál több kisikamlás 
különben az egész könyvben nem 
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igen akad. Adynak s követőinek 
formanyelvét sem utánozza, noha 
Ady hatása itt-ott megmutatkozik 
(Panaszos vers, Istennel s még egy-
két kompozició). Jó jel, hogy az if-
jú költőnő nem szegődik utánzó-
jává annak a nagy tehetségnek 
sem, kiből nyilván erős impulzust 
merített . 

Nő-voltát nem hánytorgatja fel 
örökösen tehertételül, mint annyi 
női lírikusunk. A férfiban nem lát 
sem ős-ellenséget, sem ős-bálványt. 
Az emancipált nő kellemetlen harci 
állása s a túlzott női alázat egy-
aránt idegen tőle. Sok versében azt 
találni, amit nőíróink legtöbbször 
oly igen óvatosan kerülgetnek: 
igazi női megnyilatkozást. Érzi és 
büszkén vallja nemének erejét is, 
erejét nem a démoniságban, hanem 
az érzés mélységében s finomságá-
ban: 

S ha nő látja: mélyebben látja 
kínnak terhét, vágyát a szívnek, 
nő mártirabb, nő odaadóbb, 
nő vérzőbb, hívebb . . . 

A női öntudat és önérzet megne-
mesíti szerelmi líráját is; ebben is 
nyiltság és természetesség van. Né-
ha eljut a gyónás őszinteségéig, de 
szókimondása mögött ilyenkor sem 
a „nézzétek, milyen bátor vagyok !"-
féle léha virtuskodás érezhető, ha-
nem a fiatal leánylélek szűzi meg-
nyilatkozása. 

Lírai nyiltsága teszi rokonszen-
vessé művészileg még egészen ki 
nem forrott tehetségét. Könyvében 
lelkes és nemesérzésű nő arcvonásai 
tükröződnek, ki lelkének és értel-
mének kiművelésével, tehetségének 
kifejlesztésével „magához és Isten-
hez méltó" kíván lenni. 

Rédey Tivadar. 

Komáromi János: Hé, kozákok! 
Regény. Stádium Sajtóvállalat R. 
T. kiadása. Budapest, 1925. — Ha 
Komáromi Jánosnak legfőbb írói 
erényét kellene megállapítanom, ak-
kor okvetetlenül abbeli képességét 
emelném ki, hogy a látszólag leg-
alakítatlanabb életjelenségeket is 
művészileg érdekessé tudja tenni. 
Az életszerűségnek ez a közvetlen-
sége természetesen erősen natura-
lista sajátság, de — s ez ami ez írói 
képességet olyan értékessé teszi — 
ennek a naturalizmusnak soha sin-
csen szüksége rikító és éles színek-

re, erőszakolt, keresett helyzetekre 
és meghökkentő fordulatokra, vagy 
pedig exotikus, különc jellemekre. Az 
elbeszélt esemény, a megrajzolt em-
ber az ő gyakorlatában mindenkor 
egyszerű vonásokból tevődik össze 
és mindig — él. Az írónak ez a nagy 
való ságközelsége könnyen fullad-
hatna részletekbe, az együttes be-
nyomás könnyen pattoghatna szét 
hatás-szilánkokra, ha e fősajátság-
gal nem szövetkeznék valami törek-
vés összefoglaló egységben látás-
ra is. 

Ezek a képességek igen előnyösen 
mutatkoznak legújabb regényében 
is. A Hé, kozákok! is ugyanarról a 
vidékről, Északkelet-Magyarország-
ról veszi témáját és alakjait, ahon-
nan a Vidróczki cím alatt összefog-
lalt novellagyüjtemény is vette. Sőt 
e regényhez minthogyha ama novel-
lák előtanulmányfélék lennének: a 
Vidróczki a vázlatkönyv, emez a 
skicceken felépülő kompozició. Ko-
máromi János mindkét könyvében 
a magyar embernek egy különösebb 
fa j tá já t ábrázolja. Az északkeleti 
Kárpátok lejtőjének lakója nem a 
tempósabb alföldi, vagy dunántúli 
magyar: több benne a mozgékony-
ság, a szenzációra való hajlam. Tem-
peramentumának könnyebben rea-
gáló természete okozza, hogy min -
denáron kötekedő, s hogy a forra-
dalmi és háborús mozgalmak olyan 
könnyen lángra lobbantható anya-
got találnak bennük. Ennek a faj tá-
nak könnyen izguló vérmérséklete 
fantáziáját is megtermékenyíti: igen 
hajlamos a babonára és a hazug-
ságra. Olyan hazugságra persze, 
amiben azután önmaga is szentül 
hisz. 

Irodalmunknak ezzel a magyar tí-
pussal való gazdagítása Komáromi 
János érdeme. Az író maga is közü-
lük szakadt, s e regénye is gyermek-
kori élményeinek irodalmi lecsapó-
dása. A történet hőse, a főkozák, az 
írónak apai nagyapja; afféle fél-
paraszt, mezőgazdasági munkára 
járó ember. Középpontja és valóság-
gal törzsfőnöke egy kis körnek, egy 
kis társadalomnak a társadalomban, 
a vele egygondollkozásúaknak, aki-
ket azon a vidéken kozákoknak hív-
tak. Miért? Megmondja az író: „Hi-
szen vérük szerint nem sok közük 
volt a havasokon túl lakó valóságos 
kozákokhoz, de ők mégis kozákok 
voltak. Különb kozákok a muszkák-
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nál. Megférhetetlen, izgága termé-
szete miatt csúfolták így először a 
nagyapámat s a harcias elnevezés 
idők folyamán átragadt mind-
azokra, akik az ő vezetése alatt szö-
vetkeztek, hogy csontos kezeikkel 
előkaparítsák valahogy legalább a 
sovány kenyeret." Ezeket a kozá-
kokat halálos gyűlölség fűti az ura-
dalmi kasznár ellen, aki a bérletet 
fel alkarja mondani nekik. A kozá-
kokban a nincsetlen ember forra-
dalmi dühe szövetkezik különben is 
izgága természetükkel, s végzetes 
tettre ragadtatják magukat: fel-
gyujt ják az urasági csűrt, amely 
éppen most került tető alá. E csűr 
építője, az írónak anyai nagyapja, 
egy istenes lelkű, jóságos ácsmester, 
aki szembeszáll a kozákokkal, s aki-
nek alakja igen művészien van 
szembeállítva a főkozákkal: amit az 
egyik nagyapa felépített, azt tönkre-
teszi a másik. A gyujtogatás az ács-
nak életébe kerül, a főkozák pedig 
mint a tettnek értelmi szerzője, bör-
tönbe jut. Majd onnan kiszabadulva, 
kibékül a tiszttartóval. További sor-
sáról sem a környék lakossága, sem 
a szerző nem tud pontosat. Egy 
szörnyű vihar alkalmával, egy bor-
zasztó istenítéletkor — milyen jel-
lemző vég erre az istenítélet-em-
berre! — nyoma vész. 

Ennek a történetnek majdnem no-
vellisztikusan egyszálú kompozí-
cióba való szorítása a regény. Az író 
egyszerűen, erőltetés nélkül mesél, 
s érdeklődésünk egy pillanatra sem 
lankad. Az alakok biztos körvona-
lakkal vannak bemutatva. Csak a 
tiszttartó lányának epizódját érez-
zük feleslegesnek. Lehet, hogy ez 
éppen akkor történt, amikor a gyuj-
togatás. és egészen természetes, hogy 
a gyermekkori élmények ezt is a fő-
kozák történetéhez asszociálták, de 
a művészi alakításnak jobban kell 
válogatni az események között, s 
csak olyan indítékokat egymás mellé 
sorolni, amelyek nem esetleges, ha-
nem szükségszerű kapcsolatban van-
nak egymással. Egy szélesebb keretű 
regény inkább megtűrne efajta epi-
zódot, de e művében a szerző nyil-
ván szorosabb kötésű kompozicióra 
törekedett, s ebből a formából bi-
zony kiugrik a kasznár-leány törté-
nete. 

Az írónak helyzet- és emberábrá-
zoló képességével versenyt tar t 
nyelve is. Annyi erőtlen és magyar-

talan nyelvű könyvünk között való-
sággal üdülés Komáromi János eré-
lyes és magyaros prózáját olvasni. 
Nyelvében is törekszik regénye szín-
helyének couleur locale-ját meg-
festeni, anélkül azonban, hogy egy-
szer is átcsapna valami erőszakolt 
provincializmusba. Az az önkéntelen 
és mégis erősen művészi mértéktar-
tás, ami az írónak naturalista ala-
kítási módjában megnyilatkozik, 
ugyanaz nyelvkezelésében is. 

Komáromi Jánosnak írói pályáján 
eddig minden munkája emelkedést 
mutatott. Óhajtjuk, hogy további 
fejlődése e regényével se fejeződjék 
be, s éppen ezért érdeklődéssel vár-
juk újabb irodalmi megnyilatkozá-
sait. —bs— 

A múmia és egyéb történetek. 
(Telegdy Jenő könyve.) Nem novel-
lák, hanem modern, szimbolikus 
mesék. A szerző élénk képzelete fan-
tasztikus és csodás történeteket talál 
ki, melyek mindegyikének van va-
lami tanulsága. Ez a tanulság néha 
egyenesen, szárazan szavakba fog-
lalva áll elénk, pl. „a mult csak 
addig szép, amíg mult marad", de 
legtöbbször bele van rejtve a me-
sébe s nehezen választható el tőle. 

Mesevilágában többnyire csodás 
lények, vagy excentrikus, néha a té-
boly határán mozgó, sőt egészen té-
bolyodott emberi lelkek szerepelnek, 
mesevárosokban, misztikus épületek-
ben, titokzatos boltban, rejtelmes 
hajón, csodálatos tó partján, vagy 
reálisabb környezetben is. Minden 
meséje az emberi életet példázza vi-
lágosabb vagy rejtettebb tanulsá-
gokban. Ezek szerint kevés értékes 
van az emberek között, a világ csupa 
hazugság, boldogtalanság, az embe-
reket olthatatlan vágyak üldözik, 
kételyek gyötrik, az emberek érték-
telen dolgokon kapkodnak és vakon 
mennek el az értékesek mellett, az 
életnek még a legboldogabb ideje is 
csak, mint mult látszik boldognak. 
Ez a sötét világnézet nyomasztóvá 
teszi a mesék levegőjét s ezt a nyo-
masztó hangulatot fokozza a bennük 
uralkodó homály is. Olyanok, mint 
azok a félhomályos vagy egészen 
sötét tájak és szobák, melyeken ál-
munkban tapogatódzunk keresztül 
bizonytalanul és szorongva. 

Az író művészi célzatossággal festi 
ilyen álomszerűvé, sötétessé képeit, 
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hogy misztikusan sejtelmesekké 
tegye őket, s így az emberi élet rej-
telmességének, erői titokzatosságá-
nak hangulatát keltse bennünk. Ez 
legtöbbször sikerül is neki, bár egy-
másután olvasva a tizenhat mesét, 
ehhez a hangulatunkhoz az egyhan-
gúság s a mesterkéltség megérzése 
is járul, bár nem túlságosan zavaró 
intenzitással. 

A szerző képzelete mozgékony s 
így mesevilágában sok az eredeti, 
nem egyszer bizarr ötlet. Elbeszélni 
ügyesen, hangulatosan tud s így me-
séi kellemes olvasmányok. 

Legsikerültebbek: a Sors, az em-
beri sorsokat kovácsoló gnómokról, 
A tánc, a spanyol cigányleány tán-
cától megbabonázott emberről, a 
Mese a boltról, az ördög boltjáról, 
melybe az emberek vásárolni jár-
nak, A hazugság, a beteg feleségé-
nek mesélő egészséges férjről, akit 
olyan őszintének, igaznak tart a sze-
gény asszony, pedig az mind erő-
sebben vágyik a betegszoba fülledt, 
nyomasztó levegőjéből ki a nap-
fényes életbe, s a Kétely, a kétség 
szelleméről, mely belopódzik egy 
gyanútlan parasztférj lelkébe (a 
finoman sejtető előadásmód szép 
példája). 

Szeretnők, ha Telegdy megfigyelő-
és elbeszélőtehetségét reálisabb tár-
gyakon is kipróbálná s képzelete 
szeszélyes és játékos röptének hatá-
rozottabb irányokat szabna. 

Szinnyei Ferenc. 

Eger és környékének részletes ka-
lauza. (Írta: Szmrecsányi Miklós.) 
A minap látott napvilágot a Turis-
taság és Alpinizmus kiadásában ez 
a kis füzet, amely anyagának új-
szerűségével, eleddig ismeretlen ada-
tainak nagy bőségével jóval felül-
emelkedik az ily „Baedecker"-ek 
megszokott keretein: a várost láto-
gató idegen kezébe adott hasznos és 
biztos útmutató egyben speciális 
tudományos érdeklődésre is számot 
tarthat. Amit nyujt, nem kevesebb, 
mint Eger városásak rövidre fogott 
műemléktopográfiája. Nem puszta 
városleírás, nem is úntig ismerős 
adatoknak már megjelent monográ-
fiákból kiírt praktikus célú kompi-
láeiója, de önálló és eredeti le-
véltári kutatásoknak sűrített ered-
ménye, amely a magyarországi ba-

rokk művészet történetéhez nem egy 
jelentős ú j megállapítással járul. 

Eger műemléktopografiájának meg-
írása szép és vonzó feladat. Kevés 
városa van a csonka országnak, 
amely oly nagy művészi multra te-
kinthet vissza s annyira megőrizte 
XVIII . századi barokk jellegét. A 
török harcok után romokban hevert 
s újjáépülését a következő század-
nak köszönheti. Előbb a jezsuiták 
kezdik nagyszabású építkezéseiket, 
majd sorban a ferencrendiek, a mi-
noriták emelnek ú j templomokat. 
S szinte kivételes szerencse osztá-
lyosa a fejlődő város, amidőn 1762-
ben falai közé fogadja a magyar 
barokk-korszak egyik legbőkezűbb 
mecénását, gróf Esterházy Károly 
püspököt. Az ő építkezései döntő 
jelentőségűek a városkép kialakulá-
sában s jelentős tényezői a magyar 
művészi kultúrának. Liceuma mo-
numentális arányaival, belső fel-
építésének gazdagságával s díszíté-
sének pompájával a hazai barokk 
művészetnek máig sem méltatott, 
nagyszerű emléke. Az érseki palota 
rokokó házikápolnája franciásan ele-
gáns ornamentikájának s a gyöngéd 
márványtónusoknak finom harmó-
niájával a legszebb rokokó-intérieur-
jeink egyike. A megyeház két ková-
csolt vaskapuja csodálatraméltó al-
kotása egy ismeretlen rokokó-mester-
nek, amelyek másáért messzi földre, 
Oegg remekéig kell elkalandoznunk 
a würzburgi rezidenciához. És még 
mennyi emlék! Emitt a ciszterciták 
templomának a környezettel egysé-
ges képbe illeszkedő, festői előcsar-
noka, odább a minorita-templom 
monumentális homlokzata. I t t a je-
zsuiták egykori gimnáziumának 
ódon homlokfala sejteti a művész 
kezét, amott egy szépen kiképzett 
kapu vagy stílusos vasrács ragadja 
meg a szemlélőt. Csupa ismeretlen, 
művészeti irodalmunkban minded-
dig alig méltatott műalkotás. 

E gazdag anyag feltárása nagy 
hozzáértést, finom ízlést, alapos ku-
tatómunkát és ügyszeretetet kíván. 
És Szmrecsányi Miklós kitünő út-
mutató. Hivatali pályájától vissza-
vonulva, évekig búvárolta az érsek-
ség levéltárát s a szerzetesházak ira-
tait, ismeri a város minden zegét-
zugát; Munkácsy Mihály és Benczúr 
Gyula benső barátjának nagy mű-
alkotásokon nevelődött szeme meg-
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látja a monumentális emléket épp-
úgy, mint egy-egy szerényen meg-
húzódó magánházikó figyelemre-
méltó ablakrácsait. Így aztán a 
„részletes helyi kalauz"-nak indult 
szerény kis munka az ő kezében egy 
kis műemléktopografiává nőtte ki 
magát, teli ú j adatokkal, művészi 
multunk képét gazdagító megálla-
pításokkal. Fellner Jakab személyé-
ben, akiről eddig csak gyér ismere-
teink voltak, a XVIII. század máso-
dik felének egyik legjelentősebb 
magyarországi építészét mutatja be: 
az érseki palota újjáépítőjét, a li-
ceum és a veszprémi püspöki palota 
mesterét. Zirckler János festőben 
Kracker első ismert magyarországi 
tanítványát fedezi fel s egyszerre 
öt oltárkép megállapításával teszi 
lehetővé művészetének méltatását. 
Ismeri a liceum belső díszítőmeste-
reit éppúgy, mint a minorita-temp-
lom faragott padjainak és intarziás 
sekrestyebútorainak alkotóját. Bő-
ségesen közöl új adatokat az építke-
zések történetéből; elfeledett meste-
rekre, lappangó alkotásokra hívja 
fel a figyelmet. Az ő munkája az 
érseki képtár rendezése is; megálla-
pításai — amint önmaga is meg-
mondja — csak itt-ott ingadozók. 

A jövő műtörténeti kutatás termé-
szetesen szélesebb és szakszerűbb, 
tudományos alapokra fogja fektetni 
Szmrecsányi megkezdett munkáját. 
Rekonstruálni fogja Fellner mű-
vészegyéniségét s be fogja illeszteni 
alakját a magyarországi, avagy az 
osztrák barokk építés egyetemes fej-
lődésébe. Tisztáznia kell a Carlone-k 
szerepét a jezsuiták építkezéseiben, 
meg kell állapítania a minorita-
templom monumentális érzékű ter-
vezőjét. Anton Krausz jászói szob-
rász személyében tán a cisztercita-
templom gazdagon díszített főoltá-
rának magyarországi születésű mes-
terét fogja felismerni, bár nem ke-
rülheti el figyelmét a bécsi akadémia 
szobrásztanárának, Balthasar Moll-
nak ez alkotás létrejöttében forrás-
szerűen kimutatható szerepe sem. 
Franz Sigrist liceumi freskója a 
tudományos irodalomban még kellő 
méltatásra vár s felfejtendők lesz-
nek azok a szálak, amelyek e jó-
formán ismeretlen mestert előzői-
hez, elsősorban Guglielmihez fűzik. 
A minorita-templom Pozzo-i rend-
szerű mennyezetfreskójának mestere 
Reinel Márton pozsonyi festő: fel-

fedezett neve tán kezünkbe adja a 
kulcsot a pozsonyi Grassalkovich-
házikápolna hasonló kupolaképének 
vitatott mesterkérdéséhez. S a szé-
leskörű levéltári kutatásra és stílus-
kritikai vizsgálódásokra épített mun-
kát az emlékek szakszerű felvételé-
nek és monumentális publikációjá-
nak kell majd kísérnie. 

„Das Buch hätte eigentlich anders 
werden sollen" — ír ja Wölfflin egyik 
előszavában. Ezt idézhetjük Szmre-
csányi Miklós munkájára is. Kuta-
tásai, amelyek eredményeit részben 
már a helyi lapok hasábjain meg-
jelent cikkeiben is közölte, méltán 
érdemeltek volna behatóbb tárgya-
lást és tekintélyesebb kereteket. A 
szerény kis kalauzban szinte csak 
elrejtve, s a könyvecske természeté-
től és rendeltetésétől megszabott 
szűk keretben, csupán a legfonto-
sabb adatközlésre szorítkozva nyujt-
hatja nagy szeretettel végzett mun-
kájának gazdag gyümölcseit. De az 
úttörés érdeme így is az övé: meg-
mutatta, mennyi még a fel nem tárt 
műkincs s az eddig elmulasztott, de 
teljesítendő kötelesség. 

Kapossy János. 
Wad Nyugat veszélyben. (Mátrai 

Guidó ifjúsági regénye). E regény 
meséje azon fordul meg, hogy a po-
zsonyi diákok egy csoportja a Vi-
lágháború előtti időben, 1911 tava-
szán — May Károly könyveinek ha-
tása alatt indiánosdit játszik. A 
Winnetou-ból való nevek és szere-
pek fölhasználásával gyűléseznek s 
gyermekes fontoskodással iparkod-
nak megvédeni kalandjaik színhe-
lyét — Wad Nyugatot — képzelt el-
lenségeik, a „fehérek" ellen. A kis 
társaság legderekabb tagja, Darva-
dász Jóska vállalkozik arra, hogy 
felkutatja a pozsonyi vár, vagy 
mint ők mondják, Fort Pozsony rej-
telmeit. Társul szegődik hozzá a fé-
lénk, de megbízható Florek, kivel 
aztán a várromok között, éjjel ön-
kénytelenül is tanui lesznek egy 
pánszláv egyesület, a československá 
Jednok gyűlésének s a Cseh-Szlo-
vák-Egyezmény megbeszélésének. 

Darvadász Jóskát az esetből ki-
folyólag a leleplezett nemzetiségi 
fondorkodók részéről sok kellemet-
lenség éri. S bár a derék fiú kitartó 
ügyeskedésével meghiúsítja a Nosz-
tola-gyár elleni mesterkedéseket, a 
gonosz cselszövők végül mégis szá-



razon viszik el bőrüket. A cselek-
ménnyel kapcsolatba hozott exoti-
kumban, egy kiirtásra ítélt faj sor-
sában, a regény befejezése a mi sor-
sunk szimbólumát láttatja. „Vajjon 
Európának nem a magyar-e az az 
üldözött és pusztulásra szánt népe? 
És vajjon sejtik-e Európa nem szláv 
népei, hogy mily veszedelmet rejt 
magában a mi pusztulásunkat elő-
idéző közönyük?" 

