
A P R Ó C I K K E K 

Madách drámai költeményének bemutatója ötven év előtt. 
(Részlet a. szerzőnek « Az Ember Tragédiája a színpadon» c. sajtó alatt levő 

könyvéből.) 

A magyar szinészet kurta történelmének nevezetes napja köszönt reánk 
szeptember 21-én. Ekkor lesz ötven esztendeje, hogy a lerombolt Nemzeti 
Színház nagyemlékű deszkáin először hangzottak el Madách hatalmas drámai 
költeményének súlyosveretű mondatai. Az elmult fél évszázad teljes mérték-
ben igazolta Paulay Ede akkor nagyon merésznek látszó kísérletét, hogy 
színre merte hozni a nem színpadra szánt remekművet. Az Ember Tragédiája 
állandó műsordarabja lett a nemzet színházának, a vidéket is bejárta. Az 
előadás olvasókat szerzett a műnek, híveket Madáchnak és impulzust adott 
külföldi előadásoknak, melyek bebizonyították a Tragédia világsikerének 
lehetőségét. Négy esztendővel ezelőtt Németország hatalmas kultúrünneppé 
avatta a Faust braunschweigi bemutatójának centenáriumát. Illik, hogy mi 
legalább az emlékezés adóját rójuk le a bemutató félszázados évfordulójá-
nak napján . . . 

* * * 

1883 szeptember 21-én volt a «nagy nap». A színház zsufolásig megtelt. 
A főváros intelligenciája jelent meg a premieren. A kaszinó erkélyén is sokan 
voltak. A nyári szünet óta még egyszer sem látott ilyen szépszámú és előkelő 
közönséget a nézőtér. Este fél hét órakor felhangzott a nyitány, amely azon-
ban nem valami szerencsésen vezette be az estét. Nemcsak a Pesti Napló 
kritikusa «vágja le», de Paulay is «hosszúnak és fárasztónak» mondja Napló-
jában. Azonban amint felment a függöny, az első kép benyomása elfeledtette 
a nyitányt. A színibírálók közül különösen a Nemzet kritikusát bűvölte el az 
ég az angyalok végtelen seregével. Az Urat egy glóriával körülvett három-
szögben levő szem szimbolizálta. A színpad fényárban úszott. (Az egész pesti 
sajtó általában elragadtatva ír a világítási effektusokról, amiket az új villany-
világítási berendezés tett lehetővé. A Bécsből hozott világítási berendezés 
először szerepelt összes hatáslehetőségeinek bemutatásával.) A három arkan-
gyal szereplése már nem volt ilyen kritikán felüli. A Budapesti Hirlap nagyon 
éles szavakkal bírálja «éktelen konzervatóriumi éneklésüket». Síri hangon 
mondták Istent dicsőítő verseiket és merevek, mozdulatlanok voltak. Az Úr 
hangja sem csendült illuziót keltő módon. Beöthy Zsolt kifogásolja, hogy 
Gyenes, mint Lucifer, az Úrral szemben a forró páthosz hangját használta 
a hideg gúnyé helyett. 

A második és harmadik szín előadásának rendezői részleteiről mit sem 
jegyzett fel a korabeli kritika. Nagy Imre Ádámjánál — a Pesti Hirlap sze-
rint — zavart, hogy arcáról még a paradicsomi boldogság közepette sem tünt 
el az őt jellemző fanyar vonás. Jól éreztette habozását a bűnbeesés előtt és 
férfias önérzetet sugárzott, mikor magárahagyatva a paradicsomon kívül 
munkára szánta magát. Jászai Mari csábítóan szép Éva volt, kitünően érzékel-
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tette a női könnyelműséget a bűnbeesés előtt és a kiűzetés után azt, hogy 
immár a férje élettársa, akinek a férfi gondjait eloszlatni legfőbb hivatása. 
Gyenes, mint Lucifer erőszakosabb, nyersebb, lármásabb volt, mint szabad 
lett volna. Nem a finom gúny és behálózás hangjain beszélt, hanem heves-
kedett. Ezenkívül indokolatlanul sokat gesztikulált. 

A harmadik szín után nagyobb szünet következett: az első felvonás-
köz. A függöny legördülésekor sem itt, sem később, tapsban nem volt hiány. 
Paulay Edét kétszer is a függöny elé hívták. 

