
NAPKELET 
SZERKESZTI TORMAY CECILE 

TARTALOM: NÉMETH ANTAL: A színház törté-
net filozófiája. ~ NAGY BERTA : Az 

öregúr. ~ FALU TAMÁS: Csoda. (Vers.) ~ PAPP VIKTOR: 
Chopin magyar tanítványa Filtsch Károly. ~ RENZO PEZ-
ZANI: Két novellája. ~ NAGY JENŐ: Biológiai tévedések a 

szépirodalomban, ~ MADERSPACH VIKTOR: A megismételt ünnep. ~ KOMÁ-
ROMI JÁNOS : A rejtett zug. (Regény.) ~ Elvek és művek: Négyesy 
László. ~ Lázadás a Tiszánál. ~ Te meg a világ. ~ Ember, küzdj ' ~ A Könyv-
barátok Szövetsége és a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda kultúrmun-
kája. ~Ifjúsági könyvek. ~ Szemle: A négy Emich emléke.~ Színház. ~ 
Képzőművészet. ~ Zene. ~ Külföldi krónika: Mai olasz drámák. ~ Egy 

pszichológus naplója. ~ Misztikus és profán költészet. 

1933. ÉV F E B R U Á R 1. 2. S Z Á M 

XI. ÉVFOLYAM Á R A 2 .50 PENGŐ 

A MAGYAR IRODALMI TÁRSASÁG KIADÁSA 
BUDAPEST 



N A P K E L E T 
I R O D A L M I É S K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T 

A. Napkelet szerkesztője : 

TORMAY C E C I L E 
Helyettes szerkesztő : 

HARTMANN JÁNOS 

M e g j e l e n i k m i n d e n h ó 1 - é n . 
Előfizetési ár: Negyedévre 6.50 pengő. Tisztviselőknek 4.50 pengő. Külföldre egész évre 32 pengő. 

A Napkelet szerkesztősége és kiadóhivatala: 
B u d a p e s t , V I I . ker . , R ó z s a - u t c a 2 3 . s z . ~ T e l e f o n : J ó z s e f 3 1 4 — 2 0 . 

Németh Antal dr., folyóiratunk belső munkatársa minden kedden és esütörtökön 5-7- ig 
szerkesztőségi órát tart. 

TARTALOM: 
Lap 

Németh Antal: A színház történet-
filozófiája ... ... ... 89 

Nagy Berta: Az öregúr ... ... ... 92 
Falu Tamás: Csoda. (Vers) ... ... 97 
Papp Viktor: Chopin magyar tanít-

ványa Filtsch Károly 98 
Renzo Pezzani: Két novellája 104 

Lap 
Nagy Jenő: Biologiai tévedések a 

szépirodalomban 110 
Maderspach Viktor: A megismételt 

ünnep ... ... 116 
Komáromi János: A rejtett zug. (Re-

gény) 124 

ELVEK ÉS MŰVEK: 
Brisits Frigyes: Négyesy László ... 129 
Szakáts László: Oláh György: Láza-

dás a Tiszánál 131 
Rédey Tivadar: Szabó Lőrinc: Te meg 

a világ 132 

Kardeván Károly: Harsányi Zsolt: 
Ember, küzdj' 135 

A Könyvbarátok Szövetsége és a Ki-
rályi Magyar Egyetemi Nyomda 
kul túrmunkája 139 

Ifjúsági könyvek 139 

S Z E M L E : 
Asztalos Miklós: A négy Emich emléke 141 
Színház 143 

Képzőművészet 148 
Zene 149 

KÜLFÖLDI KRÓNIKA: 
N. A.: Mai olasz drámák 153 
Fábián István: Egy pszichológus nap-

lója 157 

Franco Vellani Dionisi: Misztikus és 
profán költészet 158 

T. Olvasóinkhoz ! 
Tisztelettel kérjük azon t. Előfizetőinket, akik a megújítással 

hátralékban v a n n a k , szíveskedjenek az esedékes előfizetési díjakat 
mielőbb k i e g y e n l í t e n i , hogy a további lapküldésben fennakadás ne 
l e g y e n . 

A NAPKELET kiadóhivatala. 



N A P K E L E T 

A S Z I N H Á Z T Ö R T É N E T F I L O Z Ó F I Á J A . 

A TÁRSTALAN, magányos ember a végtelen világkáoszban, a jelenségek vad 
záporozásában vacogva úgy menekül a törvényhez, mint egy meghitt, 
meleg kunyhóba, melyből kizárta az emberi leleményesség a vihart és 

amelyben a rend megnyugtatóan kínál pihenést. . . Nem nyugszik, míg meg nem 
találja a törvényt a csillagok járásában, a szerves és szervetlen létezés meg-
számlálhatatlan eseteiben és mert nagyon akarja, kihallja a ritmust a patak cso-
bogásából, a hullámok játékából, belelátja a kötött törvényszerűséget minden 
alakulásba, változásba, az élet szüntelen hömpölygésébe ! Sokan vannak a tör-
vénytagadók, akiknek langyos fürdő az anarchikus élet, de még többen a tör-
vénytakarók, akiket nem bilincsbe ver a megkötöttség tudata, hanem akik a 
szükségszerűségek felismerésével együtt emelkednek fel egy magasabb létszem-
lélet mindent beölelő távlataihoz. A törvénykeresők és a törvénytfelismerők 
mélységes meditációinak földjében fogant és fejlett szépséges, aranylevelű fává 
a történelemfilozófia is. 

* * * 

Micsoda köze lehet a történelemfilozófiának a lenézett és megvetett ko-
médiás kétesértékű «művészetéhez» ? . . . Csak nem ennek a komoly, ünnepélyes 
tudománynak örök leveleiből akar koronát fonni a mimus önmaga homlokára a 
gyorsan illanó dicsőség hervadt koszorúja helyébe ? . . . 

Nem egyén kéri e kapcsolat fölemelő tuda tá t ! Nem a színész, a díszlet-
tervező és rendező, hanem az örök színház, mely van, mióta ember él és lesz, 
míg ki nem hal a Földről! 

A színház több, mint mindazok munkája, alkotása és művészete, akik 
szolgálatában állanak . . . A színházat egy titokzatos, csodálatos erő élteti, mely 
ott munkál minden egyes ember lelkében és amelynek a színházi ember csak 
hangadója, kifejezője, a valóságbavetítője : ez a theátrális ösztön. 

Ez a belső hajtóerő olyan örök és egyetemes, mint a többi elemezhetetlen 
ősi ösztönök. Van ! . . . Még nem írtak róla pszihológiai tanulmányokat, még nem 
szedték szét ízekre. Pár év előtt egy másirányú nagyobb tanulmányomban ily-
módon próbáltam meghatározni lényegét: «Az ember, amikor felfedezte az Én 
és a világ különbözőségét, az emberi szellem történelmének legtragikusabb él-
ményét élte át. Ösztönösen érzi a magányos, társtalan Énnek az őt körülvevő 
kiismerhetetlen, kegyetlen világgal való feloldhatatlan konfliktusát. Meg akarja 
ismerni azt, amit maga fölött állónak érez, fel akar emelkedni abba a magasabb 
létezési régióba, amely csodálattal és félelemmel tölti el. A külvilágot nem tün-
tetheti el, az Ént kísérli meg feloldani benne, hogy egyszemély voltának tra-
gikus nyomása alól meneküljön. Megsemmisíti tehát éntudatát, elszemélytele-
nedik azáltal, hogy a számára legnagyobb jelentőségű létformába éli bele magát». 
A theátrális ösztön lírai jellegű levezetése hozta létre a táncot, az epikai ösztön-
levezetés a pantomimot, a drámai pedig a színjátszást. .. 
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A theátrális ösztön mint munkáló erő alá van vetve korok és nemzetek 
szerint bizonyos hullámzásoknak. Áradhat vagy apadhat . . . De minden élet-
jelenséget áthat termékeny folyamával. És abban jelentkezik döntő módon, 
ami a legfeltűnőbb kultúrmegnyilatkozás. Ha a vallás egy kultúrperiódus leg-
főbb szellemi java, akkor ezt theatralizálja ez a csodálatos ösztön és megszület-
nek a misztériumjátékok. Ha az irodalom áll az emberi érdeklődés középpontjá-
ban, akkor a theátrális ösztönnek a költészettel való termékeny találkozása a 
dráma egy-egy aranykorát hívja életre. Ha a képzőművészeti látás, helyesebben 
festői életérzés dominál, akkor a színház külső elemei gazdagodnak öncélúvá, az 
előadás mint vizuális élmény nyer hangsúlyt, úgy a színházi alkotók, mint a 
nézők részéről. Ha tehát az emberiség szellemtörténetében kimutatható a tör-
vényszerű egymásrakövetkezésnek bizonyos ritmikus rendje, akkor ennek fel-
tétlenül meg kell nyilatkoznia a színház élettörténetében is. . . 

Tudjuk, hogy egyes kultúrköröknek megvan a maguk határozott zárt 
szellemi arcuk, melyet a történetfilozófus stilizál meg, hogy a valóság zavaros, 
változó impresszióival szemben időtlen megfogalmazásban mutassa az illető 
kultúra leglelkét. A képzőművészetek három főformája, az építészet, a szob-
rászat és a táblaképfestészet jelölheti legalkalmasabb módon a művészi akarás-
nak azt a három alaptípusát, mely az emberi alkotásnak egyéb területein is fel-
található. Minden kultúra átmegy e három perióduson, de egy közülük a főszó-
lamot viszi. Igy az egyiptomi kultúrának az architektúra, a görögnek a skulp-
túra, a keresztény kultúrperiódusnak a táblaképfestészet az abszolút megnyilat-
kozása. Talán nem kell bizonyítanunk, hogy a képzőművészeti látás e három-
féleségének az irodalom terén az epika, dráma és líra hármas műfajcsoportja az 
analogonja. Micsoda jelenségek felelnek meg e hármas rendnek a színház világ-
történelmében ? 

Az egyiptomi lélek az életen túlra volt beállítva. A földi létet csak átme-
neti állomásnak tekintette . . . A theátrális ösztön tehát csak a vallásos rítu-
sokon keresztül nyilatkozhatott meg. Nem menekülnek önmaguktól egy más 
ember új sorsösszefüggéseinek átéléséhez : az istenek szimbolikus világát eleve-
nítik meg misztériumjátékaik. Színjátszásuk tehát rítus, mint ahogyan rítus az 
építészetük is — theátrális szokásaik tehát gigászi térbe vetített istentörté-
netek. Időben és térben egyaránt szétfolyó valami ez a «színjátszás», teljesen 
méltó ehhez a végtelen kategóriákban gondolkodó és a földi dimenziókkal mit 
sem törődő néphez : kollektív belenyujtózás az istenek világába minden plasz-
tika és drámaiság nélkül. . . 

A görög kultúra az elemberiesített istenek és megisteniült emberek világa. 
E kultúrperiódus színjátszása már adatokkal ellenőrizhető módon átmegy azon 
a három korszakon, melyre fentebb utaltunk. Az első korszak : a valláson köny-
nyen áttörő theátrális ösztön megnyilatkozása nyomán születő misztérium-
játékok. Míg Egyiptom színjátszása megállt ezen a fokon, mert látásából hiány-
zott a plaszticitás, a drámaiság, az emberies, vérbő életérzés, a görögség korán 
átlépi azt a határt, melyen innen csak vallási téren inspirálódik a lélek a belső 
átlényegülésre. A görög színjátszás útja az emberi istentől az isteni emberig 
v e z e t . . . A theátrális ösztön mélyen átjárja az irodalmat és költőik színész-
fölötti fantáziája az emberi sorsátélések hallatlanul impozáns megnyilatkozásait 
adják műveikben. A Dionysos-misztériumokat a költők színháza váltja fel. 
A dráma áll a görög színház fénykorának középpontjában, a játék kerete, a szín-
pad csak a szükségszerűt nyujtja. A képzőművészetben a theátrális lélek a szín-
házépület, elsősorban a színpad dekorativitását és a színészi játék plasztikáját 
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emelő tények átteremtésében jut érvényre. A sík kép iránt alig fogékony görög 
nép színháza is térszínház, relief-hatásokkal dolgozó színpaddal, melynek ke-
retében mozgó, maszkkal, kothurnussal, kosztümmel elstilizált testű színész 
szobrászi jellegű theátrális érték. Az antik színház fejlődéstörténetében azonban 
kimutatható, hogy megérintette a pikturális látás szelleme is : fokozatosan köze-
ledett a realizmus felé, a díszlet szerepe egyre fontosabb lett és a tánc a theá-
trális ösztönmegnyilvánulások e lírája is kivételes tért hódított az antik kultúra 
dekadenciájának napjaiban. 

A keresztény kultúrkör a maga egészében pikturális szellemű. Átmegy 
mindhárom perióduson ugyan, de mindig a vizuális élményen van a hangsúly és 
abban a korban teremt e téren valami egészen sajátosat, amikor a kultúra szel-
leme találkozik a periódus látásmódjával, művészi vágyaival : a jelen esetben ez 
a harmadik korszak lesz, a kulisszaszínpad megszületésétől napjainkig . . . 

A kereszténység szelleme nehezen engedi áttörni a theátrális ösztönt. 
Lappang. Csak olyanoknál juthat érvényre, akiket nem köt a hit lélekfegyel-
mező ereje. Igy élnek tovább a nép körében a pogány mimus hagyományok. 
A katholikus vallásnak a középkor elején nincs szüksége menekülésre, mássá-
lényegülésre. A vallás teljesen kiegyensúlyozza a lélek és világ viszonyát. A hívő 
szeme a túlvilágra van függesztve, az Én Istenben oldódik fel. Mindaddig, amíg 
átélt ez az aszketikus szellemű világérzés, nem is jelentkezik a színház követe-
lése. Amint meglazul ennek a hitnek puritán bensőséges volta, a pap felölti a 
húsvéti ceremóniáknál a mássá való átalakulást jelző ruhát és jelvényeket és 
életre kelti először a Krisztus sírját felkereső asszonyok örömét a Megváltó fel-
támadásán, majd később megjelenítik a hívők lelki épülésére az ó- és újszövetség 
minden fontosabb jelenetét. Krisztusba kapaszkodnak, őt imitálják, hozzá, be-
léje akarnak menekülni, tehát megelevenítik, hogy szavainak drámai ismétlé-
sével, alakjának felkeltésével átéljék az ő létezésének magasztosságát. A theá-
trális ösztön rést tört a kereszténységen és útja most már feltartóztathatatlan. 
A keresztény vallással való találkozása életre hívja az európai színház fejlődésé-
nek első nagy periódusát, mely ugyanígy kollektív és az egyház szolgálatába 
állított, mint az architektúra . . . 

A theátrális ösztön ezután olyan erővel ragadja meg az írói lelket is, ami-
kor felszabadul a látás, a világ, a föld az ember irányába, hogy abban a korban, 
amikor a képzőművészet az emberi testet ábrázolja lázas buzgalommal, amikor 
a szobrászat önállósul és a festők is szobroknak festik meg alakjaikat a vásznon 
vagy a falon, a háromdimenziós drámai látásnak egy sor zsenije akad, akik, le-
mondva a külsőségekről, szavakkal festik a legszebb tájat, varázsos erdőt a néző 
elé és a puritán dobogószínpadon néhány jó színésszel elevenítik meg az időtlen 
embersorsokat. A renaissance puritán drámai színpadát azonban csakhamar 
felváltja az új, festői színpad, mert a theátrális ösztön már átjárta a képzőművé-
szeket is, ezek alkotásterületein pedig a pikturális látás hangsúlyozódik és a 
táblaképfestészet ragadja magához a hegemóniát a művészetek hierarchiájában. 

A harmadik korszaka tehát az európai színházi kultúrának a színpadra, 
mint keretre fekteti a fősúlyt és a kulissza viszi a főszólamot az előadás poli-
fóniájában. Egyetlen töretlen, egységes vonal a kulisszaszínpad fejlődése a 
barokk-kortól napjainkig. Ezzel lezárul egy egységes kultúrperiódus színházának 
hármastagozatú korszaka, hogy a kaotikus jelen a titokzatos jövő útjait ku-
tassa . . . 

* * * 

7* 
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Egy nagy filológiai apparátussal megírt színház-világtörténelemnek lenne 
a feladata igazolni ezt a fent vázolt Törvényt, mely ritmikus rendbe foglalja a 
széthulló jelenségeket és amely biztos Ariadne-fonál a jelenségek zűrzavarában.1 

A hivatalos esztétika által lenézett színház, ha be tudja bizonyítani azt, hogy 
nem áll a Törvényen kívül, helyet követel majd magának nemcsak az egyetemes 
kultúrtörténelemben az emberiség sok más jelensége mellett, de az irodalom-
tudomány és művészettudomány mellett is mint önálló diszciplina : mint saját, 
külön problémáival viaskodó színháztudomány!. . . 

Németh Antal. 

A Z Ö R E G Ú R . 

MÉLTÓZTATIK parancsolni? Ide, csak ide tessék, nem kell várni, 
hogy kellene! Arcápolást parancsol? Igenis, tessék csak helyet 
foglalni, méltóságod, rögtön kezdhet jük. Manikűr is l e s z . . . ? 

A belvárosi szalon szőke tulajdonosnője, madame Rose, mindezt 
már úgy tud ta , hogy ha álmából ébresztették fel, akkor is egyfolytában 
csicseregte végig a vendégnek megfelelő mondókát . A vendég pedig 
jelen esetben sovány, de jólöltözött öregúr volt, aki vak tában is méltó-
ságos . . . Ünnepélyes sötét ruhá t viselt, gomblyukában fehér szekfű 
illatozott s kicsit zavar tan pislogott k ö r ü l : észre ne vegyék ra j ta , hogy 
még nem volt ilyen helyen . . . Különös eltévelyedettség ijedelme szo-
rongatta . A szépészet t i tkai t eddig csak tavaly elhúnyt felesége s férj-
hezment leánya praxisából ismerte s íme, most ő maga is . . . Nagyot 
nyelt a zavaros illatokkal telt levegőből, aztán rán to t t egyet a gallérján 
s elhatározta, hogy kedélyes lesz : 

— Igen, madame, teljes arcápolás és manikűr is. A fő, hogy szé-
pek legyünk és hét órára végezzünk, mer t várnak és nem szeretnék 
elkésni — mondta olyan hangon, mint akinek mindennapi kenyere az 
i lyesmi; aztán t i tokban még egyet nyelt s körül tekintet t . A szép, vilá-
gos emeleti helyiség üres volt egészen, csak a szomszédteremből hall-
szott valami motoszkálás, de az már a hölgyeknek fenn ta r to t t rész 
volt. Rosszúl megy — villant á t agyán s erre egyszerre önérzetre kapot t . 
Elvégre, ha kozmetikai szalon, akkor abból él, hogy szépülésre vágyó 
egyének keresik fel. Urak számára jobbra, hölgyeknek balra s örüljenek, 
ha valaki ide is betéved, p o n t ! 

— Tessék, kérem — sürgölődött a «madame» — egy óra alat t készen 
leszünk. Hét re tetszet t mondani? Talán színházba méltóztatik, valami 
jó darabba . . . ? 

1 E kis tanulmány írója 1933 február elején kezdi meg előadássorozatát a 
Szabad Egyetem kurzusainak keretében (VIII., Múzeum-körút 4—6. II. 12. te-
rem) a Szinház világtörténelme címén, mely a fenti történetfilozófiai elgondolás 
bizonyítása lesz. Szerk. 
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— Nem. Ma más dolgom van . . . — Hát radől t a mély karosszék-
ben s összecsucsorította s z á j á t : 

— Ó, ó, kis nő bizonyára . . . E l ta lá l tam? — kedveskedet t tovább 
a madame, aki é r te t t annyira a vendégek nyelvén, hogy ál talában el 
szokta találni. A vendég hervadt keze a szék kar fá ján lógott, s vékonyra 
csípett szája kifejezet t mindent , amit esetleg nyi to t t szájjal nem is 
fejezhetet t volna ki. Vizeskék szeme csillogott a megelégedéstől: 

— Kis nő, no persze, nem já runk kis nők után. elég volt . Azok 
amilyen kedvesek, olyan ragadósak. Most úriasszony van soron — s 
vágot t a szemével: — szép, szőke asszonyka, pr íma minőség . . . 

— Fiatal? 
— Fiatal? Már hogy kérdezhet i lyent? Persze, hogy az. Csak nem 

járok öreg sa t rafák u tán , nézze meg az ember — mókázot t műfelháboro-
dással s rögtön u tána engedelmesen dugta fejét a gőzbura alá, mely úgy 
elnyelte őt, mintha valami üstökös szippantot ta volna fel és sovány kis 
alakja árván lógott ki belőle az űrbe . . . 

— Tizenöt esztendőt fog fiatalodni méltóságod, mire innen ki-
kerül — buzgólkodott a madame s összekacsintott a segédkező mani-
kűrös leánnyal. — Majd meglát ja , sikere lesz a hölgynél, garantálom. 
Amiben ugyan anélkül sem kételkedném, hisz oly fiatal , hogy igazán 
megszégyelhetnék maguka t a mai nyeszlett ficsurok . . . Hogy is t u d j a 
valaki így megőrizni azt a drága, aranyos kedé lyé t . . . 

Az úrnak magának is te tszet t az az aranyos öreg méltóságos, aki 
az ő személyében ot t csücsült a villamosszékben s ad ta a vén ku jon t . 
Fel is pöffeszkedett a bura a la t t s miközben forró cseppekben verej téke-
zett az eljövendő randevuért , prüszkölve krákogta : 

— A mai fiatalság nem ér egy f a b a t k á t sem. Már úgy értem, hogy 
a férfiak, mert a nők, az más. A nők édesek . . 

Madame Rose elf intorí tot ta orrát s t i tokban kedvetlenül s ó h a j t o t t : 
ki tud ja , mire gondolt. A burá t leszedték a paciens fejéről s a manikűrös-
leány törülközőt bor í to t t reá : 

— A kedély hiányzik a mai fiatalokból — hápogta — a kedély. 
Én bizony nem cserélnék egyikkel sem, pedig már elmultam ötven 
esztendős . . . 

— Ne tessék már mondani, senkise hinné — sápítozott madame 
Rose, aki biztos volt benne, hogy elmult a méltóságos már ha tvan is. 
Aztán a háta mögé állt s kemény kézzel munkába ve t te a képét. Valami 
ördöngős módszer villámgyors tempójában gyúrni és pofozni kezdte. 
Szegénynek a szeme káprázot t , de nem védekezhetet t , a madame lel-
kesen ütöget te s a szemtelen manikűrleány néha elfordult s beleneve-
t e t t valamelyik üres szegletbe. Kamillagőz és körömlakk illata felhő-
zött a kis teremben, ahonnan két óra leforgása u tán megifjodva kelt ki 
s kissé dúlt lélekkel, de mosolyogva távozot t az öregúr. 

— Kremmer Vilmos miniszteri tanácsos vagyok — világosította 
fel búcsúzásúl a madame-ot, ami teljesen felesleges v o l t ; de viszont 
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igaz se volt . Kremmer úr csak nyugalmazott számtanácsos volt, aki 
azonban sa já t házában lakott , jókora adót fizetett s így érdemben nem 
állott há t rább egy igazi méltóságosnál sem. Mint mondani szokás, köz-
tiszteletnek ö rvende t t ; ám amint most, kezében sétapálcával, gomb-
lyukában fehér szekfűvel, peckesen lefelé lépkedett a lépcsőn, arca ünnepi 
puderes, parfőmös, keze manikűrtől csillogó : a köztisztelet eszébe se 
ju to t t . A nő j á r t az eszében, aki ma este randevúra vár ja s erre olyan 
szívdobogást kapot t , hogy mire leért az utcára, egy percre meg kel-
let t állnia. 

Tegnap este tör tén t s ez is az élet egyik csodája, hogy miért tör-
ténnek dolgok bizonyos időkben, mikor megtörténhet tek volna már 
évekkel előbb is . . . . Alapjában véve már sokszor gondolt reá, hogy 
nincs senkije. Pedig nagyon vágyot t már egy kis melegségre . . . de 
persze, nehéz dolog, valami ostoba kalandba, az ő korában, nem bocsát-
kozhatot t . Amit az utca s a véletlen kínált, ízléstelen komédia, nem neki 
való ; jó szóra, gyöngéd, fínom asszonyi barátságra sóvá rgo t t : igen, 
inkább csak barátságra . . . Mellesleg arra is gondolt, hogy szegényleány 
legyen, akinek senkije sincs s aki t ő támogatna, s ezzel lángoló hálát és 
ragaszkodást ébresztene benne, amit ő viszont nemes önzetlenséggel 
igyekezne elhárítani, de éppen ezáltal örökre m e g t a r t a n i . . . Sok év 
előtt, még felesége életében, volt is egy viszonya ; úrileány volt, hiva-
talba j á r t s mellesleg énekelni tanul t . Aztán fér jhezment valami mér-
nökhöz . . . Akkoriban kissé kényelmetlen is volt az ilyen lekötöttség, 
a családja mia t t folyton titkolóznia kellett s szinte örült, hogy meg-
szabadult tőle. Most azonban már senkitől se függ, senkise szólhat bele 
az életébe . . . és tegnap az a nő ! 

Jól emlékezett, hogy a keze vonta először magára a figyelmét, 
amint o t t az étteremben, szokása szerint egyedül vacsorázgatott s a 
szomszéd asztal mellett megpillantotta a szintén magányosan üldögélő, 
gyászruhás nőt. Szép, fehér keze volt s karcsú és fehér az egész asszony. 
Jobbkezén jegygyűrűt v i se l t . . . Nem látszott túlságosan f iatalnak de, 
disztingvált és kellemes jelenség volt. H á t így kezdődött , így, a kezével. 

És a ha jával folytatódot t , mert le akar ta tenni a ka lapjá t a székre 
s a gyászfátyol a karkötőjébe akadt s mikor felnyúlt, hogy megigazgassa 
a f r izuráját , a kalap lecsúszott a földre. Pincér nem volt éppen a közel-
ben s erre ő, Kremmer úr, felugrott s udvariasan felvette a kalapot s a 
fogasra akasztot ta . És aztán a szemével folytatódot t , mert az asszony 
rápi l lantot t — milyen meleg, mosolygó tekintete v o l t ! — és bájosan 
megköszönte a szívességét. Ezzel már kész is volt az ismeretség, Krem-
mer hamar bemutatkozot t s engedelmet kért , hogy az asztalához ülhes-
sen. És következtek a többi részletek : az a jka . . . igen, a szép, vékony 
szája, amely oly fájdalmasan rándul t meg, amikor elmesélte, hogy öz-
vegy, félévvel ezelőtt halt meg az «áldott, jó ura» s azóta nem volt még 
egy jó napja sem, oly elhagyatot t s úgy vágyik egy megértő, hű barát i 
szívre . . . 
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Magától értetődő, hogy ezekután még elmentek együtt kávéházba, 
bort i t tak s Kremmer úr ott helyben t i sz tábajöt t azzal, hogy amire oly 
régóta vágyódott , a megálmodott, utolsó, szép szerelem ot t ül előtte, 
fekete ruhában, fehér arccal, szelíden és szolidan és Ibolyának hívják. 
Csak ki kell nyuj tania érte a kezét és ugyan ki t i l thatná meg, hogy meg-
tegye? Ötvenhat évének csak az Isten s az anyakönyv a tudója , mert 
ő maga semmit se tud róla. Megfogta há t az özvegy puha kezét s sa já t 
özvegyi ajkához vonta, az pedig nem húzódott el tőle, sőt inkább oda-
simult barátságosan . . . 

Végül is, úgy éjfél tájban, abban állapodtak meg, hogy ma este 
meglátogatja. 

* * * 

Alig ért le az utcára, a legelső ki rakatban megnézte magát . A kira-
ka tban lámpa ragyogott s az öregúr kikészített arcát megaranyozta a 
villanyfény. E jha , gondolta fiatalosan s u tánafordul t egy nőnek, aki 
nagyon rábámult . Aztán kihúzta magát s á tment a túlsó oldalra ; a 
Váci-utca felé kanyarodot t . 

Ám egyszerre fázni kezdett . Már sötétedett , a lámpák egymásután 
gyultak fel s az ő végtagjaiban nyirkos hideg ter jenget t s szívében is 
minden lépéssel csak hült a nagy hév, amelyet odafenn, Madame Rose-
nál, a sok hangos fecsegéssel úgy magára tudo t t melegíteni. Talán a sok 
beszéd visszahatásaképen, egyszerre ellankadt. Önkéntelenül is taxi 
u tán nézett, de aztán eszébe ju to t t , hogy még korán van, az asszony 
a Ferenc-körúton lakik, ide öt perc kocsin s nem akar t korán érkezni. 
Ki tud ja , ta lán ő is szépítgeti magát , az édes. Talán leszaladt bevásá-
rolni, vagy más dolga akadt , Isten őrizz, hogy mindjá r t első megjele-
nésével zavart okozzon . . . Ezen el akar t érzékenyülni, de inkább csak 
fáradt és türelmetlen volt. Dehát azért is, tavasz van, május eleje s 
lám, mennyi nép tolong az utcán. 

H á t ő is tolongani fog s lemegy a Dunapar t ra . Még félórája van, 
autón akkor is jókor odaér. 

Egy pillanatra sem akar t elfelejtkezni arról, hogy most ú j élet 
kezdődik számára s nagyon elszomorította, hogy közérzete kezdet t egé-
szen a régi lenni. Közérzete azt súgta neki, hogy ő ilyenkor ot thon 
ujságot szokott olvasni, vagy rádiót hallgat s aztán szépen felöltözködik 
s elmegy a Karsaihoz, vagy a Hoffmanhoz, vacsorálni. Szépen leül az 
asztalhoz s megeszik egy kis menüt , megiszik egy félliter kadarká t s 
aztán elmegy moziba, vagy gyalog hazasétál, vagy esetleg benéz a 
lányáékhoz, egy negyedórára. És nem szokott tavaszi estéken a Duna-
korzón mászkálni, mert fáraszt ja a sok nép, a lárma és legkevésbbé 
sem szokott ilyen szeladonmódra feszíteni, mert a dereka már rég lemon-
dot t az ilyen aktivitásról, visszavonult a magánéletbe s különben se 
törekedett soha valami feltűnő szereplésre. Kispolgár volt világéleté-
ben ; a szerelem szép, nagyon szép dolog, kétségtelenül, de . . . Például 
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milyen szép dolog volt az a tegnapi, olyan hangulatos és befejezett ügy, 
szinte kár, hogy folytatni ke l l . . . 

Hopp ! Ez t már nem gondolta végig, hisz különben is bolondság 
volt. Amint céltalanul téblábolt és húzta az időt, a sétányon, egy padon, 
f iatal pár t pil lantott meg ; nézegetni kezdte. Valami tör ténhete t t közöt-
tük, a leány sírt s a fiú babusgatva vigasztalta. A leány azonban komo-
lyan sírt, sőt néha hangosan és dühösen gesztikulálva rángat ta magát 
és szemrehányásokat te t t , arca csunya volt a könnyektől, a fiú meg 
nevetet t s t réfásan csitította s minél inkább kedveskedett , a lány annál 
indulatosabb lett . Végül észrevették az öreget, aki őket bámulta . A fiú 
mérgesen fordult meg, most már ő is haragudott , toppan to t t a lábával 
s végül felkelt s magával cipelte a leányt is . . . 

Köznapi dolog, nem volt benne semmi érdekes ; és Kremmer ura t 
mégis különös izgalom szállta meg. Ibolya, Ibolya — emlékeztette magát 
gépiesen, de ez az idegen dolog beleakaszkodott s húzta maga után. 
Ez az idegen dolog szövetkezett egy másik idegen dologgal, ami benne 
magában motoszká l t . . . Randevuja időpontja egyre közeledett s ő, 
mintha meg akarna felejtkezni róla, vagy kibuvót keresne a késésre, 
vagy Isten tud ja , mintha mindenáron affért akarna előidézni, a f iata-
lok nyomába szegődött s csak ment u tánuk, mint valami detektiv. A híd 
felé haladtak ; a leány most már rendbeszedte magát, kissé csendesebben 
viselkedett s a fiú néha visszanézett az öregúrra. Az pedig egyre a sar-
kukban lépkedett s kihivóan fixirozta őket. Tudta , hogy lehetetlenül 
viselkedik, de valami olyasmit is érzett, hogy így kell ennek lenni s 
átengedte magát a véletlen akaratának, hogy ne érjen rá a maga dolgát 
fon to lga tn i . . . Amint fe l ju tot tak a lépcsőn, megálltak egy percre ; a 
fiú á t akar ta vezetni pá r j á t a tulsó oldalra, de az hirtelen kitépte magát 
a kezéből s fu tn i k e z d e t t . . . Erre a fiú káromkodot t egyet, dühösen, 
té továzva megfordult s az öregre néze t t . . . Egy pillanat volt az egész : 
Kremmer úr közvetlen előtte állt s gúnyosan a képébe v igyorgot t ! 
Erre a suhancnak is fejébe szállt a vére — valami durvát kiál tot t s 
mellbelökte ; azután elszaladt ő is a lány u tán . . . 

Az egész lökés annyi se volt, hogy máskor megingott volna tőle s 
az öregúr mégis szépen, simán, úgy ahogy volt, manikűrösen és fehér 
szekfűvel a gomblyukában, mintha csak erre vá r t volna, meglódult és 
elterült a földön . . . 

Akkor aztán egyszerre nagyon megnyugodott . Első érzése az volt, 
hogy nagyszerű, most fekszem és elnyúlhatok . . . Arccal felfelé fordult, 
szemét behunyta, de mindenről tudo t t , ami vele tör tént . Érezte, hogy 
kis eső szemerkél és összekeveri bőrén a púdert . Kalapja leesett fejéről, 
szépen vasal t kabá t j a összegyűrődött a dereka alat t . Jó puha vackot 
képezett a testének. így van jól — gondolta csendesen s még gyűröt-
tebbre fu r t a maga a l a t t . . . 

Kis csődület t ámad t . A rendőr letérdelt s széttárt két kar ján 
csuklóban megragadva a ruhát , széles mozgásokat végzett vele. 
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— Mi az, egy ember összeesett? — hallott egy női hangot ijedezni. 
— Biztosan az éhségtől, szegény . . . A tömeg mormogott s Kremmer 
úr arra gondolt, hogy ilyen tönkre te t t külsővel nem mehet el Ibolyá-
hoz . . . Vége a randevúnak, vége. 

S ekkor, mintegy varázslatra, lelki szemei előtt megjelent az ágya : 
a saját ágya, amelyben félóra mulva kényelmesen kinyujtózik, csen-
desen elolvassa az esti lapot s aztán békésen elalszik. És megjelent a 
Karsai-vendéglő képe, ahová most egy ideig nem jár el, ellenben Hoff-
mannál fog vacsorázgatni, nyugodtan, egyedül s u tána abba a moziba 
megy, ahová kedve t a r t j a . Nem kell senkit kísérgetnie s késő éjfélekig 
fennmaradnia, nem kell játszania az i f jú hőst. És erre olyan megnyugvás 
szállta meg, mintha valami veszedelemből szabadult volna ; k inyi tot ta 
a szemét s felült. 

A rendőr há t rábbtol ta a tömeget s Kremmer úr feltápászkodott . 
Valamit mormogo t t : — Nincs semmi bajom, megbotlot tam, egy kis 
szédülés . . . — megköszönte a segítséget, aztán fájósra ü tődöt t derekát 
dörzsölgetve, ka lapjá t keresgélte . . . A rendőr mosolygot t : 

— H á t máskor jobban tessék vigyázni — azzal útrabocsátot ta . 
Egy kapual jában aztán megállt, elővette zsebtükrét s belenézett. 

Fehér szekfűje félszáron lógott, szemöldöke mellett gyanús, sáros f o l t . . . 
Siralmas lá tvány volt. A dereka is sajgott , de mégis olyan elégedetten 
nézegette magát , mintha valami gyönyörűt lá to t t volna : 

— H á t így csakugyan lehetetlen . . . hogy elmenjek hozzá — mor-
mogta ; s ha nem lett volna éppen sírhatnékja, há t szinte nevetni t udo t t 
volna, boldogan. Nagy Berta. 

