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CAROLINE PICHLER MAGYAR KAPCSOLATAI
Caroline Pichler a bécsi biedermeier egyik - ma már régen feledésbe me

rült - kedvelt író- és költőnője volt. Hatvan kötetre terjedő oeuvre-jéből több
kiváló művet franciára, angolra, dánra, csehre, lengyeire és magyarra is lefordí
tottak. De nemcsak mint író szerepelt, hanem mint társaságbeli hölgy is, akinek
szalonját a szellemi élet kiválóságai keresték fel. A svéd költő és utazó Atterbom
ilyen megjegyzést tett róla: "Pichiel' és a Szent István-dóm Bécs két nevezetes
sége." Nekrológja pedig "Bécs Recamier"-jeként emlegeti.

A szellemi, irodalmi és társadalmi életben való [ártasságot kis korától kezdve
szokta meg. Apjának, Mária Terézia udvari tanácsosának házában az irodalmi,
zenei, művészeti és tudományos élet számottevő alakjai fordultak meg. Hogy csak a
zenészeket említsünk: Mozeet; Haydn, Paisíello, Cimarosa, Salieri és Cherubini
voltak a szalon híresebb látogatói. Nem egészen büszkeség nélkül emlegeti Caro
line emlékirataiban (Denkwürdigkeiten aus meinem Leben) gyermekkorának szép
emlékeiről számolva be: "A művészetek éltek és uralkodtak házunkban, költők

vettek körül állandóan".
Ugyanezt elmondhatta aztán a saját szalonjáról. hiszen korának minden ne

vezetessége, aki vagy Bécsben élt, vagy Bécset meglátogatta, illendőnek tartotta
bemutatkozni nála. Ezeken a keddi és csütörtöki összejöveteleken mutatták be a
költők "avant la lettre", vagyis a publikálás előtt műveiket, malyeket aztán meg
vitattak. Voltak zeneI előadások és házi koncertek, élőképeket és színdarabokat
adtak elő. A háziasszony behozatta a gőzölgő szamovárt, melyből illatos teát
töltött a vendégek csészéibe, később ezt a tisztet lánya, Lotte vette át, vagy
pedig kávét szervíroztak és sok jóféle süteményt. Később a fiatalság a benyílo
nagy szobában társasjátékokat rendezett, majd táncra perdültek, míg az idősebb

férfiak komoly témákon vitatkoztak. Tavasszal és nyáron a társaság kint uzson
názott a kertben, melyre Carofine alservorstadtí szép nagy lakása nyílt. Néha a
társaság nagy része vacsorára is ott maradt, és ilyenkor a komódokra helyezett
karos gyertyatartókban és tükrökben villódzó száz gyertya fényénél a komoly
problémákat mellőzve vidám, kedélyes hangulatban fejezték be az estét. Caroline
köréhez tartoztak a magyar mágnások közül gróf Széchenyi Ferenc és családja.

'Zay Imre gróf és családja, és a Magyarországról származó költők: Artner Teréz
és Pyrker László püspök.

Caroline a történész Horrnayr révén ismerkedett meg Széchényi Ferenccel.
Így emlékezik meg ról~moárjaiban: "Hormayr báró ismertetett meg egyik
legkiválóbb gavallérunkkal. gróf Széchenyi Ferenccel. Ennek a hazafias érzésű

embernek köszöni Magyarország a Nemzeti Könytár és a Nemzeti Múzeum meg
alapítását. Mind a régi, mínd- az új irodalom kiváló ismerője volt, és házában
magas műveltségű és nemes gondolkodású emberek gyűltek össze. Nagyszámú
családja körében éit ugyanolyan fennkölt szellemű feleségével, két férjhezment
lányával és három fiával, akik közül kettő szintén nős és családos volt. (István
akkor még nőtlen volt.) E ház éltető szelleme a patriarkális erkölcsöket és egy
szerűséget a társadalmi állást megillető fénnyel és rnéltósággal párosította, úgy
hogy aki csak oda belépett, azt kedélyes jóérzés töltött el. Ebben a fennkölt és
számomra felejthetetlen házban töltöttem sok kellemes órát."