Az első három szín előjátéka után a negyedik színnel kezdetét vette az 
első felvonás, mely az egyiptomi képen kívül az athéni színt ölelte fel. Nagy 
Imre, mint fáraó inkább szerelmes, mint zsarnok volt. Jászai Mari panaszos, 
bánatos hangja kivételesen érvényesült e jelenetben. Haldokló férje őszinte 
siratása, a fáraó felszólítását követő habozás, a bús sóhaj, mellyel a fáraó 
trónjára lépett — mindenkit, kivétel nélkül, mélyen meghatott. Gyenes is 
jobb volt, mint az előbbi színekben : mérsékeltebb, nyugodtabb ; a mulandó-
ságról szóló verseket szépen mondta el. Hangja is tisztán csengett már, pedig 
kissé rekedten kezdte az előadást. Az athéni jelenetben Nagy Imre hatalmas 
kitörése ragadta meg a nézőket, amikor mint Miltiades vérpadra megy. 
Beöthy Zsolt szerint azonban nemessége makacsságba tévedt. Jászai ebben 
a képben nem tudott hiánytalan művészi alakítást nyujtani. Érdekes, hogy 
állítólag nem volt elég méltóság és büszkeség Luciájában. Annál jobban 
tetszett a második felvonás első — római — képében, mint Júlia. Ebben az. 
alakban a «forró kéj vágyat olvasztotta össze az ábrándos melankóliával». 
Festői kasmirruhája és piros bársonyszegélyű tógája is feltünést keltett. 
Ebben a képben Gyenes Milóját is dicséri az egyik kritikus, néhány jól alkal-
mazott komikus vonással tette elevenebbé az alakot. A színhatását élénkítette 
P. Márkus Emilia szilaj és drámaian meghaló Hippiája, Ujházi majesztétikus 
Péter apostol-alakítása, Helvey Laura bordalt éneklő Cluviája. (Paulay a 
«Bolond világ volt hajdanában» . . . kezdetű éneket törölte és Hippia bor-
dalát énekeltette Cluviával.) Az általában vegyes érzelmekkel fogadott kísérő-
zene legsikerültebb számai közé tartozott e kép bor- és halotti dala. A kép 
mozgalmasságát a balletkar közreműködése is fokozta. A felvonás második — 
bizánci — színében az eretnek «hitvitájának» erős megcsonkítása és a szerelmi 
jelenet hosszadalmas volta zavarólag hatott. Ebben a képben ismét feltünt 
Gyenes kissé fanyar humora. Ezután ismét vasfüggöny szakította meg a szí-
nek sorát: véget ért a második felvonás. 

A harmadik felvonás a prágai és a párisi — nyolcadik és kilencedik — 
színeket fogta össze. Eleinte Paulay Madách eredeti elgondolása szerint a két 
Kepler-kép közé ágyazva akarta játszatni a forradalmi jelenetet. Az Egyetértés 
cikkírója, Mihály József szerint Paulay csak hosszas rábeszélés után ejtette el 
Kepler második megjelenését. A Fővárosi Lapok közlése szerint a próbák 
során törölte a tizedik színt, a tanítvánnyal való jelenetet Borbála találkája 
alatt játszatva. Ennek ellentmond az, hogy Paulay önkezűleg írott rendező-
könyvéből már hiányzik Kepler második jelenése és a versek sorrendje már 
megegyezik az előadás súgókönyvének szövegével. 

Nagy Imre Keplerjét és Dantonját az összes kritikusok az Ádám-
alakítás legjobban sikerült két részletének mondják. Elfojtott keserűség, 
önemésztő bánat mérsékelt hangján szólott, hogy a következő színben per-
zselő retorikai tüze ragadja magával a nézőket. Szónoki temperamentuma 
teljes mértékben érvényesült, melyet jellemzően színezett a végzetes dac és 
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kevély méltóság. Jászai Borbálája! is tetszett. Marquisnője és pórnője fölött 
megoszlottak a vélemények. Az előbbi alakja inkább volt érzelmes leány, 
mint gőgös arisztokrata hölgy. Pórnője Sziklay János szerint tökéletes volt, 
Beöthy Zsolt feljegyzi róla, hogy bár igen jellegzetesen játszotta, finoman 
érzékeltette a marquisnővel való hasonlóságot, ami Danton emlékezését fel-
kavarja. Valószínűleg az, hogy Jászai «a való igazsága helyett egy magasabb 
igazságnak hódolt», magyarázza az Egyetértés kritikusának megjegyzését: 
«pórnőjében valamivel több erő is lehetett volna». 