CSODA. 
Mi tartja fenn az éhezőket, 
Mért elevenek az oduk? 
Minek él az, kinek sebébe 
A sors naponta belerúg? 

Ki jobb időket sosem láthat, 
Minek vár mára holnapot? 
Mily gyönyört ad az élet annak, 
Kinek ágya csak rongy vacok? 

Kinek ruhája szennyes foszlány, 
S kalácsa földön lelt kenyér, 
Ki hidak alatt alszik télen, 
Az úton hova mendegél? 

Kinek helye templomban nincs benn, 
Csak kinn a küszöbök előtt, 
Szenvedések szenvedéséhez 
Minek akar az új erőt? 

A sír közel minden keservhez, 
Ott nem kell vérezni tovább, 
Hogy nem hull mind önként beléje, 
Isten, a legnagyobb csodád! 

Falu Tamás. 
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C H O P I N M A G Y A R T A N Í T V Á N Y A F I L T S C H 
K Á R O L Y . 

ACHOPINRŐL szóló irodalomban néhány elbújtatott sort találunk egy 
magyar származású fiúcskáról, aki Chopinnek legjobb és legkedvesebb 
tanítványa volt. Chopin életírói közül néhányan — mint Karasowski, 

Lenz, Huneker — szűkszavúan szólnak erről a gyermekről, kinek halványuló 
képét az egykorú német, francia, angol és magyar hírlapok meglepő tudósításai 
megnagyítják. Egyedül az a tény, hogy valaki Chopinnek elismerten legjobb 
tanítványa volt, minden figyelmünket felkeltheti, hát még a róla itt-ott felbuk-
kanó szavak érdekes tartalma ? 

Olvassuk el a legrégibbet, amit róla Mátray Gábor «Honművész» című 
lapja 1835 június 18-án ír : «Muzsikai lángész» (a cím). Az Erdélyi Híradónak 
legközelebbi 44-ik számában említés tétetik Filtsch Károly 5 esztendős fiúról, 
Filtsch József úrnak, Erdélyben élő szászsebesi (ágostai vallású) papnak gyer-
mekéről, ki rendkívüli muzsikai tehetségére nézve csudás lángeszűnek mondat-
tatik, mit bebizonyított a kolozsvári hangászati társaság termében, hol bámu-
latraméltólag játszott nemrégiben a fortepianón és phys-harmonikán (har-
mónium). A zömök, éptestű, eleven, nagy feketeszemű gyermek egy év óta tanul 
atyjától klavirozni. Csak hét hangra terjedő ujjaival bámulandó ügyességet 
mutat a játszásban, a taktust pontosan megtartja ; kitalálja milyen hangnem-
ből játszanak valamit, sőt a lágy és kemény hangnemekre átmenetelt is meg-
határozva mondja meg. A transponálást is tudja. Énekel aprób népdalokat s 
maga játssza hozzá a klavír-kíséretet. Beszél magyarul s németül». 

Hat év mulva ugyancsak a «Honművész»-ben (1841 június 20. szám) ezt 
találjuk : «Pesten az erdélyi születésű, tíz évű kis művész, Filtsch Károly (mint 
halljuk egy szász lelkész fija), ki egy erdélyi főrendű dáma pártfogása alatt, 
Bécsben nyeré zenészi míveltségét, június 11-én adá a kis redutteremben első 
hangversenyét a jótékony asszonyi egyesület javára igen szép számú közönség 
előtt . . . Méltóan várhatni, hogy belőle Erdélynek Lisztje válhatik». 

A Regélő, Pesti Divatlap 1843 szeptember 27-iki számában ezt olvassuk: 
«Egy londoni levelező írja az «Ost és West» című ujságban kis hazánkfiáról: 
«Ha ítéletem tökéletesen nem csal, úgy e gyermekben egy géniusz szendereg, 
mely egykoron csodaerővel fejtendi ki magát s hivatva van új költészetet lelkes 
hangokban kiömleszteni, vagy inkább : a zenét tisztán mennyei költészetté 
varázsolni, mert szeméből a szellemi élet egész világa sugárzik s ifjú homlokán 
láthatólag tündököl a teremtő erő fensége. Ő felsége, az angol királynő, arany-
lánccal kedveskedék neki s mások által több igen nagy kitüntetésben részesült». 

Ime, olyan három egykorú tudósítás, melyet sem a magyar, sem az álta-
lános zenetörténet nem ismer. Ha semmi mást sem olvashatnánk a kis Filtsch 
Károlyról, meggondolkoztatna a «Honművész» jósoló mondata, hogy belőle 
«Erdély Lisztje válhatik». Rendkívüli gyermek az, kiről ötéves korában ezt nyom-
tatják le, kinek az angol királynő aranylánccal kedveskedik, kinek Erard, a 
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híres párisi zongoragyáros, 3200 frank értékű díszzongorát ajándékoz újévre s 
akiről az angol kritika azt jegyzi fel, hogy Angliában ő tette ismertté és ked-
veltté Chopin műveit. A londoni «Musical Warld» meggyőződéssel mondja és 
indokolja, hogy «Filtsch Károly egyike a legcsodálatraméltóbb jelenségnek, amit a 
művészettörténet felmutat. . . Mozart, Mendelssohn és a mi Bennettünk (William 
Sterndale), a zenetörténet e három csodája, nem ígért többet, mint Filtsch Károly». 
Liszt Ferenc, mikor először hallotta játszani e fiucskát, így kiáltott fel : «ha ez a 
gyermek művészkörútra indul, én becsukhatom a boltomat». Chopinnak két nyilat-
kozata maradt ránk Filtsch Károlyról. Az egyik saját írásában. A «Fidelio» par-
titúrájára, melyet Chopin ajándékba adott Filtschnek, a zongora legnagyobb köl-
tője ezt a dedikációt írta : «. . . fogadd, kedves ifjú barátom, ezt a mesterművet. 
Élted végéig olvass belőle és emlékezz néha rám is». Chopin másik nyilatkozatát 
a «Humorist» 1843 februári száma jegyezte fel. Filtsch Károly a Rotschild báró-
nők egyik fényes estélyén, Párisban, Chopin é-moll zongoraversenyét játszotta, 
mestere jelenlétében. A finale után Chopin meghatódottan ezt mondta : «Iste-
nem, micsoda gyermek ! Hihetetlen, rendkívüli. Egyetlen ember sem értett meg úgy, 
mint ez a gyermek. A legkülönösebb, amivel valaha találkoztam. Ez nem utánzás, 
nem utánzás. Ugyanaz az érzés, ugyanaz a művészi lelkesültség, amely minden meg-
gondolás, minden cél nélkül játszatja öt, mintha másként nem is volna lehetséges. 
Majdnem minden müvemet játssza anélkül, hogy, hallotta volna, Vélem, anélkül, 
hogy a legkevesebbet is mutattam volna neki. Nem pontosan úgy, mint én — mert 
rányomja saját bélyegét, — de bizonyára nem kevésbbé jól, mint én». 

Rendkívüli szavak, melyek most, csaknem száz év mulva is, a legnagyobb-
fokú érdeklődést válthatják ki. 

Filtsch Károly, a «kis, nagy művész» — amint Thalberg nevezte — 1830-
ban született Szászsebesen. Az ottani evangelikus lelkésznek, Filtsch Józsefnek 
volt a fia. Anyja : Felmer Karolin. Sok gyermekük közt Károly a legfiatalabb. 
Zsuzsi nevű, tiszta magyar származású nevelt leányuk, kedves szerepet játszott 
a népes, művelt és zeneszerető családban, melynek minden tagja énekelt és zon-
gorázott. A lelkész háza úgyszólván egy percig sem volt zene nélkül. A család 
egyik héten németül, a másikon franciául s a harmadikon felváltva magyarul 
beszélt. Károly nagy zenei tehetsége már hároméves korában megnyilatkozott. 
Atyja kezdte zongorára tanítani. Négyéves korában már kisebb gyakorlatokat 
játszott. Olyan bámulatos gyorsan fejlődött a zenében, hogy apja és Zsuzsi, a 
magyar nevelt gyermek, alig győzött vele eleget foglalkozni. Magasabb kikép-
zéséről kellett gondoskodni. Segítségükre jött ebben gróf Bánffy Dénes, Erdély 
kormányzója és a felesége. A grófi család Filtschékkel jó viszonyban volt. Meg-
kérték a szülőket, hogy Károlyt adják át gondozásra és taníttatásra nekik. 
A család beleegyezett s így a kis Károly Bánffyékkal Bécsbe került. A grófék 
nagyon megszerették a feltűnően okos, kedves gyermeket s mint sajátjukkal 
bántak vele. Könnyítette a helyzetet, hogy Károly testvérbátyja, a nála 17 
évvel idősebb József Bécsben lakott, ahol az erdélyi udvari kancellária hiva-
talnoka volt. Filtsch József szintén kitűnő muzsikus hírében állott. Jeles zongora-
művész és zeneszerző. Minden szabad idejét kis öccse zenetanításának szentelte. 
Párhúzamosan egy Mittag nevű zongoramester oktatta a gyermeket. Filtsch 
József megható szeretettel vette körül Károlynak minden lépését. Együtt laktak 
a Bánffy palotában, útjaira elkísérte, titkári teendőket végzett körülötte s nem 
egyszer közösen hangversenyezett a hírnévben gyorsan növekvő Károllyal. 

Károly nagyon szép és igen kedves gyermek volt. Karcsú növésű, finom 
csontozatú, szőkehajú, nagy feketeszemű, okos, melankolikus tekintetű. Zene 
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sugárzott egész lényéből. Jónevelésű, kellemes gyermek, amit az is bizonyít, 
hogy játszótársa volt Ferenc Józsefnek. Valószínűleg Bánffy grófék révén 
került az udvarhoz. Zsófia főhercegnő, Ferenc József anyja, megengedte, hogy a 
szászsebesi pap fia a későbbi nagy uralkodónak gyermekjátékaiban részt vegyen. 
Ebben az időben, 1837-ben, tehát hétéves korában, ezt a figyelemreméltó voná-
sokat mutató, gyermekien naív levelet írta Károly Bécsből Szászsebesre édes-
anyjának : 

«Bécsben vagyok. Voltam a császárnőnél és zongoráztam előtte és kaptam 
egy aranykelyhet, amit emlékül édesanyámnak ajándékozok. Ha megint együtt 
leszünk édesanyámmal, akkor inni fogunk abból a császárnő egészségére. A csá-
szárnőtől még sok ajándékot kaptam és egy nagy képeskönyvet. Nagyon szor-
galmasan fogok tanulni és aztán visszatérek Szászsebesre a grófnéval. Játékokat 
fogok vinni Julinak, Lottinak és a kis Lujzának és Edének lovaglóostort és 
Zseninek, barátomnak, egy képeskönyvet és Zsuzsinak egy selyem kendőcskét — 
piros stráfos selyemkendőt — testvéremnek, Lujzinak sárga ruhát és Zsófi test-
véremnek fehér báliruhát. Sok operát láttam. Láttam a «Szerelmi bájitalt», a 
színpadon katonák masiroztak trombitával. Kedves Anyám, én nagyon sze-
retem magát, Szepit is szeretem és ha eljön ide, annak nagyon fogok örülni és 
meg fogom mondani a császárnőnek, hogy Szepi jobban tud zongorázni, mint én 
és mutassa meg a kelyhet annak a tanítónak, aki a második osztályban tanít. 
Ez a negyedik levelem és fogok tanulni franciául olvasni, írni és beszélni. 
Drága mamára gondolással hálás és szerető fia : Károly». 

Nyolcéves korában a gyermek Bécsből így ír az apjának (1838 február 
19.): «Nekem és Szepi bátyámnak jól megy a sorunk, ma valóban jó napunk 
volt és mindjárt mindent meg akarok írni édesapámnak, hogy örülhessen. Ma 
van Hohenzollern hercegnőnek a születésnapja és Gallenberg grófné hangver-
senyt rendez a tiszteletére és ott Szepi bátyám először fog játszani sok nagyúr 
előtt. Bauer professzor gordonkán fogja kísérni, aztán Szepi improvizálni fog. 
Bánffy grófnénak köszönhető, hogy Szepi bátyám a hangversenyen szerepel. Én 
is ott leszek Bánffy grófnéval, de mert ma legkedvesebb operámat «Zampá»-t 
játsszák és a grófné odaajándékozta a páholyát Wieck Klárának, én előbb az 
operába megyek Wieck Klárával és azután Gallenberg grófnéhoz. Igen örülök a 
mai estének. Hogy fog Szepi játszani ? — azt nem tudom. Ő majd holnap min-
dent megír, mi, hogy történt. Minthogy a beteg Batthyány grófné a palotában 
lakik, azért Wieck úr tíz nap óta nem adott leckét nekem, de csütörtökön már 
kapok leckét és azután még többet. Kedves anyámat sokszor csókolom és a test-
véreket és Zsuzsit is és minden kedves barátomat szívemből üdvözlöm. Minden 
jót kívánok kedves jó apámnak és csókolom a kezét, hálás fiatok: Filtsch Károly». 

Még egy levél ebből az időből (1838 mác. 6.), melyet kedves hangjáért is 
érdemes elolvasni: «Régen nem írtam kedves mamának, egészséges vagyok és 
Szepi is. Délelőtt Bánffy grófnénál hangversenyen voltam. Sallamon kisasszony 
játszott és nekem nagyon tetszett. Koncert után Bánffy grófnéval és Fuchs 
grófnéval Kolowrat miniszter feleségéhez kocsiztunk, ott sok képet láttam, két 
papagály is volt ott, de ezek nem tudnak olyan jól beszélni, mint Eszterházy 
Ferencné grófné papagálya. Az sokkal jobban tud. Kolowrat grófnétól Bánffy 
grófnéval Eszterházy Ferencné grófnéhoz mentünk ebédre. Ott volt Sallamon 
kisasszony is, aki egész délután zongorázott este 7 óráig, aztán Eszterházy 
Lajosné grófnéval színházba mentem. «Stranierá»-t adták, tudja kedves mama, 
amit már a papával Nagyszebenben láttam, akkor Zsuzsi is velünk volt. Apám-
nak már sok levelet írtam és ezúttal nem írok neki. Kedves mama, hogy van, 
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egészséges ? Nagyon örülnék, ha egyszer mama is írna nekem. Valakit nagyon 
szeretek, azt Pepinek hívják. Isten vele, kedves mama : Filtsch Károly». 

(Utóirat.) Még valamit. Én és Eszterházy Lajosné grófné nagyon szeretjük 
egymást, igen gyakran megyek hozzá és vele a színházba, társaságban is vol-
tam vele a Krüger-Strassén. A kis Tónit nagyon szeretem, még jobban, minta 
barátnőmet, Wellmann Gusztit, mert Tóni szebb, mint Guszti. Nagyon sajná-
lom, hogy Lajosné grófné Pozsonyba utazik, mert akkor nem fogok olyan gyak-
ran színházba menni. Kedves mama, ezt az utóiratot papának írtam, hogy ő is 
örülhessen. Isten megáldja, kedves mama, csókolom a kezét, hálás fiuk : Filtsch 
Károly». 

Három évi bécsi zenetanulás után először tízéves korában lépett Filtsch 
Károly a nagy nyilvánosság elé. 1841 február 7-én volt a hangverseny a bécsi 
zeneegyesület termében. Az igen előkelő s nagyszámú közönség soraiban ült az 
anyacsászárnő és Ferenc Károly főherceg. A kis művész Herz Henrik, akkoriban 
igen híres német zongoravírtuóznak, akit üres, divatos szerzeményeiért «a zon-
gora toalettmesterének» neveztek, — egyik fantáziáját játszotta és Moschelesnek 
egyik etüdjét. Rendkívüli sikerrel. A hangversenyről a bécsi ujságok magasz-
talóan írtak. 

Ez év nyarán a két testvér szülei látogatására hazajött Magyarországra. 
Útközben több hangversenyt adtak. Az elsőt Pesten a redout-ban, 1841 június 
17-én a következő műsorral: Thalberg zongorafantáziája a «Straniera» egyik 
motívumára ; Filtsch József «Magyar melódiák» című szerzeménye (megjelent 
Bécsben, egy példányát a Nemzeti Zenede könyvtára őrzi); Koronázási-fantázia 
(Krönungs-Phantasie) zongorára, Herz szerzeménye, melyeket a kis Filtsch adott 
elő. A zongoraszámok közt Urbany kisasszony áriákat énekelt, Lendvay-asszony 
szavalt és Schlesinger Ede gordonkaművész szólót játszott. Filtsch Károly zon-
gorázása a leglelkesebb tetszést váltotta ki. Erről a hangversenyről írta többek 
közt a «Honművész», hogy «Filtsch Károlyból Erdély Lisztje lehet». Hazafelé térő 
útjuk folyamán a Filtsch testvérek Kolozsvártt adtak két hangversenvt (aug. 
10. és 17.) a Nemzeti Színházban, majd Nagyszebenben és Brassóban kettőt-
kettőt. Általános csodálatot keltve. Ezekről és a következő magyarországi hang-
versenyekről részletesebben ír az «Ostland» 1920 augusztusi és szeptemberi szá-
maiban Marie Klein : «Karl Filtsch» című értékes tanulmányában (megjelent 
Nagyszebenben), melyből több adatot felhasználtam. Az otthoni szászsebesi és 
a szomszédos városokban tartott hangversenyekről általánosságban csupán 
annyit jegyzünk fel, hogy azok diadalmas ünnepségekkel egybekötött koncertek 
voltak. Lovas bandérium, díszkapu, szónoklatok, dicsőítő versek, babér, szere-
nád és virágerdő mindenütt. A hangversenyek a jótékonycélt szolgálták. 

Filtsch Károly és testvérbátyja ősszel Bánffy grófékkal visszamentek 
Bécsbe. Boldogságban úszva szállt a lelkészcsalád búcsúja a távozók után. 
Milyen jó, hogy az ember nem tudja előre a sorsát. Ekkor látták utoljára Károly 
fiukat a szülők. 

A Filtsch testvérek csak rövid ideig maradtak Bécsben. Bánffy grófékkal 
úgy határozták, hogy Párisba mennek, mert Károlynak továbbképzésben egyet-
len megfelelő mestere : Chopin. 

November 20-án indultak Párisba, miután Károly Metternich herceg kan-
cellárnál búcsúhangversenyt adott. 

Páris akkor, rövidebb időre, Béccsel szemben a világ vezető zenevárosa 
volt, mert ott élt Liszt, Chopin, Mayerbeer, Thalberg s számos jelesebbnél jele-
sebb mester. Chopin különös törékeny, arisztokratikus lénye és bensőséges mű-
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vészete állott a zenei érdeklődés központjában. Páris zengő kertjének orchideája 
volt ő. Nyilvánosan keveset szerepelt és mégis mindenkt magához vonzott. 
«Sem kalandok, sem külső viszontagságok, sem epizódok nem jelölték pályáját — 
írja szép Chopin könyvében Liszt — ő egyszerüsítette életét, bár körülményei 
ezt megnehezítették. Érzelmei, a lelkét ért hatások tették életének eseményeit; 
ezek az ő számára kiemelkedőbbek és jelentősebbek voltak, mint a külső válto-
zások és történések. Zongoraleckéket állandóan adott, rendesen, szorgalmasan, 
mindennapos házi feladatul tekintette, lelkiismeretesen és elégülten.» Chopin 
párisi tartózkodásának egész tartama alatt, tehát az 1831 évtől kezdve egészen 
haláláig — kivéve az 1838—39-iki Majorca szigetén töltött telet — csaknem 
állandóan mint zongoratanító működött. Sok tanítványa volt, a legelőkelőbb 
párisi családok valósággal ostromolták őt leckék adására, de hivatásos zongora-
játszó kevés került a keze alá. 

Chopin Bánffy grófné kérésére vette fel tanítványai közé Filtsch Károlyt. 
A leckéket a grófné fizette. Óránként 60 frankot. Hetenként háromszor ment 
órára Filtsch Károly Chopinhoz. 

A párisi tartózkodásnak ezt az idejét legjobban a fiúcskának szüleihez írt 
levele világítja meg (dátum nélkül 1842 év elejéről): «Már egy egész hónapja, 
hogy Párisban vagyunk. Sokat láttunk és hallottunk. Voltunk a nagyoperában, 
az olasz királyi színházban és az Opera Comique-ban. Ott hallottuk a Normát, 
Lucrezia Borgiát, Cenerentolát. Ezekben az operákban Lablache, a világ első 
basszistája, Tamburini, Mario, Dupress, a hölgyek közül Grisi és Persiani tűnt 
ki. Az operák kiállítása pompázó, a díszletek szépsége leírhatatlan. Ezt látni kell, 
hogy fogalmat lehessen róla alkotni. Voltunk a Konzervatóriumban is és egy 
nagyon szép szimfóniáját hallottuk Haydn Józsefnek, aztán egy háromszázéves 
chorált, a híres klarinétest, Cavallinit, aki Bécsben is fellépett, több szerzeményt 
Mozarttól és Beethovennek egy szimfóniáját. Rég ismeretes, hogy a párisi Kon-
zervatórium zenekara az egész világon a legelső. Olyan hatást gyakorolt reám, 
hogy egészen fellelkesített. Megismerkedtem több úrral és hölggyel. Éspedig 
Chopinnel, Erarddal, a híres Boildiau feleségével és Dessauer úrral. Chopin — 
amint kedves szüleim is tudják — éppen olyan nagy művész a zongorán, amilyen 
zeneköltő és minden másodnap leckét ad nekem. Karácsonyra a jó grófnétól egy 
kabátot, két mellényt és óraláncot kaptam. Jó testvérbátyám Thalbergnek egyik 
fantáziáját ajándékozta nekem és ezeken kívül kaptam még a grófnétól egy 
francia történetet, amelyik tanításul és egyben szórakozásul szolgál. Névna-
pomon meglepett a grófné egy szép írómappával, sok papirral és írószerszámmal, 
valamint egy nagyon tanulságos könyvvel. Szeretett szüleim, Isten velük és 
üdvözöljenek a legszeretetreméltóbban mindenkit, akik rám emlékeznek. Ma-
radok sok kézcsókkal engedelmes fiuk». 

Chopin új tanítványát csakhamar megszerette, többször kivételes gon-
dosságban részesítette s az előkelő társaságok zenéléseire többször magával 
vitte. Közben a tanulás szorgalmasan folyt. Liszt Ferenc is adott leckét Károly-
nak, mikor Chopin vidéken volt. 

Páris legmagasabb zenei életéhez Filtsch Károly kezdett hozzátartozni. 
Csaknem mindig ott található Liszt és Chopin környezetében. De la Rochefou-
cauld herceg, Rotschild báróék, Erard, D'Agoult grófné, Eszterházy grófné, 
gróf Apponyi magyar követ, George Sand estélyén és hangversenyein feltűnést 
kelt. Rövid időre Brüsszelbe utazik, hol a porosz királyné testvére előtt játszik. 
Aztán ismét a párisi szalonok hangversenyei következnek, melyek közül nem 
egyszer három is esett egy napra. 
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Művészeti és szellemi kvalitásokkal bírta Károly a párisi ragyogás iramát, 
de szervezetileg — nem. Betegeskedni kezdett. Első nyilvános hanversenyét 
Párisban 1843 március 15-ére már meghirdették, mikor a láz 14 napig leveri lábá-
ról. Apponyi gróf saját orvosát küldi el hozzá. Betegágyát Chopin, Erard, 
George Sand, Rotschild bárónő, la Rochefaucould herceg látogatja Ajándé-
kokkal kedveskednek a beteg gyermeknek. 

Károly néhány hét alatt felépült s Boulognon keresztül bátyjával Lon-
donba ment. 1843 május 21-én érkeztek az angol fővárosba. Mindjárt felkeresték 
Moscheles Ignácot, aki akkor London legnagyobb tekintélyű zongorapedagógusa 
és zongoraművésze volt. Moscheles a csodálatos gyermeket melegen pártfogolta. 
Június elején lépett Károly először a londoni közönség elé a St. James színház-
ban. Liszt egyik fantáziáját játszotta és Chopin Notturno-i, Impromptu-i s 
Keringői közül néhányat. Mély átérzéssel, hódítóan. Másnap matinét adott 
hasonlóan rendkívüli sikerrel. Az angol lapok, a Morning Post, a Musical Exa-
miner (1843 júl. 4. szám), a Musical World, hosszú cikkekben adtak kifejezést 
csodálatuknak és elragadtatásuknak. 

A londoni tartózkodásának csúcspontja az a hangverseny (1843 júl. 5.), 
melyet Károly a fiatal Viktória királynő palotájában a legelőkelőbb társaság és 
a királynő jelenlétében adott. Három Chopin szerzeményt játszott. Erről az 
eseményről azt jegyezték fel, hogy Chopin műveinek addig Angliában ilyen sikere 
sohasem volt. A királynő elismerése jeléül Károlyt gazdagon megajándékozta. 

Két hónapi londoni tartózkodás után a Filtsch testvérpár Baden-Badenen 
át visszatért kedvelt városába Bécsbe, ahol Károly az udvari operában a csá-
szári pár előtt hangversenyezett. Szintén tüneményes sikerrel. 1844 januárjában 
(11-én) adott még Bécsben egy hangversenyt a «kis, nagy művész» a zeneegye-
sületben (Musikverein), ahol saját szerzeményét játszotta, melyből a kritika 
Károlynak, mint zeneszerzőnek is nagy jövőt jósolt. A szerzemény — sajnos — 
elveszett. Terveztek aztán egy nagyszabású művészi körutat, melynek főbb 
állomása Prága, Drezda, Lipcse, Berlin és Nápoly lett volna — de a sors másként 
határozott. A tüneményes művészpálya ívelő vonala megtört. A fiatal fiú súlyo-
san megbetegedett. Tüdőbaj támadta meg, mint világhírű mesterét: Chopint. 
Az orvosok délvidéket ajánlottak. Bánffy grófék mindent megtettek megmen-
tésére. A grófné feloszlatta bécsi háztartását s a beteggel 1844 tavaszán Velen-
cébe költözött. Hiába, a romboló kór feltartóztathatatlanul pusztított. 

Halálát az Erdélyi Híradó így jelentette : «Filtsch Károly Velencében 
(1845) május 11-én, éjjel egy órakor meghalt. A hirtelen kinyilt virág, mely 
pompás gyümölcsöt ígért, túlkorán lehullott. A mindenhol csodált, mindenhol 
szeretett fiatal művész az Adriai tenger lagunái közt egy kis szigeten, Velence és 
Murano közt, távol hazájától, alussza a halottak álmát. Temetése : egy hozzánk 
írt levél szerint — szép és megható volt. Barátjának, Wittchen nevű érdemes 
papnak, beszéde és imája szívhezszóló. A halotthoz méltó a zene. Beláthatatlan 
sora a gondoláknak, mely a koporsót kisérte». . . 

Bánffy grófné kedvencének sírjára, kit önfeláldozóan, anyai odaadással 
ápolt, márvány emléket állíttatott. Bánffy Dionysia grófnő, Filtsch Károly 
mecenása, Bécsben, 75 éves korában, 1865 okt. 23-án halt meg («Blätter für 
Theater, Musik und Kunst» Wien, 1865 okt. 27. XI. évf. 86. sz.). 

Filtsch Károly a zenei csodagyermekek aranykorában élt, mely idő Mo-
zarttal kezdődik. A zenetörténet számos csodagyermeket ismer, kiknek sorában 
ott találjuk a zeneművészet legnagyobbjainak legtöbbjét. Akármilyen nézete is 
volna bárkinek a csodagyermekek általános élettani és zenepszichológiai, ma is 
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eldöntetlen értékéről, annyi bizonyos, hogy a zenetörténet országútján ők a leg-
vonzóbb és legérdekesebb állomások. Köztük is a legeslegelsők csoportjában 
tündöklik Filtsch Károly, a szászsebesi pap fia, aki tizennégy és féléves korában 
már itthagyta életének virágos útját, aki Erdély, Pest, Bécs, Páris, Brüsszel és 
London zenei közvéleményét csodálkozásba ejtette, akiről olyan szavakat, mint 
aminőket Chopin és Liszt mondott róla — senki másról az egész zenetörténet 
nem őriz. Fenn kell tehát tartani lassan feledésbe merülő emlékét a magyar 
zenehistória megszépítésére. 

Papp Viktor. 

R E N Z O P E Z Z A N I : K É T N O V E L L Á J A . 

A tűz iróniája. 

FILOMÉNA házára leszállott az élet angyala. Ő, aki nemsokára anya 
lesz, most már a háza t á j á ra szorulva éli napjai t , a szérű zugá-
ban, ahova a szeptemberi nap eljut és tovább időzik, mint 

másut t . 
Ugyanis mindenki és minden őrá kíváncsi. Ide elér hozzá még 

az ura dalolása is az ökrök nyomában, ünnepélyesen, mint egy l i tán ia ; 
és a felszántott földnek, a feltört tarlónak a szaga is. 

Ölébe rak ja két fehér kezét, úgy reszketnek, mint a gerlicék. 
Homlokán ot t gyöngyözik az anyai veríték harmat ja . Ajka egy 

re j te t t élethez szól. 
Most odajön hozzá Nunziata, a húga, vidám arccal, egy kosár-

ban frissen mosott fehérneművel. 
— Talán — így szól — ez a te fá jdalmad és malasztod napja, 

édes néném. Már két élet gyult ki a szemedben, látom már. 
És letörli verejtékét, megcsókolja remegő kezét, elszólítja a kony-

hába. Filoména felkel és Nunziata viszi mögötte a széket, ka r j á t annak 
támlá jába fűzve. 

Most, az Ave után, szeptember már megrövidül. Már érezni is 
a hegyek levegőjét a nyáj nyomában. 

Mikor letűnt a nap a házak és a távolságok mögött, áttüzese-
dett , hatalmas felhők maradnak az égboltozaton. A férj hazatér ökrei-
vel és a láncokkal. A levegő megtelik szénaillattal, a tej , a t rágya, a 
nyi tot t magtárakba gyömöszölt gabona és a tegnapi zivatarban meg-
ázott szalma szagával. 

Estebédhez ülnek. 
Az ég felé nyi tot t ablak olyan, mint egy szárnyasoltár szentek 

nélkül. Az öreg hold félig elbújva betekint és r ingat ja magát a föld 
minden vizében. 

Egyikük sem szól egy szót sem. A férfi sós kenyéren rágódik. 
Ennek a három lénynek nincsen más mondanivalója, csak a rózsafüzér. 
A paraszt életének csupán az Istenhez és a vetéshez van szava. 
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Most, hogy beállott a sötétség és már a mellette ülőnek a szemét 
sem lehet látni és már a tücskök is mélabússá teszik a vidéket, Filo-
ména némán sírásra fakad . 

Nunziata észreveszi és a keze u tán nyúl, hogy gyengéden meg-
szorítsa a magáéban. 

— Ugyan miért sírsz, mikor az az öröm, amelyet vársz, már i t t 
van, hogy belépjen az életünkbe? 

— Én félek ebben a sötétségben. Nincs a házban se olaj, se kén. 
És nekem még holnapig kell várnom, hogy megláthassam magzatomat. 

Nunziata felveszi kis kendőjét és odaszól: 
— Majd megyek tüzet szerezni. 
— Tombol a szél ma éjszaka — jegyzi meg az ember. — Hogy 

akarsz így tüzet hozni? 
— Adjá tok csak ide a vaslámpát . 

* * * 

A falu két mérföldnyire van a malomtól, de Nunziata fürgeléptű 
és ismeri a legrövidebb u ta t . 

Elmegy Brigida házához, akinek hét fia van, férje és telke és 
kopog az a j tón. 

A purgatóriumból jö t t léleknek nézik. A ku tya fogát vicsorgatja, 
a legkisebb gyermekek sírni kezdenek. 

— Ó, Brigida — szól Nunziata — én vagyok, tüzér t jövök. 
— Szent Szűzanya ! Mi kilencen vagyunk i t t ebben a pokoli 

sötétségben. Az olaj tartó kiszáradt már és a kénes gyuj tónak a szagát 
sem érezzük. Jó éjszakát, Nunziata. 

És Nunziata tovább megy Firminóhoz, a sekrestyéshez. 
— Ó, az Isten áldjon. Én i t t hétig sem tudok számolni. A templom 

nincs nyitva ilyenkor. És aztán a Szentség mécseséből nem lehet csak 
úgy tüzet vinni. Azt gondolnám, szentségtörést követek el I . . . 

Nunziata befordul a San Calisto-utcácskába és a Vörös Kakas 
kocsma előtt talál ja magát . Ot t bent emberek vannak, akik mórát 
játszanak, énekelnek, dohányoznak és bort isznak fehér cserépkan-
csóból. 

I t t volna tűz ; de egy leány egyedül, ilyen órában ! Bizonyára 
a sátán van ot t a vörös, elfakult függöny mögött. Holnap már az egész 
falu tudná . 

De lám, ahogy tovább fordul, meglát egy házat, benne nagy 
világosság és oda siet. I t t lakzira világítottak ki, gondolja magában. 
De mikor odaér, hallja emberek sírását, asszonyok j a j g a t á s á t ; a halot-
tas virrasztó imát mondják . 

Nunziata belép, kap olajat és tüzet , elmondja a maga requiemjét 
és elrohan, mintha leforrázták volna. 

Hiszen ez halott i tűz, t e szerencsétlen ! 
Dehogy ; ez csak tűz. 

Napkelet 8 
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Hazafelé az ú t hosszabbnak tűnik fel. A fény pislákol, Nunziata 
csak f u t és már a szérűnél terem. De az aj tónál egy árnyék állja ú t j á t . 
Sógora az, aki keservesen ja jgat , mint egy sebesült harcos. 

Nunziata mindent megértet t . 
A házban a fény egyszerre mindent f e l t á r ; á rnyakat mozgat 

meg a gerendákon és a falakon ; rávetődik egy kerek, megüvegesedett 
szempárra, mely nyitva marad t a kuszált ha jza t fekete fol t ja a l a t t ; 
rávilágít egy fűzfavesszőből font bölcsőre, beleesik egy csecsemő sze-
mébe, lelkéig ér és meggyuj t ja benne az életet. 

— J a j ! — kiál t ja Nunziata — egy kis fény miat t , ami hiányzott , 
most meghaltál, anélkül, hogy lá t tad volna szülöt tedet! Pedig csak 
ezt vár tad , hogy befejezzed életedet, nővérkém, szívem, fá jda lmam ! 

Másnap a falu asszonyai mind ot t voltak Filoména temetésén. 
Valamennyien egy fontnyi fáklyával, derűs szeptemberi napfény mellett. 

Utazás a veszedelmek földjén. 

Ha hull is egy kevés tavaszi eső a paradicsomból, ez az izzó 
nap felissza azt egészen és a föld három évszakon á t kopár marad, 
fűszál nélkül, enyhülés nélkül. A fák már csemetekorukban elsor-
vadnak és az árnyék kétségbeesetten elillan. A madarak kerülik ezt 
az átkozot t vidéket, mely nem terem egy szemet sem, ahol nem csobog 
egy forrás sem. A kövek és bozótok között még kígyót sem lát az ember. 
A némaság felforr a dél hevétől és a malária aléltan elvonul, mert 
nem talál felemészteni való vért . 

Olykor egy-egy karaván nekibátorodik, hogy keresztülvágjon ezen 
az elvadult földön, le a nyugati hegyekből olaj berkek és soványan 
megművelt földek között és megkockáztat ja életét e nagy úton. De a 
halál mindig el-eltör egy-egy kereke ta szekéren, hogy felboruljon a rako-
mány és kidőljenek az állatok. Igy szórja el a karaván a maga halottai t és 
ha el nem véti a járást , hamis csillagok u tán indulva, végtére a hol-
lók kíséretében hét napi ballagás és rettegés u tán kikerül. 

Határvidék ez, amit senki sem kíván. Csak a halál őrzi azt a 
csempészektől. De az meg is teszi a magáét. 