Tavasz közeledtével. 1814-ben, Széchényi és felesége, Festetics Julianna grófnő

meghívták Carolinét leányával, Lottéval, magyarországi bírtokukra. Nagycenkre.
Útjaról többek között ezt írja: "Egy szép májusvégi reggelen útnak indultunk és
Laxenburgon és Wimpassingon keresztül, Kismartont elhagyva, először életünkben
átléptünk a szomszédos Magyarország területére. A gróf úgy intézte, hogy váltott
posta révén már délben megérkeztünk Sopronba, ahol házában fogadott. Meg
mutatta könytárát, gyűjteményeit és egész, praktikusan és ízlésesen berendezett
otthonát. Ebéd után kocsin birtokára indultunk, mely csak egy órányi távolságra
esik Soprontól. E város. környéke barátságos, mosolygó szőlődombok kerítik.
Nagyezerik felé mind laposabb lesz a vidék. A kastély szépen ápolt kertek köze
pett fekszik, és amint a széles úton kocsink tovagördült. minden bokorból csalo-
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gányok csattogása ütötte meg fülünket, melyeket a grót szerelmük és dalolasuk
idejére különös gonddal ápolt. Egyformán törődik új madarak szerzésével és a
meglevők gondozásával. A költés idejében az összes macskákat összefogatla a
kastély közelében és soproni házába viteti, ahol jól tartják őket. A. költés idejének
elmúltával megint visszahozatja őket. Val~ban, a kastély körüli bokrokból egész
napon át meg nem szűnő hangverseny zendült fel és dalolás, csattogás, fütyülés
és fuvolázás töltötte be az egész nyári éjszakát, a lakók fülének .és szívének
nagy gyönyörűségére."

Caroline Nagyceriken ismerkedett meg báró Zay Irnrével, feleségével, akkor
tizennégy éves fiúkkal, a költőnővel, Artner Terézzel és annak testvérével, Wil
helrninével.

Zayék meghívták Caroimét. férjét és leányát birtokukra. Bucsárira és ősi vá
rukba, Zay-Ugróczra, ahol Pichlerék 1815-től 1822-ig sok kellemes nyári hetet
töltöttek. Az új barátság kezdetén ezt írja Caroline: "... Olyan szívesen fogadtak,
mintha már évek óta ismertük volna egymást. Hosszú életemben ritkán fordult
elő, hogy új ismeretség ilyen rövid idő alatt a szívemhez nőtt." Szoros és mély
barátság fűzte a magyar mágnásokat a bécsi írónőhöz. és ez a barátság a sírig
tartott. Zay Imrét 1831-ben vitte el a kolerajárvány. A bucsáni kastélyban al
kalma volt a magyar nemesség vidéki életét megfigyelni: "A magyar vidéki élet
abban az előnyben van az osztrákkal és csehvel szemben, hogy nem egy birtokos
uralkodik egymaga egy gyakran igen nagy uradalom felett, hanem egy faluban
több, bár jelentéktelenebb birtokos (compossessores) igénytelenebb, de nem min
den valódi kényelmet nélkülöző nemesi udvarházában él télen-nyáron, és ilyen
módon a szomszédok művelt és gyakran tehetséges és ismeretteljes emberekből

álló társadalmi kört képeznek. Elkényeztetett nagyvárosi ember előtt különösnek
tűnhet néha fel, ha egy ilyen nemesi udvarba lép, amelynek egyszerű földszintes
házát Ausztriában legfeljebb a gazdasági intéző lakásának tarthatná; és most a
fehérre meszelt vagyegyszerűen festett, de tiszta szobákban a vas-, vagy a
cserépkályha mellett elegáns bútorokat, nem jelentéktelen könyvtárat, vagy ter
mészettani gyűjteményt és mindenekelőtt egy tömeg' ezüstöt talál a háziasszony
totlettasztalán. vagy az étkező asztalon. Ezek a körűlmények teszik, legalábbis
Magyarországnak azon részén, melyet megismertem, a vidéki életet még télen
is vonzóvá és fejlesztik a társadalmi élet kifinomulását."