A prágai színre nyilt sötét színpadon gyorsváltozásban következett 
a forradalmi jelenet. Az álomszerűségnek ez a szcenikai érzékeltetése azonban 
felesleges, ha a párisi kép nem másodfokú álomként illeszkedik az egészbe, 
vagy pedig mindenütt alkalmazandó lenne, ahol álomképek egymáshoz kap-
csolódnak, mint ahogy ezt az Egyetértés kritikusa a bemutató után hang-
súlyozta. Ugyanő kifogásolja, hogy Lucifer eltávozott az alvó Kepler mellől. 

A mindenkor leghatásosabb forradalmi jelenet kapta a legtöbb tapsot. 
Ezt a szereplőkön kívül a jól rendezett tömegjelenetek és főként a gyujtó 
Marseillaise vívták ki. E felvonásvég után kis zavart okozott, hogy a füg-
gönyt nem eresztették le idejében. 

A negyedik és ötödik felvonás azonban már nem aratott ilyen sikert. 
Ennek oka nemcsak a fáradó figyelem, hanem magában a műben is rejlik. 
Különösen kényes dramaturgiai szempontból a londoni szín, amely lényeges 
módosításokkal elevenedett meg a színpadon. A bírálók közül csupán Mihály 
József veszi észre az átalakítás gyengéit. Hibának látja, hogy Ádám és a pol-
gárleány az átdolgozásban teljesen háttérbe szorulnak és kifogásolja, hogy 
Éva apotheozisa a végén elmaradt. A népjelenet zaja e képben sokat elmosott, 
különösen Ádám szavainak értelméből. 

Az ötödik felvonásra maradt a falanszter-jelenet, a jégborította vidék 
és az ébredés. Az ür-jelenet elmaradt; innen bizonyos elmélkedő részeket 
átmentett ugyan Paulay a következő képbe, azonban ezzel a fontos forduló-
pont hiányát nem pótolta. Érdekes, hogy egyetlen kritikus sem hiányolta 
az ür-jelenetet, még Mihály József sem, aki az Egyetértés-ben aránylag legrész-
letesebben bírálta a kihagyásokat. 

A falanszter-képben Jászainak is, Nagy Imrének is volt egy-egy hálás 
jelenete. Az előbbi az anyai szeretet kifejezésére talált megrázó hangokat, 
az utóbbi pedig művészi fokozással intonálta kifakadásait az első fojtott 
közbeszólástól a teljes kitörésig, amikor Éva védelmére kel és szerelmet vall. 
Ami a rendezést illeti, egy kritikus kifogásolta, hogy a falanszterbeli munkások 
nem voltak egyformán öltözve. 

Az eszkimó-szín elején fárasztóan hatott az ide beiktatott hosszú elmél-
kedés. A közönség ennek ellenére szakadatlan, buzgó figyelemmel kísérte 
végig a négy óra hosszat tartó előadást és az előadás végén sem fukarkodott 
tapsban és kihívásokban. Paulay Ede a következő egyszerű szavakkal örökí-
tette meg Napló-jában ezt a magyar színháztörténelemben nagyjelentőségű 
napot: 