* * * 

Három húsz éves, légióbeli katona, hét napra való vízzel a kulacs-
ban, a tarisznyában pedig hét darab kétszersülttel és füstölt hússal, 
letekintett a szélső dombról a veszedelmek földjére. A nagy felület 
szürkén, laposan elhúzódott örömtelenül, hepe-hupásan, k a j á n u l ; 
csak úgy forr t a rekkenő hőségtől, tüzelt a széleken, mint a szemhéj 
szemöldök nélkül és úgy t ű n t fel, hogy az ég is elvonta üde arcát erről 
a tá jékról ú tá la t ta l és borzalommal. 

Elindulva a zászlóalj erődjéből, a három katona a «Remény» 
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nevű menedékhely felé vonult . A sivatagon túl fekvő büntetőállomás 
volt ez, a «hallgatagok pusztaságának» is hívták. Magukkal vi t ték egész 
hadifelszerelésüket: a hátizsákot, takarót , sátort, puskát, egy csajkát 
zománcozott vasból. 

Már letűnőben volt a nap, mikor Paolo, Michele és Fabio elérték 
a nagy s iva tagot ; csakhamar fel tűntek a legszélső halmok olajfáinál, 
mint három eltévedt hangya. 

Úgy lépkedtek most, mint víg cimborák, cókmókjuk jazz-band 
hangjainál és az á tha ta t lan vászonnal bevont kulacs víz tar ta lmának 
kotyogása mellett. Pedig Isten már lezárta fejük fölött a napnak utolsó 
felőrlött lap já t és szép holdfény tűzö t t fel az égboltozatra. 

A katonaéletet úgy kell venni, ahogy van : úgy él ot t az ember 
kissé, mint a szerzetesek közt, akik szegénységi, szűzességi és enge-
delmességi fogadalmat tesznek. Legkeményebb ám az engedelmesség! 
Egyre csak azt kell mondan i : igen, uram — tizennyolc hónapon át . 
Ha meg a nevedet is aláírtad, akkor addig, ameddig az a papiros szól. 

Ha azt mondja neked az őrmestered : «Te marha !» H á t azt fele-
led : igenis, uram. Ha azt mondja neked : «Az akasztófára veled !» 
Azt feleled : igenis, uram. Ha azt mondja neked : «Hogy dögölnél meg !» 
H á t azt feleled : igenis, uram ; és el kell pusztulnod egy jajszó né lkül . . . 
Ot t a katonáskodásban tanulod meg, mit ér az a kenyér és a jó leves, 
amit házad bögréjéből eszel; és hogy milyen jó ot t aludni az ágyban, 
mely szagos a levendulától, azokon a bizonyos éjszakákon, amikor 
őrt állasz, t e és a szél. Mikor az árnyakat benépesíti a félelmed, ta lán 
első ízben az égre tekintesz, fejed fölé és megbarátkozol a csillagokkal; 
ba rá t j a leszel a megfoghatatlan és távoleső dolgoknak, tisztelője a 
t i tokzatosnak. Megremegtet az élet és a halál gondolata. Úgy tűnsz 
fel magad előtt, kezedben a fel tűzött szuronnyal, mely megvillan a 
holdfényben, mint egy viaszgyertya. Akkor az Isten őriz téged. 

Az Ő félelmes, rád szegzett tekintete édes borzalommal tölt el. 
Azt látod rezegni a szél mögött, és amint el-eltakarja egy elvonuló 
felhő, annál fénylőbben bukkan fel újra , annál erősebb szeretettel. 

Nem tud tad , hogy az égnek ilyen hatalma van az emberek fölött, 
hogy elszédít, mint egy tátongó szakadék, hogy az Isten mérhetetlen 
szemgolyója úgy figyel rád, szegény őrre ot t a poszton? Te vagy az, 
éppen Te, kit az Isten szemmel t a r t ; most a számot olvassa sapkádon, 
belül a hősi j e lvény t : 38-as gyarmati gyalogezred és vál ladon: har-
madik század. Egy felfegyverzett harcos fiú, akiből keresztes vitézt 
akar csinálni. 

A harmadik századbeli katonák csüggedt fővel haladnak tovább, 
a fekete földre sütik a szemüket. Szomorú, zavaros gondolatok rab-
jai. Immár hét órája, hogy menetelnek. A dombok már annyira se lát-
szanak többé, mint az árnyékfoltok. Olyan némaság vesz ra j tuk erőt, 
hogy fáraszt ja őket tovább cipelni a hátizsákot. Megállnak : 

— Hét hosszú nap ! 

10* 
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— Meg is halhat az ember azalat t . 
— Mit bán juk? 

* * * 

Valóban elmúlt hét nap és most már újra fel kellett volna tűnni 
a domboknak és a «Remény» nevű erődnek, a hallgatagok pusztaságának. 

Ám ehelyett még tovább nyúl t a sivatag. A szél e l fúj ta a talajról 
a karavánok nyomait. A három katona eltévedt. 

A hátizsákba rakot t holmi ütemes muzsikája még jobban elkese-
rí tet te néma szorongásukat. Nem volt most már több a kulacsban egy 
csajkára való víznél, a tarisznyában meg az utolsó darab kétszersültnél. 

Úgy látszott, hogy a halál, mely a sivatagban eltöri a szekerek 
kerekeit és az állatok lábszárát, rávetet te magát a kis csapatra. Nem 
volt még egy árnyékos menedék sem. Nyelvük égette a szá jpadlás t ; 
tüzelt a torkuk és a szemük. A halálfélelem kétségbeesett erőfeszítést 
öntöt t a három emberbe. R á j u k mosolygott az éjszaka reménysége, amely 
u tán beáll már a dombokon nyugvó új hajnal , a dombokon, melyek 
dúsak árnyékban és üdítő forrásokban, mint a hazájukbel iek; ekétől 
szántot t szép földek lesznek ma jd o t t ; kerek, virágos fák, olyanok, 
mint szappanbuborékok a föld arculatán. És a halmokon túl édesvizű 
tavak, ahol nagy hajók járnak teljes széllel, maguk u tán sodorva a 
felvert ta j tékos barázdában a szeszélyes sajkát , mint pórázon egy kis 
ku tyá t . És lesz ot t egy nagy templom, remek orgonával és a pillérek-
nél szenteltvíz, oly friss, hogy hívja az embert a keresztvetésre. És a 
kutak, amilyenek mindenüt t akadnak, még a leglapályosabb részén is 
az ígéret Földjének, és amilyen van minden falunk terén. És gondatlan 
felhők, amelyek úgy ont ják az esőt, mint a korsók a kertekre, a házakra, 
t iszt í t ják a háztetőket és a veteményt . 

Mily jól esik ma jd inni, a vízhez nyúlni, megfürödni ! 
A három katonának a nyelve már érdes, mint a reszelő ; minden 

szóra véres lesz a nyáluk. 
— Inni akarok! — ordít ja Michele, egy elkényeztetett fiú hangján. 
— Már csak egy csajkára való marad t hármunknak — feleli 

Paolo — csínján kell azzal bánni. 
— Ugyan kinek? annak, aki felfordul? 
— Annak, aki utol jára hal meg. 

* * * 

Meghalni húsz évvel, ka tonaként a veszedelmek földjén, ahol a 
nap heve felduzzaszt és a holló vá jkál? nem, nem, ezerszer nem! 

Húsz esztendő rövid idő. Még arra sem volt elég, hogy az embe-
rek szenvedését megismerjék, hogy átéljék azt a szomjat, mely miat t 
meghal az ember még a leghűsebb pa tak par t j án is. Még arra sem volt 
idejük, hogy átérezzék a szerelmet, a költészetet, hogy szemtől-szembe 
nézzenek az igazsággal. 

Ekkor következett el egy friss, szeles éjszaka és a három légionárius 
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át taposta a sötét földet megállás nélkül. Eléje mentek a hajnali órának, 
mely egy zöldelő tá jékot kellett hogy hozzon neki ajándékul. Ám mikor 
a nyolcadik nap virradt r á juk a Veszedelmek földjén, még mindig min-
denütt sivatag volt. 

A három katona megállott. Egymásra néztek. Már nem voltak 
többé testvérei egymásnak. Három önző ember volt. Inni akar tak. 

Paolo, akinél a kulacs volt, jobbjába markolta pisztolyát, el volt 
szánva, hogy megvédje a még megmaradt vizet és az életét. Fabio a 
földnek esett. Michele olyan lett , mint egy sebzett vadállat . Inni akar t . 

— Add ide az én részemet, hadd legyen nedves tőle a torkom — 
mondta nagy kínnal és mu ta t t a fogai között a nyelvét, mely olyan volt, 
mint a száraz levél. 

Elosztot ták a vizet, Michele megitta a maga részét egy szuszra. 
Fabio is. 

Paolo nem ivott . * * * 

Még tovább gyalogoltak, de messzire egyik a másiktól. Mintha 
azzal, hogy elosztották vizüket, sorsuk is különvált volna. 

A kilencedik nap éppoly kegyetlen volt. Fabio összeesett és a 
hollók, mintha csak éppen erre lestek volna, nyomban rávetet ték 
magukat . 

Most már csak két hangya volt ú tban. Aztán Michele is össze-
rogyott és Paolo melléje állott. A kimerült katona sírásra fakadt . Nem 
akar t meghalni és már elérte a halál. 

— Látod — mondta baj társának, — nagyon fáj , hogy meghalok. 
Mindig az volt a kívánságom, hogy megkereszteljenek és nem része-
sültem a keresztségbe. Most rám küldi az Úr a halált i t t , ahol nincs 
víz, hogy új életet adjon testemnek. 

I t t állt most az őr, a katona a 38-as gyarmati gyalogezred har-
madik századából. A centurio keresztes vitéz lett . Csak őneki volt még 
meg, a maga számára, az utolsó korty vize. Az élet és a halál. De nem 
tétovázot t a keze. Kinyi t ja a kulacsot. Úgy képzelte, hogy a taberná-
kulum aj tócskájá t t á r j a fel. A haldokló katona fejére önti a vizet és 
mormolja : «Michele, én megkeresztellek téged az Atya, Fiú és Szent-
lélek nevében. Ámen». Fordította Márffy Oszkár. 

Renzo Pezzani, a mai fiatal olasz írónemzedék egyik kiváló képviselője, 
született Parmában, 1898-ban. Állandóan Torinóban él, ott a Società Editrice 
Internazionale irodalmi vállalat szerkesztője. 1923 óta számos lírai költeménye 
és novellája jelent meg, részben napilapokban és folyóiratokban, részben össze-
gyüjtve is. Legújabban «L'usignolo nel chiostro» (A fülemile a kolostorban) c. 
mély érzéssel teljes versek kötete jelent meg. Erről a versgyüjteményéről 
Külföldi Krónika c. új rovatunkban számolunk be. 
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B I O L O G I A I T É V E D É S E K A SZÉP-
I R O D A L O M B A N . 

EGYIK napilapban nemrég egy vers jelent meg, «Vadgalamb» 
címmel. Mint sok más, ez is a természetből veszi a hasonlatot, de 
mint sok más, tévesen és hibásan állítja össze az állatéletből ve t t 

jelenetet. 
Azt mondja a szerző, hogy a vércse űzöt t egy vadgalambot , rá-

csapott s az összetépett galamb egy fára hull, ahol véletlenül ép va r ju -
fészek van az «ágak hegyén» s így a var ju karmaiba kerül. 

Természetismerő embernek bizony sokszor kell csóválni a fejét , 
amikor a mai írónemzedék munkái t olvassa. A Természetből ve t t hason-
latok, vagy leírások sokszor sánt í tanak s hamisak. Bizonyára a mai 
városban élő nemzedék hiányos természetismerete az oka ennek. 

Hogy is tudna az, aki nem ismeri az erdők, mezők állat- és növény-
világát s azok összefüggését, helyesen leírni bizonyos biológiai jelen-
ségeket? Igy jönnek létre azok a valótlan leírások és hibák, amiket már 
a legnagyobb jóakarat ta l sem lehet a költői szabadság számlájára 
elkönyvelni. Egy időben jegyezgettem is az ilyen csodabogarakat s a 
vaskosabbakat szaklapjainkban ki is f iguráztam, csak az a baj , hogy 
akik az ilyen baklövéseket elkövetik, nem igen olvasnak szaklapokat 
s így nem igen okulnak belőle. Helyén való tehá t az ilyen tévedéseket 
a szépirodalmi lapokban is szóvátenni, hogy tanu l janak belőle, akik 
erre legjobban rászorulnak. 

Hányszor fészkeltetik pl. a szépírók a pacsir tát a bokorban, meg-
szólaltatják a fülemilét, kakukot ősszel, vagy a nyár végén, vagy a 
fészkére küldik éjjelre a kismadarat s jó meleg vackába (szintén éjjelre !) 
a nyulat vagy őzikét stb. Mind, mind biológiai baklövések ! 

Miért t u d t a k régi íróink és költőink gyönyörű és hű természeti 
leírásokat adni műveikben, amelyekben az egyes állat- és növényfajok 
oly jellemző vonásokkal vannak leírva, hogy azok minden szakkrit ikát 
kiállanak? Miért t ud t ák Arany János, Petőfi, Tompa, ú jabban Bársony 
Is tván és még sokan mások oly hűen és mégis szakszerűen leírni a 
magyar föld állat- és növényvilágát? Miért oly igazak a népköltészet 
termékeiben előforduló állat- és növényhasonlatok? Hiszen sok száz és 
száz magyar nóta mind egy-egy biológiai igazság leszögezésével kezdődik. 

A régi írónemzedék jól ismerte az élő Természetet, ot thon volt 
gyermekkorától kezdve az erdőn, mezőn, réten és a nádas mellett. 

Mily biológiai igazság van pl. a «Nagypénteken mossa holló a 
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fiát», vagy «Magasan repül a daru» kezdetű dalokban. A mai írónemze-
dék, sőt általán a mai kor emberei közül va jmi kevesen sejtik, hogy az 
első dalban a hollónak az a nagyon érdekes biológiai tulajdonsága van 
leírva, hogy már nagyon korán, nagypéntek körül vannak fiókái, amikor 
a többi madarak még csak fészekrakással bibelődnek, vagy még el se 
kezdték azt. 

A mai nemzedék a hollót, daru t már csak hírből, a nótákból meg 
a költeményekből ismeri! 

Kedvenc témája s hasonlata a szépirodalom művelőinek a «vérengző 
vércse», amely az ár ta t lan galambra szokott lecsapni. A szerencsétlen 
vércse, hiszen a nevében is benne van már a vér szó, mindenkor kegyet-
len gyilkosként szerepel az irodalomban. Pedig ez nagy tévedés ! A vércse 
név semmi összefüggésben nincs a vér szóval és vérengzéssel, hanem 
rezgő, visító hangja után, amelyben az «r» betű ropogása jól kivehető s 
amelyet általánosan vercsegésnek vagy vircsogásnak is mondanak — 
származik. 

Hogy pedig ál talában kegyetlen gyilkosnak t a r t j ák , az onnét van, 
hogy a fa jok nemismerése miat t , a kisebb vércsenagyságú ragadozó-
madaraka t országszerte mind egyszerűen csak vércséknek mondják . 
E kis ragadozók között valóban van négy olyan fa j ta , amely kegyetlen 
gyilkos s a verébnagyságú madártól kezdve fel a csirkéig és tyúkig 
mindent leöl és elvisz. Ennek a négy gyilkos madárnak, a karvalynak, 
törpesólyomnak, kabasólyomnak és kicsi hím héj jának a bűneit egy-
szerűen csak a vércséknek t ud j ák be s innen van rossz hírük és nevük ! 

A vércsék három f a j t á j a ál talában hasznos és jámbor madár , fő-
táplálékuk az egér és gyík, nagyobb bogarak, ú. m. szöcskék, sáskák, 
csiborok stb. Természetesen vannak kivételek is, mint pl. a vörös 
vércse, de az ilyen r i tka kivételeket nem szabad általánosítani. 

Ezért hamis az állítás, amikor galambfogó vércséről beszél a költő. 
A vércse sohse űzi és sebzi halálra a vadgalambot, sőt még a vadgerlét 
sem, mert ez utóbbi t nem is tudná elérni! 

A szépirodalom használja t ehá t a galambbal, mint a szelídség és 
ár tat lanság jelképével szemben a vérengző és gyilkos madár jelképéül 
a héj já t , sólymot vagy a kicsi verébnagyságú madarakkal szemben a 
karvalyt , de sohasem a vércsé t ! 

A bátorság és merészség kifejezőjeként a sasokat, só lymokat ; a 
hullaeltakarítás, vagy az enyészet madaraiként a keselyűket, hollókat 
és va r j aka t szokták szerepeltetni. Vigyázni kell azonban arra a szintén 
sokszor megénekelt biológiai képtelenségre, hogy ezek a dögevő és 
kereső madarak nem a hullaszag u tán mennek, mert nincs is szagló-
képességük, hanem csak látásuk után. 

A szerelem dalnokának tekintsük ezután is a fülemilét, azonban 
ne énekeltessük nyár végén vagy ősszel, mert a fülemile, mint általá-
ban valamennyi kisebb szépen éneklő madár, csak tavasszal s a nyár 
elején énekel. 
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A gyermeki szeretetre és általában a szülők önfeláldozó ivadék-
szeretetére valamennyi madara t példaképnek lehet felhozni, kivéve a 
kakukot , amely, mint általánosan ismeretes, nem törődik a fiókáival 
s így a gyermekeivel nem törődő rossz anyának a példaképe. 

Ellenben nem lehet annak venni a hollót, vagy va r j aka t . Ez a fel-
fogás a német «Rabenmutter» kifejezés fordításaképen került be, hála 
Istennek elég szórványosan irodalmunkba. Ugyanis úgy a holló, mint 
a va r j ak valamennyien nagy szeretettel gondozzák fiókáikat s így maga 
a német kifejezés is helytelen és valótlan. 

A leggyakrabban előforduló biológiai baklövéseket, melyek a szép-
irodalmi művekben a hozzáértők bosszankodását vá l t j ák ki, alább fel-
sorolom s egyúttal igyekszem megvilágosítani, hogy hol és miben van 
a tévedés. Nem fogok idézni, sem szerzőket említeni, ki-ki ér thet belőle 
s azt hiszem ez a legjobb módja , hogy haszna legyen soraimnak. 

Az ember haj landó a sa já t életének körülményei szerint megítélni 
az állatok életét is. Igy a legtöbb író beleesik abba a hibába, hogy a 
vademlősök és madarak életének leírásánál estére szépen a fészekbe 
vagy a puha meleg vacokba küldi őket éjjeli pihenésre. 

A tény az, hogy vad emlőseink, mind a növényevők, mind pl. a 
szarvas, őz, nyúl stb. s a húsevők is, mint pl. farkas, róka, görény, 
nyest stb. mindannyian igazi éjjeli állatok, éjjel nem térnek pihenésre, 
sőt ellenkezőleg : egész éjjel talpon vannak, táplálék u tán járnak s csak 
nappal pihennek, de a legtöbbször olyan nyomorúságos, hevenyészett 
vacokban, amely még ezt a nevet sem érdemli meg. 

Ugyanígy vagyunk a madarakkal is. Az átlagos szépíró úgy 
képzeli el, amint azt a fecskénél, meg ta lán a gólyánál is lá t ta , hogy 
a madarak éjjelre mindig a fészkükre mennek és az éjjelt o t t is tölt ik. 
A valóság az, hogy a madarak általában, az odulakó cinegék, csuszkák, 
harkályok stb. kivételével mind fészken kívül töltik az éjszakát, azaz 
a fészkek nem a felnőtt madarak éji szállásául, hanem csak az ivadék fel-
nevelésére szolgálnak. Az odulakó madarak odvakban, bár nem épen 
mindig fészekodvukban töltik az éjjelt, de a szabadban fészkelő, azaz 
a fákon, bokrokban fészkelő fa jok mind a szabadban, gallyakon töltik 
az éj tszakát . Tehá t a vihar elől, vagy az éj beálltával fészekbe búvó kis-
madár a költői képzelet szüleménye s eltekintve az igen kevésszámú 
kivételtől, ál talában nem létezik. 

A madarak fészkeléséről is igen sok tévedést ta lá lhatunk a szép-
irodalomban. Igy bokorban fészkeltetik a pacsirtát, pintyőkét, vagy akár 
a sárgarigót, seregélyt stb. ellenben fán, a fülemilét, vagy a cinegét. 

Aki a madarak fészkeléséről ír, annak tudnia kell, hogy a pacsirta, 
akár a mezei vagy a búbos, mind a földön, a fülemile, feketerigó pedig 
vagy a bokor a la t t a földön vagy igen alacsonyan a bokrokban fészkel. 
A pintyőke, sárgarigó ellenben a fákon, magasabban, s a seregély, a cine-
gék, csuszkák s harkályok ellenben a fák odvaiban fészkelnek. 

Mivel ezeket az ada tokat a madár-nemismerő író nem igen tud ja 
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emlékezetben tar tani , azt a ján lha t juk , hogy alkalomadtán nézze meg 
a lexikonokat, vagy szakkönyveket, vagy kérdezze meg valamelyik 
hozzáértő bará t já t , mielőtt madará t fészkelteti, mert irodalmi alkotása 
komolyságát ront ja vele, ha a pacsirtát történetesen bokorban, vagy 
a fülemilét fán fészkelteti. 

Sok hiba van az egyes emlős és madárfa jok tartózkodási területé-
nek és idejének a nemismerése mia t t is. Igy pl. alföldi erdőkben nyári 
időben a csízt, vagy a pirokot énekeltetik, amikor ezek a fa jok egyáltalán 
nem is tar tózkodnak az Alföldön, lévén ők i t t csak téli vendégek. 
Vagy pedig oly helyen és időben szerepeltetik a kócsagot és darut , ahol 
és amikor az nem is fordulhat elő. Erről a két sokszor szerepelő madárról 
illik tudni mindenkinek, hogy a daru manapság már nem fészkel a 
magyar földön sehol sem s csak átvonuló madár nálunk. A daru, kócsag 
manapság már csak a Kis-Balatonban és a Fertőn fészkel, mint utolsó 
menedékhelyén s ez utóbbi t mint pusztulóban levő természetikincse 
szigorú törvény védi a vadászok fegyverei elől. 

Hasonlóan elterjedt tévedés az is, amikor a pinguint az Északi 
sarkvidékre, a tigrist és bölényt pedig Afrikába vagy Indiába helyezik. 
Az igazság az, hogy a pinguin csak a Délisark vidéken, a tigris csak 
Ázsiában s a délázsiai szigeteken él, bölény pedig csak Amerikában és 
Európában van, sőt nálunk Európában már a háború a la t t és közvetlen 
u tána teljesen kipusztult a szabadon élő állatok sorából. Hogy a bölényt 
Afrikába és Indiába is helyezik, annak legtöbbször fordítási hiba az oka. 
Ugyanis az amerikai angol buffalonak nevezi az ő bölényüket, ez pedig 
tu la jdonképen bivalyt jelent s most ha az afrikai és indiai útleírásokban 
buffalókról esik szó, ők ezt a legtöbbször bölénynek fordí t ják. Ugyanígy 
lesz a leopárdból, melyet az angolok Tiger-nek neveznek, tigris. Mivel a 
mozifelírásokat, sajnos, nem szakemberek végzik, ezért o t t is állandóan 
megvannak ezek a fordítási hibák. Valamennyi afrikai expediciós filmen 
az afrikai kafferbivalyok mint bölények szerepelnek. 

Hasonló tévedés az is, amikor az Alföld erdőnélküli vidékein vad-
galambokról szól az ének, ámbár az ilyen tévedésnek legtöbbször az az 
oka, hogy sok helyen a vadgerlét is vadgalambnak hívják. A szépiroda-
lom művelői előtt bizonyára ismeretes az a híres vadgalambpör, amelyet 
Hermann Ottó fo ly ta to t t Gyulai Pál ellen, aki az «Erdei lak» című 
gyönyörű költeményében vadgalambot búga to t t a Bükkben, ot t ahol 
az nem is fészkel. Ez ugyan nem valami ret tenetes nagy tévedés, 
sőt t án szakember sem akad t volna fenn ra j ta , ha történetesen nem régi 
ellenlábasa Gyulai Pálnak. 

Nem egyszer olvashat juk, sőt, sajnos, még a szakirodalomba is 
belékerült az a téves nézet, hogy a jégmadár, Istenem, — hisz a nevében 
is benne van — a sarki jeges világ jellemző madara . Pedig ellenkezőleg : 
e szép kék madár , amint azt pompás exotikus ruhájáról is gondolhat juk, 
déli madár s a jégmadár elnevezéshez úgy ju tha to t t , hogy télen a hegyi 
patakokról lejön az alföldekre a városok közelébe is s ilyenkor a félig 
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befagyott vizek tá jékán gyakrabban kerül az emberek szeme elé. Innen 
az Eisvogel = jégmadár elnevezés. 

Sokszor tévednek az írók akkor is, amikor az egyes madár fa joka t 
énekeltetik. Ilyenkor nemcsak az éneket nem t u d j á k a megfelelő hang-
utánzó szóval kifejezni, hanem sokszor abba a hibába esnek, hogy pl. 
nyár végén vagy ősszel szólaltatják meg őket, amikor pedig már a 
madarak általában nem énekelnek. 

Mily komikus, amikor pl. nyávogó fülesbagolyról, károgó csókáról, 
csiripelő fecskéről, tu tuló galambról stb. írnak. Annak pedig, hogy a 
vadgalambot turbékol ta t ják , se szeri se száma. Pedig ez is helytelen 
tulajdonképen, mer t hiszen a szó szoros értelmében a galambok búgnak 
és csak a gerlicék turbékolnak ! Hiszen oly szépen ki is mondják a gerlék, 
hogy turrr- turrr . Legfeljebb a házigalambnál használhat juk a turbéko-
lás kifejezést, mert ennek hangjában tényleg bennevan az rrr hang. 

A helyes természeti megfigyeléseken alapuló magyar népdal — és 
nem a kávéházban készült városi műdal — meg is mondja szépen, hogy 
«száraz ágon bús gerlice turbékol» és nem búg ! Ez eleitől fogva kitünően 
ellesett biológiai megállapítás, minden szava színigazság ! 

Bársony István is megkísérelte már évekkel ezelőtt, ha jól emlék-
szem a Nyelvőrben összeállítani a madárnyelvre vonatkozó helyes 
hangutánzó szakkifejezéseket. Ez igen értékes dolgozat s bár a szakember 
szemével nézve még némi pótlásra és részben javításra is szorul, azért 
nagyon a jánlható azon szépírók figyelmébe, akik szeretnek a madarak-
ról és azok szaváról irogatni. 

Tudni kell azt is, hogy ál talában csak a hím madarak énekelnek 
és rendszerint csak addig, amíg a fiókanevelés ta r t , azaz nyár köze-
péig. Tehát a kakuk vagy a fülemile nyár végén vagy ősszel már nem 
énekel, sőt ez utóbbi ősszel nincs is i t t , mert már Délre elvonult. 

Ha pedig valami olyan természeti jelenséget rajzol az író, amely 
valamelyik évszakra nézve jellemző, akkor ügyelni kell, hogy ne szere-
peltessen ugyanezen időben egy más időszakra jellemző természeti 
jelenséget. Pl. ha a hóvirág, gyöngyvirág vagy akácvirág nyílását í r ja 
le — ez tudvalevőleg a tavaszt jelenti, — akkor nem lehet ugyanezen 
időben szöcskenyájakat legelésztetni a tarlókon, vagy szarvasokat 
bőgetni az erdőkben, mert az előbbi a nyarat , az utóbbi pedig az őszt 
jelenti. A kifejlet t ugráló szöcskék csak a nyár közepén ugrálnak, a 
szarvasok pedig csak ősszel, szeptember—október hónapokban bőgnek. 

Sok ba j van a szavasok és őzek agancsaival is. Azt, hogy szarva-
ka t tesznek a szarvasok és őzek fejére, még nem is lehet olyan rossz 
néven venni, mert há t miért is hívnák szarvasnak? Pedig illik tudni , 
hiszen az iskolában is t an í t j ák , hogy a szarv üres és szaruból van és 
azt viselője sohse dobja le. Ellenben az agancs tömöt t csontból van és 
azt gazdája évenként ledobja. Tehát őznek, szarvasnak agancsa van, 
ellenben zergének, kőszáli kecskének, antilopféléknek, gazelláknak 
szarvuk van ! 



115 

Azt is illik tudni, hogy mikor van és mikor nincsen ez állatoknak 
agancsuk? Az őzbak késő ősszel veti el agancsát és az ú j csak tavaszra 
fejlődik ki teljesen ; míg a szarvasbika a tél vége felé veti el hatalmas 
agancsát és csak a nyár közepére fejlődik ki az új . Télen tehá t az őzbak-
nak és tavasszal a szavasbikának nincsen agancsa ! Hogy pedig csak a 
hímállatoknak van agancsuk, az már csak eléggé ismeretes, dehogy 
még ez sem mondható általánosan ismert ténynek, arra is vannak 
szomorú példák. Igy idézem, mint elrettentő példát az Állatvédő Gyer-
meknaptár 1931. évfolyamában megjelent vadászelbeszélést, amely-
ben többek között a következő rettenetes baklövés van : «Őszkor néha 
el is hul lat ja az őz agancsát, de tavaszkor ú j ra kinő ; a tehéné (t. i. az 
őzsutát ér t i ! ) azonban mindig kisebb a baknál.» Ez a jeles vadászati 
író t ehá t úgy gondolja, hogy az őzbak csak néha veti el agancsait s hogy 
a sutának (szerinte tehénnek) is szokott lenni agancsa ! Azt hiszem, ez 
a klasszikus példa ugyancsak szépen illusztrálja, hogy egy-egy ilyen 
biológiai tévedés mennyire tönkreteheti az egész leírás értékét. 

De legyen elég a példákból, hiszen ezt a sorozatot nagyon hosszúra 
lehetne nyúj tani . A nagy Természet örök forrása a szépnek s így érthető, 
hogy a szépirodalom is minduntalan hozzáfordul. Azonban a természeti 
jelenségeknek helyes leírásához azok helyes ismerete is szükséges. 
Amikor ezt ismételten hangsúlyozzuk, akkor egy más dologra is szeret-
nők felhívni a szépirodalom művelőinek a figyelmét. 

A természeti kincsek, amikben nemes élvezetet talál a természet-
kedvelő ember, az egész nemzet tu la jdonát képezik s így azokat sohse 
szabad csak a haszon és kár szempontjából megítélni! Az íróknak tehát 
á t kell érteni annak a magasabb szempontokból néző természet-szemlé-
letnek a jogosultságát, melyet mi gyüjtőnévvel természetvédelemnek 
nevezünk. 

Nagyon kívánatos volna, hogy a szépirodalom művelői minél 
nagyobb mértékben terjesszék ezt a gondolatot, hiszen az ő műveiket 
sokkal több ember olvassa, mint a szakírókét. A helyes leírások mellett 
t ehá t sohse hiányozzék a természet kincseinek, az állat- és növényvilág-
nak, sőt a szervetlen világ, pl. sziklaalakulások stb. szebb példányainak 
a védelmére való utalás se, hogy végre begyökerezzék már egyszer a 
magyar ember lelkébe is az a nemesebb felfogás, hogy a szép kősziklák 
nem csupán a kőfejtés, erdeink nemcsak a tüzifatermelés szempontjából 
s állatvilágunk szintén nem csupán csak hasznuk, azaz bőrük és húsuk 
szempontjából ítélendők meg. 

Hogy ez a felfogás a küztudatba kerüljön, abban a szépirodalom 
művelői igen hathatósan közreműködhetnek. 

(Debrecen.) Nagy Jenő. 
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A M E G I S M É T E L T Ü N N E P . 

GYORGYE Sándru a járásbíróság udvarán nyugodtan hasogatta 
a tűzifát . Rabtársa , Gyiska cigány, az udvar másik sarkában 
volt elfoglalva. 

A két rabot senki sem őrizte. A börtönőrök nem féltek attól, hogy 
megszöknek. Már csak két hetet kellett a fogházbüntetésből leülniök, 
melyet a kántor üszőborja ellopásáért r á juk mértek. A foglalkozás egy-
hangúságába a cigányné érkezése hozott némi változatosságot, ki a 
jószívű járásbíró engedelmével férjének sertésvészben elhullott disznó-
jából hozott egy kis kóstolót. 

Gyorgye Sándrut a cigányházaspár látszólag nem érdekelte. De a 
cigányné távozása előtt mód já t ej tet te, hogy egy ideig vele is összesug-
dosson. Fontos üzenetet hozott hazulról. A vén haramiát egykedvűsége 
elhagyta. Óvatosan körülnézett s a falon, mely a fogda udvará t a kül-
világtól elválasztotta, á tvete t te magát és pillanatok ala t t el tünt. 

Másnap alkonyatkor a 308-as határoszlop közelében levő pásztor-
kunyhóban a falu néhány tekintélyes embere adot t egymásnak találkát . 
A Vörös Nikuláe, a község bankár ja volt az első, aki szürke kancá ján 
megérkezett . A csempészet, marharablás vagy lókötés körébe vágó 
mindenféle üzlet finanszirozását vállalta, ha az megfelelő hasznot ígért. 
Akkoriban a szükséges valuta beszerzése még az olyan egyszerű falusi 
embernek sem okozott különös gondot, mint amilyen Vörös Nikuláe 
volt . Tüszőjében, a magyar pénztől eltekintve, megfelelő számú oláh 
lei-eket, napoleondorokat és Mária Terézia-tallérokat őrzött, mely utób-
biak valamikor az egész Balkánon nagy becsben állottak. A marhacsem-
pészés minden ágában elsőrangú szaktekintély hírében állott, a kül-
földi árú minden beszerzési forrását ismerte, de a belföldön való érté-
kesítés összes csínjával-bínjával is t isztában volt. 

Vörös Nikuláe u tán egyenként még hárman érkeztek, kik a kunyhó 
közepén égő tűz körül fatuskókon guggolva foglaltak helyet. Mind-
annyian a marharablásnak és csempészésnek voltak aktív művelői. Már 
á tmentek a tűzkeresztségen, mert egy sem volt közöttük, aki a csendőr 
avagy finánc golyóját ismételten nem hallotta volna fütyülni . A járás-
bíróság tömlöcéből megszökött Gyorgye Sándru sem hiányzott . 

Egy ideig csöndesen pipázgatva beszélgettek az oláh falusi élet 
mindennapi eseményeiről. Végre Vörös Nikuláe bejelentette, hogy 
Tabora János kieszelt egy üzletet s ennek lebonyolítására hívta össze 
a megjelenteket. 

Tábora János katonaszökevény volt, s ezért szülőfalujában csak 
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kivételesen és bujkálva mert megjelenni. Egy idő óta főleg állatcsempé-
szettel foglalkozott. Ez alkalommal egy különösen szép haszonnal ke-
csegtető üzletet készült bejelenteni. A gazdag Purecse Tanászie ötszáz 
kövér kost legeltet a Duna jobbpar t ján , szerb területen. Vejét, aki 
azokat eddig őrizte, fogadott juhásza meggyilkolta és tüszűjét , melyben 
állítólag jó csomó napoleandort őrzött, elrabolta. Eddig még nem tud tak 
a nyomára akadni. Állítólag Törökország felé ve t te az ú t j á t . Ezért 
Purecse egy bátor és megbízható pásztort akar t felfogadni, aki fiával 
együt t folytatná a kosok őrzését, melyeket virágvasárnapra Erdélybe 
kellene átcsempészni. A hátszegi országos vásáron lennének értékesí-
tendők. Tábora maga erre a szerepre nem vállalkozhatott , mert ő katona-
szökevénylétére magyarországi vásáron nyiltan nem muta tkozhato t t . 
Ezért a maga részéről az öreg Hamzunak Konstant in nevű f iát t a r t j a 
a legalkalmasabbnak. Ő az az ember, aki leginkább vállalkozna arra, 
hogy Purecse fiával rövidesen végezzen és a kosokat megszerezze. 
A zsákmánynak a Dunán valő átszállításáról Gyorgye Sándrunak kellene 
gondoskodnia. Ő ismeri az ot tani viszonyokat és embereket. Mindezt 
megüzente a cigánynéval és Gyorgyenak igaza volt, ha egy ilyen, nem 
mindennapi üzlet lebonyolítására időt szakított magának. Különben 
is, ha minden jól megy, visszatérhet a járásbírósághoz, hogy bünteté-
sének hátralevő részét leülje. Hiszen nem is kockáztat egyebet, mint-
hogy a fogházőrök időközben kissé megnőtt ha j á t megcibálják. 