Mint látható, ez ifjúsági mű na-
gyon is időszerű célzattal készült s 
tekintve, hogy érdekesen van írva, 
bizonyára szíves fogadtatásra talál. 
Ha nem egészen így történik, an-
nak oka a May Károlytól származó 
indítékoknak a regény technikai fo-
gásai közé való beiktatása. Lehet 
ugyan, hogy az if júság egy részé-
nek nem lesz kifogása ez eljárás el-
len, de valószínű, hogy akadnak 
majd olyanok is, akik szerint zavar-
talanabb lenne az élvezet, ha az ol-
vasó nem kényszerülne oly kombi-
nált képzeleti munkára, aminő elől 
itt nem térhet ki. Aztán az sem bi-
zonyos, hogy minden i f jú olvasó 
éppen e munka előtt olvasta Win-
netou-t. Már pedig ha nem ismeri, 
akkor a szóbanforgó regény érdek-
keltésének egyik tényezője hatásta-
lan lesz ránézve. 

Velezdi Mihály. 

Az élmény embere. Amikor dr. 
Makkai Sándort, az erdélyi refor-
mátus egyházkerület püspökhelyet-
tes-főjegyzőjét ú j könyve megjele-
nése alkalmából az élmény emberé-
nek nevezem, mindenekelőtt rá kell 
mutatnom arra, hogy mit értek itt 
és vele kapcsolatban élményen. 
Közönségesen azt értjük élményen, 
ha a lélek a vele vonatkozásba 
jutó világnak nemcsak felszínén 
marad, hanem elmerül, elmélyed a 
tárgyakba, eseményekbe, helyzetek-
be, s azokat valamiképen magába 
olvasztja, saját organikus részévé 
teszi. Ilyen értelemben beszélhetünk 
a lélek különböző funkciói szerint 
tudományos, művészi, erkölcsi, val-
lásos élményekről s a gyakorlati, 
mindennapi élet ezer színes, válto-
zatos, ragyogó vagy sötét élményé-
ről. Az élmény szerűség foka mindig 
attól függ, milyen mélyen tud alá-
bocsátkozni a lélek a maga tár-
gyába s mekkora erővel tudja meg-
ragadni, sajátjává tenni azt. Éle-
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tünk mozzanatai közül aránylag 
kevés válik valóban élménnyé. El-
fut előttünk az élet filmje, de a ké-
pek sorozatából aránylag kevés vé-
sődik belénk. S ami bevésődik, ab-
ból sem sokat vetítenek ki az al-
kotás síkjába a befogadó lélek pro-
duktiv erői. Az élményt tapasztaló 
lélek, de főkép az élményt kivetítő 
alkotó szellem pedig tragikus való-
ságként kénytelen érezni, hogy mi-
nél mélyebben merül alá élményébe, 
annál feneketlenebbül örvénylik 
alatta az élmény tengere. Makkai 
Sándort azonban nemcsak ebben az 
értelemben nevezzem az élmény em-
berének. Ebben az értelemben sok-
kal több élő és alkotó szellemmel 
van közössége az ő szellemének. Ami 
ránézve különösen jellemző, s erős 
egyéniségének gerincét jelenti, az 
ama sajátság, hogy az ő élménye 
rendesen valamilyen egyetemes él-
mény. Nemcsak mélyen éli át a dol-
gokat, hanem minden élménye kö-
zépponti magvában, a fogantatás 
mozzanatában e gazdag lélek ösz-
szes funkciói egyszerre és elválaszt-
hatatlan egységben vannak jelen. 
Ott van az értelem elemző és bon-
coló ereje, ott vannak a képzelet és 
a hit szintetikus, építő hatalmas-
ságai, ott van az erkölcsi érzület 
nemessége, mely a cselekvés mezeje 
felé fordítja az akaratot, ezt a vak 
titánt, kit minden erő szolgálatába 
kényszeríthet. A funkciók ez ere-
deti egysége és együtt jelenvaló-
sága eredményezi Makkai bámula-
tos sokoldalúságát, amelynek meg-
győző bizonyítéka legújabb könyve 
is: „Zörgessetek és megnyittatik 
néktek." Lélektani és esztétikai ta-
nulmányok, előadások a modern 
ember sokféle problémáiról, kriti-
kák erdélyi írókról, művészekről 
teszik változatossá e könyvet a szo-
rosabban építő jellegű, prédikációs 
részen kívül. Jól jegyezzük meg 
azoniban — és itt van Makkainak 
egy másik értékes sajátsága —, a 
lelki funkciók bonthatatlan egysége 
csak az egyetemes élmény legelső 
mozzanatára, a fogantatásra, a ge-
nezisre nézve áll. Amint az élmény 
kivetül az alkotás síkjába: az lesz 
belőle, aminek az adott cél szerint 
éppen lennie kell: tiszta tudomány, 
tiszta hitvallás, tiszta elmélkedés, 
vagy tiszta művészet, s az eredeti 
élmény egyetemes voltának csak 
egy finom reflexe játszik mindeze-
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ken. Makkai hihetetlen élességgel 
és szigorúsággal határolja el egy-
mástól sokoldalú működésének kü-
lönböző területeit s választja ki az 
elérendő célhoz a megfelelő eszkö-
zöket. Talán éppen azért cselekszi 
ezt, mert élménye egyetemességével 
nagyon is tisztában van. Mikor a 
lélek tudatalatti mélységeiről be-
szélve, a freudizmus világnézeti 
kritikáját adja, mikor illuzió, szug-
geszció és vallás viszonyáról érte-
kezik, mikor az esztétikum lénye-
gét, „a Szépség hazáját" kutat ja — 
bár mindezt a keresztyén eszményi-
ség magas, végső szempontjából 
teszi —, módszerén, stílusáni nyoma 
sem érzik prédikációs, vagy mora-
lizáló tendenciáknak. Viszont pré-
dikációiba lehetőleg nem kever sem 
racionális, sem esztétikai elemeket. 
A művészi elem inkább írásainak 
tömör és világosan tagolt struktu-
rális jellegében rejlik. Művészetét, 
mely önálló szépirodalmi alkotások-
ban is megnyilvánul, s melynek ki-
vételes hatalmát hitem szerint ezután 
fogja még csak teljességében meg-
ismerni a magyar irodalom — mű-
vészetét megőrzi a „Szép" saját, kü-
lön birodalma számára, ahol az tel-
jes joggal és korlátlanul érvénye-
sülhet. Ami munkásságának külön-
böző területeit mégis összekapcsol-
ja: a keresztyén idealizmus, min-
denesetre lelkének középponti napja, 
egyetemes élményének tartalmi vo-
nása. E nagy állócsillag körül ke-
ringenek szellemének bolygócsilla-
gai. Valamennyin ott ragyog ennek 
a győzedelmes Napnak egy sejtel-
mes reflexe, de azért minden boly-
gónak saját, külön fénye és színe 
is van. 

Keresztyén jellegű idealizmusa 
Makkai Sándort semmiképen sem 
gátolja abban, hogy mélységesen 
modern lélek legyen, hogy átérezze 
és önmaga vívódásaiban újra meg 
újra fájdalmasan tapasztalja a mi 
új lelkünk minden keserves kompli-
káltságát, de a jobbért, a nagy-
vonalú egyszerűségért tusakodó vá-
gyakozását is. Szíve érzékeny, el-
méje fogékony még a tőle távolabb 
álló szellemi irányokkal szemben 
is, amennyiben azok valóban szelle-
miek, s a maga egy, igaz Istenét 
imádva, szeretettel és tisztelettel 
tud nézni ismeretlen és idegen iste-
neket is, ha azok valóban istenek. 
Csak a durva bálványimádás, a sö-

tét érzékiség s „a gonosz cselekede-
tekben gyönyörködő értelem" nem 
talál irgalomra ilyenkor tőrré he-
gyezett tolla előtt. 

Könyvét az ú j erdélyi magyar 
irodalom szempontjából különösen 
jelentőssé teszik azok az ismerteté-
sek és kritikák, melyeket a mi 
íróinkról, művészeinkről írt. Nem 
azt köszönjük neki, hogy az érték-
skála milyen magas fokára helye-
zett egyikünket-másikunkat. Kicsi-
nyes és ránk nézve szomorúan jel-
lemző hála volna ez. Azt köszönjük, 
hogy olyan mélyen, megdöbbentően 
megértette a lelkünket, lehatolt leg-
rejtettebb rétegeinkbe, önmagunk 
előtt is homályba hulló szférákba s 
tudatossá tette számunkra lénye-
günket, utunkat, célunkat és esz-
ményeinket. Tette ezt az intuició-
nak olyan erejével, amelyre csak 
művész képes, és az analizisnek 
olyan szabatosságával, amelyre a 
művész egyoldalúsága képtelen. És 
tette azzal az erdélyi lélekkel, amely 
egyedül hivatott Erdély lelkét a 
maga teljességében felfogni és tük-
rözni. 

Szomorúan tekintve annyi drága, 
értékes, eltávozott erdélyi magyar 
után, — mi arra kérjük a velünk 
rendelkező Hatalmasságot: tar tsa 
meg itt közöttünk ezt a gazdag és 
nemes szellemet, s kötözze hozzánk 
a sorsközösség s a szeretet olyan 
erős láncával, hogy azt semmi külső 
hatalom el ne szakíthassa soha. 

Reményik Sándor. 

Egy új Bourget-fordítás. („Állo-
másról-állomásra." Szent István-
Társulat.) 

A modern szerelem pszichológusa 
s a XIX. század lelki betegségei-
nek tudós kutatója ebben a regé-
nyében túlnyomórészt moralistává 
lesz. Azelőtt jórészt csak konstatált 
Bourget. Felfedezte százada legna-
gyobb betegségét: a pesszimizmust. 
Majd tovább ment. Megállapította, 
hogy a századvégi francia letargia 
kórokozó anyaga a forradalmi ideo-
lógia. S a pszichológus most or-
vossá lesz: keresi az eszközöket, 
hogyan lehetne kigyógyítani a ké-
telytől s a forradalmi eszméktől 
megbénult francia közszellemet. 

A L'étape-ban, melynek magyar 
fordítója az „Állomásról-állomásra" 
címet adta, utat mutat a gyógyu-
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lásra. A regény a Monneron-család 
tragédiájával foglalkozik. 

Monneron József, a paraszti sor-
ból lett tanár, forradalmi elveihez 
híven teljesen vallástalanul neveli 
fel gyermekeit. Ezzel azonban sze-
rencsétlenné teszi családját. Gyer-
mekei nélkülözvén a vallás, a dog-
ma megkötő erejét és a hívő lélek-
nek Istennel való nagyszem szoli-
daritását, az élet nagy válaszútján 
elbuknak. Idősebb fia sikkasztó és 
csaló lesz, leánya — az egyénig er-
kölcs alapján állva — elbukik és a 
revolver csövéhez menekül; csak 
ifjabbik fia, Jean menekszik meg: 
megtisztulván a tiszta szerelem él-
ményén s megismervén menyasszo-
nya családjában a gyakorlati katho-
licizmus áldásait, katholikussá lesz. 

Bourget két eszmét domborít ki 
regényében. Az egyik az, hogy a 
hirtelen emélkedés egyik társadal-
mi osztályból a másikba káros és 
egészségtelen jelenség, mert a csa-
lád, elvesztvén természetadta kör-
nyezetét, a gyökértelenek pusztulá-
sára van ítélve. 

A másik elv ebben a mondatban 
foglalható össze: semmisem pótolja 
a vallást: sem a műveltség, sem az 
egyéni lelkiismeret, semmi. A vallás 
nélkülözhetetlen. 

A L'étape irányregény. Tehát a 
legkényesebb műfajhoz tartozik, 
melyben a művészit csak egy lépés 
választja el a — vezércikktől. Bour-
get regénye távol áll a vezércikk-
írányregénytől, de távol áll a világ-
irodalom ama nagy irányregényei-
től is, melyekhez például a Don 
Quijote is tartozik. 

Az író túlságosan sokat moralizál. 
Sokszor azt érezzük, hogy nem a tör-
ténésből folyik a probléma, hanem 
a problémából a történés. Alakjai 
tudatemberek; nemcsak az író veszi 
bonckés alá minden életmegnyilvá-
nulásukat, hanem saját maguk is 
folyton boncolják lelküket: lelkük 
mintegy nyelvükön lebeg. Az író 
ezáltal hallatlan finomságokat rög-
zít meg, bámulatosan tudja moti-
válni a cselekvényt, a pszichológiai 
érveléseknek ebben a fölényes, de 
hideg világában azonban nagyrészt 
elsikkad az érzelmi elem, a tudat-
alatti világnak spontaneitása. Ez az 
oka annak, hogy alakjai sokszor a 
stilizáltság benyomását keltik. A fő-

hősnek, Jeannak, megtérése racio-
nális belátáson alapszik, nem pedig 
a léleknek Istennel való egyesülésé-
ből fakad! 

Mindamellett a könyvnek kiváló 
értékei vannak. Ez a könyv hályogot 
operál le a szemről. És bár Francia-
országban a pszichologista irány 
már az irodalomtörténeté, ezt a 
könyvet nagy eszmegazdagsága és 
találó aktualitása miatt le kellett 
fordítani. 

A kitűnő fordítás bevezetéséül 
Mátrai Rudolf Bourget jelentőségé-
nek és munkásságának mélyreható 
jellemzését adja. Szarka Géza. 

Svéd könyv Magyarországról. 
Backman Ch. Pierre és Leffler Béla: 
Ungern i kultiur och historia (Ma-
gyarország kultúrában és történe-
lemben. Stockholm, 1924). Ritka eset, 
hogy Magyarország történelmi és 
kulturális fejlődéséről idegennyelvű 
munka jelenik meg. A háború utáni 
sok propagandafüzettől eltekintve, 
nagyon kevés könyv van, amely 
a magyarországi eseményeket tár-
gyalja. Hivatalos körök, sajnos, nem 
fektettek nagy súlyt arra, hogy le-
törjék a tervszerűen működő ellen-
séges propagandát és felvilágosítsák 
a félrevezetett külföldi közvéle-
ményt. Inkább néhány érdeklődő 
magánember feladata lett, hogy 
Magyarországról és ennek népéről 
hű képet fessenek a külföld művelt 
osztályai előtt. Ebben a szép törek-
vésben vesz részt az a könyv, amely-
nek címe itt fent olvasható, két ille-
tékes ember közös műve. Az egyik 
Backmann Ch. Pierre, a kiváló svéd 
szerkesztő, a Stockholms-Tidningen 
munkatársa, aki két ízben látogatta 
meg Magyarországot és alapos, sze-
retetteljes és igazságos ismeretekre 
tett szert, amelyeket aztán számos, 
érdekes cikkben írt le. A másik 
Leffler Béla, a stockholmi magyar 
követség volt sajtóelőadója és a 
stockholmi Magyar Társaság spiri-
tus rectora, aki 1919 óta Svédország-
ban elismerésreméltó működést fejt 
ki Magyarország érdekében. Köny-
vük megjelenését a stockholmi Ma-
gyar Társaság támogatása tette le-
hetővé. 

A 156 oldalas könyvnek egy ne-
gyedrészét Magyarország történel-
mének szenteli a két író. Három fe-
jezetben pedig (Magyarország a 
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magyarok előtt; Történelmi vázla-
tok; 1914—1924) igazságos színekkel 
festik Magyarország sorsát; különö-
sen örvendetes, hogy az utóbbi zava-
ros tíz esztendőnek elfogulatlan, 
magyar nemzeti szempontból ki-
elégítő képét adják. A magyar nép 
és a magyar nyelv származásáról, 
sajnos, sok téves felfogás van még 
Svédországban; ezért fontos az ar-
ról szóló két jó fejezet. Azonban van 
egypár ellenvetésem a következő 
három irodalomtörténeti fejezetre 
vonatkozólag (Az irodalom Magyar-
országon; Magyar irodalom svéd 
nyelven; Svéd irodalom Magyar-
országon). Ezek legnagyobb része 
Leffler néhány cikkének átdolgozása, 
amelyek közül kettő svéd folyóira-
tokban már 1918-ban és 1919-ben 
megjelent, a harmadik pedig: az 
„Ungersk lyrik" c. antológiájának 
bevezetéséül szolgált. 

A régibb nagy magyar írók — 
Csokonai, Vörösmarty, Jósika, Pe-
tőfi, Madách, Jókai — s némely 
újabbak — Mikszáth, Herczeg, Ady, 
Móricz Zsigmond — ismertetése si-
került, bár nem mindenkor a leg-
jobb műveit emeli ki az illető író-
nak, Gárdonyi műveit pedig nagyon 
hézagosan sorolja fel. Viszont Mol-
nár Ferenc, Biró Lajos, Szomori 
Dezső érdemöknél aránytalanul töb-
bet kapnak, míg Szabolcska Mihály-
ról szó sincs a könyvben, s Rákosi 
Jenőről is csak a sajtóról szóló feje-
zet emlékezik meg. 

A könyvnek bibliográfiai, „Magyar 
irodalom svéd nyelven" című része 
általában megbízható, de nem tudom 
miért nem említi meg az én fordí-
tásaimat. Érdekes az a fejezet, mely 
a magyarul megjelent svéd irodal-
mat tárgyalja. Hálával emlékezik 
meg a két író Győry Vilmosról, aki 
elég sikeresen fordította magyarra 
Tegnér Frithiof-mondáját (melynek 
első kiadása 1868-ban jelent meg és 
nem 1880-ban, amint Backmann-
Leffler állítják), és tizenkét évvel 
későbben kiadta a „Svéd költőkből" 
c. antológiát. A fejezet végén meg-
említik egy mondatban az én tanít-
ványaim fordítási tevékenységét, 
amely a budapesti svéd lektorátus-
nak 1922. évben történt felállítása 
óta nagy sikerrel folyik. A lefordí-
tott regények közül azonban csak 
egyet említenek. 

A magyarországi színművészetről 

szóló érdekes fejezet után követke-
zik egy rövid, de pontos jegyzék: 
„Magyar színdarabok Svédország-
ban" címmel. Ebben a jegyzékben 
Lengyel, Molnár, Drégely, Biró, 
Földes Imre, Vajda Ernő és Laka-
tos László uralkodnak. Ezek mellett 
Dóczy Lajos és Herczeg Ferenc el-
tűnnek. Hogy ez a szánalmas tény 
minél hamarább megváltozzék, ah-
hoz nem elég egy magánember jó-
akarata és nyelvtudása, hanem a 
magyar kormány és a hivatalos 
színházi tényezők támogatása is ok-
vetlenül szükséges. Az én tapaszta-
lataim szerint az illetékes hatóságok 
teljesen közömbösek az ilyen törek-
vések iránt. 

Négy fejezetben a magyar sajtó-
ról, a tudományos életről, a szép-
művészetről, a magyar zenéről és 
annak mestereiről ad a könyv tar-
talmas jó áttekintést, helyes beállí-
tással. Legérdekesebb fejezete azon-
ban az, amely a magyar népművé-
szetről és a háziiparról szól. Az egy-
pár évvel ezelőtt Svédországban 
rendezett magyar népművészeti ki-
állítás alkalmat adott a svédeknek, 
hogy meggyőződjenek a magyar 
nép fejlett szín- és formaérzékéről. 
Ezzel kapcsolatban ecseteli a két író 
a következő fejezetben az erdélyi 
székelyek életét és szokásait. A 
könyv végén szóba kerül a föld-
mívelés, állattenyésztés, ipar és ke-
reskedelem is. 

Az utolsó fejezet tárgyalja XII. 
Károly és a svédek átvonulását 
Magyarországon 1714-ben, Ballagi 
Aladárnak sok év szorgalmas kuta-
tása után írott értékes munkája 
alapján, mely 1922-ben jelent meg 
és amelynek nemsokára svéd fordí-
tása is elkészül. 

A könyv végén levő bibliográfia 
kissé hézagos. A magyar irodalom-
ról szóló idegennyelvű munkákat 
(Katona-Szinnyei; Riedl; Zolnai 
Béla: Die ung. Literatur 1906—1921, 
az Ung. Jahrbücherben) minden-
esetre inkább kellett volna idézni, 
mint Pintért, kihez a svéd olvasó 
úgysem fordulhat felvilágosításért. 
Viszont, ha már magyarnyelvű mun-
kát felvettek a jegyzékbe, akkor tel-
jes joggal felvehették volna még 
Jákó Margit Mult, jelen, jövő c í m ű 
kitünő munkáját, Szekfű Gyula mű-
veit, s köztük a németül is megjelent 
Staat Ungarnt, meg Lux Ungarn, 
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Szana Ungarn, Lábán Antal Ungarn 
in seiner Dichtung című művét. A 
Tharaud-féle „Där judarna regera" 
(Ha Izrael a király) is helyet foglal-
hatna a jegyzékben. 

A keresztnevek írásában nem kö-
vetkezetes a könyv. Miklós és Niko-
laus, Kálmán és Koloman, Gyula és 
Julius stb. vegyest keveregnek. Kö-
vetkezetesen a magyar alakot kel-
lett volna használni minden esetben. 

A könyv érdemét nem csökkentik 
e megjegyzések. A szép kiállítású 
mű jó és igazságos képet ad Ma-
gyarországról a svéd olvasóknak s 
élénken érezteti, mily méltatlan bá-
násmódban volt része a megcsonkí-
tással e dicső történeti és kulturális 
multú ezeréves szép országnak. 

Lindberg Nils-Herman. 

Erdélyi költők. (Gyüjtemény er-
délyi lírikusok műveiből, 1918—1924. 
Szerkesztette: Farkas Gyula. Berlin, 
1924. Ludwig Voggenreiter Verlag. 
Magyar osztály. A Studium köny-
vesbolt bizománya. Budapest. Mú-
zeum-körút 21.) 