«21. péntek. Hétkor keltem. Rám virradt végre a nagy nap. Jártam-
keltem egész délelőtt — nem volt nyugtom. Végignéztem az öltözőkben az 
összes ruházatot. Délben Gyulai volt nálam. Két órakor leckét adtam az 
iskolában. Háromkor végigmentünk a színházi törvényeken. Öt órakor haza-
jöttem, de csak egy kevés szőlőt ettem. Hat és fél órakor megkezdődött a nyi-
tány. Telt ház gyönyörű közönséggel, mindenki arcán a várakozás és kíváncsi-
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ság izgatottsága. A nyitány hosszú és fárasztó volt. Végre felment a függöny, 
a három előjátéki kép roppant hatást idézett elő. Az egész ház tapsolt és 
hívott, végre kimentem, kétszer egymásután. A siker el volt döntve és képről-
képre fokozódott. A párisi jelenés után egy kis zavart okozott, hogy a füg-
gönyt nem eresztették le. A súgó tévedése volt. De a közönség nem vette 
észre, oly nagy volt a Marseillaise hatása, mely végig megmaradt ugyan, de 
a későbbi képek már nem nyujtanak alkalmat a kitörésre oly mértékben, 
mint az előbbiek. Legszebb diadalaim legnagyobbját ünnepeltem. Az ember 
tragédiája hatalmasan sikerült. Előadás után bankettet rendeztek az írók 
tiszteletemre. Jelen voltak : Podmaniczky, Gyulai, Beöthy Zsolt, Vadnay, 
Győri, Visi, Bartók, Mikszáth, Csiky, Ábrányi Kornél és Emil, Rákosi, Kárf fy, 
Szépfaludi, Ujházi, Bercsényi, Gyenes, Vizvári, Földényi, Benedek. Reggel 
három órakor mentünk szét. Én haza s mindjárt lefeküdtem». 

* * * 

Azóta örökre elpihent Paulay Ede. A Nemzeti Színház igazgatása terén 
számos érdemét jegyezték fel a színháztörténészek, de mind közül talán leg-
nagyobb és legjelentékenyebb az a tette, hogy ötven évvel ezelőtt ennek 
a bemutatónak életrehívásával elindította a Tragédiát változatos színpadi 
pályáján. 

Németh Antal. 

Bécs 250 éves felszabadítása és a magyarok. 
Kétszázötven évvel ezelőtt, Szent Mihály havának második vasárnapján, 

vagyis 1683 szept. 12-én világtörténelmi eseménnyé vált a töröktől ostromolt 
Bécs felszabadítása. Harmadfélszázad óta annyi érdekes és mélyenjáró vál-
tozáson ment keresztül az emberiség, hogy a sok «világtörténelmi esemény» 
közepette szinte hajlandók vagyunk egy kissé kételkedni ennek «világtörté-
nelmi» jelentőségében. Pedig nincsen okunk a kétkedésre, különösen nincs 
akkor, ha ennek a felszabadulásnak a közvetlen előzményére és következ-
ményeire gondolunk. Előzménye az a katasztrofális vereség, mely a fel-
szabadító hadak által Bécs falai alatt érte a törököt és ennek első eredmé-
nyeként végét jelentette a 61 napos bécsi ostromnak. Következményei e sike-
reknek pedig nemcsak Lipót császár és király poziciójának végleges meg-
erősödése X I V . Lajossal szemben, hanem az addig nagyhatalmi szerepet 
játszó török uralomnak összeomlása, idők folyamán balkáni hatalmának 
teljes pusztulása. Úgy az előzmény, mint a következmények tehát ugyan-
csak jelentősek az egész világra nézve. De még ennél is jelentősebbek magyar 
szempontból. Még a legegyszerűbb történelmi kézikönyvekben is meg van 
írva, hogy a Bécs ostromára felkészült török hatalomnak egy tehetséges, de 
nagyravágyó magyar főúr volt a szövetségese, aki török siker esetén végle-
gesen is fejedelme lett volna Magyarországnak. De mert a siker elmaradt, 
letűnt e török szövetségesnek, késmárki Thököly Imre kuruckirálynak a csil-
laga. Az is el van még mondva, hogy a Bécs falai alól elűzött török a Duna 
vonalán menekült. A diadalmas ellenfélnek tehát hazánkat is fel kellett sza-
badítania, hogy valóra válthassa nagy reményét: a törököt még Konstanti-
nápolyból is kiszorítani. Mert nem kevesebbről volt szó, mint erről. 

Érdemes tehát egy kicsit visszatekinteni erre a 250 éves eseményre és rajta 
nem annyira világtörténelmi, mint inkább magyar szempontból elmélkedni. 
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Mindjárt első kérdésként az merül fel gondolataink között, hogy mi juttatta 
Thökölyt a törökök táborába? 