Gyorgye Sándru némi kertelés után, mellyel csak sa já t szerepének 
fontosságát és az általa vállalt kockázatnak nagyságát akar ta kiemelni, 
kijelentette, hogy a neki szánt feladat elvégzésére kész. 

A fiatal Konstant in a gyülésen nem volt jelen, de apja , az öreg 
Hamzu, aki a Vörös Nikuláe mellett úgyszólván a cégvezető szerepét 
töl töt te be, vállalkozott arra, hogy f iát a holnapi nap folyamán elő 
fogja teremteni. Konstant in egy to lvajnak az üldözésével van elfog-
lalva, aki egy idő óta nyusztcsapdáit dézsmálja. 

Miután a csempészek többnapi elemózsiájukat, bundáikat , a for-
gópisztolyukat és a hóráfokat a gyűlésre elhozták, semmi sem kés-
leltette azonnali indulásukat. Azért Sándru és Tábora a visszamaradó 
Nikuláetől és a fia felkeresésére induló Hamzutól elbúcsúzva késedelem 
nélkül felkerekedett. 

Tél utol ján az útnélküli, mély hóval borí tot t hegyekben való 
menetelésre az éjtszaka a legalkalmasabb idő. A hó meg van fagyva, nem 
süpped. A fehér hófelületen még a csillagok halvány fénye mellett is 
lehet menetelni. 

A két csempész szótlanul haladt dél felé, amikor az éj félhomályát 
a szürkület fakó, árnyéknélküli világossága vá l to t ta fel. Az ősbükkös 
ágnélküli törzsei fehér egyenességükben úgy festettek, mint a góthikus 
templom oszlopai. A világítás percről-percre színesebbé vál t . A keleti 
l á tha tá r narancssárga, majd vérvörös színben kezdett tündökölni. A télie-
sen kopár erdő csipkeszerű körvonalainak árnyéka kékes színben 
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rajzolódott le az erdei tisztásoknak foltnélküli havára. Az acélosan sötét 
égboltozat, melytől a mindinkább halványodó csillagok egymásután 
eltűntek, a napfelkelte u tán egyszerre, minden átmenet nélkül kobaldkék-
színben tündökölt . 

A csempészek sietve fo ly ta t ták ú t juka t , míg a nap melege a meg-
fagyot t hó felszínét meg nem lágyítot ta. Előrehajló sziklafal a la t t , 
melynek megfeketedett kövei arról tanuskodtak, hogy ezen a helyen 
már sok vándor ü tö t te fel a t anyá já t , tüzet gyuj to t tak . Valamit et tek 
és azután a ruganyos fenyőgalyakból sebtében összerakott fekhelyen 
végignyujtóztak. De Gyorgye Sándru csak félszemmel aludt, mint a 
nyúl. Mielőtt valamit lá tot t vagy hallott volna, úgyszólván megérezte, 
hogy valaki közeledik. Felült és néhány száraz galyat dobott a pislogó 
parázsra. 

Azután hallgatódzott. Közeledő lépések zaja kötöt te le a figyelmét. 
Ké t oláh alakja t ü n t fel az erdő szélén. 

Hamzu és fia, Konstant in érkeztek. 
Tábora nem ébredt fel. A jövevények Gyorgye Sándrut röviden és 

hallgatagon üdvözölték. 
Utóbbi fürkészve nézegette Konstant int . Azután rosszalólag rázta 

a f e jé t : Azt a nagy kést, melynek csontmarkolata a tüszőből kilát-
szik, jobb volna valahol i t t a környéken eldugni. Mindenki tud ja , hogy 
a mi falunkban ilyen fegyvereket senki sem visel. Azokat ezeken a t á j a -
kon csak a Borotyén nevű falu lakói t a r t j ák a tüszőben. Miatta még 
meg fog gyűlni a bajod. Ha alkalmilag ú j ra ideve tődö l . . . a handzsárt 
hazaviheted. — De Oláhországban ne mutatkozzál ezzel a szerszámmal. 
Konstant in azonban nem törődöt t ezzel az intelemmel. 

A négy tagra felszaporodott banda, mely majdnem az egész napot 
á ta ludta , csak naplemente u tán kezdett mozgolódni. Puliszkát főztek, 
ettek, a hosszú bocskorszíjakat gondosan összefűzték és a végét a láb-
száruk körül csavarták. Azután, amikor már a délnyugati i rányban 
ragyogó esthajnalcsillag megmuta t ta a menetelés irányát , felkerekedtek. 

* * * 

A déli Kárpátok Havasalföld felé nyuló lejtőinek egyikén épült 
az a csodálatos kastély, melyben jelenleg néhány igénytelen szerzetes 
éli le eseményekben nem nagyon gazdag napjai t . Gyönyörű, verő-
fényes napon, amikor Havasalföldön a levegő már telítve volt a közeledő 
tavasz sejtelmével, de az északi határhavasok hópáncélja még a leg-
kisebb folytonossági hiányt sem muta t t a , a kolostorhoz vendég 
érkezett. A korai délutáni órákban beállított Vörös Nikuláe. Lóháton jö t t 
mert olyan gazdag és sokféle üzlettel foglalkozó emberhez nem illett 
volna, hogy gyalog utazzék. Azonnal a templom főoltárához sietett , 
ahol keresztet vetve és térdet ha j tva a jámbor adományok befogadására 
szolgáló rézedénybe egy húszfrankos napoleondort és két Mária Terézia-
tallért t e t t . Azután feketekávé, édességek és szilvapálinka mellet t 
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órákhosszat beszélt a zárdafőnökkel, Epaminonda atyával , míg a portás 
nem jelentette, hogy u jabb vendégek érkeztek. Több erdélyi oláh embert 
vasraverve kísért négy szuronyos katona. Ez utóbbiak azonkívül még 
néhány száz kost tereltek a kolostor tágas udvarába . Utolsónak egy ősz-
ha jú oláh érkezett, aki szintén meg volt láncolva, de egy szamáron 
lovagolt. Mindez azonban lelki nyugalmát, mellyel kur taszárú p ipá já t 
szítta, legkevésbbé sem látszott megzavarni. 

Mihelyt a kolostor kapui a jövevények mögött bezáródtak, a 
ka tonáka foglyokról máris levették a bilincseket. Közben a Vörös Nikuláe 
is az udvarra jö t t s a szamárról leszálló Gyorgye Sándrut , Hamzut , 
Táborát és Kons tan t in t — mert ők voltak a megvasaltak — melegen 
üdvözölte és a vállalkozás eddigi sikeréért nagy megelégedésének és 
örömének adot t kifejezést. Az erőszakos juhelhaj tás ugyan nagy port 
vert fel és Purecseék azonnal a rablók nyomában voltak, de a minden 
eshetőséggel számító Nikuláe ebben a tekintetben is megtet te a kellő 
intézkedéseket. A klosányi csendőrség ugyan az egész bandá t elfogta 
és láncraverve Tizmánán á t Tirguzsiu felé kísérte, hogy ot t törvény 
elé állítsák őket, de az oláh igazságszolgáltatásnak derék őrei Tizmáná-
ból visszatértek Klosányba és o t t azt jelentették, hogy a rablók út-
közben megszöktek. Ennek a jelentésnek az őrsparancsnok, kinek a 
zsebében Vörös Nikuláe Mária Terézia-tallérjai zörögtek, hitelt adot t , 
és azt szolgálati úton szabályszerűen továbbí to t ta . Purecseéknek ezzel 
a hivatalosan megállapított tényállással egyelőre be kellett érniök. 

Miután éjjel Vörös Nikuláe emberei fáradalmaikat a kolostor 
vendéglátó falai között kipihenték, másnap reggel felkerekedtek, hogy 
a kosokat az északi határhavasokon átkelve hazahaj tsák. Kezdetben 
minden simán ment, mint a karikacsapás. A hegység alacsonyabb régiói-
ban a hó már részben elolvadt, és a magasabb fekvésű helyeken is, hová 
a délutáni órákban érkeztek, oly alacsony volt, hogy az előrehaladást 
cseppet sem gátolta. De körülbelül ezerhatszáz méternyi tengerfeletti 
magasságban, hol a fehér lepel vastagsága a két araszt is meghaladta, a 
karaván csak lassan, libasorban fo ly ta tha t ta az ú t j á t . A menet legélén 
a f iatal Konstant in tör te a havat . Az ösvényben a kosok is csak egyen-
ként t u d t a k jönni, i lyformán többkilométeres eleven láncot alkotva. 
A menet legvégén, a kosokat biztatva és ha j tva , haladt Gyorgye Sándru, 
aki az elemózsiával megrakott szamarat vezette. 

Nappal az idő kifogástalanul szép, meleg és verőfényes volt, de 
az estefelé összeverődő bárányfelhők időváltozásra engedtek követ-
keztetni. Naplemente u tán a karaván elérte az erdőőv felett elterülő 
kopár régiót, hol a hó már annyira kemény volt, hogy a kosok annak 
tetején akadálytalanul mehettek, anélkül, hogy a hóba besüppedtek 
volna. A nyá ja t i t t azután összetömörítették, hogy azt az éj homályá-
ban könnyebben át lehessen tekinteni. 

A sötétség beálltával az időjárás is hirtelenül megváltozott . Az ég-
boltozatot egyenletes szürke felhőréteg vonta be és a hómezőkön egyes 
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szélrohamok zúgva sepertek végig. A csempészek ennek lá t tá ra minden 
erejüket összeszedve a vízválasztót igyekezték elérni, hogy a vihar előre-
lá tható kitörése előtt a hegység északi oldalán elterülő erdőségben 
menedéket ta lál janak. A beálló havazás azonban az á t tekintés t és 
tá jékozódást lényegesen megnehezítette, míg végre a teljes erővel tom-
boló orkán az út i rány betar tásá t teljesen lehetetlenné te t te . 

Rendes körülmények között a juh az embernek legengedékenyebb 
és legalkalmazkodóbb háziállata, de a hóviharban felmondja az enge-
delmességet. A Purecseéktől elrabolt kosok is kezdetben sűrű tömeggé 
verődtek össze, melyet se jó szóval, sem pedig veréssel nem lehetett 
megmozdítani. Mikor azonban a vihar orkánná dagadt az egész nyá j 
magától kezdet t a szél i rányában rohanni. És ebből az irányból semmi-
képpen sem lehetett a megriasztott állatgomolyagot eltéríteni. Emberek 
és juhok egy tömeggé összeverődve rohantak a fergeteg irányába. 

A juhok a vihar ellen árnyékot nyuj tó dülőben azonnal megállot-
tak és ú j ra terelhetők voltak. A csempészek ezért a legnagyobb siet-
séggel lefelé t a r to t t ak és a kosokkal együt t az időjárás viszontagsága 
ellen védelmet nyuj tó erdőbe ju to t t ak . Kis idő mulva az u tánuk kullogó 
Gyorgye Sándru a szamárral együt t szintén odaért. Az ő kalauzolása 
mellett azután elértek egy előrehajló sziklafalat, mely barlangszerű 
csarnokot alkotva az embereket és az összes állatokat szél és hó ellen 
megóvta. 

Régi trágyahalmazok jelezték, hogy pásztorok nyájaikkal gyakran 
talál tak ebben az óriási természetes istállóban menedéket. A füs t által 
megfeketí tet t sziklafal mellett annyi száraz galy volt felhalmozva, hogy 
a csempészek egész éjjel éleszthették a tábori tüzet . Miután elég ele-
mózsiájuk és dohányuk volt, az első éj tszakát pipázgatva és pihenve 
elég jól töl töt ték el. Másnap azonban a hóvihar még mindig oly elemi 
erővel dühöngött , hogy a kosokkal való továbbmenetelésre gondolni 
sem lehetett . Azért akarva-nemakarva az időnek jobbrafordulásáig 
helyt kellett maradniok. Csak Gyorgye Sándru indult el egyedül, 
mer t szabadságának önkényes további meghosszabbítását nem merte 
megkockáztatni . Igy is nagyon kellett vigyáznia, hogy a csendőrökkel 
ne találkozzék, mert azok vasraverve kísérnék a járásbíróságra. Ebben 
az esetben azután nem forognának fenn azok az enyhitő körülmények, 
melyek önkéntes jelentkezésének esetén a javára la tba esnének. A vén 
haramia azért rossz idővel és viharral dacolva egyedül vágot t neki a 
határhavasoknak. 

A visszamaradt három csempész egy ideig hiába vár ta , a kedvezőbb 
időjárás bekövetkezését. A dohány és az élelem is elfogyott. Már csak 
nyárson sült birkahússal, só és kenyér nélkül, kellett beérniők. A hústól való 
undor annál fokozat tabb mértékben lép fel, minél többet lát az ember 
belőle, és minél többet kell azzal foglalkoznia. A három barlanglakónak 
ebből épp elég ju to t t . Már a második napon belát ták, hogy a kosokat 
le kell ölni, mer t különben lesoványodnak és éhen pusztulnak. Táplá-
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lékot sehol sem lehetett a részükre szerezni. Erre intő példa volt a 
szamár. A harmadik nap reggelén, csonttá fagyva, f eküd t a barlang 
bejáratánál . A kosokat azonban nem lehetet t erre a sorsra ju t t a tn i . 
Azért a barlangot óriási mészárszékké a lakí to t ták át . Először leölték 
az összes állatokat. Azután reggeltől estig folyt a birkanyúzás és a 
hús feldarabolása. 

Ez a vérontás mindenekelőtt a vadon összes húsevő ál la t ja i t 
mozgósította. Nappal var jak , mátyások és ké t holló lakmározott a hóra 
dobott belső részeken. Ez t az apró to lvaj társaságot két kőszálli sas 
megjelenése ugrasztotta szét. De ez alkalommal az ingyenasztal oly 
bőven volt megterítve, hogy a nagy rablók rövidesen jóllaktak és ú j ra 
átengedték a teret az apróbb szárnyasoknak. A cinegék ezrével gyüle-
keztek, hogy a nagyobbak által szérszórt morzsákat és a vérrel á t i t a to t t 
havat csipegessék. Éjjel azután rókák és nyusztok környékezték a bar-
langot. 

De még a farkasok sem marad tak el. A vérszag sok kilométernyi 
távolságról az oláhországi falvak kiéhezett ku tyá i t is egymásután 
odavonzotta. Csodálatos a természet hírszolgálata, mely az i lyfa j ta 
esemény hírét hihetetlen távolságokra is e l ju t t a t j a . 

A csempészek pár nap mulva meg vol tak győződve, hogy Gyorgye 
Sándru a hóviharban elpusztult. Ha az események hírét a faluba el-
j u t t a t t a volna, úgy a segítségnek már régóta meg kellett volna érkeznie. 
De amikor épp azon tanakodtak , hogy melyikük menjen a faluba 
segítségért, az, három személy alakjában, egész várat lanul megérkezett . 
Hamzunak az apósa, a pópa, Gyiska, a cigány és egy vállalkozó voltak. 
Gyorgye Sándru küldte őket. A jó üzleti érzékkel bíró olasz azért 
csatlakozott az expedícióhoz, mer t abban reménykedet t , hogy az erdei 
üzemben dolgozó munkásokat olcsó húshoz fogja ju t t a tn i . A pópát 
kettős aggodalom késztette erre az éppoly fáradságos, mint nem egészen 
veszélytelen út ra : mint Vörös Nikuláe üzlettársa félt a károsodástól, 
másrészt pedig kedvenc unokájáér t , Konstant inér t , aggódott . Gyiskát, 
a cigányt pedig ugyanaz vonzotta, mint a vadon ragadozóit és a kóbor 
k u t y á k a t : a hús szaga. 

A három jövevény lisztet, káposztát , tökmagola ja t és dohányt 
hozott. Ezt a kiéhezett csempészek úgyszólván azonnal elfogyasztották. 
Mivel azonban a húsnak és bőröknek elszállítása mia t t az egész társa-
ságnak még húzamosabb ideig ot t kellett maradnia, további élelem 
beszerzéséről is gondoskodni kellett. Azért Kons tant in és Tábora az 
oláhországi Borostyényi faluba mentek, hogy a vállalkozó által előle-
gezett pénzen élelmiszereket vásárol janak. Gyiska ellenben olyértelmű 
üzenettel sietet t a fatelephez, hogy 10—15 munkás azonnal jöjjön a 
húsért . Mindent emberi erővel kellett elszállítani, mer t a barlangnak 
málhás állatokkal való megközelítésére belátható időn belül gondolni 
sem lehetett . 

Kiküldetésében a cigány j á r t el a leggyorsabban. Tizenöt hata lmas 
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termetű famunkással érkezett, kik rövid pihenő u tán hússal és bőrökkel 
megrakva igyekeztek a fatelep felé. 

Nemsokára ezután Tábora egyedül érkezett vissza Borostyényi-
ből. Kiküldetésének részben eleget te t t , amennyiben élelmiszereket 
hozott . De annál szomorúbb és lesujtóbb volt a jelentése, amelyet Kon-
stant inra vonatkozólag leadott. Társát Borostyényiben a Bozsinka-csa-
lád elfogta. Állítólag megtalálták nála azt a handzsárt , mely a pár 
héttel ezelőtt el tünt Bozsinka Numáé volt. Ő maga is alig tud ta elfo-
gatását elkerülni. Az élelmiszereket Runku faluban szerezte be. Kon-
stant innak az elfogatásáról már ot t is tud tak . Muharám, a török, azt 
mondta, hogy Bozsinkáék Konstant in t csak jövő ősszel, a kaszálási 
idény letelte u tán akar ják nagy váltságdíj ellenében kiszabadítani. 
Amennyiben azt nem kapják meg, úgy a foglyot á tad ják a tirguzsiui 
t r ibunálnak, mely őt bizonyára gyilkosság mia t t élethossziglani kény-
szermunkára ítélné a sóbányákban. Egyelőre a falu cigánykovácsával 
vas lóbéklyókat kovácsoltat tak a lábára és egész nap a kézimalmot kell 
haj tania . 

Ennek a hírnek hallatára a pópa és Hamzu azonnal elindultak 
Borostyénybe, hogy a fiú, illetve unoka kiszabadítása ügyében tár-
gyaljanak. 

Ezek a tárgyalások Bozsinkáék kapzsisága mia t t egyelőre negatív 
eredménnyel végződtek. A Hamzu tu la jdonát képező szürke kancából, 
tíz anyajuhból és egy pirostarka fejőstehénből semmit sem lehetett 
lealkudni. Mindezt pedig csak a kaszálási évad végén akar ták elfogadni. 

Mikor a szomorú apa és nagyapa a barlanghoz visszatért, a hús 
és a bőrök nagy része már el volt szállítva. 

A két öreg ember szomorúan folyta t ta ú t j á t hazafelé. Ha a Kon-
stantin elfogatásából származó károkat és kellemetlenségeket számba 
vet ték, úgy az egész Purecse-féle expedició mérlege rá juk nézve nagy 
veszteséggel zárult . 

A pópa hosszas távolléte a la t t időbeli vonatkozásban teljesen 
elvesztette a tájékozódást . Ezér t elhatározta, hogy mielőbb ellovagol 
Vulkánba, hogy a külvilággal az érintkezést felvegye. Ez t az u t a t a 
folyó áradása mia t t csak nagy kerülővel tehet te meg. A rügyező fák, a 
part i szalonka fü t tye , a vadrucák húzása mint a közeledő tavasz biztos 
előjelei sötét sejtelmeket ébresztettek a pópa keblében. Egy senki előtt 
be nem vallott t i tok nyomta lelkét. Oly szégyenteljes esemény bekö-
vetkezésétől kellett tar tania , amely a világ fennállása óta még görög 
vallású pópával nem esett meg. 

Az úton egy rikító vörös foltot lá tot t . Eleinte azzal vigasztalódott, 
hogy tévedésnek esett áldozatul. De amikor odaért, félreérthetetlen 
módon meggyőződhetett róla, hogy piros húsvéti to jásnak a héja fek-
szik a földön. De rövidesen sikerült önmagát megnyugtatnia . Az út 
sarában egész határozot tan szöges bakancs nyomait lá t ta . A to jás t 
nyilván csendőr vagy finánc fogyasztotta el. Azoknak a húsvét ja az 
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igazhitűekét néha pár héttel megelőzi. De ez a reménysége rövid idő mulva 
erősen megrendült. Az ú t szélén ül t Gyorgye Sándru, aki épp egy 
piros tojást fogyasztott el. Előző napon szabadult ki a tömlöcből és 
most készült hazamenni. 

A pópa a húsvéti to jás t illetőleg nem mer t kérdezősködni. A vén 
haramiával szemben nem akar ta magát elárulni. Sohasem voltak jó-
barátok és attól t a r to t t , hogy Gyorgye Sándru jelenlegi szorult helyze-
té t , hogy pópalétére nem tud ja , va j jon a keresztények húsvét szent 
ünnepét megünnepelték-e már, vele szemben ki fogja használni. Beszéd 
közben kerülő úton akar ta megtudni, hogy a piros to jás a magyarok, 
avagy az igazhitűek húsvé t já t jelenti-e? De Sándru azzal a ravaszsággal, 
mely a törvény ú t j a i t kerülő embereket jellemzi, megsejtette, hogy a 
pópa szorult helyzetbe ju to t t , melyből az ő segítségével akar vala-
hogyan szabadulni. Azért szófukar és tar tozkodó volt . Ha a pópa tőle 
valami fontosat vagy hasznosat akar megtudni, fizesse meg az árá t . 

Beszédközben közeledő lépések zajára lettek figyelmesek. Furcsa 
lovasnak az alakja t ü n t fel előttük. Szamáron ült . De nem férfimódra, 
hanem olyanformán, mint a lovagló sportnak hódoló úrihölgyek. Mind-
két lábát az egyik oldalon lógatta. De nem is szorí that ta volna a csa-
csit két combja közé, mer t bokái béklyókkal vol tak megvasalva. 
Konstant in volt . 

A pópa nagyapai örömére azonban unoká jának köszöntése úgy 
hatot t , mint a hideg vízsugár. 

— Herisztosz inviá t ! 
Krisztus fe l t ámadt ! 
Ez félreérthetetlen jele volt, hogy húsvét szent ünnepe elmult 

a nélkül, hogy ő tudomást szerzett volna róla és az ünnepet a gondjaira 
bízott községgel megünnepeltet te volna. 

És Gyorgye Sándru válasza : 
— Igaz, hogy fe l t ámad t ! úgy hangzot t a fülében, mint a végső 

marasztaló ítélet, mely őt lengő szakállának lenyírására, a papi méltó-
ság szimbolumának elvesztéséré ítélte. 

Konstant in a maga tör téneté t röviden elmondta : A borostyényiek 
a húsvéti ünnepet a maguk módjára megünnepelve, hétfőn a sok szilva-
pálinka élvezetétől kivétel nélkül öntudaton kívüli ál lapotban voltak. 
Konstant in ezt az alkalmat felhasználva, oly gyorsan, ahogy meg-
bilincselt lábaival lehetett , kiosont a faluba. I t t egy szamárral talál-
kozott, melyet őrlésközben ismételten kukoricaszemekkel e te te t t meg. 
Az állat jótevőjét megismerte és nem ellenkezett, amikor az ővét kötő-
fék módjára a fejére illesztette. Azután felkapaszkodott a há tára és míg 
Bozsinkáék mámoruka t kialudták, a csacsival hazavi te t te magá t . 
Béklyóitól azonban mindeddig nem t u d o t t megszabadulni. 

Gyorgye Sándru ezen a ba jon gyorsan segített. Mikor a járásbíró-
ság fogdájá t elhagyta, a reszelőt, mellyel a faaprí táshoz használt ba l t á t 
fenegette, ellopta. Ezzel aztán Kons tan t in t megszabadítot ta a bilincseitől. 

9* 
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Hárman vegyes érzelmekkel eltelve indultak vissza a faluba. A pópa 
útközben sokat tárgyal t Sándruval. A vén haramia ingyen nem 
akar ta azt az ódiumot vállalni, hogy az ő tud táva l és hallgatólagos bele-
egyezésével a húsvétot egy héttel eltolja. De vele mégis könnyebben 
lehetet t tárgyalni, mint Bozsinkáékkal. A pirostarka tehénért örök 
hallgatást ígért. Konstant intól nem kellett tar tania , mert tud ta , hogy 
a nagyapjá t nem fogja elárulni. 

A következő vasárnapon a község harangjának vékony hangocs-
k á j a hirdette az Úr fel támadásának ünnepét. A késésről senki sem szer-
zet t tudomást , mivel a falu a külvilágtól az árvíz mia t t még mindig 
el volt zárva. Mindenki, még Gyiska cigány is, hófehér ingben jelent 
meg az ünnepélyes istentiszteleten. És úton-útfélen elhangzott az idő-
szerű keresztény köszöntés: Krisztus f e l t ámadt ! 

Maderspach Viktor. 

R E J T E T T ZUG . (Regény.) 

ELHATÁROZTA, hogy elkószál keveset a Hallgató-molyva mögött 
neszelgető tölgyesbe, de akkor meg, amint az udvar sarkán 
akar t volna átvágni, Zsuzska vet te észre a tornác végéből. 

Csengő hangon kiáltott u tána : 
— András ! András ! Hova szöksz már megint? 
A fiatalember megfordult, meglátta a hugocskáját s abban a 

pil lanatban virágos kedve t ámadt . Hisz az a teremtés hívta, akivel 
nem volt hét, hogy össze ne kapot t volna és akiért kész volt ököllel ütni 
szét minden pillanatban. Eléje m e n t : 

— No, mi az, te boglyas? 
Hanem Béry Zsuzska ezúttal nem csat tant vissza, ami annyira 

makacs szokása volt egyéb alkalmakkor s ebből megsejtette Turgonyi 
András, hogy alighanem javára esküdött össze az egész ház. Meg akar ták 
aranyozni ama kevés napját , amelyet szerető körükben fog még eltölteni. 

Turgonyi András ot t állt már a nővérkéje előtt. Hiszen nem volt 
az édesbátyja, csak távoli rokona oldalágról, de ő úgy szólította kora-
gyermeksége óta : 

— No, mi az, te boglyas? 
— Csak annyit akar tam mondani, Andráska — magyarázta 

anyáskodva a leány, — hogy holnap reggel megindul az aratás . . . 
— Tudom — válaszolt jóleső érzéssel a fiatalember. — Magam is 

ot t leszek, mert mára igen leapadtak a kaszafogható legények. 
A leány nem szólt rá semmit és így nem foghatot t gyanút Turgonyi 

András. Zsuzska különben a tornácra csalta föl s magához ültette, hogy 
legyen segítségére a babtisztogatásban. Látszatra közömbös dolgokról 
beszélgettek, de olyan érzéssel, hogy majd a szívük hasadt meg. 
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Turgonyi Andrásnak a legkomolyabb terve volt persze, hogy más-
nap reggel, napfölkelte előtt, fényes kaszájával ki fog állni a rendek 
élére. Nemegyszer megtet te azelőtt is, hogy versenyre kelt a molyva-
beli legényekkel s marokszedő asszonyok és leányok messze lemaradtak 
a háta mögött. Bírta ! Daliás legény volt, azonfelül első atléta és ha 
már lankadt volna úgy estetáj t , r ágyuj to t t egy takaros dalra s a dal 
ütemére dűlt és ropogott kaszája előtt a vetés. 

Aznap este mégegyszer és utoljára csengett föl a kaszák éneke a 
molyván, melyeket béresek, igások kezdtek kikalapálni az elhanyat lot t 
alkonyat végével. Ennél istentdícsérőbb és megindítóbb dal nem volt 
és nem lesz soha a földön ! 

Másnap hajnalban, miközben a nap álmos szemmel próbált volna 
felbújni a deregnyői síkság peremén, az első tábla végébe elsőnek állt ki 
Turgonyi András, miközben kaszája megcsillant a napban. Akkor 
megnyálazta a tenyerét s az Úristent szólítván segítségül, kétmarokra 
kapta a kaszát a fölnézvén a nagy égre, kétmarokra lendítette ki a 
kaszát s attólfogva ijesztő gyorsan ropogott és dűlt előtte a vetés. 
Férfiak, legények lihegve követték, minden férfi és minden legény u tán 
egy-egy menyecske vagy leány szedte a markot kipirultan. Szinte repült 
előre Turgonyi András és ha valaki a tábla túlsó széléből nézi őt e 
pillanatban, lá t ta volna, hogy Turgonyi András alakja gyorsan közeledik 
feléje. Két markában remegett a kasza nyele, miala t t sipolt lábai előtt 
a vetés. Négy fordulót t e t t már a merész kiállású fiatalember s férfiak és 
legények kénytelenek voltak elösmerni magukban, hogy ennek sincs 
pár ja az összes úrfiak rendjében, mikor — a negyedik forduló u tán — 
megállt keveset a tábla szélén, hogy megtörölje verítékes homlokát . 

Megállt és hátranézet t . Hanem ugyanakkor szinte fölkiáltott . 
Addig is érezte már (inkább a hátával csak), hogy valami f iatalabb 

fehérszemély szedi mögötte a markot , szorosan a sarkában. Most aztán, 
amint maga megé tekintet t , elhülve lát ta , hogy egy gyönyörű kis 
parasztleány néz föl reá félig guggoló helyzetéből. Néz rá mosolyogva 
és szerelmesen a kis parasztleány s Turgonyi András abban a szem-
pillantásban oldal thaj í tot ta a kaszát. Oldal thaj í tot ta a kaszát s öröm-
repesve kur j an to t t f ö l : 

— Zsuzska ! 
Egy ugrással mellette te rmet t , á tkap ta formás derekánál, föl-

emelte, az ölébe lendítette s miközben mély meghatot tságot érzett, 
összecsókolta a szemét, a száját . 

— Zsuzska ! Kedves Zsuzska ! 
Lete t te aztán és míg az aratónép elgyönyörködött ket te jükben, 

Turgonyi András ujjongása egyszerre szigorúságba fo rdu l t : 
— H á t te hogy mertél megém állni engedelmem nélkül? 
Béry Zsuzska, miközben kenderhajának egy tincse verítékes 

homlokára csúszott, könyörögve te t te össze a két kezét. 
— Ne haragudj rám, Andráska, de apa beleegyezett . . . 
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— Én azonban nem egyeztem bele ! — szólt rá határozottan a 
fiatalember. — Nem ilyen gyereklánynak való munka ez . . . Azonnal 
állj ki a sorból! Hallot tad? 

Hanem i t t már sarkára állt a leány is. 
— Azért sem állok ki, hanem megetted maradok ! 
De mintha megbánta volna a hirtelen hangot. Másodszor is imára 

kulcsolta össze ujjai t : 
— Engedd meg, Andráska ! . . . Ki tud ja , mikor lehetek újra 

veled együt t? 
— Nem bánom, maradj — mondta szelíden Turgonyi András. 
Attólfogva csöndesebben vet te a lendületet. És Zsuzska velemaradt 

végleg. Ot t szedte mögötte a markot az utolsó napestéig, oldalán ta r -
t o t t ki a behordásnál s mikor egyszer zakatolva indult meg a cséplőgép 
s Turgonyi András rendületlenül szórta az életet a dob szájába és etette 
a gépet, Zsuzska volt mellette az adogatóleány. Azóta megizmosodott, 
fekete lett, mint egy cigánykisasszony s szebb volt, mint valaha. Ahogy 
elcsépeltek volna s Turgonyi András kiszállván a gépből, maga után 
emelte le Zsuzskát, szótlan megindultsággal indultak meg a régi ház felé. 

Abara felett k ibúj t már az esthajnali csillag, egyébként vasárnapi 
hangulat ült közeli és távoli vidéken. Szerecsenszíne volt mindket tejük-
nek s ha juk és vékony ruhájuk törekkel tele. Éppen a tölgyes szélén 
igyekeztek lépést, amikor várat lanul megállt Zsuzska. Turgonyi András 
is megállt. Szembefordultak egymással. 

Akkor annyit kérdezett Béry Zsuzska, remegve és bá tor ta lanul : 
— Kérdezni akarnék tőled valamit, Andráska . . . 
— H á t kérdezz, hugocskám ! 
— De csak úgy, ha előre megígéred s kezet is adsz reá, hogy nem 

fogsz megneheztelni érte . . . 
— I t t a kezem, kishúgom ! 
Zsuzskának is elhalkult a hangja. 
— Andráska, nagyon kérlek, ne haragudj azért, amit most kérde-

zek tőled ! . . . Ne mondd el soha senkinek a világon, de úgy-e, én leszek 
a feleséged? 

— Te leszel, kishugom ! — mondta rá komolyan Turgonyi András. 
Legkisebb meglepetést sem muta to t t Turgonyi András, hiszen 

mindezt rég elvégezte már magában. Féllépést t e t t a leány felé, magához 
vonta a fejét, megcsókolta szelíden és simogatni kezdte a ha já t . Ahogy 
szétváltak volna, szótalanul mentek tovább az egymás oldalán s hall-
ga t tak azontúl is. Hazáig. 

A tornácon vacsorához volt terítve, az egyik karosszékben ot t 
üldögélt Imre bácsi, valami ujságba temetkezve. Köszöntek rá egy 
hangos jóes té t : nem hallotta. Előkerült később a mama is és az utolsó 
pillanatban jö t t fel a t iszt tartó úr. Már messziről nyuj to t ta a kezét 
nevelt-fia és leánya felé, joleső derű között. 

— Köszönöm nektek, gyermekeim . . . A cselédség odavan tőletek ! 
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Le akar tak ülni apa és mama, hanem akkor megállt az asztal 
végében Turgonyi András, szorosan Zsuzska mellett s észrevehető 
lámpalázzal köszörült egyet a torkán. 

A t iszttartó úr és felesége kiváncsian figyelt föl. 
Turgonyi András most — nevelőapja felé fordulva — belefogott : 
— Kedves gazduram, jóságos gazdasszonyom . . . Learat tam, 

behordat tam s most kérném a bé reme t . . . 
— Mi lenne az a bér, kedves f iam? — nézett vele kemény farkas-

szemet a t iszt tartó úr. 
Turgonyi András mély elfogódottságot érzett életének eme ritka 

pillanatában: 
— A bér, gazduram? A bér egy kislány lenne, neve szerint Béry 

Zsuzska hajadonleányzó. Ha nem kapnék kosarat és ha sikerül szeren-
csésen megtérnem a háborúból, meg nem másítható szándékom, hogy 
hitvesemmé teszem jegyző és pap e l ő t t . . . 

Nem tud ta folytatni, mert Zsuzska sírvafakadt. Odaszaladt az 
édesanyjához, a keblére borult, amire sírdogálni kezdett a mama is. 
A t iszt tartó úr két dióbarna szemével nézte-nézte kedves nevelt-fiát, 
hozzálépett s odanyuj to t ta kemény tenyerét: 

— Jól van, fiam ! Mi is így gondoltuk ezt magunkban mindig ! 
Imre bácsi csak ekkor riadt fel az ujságból. 
— Mi az, mi az? Asszonyoknak sírása és férfiaknak elszontyoló-

dása? Mi játszódott le i t ten alapjábanvéve? 
Amikor Turgonyi András megsúgta neki, hogy most kérte meg a 

Zsuzska kezét, a ráncos öreg nagyot csapott öklével az asztalra. 
— A teremtésit, ezt már szeretem ! Hanem erre megiszunk egy 

üveg b o r t ! Szedd magadat , András öcsém és kukkants le izibe a pince 
mély torkába ! Lehet azonban két üveggel is ! 

És míg Turgonyi András a pincekulcsot kereste elő, a mama 
tovább könnyezgetett , ahogy az már történni szokott hasonló esetek-
ben. Vacsoraközben koccintottak néhányszor, de mindnagyobb kihagyá-
sokkal folyt a szó . . . S egyszercsak — hogy, hogy nem — kettesben 
maradtak. 