Meg-megújuló örömmel vesszük 
kézbe a Voggenreiter-cég magyar 
könyveit. Az ifjúsági kiadványok 
után most az erdélyi irodalom egy 
pár értékes termékével lép elénk, bi-
zonyságát adva, hogy nemcsak az ol-
vasók szükségletei iránt van érzéke, 
de méltányolja és segíti az írók ne-
héz helyzetét is. Erdélyben eddig még 
nevesebb írók (Áprily, Tompa) is 
maguk voltak kénytelenek kiadni 
könyveiket. A német kiadóvállalat 
most egyszerre négy szerencsésen 
választott s gondosan szerkesztett 
gyüjteményt bocsát rendelkezésünk-
re. Az egyik kötet: Erdély lelke, 
Kristóf György összeállításában ti-
zenegy erdélyi író elbeszélését hozza. 
A másik kötet Gyallay Domokos: 
Föld népe c. könyve, mely az író pa-
raszt-novelláit tartalmazza. A har-
madik Walter Gyula: Izenet a vi-
lágnak c. verskötete. Mind a három 
kötettel részletesebben is foglalko-
zunk még s most csak megemlíté-
sükre szorítkozunk. A negyedik kö-
tet Erdélyi költők címen jelent meg 
s ebben Farkas Gyula Berlinben élő 
lelkes honfitársunk egy szép előszó 
keretében rajzolja meg az erdélyi 
líra fejlődésének rövid történetét. 
Farkas nemcsak az esztétikus szép-
érzékével csüng ez irodalmon, hanem 

a fa já t szerető lélek hevülésével és 
büszkeségével is. Tudása, ízlése s kü-
lönösen irodalomtörténeti szemlélete 
(ez utóbbi hosszas tanulmányok 
eredményeképen alakul ki s nem 
adatik ingyen, mint ezt némely fia-
talabb generációhoz tartozó bölcsünk 
képzeli) mégis megóvja a túlzások-
tól s helyes érzékkel hangsúlyozza, 
hogy az erdélyi irodalom külön-
állóságának irodalomtörténetünkben 
nincs hagyománya. „Sokkal kisebb 
nép vagyunk, mintsem hogy meg-
engedhetnők magunknak a külön 
irodalmak luxusát. A német vagy 
angol nép sem ismer pl. külön oszt-
rák, vagy svájci német, illetőleg 
gyarmati angol irodalmat." Antholo-
giájának épp az a célzata, hogy az 
erdélyi irodalom ismét beolvadjon az 
egyetemes magyar irodalom nagy 
folyamába. — A magvas előszón kí-
vül Farkas Gyula egy „Függelék-
ben az erdélyi költők életrajzára, pá-
lyájára, műveire nézve közöl adato-
kat s a verseken kívül ezekkel is 
támpontot kíván adni az olvasónak a 
költőkről formálandó ítélethez. 

Tizennégy költőt szólaltat meg a 
gyüjtemény. Áprily Lajostól 14, 
Berde Máriától 6, Nagy Emmától 10, 
Olosz Lajostól 11, Reményik Sándor-
tól 16, Szombati-Szabó Istvántól 13, 
Tompa Lászlótól 12, Walter Gyulától 
7 verset közöl. Az olvasóink előtt ke-
vésbbé ismert költők közül is nem 
egy csinos verssel szerepel: Farcádi 
Sándor, Finta Gerő, Finta Zoltán, 
N. Jánossy Béla, Serestély Béla, 
Szentimrey Jenő. A versek megvá-
lasztása szerencsés s így az olvasó 
abban a kedvező helyzetben van, 
hogy a szétszórtan megjelent s néha 
nehezen megszerezhető költői termé-
kek javarészét együtt olvashatja. Az 
első lírai antológia ez, mely erdélyi 
költőinket értékükhöz méltó gondos 
átnézésben, jellemzésben s külső ki-
állításban hozza elénk. Itt-ott sajnál-
juk, hogy egyik-másik költőtől töb-
bet nem kapunk, (mint pl. Berde Má-
riától, kinek egész kötetnyi verse vár 
kiadásra), de úgy látszik, a szer-
kesztőt a kötet terjedelme is korlá-
tozta. 

Bár a gyüjtemény a költők leg-
jellemzőbb verseit szemelgette ki, 
mégsem volna méltányos, hogy — 
különösen az ifjabb s olvasóink előtt 
kevésbbé ismert költőkről — egy pár 
versük alapján mondjunk végleges 
ítéletet. Így csak általánosságban 
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állapítjuk meg, hogy a konzervati-
vebb csapásokon haladóktól (Seres-
tély Béla) a legszélsőbb modernekig 
(Szentimrey Jenő) több költői irányt 
mutatnak be, különböző formatörek-
vésekkel. Költészetük értékéről rész-
letesebb bírálatot azonban csak ön-
álló versköteteik alapján fogunk 
mondani. — rtm. — 

Vietorisz József: Senki Pál. (A 
Magyar Tudományos Akadémia Ná-
dasdy-pályadíjávai jutalmazott köl-
tői elbeszélés.) 

Talán nincs még egy nemzet 
Európában, melynek modern iro-
dalmában a verses regény annyi 
művelőre talált volna, mint miná-
lunk. Arany János Bolond Istókjá-
tól, Arany László Délibábok hősétől 
és Gyulai Pál Romhányijától 
kezdve mennyi törekvés irányult a 
verses regény és a hosszabb költői 
elbeszélés felé. A legutóbbi évek 
termései közül Bárd Miklósnak Ve-
zeklése (1920) és Szegedi Istvánnak 
Gurul a szív (1923) című munkája 
után íme, itt van Vietorisz József 
Senki Pálja, mutatván, hogy e mű-
faj éppen nincsen kiveszőben. 

Pedig talán a legkényesebb mű-
forma ez! Olyan nehézségeket kell 
kiegyensúlyoznia, olyan szakadéko-
kon átugornia, melyek elméletileg 
szinte áthidalhatatlanoknak látsza-
nak, s melyeknek keresztülvitelére 
csak rendkívüli talentum képes. 
Mert a verses regény nem egysze-
rűen versbe szedett regény, amelyet 
a prózaitól csak a hangulat és stílus 
emelkedettsége különböztet meg. 
Míg a prózai és a verses forma kü-
lönbsége a drámának egyáltalá-
ban nem vág műfaji lényegébe, s a 
prózában és versben írt drámát sem-
minemű poétikai felfogás sem vá-
laszthatja külön, addig a kötetlen és 
kötött formában írt regény között 
szakadékos ellentét van. A regény 
— a differenciáltabb életű, az anali-
zisre hajló korszakoknak ez a vezető 
műfaja — nemcsak megtűri, hanem 
követeli a reflexiót, az aprólékosan 
gondos lélekfestést és a szociális mi-
liő szélesebb rajzolását. Mindeme 
feladat azonban igazán csak prózá-
ban oldható meg. A vers a maga 
egész lényegével, pusztán már vers-
voltával is bizonyos stilizálásra, a 
részletek mellőzésére, bizonyos nagy-
vonalú ábrázolásra kényszeríti a 
költőt, s reflexióra, okoskodásra ép-

pen nem alkalmas. Ilyenfélét maga 
Byron a verses regénynek e leg-
geniálisabb művelője is érezett, mi-
kor Don Juanjában ezeket mondja: 
. . . Mert rím s raison egymással egyre vív, 
Ez érteményt, az csengést követelve. 

(XI. Ének. Ábrányi Emil ford.) 

Innen van, hogy a verses regény 
szerzője lírai kitérésekkel, csapongó 
és szellemes ötletekkel, s művészi le-
író részekkel kárpótol az elmaradt 
szélesebb miliőrajzért és aprólékos 
lélekfestésért. Az efaj ta műveknek 
fővarázsa nem is annyira cselek-
ménybe rögződő tartalmukban van, 
mint azokban a díszítő elemekben, 
amelyeket a költőnek lírai vagy le-
író tehetsége az elbeszélés keretei 
közé alkot. 

A verses regénynek két nagy vi-
lágirodalmi mintája van: Byron 
Don Juanja és Puskin Anyeginje. 
Amaz életrajzszerű fonálra fűzi fel 
az eseményeket és hangulatokat, 
kezdve hősének gyermekkorán és 
folytatva fejlődése további sorrend-
szerű fokai szerint. Puskin Anyegin-
je szorosabban megkomponált törté-
net: a hős életének csak egyetlen je-
lentékeny mozzanata; szóval inkább 
novella, mint regény. A mi irodal-
munkban Arany János inkább Byron 
modorát követi, Gyulai Pál pedig 
Puskin formájához csatlakozik. 
Arany Lászlóra is inkább Byron ha-
tott, de munkájától éppen nem elő-
nyére tér el annyiban, hogy szélesebb 
és reflexióval teltebb képet akar fes-
teni kora társadalmának erkölcsi és 
anyagi állapotáról, mint amennyit a 
verses forma elbír. 

Hogy azonban arra a legújabb köl-
tői elbeszélésre térjünk át, amely e 
gondolatok közlésére alkalmat adott: 
Vietorisz József Senki Pálja szintén 
Byron felé hajlik. Maga mondja az 
Előhang utolsó soraiban: 

A Senki Pál is lesz talán 
Egy morzsa Byron asztalán. 

Ez is „kezdi a legkezdetén", hősé-
nek gyermekkorán, és végzi — mivel 
Senki Pál maga a költő — a leg-
utóbbi esztendőkön. Ez az önéletrajz-
szerű elbeszélés azonban, sajnos, 
csak mintegy a formának kereteiben 
követi nagy előzőit. Abban azonban, 
ami a verses regény s a hosszabb köl-
tői elbeszélés főszépségét teszi, a lírai 
kitérésekben, a festői részletekben, a 
szeszélyes, de annyira bájos elcsapon-
gásokban, a Senki Pál meglehetősen 
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szegény. A költő egyáltalán minden-
ben, ami elragadtatásba lendülhetne 
ki, és ami lírává forrósodhatnék? — 
akarva-e vagy akaratlanul? — a kel-
leténél szigorúbb mértéket tart. így 
azután ez az egész kis mű voltaképen 
csak vázlat marad, csak aféle frissen 
odavetett skicc, amelynek teljes ki-
dolgozásával írója adós marad. Hogy 
nem akarta e kereteket súlyos lélek-
tani analizissel kitölteni, hogy nem 
törekedett széles társadalom-rajzra, 
az csak helyes műízlését mutatja. 
Hanem hogy ez életrajzi keretek 
csupasz keretek maradtak, hogy csu-
pán körvonalaknak hatnak, hogy a 
„pőre tartalom" nem tudott tarkább 
formát magára ölteni, hogy ez ön-
életrajzszerű elbeszélés. — melyben 
pedig a szubjektivebb, a líraibb len-
dületű hangulatok szinte kínálton-
kínálkoztak —, az az egész mű ha-
tására döntő hiba volt. Így aztán ez 
öténekes kis verses regény olyanféle-
képen hat, mintha egy vidéki udvar-
ház repkénydíszítéséhez csak a fa-
vázat állították volna fel, a vadszőlő, 
hajnalka és más folyondárok dekora-
tív pompája azonban kimaradt volna 
közülük. 

Általában az a benyomásunk, mint-
ha a szerző több kiszámítottsággal 
dolgozott volna, mint amennyi taná-
csos lehetne, vagy legalább is e kiszá-
mítottságot kelleténél világosabban 
fedte volna fel. Így például ez öt ének 
mindegyike — szinte tüntetőleg — 
huszonöt versszakból áll. Az egyes 
énekek címei is a maguk kere-
sett alliterációival és még kereset-
tebb fokozatosságukkal (Képek ker-
getője, — Álmok álmodója, — Éltet él-
vezője, — Harcok harcolója — Sorsok 
siratója) inkább a tervező értelmet 
látszanak ambicionálni, mint valami 
fakadóbb költői önkénytelenséget. 
Pedig egy-egy versszakában Vieto-
risz József igazi költőnek mutatko-
zik, akinek lelkesedése nagyon 
szimpatikus, akinek érző szíve me-
leget sugároz, s aki megkapóan 
őszinte hangokra tud fakadni. Baj 
azonban, hogy ezt a lendületet 
nyomban féken rántja, hogy hevü-
letét azonnal lehűteni igyekszik. 
Milyen szívesen vettünk volna több 
líraiságot például katonáskodása 
vagy fiatal tanársága éveinek él-
ményeiből, a világháború vagy az 
oláh fogság keserűségeinek benyo-
másaiból! Egy-egy találóan szatiri-
kus villanását olvasva, bizony na-

Napkelet. 

gyon sajnáljuk, hogy nem engedi 
jobban szabadjára humorizáló ked-
vét, például a nyírségi társadalmi 
élet bemutatásában. Isten ments! 
nem az okoskodás, nem valami 
nagyképű társadalmi rajz elmara-
dásáért nehezteljük, inkább egy-egy 
futó körvonalú genre-képet vártunk 
volna, egy-egy uzsonna-pletyka, egy-
egy kvaterkázás hangulatának meg-
festését. Úgy vesszük észre, hogy 
mindehhez igazi talentuma volna az 
írónak, s bizony nagy kár, hogy ön-
magát a nagyobb hatástól, publiku-
mát a nagyobb gyönyörűségtől 
megfosztotta. 

Külső formakészsége teljesnek 
mondható. Üj fordulatokkal nem 
kápráztat el, rímei sem túlságosan 
eredetiek, de feltűnő könnyen és ke-
csesen versel. Nyelve is hajlékony 
és eleven. Versformájául igen he-
lyes érzékkel választotta a Hímfy-
versszak jambikus változatát, azt, 
amelyet Szász Károly kezdett Lo-
sárdy Zsuzsannájában, s amelyet 
Gyulai Pál is olyan hatással alkal-
mazott a Romhányiban. Íme muta-
tóba egy tartalmilag is jellegzetes 
strófa a Senki Pálból: 

Vidéki költő! — mennyi gúny van 
Elrejtve e két szó alatt; 

Magában azt gondolta: úgy van! 
És szótlanul tovább haladt. . . 

Vidéki költő! — sanda szemmel 
Néz rá sok ifjú óriás; 

Vagy jól vagy rosszul ír az ember, 
Miért ez új osztályozás? 

Vidéki, — mért nem nyirvidéki? 
Hisz Nyirvidék a lapja néki! 

Mégis bolond, amit mivel: 
Mért nem üvölt a többivel? 

Mi egyáltalában nem tart juk Vie-
torisz Józsefet ama banálisan tipi-
kus vidéki költőnek. E költői elbe-
szélése több olyan jegyét mu-
tat ja a talentumnak, amely ha meg 
tudna szabadulni a néhol nagyon is 
prózaiasító értelem jármától, bizo-
nyosan több jeles munkát adhatna 
irodalmunknak. Galamb Sándor. 

Ady koszorúja. (Magyar költők 
verseiből egybefűzte Rozsnyay Kál-
mán. Szeghalom, 1925.) A mindjob-
ban gazdagodó Ády-irodalomnak ér-
dekes terméke ez a tizenhárom ívre 
terjedő antológia, melynek meg-
lepően szép kiállítása valóban be-
csületére válik Tóth és Mező szeg-
halmi könyvnyomtatómesterek mű-
helyének. 

Összeállítója, Rozsnyay Kálmán, 
nagy utánjárással felkutatta mind-

25 
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azokat a lírai megnyilatkozásokat, 
amelyek az utolsó két évtized ma-
gyar költészetében Ady Endre sze-
mélyéhez és költői pályájához kap-
csolódnak. A vonatkozásokat a szer-
kesztő a lehető legtágabban értel-
mezte: az Adyval foglalkozó költe-
mények mellett helyet adott olya-
noknak is, melyeket pusztán az 
ajánlás csatol Ady nevéhez. S az el-
érhető teljességre törekedvén, gyüj-
tésére kritikai mértéket sem igen al-
kalmazott; ami bármely rangú és 
rendű sajtótermékben nyilvánosság 
elé került, azt dokumentumnak te-
kintette és besorozta. Ebből eleve 
gyanítható, hogy ez a „koszorú" a 
valódi s művirágok igen tarka fű-
zérévé lett: nemes, művészi ihletésű 
és formájú alkotások, meg ügye-
fogyott próbálkozások s nagyhangú 
ürességek itt egymást váltogat-
ják; s e szomszédságnak természete-
sen inkább az utóbbiak vallják ká-
rát. A kötet végén a szerzők név-
sora is némileg az „egy cigány, 
egy király" mesetársaságát ju t ta t ja 
eszünkbe. 

Igen érthető, hogy a gyüjtemény 
tartalmilag nem is nyujt nagyobb 
meglepetéseket. Végső benyomá-
sunk az, hogy Adyval kapcsolatos 
megnyilatkozásaikban is leginkább 
azok szavára figyelünk, kik egyéb-
ként is szép és mély verseket szok-
tak írni. A tehetségteleneken pedig 
éppen nem segít az a körülmény, 
hogy ártatlan mozsárágyúikat Ady 
mellett, vagy Ady ellen vonultatják 
fel. Tóth Árpád fiatalos rajongása, 

önérzetes odaadása talán a kötet leg-
szebb darabjában köszönt újra iga-
zán meghitt ismerősül; Juhász 
Gyula elégikus visszaemlékezései-
ben meleg szív van és szinte szerze-
tesi hűség; Kosztolányi inkább szí-
nes impressziókban emlékezik, de 
érett művészettel; Babits „Tomi"-
ból küldött hódolata költőjének leg-
személyesebb megnyilatkozásai kö-
zül való, de — éppen ezért — in-
kább Babitsra. jellemző, mint Adyra; 
Reményik Sándor búcsúszava a ha-
lott Adyhoz nemes magyar gyász-
beszéd; végül Nil brassai verse finom 
asszonyi líra. S ezzel körülbelül ki 
is merül a megemlítésre méltóbb 
darabok sora. Bizonyos érdeklődésre 
számíthatnak még az agg (azóta el-
húnyt) Jékey Aladár fiatalosan lel-
kes versei is: azt az irodalmi téren 
nem éppen gyakori jelenséget mu-
tatják, mikor a tél megértéssel és 
szeretettel nézi a tavasz zsendülését. 

A kötet egyébként csaknem száz 
költő (vagy legalább versíró) tollá-
ból, száznál jóval több lírai darabot 
sorakoztat fel, pedig egy jegyzet 
szerint a „koszorú" ebben a formá-
ban még nem is teljes. Jó gondolat 
volt a hatalmas anyagot időrendben 
közölni; így a lírai kórus mintegy 
végigkíséri Ady egész pályáját, éle-
tében ós halála óta. Nem érdektelen, 
hogy a gyüjteménynek csak mint-
egy negyedrésze esik Ady működé-
sének tizenkét évére, háromnegyede 
pedig a még csak hat éve halott 
költővel foglalkozik. 

Rédey Tivadar. 



S Z E M L E 

Aquinói Szent Tamás. 
(Születésének hétszázadik évfordulójára.) 

A nagy embereket" gyakran és 
találóan hasonlították hegyóriások-
hoz, melyeket hatalmas körvona-
laikban annál tisztábban látunk, 
mentől inkább távolodunk tőlük. 
Aquinói Szent Tamással is így va-
gyunk: a keresztény világ e titáni 
gondolkodójának nagyságát hét-
száz esztendő ködén keresztül ma 
inkább felismerjük, mint száz esz-
tendővel ezelőtt. 

Aquinói Tamás bölcselete a görög 
filozófiában, és pedig annak legéret-
tebb termékében: Aristoteles rend-
szerében gyökerezik. Hogy e körül-
mény teljes jelentőségét felismer-
hessük, néhány megállapítást kell 
előrebocsátanunk a hellén és a ke-
resztény gondolkodás általános vi-
szonyára nézve. 

A görög gondolkodás által kifej-
lesztett fogalmak nélkül — aminő 
pl. „anyag" és „szellem", „ok" és „oko-
zat", „substantia" és „accidentia" — 
a keresztény tanítás nagy igazsá-
gait nem lehetett volna szabatosan 
kifejezni és minden félreértést ki-
záróan dogmákba sűríteni. A görög 
filozófia pedig három nagy hullám-
ban termékenyítette meg évszáza-
dok folyamán a keresztény gondol-
kodást. 

Az első hullám az egyházatyák 
korában járta át a lelkeket, midőn 
Platon mély és rejtelmes bölcselete 
vitte előre a keresztény gondolatot. 
E korszak legérettebb gyümölcse 
Szent Ágoston hatalmas körvonalú 
filozófiája, mely a keresztény isten-
eszmét a plátói örök ideák tanával 
kapcsolta össze. 

A második gondolathullám, mely 
a görög szellemből kiindulva, hó-
dító útjában a IX. században érin-
tette a keresztény gondolkodókat, 
Scotus Erigena tanításában jutott 
kifejezésre. Itt a neoplatonizmus 
hatásáról van szó, mely azonban 
csak később termette meg érett gyü-
mölcseit. 

Végre a harmadik termékenyítő 

ár a XIII . században öntötte el a 
bölcseleti gondolkodás mezejét, mi-
dőn ismeretesekké váltak Aristote-
les összes reánkmaradt iratai Euró-
pában. Ennek a hullámnak a tete-
jén jelenik meg a német Albertus 
Magnus és nagy tanítványa: az 
olasz grófi család nemes sarja: 
Aquinói Szent Tamás. Hogy tehát 
ez utóbbi filozófiájának alapgondo-
latait megérthessük, Aristoteles vi-
lág- és életfelfogásának lényegéről 
kell megemlékeznünk. 

