
Feljegyzések. 
GRÓF ZICHY JÁNOS. 

A titokzatosság sötét fátyolába burkolt egyé-
niségeknek van a triviális küzdelmek 

porondján harcoló modern társadalomban a 
legnagyobb tekintélyük. Napjainkban, mikor 
minden a nyilvánosság előtt játszódik le és 
minden erőkifejtést, szándékot, törekvést rek-
lámok nagyharangja tesz közhírré és az em-
berek kacér pózokkal, színészkedő mozdula-
tokkal és a szóvirágok tüzes ballasztjával 
törekesznek magukra vonni a közfigyelmet, 
tényleg ritka érdekes kontrasztot jelent félre-
vonulása, titokba merülése egy olyan egyéni-
ségnek akinek anyagi és társadalmi hatalma 
döntő befolyású lehetne életünk igen sok 
terrénumán, akkor is, ha akaratát nyilvánosan 
dokumentálná. 

Nem titok úgy-e bár, hogy Ferenc Ferdinánd 
trónörökösre gondolunk, aki felé társadalmi 
és közéleti nagyhatalmasságának minden cse-
lekedete és szándéka tekint epedve, aki felé 
remegő kérdések zuhatagát küldik, de nem 
direkte, hanem egy államférfiú, gróf Zichy 
János útján. A nagy protektor misztikus egyé-
nisége a titokzatosság egy-egy fátyol redőjét 
vetette Zichy János gróf daliás alakjára is. 
mert ő talán az egyetlen ebben az agyonmu-
togatotf, leleplezett, magasztalt és kommentált 
közéleti sociétásban, akit még legélesebb újság-
írói szem sem tűdott teljesen kifürkészni. 

Zichy János, a magyar közélet nagy szfinxe, 
akinél a tipek sohasem váltak be, aki minden 
cselekedetével szinte revelációszerű meglepe-
téseket keltett. Hagyományai és neveltetése a 
legszélsőbb ultramontánság fekete köpenyébe 
burkoltak, a néppárt vezéregyénisége volt és 
mikor ez a párt a fekete lobogók vészes 
lebegtetésével indult zarándok útjára Zichy 
J ános kilépett közülök, cselekvő szerepre 
vágyott és elfoglalta örökét. A kongregációk 
felujjongtak, a kolostorokban örömtüzek gyúl-
tak és Zichy J ános gróf kitessékelte Barkóczy 
Sándor bárót a középiskolai ügyek referensi 
székéből. Pompásan kifaragott jéghideg mon-
datokban védelmezi meg a kongregációkat, a 
radikálisok támadásaival szemben és olyan 
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áhítatos páthosszal magasztalja hitének szép-
ségeit, hogy a katholikus püspökök szinte 
megreszketnek a gyönyörűségtől, ezalatt azon-
ban biztosítja személyes tekintélye, szinte 
fedezi a főrendiházban a kálvinista junker 
Tisza István kétségbeesett elszántságától szug-
gesztióba tartolt nemzeti munkapártot, vissza-
tartja Prohászka Ottokárt és Majláth püspö-
köket a véderőreformnak főrendiházi tárgya-
lásaitól, egy szóval az összes kiáltványoknál, 
bárósításoknál, Pályi Edés rikácsolásoknál 
többet tesz a kormány érdekében és mégis 
ez a kormány még egy percig sem merte 
hinni, hogy Zichy János gróf teljes szolidari-
tást tart politikájával. 

Ennek a hideg, szép főúri arcnak márvány-
keménysége szinte az érzéketlenség álarcát 
mutató fensőbbséges nyugodtsága, ennek a 
fegyelmezett tónusnak szinte hihetetlen pát-
hosztalan tárgyilagossága megzavarja, meg-
remegteti és a titokzatosság borzadályával 
tölti el a figyelőket, mintha a Belvederi nagy 
úr, Ferenc Ferdinánd nyugodt, komoly szil-
huettéje látszana mögötte. 

H. B. 

©t© 

SAMASSA. 

Magából és magának élt! Ezt írta róla 
Bródy Sándor és ezzel a négy szóval 

valószínűleg jobban jellemezte őt, mint vala-
mennyi másfél-kéthasábos cikk együttvéve, 
amelynek a megírására a halála most alkal-
mat adott 

Megvalljuk, hogy belőle csupán az életének 
ez a nagy és nyolcvan éven keresztül válto-
zatlan munkássága érdekel. Nem érdekes 
jelenség-e, hogy a szeretet vallásának egy 
főpapja aki a szeretetet sem magában, sem 
másoknál nem tudta soha megismerni. Nem 
tudott felmelegedni mellette és nem tudott 
véle közel jutni senkihez. Mert az utolsó 
beszéde is hideg északi fény, esztétikailag 
szép — de hőt alig áraszt. 