Mint tör tént , egyikük sem figyelt föl reá. 
A mama a konyha tá jékára kukkanto t t ki talán, a t iszt tartó úr az 

elsőgazdát kereste elő talán, hogy nehány utasí tást adjon neki a követ-
kező napra, Imre bácsi pedig szobájába vonult vissza, egy-két ú jabb 
íróba lapozgasson bele lefekvés előtt. Ebben az időtájban a modernebbek 
közül Vas Gerebent kedvelte felettébb. 

Amire körülnéztek volna, ket ten ültek csak a szobában. Szemközt 
egymással. 

Ültek szemközt s egymást nézték elmondhatat lan érzéssel. 
Turgonyi András azon töprengve, mit hoz majd számára a közeli 
jövendő, amelynek sötétjébe nem tudo t t előrelátni egyetlen lépést 
és csak most kezdett töprengeni ra j ta : helyesen tette-e, amikor magához 
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kötöt t egy ilyen szép és drága teremtést? Zsuzska pedig . . . Béry Zsuzska 
egyelőre nem törte az eszét, mert szíve csordultig telt a maga árvaságra 
készülő kis boldogságával. Valahogyan megérezte előre, hogy keserű 
hónapokat és esztendőket kell megélnie majd, mialat t rendületlen hűség-
gel fog visszavárni kedves bá ty já ra és vőlegényére, akinek emléke is fosz-
ladozni kezd majd fokonként a messze idegenben . . . Turgonyi András 
nézte-nézte Béry Zsuzskát, az ő édes hugocskáját s r iadtan vet te észre 
váratlanul, hogy a leánynak meg-megrándul a finomvonalú szája, könny-
től lesz nehéz a két szeme s akkor egyszerre zokogva borul az aztalra. 

Felállt, odalépett hozzá s szeretettel kezdte simogatni a meg-
bomlott kenderhaját . 

— Mi lelt, kishugom? 
Zsuzska meg-megrázkódva sírdogált. 
— Zsuzska, megharagszom! — szólt rá kis szigorúsággal a vőlegény. 
Béry Zsuzska erőt ve t t magán nehezen s úgy ültében, könnyektől 

gyöngyöző szemmel nézett föl a daliás fiatalemberre. 
— Nem tudom, mi van velem, Andráska . . . Valahogy az eszembe 

talál t jutni, hogy hamarosan elmégy s talán soha nem foglak látni 
a z o n t ú l . . . A boldogságtól sírok, Andráska . . . 

Turgonyi András lehajolt alig egyórás menyasszonyához, meg-
csókolta, amitől mintha fölényhült volna a leány. Annyit mondot t neki 
aztán, de most már kötődve : 

— Zsuzska te, Zsuzska ! . . . Inkább azzal törődnél, hogy elkészülj 
az Anna-bálra ! Mert akkor valószínűen nagyon meg talál ják táncoltatni 
az ujdonsült menyasszonyokat . . . Elég tágas hozzá a vinkóci fürdőcske 
terrasza ! 

Akkor már Zsuzska is felállt, igazított valamit a szoknyáján, 
igazított a ha ján is és egyet s ó h a j t o t t : 

— A bál napjára készen leszek, Andráska. 
De nemcsak a Hallgató-molyván készülődtek, hanem nagy munká-

ban voltak ezen a legutolsó héten mindazon a környéken, amelyet 
Ondavai Lapálynak szokás mondani közönségesen. Megmozdult úgy-
szólván minden ház, amelyből egy-egy önkéntes készült bevonulni a 
hadiiskolába a lázban volt minden család, amelynek tagja volt egy-egy 
liliomarcú hajadon is . . . Mert nem lehetett sejteni sem akkoriban, 
hogy e földi létben ezek a kisasszonyok látni fogják-e még valamikor 
ezeket a gavallér-úrfiakat? A kisebb bálok, táncos összejövetelek is 
sokat vesztettek egykori szilaj kedvükből : révedező természetűekké 
vál tak az úrihajadonok s a fiatalemberek is némi tartózkodó búsongással 
já r tak táncközben, miközben felhagytak a csuhaj !-kiáltásokkal. Ezen 
a nyáron régmultnak számított immár Limanova és Gorlice s alig akadt 
magyar ház, amelynek ne lett volna legalább egy hősi halot t ja . Ezzel 
magyarázható csak, hogy ebben az esztendőben valami lehalkult 
szomorúság volt kísérőhangulata még a táncainknak is. 

(Folytatása következik.) Komáromi János. 



E L V E K É S M Ű V E K 

Négyesy László. 
Ravatalának fájdalmas pompáját gyorsan szétszedte a mindennapi idő, 

amely nem tűri, hogy útját sokáig feltartóztassa a halál. De életének, tudásának, 
munkásságának bennünk eleven emlékadatain még mindig ott vívódik a gyászos 
könnyes árnyékvetése, amellyel reszketve gondolunk arra, hogy immár Négyesy 
László is csak a sír messzeségén át a miénk. Pedig hány címen tartozott hozzá 
a magyar irodalom aktív teljességéhez ! Nyelvészet és irodalomtörténet, 
filológia és esztétika, kritika és irodalomelmélet egyaránt osztozkodtak jelentő-
ségén. S ma, temetése után, mindegyikük vonatkozásán keresztül, megmélyül 
s fájóbb lesz veszteségtudatunk aránya és tartalma. 

Ha finom, előkelő lelkiségű életére gondolunk vissza, amely mindvégig 
az irodalom szeretetének ihletfényében ragyogott s végül égett is el, a mult 
századból a literátor világító és tudós alakja ragyog elő őseként. Igaz, hogy sok 
volt benne, ami Toldy Ferenc, Gyulai Pál és Beöthy Zsolt folytatásának lát-
szott. Halálában is mintha egy tudós nemzedéksor jutott volna befejezéshez. 
Lelki alkatának lényegével azonban a mult század eleje literatortípushoz 
tartozik, amely a műformai hűség s a nyelvszeretet szolgálatának kettős-
ségével alkotta meg a maga irodalomesztétikai fogalmát. Ez a fogalom benne 
idővel gazdagodott, az esztétikai elemek bővítékeinek felvételével s áthasonítá-
sával elmélyült. De sohasem vesztette el a literatorlelkiségnek azt az anya-
jegyét, amelyet Kazinczy kora hozott magával: « . . . bennünk hazaszeretet 
lobog, mellynek eggy része a' nyelv' szeretete». 

Ez a páratlan literatori hevület indítja arra, hogy kezdve a nyelvtények 
legegyszerűbbnek feltűnő adatától a legfinomabban elvont irodalomfogalomig 
mindent összegyüjtsön, átvilágítson s helyes jellemzéshez juttasson. Mind-
ebből lehetetlen nem gondolni arra, hogy alapjában Négyesy László új szin-
tézisre törekedett. A nagy fölépítés ugyan sohasem készült el. Csak kis részletek 
maradtak fenn. Ezek azonban mind miniatürremekek. Minden szempont 
ki van dolgozva rajtuk, oly gazdag a felszerelésük. A filológiai alapozás, körül-
határolás éppen olyan szolid és pontos e munkálatokban, mint amilyen éles és 
biztos az esztétikai feldolgozás. Nincs sehol sem nyoma a torzóknak. Minden 
kész, a körvonalak is ki vannak csiszolva, látszik rajtuk az elgondolás fogalmi 
idoma, amellyel majd beleilleszkednek a rendszer egészébe. S ezek a faragás, 
alakítás, csinosítás közben ki-kivillanó s magányos, még szintézisbe nem jutó 
csillámok a tulajdonképpeni drágakövei Négyesy László munkásságának. 
Ezekben sejtette meg az irodalomtörténetnek a maga nyujtotta indukció 
útján történő, magasabb tudományrendszerre vágyó felfogását. Ezekben tuda-
tosította módszere számára a nyelvérzéklés elemi tisztaságát, amelyet történeti 
erezettel és ízzel tett folyton gazdagabbá a maga számára. A szavaknak, 
szólásoknak nemcsak az esztétikai s nyelvi helyi értékét hangsúlyozta s kereste. 
Szerette a magyar szót úgy is, ahogy természetszerűen rátalált, természetes 
érzetelemeinek hangulat- és hangpompájában, ritmusba kívánkozó hangsúly-
szépségében, a kiejtés erejének értelmi fényjátékában s főleg abban a belső 
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távlatban, amely minden szó belseje felé nyílott meg. Valami nagy összefüggést 
sejtett szó és történetiség, vidék, hagyomány, föld, lélek között. Ha akármely 
szóra ráhajolt s nem ezt a belső együttességet kapta meg tőle visszhangul, 
idegen marad előtte, bárminő előkelő volt is esztétikai fölszerelése. Itt kell 
keresni annak a tartózkodó magatartásnak az okát, amellyel szemlélte, néha 
támadta az újabb irányok szellemét. 

Négyesy László pályájának a most említett meghatározáson kívül van 
még egy magasabb értelemben összegeződő értelme. Miközben Négyesy, a 
literator, végezte az elemzés munkáját, új irodalomlátó szempontokat nyitott, 
amelyekhez új nyelv- és kifejezéselemeket is adott, szinte önkénytelenül is, 
mintegy magától adódó következményként, módszertani útvonalat is hagyott 
maga után. S ezzel kapcsolatban nagy érdeme marad mindenkor az az egész-
ságes ösztönösség s tudatos fegyelmezettség, amellyel az irodalom fogalmát 
meg tudta menteni attól, hogy bármely idegen elvi irányzat egyoldalúan 
kisajátítsa magának. 

Pedig az irodalmi módszerek kísérleteinek legzsúfoltabb korszaka esik 
munkássága idejére. Örökségbe kapja Toldy Ferenc pragmatikai felfogását, 
mely az irodalomban a folytonossági és a történeti eszméletességet, az irodalom 
nemzeti öntudatát jelentette. Tanítványa Gyulai Pál s Beöthy Zsolt esztétikai 
tudományának, amely művészi elemzésekkel finomította az irodalomról való 
tudásunkat. Tanuja a pozitivista irodalmi methodikának, amellyel a németek-
nél Scherer, a franciáknál Taine húzzák rá az irodalmi művekre a természet-
tudományi világkép filozófiai következményeit. Végigélte azt a módszertani 
szakadást, amelyet egyfelől Nietzsche indított meg, Dilthey folytatott s Erma-
tinger vitt a legszélsőbb álláspontra : a legteljesebb szubjektivizmusig, amely 
folyamat alatt az irodalmi mű vizsgálata helyébe az alkotó egyéniség elemzése, 
a tárgyi megismerés helyébe a szubjektiv megértés vagy intuició lépett, a 
tények ismeretét, a jellemzést pedig az értékelés, a szabad szentlélek váltotta 
fel. Ugyanakkor másfelől a módszertani fejlődés útja a közösségek befolyásának 
hatását hangsúlyozta. Nadler a nép-törzs uralmának gondolatát tolta előtérbe 
az irodalmi jelenségek megértésénél. Schücking és Merker az irodalmat s vele 
a költészetet társadalmi és osztályviszonyokra vezeti vissza. Bartel a nép-
nemzeti, faji gyökerekből eredeztet mindent. Négyesy szilárd elvi szigorúság-
gal és határőrző gondossággal állta a vihart: nem tett engedményt semmiféle 
irányban. Megmaradt a tények, adatok fegyelmező valóságánál s a jellemzésben 
elment addig a határig, ameddig az irodalmi mű belső igénye azt kívánta és 
megengedte. Igy elérte annak a kettős soroknak egyensúlyozott távolságát, 
egyúttal objektivitását is, amelynek egyik végén sértetlenül állott a mű, másik 
végén pedig a munka ízéből táplálékot kapott a tudatos műélvezet. Egyébként 
pedig várt, megvárta, amíg elmúlik a módszertani irányok chaosza, amely 
elvesztette lábai alól a talajt s az irodalmi jelenségek objektiv tartalma helyébe 
a szellemi élet szervezése címén, az esztétikus maga-alkotta szellemi világ-
képét helyettesítette vagy erőszakolta. S amikor ma az irodalomtudomány 
mindenütt, a valóság vágyától hajtva, visszatér az egyetlen bíztató a biztos 
kiinduláshoz : az irodalmi jelenségek tényéhez, ez azt mutatja, hogy Négyesy 
óvatosságának s módszertani kétkedésének volt s lett újra igaza. 

A tények tiszteletének Négyesy módszerében nem az volt az értelme, 
hogy a külső adatolásra helyezte volna a döntő munka súlyát. Tudott ridegen 
éles akribiával dolgozó szövegkritikus, de ugyancsak tudott magas szellemi 
ormokra föllendülő s összefoglaló erejű műbölcselő is lenni. Néha a szárazságig 
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pontos részletekbe szigetelte el anyagát, de viszont kináló képessége volt ahhoz, 
hogy az irodalmi mű megtalált szépségeit erős lélektani ingerrel közvetítse a 
közönség lelkébe. Tekintete, fogása állandóan friss problémalátásra volt be-
állítva ; kis adatok mélyére hatolt be sokszor, hogy nagy eredmények döntő 
értékeihez jusson ; de el tudta magában felejteni a tudós intellektuális kép-
zeletét s a műélvezet átélő folyamatában rekonstruálta lelkében a műalkotás 
minden örömét. Nem volt olyan kis jelenség avagy adat, amelynek összetett 
tényét ki nem mutatta volna, szinte halmozta a valóságépítő és tartó bizo-
nyosságok erejét; de elvi és szemléleti egységre is eljutott s ennek nemzeti fel-
tételű folytonosságát hűséggel s harcias meggyőződéssel hirdette és védte. 
A kölcsönös kiegészülés nyomán valami előkelő belső harmónia s ebből kiáradó 
harmonizáló készség alakult ki Négyesy László egyéniségéhez, amely mindent: 
önmagát, mondatait, ítéleteit csakúgy, mint az irodalmi életet klasszikus mér-
tékkel s móddal adta. E harmónia erejét nem a megnyilvánítás sugalló káprá-
zata, hanem a tárgyi igazság világosságfedezete adja. Biztos, hogy vakmerően 
ujat nem sikerül vele mondani, de viszont tévedni is nehezebb általa s megóv 
attól, hogy könnyelmű felelőtlenség legyen a tudományban úrrá. E harmónia 
tartalma Négyesy László életének ereje és állandósága. Vele legyen emlékezete 
tisztelt, áldott! 

Brisits Frigyes. 

Oláh György : Lázadás a Tiszánál. 
(Kalandos korrajz. Singer és Wolfner, 
1932.) 

«Mindig azt érzem, hogy nem a 
perifériákon fognak eldűlni a mi nagy 
sorskérdéseink, hanem itt, a legomla-
tagabb partokon. Sok nagyszerűbb, 
rendezettebb területe van a magyar 
fajnak, de szent a hitem, hogy az a 
különös tehetség, azok a különös szí-
nek, amelyekből egy faj önállósága, 
hivatottsága, karaktere kitelik, mégis 
csak itt laknak a züllöttség mélyén, az 
elmaradt világban, csakhogy itt nincs, 
aki azokat ma felköltse . . .» 

Igy szól és érez Oláh György, a 
költő és a politikus. Költő és politikus, 
mert ahhoz, hogy meghallja és feltárja 
a mélységek néma harcát, nem elég az 
egyféle érzékelésű ember. Politikus le-
gyen tehát, de nem pártférfiú. Aki 
ezekhez a problémákhoz bátorodik, az 
nem lelkesülhet osztályokért, nem bo-
tolhat rendi érdekek szövevényébe : 
ide a Széchenyi-i gondolat átfogó öle-
lése, tágas tárgyilagossága kell! Ma 
így nevezhetnők ezt a politikát: kol-
lektivizmus. Ám ez a kollektívum nem 

szorítkozhatik egyetlen tárasadalmi 
osztályra, mint a szociálisták diktato-
rikus világrendjében, hanem felszéle-
sedik a legmagasabb gyakorlati egy-
ségig, a «faj» fogalmáig . . . És költő-
nek is olyan költő legyen, aki vátesz 
s ha úgy tetszik, agitátor is egy-
ben. Pesszimizmusa épít s egészséges 
optimizmusa nem engedi délibábok 
felé. 

Oláh új könyvének olvasása meg-
győz, hogy a fiatal szerzőben szeren-
csésen egyesülnek e kétféle lélek tulaj-
donságai. Minden szeretete, aggódása, 
fájdalma azé a nyomorult népé, mely 
sivár süllyedtségben lesi a jövőt s 
amelyet fezőrök, egyéni érdekeiket 
hajhászó gazdasági és politikai kalan-
dorok rút falkája fojtogat. De Oláht 
komoly írói objektivitása megmenti a 
részleges igazságok, az egyoldalú agi-
táció veszedelmétől. Mindig és min-
denütt az embert keresi. Van bátor-
sága és írói szeme, hogy a bűnösben, 
az ellenségben, a kalandorban is fel-
mutassa az örök és közös emberi vo-
násokat. Senkit sem gyűlöl azért, mert 
más nézeten van vagy más társadalmi 
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réteghez tartozik. Figurái marakod-
hatnak, gyűlölködhetnek, az író azon-
ban felette áll ennek a harcnak, inkább 
szánakozik, mint ítél. 

Három nagystílű kalandor telepí-
tési részvénytársaságot alapít a Tisza 
mentén. Beutazzák az országot s a jó-
hiszemű lelkek s a földéhes szegénység 
egész áradatát sodorják magukkal. 
Mikor aztán megindul a népvándorlás 
az új földosztás felé, egyszerre cserben-
hagyják őket, a részvénytársaságot 
átadják egy banknak s a kimozdított 
telepesekre csőstül szakad a szeren-
csétlenség. Ezzel az egyetemes infá-
miával három nagyszerű ember har-
col : három Szent György lovag. Egy 
apostoli lelkületű katolikus, pap, egy 
bölcs és tiszta parasztember s egy fél-
bemaradt csupaterv technikus. A há-
ború végül is «alkotmányos» küzde-
lemmé «fajul» s pompás riportot ka-
punk egy mai magyar képviselővá-
lasztásról. Tragikomédia. Az ellenzéki 
jelöltet lecsukatja a főszolgabíró, mire 
a nép kibomlik viskóiból s zúdul a 
városra. A közigazgatás enged s a moz-
galom ezzel megcsillapszik . . . 

Széles kompozició körvonalai ho-
málylanak elő ebből a regényből. Ilyen 
szűk keretekben a szerző nem merít-
hette ki a részletezés lehetőségeit, de 
a biztos kéz, a kitűnően s életesen for-
mált figurák, a könnyed mesevezetés, 
a sallangtalan, de mindig célbataláló 
nyelv s a józan tárgyilagosság komoly 
írói ígéretté avatják ezt a könyvet. 
A Lázadás a Tiszánál politikai regény. 
S a politikai regénynek nálunk nagy 
multja és nemes hivatása van. Mi még 
mindig ott tartunk, hogy sok mindent 
csak regényben mesélhetünk el. De a 
politikai regényhez sem elég a poli-
tika. Eötvös József költő is volt . . . 
Oláh György, kit ebbeli munkájában 
polgári hivatása is segít, kétségtelen 
tehetségével máris elkötelezte magát 
az új nagy magyar politikai regény 
megalkotására. 

Kaposvár. Szakáts László. 

Szabó Lőrinc : Te meg a világ. Ver-
sek. (Pantheon-kiadás.) Tízéves írói 
munkássága ellenére férfikorának ma 
is még csak kezdetén, ezzel a ver-
seiből ötödizben útnak bocsátott-
gyüjteménnyel Szabó Lőrinc a maga 
nemzedékének egyik legkomolyabb 
ígéretéből most egyik leggazdagabb 
értékévé emelkedik. Ennek az érték-
nek tudata a költői művét nyomon-
kísérő kritikában, szinte gyermekfő-
vel való első jelentkezésétől fogva 
mindmáig éber és megingathatatlan 
maradt. Magas művészi célok szol-
gálatában, a költői szigorú iskolá-
zottság és fegyelem jeles abiturienséül 
köszöntötte őt fellépésekor Babits 
méltányló szava, a belső formák tisz-
taságával s az értelem összhangvágyá-
nak kultuszával erős egyéni reliefet 
mutató ifjú költőnek külön helyet és 
magaslatot jelölve ki Ady utáni líránk 
antiintellektuális áradásában. A tanít-
ványi hűséggel vállalt örök hagyomá-
nyok és termékeny tapasztalások a 
fiatal Szabó Lőrincnek a művészi fej-
lődés ritka szabadságát látszottak biz-
tosítani. 

Hanem a fiatalságnál — úgy tet-
szik — elmaradhatatlan forradalmár 
ösztön őt is rövidesen lázadásba ker-
gette. Elszántan vívta éveken át, izga-
tott szelekre csattogó zászlók alatt, 
a maga szabadságharcát, nem gya-
nítva, hogy a szabadságkeresés e vad 
erőfeszítésétől veszedelemben éppen 
legsajátabb szabadsága forog : szabad-
sága az időszerű világnézetekkel és 
divathóbortokkal szemben. Ő maga 
nyilván azt remélte, hogy ezen az úton 
fogja kivergődni igazi hangját vagy 
— ami még fontosabb, mert a lélek 
legbensőbb megnyilatkozása : — igazi 
stílusát. Csak a megátalkodott kritika 
erősködött váltig, hogy ez nem a fel-
szabadulás útja, hamarabb a — meg-
hasonlásé. Magam is itt, a Napkelet-
ben, ismételten vitába szálltam e kor-
szakának csatazajos termésével, meg-
lehet : kiméletlenül, de a hang élessé-



133 

gében a tétován kallódó komoly érté-
ket makacsul számontartó aggodalom-
nak is állhatatos éreztetésével. A Föld, 
erdő, isten higgadt és tömör márvány-
feliratait a könyvromboló Kalibán bar-
bár ökle zúzta szét, majd a Fény, fény, 
fény vészes lobogásában a tébolyult 
jelennel versenyszáguldó expresszív 
írói törekvések s az emberközösség 
cselekedeterői felé kitáruló «korszerű» 
megilletődés heves hánykolódásai ro-
hanták meg agyunkat, végül A sátán 
műremekeinek borzalmas tárlatán a 
halál pompázó keretei közé szennyek 
lázából festett infernális alkotások: 
a bitorló pénz becstelensége miatt el-
aljasult emberéletek meredtek felénk. 
Jó, sőt jelentékeny versek ebben az 
időszakban is akadtak, akárhány kö-
zülök az újabb anthológiáknak igazi 
dísze. De a tehetség jelenlétének ál-
landó érzése talán még fokozta az el-
kedvetlenítő benyomást, az aggasztó 
kilátást, hogy ebben az elvi sátán-
kodásban a műremek-elv — mely felé 
e költőt egész alkati meghatározott-
sága utalná — menthetetlenül elho-
mályosulhat. Aki örök törvények be-
teljesítésére és korok fölött álló érté-
kek őrzésére küldetett, vélt korigénye-
ket vállalt magára, az értelem tiszte-
letének az ösztönök parancsait he-
lyezte elébe s a költőt — önmagát — 
a szellem hirdetője helyett «hasznos 
akarat»-nak szánta, ki a maga munká-
ját testvérként állítsa milliók keze-
munkája mellé. Így történt, hogy a 
Szabó Lőrinc lírája, mely eleve a 
grande-poésie előkelő elkülönülése felé 
tört és fogantatásában az elitirodalom 
jegyeit hordozta magán, ebben az elvi 
eltökéléssel vállalt «Mitläufer»-művé-
szetben múlhatatlan értékcsökkenést 
szenvedett. Az irodalmi kollektivisták 
s a prózavers világnézetesei újjongva 
fogták közre a fiatal tehetséget, csak 
a művészethű kritika vette észre rajta 
e volszkok táborában a coriolanusi 
hontalanságot. 

A bőáradású öt év után a magára-

találás félévtizedes, termékeny ma-
gánya következett. A hangos korszerű-
ségek számontartói előtt ez a sorból-
kiállása nevének népszerűségét is bi-
zonyára jócskán aláásta. De a figyelő 
és jóérzésű kritika annál bensőbb 
együttérzéssel kísérte egy nemes és 
plasztikus költőarc megkapó vonásai-
nak fokozatos kibontakozását. Művé-
szileg egész, teli és tömör versek száza 
köszöntött ránk ezalatt, folyóiratok-
ból, napilaphasábokról s olykor elő-
adói asztal mellett is, magának a köl-
tőnek ajkáról. Egyre erősebb meggyő-
ződésünk lett, hogy ezek a darabok 
a verseskönyv együttesében, egymás 
szomszédos kisugárzásában a kortársi 
magyar líra egyik legbecsesebb és leg-
jobb színtű eredményét fogják meg-
mutatni. Türelmetlenül vártuk, hogy 
ez az alkalom valahára elkövetkezzék. 

A Te meg a világ nyolcvanegyné-
hány költeménye ezt a várakozást 
most bőségesen igazolja : nemcsak 
Szabó Lőrinc pályáján fontos állomás, 
hanem költészetünk legdúsabb ágá-
nak, a lírának friss életereje mellett is 
jelentős tanuságtétel. Döntő haza-
érkezés ez, döntő szakítás árán, sza-
kításén mindazzal, amiben az önma-
gához való hűség ellen vétkezett. S 
ami legmegnyugtatóbb : ez a szakítás 
nem jelenti azt, hogy írói multjának 
egy egész szakaszát egyszersmind meg 
is kellene tagadnia. Érezten-érezzük, 
hogy művészetének mai teljessége ez 
átmeneti évek színeinek és ízeinek be-
szüremkedése nélkül megcsorbulna és 
szegényebbé válnék. Az első verses-
kötet Szabó Lőrince — ki Babitsot a 
szeminarista Julien Söreire emlékez-
tette — talán e «Lehrjahre» során szer-
zett gazdag útravalójávai is örökös 
inassorban rekedt volna el a rákövet-
kezett «Wanderjahre» felszabadító vi-
szontagságai nélkül. Csiszolt és nemes 
formái, melyek már első könyvében 
felülemelkedtek a külsőséges virtuozi-
tás ürességén, most alkalmassá váltak 
arra, hogy magukba fogadjanak min-
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den átélt érzelmi és értelmi izgalmat, 
úgyhogy ebből az egymásbajátszás-
ból valóban a magas művészet lenyü-
göző egyensúlyának elemezhetetlen 
varázsa támadjon. A Te meg a világ 
nem az érzelmi líra könyve abban az 
értelemben, mintha benne «közvetlen» 
és «őszinte» érzelmek keresnének meg-
nyilatkozást a művészet eszközeinek 
útján : inkább a művészeté, mely ér-
zelmek közegén át a maga időtlen 
harmóniájának beteljesedése felé tör. 
Ez a líra távol van minden programos 
szenvedélytelenségtől, sőt éppen va-
lami állandó, mélyen gyökerező pá-
thosszal hódít, mely azonban a sze-
mélyi kis intimitások bizalmaskodásait 
lefojtva, rendre az örökkévalóság színe 
alatt zendül meg. 

Nyugalma a klasszikus megszólal-
tatást vágyó művészeté, ám koránt-
sem jelent egyet a lélek ernyedt közö-
nyével, objektiváló, a mérlegelő íté-
lethez távlatot kereső magatartásának 
semmi köze bármiféle «neue Sachlich-
keit» sivatag szárazságával. Legked-
veltebb megnyilatkozási formája a 
kemény és puritán soliloquium, mely-
ben az én (ki nála szívesen hátrál a te 
fikciótávolságába) számot vet a világ-
gal. A közösségeszmény művészi csőd-
jéből lázadó daccal menti partra a 
művészet eredendő önzésprincipiu-
m á t : az egyéniség- és elkülönüléstuda-
tot. «Mi közöm az olyan világhoz, 
amelynek hozzám nincs köze?» A «Sok» 
az embernek legfeljebb látványosság, 
de nem szabad hazája : «Ketten va-
gyunk, én és a világ, — ketrecben 
a rab, — s mint neki ő, magamnak én 
— vagyok a fontosabb». Ebből a fáj-
dalmas megismerésből építi meg köny-
vének is, újabb líránknak is egyik 
legmerészebb oromdíszét, Az Egy ál-
mait. 

Ez az izgatott lélekzetvételű fagga-
tódzás (egy freudi tételnek meghök-
kentő erejű adaptációjával) a nagy 
filozófiai ódának ehhez a nyugvópont-
jához vezet : 

. . . magunkba vissza ! Csak 
ott lehetünk szabadok ! 
Nekünk többé semmit sem ad, 
ami kint van, a Sok. 
A tömeggel alkudni ha kell, 
az igaz mint hamu porlik el; 
a mi hazánk az Egy, amely 
nem osztozik : 
álmodjuk hát, ha még lehet, 
az Egynek álmait! 

Annak az «Egy»-nek, kinek művészi 
megnyilatkozásait Szabó Lőrinc neve 
jegyzi, az álmai szinte mind ily értelmi 
fogantatásúak. Kezdőkorának kor- és 
divatellenes intellektualizmusa most 
-— elmélyülve s az ellentábor fegyve-
reinek személyes kipróbálása után — 
újra visszatér, hogy egy érett és emel-
kedett művészet gazdag termőelvéül 
szolgáljon. Az alkotás (a mesterek 
nagy Mestersége) az értelem fegyel-
mező munkája és Rend-áhítása nélkül 
az ösztönök lázdadogásává alacsonyo-
dik. «Tanítóm minden, ami él, — 
apám a mult egész világa — s addig 
terjed hazám határa, — ameddig az 
agyam elér.» Másutt, mint önmagunk-
ban, még a transzcendentálist sem 
érzékelhetjük : «ha túlvilág kell, leld 
meg ott — belül a koponyádon». 
Vámpirok ellen nincs imádság, csak ez 
egy : «Nélkülözések, munka és halál— 
nagy tényei között s a félelem — go-
nosz útján emeld magasra már — be-
csületes lámpádat, értelem !» S a har-
mincéves férfi, kiben a szennyekkel 
áradó érzékiség a «homlokától lefelé» 
mindenütt jó cinkosra tudott találni, 
isteni részünk székhelyét, a gondolat 
szikratelepét kétségbeesetten tartja 
magasra a kavargó hullámokban : 
«Bújj el magadba, nyomorult: — egy 
még szent s tiszta, az agyad, — mely-
ben a test számára csak — undor és 
megvetés maradt». S végül a könyv 
egy másik remekében, a Testemben, 
a művészet áldó melegével ezt az 
esendő, de hű szolgát, az égi láng por-
hüvelyét is magáénak vállalja és jóvá-
hagyja : «Megköszönöm, — hogy tüzes 
és jeges nagy útban — szolgáltál és 
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adtál ruhát — és annyi ezer éjen át — 
vigyáztál rám, amíg aludtam ; — meg-
köszönöm jóságodat, — hogy a robo-
tok s hadak élén — jártál, míg pára 
lelkem élt, — és siratlak, hogy mind-
ezért — oly rútul meg fogsz bünhődni 
a végén». Verlaine ellágyulására em-
lékeztethetnének e sorok (kit jeles for-
dításkötete előszavában Szabó még 
a mult század legnagyobb lírikusának 
vallott), ha a hang férfiasabb tömör-
sége a tanítómesterül még különb Bau-
delaire-nek — romantikus «elátko-
zottság»-án túl ma már inkább puritán 
és architektonikus belső formájával 
ható — kitűnő iskolája mellett is nem 
tanuskodnék. Világirodalmi meste-
reinek (kezdőkora bálványának: 
Georgénak s jelen napjai meghittjé-
nek : Goethének) sugalmára Szabó 
Lőrinc újabb bölcseimi lírája a gon-
dolat keleti, mythikus szárnyverésű 
őstörténete felé is keresi a tájékozó-
dást. Az indus fogalomkörből szakadt 
Rigvédában szinte gnómaszerűen tüzi 
ki a megismert célt: «Itt vak álmok, 
ott erők forradalma, — lent bomlás, 
fent a formák büszkesége»; a Lao-ce 
filozófiáján nyugvó Tao Te King pedig 
a pártszemlélethez sohasem alacso-
nyodható, az élet kontroverz teljes-
ségét magábaölelő művészetnek ha-
talmas hitvallását kergeti a jkára: 
«Kiépíted magadból, mint a szá-
mok, — a végtelent, — és mert csupa 
rendetlenség vagy, álmod — s urad a 
a rend. — Nevetve cáfolsz, hogy cá-
folva hidd el, — amin nevetsz ; — igaz 
egész csak ellentéteiddel — együtt 
lehetsz». 

E felé az «igaz egész» felé mutat és 
vezet ez a költeménykötet; bizonyos, 
hogy legmélyebb hangját ennek szolgá-
latában adja. Lesznek (kivált régibb 
magasztalói közt), kik majd «társa-
dalomtalanság»-át hánytorgatják fel; 
mások (a lírai széplelkek) talán a kon-
krét élményanyagot fogják keveselni. 
De költő csak önmagáért élhet s csak 
így élhet a társadalomért is, enélkül 

legfeljebb a pártért vagy a máért. Az 
a bizonyos «élmény» pedig a lírának 
nem «tartalmi» követelménye, elég, 
ha rejtve-kattanó rúgója, mint itt a 
redakcióbeli egércsontváz körül meg-
induló gondolatsornak vagy a gyö-
nyörű Mosztári tücsök mély testvéri-
ség-szimbolikájának. 

A meggazdagodott régi művészi 
ideálokat e kötetben a régi, hagyo-
mányos formák is a technikai lelemény 
elbűvölő meggazdagodásával szolgál-
ják. Ez a gazdagság éppen a tudato-
san elfogadott metrumkényszerből 
fakad, mely mellett a versnek Babits 
által hangsúlyozott «apró lázadásai» a 
jambusokat hol szentenciózussá, hol 
idegesen izgatottá hullámoztatják. A 
gondolat kemény és csontighatoló erő-
feszítéseinek Szabó Lőrinc költészeté-
ben éppen a lírikus formanyelv e 
hangzásmágiája és többnyire ünne-
pélyes zeneisége biztosítja végiglen az 
élőszó lélekmelegét és szívenütő ele-
venségét. Rédey Tivadar. 

Harsányi Zsolt: Ember, küzdj' . . . 
Madách életének regénye, három kö-
tet. Budapest. (Singer és Wolfner r. t . 
kiadása.) 

Nagy írók életének regényét meg-
írni csábító cél lett a mi irodalmunkban 
is. Minden ember legbensőbb élete a 
beavatottak előtt is lényegében «titok, 
idegenség», a nagy embereké fokozot-
tan az. Ebbe a titokba, idegenségbe 
látó szemmel belepillantani izgalmas 
feladata az irodalomtörténetnek, de 
őszintén be kell vallani, hogy tudomá-
nyos eszközeivel csak az írói arckép 
megrajzolása kecsegtet sikerrel, a 
magánember lelkének legbensőbb 
rugóit nem ismerheti meg teljesen, 
megbízhatóan. A legbiztosabb élet-
leírás mégis csak az a klasszikus élet-
rajz, melyre Gyulai Pál adott példát. 
A nehézségeket növeli az, hogyha nem 
fogadjuk is el azt a pesszimisztikus 
megállapítást, mely szerint a művész 
lelke legjavát adja műveibe és ami 
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azon túl marad, az csak a salakja, 
bizonyos, hogy élet és költészet nem 
fedik egymást, amint a mindennapi 
ember eszményeit és törekvéseit is 
gyakran szakadékokkal választja el 
tetteitől — az élet. Minden író és min-
den nagyember életében szerepet 
játszó küzdelmet az idealizmus és 
realizmus között ki tudná maradék 
nélkül tényezőire bontani és erő-
forrásaira visszavezetni? Senkinek az 
életét nem ismeri az irodalomtörténet 
szinte napról-napra kísérhető pontos-
sággal úgy, mint Goetheét, mégis 
annyi képet fest róla, az emberről, 
ahányszor megkísérli és amit Goethe 
magamagáról festett, az is «Költészet 
és Valóság». A regényíró azonban telje-
sen ismeri hőseit, jellemüket belülről 
a maga képzelőerejével domboríthatja 
ki, ha tehát egy nagyembert, nagy 
írót választ hőséül, teljes képet adhat 
róla és a költészet világában igazat is. 