Aristoteles szerint a véges és ér-
zékelhető világon kívül áll a sze-
mélyes, szellemi abszolut lény: Is-
ten. Isten nem teremti, csak örök-
től fogva mozgatja a világot azál-
tal, hogy önmaga, mint legfőbb 
tökély iránt vágyat és szeretetet 
ébreszt minden létezőben. Mert min-
den, ami létezik, arra törekszik, 
hogy a maga lényegét, azaz sajátos 
mivoltát minél teljesebben kifejtse. 
Így például a gyermek növekedése 
nem egyéb, mint a gyermek emberi 
mivoltának kibontakozása, annak 
felszabadulása. Ámde e folyamat 
minden téren csak úgy indulhat 
meg, ha valami külső indíték hat a 
létezőre. A mag is csak akkor kezd 
csirázni, ha kedvező külső körülmé-
nyek (hő, talaj, nedvesség) kivált-
ják belőle a szunnyadó képességek 
valóraválását. A világfolyamat nem 
egyéb, mint lehetőségek fokozatos 
realizálódása. A külső „mozgató 
okok" sorában azonban nem lehet a 
végtelenségig visszamennünk, mert 
hiszen a végtelen oksor sohasem 
érhetne valamely határozott ered-
ményre. Tehát kell egy ősi, „első 
mozgatót" felvennünk, mely mint 
Absolutum különbözik a tőle függő 
Relativumtól, a világtól. E végső 
oknak szellemi természetűnek kell 
lennie, mert hiszen tiszta tevékeny-
ség és nem is változhat, mert ha 
változnék, maga is egy további 
külső indítékra szorulna s így nem 
lehetne már első mozgató ok. Isten 
tehát végső felszabadítója s ezáltal 
tökéletesítője és boldogítója minden 
létezőnek: csak Őt szeretve lehetünk 
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valóban jók, erősek és boldogok. 
Tehát a görög gondolkodás végső 
eredménye szerint is az Isten iránti 
szeretet a világ első mozgatója s a 
mindenség végső célja az, hogy mi-
nél hasonlóbbá váljék tökéletesség-
ben Istenhez. 

Aristoteles mély bölcselete tehát 
nem idegen a keresztény gondolat-
világtól: az alapigazságokban talál-
koznak s ezért tudtak a középkor-
ban annyira összeforrni egymással. 
Aquinói Szent Tamás legmélyebb 
jelentősége abban áll, hogy az aris-
totelesi bölcseletet a keresztény lé-
lek kincseiből merített tartalommal 
gazdagította. Már Platon tanította, 
hogy az ember nemcsak eszével, de 
egész mivoltával filozofál. És való-
ban: mentül gazdagabb a gondol-
kodó lelkivilága, annál több és ter-
mékenyebb kiindulóponttal rendel-
kezik, amelyet kiaknázva mind több 
és több igazságot ismerhet fel. 
Hogy tehát azt a többletet kimutat-
hassuk, melyet Szent Tamás bölcse-
lete képvisel Aristoteles szel szem-
ben, azt a gazdagodást kell szem-
ügyre vennünk, mellyel a keresz-
ténység általában gyarapította az 
emberi lelket. 

A görög filozófusok életfölfogá-
sában egyik legfeltűnőbb vonás, 
hogy valamennyien a „bölcs"-ben 
látják az ember eszményét. A böl-
cset pedig olyan embernek gondol-
ták, ki tudományos belátás által 
jut élete helyes fölfogásához és ala-
kításához. Evvel szemben az Űr 
Jézus a kisdedeket állította mind-
nyájunk elé követendő mintaképül: 
csak azoké a mennyek országa, kik 
a gyermeki lélek tisztaságán ke-
resztül ismerik fel az élet nagy 
igazságait. A cinikus filozófus egy 
i f jú kérdésére, hogy mire töreked-
jék, azt válaszolta, hogy „vagy 
észre tégy szert, vagy kötélre" — s 
voltaképen ebben a nyers mondás-
ban hangzik ki a pogány ókor egész 
életbölcsesége. Ezzel ellentétben a 
keresztény tanítást megkapóan mu-
ta t ja az a mód, ahogyan a közép-
kori áhítat az észnek az értékét te-
kintette. Albertus Magnus — Szent 
Tamás mestere és bölcseletének út-
törője — nehezen fejlődő gyermek-
ből tüneményes gyorsasággal korá-
nak legnagyobb tudósává vált, 
hogy azután az aggkor elején korai 
szellemi hanyatlásnak induljon. Ezt 
a feltűnő jelenséget az áhítatos hí-

vők úgy magyarázták, hogy Alber-
tus Magnus, ki a Boldogságos Szűz 
mély tisztelője volt, az Isten Any-
jától azt a különös kegyelmet nyer-
te, hogy ne nagy tudásával, de 
egyedül ártatlan gyermeki hitével 
mehessen át az örökkévalóságba. E 
kis történet minden elméleti fejte-
getésnél élesebben mutatja az élet-
fölfogás amaz eltolódását, melyet a 
keresztény tanítás a görög gondol-
kodással szemben létrehozott. 

A második többlet a megváltás 
eszméjéből fakad. Ez abban a hit-
ben gyökerezik, hogy Isten irán-
tunk való mérhetetlen szeretetétől 
indítva halandó emberré vált, hogy 
érettünk meghalhasson. Már Aris-
toteles mély gondolkodásában meg-
csillan — mint láttuk — ama belá-
tás, hogy mindenek Isten után vá-
gyódnak s csak ennek alapján ért-
hető meg minden változás ós min-
den fejlődés a világon. De azt még 
nem sikerült a nagy görög bölcsész-
nek felismernie, hogy Isten mivol-
tából következik, hogy Ő is szeret 
bennünket, még pedig lényéhez mél-
tóan oly végtelen szeretettel, mely-
hez képest a mi szegény kis emberi 
szívünk minden szeretete csak csöpp 
a tengerhez mérve. 

Evvel a mozzanattal függ össze 
a keresztény életfölfogás harmadik 
sajátossága a hellén állásponthoz 
viszonyítva: a keresztény fájdalom. 
Ez végső gyökerében abból a tudat-
ból fakad, hogy az érettünk szen-
vedő s a bennünket megváltó Is-
tent bűneinkkel napról-napra to-
vább bántalmazzuk. Goethe mély 
mondása, hogy „Wir leiden alle am 
Leben" — a keresztény tanítás meg-
világításában azt teszi, hogy sóvár-
gunk az örök Tökéletesség után, 
melytől azonban e földön emberi 
gyarlóságunk elérhetetlen messze-
ségben tart. E fájdalom minden 
életörömnek is állandó sötét hát-
tere. Herczeg Ferenc egyik legszebb 
és legmélyebb regényében, az „Álom-
ország"-ban említi, hogy midőn az 
utasok Konstantinápolyban az Aja 
Szófiát tekintik meg, feltűnik ne-
kik, hogy annak a mohamedánok 
által sűrűn bearanyozott mennyeze-
tén is meglátszik a töviskoszorúzta 
nagy Krisztus-fej. Így tör át e vi-
lág minden gyönyörűségén keresz-
tül az örök keresztény fájdalom, 
melyet csak ideiglenesen tud az 
emberi lélek felejteni. 
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Ha a keresztény lélek e három-

rendbeli többletét szemügyre vesz-
szük, csakhamar felismerjük, hogy 
azok voltaképen egy tőből fakad-
nak: abból a hitből, hogy a szeretet 
a legnagyobb hatalom a minden-
ségben. A gyermek azért ér többet 
a bölcsnél, mert a szeretet becse-
sebb az észnél. Isten emberré lett, 
hogy értünk szenvedhessen, mert 
ily módon megérteti velünk, hogy 
a szeretet végtelen ereje az Isten-
Ember legnagyobb csodáját is létre-
hozza. A keresztény fájdalom is Is-
ten szeretetéből fakad s csak az 
örök szeretettől hisz és remél egy-
kor gyógyulást. 

Az igazi, végső formulára hozott 
többlet Aquinói Szent Tamás lelké-
ben a görög szellemmel szemben a 
mindeneket átható, világokat építő 
izzó szeretet felismerése a mindene 
ségben. Ezért filozófiája sokkal szé-
lesebb alapon épül fel, mint Aris-
totelesé: jóval több élmény fogan-
tyúja van az érzéki világ érzék-
fölötti magyarázatához, mint a 
nagy görög bölcsnek. Röviden: a 
thomismus lényege a szeretet fé-
nyességénél gyarapodó aristotelikus 
istenismeret. 

Legyen szabad ezt néhány példá-
val megvilágítanunk. Láttuk, hogy 
Aristotelesnél még úgyszólván nyo-
ma sincs annak, hogy Isten 
szereti a világot: csak a világnak 
Isten utáni való sóvárgását ismerte 
fel. Evvel szemben Aquinói Tamás 
mesteri dialektikával vezeti le 
„Summa Theologicájában" (I. 22. 1), 
hogy Isten mibenlétéből fakad, hogy 
mindeneket áthat szeretetével. Mert 
ha Istenben mint a legtökéletesebb 
szellemi lényben akaratot kell fel-
tennünk, akkor szeretetet is kell 
neki tulajdonítanunk, mert hiszen 
az akaratot végelemzésben mindig 
valaminek a szeretete indítja és él-
teti: a gyűlölet is csak negativ 
szeretet. De ha Isten szeret — foly-
tatja okoskodását Szent Tamás —, 
akkor szeretetének minden létezőre 
ki kell terjednie, mert hiszen min-
den létezőben van valami — bár-
mily csekély fokú — tökéletesség, 
ami őt egy mindentudó elme szá-
mára szeretetreméltóvá teszi. Ha-
sonlóképen kimutatja Szent Tamás, 
hogy Isten mivoltából következik 
igazságossága és végtelen irgalmas-
sága, éppúgy, mint az, hogy gond-
viselésével állandóan őrködik a leg-

szerényebb kis létezőn is. A filozó-
fiai isteneszme csak abban a mér-
tékben fejlődhetett és gazdagodha-
tott, amint a keresztény lelkiélet 
mélységeinek kibontakozásával a 
gondolkodók szeme is élesedett ad-
dig nem is sejtett lelki árnyalatok 
észrevevésére. Aquinói Tamás is 
azért gazdagította istenismeretün-
ket, mert szent is volt, akinek lelke 
mindnyájunkénál közelebb állott az 
isteni tökéletességhez. 

Herman Schell, a nagy német teo-
lógus Aquinói Tamás bölcseletének 
legjellegzetesebb vonásait abban 
foglalja össze, hogy annak bizalma 
van az emberi ész erejében, továbbá, 
hogy az okság elvének abszolut ér-
vényére épít s végül, hogy minden 
ismeretünk szigorúan tapasztalati 
megalapozását kívánja. Mindezt 
azonban már Aristoteles is taní-
totta s így e tételek nem jellemzik 
sajátképen Szent Tamás bölcseletét. 
Ellenben eredeti az a mód, amint ez 
alaptételeket a mi nagy filozófusunk 
mindenek végső magyarázó elvével 
hozza összefüggésbe. Azt tanítja, 
hogy az általunk megismerhető 
igazság örök és objektiv, mert Is-
ten örök eszméivel van egybeforrva. 
Az okság elvének is azért van ab-
szolut érvénye, mert Isten tiszta 
tevékenységével (actus purus) már 
adva van e principium fennállása. 
És minden megismerésünket azért 
kell a tapasztalatból kiindulva meg-
alapoznunk, mert Isten, ki maga az 
Igazság, a világban nyilatkozik 
meg az emberi elme számára. 

Bármely oldalról is tekintjük tehát 
Szent Tamás filozófiáját, annak él-
tető gyökereként mindig és minde-
nütt Isten eszméjére bukkanunk. 
Ö maga is így látta gondolkodásá-
nak alapját. Midőn jó barátja, 
Szent Bonaventura, egy ízben meg-
látogatta őt cellájában, azt a kér-
dést intézte hozzá, hogy honnan 
meríti mélységes és eredeti gondo-
latait. Szent Tamás válaszképen szó 
nélkül a feszületre mutatott. E kéz-
mozdulatban benne van egész élete 
és tanítása. De benne van elmúlása 
is. Halálos ágyán utolsó szava az 
Énekek Énekének ama sóhajtása 
volt, hogy „a Hozzád való szeretet-
től meghalok”. A szeretet éltette 
minden gondolatát s ez vitte át az 
örökkévalóságba is. Midőn mi, a 
huszadik század epigon filozófusai, 
meghajtjuk elismerésünk és hálánk 
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zászlaját nagy szelleme előtt, egy-
hangúan vallhatjuk a minket egyéb-
ként elválasztó minden meggyőző-
désen túl, hogy Szent Tamás meg-
tanított bennünket arra, ami talán 
a legnagyobb bölcseség e földön, 
hogy csak a szeretet világosságánál 
találhatjuk meg az igazságot. 

Pauler Ákos. 

Zenei szemle. 
Az Operaház helyzete még min-

dig nem tisztázódott. Nagy meg-
nyugvás, hogy a kultuszminiszter 
vette kezébe a művészeti válság 
megoldását, amely nem is annyira 
művészeti, mint inkább pénzügyi 
természetű s szerencsétlen orszá-
gunk szétszaggatásával és az ebből 
folyó nyomasztó anyagi helyzettel 
áll összefüggésben. 

Egy bizonyos: ilyen költséges mű-
intézetet a mai Magyarország fenn-
tartani nem képes. Most tehát azon 
fáradozik a kultuszminiszter, hogy 
az adott anyagi helyzet mellett mi 
módon lehetne megtartani a régi 
művészeti színvonalat. Itt is, mint 
csaknem minden kérdésben, sze-
mélyi momentumok szerencsés meg-
találásától függ a megfelelő meg-
oldás. Az intéző körök figyelmét 
csak arra akarjuk felhívni, hogy 
Kerner István grandiózus művé-
szetének erejét okvetlenül igénybe 
kellene venni s Márkus László fő-
rendezői talentumát sem lehet mel-
lőzni. Kerner tekintélyes szavára 
munkába állott a sztrájkoló zene-
kar. Az ő művészi súlya olyan, hogy 
minden operaház dédelgetve lesné 
véleményeit és irányító szavait. 
E helyett mindeddig csak üres 
szimbólumként akasztották rá a fő-
zeneigazgatói címet s még a mű-
sorokat is nélküle állapították meg. 
Igaz, hogy kissé beteges és fáradt 
ember. De annyira él-hal az Opera-
házért, hogy meg lehetne találni a 
módját értékes tapasztalatai gyü-
mölcsöztetésének. Márkus László 
is beigazolta, hogy az Operaház 
egyik hatalmas művészoszlopa. A 
főrendezői munkálkodás minden 
szálát az ő kezébe kellene adni s 
mint ahogy Alszeghy Kálmán csak-
nem negyven éven át egyedül 
győzte ezt a munkát, megfelelő 
segéderőkkel ő is elvégezné. Így a 
művészeti színvonal nem szállhatna 
alább. 

A könnyebb rész most már az ad-
minisztrativ igazgató megválasz-
tása. Lehetne (szükségből) nem mu-
zsikus is. Hiszen Bécs világhírű 
operaháza is akkor élte virágkorát, 
mikor nem karmester ült az igaz-
gatói székben. De ha megkapnók 
igazgatónak Poldini Edét, nagyhírű 
hazánkfiát — megnyugodhatnánk. 
Poldini csaknem egy negyedszá-
zada nem él közöttünk, a magyar 
protekciózás intézményeket sor-
vasztó szálai nem kötöznék le erős 
és tiszta kezét. Áldozatokat is meg-
érne ez a megoldás. Ha Poldini nem 
vállalná ezt az állást, Kernerrel és 
Márkussal karöltve művészetszerető 
és energikus ember el tudná igaz-
gatni az Operaházat. 

* 

Mióta újra játszanak az Opera-
házban, az előadások általában 
gyöngék. Érződik valahogy, hogy 
még nem jött meg a gazda. 

Puccini emlékére a nagy mester 
műveiből ciklust rendezett az Ope-
raház, mely az előadások szünetelé-
sével megszakadt. A Bohémélet, 
Tosca, Pillangókisasszony és a Trip-
tichon után most a zeneköltő első 
világsikert aratott művének, a 
Manon-Lescautnak előadásával fe-
jezték be a ciklust. Tizenhatéves 
szünet után csendültek fel ismét a 
fiatal Puccini hevítő melódiái s iz-
gató, buja akkordjai. Ez a zene ma 
úgy hat, mint valami zsúfolt vázlat-
könyv a későbbi nagyszerű zenei 
festményekhez. Toscának és társai-
nak nyomaira akadtunk ebben a 
partiturában. A Manon-Lescaut ma 
már csupán Puccini fejlődése szem-
pontjából érdekes, mert gyönge szö-
vege (Prevost abbé regényéből 
maga írta) és zenei egyenetlenségei 
miatt az azóta megnőtt zseniális 
zeneköltőt méltóképen nem tükrözi. 
Le vilii és Edgár című legelső és 
megbukott operáihoz képest nagy 
lépés előre, de a Bohémélet magas-
latához — ha szabad így mondani 
— operaetüd. Az előadás, különösen 
zeneileg, de rendezésben is: gyönge 
volt. A zenekart Fleischer Antal 
karmester vezényelte. Brutálisan. 
Csak fortéja és fortisszimója van, 
ami elárulja, hogy nem tiszteli a 
zenét. A szereplők közül csak Pa-
taky Kálmánban (Des Grieux) telt 
gyönyörűségünk. Kellemes, érzel-
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mes, fényes, hajlékony tenorja — 
nagy érték. 

Március 12-e az Operaház törté-
netének egyik nevezetes dátuma, 
mert a Cremonai hegedűst század-
szor s a Parasztbecsületet három-
századszor játszották. Előkelő kö-
zönség, rengeteg taps, ünneplés, 
mint ami ilyenkor szokásos. Hubay 
világhírű operája, a Cremonai he-
gedűs, 1894 novemberében került 
bemutatóra. Második operája a mes-
ternek, de az első magyar opera, 
amely külföldre is eljutott s szá-
mos színpadon hirdeti a magyar 
géniusz diadalát. Hubay finom egyé-
niségét minden műve között ez az 
opera tükrözi legjobban. Lágy, pu-
ha, pasztellszerű partitura. Uralko-
dó eleme az olvadó, franciás kön-
tösű, olasz magvú líra, de drámai 
fokozásaiban is figyelemreméltó. Az 
előadáson nem érzett a jubiláris 
emelkedettség hangulata. A szerep-
lők — Szemere Árpádot kivéve — 
énekben és játékban ingadoztak. A 
zenekar Mascagni mesteri vezénylő-
pálcája alatt — muzsikált. 

A Parasztbecsületnek aligha volt 
gyengébb előadása, mint a három-
századik. Környey Béla lemondott, 
helyette Somló Józsefet vették elő, 
aki legfeljebb a szerb, vagy oláh 
operaházban állaná meg helyét. 
Walter Rózsi (Santuzza) hamisan 
énekelgetett, csaknem mindenki el-
fogódott volt (Szende Ferencet ki-
véve), kedvetlenül, zavartan ját-
szottak. Miért? Hiszen csak az tör-
tént, hogy Mascagni, mint művé-
nek leghivatottabb értelmezője, las-
sította az előadást. A tempókat 
megnyujtotta, az áriákat és ariózo-
kat olasz szellem szerint kiszélesí-
tette. Muzsikális énekest a szokat-
lanabb tempó csak nem zavarhatja 
meg? 

Bizony szégyeltük Mascagni előtt 
ezt az előadást! 

A Mascagnién kívül még egy ven-
dégszereplés tarkította az Operaház 
mult havi játékrendjét. Germaine 
Lubin Geraldy asszony, a párizsi 
Opera Comique művésznője, Faust 
Margitját és Lohengrin Elzáját éne-
kelte el. Háború óta ő az első, aki 
a franciák közül Operaházunkban 
szerepelt. Az idegen vendégszerep-
léseket általánosságban ellenezzük, 
hiszen a mi művészeink számára 
sincs pénzünk. Ezek a vendégszerep-
lések csak akkor indokoltak, ha 

rendkívüli művészeti értékeket nyuj-
tanak. Germaine Lubin Geraldy 
nem rendkívüli, de kitünő mű-
vésznő. Játékát elsősorban az ízlé-
sesség jellemzi. Minden mozdulata 
finom és kifejező. Rokonszenves 
egyéniség, aki nagyon jól ismeri a 
színpadi játék titkait s eléggé el 
tudja kerülni az operajátszás fonák-
ságait és lehetetlenségeit. Muzsikali-
tása szembeszökő. A hangja könnyed, 
hajlékony, inkább világos szoprán. 
Nincs bravúros magassága és nem 
tökéletesen kiegyenlített, de a leg-
használatosabb másfél oktávnyi ter-
jedelemben közvetlen és behízelgő. 
Elzája elől Margitja vitte el a pál-
mát. 

* 

Szólnunk kell még egy operettről, 
mert a zenéjét Lehár Ferenc írta. 
Lehárt magyar szerzőnek tart juk s 
szívesen láttuk vagy húsz színpadi 
művének világsikerét. Strausz Já-
nos óta ő a legtermékenyebb és leg-
tehetségesebb operettkomponista. A 
Városi Színházban most bemutatott 
Fraskita című operettje sem áll 
hátrább az előzőknél. Melódiabő, öt-
letes, fordulatos, ragyogóan hang-
szerelt partitura. Minden negyedik-
ötödik ütemében valami ú j szín, iz-
gató fordulatosság. A polkák, val-
cerek és indulók banális formáiban 
finom zenei csemegék. Hangszín-
keverései nagyszerűek, az első he-
gedűk vagy gordonkák felfokozott 
cantus firmusai alatt pihegő, for-
rongó, zsúfolt hangszertömeg. Meló-
dikája, ha nem is választékos, min-
dig tetszetős. Ritmikája változatos. 

Lehár vezérkönyveinek egyik kü-
lönösségére nem árt rámutatnunk. 
Operettjeinek szövegéről nem érde-
mes beszélnünk, de feltűnhetik, hogy 
semmitmondó, silány versezeteket 
milyen tetszetős, ötletes, meleg mu-
zsikában tud füröszteni. Ebből az 
következik, hogy Lehár irodalmilag 
nem eléggé képzett s annyira muzsi-
kus, hogy még a versezetek hangu-
latára sincs szüksége, zenéjével to-
ronymagasra emeli a szólók vagy 
duettek ügyefogyott, csenevész ver-
sikéit. Muzsikájában teljesen elvész 
a szöveg, ami nem is kár. A vers-
sorok csak ürügyek, hogy a szerep-
lők valamit mondjanak éneklés 
közben. Talán nem is szavakra í r ja 
a muzsikát, hanem a partiturához 
szerkeszttet szövegeket? Izgató kér-
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dés, milyen lenne az a Lehár-zene, 
amely költeményekre buggyanna ki 
a zeneköltő tollából? 