1!l19-ben az egész nyaraló társaság átköltözött Bucsánról Zay-Ugróezra. Caro
line mernoárjaiban a következőket jegyzi fel: "Éjszaka kettőkor felébresztették az
egész társaságot. Mindenkí sietett felöltözni, gyors reggeli, csomagok elkészítése
- a nagy kofferek már társzekerekkel egy nappal előbb elmentek -, és las
sankint gyülekeztünk a kastély udvarában, ahol a fogatok már készen álltak.
A csomagokat elhelyező cselédség laternáí és fáklyái némi fényt vetettek a sö
tétségbe. Egyelőre azonban még csak a hangokról ismertük meg egymást Végre
három és négy közt minden rendbe jött, és a társaságot beosztották a kocsíkba.
Eppen hogy egy kicsiny fénysav mutatkozott. a láthatáron, amikor kijutottunk a sza
badba. A szent fény, mint minden igaz és jó a világon, lassacskán, d,e ellen
.állhatatlanul erősödött és növekedett, és lassan kezdtük egymást és a k./örnyéket
felismerni. Most már világosabb lett, és megláttuk magunk előtt a dombvidéket.
melyről Freistadtá kastélya tekint le. A kocsik a Gábor-hegyre mentek fel, egy
közepes magasságú hegyre és minden lépéssel nőtt és szélesedett látókörünk és
rnínd több község, földek és mezők tárultak szemeink elé. Most elértük a hegy
tetőt és ebben a pillanatban feltűnt a nap a láthatáron, világosságot és életet
árasztva a tájra. Szép pillanat volt ez, mely az emberben áhítatos' érzelmeket
kelthetett fel."

Ezen a nyáron híres vendég érkezett Zay-Ugróczra : a nagy drámai költő,

Grillparzer. Tulajdonképpen Wilhelmine Artner, a költő testvérének esküvőjére

jött, melyet az barátainál az ugróezt templomban ünnepelt. Valójában azonban
azok a gyöngédebb érzelmek hozták Grillparzert Ugróezra. melyek Lottéhez,
Caroline szelíd és bájos leányához füzték. Éppen első olasz útjáról érkezett,
amelyet az udvar segítségével tett, hogy anyja öngyilkossága után elborult kedé
lyét felderítse. Ugróczon vidám hangulatban részt vett a társaság kirándulásain,
zenei előadásain, ő maga is gyakran zongorázott Lottével négykezest. részt vett
a sétákon, játékokon; mégis előfordult, hogy elkomorodott és senki sem tudta,
míért, Ez a zseniális költő önmarcangolóan hajolt saját lelkének örvényei fölé,
soha nem csillapodó kétségek gyötörtek, nem bízott magában, műveiben, sorsá-
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ban. Lotte viszonozta érzelmeit, de Gríllparzer nem tudta elhatározni magát,
hogy életét a lányhoz kösse, Elment Ugróczról az esküvő után, anélkül,hogy
döntött volna. 11122-ig járt még Pichlerékhez, azután elmaradt tőlük.

Artner Teréz írónőt Caroline Zayék révén ismerte meg, és ebből az ismeret
ségból évekíg, vagyis Teréz haláláig tartó szoros barátság lett. Teréz Magyar
országon, Semptén született; műveit német nyelven írta. Apja Artner Lipót
altábornagy volt, akivel 1792 óta Sopronban élt. 1800-ban kiadott Marianne Tiel
lel együtt egy verses-kötetet: "FeIdblumen auf Ungarns Fluren gesammelt von
Nina und Theone." (Mezei virágok Magyarország földjeiről, gyűjtötték: Nina és
Theone.) Theone Teréz költői neve. Költészetének tárgyait saját életéből merítet
te, melyben sok szomorúság és csalódás érte. Elbeszéléseket és drámákat is írt.
A Pichler-Artner barátság költői kifejezésre is jutott egymásnak ajánlott költe
ményekben, Teréz részéről pedig egy elbeszélésben is ("Die Rettung" "A meg
mentés"). Artner Teréz 1829-ben halt meg, 57 éves korában, Caroline mély fáj
dalommal gyászolta.