Ily költői kép megrajzolására vál-
lalkozott Harsányi Zsolt, midőn 
Petőfi után Madách életének regényét 
írta meg. Azzal kezdhetjük mindjárt, 
hogy művéért hálával tartozik a ma-
gyar olvasóközönség. Áttanulmá-
nyozta Madách műveit, levelezését, az 
életére vonatkozó egész irodalmat, 
kora politikai és irodalomtörténetét és 
egy széles, színes képbe nagy szeretet-
tel és megértéssel, intuicióval és művé-
szettel beleillesztette Madách alakját. 
Ez mindenesetre nagy szó, ha az 
ember meggondolja, hogy a tudomá-
nyos életrajzíró pontosságával el nem 
ejt Madáchra vonatkozó egyetlen 
jelentős, jellemző adatot sem és ezekre 
építi fel művét. Ez a történeti hűség a 
regényíró fantáziájának nagy meg-
kötöttségét jelenti a cselekvény szövé-
sében, annál nagyobb feladatot ró rá 
a lélekrajzban. És épp ebben van 
Harsányi másik főérdeme. Ahogy fel-
építi Madách gondolat- és érzésvilágát, 
indokolja tetteit, az egészében véve 
költőileg igaz és az irodalomtörténet 
is megnyugvással fogadhatja, hogy 

olvasóközönségünkben maradandóan 
ez a Madách-kép fog élni. 

Harsányi Madách életét epikai 
nyugalommal vezeti végig gyermek-
korától haláláig és elfordult attól a 
filmszerű szakadozottságtól, mely 
Üstökösének nem vált előnyére. Ha 
nem feszíti is az érdeklődést, de három 
köteten keresztül ébren tartja. Ma-
dách beteges, törékeny ember, de erős 
lélek lakik benne. A test és lélek vias-
kodása már pesti tanulóéveiben kez-
dődik. Itt kerül először érintkezésbe az 
irodalmi világgal, a magasabb körök-
kel, a gyermekifjú szerelme Majthényi 
Etelkához itt ihleti első verseit, itt 
hallja az első bírálatot művészi formá-
jának hiányairól. Nógrád vármegye 
szolgálatában átéli a forrongó negyve-
nes éveket. A könnyen hevülő ifjú 
álmait egymásután több leány édesíti-
keseríti, Cserni Mari, Dacsó Lujza, 
Gyürky Máli, a pozsonyi diétán Mat-
kovich Ida, míg sorsa Fráter Erzsi 
lesz. Madách lírai termését, szónoki 
beszédeit, levelezését bőven kiaknázza 
a maga céljaira és ezekből filológiai 
pontossággal idéz. Túloz is ebben. 
Mikor Fráter Erzsi leveleinek kusza 
stílusán és helyesírásán sem igazít, 
túlságosan számít az olvasó művelő-
déstörténeti tájékozottságára és alig-
hanem illuzióját rontja, mert költé-
szete tükrénél primitívebbnek mutatja 
az asszonyt a mai szem számára. Ma-
gában a regény címében a küzdj mel-
letti hiányjel (küzdj') is ilyen filológiai 
pontosság, melyben a Tragédia első 
kiadását követi a Gyulai-féle kiadás is, 
de ennek a helyesírásnak nyelvtani 
alapja nincs. Madách drámáinak elem-
zése ott számíthat érdeklődésre, ahol 
élményszálakkal sodorja a cselek-
vénybe. A szabadságharcot a beteg 
Madách csesztvei kúriáján éljük át, 
innen a pozsonyi Vizikaszárnya és a 
pesti Ujépület cellájának ablakából 
nézzük a Bach-korszakot. A magyar 
közéletnek jóformán minden alakja 
belép Madách világába és mikor iro-
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dalmi sikereit aratja, Kisfaludy-Tár-
saságbeli székfoglaló beszédére a re-
gény felvonultatja az egész irodalmi 
világot, képviselői szereplésére a poli-
tika zászlóvivőit. Szép és tanulságos 
történeti kompoziciók. 

Harsányi jellemei nem bonyolult 
jellemek, de sok aprólékos vonásból 
teljesülnek ki. Madách és Fráter Erzsi 
jellemzésére fordít legtöbb gondot. 
A költő, Harsányi szavai szerint, 
mindent megértő és összebékítő, fanya-
rul derűs életbölcseségű ember. Fa-
nyarsága azonban inkább csak a sza-
badságharc, betegségének súlyosbodá-
sával és házassági tragédiája után 
vegyült hangulatába. E tragédia több 
diszkrét vonással van előkészítve és 
mélyen meghat. Erzsi élvvágyása a 
beteges Madách szemlélődő természete 
mellett elejétől fogva aggodalommal 
töltötte el a hű barátot, Szontágh 
Pált és református menyével különben 
is ellenszenvező szigorúan katholikus 
anyát. Harsányi nem mestere a szen-
vedélyek rajzának, inkább a belső 
vívódásoké sikerül neki. Az a jelenet, 
melyben Madách örökre eltaszítja 
magától Erzsit, túlságosan józan, 
főkép az asszony vallomásai a való-
színűtlenségig azok, éppúgy, mint az a 
lovagias kézcsók, mellyel Madách a 
hozzá méltatlanná vált asszonytól 
elbúcsúzik. 

Az ember tragédiáját is részletesen 
bemutatja a regény; nem mély, de 
közkeletű értelmezését adja és sike-
rülten kapcsolja össze a költőt és em-
bert a nőhöz való viszonyában. Ma-
dáchot, a gondolkodót azonban nem 
tudja a Tragédiához felvezetni, pedig 
a költő olvasmányai útján, barátai-
val való beszélgetése révén alkalma 
lett volna rá. A Madách-irodalomban 
szarkazmusáról ismert Szontágh Pál, 
kitől Lucifer kapott néhány vonást, 
a regényben melegszívű, megfontolt 
jóbarát, a hagyományosan nekitulaj-
donított ördögi vonásokból semmi 
sincs benne. Akkor sem, midőn egy 

ártatlan megjegyzésére tréfásan Luci-
fernek mondja Fráter Erzsi. A költő 
anyjának, a fiát forrón szerető, de ke-
ményvágású Majthényi Annának arc-
képéhez, valamint az egész Madách-
családhoz bizalmas vonásokat talált 
Harsányi azokban a családi feljegyzé-
sekben, melyeket néhány éve Balogh 
Károly tett közzé. Madách viszonyát 
Borkához, a sántító, szép tót paraszt-
asszonyhoz, a regény elhibázott epi-
zódjának kell mondanunk. Hogy Ma-
dách első látásra megszereti ezt a mű-
veletlen asszonyt, hatszáz forintot igér 
érte férjének, az alázatos, kezes Janó-
nak, hogy ennek házában tölti legjobb 
óráit — ezt Harsányi nem tudja ve-
lünk elhitetni. A Borka-motívumot 
bízvást elhagyhatta volna ! 

A regénynek még a történeti igaz-
ság nevében is egy balforgására kell 
rámutatni és ez Madách szembeállí-
tása Arannyal. Csak sajnálni lehet, 
hogy Harsányi e részben Palágyi Meny-
hért Madách-életrajzától befolyásol-
tatta magát. Arany ugyanis a Kis-
faludy Társaság nevében értesítette 
Madáchot a tiszteletdíjról, melyet a 
Tragédiáért fizethet, menti, hogy 
anyagi viszonyai mellett ez négyszáz 
forintnál több nem lehet és hozzáteszi: 
«de egy morális testület kedvező foga-
dásában bizonyára több volt reád 
nézve, mintha a könyvárus még egy-
szer annyit fizetett volna». Aztán így 
fejezi be : «Nem folytatom tehát e 
morális excusatiomat, melyre hihető-
leg éppen semmi szükség nem vala, 
hanem kérem becses válaszodat» . . . 
Palágyi így kommentálja ezt a levelet: 
«Arany az ő ritka — úgy látszik örök-
lött — gazdaságos ösztönével meg-
magyarázza Madáchnak, hogy a Kis-
faludy Társaság erkölcsi elismerése 
mit jelent pénzben kifejezve». (!) «Aki 
csak távolról is sejti Madách eszmé-
nyies lelkületét, avagy halvány foga-
lommal bír az ő büszke, nagyúri lényé-
ről, az el tudja képzelni, hogy a tisz-
teletdíjnak ilyen végtelenül komoly 
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tárgyalása mily idegenül érintette. Ér-
tesülve a Kisfaludy Társaságnak akkor 
valóban sanyarú helyzetéről, úri ember 
létére (!) rögtön felfogja a helyzetet és 
tiszteletdíjával alapító tagja lesz a 
társaságnak.» A két költőnek ezt a 
tarthatatlan szembeállítását Harsányi 
Madáchnak Aranynál tett látogatá-
sára helyezi át és úgy jelenetezi meg, 
hogy Arany szóbahozza Madách szék-
foglaló beszédét. Kifogásolja azt az 
állítását, hogy míg a görög író csak 
koszorút kapott és nem kenyeret, a 
modern kor a könyvvásárlással elbur-
jánoztatta a selejtes irodalmat. Ma-
dách védi az álláspontját, közben elég 
udvariatlanul odaveti Aranynak, hogy 
«itt hibás a logika»; végül is abbahagyja 
a vitát, «mert érezte, hogy nem érti 
a másikat, vagy ha érti is gondolat-
menetét, de érezni nem tudja». Ez a 
szembeállítás nemcsak Arannyal szem-
ben igazságtalan, hanem Madách szék-
foglalójának értelmét is félremagya-
rázza. Madách «az esztétika és a társa-
dalom viszonyos befolyásáról» érte-
kezve éppúgy rámutat a könyvnyom-
tatásnak az irodalmi termelésre való, 
részben káros hatására, mint annak 
veszélyeire, hogy az írói pálya kenyér-
kereső pálya lett. Az írói honorárium 
ellen éppoly kevéssé emel szót, mint 
ahogy nem kívánja vissza sem a kó-
dex-, sem a papirosz-kort. Arany jó, 
sőt pedáns gazda volt, de anyagiakban 
is nagylelkű; betegsége alatt két évig 
nem vette fel akadémiai főtitkári fize-
tését és a Kisfaludy Társaság 40 arany 
jutalmát, mint alapítványt, vissza-
ajándékozta a társaságnak. A két költő 
külső megjelenésének szembeállítása 
is bántóan téves. «Az egyik vékony, 
tüdőbajos, átszellemült arcú, szőke 
ember; csuklója vékony, keze nőiesen 
finom ; modora, mozdulata, tartása a 
gazdag kastély uráé, előkelő szalonok 
otthonos látogatójáé. A másik zömök, 
egészségesen épített, keménymarkú, 
barna férfi a polgári ember darabossá-
gával, megingathatatlan nehézkessé-

gével.» «Vármegyei földbirtokos az 
egyik karosszékben, kisvárosi tanár-
ember a másikban.» Ki ismer ebben 
Aranyra? Bizony ennek a finomlelkű, 
érzékeny költőnek elég panasza volt 
egészségére és már négy évvel koráb-
ban elmondhatta szívéről: «ó, neked 
már fáj a bú is, Az öröm is fáj neked, 
Bánt az árnyék, a derű is, Bánt az 
édes, keserű is, mint a szegény bete-
get». Teljesen hamis hangot üt meg 
Harsányi akkor is, midőn Arany 
sztregovai látogatása alkalmával eze-
ket adja a szájába : «Neked nem ke-
nyered az írás. Nekem az. Petőfié is 
az volt. Aki tolla után él, abból mes-
tersége egészen külön embert formál. 
A te sorsod neked vagyont adott és 
melléje igen nagy költői tehetséget. 
Nekem csak tehetséget. Az irodalom 
neked üdülés, felmagasztosulás, ki-
teljesedés. Nekem az irodalom pihenő 
is, munka is, gondom, sorsom, végze-
tem, szenvedélyem és igavonásom egy-
szerre. Te megfürdesz a költészetben, 
mint a fecske. Én benne élek, mint 
a hal. Most Madách gondolkozott so-
káig. Aztán elmosolyodott valami tit-
kos mosollyal. Néha azt a különös dol-
got gondolom magamban, hogy egy-
szerre vagyok dilettáns és lángelme». 
Arany sohasem volt robotos író, nem 
is írásaiból élt meg, Madách pedig 
levelei tanusága szerint nagyon szeré-
nyen nyilatkozott magáról. De talán 
túlságosan hosszan időztünk a regény 
néhány árnyfoltjánál, az egész — ismé-
teljük — maradandó értékű munka. 

Harsányi regényével egyidőben, 
mintegy mellékletéül kiadta Az ember 
tragédiáját is és egy «tanulmányt» 
csatolt hozzá, mely ugyan nem tanul-
mány, hanem Madách életére és korára 
vonatkozó adatoknak évszámok sze-
rint csoportosított kitünő egybeállí-
tása, amilyenre Pintér Jenő nagy 
magyar irodalomtörténete adott min-
tát. Harsányi itt is becses munkát 
végzett. 

Kardeván Károly. 
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A Könyvbarátok Szövetsége és a 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 
kultúrmunkája. 

Tíz esztendővel ezelőtt merült fel 
egy tudományos nyomda létesítésének 
gondolata és valósult meg harminckét 
tudományos társulat összefogásából 
az a kiadóvállalat, mely kiépítve a 
budapesti tudományegyetem régi, 
nagymultú házinyomdáját, a mai mo-
dern berendezésű és szervezetű Királyi 
Magyar Egyetemi Nyomdává fejlődött. 
A kezdeményezők és szervezők szeme 
előtt elsősorban a nemzeti műveltségi 
front szolgálata lebegett. Ez a vállalat 
adta ki a nagy lendületet vett történet-
írásunk hatalmas kötetsorozattá gya-
rapodó forrásműveit, a Történettudo-
mányi Társulat gondozásában meg-
jelenő Fontes-eket, a Természettudo-
mányi Társulatnak e tudományt nép-
szerűsítő köteteit és más nagyértékű 
könyvek gazdag sorát. A Királyi Ma-
gyar Egyetemi Nyomda legmesszebb-
kiható jelentőségű kultúrténye azon-
ban talán az önálló Könyvbarátok 
Szövetségének megszervezése volt. 

Az elv az volt, hogy a termelő köz-
vetlenül a fogyasztónak adja át az 
árut és így nagyárú könyvek való-
sággal fillérekért, a közvetítő keres-
kedelem kihagyásával kerüljenek az 
olvasók kezébe. Igy toborzódott a 
könyvbarátok népes tábora, mely az 
olvasóközönség első tudatos organi-
zációját jelentette Magyarországon, 
egy határozott célgondolattal. A szel-
lemi élet demokratizálása, a legszé-
lesebb felvevő területek meghódítása 
a komoly könyvek számára, a legtel-
jesebb mértékben sikerült. A sze-
rencsés előfizetési forma révén, hogy 
tudják előre egy-egy könyv példány-
számát, olyan műveket is ki tud adni 
a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 
melyeket magánkiadó nem adna ki, 
mert neki nem lukratív. Pompás ki-
állítású, gazdagtartalmú, magasszín-
vonalú díszművek egész sora jelent itt 
meg és az, hogy a Könyvbarátok Szö-

vetségének taglétszáma nem csökkent 
a gazdasági válság ellenére sem, sőt 
egyre növekedett, mutatja, hogy ez a 
vállalat megtalálta a helyes utat az 
olvasói lelkéhez, szívéhez. 

A felnőttek összetoborzása után 
most a fiatal olvasótábor megszerve-
zésére is áttért a Királyi Magyar Egye-
temi Nyomda és kiadta a Könyvba-
rátok Kis Könyveinek első négy kö-
tetét, melyek közül kettőről jelen szá-
munkban e rovat más helyén külön 
kritikában számolunk be. Ezeknek a 
könyveknek nem egyszerű szórakoz-
tatás, hanem világnézeti nevelés a 
céljuk. Éppen ezért nemcsak a fiata-
loknak szólnak, hanem azoknak is, 
«akik szívükben fiatalok tudtak ma-
radni.» Ezek a könyvek «emberibb 
embert és magyarabb magyart» akar-
nak nevelni a mai fiatalokból, hogy 
eltűntessék a szakadékot a régi és új 
generáció között. A mai diákság al-
kotja a nemzetnek azt a rétegét, 
amely megvalósítja majd a jövőt, ki 
kell fejleszteni tehát cselekvő bátor-
ságát, emelkedett etikai érzékét, ben-
sőséges komolyságát, hogy alkalmas 
legyen majdan a hatalom átvételére. 
Ezeknek az ifjúsági műveknek a lelki-
sége a fontos, a tartalom, amely lel-
keket építő erejű. Áhítatos gonddal 
készült minden kötet, hogy az ifjú 
érezze : ugyanígy kezelik, mint a fel-
nőtteket, megbecsülik és értékelik . . . 

A Könyvbarátok Kis Könyvei út-
törő jelentőségűek a mai magyar ifjú-
sági irodalom területén és megérdem-
lik, hogy minden magyar diák sze-
rető barátságába fogadja őket. 

Ifjúsági könyvek. Velösy Elek: 
Miska. Tamás István: Szabadkai diá-
kok. (Kir. Magyar Egyetemi Nyomda.) 
Móra Ferenc: Dióbél királyfi. (Genius.) 

A sokszor hangoztatott panasz, 
hogy az ifjúsági könyvek kiadói a 
nemzetnevelő szempontot csak tized-
rangúnak tartják, újabban egy-két 
lelkiismeretesebb könyvkiadó tartal-
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mas, szép és hazafias szellemű könyve 
előtt bizonyára elhallgat. A kezünkbe 
került pár könyv igazolja, hogy a ka-
landos szellemet s az ifjúság képzele-
tére ható eseményeket szépen össze 
lehet egyeztetni a jóra való nevelés 
munkájával. 

Velősy Elek könyve pl. azt a célt 
szolgálja, hogy egy köztünk élő újabb 
embercsoportot mutasson be, mely 
«magyarabb és emberebb embert» jel-
szóval indul fajunk erősítésére. Ön-
fegyelem, kötelességtudás, ember- és 
természetszeretet a fegyvere a cser-
készeknek s Velősy a fegyvereket úgy 
viszi harcba egy érdekes mese kereté-
ben, hogy velük az ellentétes világ-
nézetűek táborában is híveket szerez 
a cserkészszellemnek. Hőse Miska, a 
pincelakásbeli vicegyerek egy véletlen 
folytán jut a cserkészek közé s jól-
lehet részeges apja s ennek egy barátja 
mindenképpen óvják ettől a «burzsuj» 
társaságtól, a cserkészek igaz barát-
sága, emberszeretete meghódítja a 
fiút, közibük áll s az ő segítségükkel 
bontja ki tehetségét és természetes jó 
hajlamait. Végül az öregek is belátják 
elfogultságukat s elismeréssel adóznak 
a cserkészet nemes törekvéseinek. 
«Igazi lelki honfoglalás, amit ez a 
könyv mivel» — mondja a borítéklap 
tájékoztató «házi bírálata» s örülünk, 
hogy e véleményben osztozkodhatunk. 
A könyv igen érdekes, mulatságos s 
valóban jellemfejlesztő olvasmány. 

Tamás István: Szabadkai diákok c. 
könyve talán még az előbbivel is 
vetekszik a tartalom érdekes és színes 
fordulataiban. E kis regény gerincét 
egy magyar ifjúsági lap szerkesztése 
körüli bonyodalmak teszik, melyek 
számtalan derűs és érzelmes epizód 
följegyzésére adnak az írónak alkal-
mat. Megismerkedünk egyik elszakí-
tott országrészünk diákságának száz 
és száz gondjával, bajával, nyomorú-
ságával és hősies küzdelmével. De épp 
e küzdelem s az ebben nyilatkozó 

akaraterő mutatja meg vigasztaló 
lelki arcképét annak az ifjúságnak, 
mely a távolban is a mienk. «A könyv 
olvasása közben nem egyszer homá-
lyosult el a szemem», írja az Előszó-
ban Borbíró Ferenc, Szabadka magyar 
világbeli főjegyzője, s úgy érezzük, 
hogy nemcsak «a jó Mindenható», ha-
nem mi is tudjuk, hogy mi ezen a 
sírnivaló. 

Mind a két könyvet, mint a 
«Könyvbarátok kis könyveit» a Könyv-
barátok szövetsége adta ki. 

Móra Ferenc Dióbél királyfi és 
társai címen írta meg «egy öreg ember 
emlékeit fiatal gyerekeknek». A könyv 
olvasása közben úgy látjuk, hogy fel-
nőtteknek és öregeknek is szól, az író-
nak e kis remeke méltán ragadja el 
korkülönbség nélkül minden olvasó-
ját. Bevezetője úgy hat, mintha sze-
mélyes emlékek és élmények kedves 
vallomásaival ajándékozna meg az 
elbeszélő, csakhamar azonban messze 
nagy időkbe, a szabadságharc korába 
viszi történetét az első személyben 
tartott elbeszélés. Alakjai megnőnek, 
még a cigány (Tilinkó) is magasabb-
rendű emberré válik a regényes lég-
körben s maga a kis Dióbél, aki azért 
kapta ezt a «ragadvány-nevet», mert 
igen kistermetű volt, mint Kossuth 
katonája, majd a Bach-korszak után 
mint egy új falu alapítója mind na-
gyobbá nő az olvasó képzeletében. 
De őket is túlszárnyalja maga az író, 
aki ebbe a kalandos, meleg, kedves 
és erősen hazafias szellemű elbeszé-
lésbe tehetsége színejavát belevitte. 
Kedves humora, előadásának megejtő 
bája s nyelvének gyökeres magyarsága 
legkiválóbb elbeszélőinket juttatja 
eszünkbe s a magyar jövő érdekében 
kívánatos lenne, hogy Móra Ferenc 
múzsája gyakrabban is találkozzék a 
serdülő ifjúsággal. A díszes kiállítású 
könyvet Jaschik Álmos szép rajzai 
díszítik. —rt.— 
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A négy Emich emléke. 
Január 12-én a Kerepesi-úti teme-

tőben lefordítottak egy családi cí-
mert. Utolsó útjára kísérték férfikorá-
nak delelője előtt Emich Gusztávot. 
Benne letört az Emichek férfiága s 
eltűnt a magyar közélet teréről egy 
családnév, amely száz éven át szer-
vesen hozzátartozott a magyar élet-
hez s a magyar művelődés, a magyar 
könyv és könyvnyomtatás történe-
téhez. Az Emich-család Németor-
szágból származott hazánkba, a pesti 
polgárjogot Emich Ferenc 1812-ben 
szerezte meg. Házassága révén került 
összeköttetésbe hazánkkal s már a 
következő generáció, fia, Emich Gusz-
táv vezetőszerepre vállalkozott a ma-
gyar kultúra támogatásában, terjesz-
tésében. A magyar föld varázsa ma-
gyarrá tette pár évtized alatt az Emi-
cheket s ma úgy gyászoljuk őket, 
mintha a foglaló ősi családok egyike 
halt volna ki bennük. Mert foglalók 
lettek ők itt, a magyar kultúra harcos 
honfoglalói és imperiumterjesztői. 
Négy generáció írta be nevét a magyar 
művelődéstörténet lapjaira: négy 
Emich Gusztáv, az apa, a fiú, az unoka 
és a dédunoka. A két első a magyar 
könyvkiadás hőskorának volt első-
sorban küzdő katonája, a két utóbbi 
a fiatal magyar iparnak és kereskede-
lemnek szentelte életét. Az Emich-
család tehát mindig éppen időszerű 
úttörőket adott az országnak. Ennek 
a családnak az élete összefüggő és ke-
rek egész. Nem bomlik részekre, nin-
csenek benne törésvonalak. Egyetlen 
akarás és egyetlen törekvés megismé-
telt reinkarnációjaként foghatjuk fel 
a négy generációt: igyekeztek megszol-

gálni és gazdagítani azt a nemzetet és or-
szágot, mely szeretettel és bizalommal 
fogadta őket keblére. Igyekvésüket 
siker koronázta, a nemzet szeretettel 
és hálával övezte őket s emlékük előtt 
mindenkor tisztelettel fog megállni. 

Emich Gusztáv 1841-ben nyert 
könyvkereskedői jogot. 1830 óta ké-
szült nagy lelkesédéssel erre a pályára 
a pesti Eggenberger Józsefnél, a bécsi 
Tandler és Schaeffer cégnél és a párisi 
Renouardnál. Ő volt az első nagy ma-
gyar könyvkiadó, ő vetette meg az 
«Athenaeum» könyvkiadóvállalat alap-
ját. Nincs a negyvenes évektől kezdve 
nagy magyar irodalmi név, mely nem 
volt vonatkozásban Emich Gusztáv-
val, aki kiadványaival egyetemben 
még életében fogalommá vált. Huszon-
hét év alatt 663 művet adott ki 830 
kötetben s ebből 629 mű volt magyar-, 
32 német-, egy latin- és egy francia-
nyelvű. Nem a nagyobb jövedelmet 
jelentő tankönyvkiadással foglalko-
zott, hanem a kevesebb hasznot je-
lentő, de nagyobb kulturális hivatást 
teljesítő szépirodalom kiadója volt. 
Ő adta ki Petőfit, Bajzát, Csokonayt, 
Faludit, Liszti Lászlót, Zrínyi Miklóst, 
Jókai 14 regényét, Kemény Zsigmond 
hat regényét, Madách Ember tragédiá-
ját. Németül adta ki Kemény és Eöt-
vös regényeit s magyarra fordíttatott 
több idegen remeket. Ő indította el a 
Honderűt, Reformot, Új Magyar Mú-
zeumot, Pesti Naplót (1850), Buda-
pesti Hirlapot (1852), Sürgönyt (1860) 
és Magyarországot (1867). Munkássága 
nemcsak a tisztán ítélő üzletember, 
hanem a komoly kultúrpolitikus méltó 
eredménye volt. 
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A második Emich Gusztáv atyja 
nyomdokain haladt. Naggyá fejlesz-
tette és a változott idővel együtt kor-
szerűvé tette az Athenaeumot. Típusa 
volt azoknak az átfogó érdeklődésű, 
kulturális aláfestésű magyaroknak, 
akik csak a mult század harmadik ne-
gyedében találhatók meg s akikben 
ezt a széles skálát talán az alkotmá-
nyos életenkívüli két évtized nagy 
befelétekintése fejlesztette ki. Nem-
csak nagy könyvkiadó volt, de elis-
mert szaktudós, híres könyvgyüjtő és 
neves politikus. 

A harmadik Emich Gusztáv a szá-
zad negyedik negyedében fellendült 
magyar ipari és kereskedelmi törekvé-
sek harcosa és eredményes munkása 
volt, de munkás élete nemcsak be-
nyúlt a huszadik századba is, de köz-
életi pályájának csúcsaira is ekkor ért 
fel. A legnehezebb időben, az ország 
nagy területi és vérveszteségei után, 
a háború és a forradalmak ipari és 
kereskedelmi destrukciója által romba-
döntött magyar kereskedelmi élet 
első fellélekzési próbáikor, 1920-ban 
lett kereskedelemügyi miniszter, majd 
lett a négyszáz év óta először önállóan 
képviselt Magyarország első követe a 
német birodalomban. A magyar föld, 
levegő, élet valóban annyira magyarrá 
tette az Emicheket, hogy visszamehet-
tek régi hazájukba is méltán reprezen-
tálni új nemzetüket. 

Az utolsó Emich Gusztáv, akit 
most, alig harmincötéves korában, el-
temettünk, atyja nyomdokaiban ha-
ladt. A magyar élet legaktuálisabb 
kérdései iránt épp akkora volt az érdek-
lődése és a megérzése, mint közvetlen 
őseinek. 1930-ban megjelent könyve, 
melyet atyja emlékének, a kötelesség-
teljesítés és önzetlen hazafiság példa-
képének szentelt, a gazdasági és tár-

sadalmi megújhodás nagy kérdéseivel 
foglalkozott. Súlyosabb és életgyöke-
rünkre vágóbb kérdése igazán nincs 
problémáktól terhes életünknek, mint 
ez a két sorskérdés. Poszthumusz- mun-
kája, melyet feltétlenül közkinccsé 
kell tenni, szintén átfogó gazdaság-
politikai természetű volt s azokat a 
gazdasági és nemzetpolitikai utakat 
kereste, amelyek a XXI-ik század felé 
vezetnek. Gazdaságtudományi mun-
kássága erős erkölcsi bázison állott, 
ami jellemző minden Emichre. Ideális 
lendület, izzó magyar lélek nyilatko-
zott meg az adatok és számok tömegén 
felépült munkájában is. Izzó magyar 
lelke tette őt a magyar igazság értékes 
harcosává. Ő teremtette az ismert 
trianoni levelezőlapokat, amelyek a 
földkerekén mindenhová elvitték s 
beszédesen hirdették a velünk tör-
tént, csontunkig vágó igazságtalan-
ságot. Ezek a levelezőlapok voltak a 
legsúlyosabb és legreménytelenebb 
években úgyszólván egyedüli beszédes 
és eredményes követei, szószólói a tria-
noni Magyarországnak. A levelezőla-
pokat a Magyar Asszonyok Nemzeti 
Szövetségének ajándékozta, mintegy 
jeléül és elismeréséül annak, hogy az 
igazságért való harcban egyenlő küz-
dőfél a férfival a nő is. A béke háború-
jának a nők is kiemelkedő hősei tud-
nak lenni. 

Az ifjan letört utolsó sarj után le-
fordították az Emich-címert. A ma-
gyar közéletből eltűnt ez a név, de 
örökre ott marad mindenki emlékeze-
tében, aki számon tartja, hogy kik épí-
tették fel a modern Magyarországot. 
Az Emichek négy generáció életművét 
állították az építés szolgálatába s ez 
a nemzet életébe beépített négy hiány-
talan élet biztosítja emlékük mara-
dandóságát. 

Asztalos Miklós. 



143 

Színház. 
Felújítások a Nemzeti Színházban. 

Gárdonyi: Karácsonyi álom; Haupt-
mann: A bunda. 

Gárdonyi betlehemes játékát egy-
azon évben mutatták be A borral, 
harmincegy esztendeje. Frisseségüket 
egy emberöltő sem kezdte ki, amazét 
éppoly kevéssé, mint a műsoron sok-
kal többet elénk kerülő falusi történe-
tét. Csakhogy a Karácsonyi álom tár-
gyánál fogva csakúgy a Szenteste 
időtájához van kötve, mint teszem a 
passiójátékok előadása a Nagyhét 
alkalmához. Ünnepi ajándékul azon-
ban a színház bármikor bízvást elő-
veheti, ebből a szűzi tisztaságú, fitog-
tatás nélkül is mélyen magyar költői 
géniusznak is valódi ünnepe támad, 
Gárdonyi nemes művészete ilyenkor 
újra meg újra hódít, s talán vétkes 
mulasztás is, hogy ezt az idők rozsdájá-
val dacoló kincset most legutóbb 
kerek nyolc éven át a súgókönyvek 
tékájában felejtették. Szabados Béla 
szép kísérőzenéjének is kár ily sokáig 
a porosodó vezérkönyvben rekednie. 

A felújítás nagyjából a régi, jó 
hagyományokhoz igazodott, Siklóssy 
Pál sem erőltetett holmi, ide nem való 
rendezői eredetieskedéseket, új és sze-
rencsés leleményül csak a színpad 
állandó foglalatául szolgáló stílusos 
keretet kaptuk s azonfelül a sárközi 
népviselet vadvirágszínessége adott 
szemetgyönyörködtető köntöst a sze-
replőkre. Ezek közül Aczél Ilona ne-
mes magatartású Máriája, Gál öreg-
bírás Menyhért királya, Kürti pusztai 
nyugalmú számadója, Bartos jóízű 
aggastyánja és Ághy Erzsi falusi 
kacérja már régebbről kedves ismerő-
sünk. Csak Tücsök gyermeteg lelke 
nem talált soha Uray egyéniségéhez s 
ma még kevésbbé talál. Az újak közül 
Vaszary Piroska öreganyóját, Somogyi 
Erzsi elátkozott királykisasszonyát, 

Hosszú Zoltán remek cigánystudiumát 
és Mihályfi Béla rangos Gáspár kirá-
lyát teljes elismerés illeti meg. 

* 

Hauptmann hetvenedik születése-
napjára a színház a Crampton mester 
fölelevenítését ígérte, mely — ha drá-
mául nem tartozik is költőjének reme-
keihez — grandiózus főalakjával a 
nagy színészhumoristák becsvágyát 
mindig foglalkoztatni fogja. Rózsa-
hegyi vállalkozása elé is méltán nagy 
várakozással tekinthettünk Ujházi Ede 
örökében. 

Az ígéret ígéret maradt, ünnepi 
hódolatul a műsoron szinte megszakí-
tás nélkül szereplő A bunda előadása 
került elénk, néhány új közreműködő-
vel s Horváth Árpádnak a korábbi fel-
fogást a könnyedebb, bohózatibb 
irány felé valamelyest meglazító ren-
dezői elgondolása szerint. Hauptmann 
naturalista színeit a régibb, kemé-
nyebb színpadi stílus nyilván hívebben 
szolgálta, bár bizonyos az is, hogy e 
pompás tolvajkomédia eredeti forma-
nyelve a maga korhozkötöttségével 
valamelyest már eltompult. A multé 
az a porosz junker közigazgatás is, 
melynek itt Hauptmann metsző torz-
képét rajzolja, noha oly írói erővel, 
hogy szatírája az örökkévalóság színe 
előtt is megáll, csakúgy, mint a 
Gogoly Revizoráé, melynek művészileg 
halhatatlan csinovnikvilága a való-
ságban szintén rég a megfigyelés lát-
határa alá merült. 

A bundatolvaj mosónő gazdagon 
útrabocsátott, nagyszabású szerepe 
Fáy Szerénáról Aczél Ilonára szállt, ki 
szemmelláthatólag most ér művész-
pályája delelőjére. Képzelőereje, va-
lódi kedélye, éles megfigyelése ezúttal 
is megtette a magáét, oly éber, mozgé-
kony magatartással foglalta el a komé-
dia középpontját, mint a pók a maga 
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hálójának őrhelyét. Csak lényének ere-
dendő szeretetreméltósága enyhített 
talán a kelleténél valamivel többet 
a Hauptmann által gránitba gondolt 
alak spreeparti merevségén. A kerü-
leti elöljáró «es ist erreicht» hiúsága 
(megfelelő agyfogyaték kíséretében) 
jól érvényesül Nagy Adorjánnak már 
régebbről ismert tolmácsolásában, az 
ő hűséges árnyékát, az irnokot pedig a 
tehetséges Juhász segítette megérde-
melt sikerre. Gál lármás és testi süket-
sége mellett értelmi vakságban is 
szenvedő tőkepénzese az aprószeres 
művészet diadala. Vaszary Piroska 
csibész süldő lánykája friss és jóízű s a 
legtöbbször színtelen Gombaszögi Irén 
is ezúttal kellemesen tűnt fel a lusta 
cseléd rajzával. Végül a szélső karika-
turában most is a Bartosnak minden 
szorgalmas öntözgetés mellett is szé-
dületesen szikkadtagyú községi szol-
gája viszi el a pálmát; a kicsiben 
nagyotalkotás e remekéhez valóban 
csak a tulajdon Galagonya rendőre 
fogható, Shakespeare Vízkeresztjében. 

A szabin nők elrablása. 

A Schönthan-testvérek bohózata a Nem-
zeti Színházban. 