Papp Viktor. 

Színházi szemle. 
A felújítások körül a lefolyt hó-

nap legérdekesebb előadása a Nem-
zeti Színháznak ú j szereposztású 
Romeo és Juliája volt. Maga a 
szcenirozás is az utóbbi évek 
Shakespeare-előadásainak annyira 
bevált elvei szerint történt. A szö-
veget majdnem csonkítatlanul kap-
tuk, s az annyira művészietlen és 
Shakespearet annyira meghamisító 
összevonások helyett szinte vala-
mennyi szín a maga önálló ós külön 
jelenet-létével került elénk, per-
sze gyors nyiltváltozások egymás-
utánjában. Hogy az egyes szín-
padi képeknek ez a szinte egymás 
sarkába tapodó sebessége csak meg-
egyszerűsítetten dekorált színpadon 
lehetséges, az természetes. De ezt a 
megegyszerűisítést mintha nemcsak 
ez a technikai kényszerűség indo-
kolná, hanem ama rendezői elv is, 
mely a tragédiának belső történé-
seiről nem akarja külső apparátus-
sal elvonni a figyelmet. A statisz-
tériának minimumra redukálása is 
ezt a célt látszott szolgálni. 

A két főszerep teljesen ú j kezek-
ben volt. Romeót Harasztos Gusz-
táv játszotta, a Nemzeti Színháznak 
ez az eddig nem sok jelentőset pro-
dukált s a kritikától sem rokon-
szenvesen fogadott ú j tagja. E sze-
repében azonban minden eddigi já-
téka közül a legjobb volt. Romeo 
álmodozására, szerelmi hevületére 
és pátoszára egyaránt jó hangjai 
voltak, szerepének kidolgozásán is 
intelligencia látszott, dikciója pedig 
néha igazán lendületes volt. Mind-
amellett figyelmeztetnünk kell erős 
technikai fogyatkozásaira, melyek 
talán szívós akarattal leküzdhetők 
lesznek. Kiejtése gyakran kellemet-
len: sziszegő hangjai, különösen 
s-ei brutálisan fülbe ütközők, a szó-
tagokat pedig néha — sajnáljuk, 
nem találunk rá jellemzőbb szót — 
nagyon is külvárosi lepcsességgel 
nyujt ja . Nyugtalan vállmozgatása 
is visszatetsző: hol egyik, hol má-
sik vállát bizonyos kényszeredett-
séggel leejti, mintha légéreségét még 
bizonyos feszesség tartaná békói 
között. 

Julia megszemélyesítőjének, Kör-
nyey Paulának, játéka sokkal za-
vartalanabb élvezetet nyujtott. Itt-
ott megnyilatkozó kisebb zökkenő-
ket nem számítva olyan alakítás 
volt ez, amely komoly megbeszélést 
érdemel. E színésznőnek úgy lát-
szik egyformán hatalmában van a 
szendeség és az erőteljesebb, a tra-
gikusabb hang megszólaltatása. 
Amellett kiemelésre igen méltó sa-
játsága, hogy mozgása és öltözkö-
dése — még pongyolában is — a 
legfinomabban decens, s a közönség 
erotikus ösztöneire való ama hatni-
szándékozásnak, amelytől még jobb 
színésznőink sem mindenkor ide-
genkednek, Környey Paulában még 
halvány árnyéka sincs meg. E téren 
valami finom mértéktartás jellemzi, 
anélkül, hogy játéka a jellegzetes-
ségből bármit is veszítene. Legjobb-
nak tartottuk játékát a tragédiá-
nak talán legnehezebb jelenetében, 
a III. felvonás 2. színében, amikor 
Romeóját várja, s amikor a dajka 
hírül hozza, hogy férjét a fejede-
lem Tybált megöléséért száműzte. 
E mozgalmas, e nagyszenvedélyű 
jelenetet Környey Paula a lehető 
legcsekélyebb kiterjedésű helyen ját-
szotta végig. Ülő helyzetéből alig 
mozdul ki és mégis a legviharosabb 
érzelemváltozatokat tudta valóság-
híven ábrázolni. Mozgási körzeté-
nek e szándékos szűk határai közé 
a legszenvedélyesebb megnyilatko-
zásokat tudta keretelni. Hogy így 
mennyire megmentette e játékot a 
művészietlen nyugtalankodástól, azt 
felesleges kiemelni. Különösen meg 
kell rögzíteni, hogy e jelenetének 
ama szavait, amelyekben Tybált 
megölése feletti felháborodásának ki-
fejezést ad, milyen finoman dol-
gozta ki. „Ó kígyó-szív virágos arc 
alatt! Lakott-e sárkány ily szép 
oduban?.." kezdetű kifakadásá-
ban, ahol az egymásra követ-
kező sorok fokozódás nélküli puszta 
variációi a megütött alaphangnak, 
Környey bizonyos lelki történést vitt 
bele, amely e tizenkét sornak egész 
drámai emelkedést adott. Az első pár 
mondata valóban szenvedélyes kifa-
kadási volt Romeója ellen, majd sze-
relmesének felidézett szépsége egyre 
jobban elnyomta a haragot, s a véres 
tett elkövetésével annyira ellentétes 
jelzők, a szép, az angyalformájú, a 
galambszárnyú egyre melegebb já-
tékhangsúlyt kaptak, hogy végül is 
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e tiráda, mely Romeo feletti felhá-
borodásnak indult, szinte Romeo 
himnuszává lett. Azt sem lehet el-
felejteni egyhamar, hogy ugyane 
jelenet végén, amikor a kötélhág-
csót dajkájától szerelmesének küldi, 
milyen finom kézjátékkal simogatja 
meg e csomagot, mintha csak sze-
relmese haját cirógatná. Környey 
játékát látva, általában az volt az 
érzésünk, hogy itt egy fényes ígé-
retű színészi pályája kezd kibonta-
kozni, hacsak a színház vezetősége 
megint jónak nem látja e nagy te-
hetség rideg mellőzését. 

* 

A Nemzeti Színház végre hazai 
szerzőkben olyan sok meddő hónap 
után bemutatott egy-két magyar 
írót is. Még február végén hozta 
színre Surányi Miklós Halhatatlan 
emberét. E finom tollú, nagy mű-
veltségű, esztéta lelkű regényírónk-
nak első színpadi művét méltán 
nagy várakozás előzte meg. Az elő-
adott színdarab azonban arról győ-
zött meg bennünket, hogy a szín-
padi forma Surányinak nincs any-
nyira hatalmában, mint a regény. 
A darabnak két főhibája van. 
Egyik, hogy az első felvonás a tör-
ténetet éppen négy irányban in-
dítja el, s a függöny első összecsa-
pódása után még nem tudjuk, hogy 
a szerző melyik eseményszálat fogja 
tovább sodorni. Az expoziciónak — 
bocsánat ez iskolás szóért! — e bi-
zonytalansága színpadon mindig kí-
nosabb, mint regényben. A mesének 
e többféle billenésével csak össz-
hangzatos azután, hogy a dráma 
mérlegébe nagy súllyal eső motí-
vumoknak semmi következményük 
nem lesz: megkezdődnek, hogy 
abbamaradjanak. (Ilyen a Beatricé-
től Galeotto Marziónak adott méreg 
motivuma.) E sokfelé szertefutó 
eseménysorból azután voltaképen 
csak a darab legvégén tudjuk meg-
fejteni, hogy melyik is volt a drá-
mai mondanivalónak gerince. Lát-
juk, hogy a darab egyedül Galeotto 
Marzionak és a salernói grófnőnek 
magánügyén fordul meg, s a szerző-
nek közlendő eszméjéhez Beatrice 
is, Csáky Antal is — a drámában 
pedig nagy helyet elfoglaló szemé-
lyek — voltaképen fölöslegesek, sőt 
zavaróak. Másik főhiba, hogy éppen 
a két főszemély, Galeotto Marzio 
és a salernói grófnő, nincsenek éles 
biztossággal körülrajzolva. Amazt 

néha szeleburdi szélhámosnak, néha 
meg őszinte hitű rajongónak látjuk, 
emez pedig a maga szimbolikussá-
gából nem tud eléggé életszerű 
lenni. A dráma megtűri a szimbó-
lumot, de a rivalda éles világítá-
sában még a szimbólumnak is csi-
nálatlan és spontán életté kell ele-
venednie. 

E hibák mellett azonban Surányi 
nagy kvalitásai is érvényesülnek. 
Finom és előkelően irodalmi hangja, 
fölényes stíluskészsége, a renais-
sance korát jól ismerő tudása és 
milieu ábrázoló képessége nem vesz-
tették el hatásukat. A darabnak 
mondanivalója is megragadott min-
denkit: Surányinak a férfi és nő 
viszonyáról való nézetében nem kell 
okvetlenül osztoznunk és mégis ha-
talmas hatással markol meg ben-
nünket. E lélektani és történetfilo-
zófiai következményű megállapítás, 
sajnos, csak a darab legvégén fejlik 
ki, igaz azonban, hogy egy nagy 
erővel elgondolt és megragadóan 
megírt jelenetben. Ez a végjelenet 
a darab sok fogyatkozásáért kár-
pótol. 

Az előadás igen gondos volt. Már 
maga a kiállítás is, Oláh Gusztáv-
nak művészi dekorációi, hatást tet-
tek. A főszerepben Ódry Árpád is-
mét kitünő színésznek bizonyult; 
hogy szerepének lélektani ellenté-
teit nem tudta kiegyensúlyozni, 
annak nem ő az oka, hanem a szerző. 
Talán ha el tudja magát szánni rá, 
hogy szerepéből elmossa a szélhá-
most és Galeotto alakját csak a ra-
jongó felé játssza meg, egységesebb 
alakítást nyujtott volna. Harmadik 
felvonásbeli játéka azonban így is 
igen jó volt. Kiábrándulása, csaló-
dása, szinte percek alatt való lelki 
megöregedése olyan átéléssel volt 
bemutatva, hogy Ódrynak legjobb 
színészi alkotásait juttatta eszünk-
be. Aczél Ilona is nagy buzgalom-
mal iparkodott a salernói grófnő 
alakját élettel megtölteni. Hettyey 
Aranka imponáló Beatrice és Abo-
nyi Géza erőteljes Csáky volt. Leg-
feltűnőbb volt azonban Bakó László 
szereplése. Megvalljuk, hogy e szí-
nészünkben eddig sohasem volt za-
vartalan élvezetünk. Tragikus sze-
repeihez illő pátosz és temperamen-
tum van benne, megjelenése is igen 
hősi, de művészi mértéktartás és 
szerepeinek intelligens felfogása 
szinte mindig hiányzott belőle. S 
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íme most — komikus szerepben! — 
igen jó volt. Galeotto Marzio szol-
gáját játszotta igazán tőrülmetszett 
humorral. Vaskos alakja, félszeg 
nehézkessége nagyon életszerű volt. 
Csak az utolsó jelenetet játszotta 
kissé túl. Urának haldoklásakor, a 
grófnővel való végjelenetében nem 
szabad hangos sírásával, kesergésé-
vel magát tenni középponttá: nem 
ő a fontos itten, hanem a másik 
kettő. 

Az előadás, sajnos, nem menthette 
meg e hibás, de finom írói kéz al-
kotta darabot. 

* 

Húsz egynéhány évvel ezelőtt Gár-
donyi Gézának Bor-a mentette meg 
a népies tárgyakat, parasztalakokat 
a magyar színpad számára, miután 
már úgy látszott, hogy az elvén-
hedt népszínmű teljesen diszkredi-
tálta az efaj ta témákat. Gárdonyi 
műparasztok helyett elevenen, fris-
sen meglátott, élettől duzzado pa-
rasztokat mert színpadra vinni, s a 
nótás és táncos, sok tekintetben ope-
rettszerű népszínmű helyett a nép-
drámának szerzett polgárjogot. 

Ez az irány talált folytatásra Mó-
ricz Zsigmond Sári bírójá-ban, Zi-
lahy Lajos Süt a napjá-ban és most 
legutóbb Bibó Lajosnak Jussá-ban. 
Bibó darabjának középpontjában a 
magyar parasztnak földimádata, s 
az anyai örökség megszerzéséért, 
szóval a jussért folytatott küzdelme 
áll. Ez a küzdelem após és vő kö-
zött halálosvégű verekedésben rob-
ban ki. A gyilkos vőt bezárják, de 
két év mulva hazaeresztik. Közben 
felesége meghalt, és sógornőjének 
ura most már vitássá akarja tenni 
a férfit gyermeke révén megillető 
anyai részt azon a címen, hogy a 
feleség meghalt. Vagyis a jussért 
folytatott ősi parasztküzdelem újtra 
kezdődik, s a darab kiinduló gon-
dolata szinte körbe fordulva visz-
szatér. 

Ezt a témát Bibó Lajos határozott 
kézzel markolta meg. Különösen a 
második felvonás összecsapása van 
nagy színpadi erővel megcsinálva. 
Legnagyobb hatást a közönségre is 
ez teszi, s általában ez a darabnak 
legértékesebb része. Az első felvo-
nás igen jó elindítás e robbanás fe-
lé, de a harmadik felvonásban a 
drámaiságban már szárnya szegik, 
s a jelenetek üresen és vontatottan 
következnek egymásután. 

A darab alakjai sűrűvérű, nehéz-
járású, szólhatatlan alföldi parasz-
tok. Az író leleplező naturalismus-
sal ránt ja az irodalomban annyi 
ideig eszményinek, idyllinek hirde-
tett parasztot az önzés porába. Leg-
több személye biztos vonásokkal 
van megrajzolva, csak Ágnesben ér-
zik kelleténél több szentimentaliz-
mus. Ez az alak különben is — a 
parlagi vidéki orvossal együtt — 
nem szerves kiegészítője a darab-
nak: mindkettő csak líg-lóg benne, 
de nem lendít semmit. 

A színészek közül legkülönb ala-
kítást Bartos nyujtott az após meg-
személyesítésében. Az író parasztlá-
tásának leghívebb kifejezője ő volt: 
lastsúmozgású, kemény, súlyos, bru-
tális. Milyen kár, hogy e kiváló te-
hetségű színészünknek beszédé any-
nyira galuskás, és hogy szóejtése 
éppen ezért többször érthetetlen. A 
vő szerepét Kiss Ferenc jól fogta 
fel, de mintha megjátszásába több 
erővel feküdt volna, mint amennyi 
szükséges volt hozzá. A többi sze-
replő is jó volt: általában népies 
darabot ma egyetlen színházunkban 
sem tudnak olyan jól játszani, mint 
a Nemzetiben. 

* 

Az elmult hónapban a Vígszínház 
műsorát is hazai szerzők darabjai 
dlominálták. Ezek közül Molnár Fe-
renc Csendélete alig vehető komo-
lyan számba. Állítólag pár évvel 
ezelőtt a Magyar Színházban ját-
szott Színház című ciklusnak volt 
ez egyik darabja, de akkor — miért, 
miért nem? — lemaradt a színpad-
ról. Jobb is lett volna, ha végkép 
a feledés borítja. Mert az egész alig 
egy jelentéktelen kis ötletke, amely-
hez még ez az egyfelvonásos keret 
is túlságosan bő köpenyeg. Magja 
alig van egyetlen jelenetre való, 
humora és elméssége pedig kimerül 
azokban a sablonos molnárferenci 
szócsavarintásokban és életlen eről-
tetettségekben. amelyek ma már na-
gyon is színehagyottaknak tűnnek 
fel. 

A darab rendezése, színpadi kép-
be állítása is olyan félszeg, mint 
maga a darab. Mert ugyan mit ke-
res ez a kis drámavakarcs ebben a 
drapériás és szinte égbenyúló szín-
padi keretben? Vajjon a színház ez-
zel a stilizált rendezéssel valami 
rejtett szimbólumokat akart-e be-
lőle kihozni, vagy pedig csak a do-
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log komikumát akarta fokozni az-
zal, hogy e jelentéktelen parányisá-
got a nagyság köntösébe bujtatta? 
Akármi is volt a rendezésnek indító 
oka, teljesen ferde ós szánalmas ha-
tást keltett. 

A másik magyar darab, Zilahy 
Lajos Csillagok-ja, az idei évadnak 
egyik legnagyobb eseménye. Végre 
egy magyar színpadi szerző, aki iro-
dalmi kvalitásokat egyesíteni tud a 
legvirtuózabb színpadismerettel. 
Egyetlen pontja e drámának, ahol 
támadható, a főmondanivalója. E 
gondolat, amelyet az író nagy hatá-
rozottsággal és félrenemérthető fo-
galmazásban vet elénk, az, hogy a 
tudomány az élet egyedüli nagy ér-
tékeihez, az Istenhez és a szerelem-
hez képest — semmi. E gondolat 
első fele: a tudásnak és a vallásnak 
e könyörtelen szembeállítása, telje-
sen elhibázott. Hát nincsen olyan-
fa j ta tudomány, amely karonfogva 
működik a vallással? Hát az emberi 
gondolatnak csak luciferi gőgje 
képzelhető el, alázata pedig nem? 
A gondolat másik fele, amely a tu-
dás ösztönét a szerelem javára 
akarja lealacsonyítani, ez is any-
nyira kétséges elv, hogy ekkora 
súllyal, ilyen ellenmondást nem 
tűrő határozottsággal talán még-
sem volna szabad kimondani. , 

De ne vitatkozzunk a szerzővel ! 
Elvégre egy művészi munkát nem 
mérhetünk pusztán gondolati tar-
talma szerint. A költőnek joga van 
a maga legszubjektívebb vélemé-
nyét is kifejezni, ha megtalálta szá-
mára a megfelelő művészi formát. 

És Zilahy Lajos megtalálta. A fő-
gondolat vitatható, de a drámai ki-
fejezés kitünően sikerült. Zilahy 
olyan zárt, olyan minden részével 
összevágó kompoziciót alkotott e 
darabban, aminőre kevés példa van 
az utolsó évek magyar drámai ter-
mésében. It t nincsen egy felesleges 
szó sem, nincsen egyetlen henye 
motivum, egyetlen abbamaradó in-
díték. Még azok a jelenetek, azok a 
szavak is, melyek első pillantásra 
ki látszanak esni a kompozíciónak 
ebből a drámai szorosságából,, hasz-
nálatuk valahol és valamikor, ha a 
darabnak végefelé is, erősen szük-
ségszerűnek mutatkozik. 

S a színpadismeretnek e fölényes 
biztossága nem marad csupán kül-
sőség, hanem igazi irodalmi értékek-

nek válik hordozójává. A benne ki-
fejezett gondolat, amint láttuk, pro-
blematikus ugyan, de mindenesetre 
súlyos, a lélekábrázolás pedig a leg-
több helyen igen finom és rejtek-
szerű mélységekbe bátorkodik le. A 
férfinak és nőnek egymáshoz való 
viszonya, a házasság és a szerelem 
problémái biztos szemmel vannak 
meglátva, és biztos kézzel színpadra 
rajzolva. Nyelve, ha itt-ott köz-
helyszerű is, a nagy jelenetekben a 
mondanivalóhoz méltóan szárnyal 
és sokszor megkapóan lírai. 

Az előadás a darab tempóját a 
legtöbbször jól eltalálta. A szereplők 
kitünően tudtak dolgozni az ebben 
a darabban olyan nagyfontosságú 
szünetekkel. Tudták a csendet ak-
ciószerűvé tenni: éreztük, hogy ami-
kor a színpadon percekre megállani 
látszik minden, hogy akkor volta-
képen bent a lelkekben ver tovább 
a szenvedély hulláma. A színpadnak 
aprólékos és sablonos valószínűsége 
azonban nem illett e darabhoz. Kü-
lönös rendezői elvek szerint dolgoz-
nak ebben a színházban: a natura-
lista Nyut a benne lepergő történet-
nek szingularitásával, a puszta ötlet-
szerű Csendélet-et a maga törpe je-
lentéktelenségével impozánsan sti-
lizált képekben jelenítették meg, 
ezt a darabot pedig, amely szimbó-
lumot és filozófiát, szóval a darab-
ban lepergő történésen érvényesség-
ben jóval túlnyúló jelentőséget fog-
lal magában, ezt a darabot meg ki-
csinyesen valóság-közei keretben 
hozták elénk. Ha valahol, itt lett 
volna helyén, hogy a Vígszínház 
valami impozánsan újat nyujtson. 

A főszerepet, a nagy csillagászt 
Lukács Pál játszotta. Az ábrázolt 
alaknak egész lelki mélységét meg-
játszotta. Ilyen kifejező arcmozgá-
sára csak egyetlen példa álljon itt. 
Amikor válófélben levő felesége az 
első felvonásban búcsúzni jön hoz-
zá, s tudtára adja, hogy már hóna-
pok óta mást szeret, ekkor a fér j 
egy kérdéssel fordul az asszonyhoz: 
„És mondd. . . ?" itt megakad, nem 
fejezi be, azt akarta kérdezni: és 
vajjon megcsaltatok-e? Ami itt szó-
ban csonkán maradt, a színésznek 
meg kell játszania. Lukács Pál nem 
nézett az asszonyra, a kérdést maga 
elé mondta, s arca egy-két pillanat 
alatt végigjátszotta a fájdalmat, az 
undort és a megalázott büszkeséget, 
még pedig olyan kifejező erővel, 
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hogy egészen természetesnek talál-
tuk, hogy az asszony a kérdést így 
csonkán is megértette és felelni tud 
rá. Többi jelenete is igen jó volt, 
csak a harmadik felvonás legelején 
éreztük a kelleténél könnyedebb-
nek. Ami Lukács Pál beszédmódját 
illeti: a valósághű színpadi beszéd-
nek azt a fogását, hogy a mondat-
nak nyelvtani konstrukcióját szét-
dobja, talán ő képviseli legerőseb-
ben. Artikulációjában is az utóbbi 
időkben néha feltűnő hanyagság 
érzik. Szinte szabállyá vált nála, 
hogy a két magánhangzó közé eső 
pattanó mássalhangzókat eltorzítja 
vagy egyszerűen kihagyja. A na-
gyon szó az ő szájából najon-nak, a 
fogok pedig fook-nak hangzik. 