Thökölyt éppen úgy, mint a mohácsi vész után igen sok magyart, 
a nemzetünkkel összeforrni nem tudó királyi dinasztia politikája vitte a török 
felé. Ugyanaz, ami még a dinasztiahű Bocskait is eltávolította annak idején 
Rudolf király mellől. Az újabb történetírás eléggé tisztázta, hogy a török 
által megcsonkított, Erdély nélküli kicsi Magyarországért királyai öncélú 
politikát nem folytathattak. Érdekeik nemzetünkkel nem azonosulhattak, 
hisz többnyire nemcsak német-római császárok, de az osztrák tartományok 
urai is voltak. Ha közülük egyesekben meg is volt a nemzetünk iránti jóakarat, 
a körülöttük levő, többnyire idegen tanácsosok miatt ez a jóakarat ritkán 
érvényesült. Ha az uralkodók nem is, de a tanácsosok a legtöbbször gyülölték 
a magyarokat. Szálka volt szemükben a sajátos magyar rendi alkotmány 
nem egy jogszabálya, majd a protestantizmus elterjedése óta az alattvalók-
nak a dinasztiával ellentétes más vallása. Igy nem csodálható, ha a nemzet 
és dinasztia között nem egyszer összeütközések is támadtak, melyekben az 
önálló Erdélynek és rajta keresztül legtöbbször a töröknek is nevezetes szerep 
jutott. A X V I I . században, mikor a központosító hatalmi törekvések az ural-
kodók részéről különösen előtérbe jutottak, a rendi jogok még bántóbbakká 
váltak a bécsi tanácsosok előtt. Királyaink Bécsből irányították összes orszá-
gaik ügyeit, többnyire idegen tanácsosaikkal. A 30 éves háború lezajlása 
után ez a város központi helyzeténél fogva is a legalkalmasabb volt arra, 
hogy egy dunamenti monarchiának legyen a központja. Ennek a városnak 
a megvédelmezése volt legfőbb törekvésük. Csonka országunk még meglévő 
erős várai, Komárom, Győr, Pozsony, ennek a városnak voltak az elővárai. 
Csak mikor Bécs is veszélyben forgott, szánta rá magát Montecuccoli a táma-
dásra. Győzelme ellenére megkötötte a csúfos vasvári békét. A nemrég elfog-
lalt Érsekújvárral együtt mindent a török kezén hagyott, de ezzel elérte, 
hogy 20 évre biztosítva volt a béke és titkon még azt is megígérte a török, 
hogy semmiféle magyar felkelést nem támogat. Erdély önállásának is ekkor 
már Apafi alatt vége volt. Mikor a vasvári béke miatt keletkezett Wesselényi-
féle összeesküvést a bécsiek vérbefojtották, Lipót egészen nyiltan fogott az 
abszolút uralomhoz. Legfőbb tanácsosa (Hoeher) szerint «minden magyar 
áruló». A zsoldosokkal elárasztott országban dühöngtek a császári kapitá-
nyok. Nem túlzás, hogy napirenden voltak a kivégzések : akasztás, karóba-
húzás, lefejezések. Akik menekülhettek, azok Erdélyben nem sok támogatás-
ban részesültek, hisz a törököt és így hűbéresét, kötötte a vasvári béke. 
Egy Erdélyen kívüli főúr, Thököly Imre gróf még így is sikereket tudott 
elérni, bár a bujdosókból lett kurucok ellen Spankau, Cobb és társai irtóhad-
járatokat rendeztek. Mindezt nem Lipót cselekszi, de az ő nevében folytatják 
— «Magyarország az ő uralma alatt többet szenvedett, mint valamennyi török 
szultántól együttvéve.» — És ez nem egy kuruckodó történetíró megállapí-
tása (Marczali Henrik : Magyarország története, 547. lapon). 

A török felfigyel Thököly sikereire, aki ekkor már némi segítséget is kap 
Lipót nagy ellenfelétől, X IV . Lajostól, aki a «hitetlen» törökkel is összekötte-
tésben van, ha mindjárt ő «a legkeresztényibb» uralkodó. Lipót kénytelen 
visszatérni az alkotmányosság útjára és összehívja az 1681-i soproni ország-
gyűlést. Thökölyvel is tárgyalásokat kezd, de csak vonakodva teljesíti egy-
némely kívánságait, pedig akkor már a nagyvezér nyiltan támogatta a magyar 
felkelést. 1682-ben díszes kaftánt, koronát és athnamet küld Thököly szá-
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mára. A tettrevágyó Kara Mustafa titokban Bécs meghódítására vágyakozik. 
Céljainak igen megfelelne a tehetséges, vezéri szerepre termett Thököly, aki 
különben is keresi a nagyvezér kegyét, mert az ő révén Apafi után az erdélyi 
fejedelemség megszerzését is remélheti. De azért még megbékülne Lipóttal, 
ha az átengedné neki Felső-Magyarországot a Vágig. Bécsbe küldött követe, 
Szirmay, ott ki is jelenti: ne higyje az udvar, hogy a magyar nem szeretne 
szabadulni a töröktől. . . 