Ezt a már vidéken is sokszorosan 
levitézlett, magyar Mucsába átplántált 
német «Possé»-t igazán csak a Szilvesz-
ter-éjre engedélyezhető mértékleszál-
lítás juttathatta legelőkelőbb szín-
padunkra. A magyar átfestésen — 
kivált ilyen megkopott állapotában — 
rendre átüt a félszázada dívott, pon-
gyolás-papucsos osztrák kedélyesség, 
mesebonyolítása — ha mindjárt egy-
két csakugyan hálás bohózati fordu-
lathoz vezet is — ma már áporodottan 
naiv, alakjai pedig egytől-egyig a 
nyolcvanas évek német élclapjainak 
típussorozatából való kivágatok. Az 
egy ripacsdirektor figurájában kering 
csak valamennyire melegebb vér, vagy 
legalább : ez alkalmas még ma is arra, 
hogy benne magát valamely valódi 

kedélyű, színpadi szabadportyázásra 
hajlamos komikusszínész széltére ki-
tombolja. Ez a frázisaival önmagát is 
áltató, másokat is megnyergelő Rettegi 
Fridolin most Rózsahegyi Kálmán jó-
voltából szerencsés feltámadást ért. 
A művész a szélső bohózati stílus 
minden licenciájával bőségesen élve, a 
maga eredendő humorából még valami 
kedves és megható emberséget is köl-
csönzött ennek a hivatásos Zuboly-
nak. Vizvári Mariska is átcsillogtatta 
a maga szeretereméltóságának aranyát 
a menthetetlenül rozsdásodó színpadi 
anyós-hagyományon. Mihályfi Béla 
mértéktartó komikumával, Timár víg-
játéki könnyedségével tűnt ki. Hosszú 
Zoltán körülményes örmény bőrkeres-
kedője pompás charge-figura. Egy 
kezdő színésznő, Rápolti Anna, most 
először kapott számottevő szerepet. 
Kedvessége ösztönösen valódi és ere-
deti, egész lényéből máris kiérezhetni 
az egyéniség ízét, beszéde is friss és 
példásan tiszta, csak a mozgása — 
különösen álló helyzetben a lábfejek 
tartása — szorul még némi jóakaratú 
fegyelmezésre. 

Egy asszony, aki tudja, mit akar. 

L. Vemeuil és A. Grünwald vígjátéka 
Oscar Straus zenéjével a Vígszínházban. 

Amolyan áloperett, s amennyiben 
nem valódi, annyiban a megúnt és 
szokványossá lélektelenedett átlagon 
felül is emelkedik. A francia vígjáték-
nagytermelő csillogó ügyessége túl-
ságosan a bécsi kézen sem nehézkese-
dett el, egyes jelenetei — mint a leve-
tett udvarlók vidám együttese a máso-
dik felvonásban — a legjobb francia 
vígjátéki iskolára vallanak, a bájos és 
szellemesen hangszerelt zene pedig 
szintén inkább a verneuili, mint a 
grünwaldi stílushoz simul. A téma: 
a még hódítóereje magaslatán zsarno-
koskodó sztármamának elismerésre-
méltóan leleményes és megindítóan 
«önfeláldozó» stratégiája leánya bol-
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dogságáért, — bizonyára nem olyan, 
aminőről eddig is ne hallottunk volna 
már harangozni valamit. Ezek a 
ponyvapáthoszú mamák a színpadon 
sohasem fognak kihalni, valameddig 
gráciával hervadozó színésznők lesz-
nek, kik egy-két évtizedes színpadi 
mult után önmagukat ilyenféle alakok-
ban tudják legteljesebben kifejezni. 
Berlinben Fritzi Massary már százas 
sorozatot csinált ezzel az asszonnyal, 
aki tudja, mit akar, s nálunk Fedák 
Sári könnyen a nyomába juthat, mert 
amit akar, azt ő is tudja. Tagadhatat-
lanul jól és kedvesen tudja, játékában 
vannak mozzanatok, melyek színészi-
leg is teljes és megbecsülő figyelemre 
érdemesek : komolyabb hangjainak a 
valódibb lélekfedezete sem hiányzik. 
Csak arról tenne le valahára, hogy 
életkorára (nem a megszemélyesített 
alakéra, hanem a saját békebeliségére) 
lépten-nyomon célzásokat és a közön-
ség felé irányított kötözködéseket 
szúrasson be a szerepébe. Az illuzió-
keltés színészi adományát neki bőveb-
ben és tartósabban mérték, mint akár-
hány pályatársának — miért áll be 
hát ő maga elsőnek ezt az illuziót meg-
bolygatni? . . . 

A vígszínháziak operettegyüttesül 
is helytállnak magukért, rendezés és 
minden egyéb szolgáltatás kellemes és 
takaros. 

Il. József császár. 
Szomory Dezső színműve a Magyar 

Színházban. 
A szerző Habsburg-trilógiájából hő-

sénél fogva ez lehetne az, melyből va-
lódi történelmi dráma támadna. A te-
hetséges és jószándékú ideológ, aki 
mindennel és mindenkivel szemben 
síkra száll emberboldogító elgondo-
lásaiért s a végén a boldogításra szán-
takat elkeseredett ellenállásba, ön-
magát pedig benső meghasonlásba 
kergeti: valóban tragikai alak. Azt 
sem állíthatni, hogy Szomory mindez 

iránt merőben érzéketlen, a hősével 
való lírai együttérzés éppúgy nem 
hiányzik belőle, mint az azáltal bi-
rokra hitt történeti erőkkel szemben a 
tárgyilagos megértés : ezen az eleven 
dialektikai alapon kitűnő dráma is 
felépülhetne. Ám Szomory minden, 
csak nem drámaépítő. A lelkek és 
elmék összecsapása elől sorjában kitér 
s ha mégsem kerülhet el efféle fordulót 
(mint teszem a császár és pápa vitáját), 
akkor szóáradatba fullasztja s nehezen 
elviselhető, öncélúvá piperézett operai 
szólamokká «hangszereli». A fő nála a 
már lezajlott események, elvi és sze-
relmi csalódások hangulati reflexe, 
melyből azonban egyéb, mint deko-
ratív prézsmitálás úgyszólván soha-
sem várható. Olykor pedig, mintha 
pillanatokra ezt a gyászkántálást 
maga is megúnná, szövegében várat-
lanul és kelletlenül egy-egy kirívóan 
ízetlen, éppen nem fejedelmi, sőt egye-
nest bántóan demokratikus vicc felé is 
szelep nyílik. 

A Nemzeti Színházban annak idején 
nagyobb sugallóereje volt az előadás-
nak, mert a szereplők a szódrapériák 
mögül valamivel mégis csak kemé-
nyebb indulatokat villantottak felénk. 
E felújításban most a fuvoláé lett a 
vezetőszólam. Törzs Jenő — nyilván 
a szerzőnek engedve — valami beteges 
miszticizmusba mártotta a maga Jo-
sephusát, megokolatlan dallamveze-
téssel hullámoztatta a mondanivaló-
ját, a magyar urakkal szemben pedig 
heves kitörése szánalmas hisztérikus 
rohammá rongyolódott. Itt nem az 
elvi makacsság süvített, hanem a 
megtaposott idegek nyöszörögtek, 
ennek az uralkodónak nem a hajtha-
tatlanságát bámultuk, hanem a beteg-
ségét sajnáltuk. Z. Molnár Kaunitzá-
nak halálhuhogásában is csak itt-ott 
lehetett megsejteni a roncsaiban is 
félelmeserejű kancellár körvonalait. 
Toronyi bölcs és higgadt pápája volt 
az együttes legigazibb értéke : e re-
mekül beszélő színész ajkán még a 
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szomoryádák ág-bogai között is meg 
lehetett érezni a lélek szárnyverését. 
A kedvességével naivan s vakmerőn 
zsaroló Eleonóra alakja — kivált a 
Váradi Aranka felejthetetlenül szép és 
szellemes értelmezése után — erejét 
meghaladó feladatot rótt a gyönyörű 
megjelenésű Székely Lujzára. Leg-
rosszabbul azonban ezúttal is a magyar 
főurak jártak, nekik az Izabella-téren 
határozottan kevés a szerencséjük. 
Már ugyancsak Szomorynak II. Lajos 
királyéban is kétségbe kellett esnünk 
küllemüknek ijesztő fogyatékosságán. 
S most a Burgba megint olyan Pálffyak, 
Forgáchok, Batthyányak és Berlint 
megugrató Hadikok viharzottak be, 
mintha egytől-egyik valamely test-
egyenészeti intézet prospektusából 
léptek volna ki, de a még — kezelet-
lenek oldaláról. . . 

Magas Cé. 

Lakatos László vígjátéka a Belvárosi 
Színházban. 

Ha arra kívántatnék példa, minő 
az a színdarab, melyből a harmadik 
dimenzió, a mélységé, merőben hiány-
zik : habozás nélkül ezt választanám. 
Egy ujjnyi nem sok, de az alakok lel-
kébe itt még annyira sem juthatunk. 
Szerelmekről, női és művészi érvénye-
sülésekről van itt szó s még hozzá 
mennyi szó ! — de sem szenvedélynek, 
sem számításnak valahogyan nincs 
hitele, még annyi sem, amennyi a leg-
színpadibb játék fikciójához is elenged-
hetetlen. A báj- és életkorpresztizsére 
féltékeny s meghittebb érzések helyett 
csak híres magas céjét ápolgató opera-
énekesnő a világ elől dugdossa kül-
földön tanuló felcseperedett leányát 
s mikor ez az olasz fűrdőhelyen inkog-
nitóban meglátogatja, egy fiatal ve-
gyészmérnök körül, akinek hol az 
érett báj, hol a bakfishamvasság a 
gyengéje, vetélytársul kerülnek szembe 
egymással. Csakhogy ők tudják, amit 
mások nem, hogy köztük ez mégsem 

csak afféle «barátnői» ügyecske, mire 
a mama nagylelkűen visszakozik (kü-
lönben is felmerülvén a láthatáron 
egy bugaci gavallér, búfeledtetőül), 
a kislány pedig az előlegezett nászéj-
szaka után a vegyészmérnök oldalán 
ismét eltűnik a mama köreiből. Mindez 
rengeteg szóbeszéd közt esik meg s 
hozzá mindenki a Lakatos László 
nyelvén beszél, olyanformán, ahogy ő 
szokott újságcikkeiben mélyenckedni 
mindenről és még valamiről. A hely-
zeteknek és jellemeknek még csak 
színező hatása sincs erre a rotációs-
csevegésre, melynek élénkítését külö-
nösebben Jeritza Máriának, Németh 
Máriának s a többi sztárgázsis Máriák-
nak ízetlenül sűrű emlegetése sem igen 
szolgálja. 

A színház nagy odaadással támo-
gatta a szerzőt, a főszerepet Honthy 
Hannára bízta, ki drámai feladatban 
is nem egyszer kitűnően bevált. Most 
némi túlbuzgalomba esett, a szövegé-
ben feleslegesen sokat aláhuzogatott, 
pedig az ilyen színpadi «ritkított sze-
dés» könnyen a plasztika rovására 
megy. A fiatal Muráti Lilinek igen jó 
mozzanatai voltak, tehetsége felől 
megint meggyőzött, de arról is, hogy 
még sokat kell tanulnia ; játékában 
még ernyedt pillanatok, néha gorom-
bább kisiklások is akadnak. Harsányi 
pénzeszsákja színtelen, Berczy amo-
rozója pedig egy kissé parkettáncos-
szerű. A parlagi gavallér bosszantó és 
operettien kiélezett Mikosch-vonásait 
Páger egyéni jóízűsége és férfiassága 
enyhítgette. 

A térkép. 

Székely Mózes színműve a Belvárosi 
Színházban. 

A Zátony írója drámai próbálko-
zásában is hű maradt magához : most 
is az idegen uralom alá kényszerített 
magyarság rabélete és kétségbeesett 
reménykedése gyötri és lázítja, szín-
művének konfliktusát is ennek az 



147 

egetverő igazságtalanságnak ember-
sorsokon dúló következményeiből lob-
bantja lángra. Egy határszéli faluban 
reviziós térképeket adnak kézről-
kézre, a hatóság emögött politikai lá-
zítást szimatol, a gyanú a román 
csendőrkarhatalom parancsnokára te-
relődik, akinek magyar grófnő a fele-
sége. Az őrnagy végül maga is haj-
landó elhinni az asszony részességét s 
csak amikor ezt alaptalan vádja ha-
lálba kergette, derül ki, hogy süldő 
leánykájuk — ki anyja magyar lelkét 
örökölte — volt a tragédia akaratlan 
elindítója, mikor a külföldi lapokból 
lerajzolt ábrándtérképet kis játszó-
társai útján gyermeki felelőtlenséggel 
juttatta a falubeliek kezére. 

A dráma jól van megragadva, pa-
rányi szikrából valóban elemi erővel 
támad itt pusztító tűzvész s a torkun-
kat fojtogatja a keserűség, hogy erre 
elszakított véreink között szinte nap-
ról-napra alkalom adódhatik. A hely-
zetek rajzában is, a dialógusban is 
valódi írói tehetség mutatkozik s írói 
ízlés is, mely az irredenta tárgyat 
olcsó, szólamos gyűlölködésre, egy-
oldalú torzításra soha fel nem hasz-
nálja. Hogy a végén mégis kérlelhetet-
len dráma helyett valahogy inkább 
szörnyű szerencsétlenséget érzünk, 
bizonyára azon fordul meg, hogy az 
író a fordulatoknak lelki reflexét is 
kellőkép tükröztetni egyelőre még 
nem elég erős. Az epizódokkal a jelle-
mek drámai egymásbacsapását több-
nyire megkerüli, a színmű tengelyébe 
állított házastársak magukra is jó-
formán alig maradnak, valahányszor 
lelki számvetésüket várnók : valami 
külső incidens mindig közbevág s a 
néző figyelme lépten-nyomon elforgá-
csolódik. Ebből a szempontból az 
őrnagyék kommunista sofőrjének po-
litikai mesterkedése is zavaró teher-
tétel, zavaró nemcsak a nyomozó ható-
ságra, hanem valamelyest a drámát 
figyelő közönségre is. Másik ilyen szál 
a román prefektus lappangó szerelme 

az őrnagyné iránt: ez is csak a darab 
végén jut szóhoz s akkor már csak egy 
igen szépen megírt, de a fődolgoktól 
meglehetősen távoleső jelenetre ad 
alkalmat. 

Gondos és lelkes az előadás, Her-
man Richárd rendezői tudása és lele-
ménye még a parányi színpad kedve-
zőtlen térviszonyaival is jobbára sike-
resen megbirkózik. Simonyi Mária 
választékos fellépésű és finombeszédű 
grófnője biztos lélekrajzzal is nagy 
segítségére van a szerzőnek. Az őrnagy-
nak lelkibb jelenetei alig vannak, 
inkább csak heves felháborodásai, 
ezeket Beregi még egy kis páthosz-
többlettel is megterhelte. Gyermek-
szerepben a kis Simon Zsuzsa keltett 
komoly feltűnést. Végül az átlagon 
jóval felülemelkedő, eléggé fakó szere-
pét a színészi fantázia nem közönséges 
erejével meggazdagító alakítás a Páger 
Antal keresetlen uriasságú, férfias 
tónusú prefektusa. 

Caramba, avagy: Dolores és a sors-
testvérek. 

Seca és Fernandez bohósága a Kamara 
Színházban. 

Évbúcsúztató mókának szánták, de 
olyan jóízű, hogy a farsangot is köny-
nyen átélheti. Fő vonzóereje a fele-
lőtlen játékoskedv. «Zenétlen operett» 
kereteiben széltére él a bohózat s a 
persziflázs minden kínálkozó eszközé-
vel. A «sorstestvérség» ötletében ki-
tűnő komikai mag rejlik. Egy hiszé-
keny török agának nyakába varrják a 
vele egy csillagzat alatt született 
spanyol pénzbeszedőt, kit azután — 
hogy annak sorsával a maga jó jövőjét 
is biztosítsa — nem győz eléggé 
tömni földi javakkal. Legjobb, hogy — 
ízlésük is azonos lévén — ugyanabba a 
nőbe szeretnek bele, mikor azonban 
fegyverre kerülne a dolog, egyikük sem 
meri a pisztolyát elsütni, mert az 
ellenfél halála a tulajdon életének is 
végét szakasztaná. Mindez azonban 
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csak hevenyészetten kerül elibénk, az 
egész tarka história inkább csak tet-
szés szerint tágíthátó keret, amelybe 
minden belefér. A Kamara Színház is 
efféle Autolycus tarsolyának fogta fel 
s jórészt igen mulatságos egyveleget 
zsúfolt bele. A tömérdek magánszám-
ból különösen a Peéry Piri ellenállha-
tatlan kedélyű torreádor-paródiája 
meg a temperamentumos kis Kéri 
Panni csecsemőkupléja sikerült. De 
magának a «darab»-nak szereplői is 
megérdemlik külön-külön és együtte-

sen az elismerést. A kritikusnak persze 
az egész körül sok keresnivalója nem 
akadt, de rosszabb-e ez, mint barátság-
talan foglalkozása során a legtöbb 
olyan alkalom, amidőn buzgón keres-
gél és bizony csak gyéren talál? . . . 

Rédey Tivadar. 

Helyreigazítás. A Napkelet januári 
füzetének Színház-rovata tévedésből 
aláírás nélkül jelent meg. Közleményei 
egytől-egyig a rovat rendes írójának 
tollából valók. 

Képzőművészet. 

Műcsarnok. 

A Képzőművészeti Társulat téli 
tárlata Katona Nándor posthumus 
kollekcióját és a KÉVE művészegye-
sület jubiláris kiállítását mutatja be 
a tagok alkotásain kívül. 

Katona Nándor elhúnyta alkalmá-
ból különböző mendemondák kaptak 
szárnyra, melyeket főkép a napilapok 
terjesztettek. A zárkózott, különc-
életű művészről az a hír terjedt el, 
hogy legjobb alkotásait otthon tar-
totta, nem mutatta be, nem bocsá-
totta áruba s így munkásságát csak 
halála után lehet megítélni. Beszél-
tek arról is, hogy keserűsége Med-
nyánszky Lászlóval való versengésé-
ből fakadt. Mednyánszky — a művész 
szavai szerint — «ellopta» eredményeit 
s azokból vált naggyá. Nem csoda, 
hogy ezek után mindenki fokozott 
érdeklődéssel várta a kiállítást, me-
lyen Katona java művei a féltve 
őrzött műterem homályából előker-
rülve, hivatva lettek volna igazságot 
szolgáltatni a «mellőzött» művésznek. 

A kiállítás nagy csalódást keltett 
Kiderült, hogy a művész féltve őrzött 
főművei cseppet sem különböznek 
azoktól a képeitől, melyek eddig a 
közönség elé kerültek, legfeljebb még 
gondosabb aprólékossággal készültek. 

Kiderült az is — ami ennél még meg-
lepőbb — hogy semmiféle oly «ered-
ménye» nincs, amit Mednyánszky el-
tanulhatott volna tőle; becsületes és 
jelentéktelen naturalista művész volt 
világéletében s a friellőzöttség érzete 
teljesen jogtalanul szállta meg. A Mű-
csarnok Katona-kollekciója nem mond 
többet a művészről annál, mit eddig 
róla tudtunk. A természet hangulatai-
nak finom költője volt, de ennek a 
műfajnak legelőkelőbb magyar mű-
velőivel, Gaál Lászlóval, Mészöllyel, 
Mednyánszkyval nem veheti fel a 
versenyt. 

A huszonötéves fennállását ün-
neplő KÉVE kiállítása előtt szívesen 
hajtjuk meg az elismerés zászlaját. 
Nem annyira tagjainak összetételével, 
hanem művészéletünkben vitt józan 
és megértő szerepével emelkedett ki a 
többi művészegyesület közül. Ha az 
idő azóta óriásiakat lépett is, szíve-
sen emlékezünk meg Szablya-Frisch-
auf Ferenc, Szenkhard Ágoston, Loh-
wag Ernesztin, Tornyai János, Lénárd 
Róbert és a többiek munkájáról; több 
ízléssel és szerénységgel, de több te-
hetséggel is művelték azt az irányt, 
melyet a mai Műcsarnok gyarlón kép-
visel. Fiatal tagjai, Rozgonyi László, 
Erdei Dezső és Basilides Barna mu-
tatják, hogy az egyesület nem akar 
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megállani, hanem ügyel a vérkeringés 
friss voltára is. 

Ernst-Múzeum. 

Az Ernst-Múzeum új csoportki-
állításán öregek és fiatalok együtt sze-
repelnek. A nagyteremben néhány 
Mányoki, Székely Bertalan, Mun-
kácsy és Mednyánszky emlékeztet a 
magyar művészet multjára, azonkívül 
egy kisebb gyüjtemény Rippl-Rónai 
József műveiből, melyek közül egy 
feketeruhás nő gyönyörű nagy arc-
képe válik ki. 

Fiatalok és öregek kerültek egy-
más mellé az új részben is. Egyik te-
remben az előző generáció egyik sokat 
dicsért képviselője, Magyar-Mann-
heimer Gusztáv mutatja be újabb 
dolgait. Hangulatos, romantikus, ko-
loritjában igen ízléses művészetét egy 
világ választja el Kádár Bélának a 
szomszéd teremben látható, szintén 
ízléses, de expresszionista-dekoratív 
modern pikturájától. Ruzicskay György 
grafikája érdekes gondolatok többé-
kevésbbé gyenge illusztrációja. Bor-
bereki Kovács Zoltán a német új-
realizmus csapásán indulva festi 
ijesztő, de nem tehetségtelen képeit. 
A fiatal festő, ha bemutatkozásában 
még sok is a szertelenség, komoly 
ígéretnek számít. 

Tamás-Galéria. 

A Tamás-Galéria termét a nem-
rég elhúnyt Gulácsy Lajos képei és 
rajzai töltik meg. Az exaltált, tragi-
kus sorsú művész rendkívül sokféle 
hatás alatt fejlesztette ki sajátos pik-
turáját, melynek állandó jellemzője, 
hogy együtt jelentkezik benne a raf-
finált ízlésesség szinte gyermekes 
ügyetlenséggel. Legszebb műveiben 
(pl. a Flórenci tragédia c. nagy vász-
nában) sikerül leküzdeni ezt az ügyet-
lenséget, más képeiben is túlnő a 
hatásokon, finommá és érzékennyé vá-
lik, különös viziók ragadják meg. 
Bármennyire is sokra becsüljük ezt az 
Ínyenceknek való pikturát, meg kell 
említeni, hogy sohasem segít hozzá 
egészen zavartalan szépségélmények-
hez. Gulácsy kuriózum marad a ma-
gyar festészet történetében, mint 
Csontváry, ha nagyszerű kuriózum is. 

Genthon István. 

Örömmel emlékezünk meg arról, 
hogy képzőművészeti rovatunk veze-
tője, Genthon István nyerte el a szé-
kesfőváros Ferenc József-díját. A pá-
lyázatot 1932-ben a magyar művé-
szet történetével foglalkozó munkákra 
hirdették meg, különös tekintettel 
Budapest multjára és művészi fejlő-
désére. A zsüri egyhangú szavazatával 
Genthon Istvánnak ítélte a díjat. 

Zene. 
A nemrégen megalakult Liszt Fe-

renc Társaság egyik főtörekvése, hogy 
Liszt műveinek kultuszát minél szé-
lesebb körben kiterjessze. A társaság 
keretében rendezett hangversenyek 
műsorán már eddig is örömmel látunk 
olyan műveket, amelyek szinte ujság-
számba mennek, olyan ritkán kerül-
nek előadásra. Igy hozzájuthattunk a 
Budapesti Hangverseny Zenekar és a 
Bazilika nőikórusának interpretálásá-
ban Liszt «Dante» szimfoniájának 
meghallgatásához is. 

Liszt leveleiből tudjuk, hogy a 
«Divina Comedia» olvasása milyen 
nagy hatással volt az ő, minden fenn-
költ iránt oly fogékony művészi fan-
táziájára. 1837-ben már ezt írja egy 
levelében : «Dante műve megtalálta a 
maga művészi viszhangját Orcagná-
ban és Michelangelóban, talán egy nap 
megtalálja zenei visszhangját is a jövő 
Beethovenjében». Akkor még nem 
gondolta, hogy ez a jövő Beethoven ő 
maga lesz. Éveken át éltek lelkében 
a dantei látományok s nem hagyták 
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nyugodni addig, míg zenébe nem önti 
őket. 1856-ban készül el a nagy mű. 
Eredetileg — Dantehoz híven — há-
romtételesnek készült: Inferno, Pur-
gatorio, Paradiso. Ezt a tervét Wagner 
befolyására változtatta meg, aki ké-
telkedvén a Paradicsom zenei ábrázo-
lásának lehetőségében, ezzel elvette 
Liszt elfogulatlanságát tárgyával 
szemben. Liszt így a Paradiso-tétel 
helyett csak egy Magnificat-kórussal 
fejezte be művét, amelyet csodálatos 
önzetlenségével Wagnernek mint mes-
terének (lo mio maestro) ajánl. 

Liszt eme szimfoniája nélkülözi a 
Faust szimfonia nagyszerű közvetlen-
ségét, eleven, fény és árnyék ellentéte-
képen ható hármas tagozottságát. Az 
előszó meg is magyarázza, hogy a 
Pokolt a Purgatoriumtól sem tarta-
lomban, sem formában nem lehet el-
választani ; az eget pedig a zene csak 
földi visszasugárzásában, az isteni 
kegyelem felé forduló lelkek fényében 
ábrázolhatja. De a tételek felirata 
sem nyujt olyan támpontot a hallgató 
fantáziájának, mint a Faust-Gretchen-
Mephistopheles nagyszerü hármas 
portréja. Liszt zsenijének csodálatos 
kincseiből azonban itt is bőven talá-
lunk. A Pokol borzalmai majd egy 
pont körül tehetetlenül vergődő súlyos 
témákban, majd ostorcsapásként ható 
nyers ritmusokban, majd fájdalmasan 
panaszos melódiákban jutnak fülünk-
höz. Lágy hárfaszólamok gyöngéd 
harmoniái — mint sötét felhők között 
hirtelen kiragyogó kék ég — hoznak 
egy kis enyhülést. Az angolkürt édes 
panaszos melódiája kel szárnyra a 
felső régiókban : «Nes sun magior do-
lore che ricordarsi del tempo felice nella 
miseria». (Nincs nagyobb fájdalom, 
mint boldog időkre emlékezni a nyo-
morúságban.) Az Andante amoroso 
növekvő szenvedélyességgel éneklő vo-
nósai, a két boldogtalan örök szerelmes 
Paolo és Francesco alakját idézi elénk. 
Egyetlen hatalmas fokozás ez a rész. 
Egyike a legszebb, legintenzívebb 

zenének, amit valaha a «lamento dell 
amore» kifejezésére írtak. A szenve-
délyes crescendo hirtelen megtorpan. 
A tragikus pár elsuhan előlünk. Kí-
sérteties tompasággal hangzik fel a 
kürtszólamban: «Lasciate ogni spe-
ranza voi ch'entrate». Gúnyos kacagá-
sokat hallunk a klarinét és violák tril-
láiban, a szólamok szüntelen hábor-
gásában újra ránk szakad a pokol min-
den borzalma. Dante szavainak : «só-
hajok, zokogás és más egyéb jajveszé-
kelés zúgott a csillagtalan űrben» — 
teljes érzelmi súlya éled a zene min-
dent áttüzesítő erejében. Ezután a 
Purgatorio bevezetése jóleső békét 
lehel. Mintegy felhőtlen szelíd tájon 
a szem, úgy nyugszik meg fülünk a 
lágy, egybeolvadó harmoniákon. De 
csakhamar újra felhangzik a Lamen-
toso marcangoló fájdalma, amely az 
egész tételen át nem tud feloldáshoz 
jutni. Ezt a célt szolgálja az utolsó 
rész a Magnificat-kórussal. Éterikus 
magaslatokon lebegő zene, amely után 
méltán hihetjük, hogy a menny zenei 
ábrázolása is méltó zeneköltőt kapott 
volna Lisztben. 

Stefániai Imrének, a Liszt Ferenc 
Társaság lelkes és buzgó igazgatójá-
nak, a hangverseny dirigensének a 
Liszt-kultuszban kiváló érdemei van-
nak. Igy méltán remélhetjük, hogy 
ezentúl rövidebb idő fog eltelni Dante 
szimfoniájának újabb előadásáig. 
Ilyen művel nagyon sokat kell fog-
lalkozni, hogy gazdag eszmei és ér-
zelmi tartalmában megközelíthető 
legyen. A fúvósok tiszta intonálása az 
előadásnak még csak az elemi követel-
ményeihez tartozik. Ezután következik 
a csodálatos finomságoknak, annak a 
szenvedélyes, forró dinamikának a 
visszaadása, amely Lisztnél, a legro-
mantikusabb lelkek egyikénél, ekszta-
tikus méretekre emelkedik. Milyen 
kitágított lélekkel kell egy olyan mes-
terhez közeledni, akiben a mély gon-
dolkodó, a nőiesen finom érzékeny 
lírikus, az acélos energia, szenvedélyes 
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temperamentum, mély hit, transcen-
dens magasságokba emelkedő szem-
lélet a legegyetemesebb, legátfogóbb 
reprodukáló művészetet kívánják ! 

* 

Nem tartozik elveink közé külföldi 
ünnepelt szólisták hangversenyeinek 
méltatása. Egy csepp volna ez abban 
a tengerben a mi ünnepeltetésben 
ígyis-úgyis kijut a számukra. Ivogün 
Mária, a világszerte ismert koloratúr 
énekesnő minapi hangversenyét mégis, 
mint az igazi nemes és előkelő előadó-
művészet estéjét emeljük ki. Művé-
szete maga a zenére átfordított báj és 
kedvesség. Egy-egy puha fordulat, az 
előadásnak egy-egy elragadóan finom 
pointje szinte elfelejteti velünk, hogy 
koloratúr énekesnővel állunk szem-
ben, akinek szédületes technikája 
szokta leginkább lázba hozni a hall-
gatóságot. Schubert «Auf dem Wasser 
zu singen» c. dalának előadását töké-
letesebben nem lehet elképzelni. Az 
énekszólam nagyszerű megérzékítése 
a csillogó, ringatódzó hullámoknak, a 
folyton változó, folyton tovahaladó 
mozgásnak, amit már a romantika any-
nyira szeretett zenébe önteni. Ivogün 
finom organuma szinte lehelletszerűen 
siklott tova a kíséret harmoniáin. Mű-
sora különben teljesen művészi egyéni-
ségéhez szabott: főkép a mesék, a dél-
német lelkiség derűs világa vonzák. 
A rokokó zenéből is kaptunk két ér-
dekes ízleltetőt. Th. Brown egy pász-
tordalát és Rameau egy kis opera-
ariettáját. Túlzott sovinizmusnak 
tartjuk azonban ilyen dalokat is né-
metre fordítani. Amit angol vagy 
francia nyelven komponáltak, azt 
bajos idegen nyelven, bármilyen jó 
legyen is különben a fordítás, teljesen 
ugyanúgy visszaadni. A fordítás csak 
megbontja azt a szoros összefüggést, 
ami a szöveges zenében már ennek 
lényegéből következve, a nyelv és a 
zene között fennáll. 

* 

Operaházunk évről-évre nehezedő 
küzdelmet vív a súlyos gazdasági hely-
zettel. Igazi kultúrember előtt fel sem 
vetődhetik az a kérdés, hogy ilyen 
helyzetben szükség van-e egyáltalán 
erre a zenei intézményre. A mai sivár, 
szűrke, közönyös világ elől egy mene-
dék ez számára : az örök emberi, az 
örök szép birodalma. Már csak lélek-
nevelő és léleknemesítő hatása miatt 
sem lehet az operát luxusnak tekin-
teni. Hányan vannak olyanok, akiket 
sohasem látni a szimfonikus, vagy 
egyéb hangversenyeken, de az operán 
keresztül mégis szenvedélyes zenebará-
toknak számíthatók. Bár zenei élve-
zetük sokban zenénkívüli képzetekből 
táplálkozik, éppen az opera, mint a 
legátfogóbb összetételű és hatású zenei 
műfaj segíti őket a zenét értők és zenét 
szeretők táborába. 

Ezt a tábort összetartani hívatott 
az idén megalakuló «Operabarátok 
Egyesülete», amelynek legfőbb célja 
volna az Opera sok égető anyagi hiá-
nyának, szükségleteinek pótlása. Ezen 
a téren mindenesetre a legelső tenni-
való a műsor felfrissítése. A látványos, 
jól bevált balettekkel fűszerezett, több 
kisebb műből álló előadások egyideig 
alkalmasak a nagyközönség vonzá-
sára, de mindig mégsem lehet ugyan-
azon műsorszámokkal variálni. 

Ilyen körülmények között termé-
szetesen nem lehet csodálni, ha Opera-
házunk eddig mindössze csak pár fel-
újítást nyujtott. 

Legjobban rászolgált erre Verdi 
«Othello»-ja, az akkor 74 éves maestro 
csodálatosan ifjú és csodálatosan érett 
alkotása. 

Shakespeare drámája mesteri jel-
lemzése annak, hogy a féltékenység 
halálos mérge miként fogan meg egy 
emberi lélekben és miként marcan-
golja, teríti a földre az erős férfit, a 
csatákban rettenthetetlen hőst. Az 
egész lelki folyamat idegfeszítő, foko-
zatos kibontakozását, ösztönös, fékez-
hetetlen erejét, amely feltartózhatat-
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lanul sodorja áldozatát végzete felé, a 
zene tudja legjobban éreztetni. A fél-
tékenységet, mint egy határozott sze-
mélyhez fűződő érzelmet, okaiban és 
fejleményeiben leírni a szavak fel-
adata, de oldalakat lehetne Othello 
szavaiból idézni s mégsem tudnák fe-
dezni Verdi sokszor csak pár hang-
jegyének kifejező igazságát, érzelmi 
intenzitását. A mű zenei súlypontja a 
II. felvonásban van, amely tulaj don-
képen Othello és Jágo két nagy jele-
netén épül fel. Nem a szövegből, ha-
nem a zenéből tudjuk meg valóban, 
hogy milyen lelki kínokat szenved 
Othello. Stendhal szavaira kell itt gon-
dolnunk : «Avant de céder á la ja-
lousie, le coeur humain rend plus 
d'nn combat. Il est ágité par plus 
d'un doûte avant de renonçer pour 
toujours au bonheur suprême et le 
plus grand qui existe sur cette terre : 
de ne voir que perfections dans l'objet 
aimé». («Az emberi szív, mielőtt le-
győzné a féltékenység, nem egy harcot 
vív. Sok kétely háborítja, mielőtt 
örökre lemond a legfőbb és legnagyobb 
boldogságról e földön : hogy szeretete 
tárgyában csak tökéletességet lásson.») 
Itt van a féltés pszichológiai alapja. 
A teljesség, a kiegészítés után való 
vágyódásunk a szeretetben válik leg-
erősebben öntudatossá. Ha a szeretet 
tárgya érdemetlennek bizonyul erre a 
vágyódásra, a lélek elveszti eddigi leg-
főbb életforrását, öntudatosságának 
legfőbb talaját. Ezért az elvesztett 
talajért küzd Othello Jágoval. A ké-
telyektől megmérgezett lélek lázas 
védekezése áll szemben a megmérgező 
lélek érzéketlen, hideg cinizmusával, 
sima, ravasz alattomosságával. Ennek 
a két erőnek az összeütközését a zene 
hatványozott drámában tárja elénk. 
Az a gesztus, amivel Othello — kö-
vetve a szívét át és átjáró fájdalom 
útját — a keblét tépi, a zenekar ön-
maga körül forgó, önmagát ismétlő, 
önmagát tépő motívumaiban a lélek 
deliriumáig emelkedik. Othello par-

landóiban Jágo minden szavára szinte 
csúszó-mászón sima, behízelgő me-
lodiáira a dűh és fájdalom ágaskodik. 
Ujra és újra hinni akar, de a bizonyí-
tékok súlya alatt megtörik és ezeknél 
a szavaknál, «il fassoletto chio le diedi, 
pegno primo d'amore», pár fájdalmas 
akkord elég a zenekarban, hogy érez-
zük a szavak súlyát. Othello nem hisz 
többet Desdemona ártatlanságában. 
Nem küzd tovább, erejét már csak a 
bosszúra tartogatja. Erre esküszik, ez 
az erő emeli a zenekar minden kifejező 
eszközét a felfokozás legvégső hatá-
ráig. Minden hasonlíthatatlan drámai-
sága mellett a mű zenei szépsége tel-
jesen csorbítatlan. Az utolsó felvonás 
preludiuma csupa melódia, éppen úgy 
a kis románc és a gyönyörű ima, ami-
ben Desdemona hattyúdalát énekli. 
Különösen megrázó a románc egy-
szerű kis dallamában rejlő csüggedt, 
megadó szomorúság, amely itt a halál 
küszöbén különös súlyt nyer, előre sej-
tetve Desdemona végzetének köze-
ledtét. A tragédia utolsó jelentében az 
élettől búcsúzó Othello lelkét az első 
felvonás boldog szerelmi jelenetének 
határtalanul epedő, gyönyörű melo-
diája (un baccio . . .) kíséri. 