A többi szereplő közül kivált Var-
sányi Irén, Hegedüs Gyula és Kürti 
József voltak a szokott jók. 

* 

A Renaissance színház újdonságai 
közül csak Az őszi szerelem, Pierre 
Wolf és Henri Duvernois színműve 
méltó a megbeszélésre. Pedig e da-
rabban is furcsán kavarognak 
együtt az irodalmi értékek, a súlyo-
sabb mondanivalók és a hangulati 
finomságok a legkülsőségesebb ha-
táseszközökkel. A nagylelkű törté-
nettudósnak és léha feleségének 
egymásmellé helyezésében sok lélek-
tani finomság jut kifejezésre, a kis 
divatárus leánynak és a tudósnak 
egymáshoz való szerelme nagyon 
üde ós kedves, de a darabnak fő-
fordulata, a két gyermek elcserélése 
olcsó mozitrükkökre emlékeztet. S 
ami a rutinos francia szerzők részé-
ről valósággal meglepő, az a darab-
nak itt-ott kínos és unalmassá váló 
erőszakos nyujtása. Mindamellett 
nem volt hiábavaló e darab színre-
hozatala, már csak azért sem, mert 
Somlay Artúrnak és Simonyi Má-
riának ismét alkalmat ad játéktu-
dásuk bemutatására. A többi sze-
replők közül a közönség lelkesen 
tapsolja Ilosvay Rózsit. A kis divat-
áruss lányt valóban sok bájjal játsz-
sza, de igazán sikerülten csak ott, 
ahol valami tréfásabb, valami paj-
zánabb hangot kell megütnie. Ahol 
azonban melegséget kellene sugá-
roznia, ott meglehetősen prózai és 
érzéstelen. Az após szerepében Har-
sányi Rezső humora ú j ra egész ere-
jével érvényesül. 

Galamb Sándor. 

Sztambuli benyomások. Sztambul 
ma nemcsak a foglalkozás, vallás 
és nyelv szerint, hanem politikailag 
is heterogén elemekből áll. Az elté-
rés ez utóbbi vonatkozásban nyilat-
kozik meg legrejtettebben, de mégis 
határozottan. Császárság, az ő nyel-
vükön szultánság, nincs többé, a di-
nasztiát visszaváróan emlegetni nem 
ajánlatos; nem is emlegetik. A vá-
ros és lakossága önkéntesen avagy 
akarata ellenére köztársasági kere-
tek között él. Mint mindenhol, itt 
is akadtak az új rendszernek han-
gos szószólói, nagyhangú éltetők,, 
kik esküt tesznek az ú j kormány-
formára, de hasonló erőltetett kész-
séggel szolgálnák — legföljebb egy 
rövidebb tartamú visszavonultság 
után — a régit, ha fölébredne. A 
nagy tömeg köztársasági, — meg-
győződés nélkül, de könnyen vissza-
fejleszthető dinasztia-hűvé, — szin-
tén különös meggyőződés nélkül. 

Önkéntelenül előtolakszik a gon-
dolat: van-e a város mai polgársá-
gában érdeklődés a politika iránt: 
vannak-e nagyszámú csoportok, tes-
tületek, melyek a politikát önma-
gáért keresik, melyeknek tápláló 
eleség a közállapotok megvitatása; 
vannak-e olyan csoportok, melyek 
egyetemes faj i vagy felekezeti szem-
pontból lelki szükségletképen kere-
sik a közjó megteremtésének és mé-
lyítésének módozatait. 

Ilyen egyének mindenütt akad-
nak. de ilyenekből alakult társula-
tokat Sztambulban csekély számban 
találunk. A régi rendszernek egy-
koron tekintélyes oszlopait vagy a 
rágalom és a vád döntötte sárba, 
vagy a két irányzat közt természet-
szerűen, de sajnálatos mértékben ki-
élesedett ellentét zárta ki a közszol-
gálatból. Speciálisan az utolsó szul-
táni kormány politikája gyűlöletté 
változtatta a korábbiak irányában 
tanusított közönyt. A nagyhatalmak 
által megszállott fővárosban idege-
nek kegyén tengődve, abban látta 
feladatát, hogy a mult századok elő -
kotorászott szellemében narkotizálja 
a dinasztia utolsó napjait és látha-
tóan jó néven vette, hogy a meg-
szállók brutalitása segítette őt a tö-
megek fegyelmezésében, s végnapjai 
csendjét biztosította. Hatásköre — 
székhelyén az idegenek jelenléte, tá-
volabb a tekintély hiánya miatt — 
napról-napra csökkent; nyugati 
Anatóliát a görög megszállás, a ke-
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letit a felkelő függetlenségi harco-
sok ragadták el tőle. amabban egy 
már feladott, emebben egy nekiítélt 
területet vesztett el. Az események 
nem igazolták a szultáni kormány 
megalkuvó politikáját s a diadalma-
san előtörő köztársasági párt sors-
döntő sikereinek kivívása után kí-
méletlenül pálcát tört riválisának 
magatartása fölött. A történelem-
nek nem példanélküli eseménye is-
métlődött meg: egy dinasztia, első-
sorban maga az államfő, hatszáz év 
óta népének jóban-rosszban veze-
tője, nem örvendhetett fa ja diadalá-
nak, mert az egyúttal saját buká-
sát jelentette: a hanyatló irány ter-
mészetes csődje egy különben jó-
akaratú férfiú vállaira zuhant. 

Az Oszman-dinasztia bukásának: 
évében más trónok porbahullása is 
fokozta a század tragédiájának 
nagyszerűségét, de Oroszországot 
kivéve a fölbomlás sehol sem járta 
át annyira a meglevő intézménye-
ket, mint Törökországban. A nagy 
szakadék, mely az egyidejűleg pár-
huzamosan működő két kormányt 
törekvéseiben egymástól elválasz-
totta. lehetetlenné tette a szereplő 
egyéniségek együttműködését. El-
tekintve az ú j rezsim állítólagos fe-
kete listájától, melynek 150 proscri-
báltját a súlyos vádak hosszú ideig 
a hazatérés gondolatától is elriaszt-
ják, nagy tömeg szellemi erő hever 
parlagon, mert valamikor „szolgálta 
a szultánt". 

A mai kormány nem titkolja a 
szemrehányást, hogy az anatóliaiak 
kétségbeesett küzdelmének három 
esztendeje alatt Sztambul népe köz-
vetlen életveszedelem nélkül arány-
lag nyugodtan élt, sőt az ellenségnek 
fizetett sarc és a feladott öntudat 
árán vagyonát is szaporította; méltó 
tehát, hogy az új életre ébresztett 
birodalmat azok vezessék, kik az 
életrekeltésben több erőt, nagyobb 
áldozatkészséget mutattak föl; Ana-
tólia újból elfoglalta Sztambult, de 
ez alkalommal nem akar rabszolgája 
lenni. Az egykori főváros eleinte 
felháborodással fogadta a jövevény-
tiszviselőket, de két esztendő tapasz-
talatai megtanították arra, hogy a 
hatalom előtt meg nem hajolnia le-
hetetlen; s ma már nem az a panasz, 
hogy a magas állásokat idegenek 
töltik be. hanem hogy a legjelentő-
sebb hivatalok egymásután átköl-
töztek — Angorába. 

Két és fél év telt el azóta, hogy 
a török főváros a lázadóknak bé-
lyegzett köztársaságiak diadalmas 
előnyomulását „ünnepelte". Az ün-
nepély vegyes érzelmeket takart a 
meglepett tömegekben. A győzelem 
az udvari pártnak halaszthatatlan 
bukását, az idegen kereskedőknek — 
idegennek érezte magát a bennszü-
lött görög, örmény, zsidó egyaránt — 
a megszálló hadakkal együtt egy pá-
ratlan kereskedelmi konjunktúra tá-
vozását jelentette. Ha valami kétség 
merült föl, hamarosan eloszlott. Az 
események igazolták az aggodalmas-
kodókat, sőt a reménykedőknél is sú-
lyos gondokat idéztek elő; az ú j kor-
szak és ú j rendszer országos szem-
pontból sok bajt megszüntetett, de 
helyi — sztambuli — szempontból sok 
újat szült. 

A régi Sztambul az első diadalmas 
forradalomig, az ifjú-törökök szalo-
nikii felkeléséig, politikai tekintet-
ben képviselte a birodalmat és az-
zal egy jelentésű volt. Gondtalan 
csendje a birodalom belső békéjét je-
lentette s biztosította a periferikus 
lázadások elnyomását; a főváros ura 
uralta a birodalmat is. A kincstári 
kiadások java része az udvar és a 
központ közvetítésével a főváros 
népe közt folyt szét és ha a kor-
mány — inkább idegen nyomásra, 
mint meggyőződésből — valamelyes 
reformra vállalkozott, a munkát a 
főváros népe csinálta és élvezte. 
Ahogy a vasutak inkább Sztambul, 
mint a vidék érdekeit szolgálták, 
úgy a kikötő és a többi egyébként 
országos érdekű intézmény is. Az ud-
var belátta, hogy a milliós nagyvá-
ros jól- vagy fékentartása elsősor-
ban saját érdeke és még a különben 
más célú palotai fényűzés is hozzá-
járult a tömeg ellátásához. A fővá-
ros jelentékeny része birodalmi vagy 
— ezzel egy eredetű — udvari ke-
nyéren élt, sőt ebből éltetett máso-
kat is. 

E szerény, de biztosnaklátszó gaz-
dasági bázis már a nagy háború vál-
ságos szakaszaiban meg-megingott, 
a megszállás korában pedig s végül 
éppen a diadalmas előnyomulás ál-
tal előidézett helyzetben teljesen fel-
borult. Az első csapást a háborúk 
szörnyszülöttje mérte rá, a drága-
ság; a másodikat Sztambul speciális 
átka. az állítólag „tervszerűen irá-
nyított" tűzvész. Az anyagi gondok-
tól zaklatott kedélyeket érzelmi bán-
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talmak, a megszállók vallás- és ke-
gyeletsértő gőgje roncsolta tovább, 
de megváltást a csodamódon leimád-
kozott győzelem se hozott; a fölsza-
badított városból elmenekült kor-
mányával a szultán, sejch-ül iszlam-
jával a kalifa, a lakosság legpénze-
sebb éltetői. Jelentékeny összegek 
maradtak ki a forgalomból; a régi 
tisztviselők terősen redukált nyug-
díjba kerültek; az egyházi emberek 
jövedelmük nagy részével befolyásu-
kat is elvesztették; ügyes alkalmaz-
kodók az ú j fővárosban érvényesül-
tek s a régiben csak néhány ember 
maradt lényegesebb munkakörben. 

A kormánynak most is van pénze, 
de azt nem Sztambulban. hanem az 
újonnan székhellyé avatott színtörök 
Angorában költi el. A sztambuli la-
pokban szinte naponta megjelen egy-
egy kép: az ú j parlament épülete 
Angorában. . . az ú j pénzügyminisz-
térium Angorában. . . az evkaf bér-
palotái . . . és ú j utca Angorában. . . 
és egy-egy hír: a findiklii palota 
csillárait beépítették az ú j parlament 
üléstermébe... a Jildiz szőnyegeit a 
kormány Angorába v i te t i . . . a Top-
kapu szeraj műkincsei megérkeztek 
Angorába. . . az evkaf Angorába 
tette át bérházépítő politikájának 
súlypontját . . . és — ki gondolta 
volna még két év előtt —: Angorá-
ban képkiállításokat rendeznek.. . 

Angorában századokon át nem tör-
tént annyi esemény s fennállása óta 
nem írtak róla annyit, mint az 
utóbbi két év alatt. A sztambuli 
könyvesboltok kirakataiban vaskos 
díszművek, tudományos munkák és 
albumok hirdetik, hogy a nyugati 
nagy nemzetek Angora jelenkora 
alapján fölfedezték Angora klasszi-
kus multját. A jelen szempontjából 
fontosabb, hogy a szegény kisázsiai 
városka köztudomású államsegély-
ből és ki nem derített egyéb for-
rásból olyan tűzoltó-garniturát vá-
sárolt Németországban, amilyennel 
az e tekintetben valóban kitűnően 
fölszerelt Sztambul sem dicseked-
het. S amíg Angora épül, gépeket 
hozat, gyárakat rendel és szerel föl, 
amíg polgármesterét — kit szintén 
Sztambultól hódított el — európai 
körútra küldi, hogy a legszebb és 
legpraktikusabb terveket szerezze 
meg Angora fölépítésére —, azalatt 
Sztambul polgármestere újból meg-
honosítja a kukoricával kevert ke-
nyeret és mint ilyenkor szokás, né-

met tudósok véleményével bizony-
gatja, hogy az nemcsak olcsó, de 
„táplálóbb és jobb ízű az eddigi-
nél". 

Csoda-e, ha az eddig állampénzen 
dolgozó iparost szemében a két rend-
szer, két főváros közti ellentét gaz-
dasági vonatkozásában domborodik 
ki, csoda-e, ha a félezer év óta havi 
fizetéshez és állami szolgálathoz 
szokott lakosság a hosszúra nyúló 
„első pillanat" zavarában kenyér 
nélkül maradt és a nálunk is ismert 
recipe szerint sajnálni kezdi a „régi 
jó időket". 

— „Angora tehát öt év alatt szép 
nagy várossá épül, ha a mai irány 
meg nem változik." 

— „És ha a nép megbírja az adót 
— toldotta meg a gondolatot egy 
iparos. — Angora nagyon sokat 
nyel el." 

Nagyfokú rövidlátás vagy önzet-
lenség kellene hozzá, hogy az ész 
föl ne érje a megkülönböztetést és 
a lélek egyensúlya meg ne bomol-
jon. Az előbbi hiányzik. 

Szégyenkezés, közöny, vagy gyá-
vaság okozza, hogy Sztambul elha-
gyatottságáról, anyagi és szellemi 
mellőzéséről nyiltan senki nem be-
szél. Néha egy éle leple alól csillan 
ki a fájdalmas igazság. Egy bájos 
hölgy — Sztambul — lemondóan 
ejti le kar já t toalett-asztala előtt; 
a kép alatt a szöveg: „minden re-
ményem hiú, fáradozásom meddő" 
(t. i. mert a köztársasági elnököt 
sem Isten-adta szépsége, sem ön-
maga csinosítgatása nem bírta 
Sztambulba hozni.) Némely panasz 
szinte a síránkozásig megy; a Re-
szimli Gazeta (1924 okt. 4-én) hozza 
a Szultán Ahmed-tér képét, melyen 
„régente zsibongott a tömeg, de alig 
egy-két gesztenyés lézeng, mióta 
nincs, aki Sztambult keresse, aki 
sajnálja, aki szeresse." Vannak, 
akik az ú j politikát okosan ma-
gyarázgatják a város hátrányosan 
exponált fekvésével és testvéri ön-
zetlenséggel bizonygatják, hogy az 
Aranyszarv elkényeztetése után az 
anatoliai törökségnek kulturális és 
gazdasági fölemelése nagyon indo-
kolt irányváltoztatás; hogy a tíz kö-
römmel megvívott szabadságharc 
közönyös szemlélése vagy éppen a 
szultáni politikának hallgatólagos 
helyeslése nem egyenértékű az ana-
toliaiak vér- és pénzáldozatával, te-
hát a megkülönböztetés jogos; de 
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a fáma arról is tud, hogy az ú j kor-
mányzatot a régi főváros hagyomá-
nyaiban lappangó erő s az anyagi-
lag károsodott polgárság elégület-
lensége ta r t ja távol. 

A kölcsönös idegenkedés leplezése 
egyik félnek sem sikerült. 1924 őszén 
a kormány Dumlu bunárnál ren-
dezte győzelmének emlékünnepét. A 
csata színterére gyűlt törökség ex-
tázissal ünnepelte az államfőt, fa j i 
életének meghosszabbítóját; az ün-
nep után az államfő az egykori dia-
dalmas hadsereg mienetét követve, 
éppen olyankor ért egy újabb állo-
másra, mikor ez „fölszabadulási ün-
nepét" tartotta. A diadalmenet nagy-
szerű, gondolata sokkal tartalma-
sabb, mint a császároknak pénzen 
rendezett díszfelvonulásai, mert a 
török hőst a valóban fölszabadított 
földnép, hamvaikból élemedő váro-
sok és falvak köszöntötték. A pasa 
két hétig tartó diadalmenet után, 
miközben sok bölcseséggel szólott a 
jövő feladatairól és az erők szüksé-
ges egyesítéséről, Mudaniánál ten-
gerpartot ért és egy cirkálóra szállt. 

A sztambuli lapok határtalan lo-
jalitással írtak a hosszú szemleútról 
ós a közhangulatot előkészítették a 
pasa fogadására. Éppen péntek volt, 
már reggel jelentették, hogy a cir-
káló közeledik. Déltájban ágyúk 
bömbölése zúgott végig a városon, 
megszólalt és búgott, visított a ki-
kötő minden szirénája. A levegő 
reszketett a rettenetes zajtól, az em-
berek lelke az örömtől. Sztambul 
szíve nagyot dobbant: megjött a 
pasa. megjött a belső béke! Az ün-
neplő tömegekkel zsúfolt mecsetek 
percek alatt kiürültek, a nép a ten-
gerpartra özönlött, hogy üdvözölje 
a vendéget. Az ólomszürke cirkáló 
elhaladt a Leány-torony mellett, a 
Top-kapu foka előtt, de még mindig 
nem állt meg. Odább sem. A Dolma-
bácse előtt sem. Szelte a kék tenger-
vizet és húsz perc alatt eltűnt a szo-
ros kanyarulatában. A kifáradt szi-
rénák egyenkint elnémultak, az em-
bereknek is inkább hallgatni jött 
kedvük, csak az arcukra kicsapó fáj-
dalmas csalódás beszélt. Pár óra 
mulva megjelentek az esti lapok, 
egyiken a cirkáló és előkelő utasai-
nak képe, fölötte a vastagbetűs cím: 
„Gázi Musztafa Kemal pasa ő fen-
sége (ő méltósága) városunkat meg-
szemlélni kegyeskedett..." Anél-
kül, hogy a császárok és szultánok 

egykori városát ennél többre mél-
tatta volna, a pasa Trapezuntba ha-
józott, heteken át sorra látogatta 
föllépésének és első tevékenységének 
színterét, keleti Anatólia sziklás he-
gyeit és egy hónap mulva nagy ke-
rülővel szárazföldi úton tért Ango-
rába. 

Még egy adat a titkolt törekvések 
illusztrálására: A „Dzsümhurijet" 
(= Köztársaság) c. napilap a „chan-
dán" szó régebbi jelentésén elmél-
kedve úgy találja, hogy az nemcsak 
uralkodót, hanem egyesületi elnö-
köt, főnököt is jelentett. A „Szon 
Telegraf" (= Legújabb Táviratok) 
tiltakozik a szó értelmezése ellen, 
mert attól fél, hogy „mihamar a mai 
államfő neve előtt fogja találni". 
(Nov. 1-én.) 

Bajosan hihető tehát, hogy a 
Sztambul és Angora közötti ellen-
tét kizárólag gazdasági okon ala-
pulna — bár ennek is szerepe van 
benne —, sőt igen jelentős részt kell 
politikai motivumoknak tulajdoní-
tani. De ha magánál a gazdasági 
kérdésnél maradunk, Sztambul hely-
zete éppen most különösen indokolja 
igényét a központi hatalom támoga-
tására. Eltekintve a már érintett, 
századok óta aktuális kérdéséről, le-
égett és leégésre kárhoztatott részei-
nek fölépítéséről. Sztambulnak egy 
másik pénzforrása, az utóbbi évek-
ben erősen vitatott kereskedelmi je-
lentősége egyrészt a nyugati hatal-
mak, másrészt a nemzeti kormány 
politikája következtében egyre pro-
blematikusabbá válik. Mind a keres-
kedelmi kamara tekintélyes folyó-
iratának (40. évfolyamban török és 
francia szöveggel havonta nyolc 
quart-íven jelenik meg) adatszerű 
jelentése, mind a kereskedők magán-
jellegű panaszai szerint a kikötő 
hajóforgalma erősen megcsappant, a 
tranzitóforgalom negyed-ötödrészére 
hanyatlott. 

A baj orvoslására ezideig nem tör-
tént semmi, növelésére igen. A gö-
rögök eltávolítására gondolok. A 
kormány a lausannei békében bizto-
sított jogánál fogva kitelepíti mind-
ama görögöket, akik az összeomlás 
után szivárogtak a birodalomba, a 
bennszülött görögökre pedig nyo-
mást gyakorol, hogy lehetőleg ezek-
től is szabaduljon. A sorsára bízott 
Sztambul a maga erejéből törekszik 
a közel félmilliónyi tömeget pótolni 
vagy lelkében törökké tenni, tehát 
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olyan nagyszerű célt tűzött maga 
elé, amelyre a fényes multban szinte 
rendkívüli hatalmi eszközök birto-
kában nem gondolt senki. 

A Balkánon tehát megismétlődik 
a vesztett török háborúk után több-
ször látott népmozgalom, melyet még 
a mai nacionalista szellemű korszak-
ban is inkább a vallásból keletkező 
ellentét irányít és csak másodsor-
ban politikai cél. Az aránylag hit-
buzgó és amellett alacsony kultúr-
nivójú mohamedán olyan országba 
vágyik, hol — akár politikai jogok 
élvezete nélkül — teljes vallási és 
faj i szabadságot érez. A görögség 
ellenben gazdasági okokból mereven 
ragszkodik ú j „hazájához" s még az 
újonnan betelepültek is bevárták a 
karhatalom intézkedéseit. A vezető-
ség a napilapok által előkészített 
közvélemény hangos helyeslése mel-
lett hajtotta végre a kormány uta-
sításait és ellenőrizte közel ötven-
ezer ember távozását. 