Mikor 1683 tavaszán nyilvánossá lesz, hogy a török készülődés Bécs-
nek szól, a szorult helyzetbe került udvar még akkor is csak úgy véli, hogy 
Thököly elégedjék meg néhány megyével a Tiszántúl. Nem csodálható tehát, 
hogy ilyen körülmények között Thököly nem békült. Neki a török mellett 
kellett maradnia annyival is inkább, mert ennek ereje többnek látszott, 
mint a Lipóté. És ha ebben az időben nem egy olyan pápa ül Szent Péter szé-
kén (X I . Ince), aki ádáz ellensége volt a töröknek (ki ellen ifjúkorában még 
fegyverrel is harcolt lengyel földön), akkor Lipót reménytelen helyzete meg 
lett volna pecsételve. Nyugaton a török ellen ú. i. nem kapott szövetségeseket. 
A német választók közül is csak a bajor fejedelemre számíthatott. Mit tudott 
tenni a pápa ? Sokat. — Félig-meddig rábírta X I V . Lajost, viselkedjék leg-
alább úgy, hogy Németország és a többi keresztény fejedelem ne tartson 
győztes fegyverétől. Lengyelországban pedig sikerült leküzdenie a francia 
befolyást és rábírta Sobiesky ( I I I . ) János királyt meg az országgyűlést, hogy 
Lipóttal megkössék a szövetséget. Végezetül nemcsak óriási pénzösszegekkel 
segítette a pénznélküli Lipótot, de felhatalmazta arra is, hogy örökös orszá-
gaiban az egyháziakra rendkívüli török-adót vethessen ki. 

A török nagyvezér arra számított, hogy az első rohamra elesik Bécs. 
Nem lesz tehát ideje sem a lengyeleknek, sem másoknak oda segítséget vinni. 
Lipót összes hadereje nem volt több 31.000 embernél. Vele a vezér, Lotharin-
giai Károly herceg a török elől visszavonult. Bécstől északra átkelt a Duna 
balpartjára és onnan akadályozta Thököly Bécs felé közeledését. 

Kara Musztafát nagy csalódás érte Bécs alatt. A modernül megerősített 
város mindenképpen felkészülve fogadta a 90.000-nyi török hadat. A sáncok 
és erős falak mögött 11.000-nyi katona és 8000 jól felfegyverzett polgár, diák 
és mesterlegény védekezett, sőt támadott Stahremberg Rudolf gróf parancs-
noksága és Liebenberg János polgármester vezetése alatt. Aug. 27-én a nagy-
vezér sürgős levélben hívta Thökölyt és hadait, de Thököly kitért a felszólítás 
elől. 17.000-nyi hadát a Felvidék védelmezésére tartogatta. Átkozták is 
a törökök később eléggé érte. Viszont Sobiesky annál inkább nagyra becsülte 
érte. Mikor Thököly szerencsecsillaga lehanyatlott, fáradhatatlanul és őszintén 
közvetített érdekében a bécsi udvarnál. Az udvar azonban akkor már Thököly-
től nem tartott, Bécstől való távolmaradását nem méltányolta és sorsára 
hagyta. 

Az ostromolt Bécsnek volt mindene. 262 különböző nagyságú ágyúja, 
lőszere, két lőpormalma, 100.000 q lisztje, 169.000 akó bora ; csak pénze nem 
volt zsoldfizetésre és egyebekre. Bécsújhely püspöke, a magyar kamara elnöke, 
a gyászos emlékű Kollonics Lipót (aki Bécsben a tábori kórház ügyeit látta el) 
ezen úgy segített, hogy lefoglalta «kölcsönbe» az esztergomi érsekprímás közel 
félmillió forintnyi pénzét és értékeit. A győri püspöknek, Széchenyi György-
nek is Bécsben volt elhelyezve 61.000 forintja. Kollonics ezt is felhasználta. 
A nehéz napokat átélt Bécsnek a pénzzavarát tehát magyarok pénzével 
szűntették meg. A parancsnokok között volt a vitéz Serényi János gróf, 
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a szatmári ezred parancsnoka, aki éppen szabadságát töltötte a császári város-
ban. A polgárok között Liebenberg után a legtevékenyebb volt Fockhy Dániel, 
később Bécs város polgármestere. Származásáról a forrásmunkák nem tesz-
nek említést, de neve után magyar eredetére következtethetünk. 