A Hormayr-féle hazafias körhöz és Caroline társadalmi köréhez tartozott a
magyar származású, nagytudású felső-eöri Pyrker László, a lilienfeldi ciszterci
kolostor apátja, később egri érsek. A nemzeti megújulás jegyében szintén a tör
ténelemből merítette buzdító és lelkesítő témáit. Főművei a "Tunisias" és a
"Rudolphias". Caroline gyakran meglátogatta férje kíséretében a lilienfeldi apát
ságot, ahol a tudós páterekkel lelket és szellemet felüdítő beszélgetést folytatott.
Kirándulásokat is tettek a környékre; innét merítette tárgyát történelmi regé
nyéhez, a "Grafen von Hohenberg"-hez. Pyrker László műveit kortársai igen
nagyra becsülték; ma már azonban csak az irodalomtörténészek ismerik őket.

Magyar tárgyú történelmi drámái : "Die Korwinen", "Karl der Kleine", "Zrínyi's
Tod" ("A Corvinok", "Kis Károly", "Zrínyi halála") nem ébresztettek nagyobb
vísszhangot, viszont a "Zrínyi" Körnert ilyen című tragédiájára inspirálta.

Hormayr körének hazafias törekvései kedvezően hatottak az osztrák nép
hangulatára. A magyarokban nem az elégedetlenkedő, törökkel szövetkező ku
rucokat látták, hanem a lovagias nemzetet, amelyik a királynőért "életét és vérét"
ajánlotta föl, és amely anagy birodalomnak értékes és hasznos tagja. Pichler
nagy lelkesedéssel vette át eszméit. A történelmi regényeiben előforduló magyar
alakjait rokonszenves és nemes jellemeknek alakítja. Nagyon kedves balladát
írt jóval Arany "Szibinyáni Jank"-ja előtt, megírta a gyermek és a holló tör
ténetét.

Caroline Pichler két nagy sikerű történelmi regénye, "Die Belagerung Wíens"
(Bécs ostroma) és "Die Schweden in Prag" (A svédek Prágában) után elhatározta,
hogy Budavár visszafoglalásának történetét is meg fogja írni. A történelmi ta
nulmányok mellett azonban az események helyszínét is meg akarta ismerni. El
határozta, hogy Budára utazik. Útja közben Esztergomban megtekintette az épü
lésben levő székesegyházat. Mély benyomást keltettek benne az ásatások munkái,
a dóm nagyszerű méretei és a Bakócz-kápolna áthelyezése, melyet az építészek
16 ezer darabra szedtek szét, és a dóm oldalkápolnájaként újonnan felépítettek.
"Ilyen átszállításnál az ember Aladdin csodakastélyára gondol" - jegyzi meg em
lékiratában. Külön csodálattal említi ~ dóm alatt elhúzódó katakombákat és
azok zseniálisan megoldott világítását. Ugyanaznap elérték a fővárost. Nagyon
különösen hatottak rá a köralakú török épületek, a fürdők és Gül Baba sírja;
ezeket igen otrombának találta. Amint a hajóhídon áthajtottak. a két, folyóval
összekötött város Prágára és annak fekvésére emlékeztette. Viszont "nagyszerű

látkép, szépség és az épületek nemessége és régisége szempontjából Budát, Pestet
és Prágát nem is lehet összehasonlítani" - mondja. "Ez a két város, Buda és
Pest, melyek körülbelül 150 év óta vannak megint keresztény kézen, nem ékes
kedhetnek a ragyogó múlt olyan emlékeivel, mint Prága."

Egy hétig tartózkodott Budán és Pesten. Ezalatt sikerült a regényhez szük
séges adatokat megszerezníe. A regény, "Die Wíedereroberung von Ofen" 1829
ben jelent meg. Ugyanebben az évben megjelent magyar nyelven is Agárdi György
fordításában: "Buda várának visszavétele" címen. (Pest, 1829. Hartleben C. Adolf.)
Pichler minden regényében szigorúan ragaszkodott a történelmi hűséghez. A tör
ténelmi események ügyesen rajzolt forgatagába állítja bele elképzelt hőseit, ro
mantikus történet keretében. A magyarokkal való együttérzése a regény minden
során átcsillan.

M. JANKOVICS NELLY
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