A modern eszközökkel lebonyolí-
tott kisebb fokú népvándorlás emlé-
kezetbe jut tat ja a mórok kivándorol-
tatását Spanyolországból. Ott a mo-
hamedán elem volt kénytelen hazát 
cserélni, itt a keresztény; vallási 
szempontból a két esemény között 
nincs hasonlóság, de igenis van gaz-
dasági vonatkozásaiban. Amint a 
mórok Spanyolországnak sokkal 
ügyesebb kereskedői voltak, mint az 
uralomra jutott faj, úgy a görögök 
is iparban és kereskedelemben, 
munkában és munkáltatábsan fölül-
múlták a törököket. Kitelepítésük 
következetes sürgetésének is ez az 
igazi oka. A sovinizmustól hevült 
közvélemény hallotta ugyan az el-
lenfél magyarázgatását és e gazda-
sági harakiri megfontolására irá-
nyított intelmeit, de nem adott nekik 
igazat. Szerinte a gazdasági élet vár-
ható válsága a távozó görögöket 
fogja érni, akik egykori virágzását 
élvezték; a törökségre egyikből sem 
háramlott semmi, de legalább meg-
tisztul a politikai és erkölcsi élet. 
Így biztatják egymást az erőseb-
bek. a nagy tömeg pedig régi mó-
don teszlim-jébe burkolódzva fel-fel-
sóhajt, hogy maholnap a lyukas fa-
zekat is külföldön kell foltoztatnia. 

Ahol a kicserélési akció lezárult, 
ott már érezhető is az iparoshiány. 
A cserébe kapott török elem ugyan 
mozgékony és rövid tétovázás után 
rexisztenciát teremt magának, de 

mint kávés vagy dohányültetvényes, 
faja és saját maga szenvedélyeinek 
szolgálatát választja egyben kenyér-
kereseti forrásul is. 

Általában úgy látszik, hogy a tö-
rökségnek a megürült kereskedelmi 
poziciók betöltésére nagyobb haj-
lama és készültsége van mint az 
ipari termelés folytonosságának 
helyreállítására. A kereskedelmi ér-
zék érdekesen figyelhető meg Sztam-
bul sokat emlegetett koldusain; az 
ülő vagy guggoló koldus messze 
előrenyujtja a fényesre kopott pléh-
tányérkát vagy a lefaragott kon-
zervdobozt, amibe az alamizsnát 
kéri; még mormolja érte az áldást 
s már kiteszi a pénzecskét a leterí-
tett rongydarabra, társai mellé: itt 
a tíz párás, itt a huszas; külön ra-
káson a szintén húsz para értékű, 
de rézzel kevert, kisebb városi pénz, 
a „fis", és raj ta túl a negyven pa-
rás, egykor körülbelül 24 fillér, ma 
2—3 aranyfillér, a kezdődő, komoly 
pénz. Gondosan osztályozódva gyű-
lik a pénz egész es t ig . . . A minde-
nütt tapasztalható érzéken kívül a 
kereskedelem ellen irányuló ellen-
szenv teljes hiánya indokolja, azt a 
föltevést, hogy a törökség e tér hé-
zagait fogja leghamarább betölteni. 

Az ipar kedvezőtlenebb jövőt ígér. 
Nemrég Szalonikiból és Marseilles-
ből (!) hozták Sztambulba az épület-
téglát. Általában ma is alig számot-
tevő, bár egyes iparágak kis üze-
mei állati szorgalommal próbálják 
pótolni a modern eszközök hiányát. 
S míg ezek nagymennyiségű, bár 
nem éppen elsőrangú cikkel túlhal-
mozzák a pangásukban is zsúfolt vá-
sártereket, míg a többi iparág mun-
kás- és anyaghiányban szenved, — 
Kis-Ázsiában egészen sajátságos mó-
don igyekeznek erőt önteni a sír 
széléről visszarántott Törökország 
gazdasági életébe. Azért mondom ezt 
a módot sajátságosnak, mert hívei 
— majdnem minden számottevő té-
nyező — az anyag természetét figyel-
men kívül hagyva pusztán a faj i lel-
kesedés lángjával akarják táplálni. 
Angora nekilendülését már érintet-
tem, ehhez hasonló haladási törek-
vést híresztelnek minden vidéki góc-
pontról. Majd minden héten publi-
kálnak egy vasútépítési, gyáralapí-
tási, erdészeti vagy bányászati szer-
ződést. A csalódásokhoz szokott kö-
zönség nagy örömmel olvassa a 
tényleges eredményeket s ezért a 



401 

vasútépítés állapotáról (főleg az an-
gora-szivaszi vonalról) naponta kö-
zölnek újabb tudósításokat: a síne-
ket X-ig lerakták; Németországból 
egy hajórakomány sín érkezett; a 
Szamszun—Csarsamba— Bafra - vonal 
megépítésére a Nemlizádék kaptak 
koncessziót; az Ilidzsa—Palamutlik 
közötti vonalat olasz társaság fogja 
megépíteni; Angorában megnyílt az 
Is bankaszy („a munka bankja", a 
jövendő Törökország vezérintézete); 
a kormány gondoskodott róla. hogy 
öt év mulva az ország gyufaszük-
séglete belföldi áruval fedeztessék; 
Szamszunba tizennyolc vasuti híd al-
katrészei érkeztek Németországból; 
hír szerint a kormány fontos erdé-
szeti szerződésre készül lépni a Grő-
del-családdal; ú j ra üzembe lép a kő-
tahjai porcellángyár és föléled az 
eszkischiri szőnyegszövés (mindkettő 
a görögök kivándorlása miatt akadt 
meg, kikben gyakorlott munkásait 
vesztette) stb.; a kormány a földmí-
velés fejlesztése végett Német- és 
Franciaországból szakembereket ho-
zatott. „Csak az a baj, hogy anyagi 
eszközei elsőrangú erők szerződteté-
sére nem elegendők." 

És ezzel eljutottunk ezen kérdés 
legnagyobb nehézségéhez, a pénzte-
lenséghez. Nemcsak egyesek baja ez, 
a kormány is küzködik vele. A bank-
jegykibocsátás jogát a szultánok an-
gol pénzcsoportnak adták; évek óta 
se innen, se egyéb helyről nem kapott 
kölcsönt, inflációhoz nem fordulhat. 
Idegen tőke és belföldi kölcsön nél-
kül fürge adópolitikával (a forgalmi 
adót nem ismerik) szerzett rendes 
bevételeiből fizeti kiadásait (a tiszt-
viselői illetmények közel állnak a 
békebeli nivóhoz). Deficitje nem is 
lehet, pénzszűkében legföljebb úgy 
segíthet magán, hogy saját alatt-
valóival szemben fennálló kisebb 
tartozásainak kifizetését elhalasztja 
(pontatlansága hírének egyik oka). 
A rendes kiadásokra tehát fedeze-
tet talált, de a költséges reformok 
és a beruházkodás komolyan átér-
zett szükségét ezzel kielégítenie, 
amerikai méretű munkát anatóliai 
adójövedelemmel elvégeztetnie lehe-
tetlen. A tiszteletreméltó, de célhoz 
nem segítő sovinizmus előbb-utóbb 
érezni fogja azon igazság súlyát, 
bogy gazdasági kérdést csak gazda-
sági eszközökkel lehet megoldani. 

Fekete Lajos. 
Napkelet. 

Kiállítások 
A konzervativizmus és a radika-

lizmus évtizedek óta tartó harca a 
politikai, közgazdasági és társadal-
mi kérdések mezején kívül a művé-
szetek terén is dúl. 

A multból tanulságokat kereső, 
a hagyományokon szervesen fejlődő 
irányzatban több a természetesség 
és valóság, mint a jövő csillogó el-
méleteitől kissé vakult irányzatban, 
az első pozitiv alapokon nyugszik, 
az utóbbinak igazságát csak a jövő 
lesz hivatva igazolni. 

Mindkét részen meglelhetjük a 
szélsőségek híveit; amott a mult-
hoz való ragaszkodás kizárólagos-
ságát, emitt meg a legképtelenebb 
elméletek tiszavirágéletű „izmu-
sait". 

A technika szédületes fejlődési 
iramától kábult ember nehezen 
akar annak tudatára ébredni, hogy 
a haladás menetét büntetlenül nem 
lehet mesterségesen siettetni a szé-
pen kieszelt, de a gyakorlati teher-
próbát ki nem állott elméletekkel. 

A mult hó folyamán a két kimon-
dottan ellenlábas művészi irányzat 
művelői léptek alkotásaikkal a 
nagyközönség színe elé: a régi ha-
gyományokon őrködő Benczúr-Tár-
saság a Régi Műcsarnokban és a 
progressziv művészek egyesülése, a 
KUT (Képzőművészek Új Társa-
sága) a Nemzeti Szalonban. 

A KUT kiállításán első pillanat-
ban szembeötlik, hogy milyen szét-
ágazóan egyéni a kutató művészet. 
Egyik művész a természetből merí-
tett élményét új kifejezésmóddal 
tolmácsolja, a másik mester mun-
kájában a természet mint újszerű 
„meglátás", egyéniségének megfe-
lelő átkomponálásban jelentkezik: 
van olyan is, akinek hangsúlyozott 
célja egy újszerű technikai eljárás 
keresése vagy megteremtése. (Meg-
jegyzendő, hogy az ultramodern tö-
rekvések szószólói nem szerepelnek 
az egyesülésben.) 

Rippl-Rónay József már nem szo-
rul bővebb méltatásra. Eléggé is-
mert fogalom már művészete, mely-
nek újszerűsége a természet inter-
pretálása merész, kápráztató tech-
nikával. Kiállított pasztellképei kö-
zül kiváló figyelmet érdemelnek a 
„Kövezők", „Kelenhegyi út télen" és 
a bravúros „Női arckép". 

Vaszary János szinte bántóan 
26 
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odavetett nyers színfoltjai gyönyörű 
egységbe olvadnak össze balatoni 
tájain, míg csendéleteinek finom 
színhatását a formák túlerőszakos 
stilizálása rontja. Démon-sorozatá-
ban, nemkülönben „Salome" című 
olajképén a kifejezési mód kizáró-
lagos hangsúlyozása az érthetetlen-
ségig idegenül hat. 

Csók István, a magyar impresz-
szionisták nagymestere, „Júda gyű-
rűje" című nagyobb olajképével 
szerepel. 

A természet legbizarrabb színjáté-
kát biztos kézzel és hatalmas pik-
turális ösztönösséggel ragadja meg 
Szőnyi István. Lehető nagy foltok-
kal felrakott tiszta színei páratelt 
frisseséget kölcsönöznek képeinek. 
A kiváló festői kvalitásokon kívül 
nagy rajztudásbeli készséget igénylő 
„Viadukt"-jának megoldása mesteri. 
Izmos tehetségét dicséri „Alkony a 
Dunán" című akvarellje is. 

Érdekes, szivárványozó színekben 
látja a természetet Egry József. 
Művészetében a nagy tehetség meg-
felelő készséggel egyesül, azonban 
még nem elég erőteljes. Legjobb 
vászna a megragadó „Tomaji öböl". 

Bornemisza Géza kevés eszközzel, 
igen érthetően közli élményeit. Len-
dületes vízfestményei isikerült al-
kotások, kivált a „Zápor". 

Szobotka Imre, Kmetty János és 
Perlrott-Csaba Vilmos figyelemre-
méltó tehetsége az erőszakolt modo-
roskodás hiábavalóságain őrlődik 
fel sajnálatos módon. 

Az újabb művészeti irányzat fejlő-
dését az impresszionizmustól a neo-
primitivizmusig illusztrálják Czóbel 
Béla képei. „Férfi képmás"-a érté-
kes impresszionista alkotás, míg 
„Leányka" és „Fiúarckép" c. víz-
festményei a maguk túlontúl kere-
sett egyszerűségével (mely az átla-
gos gyermekmódban és eszközök-
ben látja példaképét!) minden köz-
vetlenségük ellenére egy elhibázott 
felfogás szüleményei. 

A szobrászati részben kiválik 
Medgyessy Ferenc hatalmas monu-
mentalitással és tömbszerű zártság-
gal kivitt alkotásaival. A nagy-
vonalúság és nyugodtság szobrai-
nak meggyőző kifejező erőt ád. Leg-
jobb alkotása az „Anya gyermeké-
vel" és a nagyszerű „Kőemelő". Jó 
alkotásaikkal szerepelnek még Fe-
renczy Béni (gondos női büszt), 

Beck ö. Fülöp (mesteri plakettek-
kel) és Varga Oszkár (mozgásteljes 
„Táncosnő"). 

A Benczúr-Társaság mintegy a 
KUT ellendarabjaként rendezte ki-
állítását, melyen a Társaság tagjai-
nak csak egyrésze vett részt, igaz, 
hogy nagyobb gyüjteménnyel. A ki-
állított munkák, melyek között sok 
a díjat nyert alkotás, beszédesen 
cáfolták az ultramodern művész-
körök azon állítását, hogy a „ma-
radi" művészet már kiélte magát, 
elsekélyesedett, mert a kiállított 
tárgyak kivétel nélkül mind komoly 
tanulmányozással és alapos mester-
ségbeli felkészültséggel készültek. 
Gyönyörűséget okozhatnak még a 
„legkorszerűbb" szemlélőnek is. Sőt 
a maradiság vádja is alaposan 
szertehullott, mert a kiállítás né-
hány idősebb mesterétől eltekintve, 
az újabb festészeti irányzatok nem 
egy eredménye tűnik szemünkbe a 
vásznakon, de persze hivalkodás-
mentesen, mert a főcél kimondottan 
nem az ú j stílus keresése, hanem a 
művészet ápolása. 

Legnagyobb sorozattal Gy. Sándor 
József szerepel. Művészetének leg-
javát színes csillogású velencei ké-
pein adja. Egy teljes termet meg-
töltő olajképén! kívül egy teremnyi 
rézkarc dokumentálja kiforrott, be-
csületes művészetét. 

Élményekben gazdag külföldi ta-
nulmányútjainak benyomásait hasz-
nosítja igaz átérzéssel és határozott 
tudással Burghardt Rezső. 

Knopp Imre a komoly művészet 
minden tulajdonságával rendelkező 
képeivel, melyek a multban meste-
rüknek kitüntetésekben! gazdag si-
kert juttattak osztályrészül, tünte-
tőleg tanuskodnak amellett, hogy 
a valódi érték a művészetben min-
den korszerűségtől, divattól függet-
len. Nagy állami aranyéremmel ki-
tüntetett „Biedermeier intérieur"-je 
bármely múzeum falán méltán he-
lyet foglalhatna. 

A női test bársonyos rózsás szín-
árnyalatainak nagytehetségű mes-
tere Czencz János. Aktkompoziciói 
egytől-egyig könnyed, de ragyogó 
színmegoldású alkotások, csak kár, 
hogy a túlságos színkultusz a for-
mák helyes megrajzolásától olykor 
elvonja figyelmét. „Patak partján" 
című képén csendül meg tudása leg-
zengzetesebben. 
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Csuk Jenő összefolyó színfoltjai, 
ha nem is fegyelmezi őket teljes 
biztonsággal, lüktető mozgalmasság-
ban érvényesülnek képein. 

Frank Frigyes feketés hangolású 
képein mesterkélt, de régebbi natu-
ralisztikus művein főleg portréin, 
egy komoly tehetség erős megnyi-
latkozását látjuk. 

Dudits Andor, Krusnyák Károly, 
Kiss Kezső, Kunwald Cézár, Tolnay 
Ákos, Batthyányi Gyula gróf, Ud-
vary Géza és az elhunyt Pentelei-
Molnár János megállapodott, har-
mónikus művészetük néhány java-
alkotásával illeszkednek bele a tar-
talmas és értékes kiállítási anyagba. 

A szobrászati részben Lux Elek 
merész elgondolású és biztos meg-
oldású „Táncosnő" és „Vénusz" c. 
bronz aktjai a legértékesebb dara-
bok. Margó Ede, Berán Lajos, meg 
a keresett technikájú Ligeti Miklós 
és Róna József szerepelnek még 
plasztikai alkotásokkal. 

* 

A Szinyei Merse Pál Társaság öt-
éves fennállását az általa díjazott 
művészek kiállításával ünnepelte a 
Nemzeti Szalonban. Azok a művé-
szek, akik az akadémizmus meg-
csontosodott felfogása elleni diadal-
mas harcban a művészet számára 
ú j utakat nyitottak meg, öt éve 
egyesültek a nagy mesterről neve-
zett társaságban, a „kifejezésben a 
teljes szabadság" jelszava alatt. Az 
alakulás második dicséretes, nagy 
áldozatokkal megvalósított célja a 
fiatal tehetségek erkölcsi és anyagi 
segélyezése. Sajnálatos azonban, 
hogy részint személyes okok, részint 
a kenyérkérdés és az egyéni érvé-
nyesülés keresése a teljes szabadság 
elvét valló, kétségen kívül leg-
számottevőbb művészi egyesülésen 
kívül való tömörülésre bírták az 
utak keresését céljául kitűzött mű-
vészek kisebb csoportját (a KUT) 
és így az egyfelfogású művészetet 
most sem állott módunkban egészé-
ben áttekinteni. 

A kiállításon, mint jeleztük, a mái-
kész művészek mellett a jövő mű-
vésznemzedékének tehetségesei is 
felvonultak. 

Amazok művei közül különösen 
kiválnak Szüle Péter klasszikus ér-
tékű „Öregség" és „Havas ház" c. 
olajképei, Nagy István teljesen 
egyéni hangsúlyozású, finom pasz-

tellképei. Ugyancsak hatalmas 
egyéni készséget és felfogást látunk 
Szőnyi István munkáin is (az érde-
kes „Tragikus táj" c. olaj-, „Duczy" 
c. vízfestményén és grafikáján egy-
aránt). Majdnem akadémikus fel-
fogású Pándy Lajos szép vászna, a 
„Krisztus Emauszban". — Sikerült 
alkotásokkal vesznek még részt: 
Feszty Masa, Rozgonyi László, Goe-
bel Jenő, Deli Antal, Hellebranth 
Berta, Fáy Dezső festőművészek, 
Szentgyörgyi István, Lux Elek és 
Pásztor János szobrászművészek. 

A fiatal nemzedék tehetségesei 
között vannak a tárlatokról előnyö-
sen ismert Patkó Károly, Aba-No-
vák Vilmos, továbbá a Képzőművé-
szeti Akadémia kiállításán figyel-
metkeltően szerepelt Bánáti Swerák 
József, Barcsay Jenő, Foerstner Dé-
nes, Emőd Aurél, Istókovics Kál-
mán, Gerber Magda, Antal Elemér, 
Sándor István festőnövendékek és 
a legszebb reményeket nyújtó szob-
rásznövendékek: dr. Farkas Zoltán 
(gondos, jól felfogott bustök), Jálics 
Ernő (szélesen megmintázott torzók) 
és a nagyszerű plasztikai meglátású 
Vörös Béla. 

Az Ernszt-Múzeum gyüjteményes 
kiállításán a 60 éves Csók István, 
festészetünk vezéralakjainak egyike, 
mutatja be művészetének eredmé-
nyeit. Palettájának ragyogó szín-
pompája nem az üres csillogást 
szolgálja, hanem az élettől duzzadó, 
eleven természet tolmácsolója. Mű-
vészete irtózik a felületességektől, 
az ürességtől; mélyreható, tartal-
mas és mindig igaz. 

Magyar-Mannheimer Gusztáv fes-
tői tudásának legjavát a részlete-
zés gondos munkájára pazarolja. 
Vásznai kísérő komorsága, ismétel-
ten érvényrejutó szín- és vonal-
hatása alkotásait monotonná han-
golják. Legkerekebb alkotása (a tá-
jat megülő viharterhes felhős té-
máin kívül) a pompás kivitelű „Ma-
haradzsa leánya". 

Zádor István, az erősen natura-
lisztikus grafikájáról ismert mű-
vész, mint festő is csak hangsúlyo-
zott naturalisztikus oldaláról mu-
tatkozik be. Pikturájában döntően 
uralkodik a rajz. 

Szentgyörgyi István, szobrásza-
tunk egyik nagyja, szintén hatal-
mas gyüjteménnyel szerepel a ki-
állításon. Székely Miklós. 

26* 
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MAGYARBARÁT KÖLTŐI IS-
KOLA 1860 TÁJÁN A FRANCIA 
IRODALOMBAN. Annak a meg-
vallásával kell kezdenem, hogy e 
cím talán két irányban is túlzó, 
mert hogy egyáltalán „iskoláról" 
szólok, azt csak úgy tehetem, hogy 
átveszem alapítójának nagyigényű 
megjelölését; a magyarbarát jelző 
meg csupán annyiban illik reá, hogy 
a Petőfi-rajongó mester mellett 
csakugyan akadunk egy tanítvány-
ra, aki szintén érdeklődik a ma-
gyarság iránt. Amazt Thales Ber-
nardnak hívják; a neve ismerős ná-
lunk: már Arany megemlékezett 
Petőfi-fordításairól; emennek Achille 
Millian a neve s tudtommal először 
történik róla említés. Hozzáteszem, 
hogy mindketten a franciáknál is 
kevéssé emlegetett alakjai az iro-
dalomnak, s ha foglalkozunk velük, 
ezt költészetüknek pusztán magyar 
vonatkozásával érdemlik ki, amiért 
esetleg mégis csak indokolt a fenti 
cím. 