Othello gyönyörű szerepe nehéz 
feladat. Csak nagy művész tud vele 
megbirkózni. Halmos Jánosnak nőni 
kell ehhez a szerephez ; egypár igen 
szerencsés momentumot tud már fel-
mutatni. Desdemona bájos, tiszta 
passzív lényét a kettős szereposz-
tásban Báthy Anna finom művé-
szettel, Nagy Margit rendkívül deko-
ratív megjelenéssel keltik életre. Jágo 
szerepe, a másik nagyszerű művészi 
feladat, Svéd Sándornak jutott. Sajnos, 
a kitűnő művész egyéniségéből tel-
jesen hiányzik a démoni erő. Az 
új rendezés egyszerű és művészi. A ze-
nekart Failoni nagyszerű lendülettel 
vezette. Itt találtuk meg leginkább a 
Verdi drámai zsenijéhez mért követel-
mények teljesítését. 

Prahács Margit. 



K Ü L F Ö L D I K R Ó N I K A 

Jubileumi évfolyamunk második számában új rovat köszönti az olvasót 
A «Napkelet» már eddig is nagy súlyt helyezett külföldi könyvek, folyóiratok, szín-
házak szemléjére és most, amikor rendszeresíteni kívánja ezt a gyakorlatot, csupán 
hangsúlyt ad a gondolat fontosságának, hogy a külföld szellemi javainak megisme-
rése a magyar szellemiségnek is elsőrendű érdeke. A keleti magyar fajtát sokszor esz-
méltették önmagára nyugati áramlatok. A pogány portyázások kudarcainak örök 
gyümölcse, a megtérés, amióta életté áradt a nemzet ereiben, a halhatatlan problé-
mák válaszútjának keresztjében állva, immár ezer éve méz Nyugatra s borús szem-
mel néz vissza Keletre, a magyar, elszakadott, testvértelen ága nemének», ez a nosz-
talgiás tekintet volt a legszebb magyar kezdések, bátorodások, dacos akarások nyi-
tánya. Ez a kis rovat ilyen röpke pillantás napkeletről napnyugatra. A krónikás új 
cserkészésre indul majd hónapról-hónapra idegen országokba, hogy gondolatébresztő 
könyvek, a lélek ezer húrjaival játszó írások, fénylő távoli agyvelők és különös 
ütemre verő messze szívek hírét elhozza hozzánk a magyar glóbusra. 

Mai olasz drámák.* 

Massimo Bontempelli: Nostra Dea. 

Bontempelli a modern olasz iroda-
lom egyik legjelentékenyebb vezér-
alakja. Classica-philologusnak indult 
és remekbefaragott klasszikus mértékű 
versekkel kezdte írói pályáját. Innen 
jutott el belső szükségszerűségből va-
lami furcsa, kissé futurista-ízű élet-
látásig, melynek hiánytalan kifejezései 
regényei és novellái. Színdarabot keve-
set írt . . . 

Színművei nem drámák a szó ha-
gyományos értelmében, hanem gro-
teszk ötletek szcenirozásai. Az író fel-

* A kultúrák szinvonalának egyik 
legjelentősebb fokmérője és jellegzetes-
ségeinek leghívebb tükre a : szinház. 
A cselekvő ember, mint az életakarat 
kifejezője és az írón keresztül tetteiben 
világnézeti problémák hordozója, a 
drámában nyer időtlen életet. A német 
és francia dráma egyoldalú ismereté-
nek kiegészítéséül e rovatunkban a 
modern olasz dráma egyes kimagasló 
eredményeire szeretnők fehívni az ol-
vasó figyelmét. Tárgyilagosan ismertet-
jük a műveket, hogy azok maguk be-
széljenek magukért. 

állít egy-egy szélsőséges, reális szem-
pontból lehetetlen lehetőséget és annak 
az életre gyakorolt reakcióit vizsgálja 
három-négy felvonáson keresztül, mint 
ahogy a vegyész valamilyen maró sa-
vat cseppent bizonyos oldatba, hogy 
ez utóbbi viselkedését vagy az esetle-
ges kölcsönhatás tüneteit tanulmá-
nyozza. Lehetőség-ötletei egy-egy sze-
mélybe vannak sűrítve. Egy-egy mes-
terségesen életrehívott, mesterséges 
lélekalkattal felruházott, egy bizo-
nyos szélsőséges tulajdonsággal bíró 
különleges lényben ölt testet az élet-
reakciók kiváltására hivatott Bontem-
pelli-idea. Igy például Dea asszony 
túlzott érzékenységgel bír a ruhák 
«lelkével» szemben és aszerint változ-
tatja egyéniségét, amilyen ruhába 
öltözik. Egy másik drámájának hős-
nője, Mimi túlzottan hiszékeny : min-
dent szószerint elhisz, bármit is mon-
danak neki. . . Ezekből a tényekből 
azután a tragikus, tragikomikus vagy 
komikus bonyodalmak sora fakad. 
Közben Bontempelli nem akarja a 
nézőt vagy olvasót sem oktatni, taní-
tani, sem pedig shawi értelemben gú-
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nyolódni, csak játszik latin lendület-
tel, a commedia dell'arte-től örökölt 
közvetlenséggel. 

Nostra Dea című színművének hős-
nőjében mintha azt akarná megmu-
tatni : íme, ilyen a mi bálványunk, 
az Asszony, aki azonban a darabban 
nem egyetlen földi nő, hanem elvont 
fogalom, egy testben változó ezer lé-
lek: — színeváltozásait látjuk, csodál-
juk, leglényege örökre megismerhetet-
len, nagy titok. Csak látszat és külső-
ség, amit benne a férfiak imádnak, ha 
lehull róla ez vagy az a mez, olyas-
valami rejtélyes rejlik mögötte, mint 
a csecsemő, akiben egy színes, válto-
zatos élet szunnyad, hasonlóan a pará-
nyi magban rejlő fához. Reggelenként 
Dea is tehetetlen, együgyű lény, aki-
nek látszólag nincs akarata, nincs 
egyénisége. De abban a pillanatban, 
amikor a komorna egy fiús szabású, 
világosszínű ruhába bujtatja megráz-
kódik, mintha életre kelve új lélek 
költöznék belé, vidám, határozott 
lesz, csúfondároskedvű, mint egy csin-
talan kamasz, nyiltszívű, egyenes. 
Ehhez a Deához érkezik látogatóba 
Vulcano úr, akit Orso grófék előzőnapi 
estélyén mutattak be ennek a különös 
természetű asszonynak. De akkor ga-
lambszürke, szelíd, szemérmes szabású 
ruhában volt, amely turbékolóan jósá-
gossá varázsolta viselőjét is . . . Igy 
történt, hogy a tegnapi Dea nem tudott 
ellentmondani Orsa grófné kérésének 
sem és ebben az ügyben jár most itt 
Vulcano is. Orsa grófnénak van 
ugyanis egy imádója: Dorante, a 
tengerésztiszt. Két éve nem látták 
egymást. Ma este Dorante megérke-
zik a városba és parancsnoka, a her-
ceg kíséretében elmegy a Poliedric-
bálra. Holnap már újra tovább kell 
hajóznia, elmegy hosszú időre. Csak 
a bálon találkozhatnak : a grófné és 
Dorante. Orso gróf, aki féltékeny 
zsarnok, nem mehet el a bálra, mert 
ülése van a tizek tanácsában. Az tel-
jesen hiábavaló lenne, hogy a grófné 

elkérezkedjék tőle a bálra, akár egye-
dül, akár mások társaságában, mert 
semmi körülmények között sem en-
gedné el. Abban állapodtak tehát meg, 
hogy Dea fordul ezzel a kéréssel Orso-
hoz. Deára nem gyanakszik ; ha ő 
megírja azt a bizonyos levelet, amit 
megbeszéltek, a két szerelmes talál-
kozhat a bálon. Vulcano vállalkozott 
segítőtársnak a terv kiviteléhez, most 
azonban váratlan nehézségek tornyo-
sulnak előtte. A másruhás mai Dea 
hallani sem akar semmiféle megbeszé-
lésről, Vulcanot szóhoz is alig engedi 
jutni, a legváratlanabb megjegyzései-
vel képpeszti el szemének és fülének 
hinni nem akaró vendégét. Vulcanot 
várja egy bárban a barátja, névszerint 
Marcolfo, de nem mer elmenni, mert 
Orsa minden pillanatban itt lehet a 
levélért és akkor érthetetlenül fel-
borult helyzetet talál. Dea faképnél 
hagyja Vulcanot, de gamin-ötletből 
beállít a bárba és az ott várakozó ide-
gen Marcolfot felküldi a saját laká-
sára. — Vulcano a komornát faggatja 
úrnője sajátságos megváltozása felől 
és megtudta Dea asszony különös ter-
mészetének t i tká t : «Ha élénk színű 
ruhát visel, maga is élénk, mint ma ; 
ha a ruha szolíd, ő is szelíd, szemér-
mes, mint tegnap. És teljesen átvál-
tozik : másképpen beszél, egészen más 
lesz. Egyszer kínai ruhát adtam rá : 
elkezdett kínai nyelven beszélni. Ha 
fekete ruhát és hozzá hosszú fátyolt 
adnék rá, kimenne a temetőbe és ott 
zokogna valamelyik sír felett» . . . Dea 
asszonyt Anna, a komorna alakítja át 
napjában kétszer-háromszor is, azon-
ban teljesen érdektelenül, ötletszerűen. 
Amikor Vulcano rá akarja venni, hogy 
egy ruhacserével legyen segítségükre 
a fontos levél megszerzésénél, vissza-
utasítja az ajánlatot. Beállít a bárból 
Marcolfo, aki egyszeriben szerelmes 
lett a vidám, bátor fellépésű, gúnyos-
nyelvű, temperamentumos mai Deába. 
Jön az orvos, e groteszk játék leg-
groteszkebb epizódfigurája, aki ugyan-
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olyan egyoldalúan eltúlzott karakter-
tulajdonságokkal van felruházva, mint 
Dea. Mert van ugyan némi igazság 
abban, hogy a környezet magán viseli 
az ottlakó személyiségének, egyéni-
ségének nyomait, mint ahogyan igaz 
az is, hogy a ruha bizonyos fokig be-
folyásolja fellépésünket, mozgásunkat, 
hangulatainkat, de az már tipikusan 
Bontempelli-idea, hogy valaki kizáró-
lag a környezetből állapítson meg pl. 
diagnozist. Az olasz commedia dell'-
artek Dottore-inak ez a kései utóda, 
ez a futurista Látnok, aki mint valami 
komikus Teiresias sürgölődik-forgoló-
dik egy modern istennőről szóló tragi-
komédiában, miután megvizsgálta Dea 
környezetét, — megígéri Marcolfonak, 
hogy megvizsgálja, délután majd fel-
keresi a lakását, de ne tartózkodjék 
otthon, azután távozik. Vulcano csak-
hamar megszabadul a Deáért rajongó 
Marcolfotói is és ekkor megérkezik a 
gyanútlan Orsa grófnő, hogy átvegye 
a levelet. Vulcanonak ideje sincs meg-
magyarázni a különös fordulatot, mert 
hazatér Dea asszony is délelőtti sétá-
járól. A szabónőjét várja, Fiora asz-
szonyt, aki bizonyos ruhaigazításokat 
akar elintézni. Dea alig emlékezik 
Orsára: így van ez mindig, ha új 
egyéniséget vesz fel egy új ruhával — 
az előző Énjére csak homályosan em-
lékezik, mint egy álomra . . . A levél 
megírásáról meg hallani sem akar. 
Egyenes, hetyke, gúnyos válaszokat 
ad, visszautasítja Orsa exaltált könyör-
géseit, aki tehetetlen kétségbeesésében 
sírógörcsöt kap. Vulcanonak mentő-
ötlete támad. Amikor megérkezik 
Fiora asszony, felbosszantja őt azzal, 
hogy a tegnapi galambszürke ruha 
teljesen el van szabva. A dühös Fiora 
felkényszeríti Deára a másik ruhát, 
hogy bebizonyítsa : szabászremeke tö-
kéletes . . . Ebben a pillanatban átvál-
tozik Dea. Meleg részvéttel fordul a 
síró Orsa felé, azonnal hajlandó a 
levelet megírni, amelytől remélik, hogy 
Orso gróf elengedi feleségét a Poliedric-

bálra. Vulcano már diktálni is kezdi 
a szelíd, mindenbe beleegyező Deának 
a levelet, amikor Fiora asszony kö 
penypróbára hívja Deát a spanyolfal 
mögé. Vulcano hiába igyekszik vissza 
tartani. Fiora ráadja a megigazított 
fehér köpenyt, mely a klasszikus kosz-
tümök stílusában van szabva. Amikor 
előlép Dea, újra más : merev és szobor-
szerű, zárkózott és szigorú arcú, mint 
Alfieri hősnői. Fuccs a levélnek ! 
Tabló ! Vége az első felvonásnak. 

A második felvonás Marcolfo laká-
sán játszódik, ugyanaznap délután. 
A szerelmes fiatalember izgatottan 
várja Dea látogatását, amit Vulcano 
biztosra ígért. Beállít az orvos, aki 
csakhamar dühösen távozik, mert a 
«beteg» jelenléte miatt nem tud dia-
gnosztizálni. Vulcano betartja szavát 
és felkíséri barátjához az immár vad-
galambszínruhás, szelíd, engedékeny 
Dea asszonyt. Megbeszélik az esti pro-
grammot is, miután időközben sike-
rült Vulcanonak kellő ügyességgel és 
ravaszsággal az Orso grófnak szóló 
levelet a különös asszonytól megsze-
reznie. Marcolfotói este Fiora asszony-
hoz megy majd Dea, ahol a báli jel-
mezen az utolsó simításokat is elinté-
zik, ide hozza minden valószínűség 
szerint Orso gróf is a hitvesét. Marcolfo 
és Vulcano azalatt egy kávéházban 
találkoznak, majd éjfél felé mind a 
négyen a bálba mennek. Vulcano most 
magukra hagyja Deát és Marcolfot, 
aki a délelőtti fölényes, hetyke, gú-
nyoskedvű nőbe lett szerelmes és most 
egy álmatag, turbékolóhangú, kissé 
lusta asszony ül vele szemben. Csaló-
dottnak érzi magát. Amikor azután 
egy sált ad Dea vállára, mert az fázik 
és a bizonytalan és határozatlan fátyol 
mintegy elmossa, beburkolja Dea 
egyéniségének utolsó maradványait 
is, egyszerre akarattalan, tehetetlen 
báb lesz a szerelmes fiatalember kezé-
ben ez a soklelkű Asszony. 

A harmadik felvonás a «Poliedric 
Superbal» forgatagába vezet el. Fiora 

11* 
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asszony eddig titokban tartott remeke, 
Dea kígyójelmeze a kiindulópontja az 
elkövetkezendő bonyodalmaknak: Dea 
úgy mozog, beszél, viselkedik, mint 
egy kígyó. Mindent elkövet, hogy 
Orsa és Dorante ne találkozzanak, 
majd mindegyiknek azt hazudja, hogy 
a másiknak új kedvese van. Amikor 
Orsa és Dorante végre mégis össze-
akadnak és a kimagyarázkodás meg-
indul, Dea gyorsan levelet ír a félté-
keny Orso grófnak, melyben értesíti 
őt, hogy feleségének titkos találkozója 
van a bálon. Vulcano észreveszi a 
közelgő veszélyt és amikor a barátok 
s ördögök francia-négyese következik, 
erőszakkal ráad Deára egy barát-
csuhát, hogy megállítsa a botrányt, 
ami kitörni készül. Dea erre felveszi 
a prédikátor alakját és szónokolni 
kezd a tömeghez, megtérésre intve 
őket. Fiora asszony letépi Deáról az 
ő kosztüm-remekét eltakaró csuhát, 
mire Vulcano meg a kígyót szaggatja 
le Dea jelmezéről. Vulcano és Fiora 
összeverekednek, Dea gyorsan lihegve 
csapdos maga körül, mint egy szét-
roncsolt k í g y ó . . . A botrány csak 
nehezen ül el. Vulcano ráad Deára 
egy széttépett dominót és szól Mar-
colfonak, hogy kísérje haza Deát, majd 
a lakásán találkoznak. Ő pedig rohan 
az érkező Orso grófot feltartóztatni. 
Dea egypár pillanatra egyedül marad 
a színen. Kínosan nyöszörög, aztán 
meggörnyedve, nyomorúságos tartás-
sal feláll. Koldus ! Kéreget, mert ron-
gyok lógnak le róla . . . 

Az utolsó felvonásban ismét Dea 
lakásán vagyunk. Hajnalodik. Első-
nek Vulcano érkezik meg a viharos 
éjszaka után. Egy hatalmas monológ-
ban beszélget Dea szekrényben élő 
különböző lelkeivel, a ruhákkal. Mar-
colfo hozza Deát, aki bundában, fején 
sállal nagyon nyugodt. Amikor Vul-
cano az egyik ruháról levett szőlőlevél-
koszorúval koronázza meg ezt a futu-
rista istennőt, aki körül a különös 
komédia kavarog, egyszerre vad dio-

nizikus mámor ragadja magával, tom-
bolva táncol, dalol, majd mikor ko-
mornája leveszi asszonya fejéről a 
koszorút és pongyolát ad rá, egy ko-
moly úriasszony szertartásosságával 
búcsúzik barátaitól, akik szívesek vol-
tak őt hazakísérni. A komorna vet-
kőztetni kezdi, Dea fokozatosan me-
chanikus bábuvá lesz. Indul az ágy 
felé aludni. És vége az antik isten-
drámák modern futurista szatirájának. 

Ime a színmű : a téma és annak 
megírási módja mutatják, hogy miféle 
problémák izgatják a modern olasz 
irodalom e reprezentatív alakját. 
Guido Ruberti, a Storia del Teatro 
Contemporaneo harmadik kötetében így 
ír a fent ismertetett különös színmű-
ről : «Akármit is mondunk Bontem-
pelli színpadra vitt kísérletéről, ami 
összhangban áll az ő legújabb, logikát 
és komolyságot felrúgó novellaírói 
karakterével, azt nem lehet kétségbe-
vonni, hogy a «Nostra Dea» jeleneteit 
új vér és szokatlan szellem hatja át. 
Ez nem az élet, megszokott lehető-
ségei és kapcsolatai keretében és mégis 
az élet, csak más érték- és szubstancia-
síkokba formálódva, kristályosodva. 
Nem valóság és nem is fantázia, ha-
nem a valóság és fantázia úgy ada-
golva, hogy első tekintetre bizarrnak, 
túlzottnak látszik, de alaposabb vizs-
gálat után rejtélyes kapcsolatok, vá-
ratlan és élvezetes egymásmellettisé-
gek sokaságát fedezzük fel benne. 
Képzeljük, hogy eltűnt szemünk elől 
az egyén, a maga sajátos szenvedélyei-
vel és egyetemes moráljával. Most 
újra fel kell fedeznünk — és ez már 
a bontempelli-i teoria kellős közepe, — 
meg kell szerkesztenünk a külső való-
ság és az egyéni valóság szellemi 
geometriáját. A szerző úgy gondolja, 
hogy ez a feladat nem a filozófiáé, 
hanem éppen a művészeté, melynek 
egyedüli munkaeszköze a képzelet». 

«Újra kell tanulnunk az alkotás 
művészetét — mondja Bontempelli, — 
hogy feltaláljuk azokat a minden ízé-
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ben új mitoszokat, melyek képesek 
megteremteni azt az új atmoszférát, 
amely nélkül már nem tudunk lélek-
zetet sem venni. A mi legfontosabb 
teendőnk megjárni és kifürkészni ezt 
az új világot, kimetszeni súlyos kő-
darabjait és egymásra rakva szilárd 
épületet emelni, szüntelenül átfor-
málva az újra meghódított föld kér-
gét. A képzeletben épülő világ fogja 
megtermékenyíteni és gazdagítani a 
reális világot.» N. A. 

Egy pszichológus naplója. 

Richard Müller-Freienfels a német 
tudomány egyik legérdekesebb egyé-
nisége. Azok közé tartozik, akiknek 
sikerült szaktudományuk kínai falai 
közül kitörni, a pszichológia száraz 
fogalmait eleven élettel megtölteni. 
«Azt hiszem — írja a legutóbb meg-
jelent Tagebuch eines Psychologen című 
könyve előszavában — csak néhány 
kor- és szaktárs előítélete az, hogy 
fontos és komoly dolgokat nem lehet 
könnyű és vidám formában is elmon-
dani.» 

Ha Müller-Freienfels működési te-
rületét szaknyelven akarjuk kijelölni, 
az «alkalmazott lélektan» szó lesz a 
legtalálóbb. Mint pszichológus köze-
ledik a művészetekhez (Psychologie 
der Kunst), majd a szociológiához 
(Allgemeine Sozial- und Kuliurpsycho-
logie). Néha egy kicsit erőltettek a kö-
vetkeztetései, néha egy kicsit felüle-
tes, de mindig szellemes, buzognak 
ötletei és sokszor nyujtja az olvasó-
nak azt az örömet, amit akkor érzünk, 
amikor végignézhetjük, hogy mások 
elhibázott ütései után hogyan találja 
fején a szeget. 

Azonban Müller-Freienfels óvatos 
újító. Ki-kiruccan szaktudományá-
nak száraz hagyományai közül, még 
többször csintalankodik a régi falakon 
belül és kacérkodik az ujságírók, sőt 
regényírók művészetével, de hétköz-
napjait a szakszerűség falain belül 

tölti el. A két legerősebb szál, ami az 
eddigi hagyományokhoz kapcsolja: 
a rendszer és a tárgyilagosság. Sok 
újító elveti a tudományos művek szo-
kott formáját, nem foglalja logikus 
rendszerbe gondolatait, nem építi fel 
az elméletek sokszor büszke, még 
többször lapos épületét, hanem min-
den összefüggés nélkül adja az olvasó 
elé ötleteit és gondolatait. Az ilyen-
féle eljárásra két okot tételezhetünk 
fel. Vagy olyan súlyosnak és nagynak 
tartja valaki eszméit, hogy nem fér-
nek be a szokott logikus formákba 
(Nietzsche), vagy pedig nem hisz a 
logikában. Müller-Freienfels azonban 
a logikában is hisz, gondolatait sem 
tartja óriási jelentőségűeknek. Nem 
dönt, bont a régi házban, inkább csak 
a bútorokat tologatja el, néhány abla-
kot nyit és megelégszik azzal, hogy 
áttekinthetőbb, világosabb s ezért 
szebb otthont alkotott. 

Ugyanez az álláspontja az objek-
tivitással szemben. Vannak, akik nem 
hisznek az objektív megismerés lehe-
tőségében és vannak, kik lustábbak, 
semhogy tárgyilagosak tudjanak lenni. 
Müller-Freienfels egyik kategóriába 
sem tartozik, a divattal nem sokat 
törődik s ezért marad tárgyilagos. 

Ez általános képhez viszonyítva a 
Tagebuch két szempontból jelent újí-
tást. A könyvnek több mint fele való-
ban csak naplójegyzetekből áll, csak 
az utolsó — igaz leghosszabb — tanul-
mányban foglalja rendszerbe gondola-
tait. Tehát elhagyja ő is a szokott 
tudományos formát, ha ideiglenesen 
is. Ez a formai ujdonság azonban nem 
olyan meglepő (hisz kényelmi szem-
ponttal is magyarázható), mint a tar-
talmi. 

A közvetlen formát felhasználva 
Müller-Freienfels hozzászól aktuális 
kérdésekhez is, a tudomány magasabb 
szintjéről leereszkedik a mindennapi 
élet forgatagába. A mai sportláz, a 
nagyvárosi ember lélektana, a de-
mokrácia és arisztokrácia szembeállí-
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tásának elemzéséből korunk egyik leg-
lényegesebb vonásához jut el: a szám-
kultuszhoz. Értelmetlen számkultusz, 
hogy többre becsüljük azt, aki két 
centiméterrel többet ugrik, mint társa, 
hogy a nagyvárosi ember lenézi a kis-
városit, hogy a berlini büszke arra, 
hogy többen laknak az ő városában, 
mint Párisban, hogy azt a véleményt 
tartjuk helyesnek és igaznak, amelyet 
a legtöbb ember magáévá tesz. Ez a 
számkultusz azonban nemcsak azért 
fontos, mert értelmetlen, hanem azért 
is, mert rabul ejti az embereket. Csak 
a mennyiséget nézik, a felületen ma-
radnak, nem keresik a dolgok lénye-
gét, minőségét, megelégszenek azzal, 
hogy meg tudják őket számolni. 

Csak tényeket állapít meg, azzal 
nem foglalkozik, hogy miként lehetne 
a dolgon segíteni. 

Ez a könyv Pfeiffer Ferdinánd 
(Zeidler Testvérek) Nemzeti Könyv-
kereskedésében kapható. 

Fábián István. 

Misztikus és profán költészet. 
Renzo Pezzani: «Fülemüle a kolos-

torban». 

Már sok-sok esztendő óta forgatom 
a kritikusi tollat. Olyan embernél, 
aki nem szeret felületes lenni, a kritika 
nem lehet öncél s így még a hosszú 
gyakorlat ellenére sem vesztettem el 
azt a jó szokásomat, hogy a verses 
könyvekhez bizonyos féltéssel és alá-
zatossággal közeledem. 

Noha magamnak is sűrűn volt «ta-
lálkám» a szép és hűtlen hölgyekkel : 
a múzsákkal, akik a sok gyönyörért 
sok fájdalmat adnak, nem leszek fél-
tékeny a bemutatandó poétatársra 
és verseire, hanem igyekezni fogok 
együttérző nyiltsággal foglalni szerény 
szavakba benyomásaimat. 

Belépek tehát — tisztán, érdek-
telenül — nyilt tekintettel, felajzott 
figyelemmel csupa fül és szívlélekkel 
Pezzani klastromába. 

«Fehér sziget zöldellő hegyoldalon: 
nyájától elszakadt bárányka». 

Tényleg zárda ez, de nem olyan, 
mint a többi. Valóban elszigetelt, 
valóban a «nyájától elszakadt», ma-
gányos. 

Az a levegő, amit itt szív az ember, 
nem az a kissé dohos, avas, kissé visz-
szariasztó, mint az egyes kolostoroké. 
Ó, dehogy ! Csupa világosság, élénk 
muzsika, átsugárzó, bizonytalan per-
spektíva, szerelem, fájdalom, élet és 
halál, lemondás és vágy és vétek ez 
a klastrom, ahol a költő énekel, 
mint a fülemüle ; zárt kert, ahol egy 
igazán «ismeretlen liturgia» megy végbe. 

Talán még maga Pezzani sem tudja 
ezt. 

A «Fülemüle a kolostorban» szer-
zője a költői szentségtörés egy nemét, 
a túlfűtött szerelem vétkét követi el 
e művében. 

Minden költeményében észreveszem 
ezeket az igazán csodálatos ellenmon-
dásokat, amelyek a költő misztikus és 
másrészt derűs és világias esztétikai 
érzéséből és gondolkodásából támad-
nak. 

Mindenekelőtt négy jellemvonása 
tűnik fel előttem : hit, miszticizmus, 
világiasság, pogányság. Kiemelve az 
első és az utolsó fogalmat, meg kell 
állapítanom, hogy az ájtatos, az érzék-
fölötti, a vallásos — igenis, a vallá-
sos — érzésnek az a gazdagsága, amely 
versről-versre igen sűrűn feltűnik, soha 
nem éri el a «Hitet». És azt hiszem, 
egyek vagyunk abban, hogy ez sokkal 
jobb így. A Hit felette áll minden em-
beri kifejezésnek. Ám itt miszticizmus 
van, a hit esztétikája. 

És a költő, az esztéta egyénisége 
uralja e misztikus légkört, mely fel-
tűnik előtte a klastrom isteni zenéjé-
ben, az ájtatoskodó apácák csendes 
misztériumában, az Istenember már-
tirságának eszméje előtt. («A Lélek a 
Feszület előtt.») 

Igy mindig a miszticizmus az, 
amely őt abba a kísértésbe hozza, 



159 

hogy költőileg fejezze ki magát. A Hit 
nem végső indító oka e költemények-
nek, csak alig észlelhető tárgya az 
ihletének. A költő itt valójában a 
maga egyéni, eleven és lüktető, ha 
nem is bevallott materialista felfogá-
sával nézi az életet, amelyet szinte 
mindenütt misztérium sugároz át. Em-
beri, szinte azt mondanám, olykor 
anyagiasan érzékies. De ez a jellem-
vonása csodálatos összefüggésben van 
misztikus tárgyával, semmiképpen sem 
azonos sok más ezer költő esztétizáló 
pogány gondolatvilágával. 

Sőt, amint említettem, a költő 
egyéniségében van valami alig észre-
vehető szentségtörés, amely ösztönö-
sen fakad féktelen indulatából: ez 
tör fel a «Mattutino»-ból («Reggeli fo-
hász»), ahol a költő nem tudja vissza-
fojtani ezt a versét: «És a szép ajkad— 
arany tömjéntartó!» Van ebben valami 
bűn s annál tüzesebb és lángolóbb, 
mert önként, fékezhetlenül tör elő. 
Van valami vétek a «Röpimákban», 
ahol szinte a tavaszi kacagás ritmu-
sára csókra vágyó ajkak közül női 
fogsorok gyöngyöző csillogása villan 
elő : a földi érzések vegyülnek itt a 
föld felettiekkel. Az egész szerelem-
től mámoros szeptember, teli vágyak-
kal, amelyek verseiben dalolnak és 
lejtik táncaikat, mintha elvágnák a 
meghitt és mégis szigorúan vallásos, 
refrénszerűen ismétlődő hívő kiáltást: 

«Jézus, József, Mária». És a szőlő 
bacchusi bogyóinak összehasonlítása 
a bűnbánat illatától szomorú rózsa-
füzér szemeivel, szintén meglepő és 
bámulatos szentségtörés költészeté-
ben. Mindez elemi erővel tör fel az 
egész kompozició mélységeiből. Nem 
azért történik, mintha Pezzani, ami-
kor költeményeibe misztikumot ve-
gyít, a kolostor életéből fakadó fényt 
akarná kivetíteni s itt-ott sötéten 
akarná színezni a hit misztériumait. 
Nem. Az ő miszticizmusa, mint már 
említettem, egyszerűen a saját hité-
nek esztétikája és művészi díszítése. 

És éppen ezért valójában nincsen ben-
nük szentségtörés. Lényegében Pez-
zani költői inspirációja férfiasan, tava-
sziasan, napsugarasan érzékies. Ihlet 
és költészet, könny és kacaj, csodálat 
és rajongás, mind az egyéniségének 
vallásos materializmusából fakadnak. 

Pezzani egész költészete tulajdon-
képpen nagyobbára harmonikusan rö-
vid, őszinte és egyéni élményt tükröz 
vissza s valamennyit a boldogság egy 
neme, vagy jobban mondva az élet 
bizonyos nemes derűje hatja át. 

Talán a költő maga sem tudja, 
talán észre sem vette, hogy van benne 
valami, ami diadalmaskodik, ami ha-
talmába kerít bennünket, ami min-
denkor is győzni fog : a teljes és derűs 
élet. Ez az élet behatol mindenfelé, 
behatol a szürke klastromba, majd 
királynő, uralkodónő lesz. Ábránd-
képei, amelyek az apácák és más nők 
külsejét veszik fel, lassanként átöltöz-
nek. A könyv tiszta, rózsaszínű ködbe 
burkolt materializmussal végződik, az 
élet nemes élvezetének diadalkiáltásá-
val s a lemondás szenvedései ellen ! 
Ismétlem: talán Pezzani nem val-
lotta be mindezt, de azt hiszem, ő 
maga sem tagadhatja. 

Ha Pezzani összes költeményeit 
egybefoglaljuk és a hangoknak kibon-
takozásán át a crescendóig, s az an-
gyali hangok szférájából emberi han-
gokhoz érünk, a költemények utolsó 
akkordjai már diadalmasan és neme-
sen érzéki, tökéletesen összevágó, egy-
séges költészet lesz. 

«Ó, csodás tünemény, ki ragad téged 
tova, mint egy gyönyörben égő, bűvös 
fáklyát.» Itt már a tiszta költészet 
dalol egy asszony ajkáról, olyan, 
mintha már maga az inspiráció testet 
öltött volna, remegne, mint «két csepp 
fehér hús, a szellemidézés gömbölyded 
vagy szikkadt keblei.» 

Ismétlem : a hit esztétikája, a test 
nemes győzelme. A költő igazi ember, 
aki, hogy úgy mondjuk, «azurkék» 
inspirációkhoz, kifej ezésekhez emel-
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kedik fel, annyira éteriek, annyira 
közelednek az érzékfölöttiséghez. 

Nem tudom, ez-e az igazi klastromi 
élet, ahol mindaz, amit kerülni kell, 
a lemondások lángragyúlt képzelődé-
sekben és a gondolatban szinte köze-
lebb jut hozzánk, érinthető, félelmes 
s ahol a felvillanó vétek megsemmisül 
e lemondásokban. 

Nincs itt helye annak, hogy minden 
egyes lírai költemény szerint vizsgálat 
alá vegyük Pezzani könyvét. Még verse-
lési módja is összhangban áll izomzatá-
val, amely ott rejtőzik a szigorú kám-
zsa alatt. De valóban nincsen ebben 

bűn, mert a boldogság olyan derűje 
árad valamennyiből, hogy akkor is, 
ha belőle az élet nemes élvezetétől 
tüzelő fáklyát olvassuk, egyben kiérez-
zük az élet nagy napjának a feloldozá-
sát, amely isteni vérkeringéssel hatja 
át a világ tavaszát. 

Ő igazán a kolostor fülemüléje: 
mert a dalos madárka is, misztikus 
éjjeli trillázásában, remegő kis torká-
ból szerelmi dal hangjait hallatja. És 
isteni, szentségtörő dalával betölti a 
kolostor háborgó csendjét. 

Franco Vellani Dionisi. 

Benedetto Croce Spenglerről, illetve legutolsó művéről; Der Mensch und 
die Technik című könyvéről írt kritikáját ezzel a mondattal kezdi: «A humanitás 
teljes és mély öntudata és erős és finom erkölcsi érzék nélkül nem szabad sem 
«életbölcseletet», sem «emberiségtörténetet» írni: amint ezt Spenglernek ez az új 
könyvecskéje bizonyítja, melyet úgy lehet meghatározni, hogy a lelki alacsonyság 
és nyereség valósága fölé szőtt képzeleti és elméleti takaró». (Critica. 1932.gennaio.) 

* 

Az objektivitásról nyilatkozik egy Hitler-könyv előszavában a kiadó (Erich 
Czech-Jochberg: Hitler): «Ne várjanak ,objektíve' megírt könyvet, amely ,magasabb 
őrhelyről' enyhe kritikát gyakorol, okosan osztogatja a dícséretet és kifogást. Ezt a 
könyvet forró szívvel, szeretettel és gyűlölettel írták.» 

* 

Revue de Paris egyik számában Paul Morand Carnet d'Europe centrale 
címen Prágáról és Budapestről ír. Prága, mint a kertek és középkori emlékek 
hangulatos városa szerepel. 

«Budapest egy évszázadig a nyugat küszöbe volt a balkániak számára! a román 
bojárok, a gazdag szerb disznókereskedők, az egész éven át földbirtokaikon elszigetelt 
magyarok, szlovéniai vagy szlovákiai kastélyaikba rejtőző vaddisznóvadászok sze-
mében ez a város képviselte a nagyvárosi gyönyört, a páholyból leszórt pénzt, a 
kézbehajtott fejjel cigányzene hallgatásban eltöltött éjszakákat, az abroszra öntött 
tokajit, a sötétvörös és aranyozott falakat. A ruhák pompája, a félig ázsiai arcok 
különössége, a táncok dühe, a bécsi valcerok után oly barbár muzsika nosztalgiája 
által meglepett nyugatiak számára Budapest — hosszú ideig török város — Shehe-
razade, a kelet kapuja volt.» 
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