Egykori feljegyzések szerint 100.000 lövedék hullott a városra. Noha 
az ostromló had minden erejét egy helyre, a Burg-bástya és Löbel-bástya 
közötti védőfalra koncentrálta, csak szept. 4-én tudta ennek előbástyáját 
(a ravelint) elfoglalni. Akkor már 30.000 embert veszített, mert a táborban 
időközben a járványos betegségek is nagy veszteséget okoztak. Nem volt 
ment ettől a város sem, melynek ágyúi kezdtek hasznavehetetlenné válni, 
védői pedig már a kimerültség végső fokára jutottak. 

Lotharingiai Károly hadai azonban mind jobban és jobban gyarapodtak. 
Megjöttek a bajorok, a szászok. A gyülekezőkhöz frank és sváb csapatok is 
csatlakoztak. Addig azonban támadásra még sem merték magukat elhatározni, 
míg a vitéz Sobiesky is táborukban nem volt. Ezzel 17.000 lovassal és 10.000-nyi 
gyalogossal növekedett a számuk. A Bécset környező hegyeket Kara Musztafa 
elmulasztotta idejében megszállani, így a szövetségesek a legnehezebb akadá-
lyokon átjutottak. 70.000 ember ereszkedett le a Bécsi-erdő, Kahlenberg és 
Leopoldberg mögül. Kara Musztafa mulasztását tetézte még azzal, hogy 30.000 
janicsárját a bástyafalak előtt hagyta és így seregét megosztotta. Sorsa Bécs 
előtt beteljesedett. 

A megvert sereg mindent maga mögött hagyott, futott Győr-Eszter-
gom-Buda irányában. Bécs megmenekült! A félhold fénye elhalványult és 
ha Konstantinápolyig a szövetségesek nem is jutottak el, a török nagyhatalom 
végérvényesen a hanyatlás útjára jutott, hazánk felszabadításának a mun-
kája pedig megindult. . . E világraszóló események tehát nem közömbösek 
a magyaroknak és felidézésük érdemes mindazoknak, kik becsülni tudják 
a multat és annak hőseit. 

Mesterházy Jenő. 

A «Napkelet» elbeszélés-pályázata. 
Folyóiratunk júliusi számában jeleztük, hogy a Napkelet pályázatot ír ki 

elbeszélésre. Ez a nagymultú műfaj a napilapok kurta «tárca-cikkeinek hatása 
alatt mintha veszíteni kezdene, szerte a világon, súlyából, mondanivalóinak 
jelentékenységéből, formájának tömörségéből. A komoly irodalmi folyóiratok 
feladata, hogy helyet biztosítsanak az írók nem tiszavirág-életre szánt írásainak, 
a magasabb célkitűzésű, irodalmi becsvággyal alkotott szépprózai műveiknek. 
Ezt tette eddig is a Napkelet, most e pályázat kiírásával újból sarkalni óhajtja 
íróink becsvágyát. Minden megkötöttség kizárásával, csupán a terjedelmet 
korlátozva 4-től 20-ig terjedő gépírásos oldalra, a Napkelet pályadíjakat tűz ki 
elbeszélésre : 

I. díj : 300 pengő, II . d í j : 200 pengő, I I I . díj : 100 pengő, 

— ezenkívül fenntartja magának a jogot, hogy egyes elbeszéléseket dicsérettel 
kitüntetve a szokásos honorárium ellenében közlésre elfogadjon. Az elbeszélések 
név nélkül, gépírva, jeligés levél kíséretében küldendők be ez év szeptember 30.-áig. 
A pályaműveket folyóiratunk szerkesztőbizottsága és meghívott kritikusok 
bírálják felül. A pályázat eredményét 1934 január 1-én megjelenő számunkban 
közöljük és a díjakat is ugyanekkor osztjuk ki. 