Bernard ugyanis nem nagy költői 
tehetség, de ha vannak érdemei, 
akkor ezek Európa népköltészeté-
nek propagálásából és egy népies 
irányú irodalmi reform hirdetésé-
ből állanak; ebben pedig része van 
Petőfinek s közvetve a magyar iro-
dalomnak is. Annak a költői pro-
grammnak a megalkotásához, mely-
nek megvalósításától a francia köl-
tészet megujhodását várja, nála ki-
mutathatólag Petőfi adja meg az 
első lökést, s habár a regionaliz-
mus néven ismert mai francia né-
piességnek semmi köze az általa 
kezdeményezett mozgalomhoz, szá-
munkra mégis érdekes lehet, hogy 
a népies irányú költészet eszméjé-
nek felvetődését mennyiben segíti 
elő a magyar példa. Csak nyomról 
nyomra kell követnünk őt a mun-
káiban, hogy e magyar ihletés vilá-
gosan álljon előttünk. 

Bernardnak a magyarok iránti 
rokonszenve gyaníthatólag a sza-
badságharc idejéből származik. Első 
regénye is Magyarországgal foglal-

kozik s benne nyilvánvalólag a 
48-as szellemnek egy a XV. század-
ba visszavetített képét akarja raj-
zolni, amikor tárgyul a Mátyás 
párt ján levő országnak független-
ségi harcait választja. A könyv 
Magyarország történetének és föld-
rajzának figyelmes tanulmányozá-
sát mutatja, végeredményben azon-
ban a szerzőnek nem annyira viszo-
nyaink felőli tájékozottságáról ta-
nuskodik, mint inkább arról az erős 
vonzalomról, melyet a bevezetésben 
kifejezetten is hangsúlyoz. Bernard 
addig főkép mitológiával és vallás-
történettel foglalkozott s ettől a 
foglalkozásától legfeljebb a politika 
vonta el. Demokratikus hajlandó-
ságánál fogva azonban rokonszenve 
hamar a szabadságáért küzdő „oszt-
rák tartomány" felé fordul s figyel-
mét elsősorban Petőfi alakja ra-
gadja meg. Említett regénye, mely 
első szépirodalmi próbálkozása, már 
1850-ben foglalkoztatja, a magyar 
szabadsághős költészetének ismerte-
téséhez azonban csak 1855-ben fog. 
Először csupán prózai fordításokat 
közöl tőle, de már a következő év-
ben saját költeményei közé soroz 
belőlük néhányat, anélkül, hogy 
szerzőjüket megjelölné. Egyébként 
nemcsak Petőfit olvassa, hanem a 
többi magyar költőt is forgatja, 
(természetesen német fordításban) s 
Mélodies pastorales c. gyüjtemé-
nyének első füzetében (1856) az ilyen 
című verseken kívül: „A la Muse 
hongroise", vagy „Au poéte hon-
grois G. Czuczor", egy a magyar 
költőkhöz írt verseskötetének a be-
jelentését is találjuk, melyhez Bé-
ranger írt volna előszót. 

Az 1857. év jelzi azt a pontot, hol 
Bernard céltudatosan hozzálát a 
népköltést illető eszméinek a kifej-
léséhez. Ekkor formulázza meg a 
költészet megújításának a pro-
grammját, elméletének származásá-
ra azonban mi sem vet élénkebb vi-
lágot, mint hogy ugyanebben az 
esztendőben éri el tetőpontját az a 
tevékenysége is, melyet a magyar 
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irodalom megismerésének érdekében 
folytat. Látható szívességgel beszél 
a magyarokról s Petőfi-, Garay-, 
Eötvös-fordításokat közöl olyan 
cikkben, mely pl. Vörösmarty, Jám-
bor Pál és Kertbeny könyvei is-
mertetésének van szánva. A cél 
nyilvánvaló: minden alkalmat meg-
ragadni egy olyan irodalom terjesz-
tésére, mely írói törekvéseinek bá-
zisául szolgál. Ez évi verskötetét 
Petőfi emlékének ajánlja (Poésies 
nouvelles) s ugyanott Petőfihez, 
Aranyhoz, Vörösmartyhoz írt ter-
jedelmes költemények mellett még 
Majthényi Flórához és Idunához 
intézett versek is szerepelnek; az 
meg egyenesen páratlan, hogy va-
laki Párizsban lelkesítő ódát írjon 
a „Magyarokhoz". Ezen a köteten 
kívül, mely több magyarból vett 
átdolgozást is foglal magában, egy-
idejűleg még egyebütt is jelét adja 
Petőfi-rajongásának: Kertbeny né-
met Petőfi-fordításához francia hó-
doló verseket ír. 

Igen könnyen feltehetjük tehát, 
hogy az az igyekezete, mely Európa 
népies irodalmának francia köz-
kinccsé tételére irányul, első ösztön-
zést a világszerte emlegetett ma-
gyar költő sikereitől kapott, akinek 
hatását fokozhatta a népköltészet-
nek a német irodalomban felszínen 
levő kultusza. Német fordításokból 
meríti különben minden ránk vo-
natkozó tudását, és ez adatokban 
elég gazdag. Az a kép azonban, 
melyben a magyar irodalmat be-
mutatni igyekszik, kézzelfoghatóvá 
teszi, hogy költészetünk természeté-
nek meghatározásában nem megy 
tovább Petőfiről bírt fogalmainak 
az egész magyar költészetre való 
kiterjesztésénél. Tinódi, Balassa, 
Zrínyi, Gyöngyösi, Csokonai, Vörös-
marty, a két Kisfaludy és Bajza 
egyhuzamban elmondott neveivel 
kapcsolatban egyszerűen kijelenti, 
hogy mind népies befolyás alatt 
állottak. Az meglehet, hogy e véle-
mény, tekintve irodalmunk fejlődé-
sének szakadozottságát, általános-
ságban megfelel a valóságnak, mi-
vel hagyományos műízlés és készen 
kapott, kiművelt nyelv hiányában 
a kezdeményezés nehézségeivel küz-
dő majd minden nagy írónk a nép-
nyelv kifejezés-készletéhez folyamo-
dik; Bernard azonban nem erre 
gondol s állításában csupán Petőfi-
ről alkotott nézetének képletszerű 

és retrospektiv alkalmazását láthat-
juk. Róla egyébként a következő 
szavakban összegezi a véleményét: 
„Ez a magyar költő, azonosítva ma-
gát nemzetének géniuszával, nem 
tett egyebet, minthogy változato-
sabb és elegánsabb formában újra-
alkotta a népköltészetet." A nép-
költészetnek a műköltés szintjére 
való felvonása, ezt jelenti tehát 
Petőfi és ennek a képviselője az 
egész magyar irodalom, s akár Er-
délyi János vagy Vasfi és Benkő 
németnyelvű népköltési gyüjtemé-
nyéből idéz, akár Arany vagy Czu-
czor érdemeit méltatja, mindig 
ugyanennek a tételnek a bizonyítá-
sát ta r t ja szem előtt. 

Még egy kapocs fűzi ízlését erő-
sen Petőfihez: a földnek a szeretete. 
Képzeletében a népiesen egyszerű 
elválaszthatatlan a vidék, a szabad 
természet s a szülőföld hangulatá-
tól, ezért a népiesség nála részben 
annyi, mint a szűkebb haza szere-
tete: provincializmus. Minden ma-
gyar költő legfőbb érdeméül tudja 
be a természetérzéket; de nem a 
földnek realista hatású leírásáért 
rajong, hanem a fiúi ragaszkodás-
nak fűtött hevű megnyilatkozása 
ragadja el is ezért idézi kétszer is 
Eötvös Falu jegyzőjének azt a lap-
ját, mely patetikus dicsérete a szőke 
Tisza partjainak. Aranyt is azért 
minősíti ösztönein induló költőnek, 
megtagadva tőle a gondolkozó és 
tudatosan művészi jelleget, hogy 
eposzára — melynek ismeri nép-
mondai eredetét (sőt közli IIosvai-
nak részleges fordítását is), elfo-
gadhatólag alkalmazza a „mezei" 
jelzőt. A szülőföld iránti gyengéd 
érzésnek legszebb kibontakozását 
természetesen Petőfi költészetében 
találja, meg, ki, úgymond, ugyan-
azt jelenti Magyarországnak, mint 
Burns Skóciának, vagy Alexandri 
Moldvának. 

Érthető ezek után, hogy költemé-
nyei közt több mint félszázat talá-
lunk olyat, melynek vagy a vonat-
kozása, vagy a származása magyar, 
s hogy közülük mintegy húsznak 
éppen Petőfi szolgált mintául. Nem 
célom e helyen kiterjeszkedni ezek-
nek a költeményeknek az ismerte-
tésére, hiszen létezésüknek puszta 
ténye is rávilágít arra a kapcso-
latra, mely szerzőjüket a magyar 
irodalomhoz köti. Egyik kötetének 
előszavában kifejezeltten utal is 
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azokra a forrásokra, melyekből ihle-
tet merít, s nem egészen érdektelen, 
hogy ezek közt első helyen a finn-
ugor népek, azaz rajtunk kívül a 
finnek és az észtek szerepelnek. A 
francia irodalomba átszármazott 
magyar alkotásokra vonatkozólag 
legfeljebb azt említsük még meg, 
hogy közvetítőjük nagyrészt Kert-
beny Károly, Petőfinek németre for-
dítója, és a Párizsban tartózkodó 
Jámbor Pál volt. 

Bernard működésének számunkra 
sokkal nevezetesebb mozzanata az, 
hogy esztétikai elvei révén sikerül 
neki a kezdő költőknek egy egész 
csoportját magához kapcsolni, akik 
mind annak a vidéki ízlésnek a 
művelőiül csapnak fel, melynek elő-
harcosaként Bernard szívesen tün-
tette fel magát. A csatlakozott fia-
talemberek tőle kérnek előszót köte-
teikhez, s egy ilyen verskötet élén 
jelenti ki Bernard, hogy Francia-
országban a népies költészetnek már 
egész iskolája alakult ki. Ez iskola 
tagjai közt kétségtelenül Achille 
Millien a legtehetségesebb; Bernard 
is annak tartotta s látható megelé-
gedéssel í r ja róla La Moisseon (1860) 
című kötetéhez írt bevezetőjében, 
hogy e munkában saját elméletének 
legteljesebb igazolását látja, mely 
szerint tudvalevőleg csak a népköl-
tészetből táplálkozó műköltés lehet 
életképes, mert a szerző is, íme, 
Bretagne, Magyarország, Észtor-
szág dalain okulva férkőzött eny-
nyire a népköltészet közelébe. Elis-
merésében odáig megy, hogy az 
Örült c. versére célozva Petőfi meg-
említésével bókol neki, holott e köl-
teményben legfeljebb a cím emlé-
keztethette a magyar költőre. Ha-
nem azért van a kötetben négy 
olyan költemény is, melyet némikép 
csakugyan Petőfi sugalmazhatott, 
de csak a szabadságharcban vitt 
szerepének hírével, mivel ezek az 
alkotások, a „Le hussard" c. kivé; 
telével, oly kisebb, Kisfaludy-szerű 
regés történetek, melyekben magyar 
nevű hősök a haza, vagy megneve-
zetten Magyarország szabadságáért 
küzdenek. Megjegyzendő, hogy sza-
badságharcunknak Európaszerte is-
mert eseményei költőnk fantáziájá-
ban meglehetős regényes mezt öl-
tenek, aminthogy mindig fölöttébb 
romantikus volt az, amit rólunk 
csak pár évvel ezelőtt is képzeltek 

a külföldiek, úgyhogy ebben az 
esetben Millien sem jut tovább egy 
régibb keletű, grófokkal és zsivá-
nyokkal operáló betyár-romantika 
képzeteinek a szövögetésénél. 

Az irodalmunkkal való foglalko-
zásnak megbízhatóbb jele azonban 
két évvel később kiadott verskötete 
(Chants agrestes, 1862), melyben két 
magyar versnek az átdolgozását 
adja. Az egyik Petőfinek Vasárnap 
volt c. költeménye (Le bouclier). Az 
utánzásnak ilyen példáira későbbi 
munkáiban már nem akadunk, de 
a magyar útmutatásnak mégis ma-
radt annyiban pozitiv nyoma, hogy 
azontúl a népköltészetnek olyas 
megnemesítésére törekszik ő is, ami-
nek tökéletes mintáját Bernard 
Petőfiben vélte felfedezni. 

Tóth Béla. 

GRÓF TELEKI JÓZSEF NAPLÓ-
JÁBÓL. Gróf Teleki József (1730— 
1796), a későbbi ugocsai főispán és 
koronaőr, 1759 július havában Mária 
Terézia engedélyével a külföldi 
akadémiákra utazván, egy évet a 
bázeli egyetemen töltött, ahol a két 
nagyhírű Bernoulli-professzor ked-
venc tanítványa lőn. Még Bázelben 
való megtelepedése előtt beutazta 
Svájcot, majd 1760 augusztus havá-
ban elhagyva Bázelt, Hollandiába 
utazott, ahonnan november havá-
ban Párizsba érkezett s több mint 
egy félévig ott időzött. Utazásáról 
Naplót (Diarium) vezetett, amelybe 
a látott-hallott dolgokat, a fonto-
sabb élményeket, benyomásokat föl-
jegyezte. E kézirati Naplót 3 kötet-
ben, a M. Tud. Akadémia könyv-
tára őrzi. E Naplóból, melyből az 
1922. évi Régi Módi Kalendáriom 
már bemutatta volt az 1761 március 
6-án Montmorencyben Rousseaunál 
tett látogatásáról szóló részletet, 
közöljük az alábbi három följegy-
zést a XVIII. századi francia iro-
dalomnak, Rousseau mellett, három 
legnagyobb alakjánál tett látogatá-
sáról, illetőleg alakjának méltatásá-
ról. 

I. Látogatása Voltaire-nél. 
„1759 aug. 3-án este Genevába ér-

keztünk és ottan a három Király-
hoz szállottunk. 

7-én délután Pallard Urammal ki-
mentünk Voltaire Uramhoz, A mu-
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lató Házához mentünk először, ahol 
lakik rendszerint, Genevához tsak 
egy fertály órányira, Saint-Jeannak 
nevezik; de otthon nem kaptuk, 
mert el ment volt az előtt egy-két 
órával egy más helyre, a hol magá-
nak hasonlóképen házat vett és a 
hol ekkor építtetett; ezt Tournain-
nak nevezik s Frantzia földön va-
gyon Genevához mintegy három 
fertály, vagy fél órányira. S.-Jean-
ban tsak egy Hugát kaptuk, akit 
mindenkor maga mellett tartt ; Egy 
vén Leányt-e vagy Asszonyt, ma-
gam sem tudom; de tsak ugy Ma-
dame-nak szólították, talán azért, 
hogy meg ne szégyelje magát. Men-
tünk azért hozzá Tournaiba s ott 
egy kisség távol a Házától egy 
szántóföldiben az ekéje mellett kap-
tuk s meg ösmertetvén vélle Pallard 
Uram egy darabig beszélgettünk; 
onnan bé mentünk a Házához, meg 
mutogatta a szobáit és egy kis 
Theatrumot, a melyet akkor készite-
tett, hogy jó Barátyival edgyütt Co-
moediát játszodhasson; ez ugyan tsak 
akkora mint egy közönséges jókora 
szoba. Maga igen száraz ember és 
tsak nem a halál néz ki belőlle, a 
szemei ugyan elég elevenek; öreg 
már, de elég tréfás és vidám. A val-
lásról nem sokat állít. Mikor beteg, 
akkor, a mint mondják, igen félénk 
és alatson szivű.. ." 

(Voltaire Poroszországból való 
visszatérte után, 1755-ben Svájcban 
telepett meg, itt remélt a sok üldö-
zés és kellemetlenség után biztonsá-
got, nyugalmát és szabadságot ta-
lálni. Genf kapujánál, nyári laká-
sul, megvásárolt egy bájos kis bir-
tokot, a Saint-Jean uradalmat, ame-
lyet aztán Délices név alatt tett hí-
ressé, egy másikat pedig Lausanne 
mellett. Majd amikor tapasztalta, 
hogy a genfi papság és tanács nem 
jó szemmel nézi a vallás elleni tá-
madásait és a színielőadások tartá-
tását, hogy Genf felől is biztonság-
ban legyen, a francia határon túl 
megvett két uradalmat: Tournayt 
és Ferneyt és 1760-ban ott rendezte 
be állandó lakását. Gr. Telekiék elő-
ször, mint látszik, a Délices-ben ke-
resték őt. Unokahuga, aki háztartá-
sát vezette, Mme Denis volt. Vol-
taire ekkor 65 éves volt s bár leve-
leiben nem egyszer említi, hogy be-
tegsége miatt a halál küszöbén áll, 
mégis 84 évig élt.) 

II Látogatás d'Alembertnél. 
(1761 február 14.) 

„Reggel voltam d'Alembert Uram-
nál; mondá, hogy a Prussiaii Ki-
rálynak vette Levelét és hogy éppen 
olyan tonuson ir, mintha meg nem 
ijjedett volna egy tseppetis, azt ir-
ván, hogy a békesség ra j ta tsak 
anyit áll, mint Dalemberten, és 
hogy ha mások akarnának, ő a bé-
kességtől nem volna idegen, de ha, 
a mint látya, az ellenségeit más-
ként békességes gondolatokra nem 
lehet hozni, hanem ellent-állással, 
azt tartya, hogy addig nem szünik 
meg ellent állani, mig puszta lessz 
németország. A stylus talán nem 
szóról szóra igy van, de az értelme, 
a Dalembert úr szava szerint, ez." 

(D'Alembert, a kitünő mathema-
tikus, jó barátságban állott Nagy 
Frigyessel. Mikor Maupertuis, Vol-
taire támadásai által lealázva, le-
mondott a porosz Akadémia elnöki 
tisztéről, Frigyes d'Alembertnek 
ajánlotta fel, tekintélyes fizetéssel, 
az elnökséget, de ez, bár szegény 
ember volt, nem akarva nyugalmát 
és függetlenségét feláldozni, nem 
fogadta el a megtiszteltetést, ami 
csak növelte Frigyes becsülését 
iránta. Ezután állandó levelezésben 
állott a két férfiú egymással, s a 
szoros összeköttetés — mint lát-
szik — a hétéves háború alatt is 
fennállott közöttük, fenn akkor, 
amikor Franciaország, a Habsburg-
monarchiával és Oroszországgal 
szövetkezve keményen szorongatta 
Nagy Frigyest. Maupertuis halála 
után a király ú j ra felajánlotta 
d'Alembertnek az akadémiai elnök-
séget, de most is hiába, ellenben el-
fogadta tőle az 1200 livre kegydíjat. 
1762-ben meglátogatta Nagy Fri-
gyest és két hónapig élvezte vendég-
szeretetét.) 

III. Diderot színműve és deista 
eszméi. 

(1761 febr. 20.) 
„Estve a Comoediába mentem Di-

derot uram Pere de Famille nevű 
Comoediája második repraesentatió-
jának (az első az elmultt szeredán 
18 n.) nézésére. A Comoedia uj j 
nembe vagyon készitve, a házi min-
dennap magát elé adni szokott ap-
rólék dolgok mennek belé. Ez az 
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együgyüsége a Comoediának nekem 
tetszik, de meg kell vallani, hogy 
maga a Comoedia nem derék por-
téka más remek munkákhoz képest. 
Igen lankadtt, rend kevés van ben-
ne, a tzélja mi, nem tudom; se nem 
mulattat, mert inkább lankaszt, se 
nem, tanit, mert utolyára tsak ugyan 
a lessz meg, a mit a fiú s nem az apa 
akar; egy vétek se virtus nints ben-
ne elevenen lefestve, a fiú nem 
rossz, az Apja még jobb, az egy 
testvére a tselédes gazdának egy 
kisség kedvetlenebb és personat vi-
sel, de az is, legfelyebbis tsufos in-
kább, mint erköltsi rossz. Némely 
hely van benne, talán kettő vagy 
három, a kibe elme furisasága lát-
szik, a többi igen közönséges dol-
gokkal telyes. 

Ez a Diderot Uram egy az En-
cyclopedisták közzül, és l eg főbb 
Dalembert Urammal edgyütt; a mi 
a Mathesist illeti, abban Dalembert 
Ur, az egyébben Diderot Uram irta 
nagyobb részit a Caputoknak, jólle-
het magok is sokat irtak ki ki a mit 
akart. Külömben ez a Diderot nyil-
vánságos Deista, a mely tsak az 
Pensées Philosophiques-jából is ki 
tetszik, s arra nézve méltánis saj-
nálni lehet, hogy az Encyclopedi-
cum Dictionarium olyan ember ke-

zin forog, mert kétség kivül tsak 
oda szurja, a hol lehet, a mérgit. 
Ugyanis azt mondják, hogy nem 
elégszik meg azzal, hogy maga val-
lást tagadó, hanem másokat mind 
magához hasonlóvá akarna tenni." 

(Gr. Teleki helyesen ítéli meg Di-
derot színművét: a Családapa cse-
lekvénye nincs jól megszerkesztve, 
az alakok nem igen élők, a beszéd 
nem nagyon természetes; de a da-
rabnak van lelke, élet van benne. 
Egy fiú az apja akarata ellenére el 
akar venni egy szegényleányt, — 
ez az egy igazság tűrhetővé teszi a 
darabot. Diderot nem tud cselek-
vényt komponálni és valódi embe-
reket a színpadra vinni; szellemes-
sége, elevensége ezt nem pótolja. — A 
Bölcsészeti gondolatok című műve 
1746-ban jelent meg s már erősen 
skeptikus tendenciát mutat; hadat 
üzen benne a dogmáknak, a kijelen-
tásnak, kigúnyolja a bibliai csodá-
kat. Itteni hitvallása különben még 
teljesen deista. A Lettres sur les 
avengles (1749), majd a Pensées sur 
l'interprétation de la nature (1754), 
végül a d'Alemberl álma (Rêve de 
d'Alembert (1769) óta Diderot visz-
szavonhatatlanul atheista.) 

Rácz Lajos. 
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