Keressük-e az okát ennek a rideg elvonult-
s á g n a k ? És megtalálhatjuk-e? Önként kínál-
kozik magyarázatul Chamfortnak az a mon-
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dása, amit Schopenhauer használ föl a 
Paraenes isekben: „Nem könnyű dolog a bol-
dogság; nagyon nehéz azt föltalálni önma-
gunkban és lehetetlen másutt." Ezt a nagy 
pessimista kiegészíti azzal, hogy „teljesen 
az, ami, csak addig lehet valaki, amig senki 
sincs vele; aki tehát nem szereti a magá-
nyosságot, nem szereti a szabadságot s e m ; 
mert csak akkor szabad az ember, ha egye-
dül van." 

Lehet, hogy a Samassa teljes zárkózott-
ságának ez, vagy egy ezzel közeli rokon-
ságban álló életbölcseleti dogma az alapja. 
Mi mégis inkább azt hisszük, hogy mint sok 
más nagy emberünket, őt is az önmaga nagy 
értékének teljes tudata, esetleg túlbecsülése 
tette olyanná, amilyennek nem tudták őt soha 
megszeretni. Az exclusivitás anyagi, társa-
dalmi, vagy szellemi kiválóságnak a vele-
járója. Nála, már élete derekán egyesült mind 
a három fajtája e kiválóságnak és a keresett 
ideált negyven éves korában önmagában 
találta föl. Szerelmes kellett, hogy legyen tehát 
saját magába. 

Ó, ezek a magukba szerelmes, csupa önzés-
emberek. Milyen könyöríelenséggel tudnak 
átgázolni mindenen, ami útjokban áll. Minő 
ridegséggel tartanak távol mindenkit maguk-
tól, akik egyszerűségükkel, jelentéktelensé-
gükkel zavarnák azt a harmóniát, amit ők 
kizárólag a maguk számára teremtettek meg. 
Megközelíthetetlen magas hegyfokra épített 
váraknak tetszenek mindannyian. Bennük 
milliónyi értékű drága kincs, de mind elrejtve, 
hogy senki ne lássa, senki ne jusson hozzá. 
Csak a legenda beszél róla. 

És a bo ldogság? Az egyik klasszikus 
szerint az ott van velük, mert szerinte az a 
legboldogabb ember, akinek mindene ön-
magában van. Quique in se uno ponit omnia. 
Lehet, hogy nem ez az igazság, de itt a vita 
meddő lenne. Megint eljutnánk esetleg oda, 
hogy mint minden, ez is relativitás. 

Egyesek a szívük vérét tudnák odaadni 
másoknak és másokért — a Samassák nem. 
Ők a maguk részére követelnek minden ál-
dozatot, a magasabb rendüség, a kiválóság 
jogán. És az teszi őket boldogokká. Azt a 
boldogságot, amit a mások szeretete nyújt, 
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visszautasítják; nekik az emberek tisztelete 
kell, a rideg, szentimentalizmus nélkül való 
tisztelet, amit úgy kell kierőszakolni a körü-
löttünk élőktől. Ők az élet örök harcosai. 

. . . Ezek a gondolatok jutottak eszünkbe a 
Samassa halála napján. 

Dr. Ks. 

HIDEG NYÁR. 

Azok akik az események krónikáját figye-
lemmel kisérik és a tapasztalt jelensé-

gekből az egész társadalmi fejlődésre kiható 
törvényszerűségek fikcióit állítják fel, meg-
állapíthatják, hogy ennek a nyárnak nem volt 
olyan jelentős eseménye, amelyben a szere-
lem mint alkotó és romboló erő vitte volna 
a főszerepet. Ámor isten valami bús lethar-
gikus álomba merült, könyű lépteivel nem 
zavarta meg a keserű kenyérrobot után zaka-
toló, vagy az ösztöni jólét dolce far mentéjé-
ben pihenő emberpárok nyugalmát. A világ-
krónika gazságaiban és martirumaiban nem 
a szerelem hulláival, hőseivel és banditáival, 
hanem a profán hideg és mégis érzékeket, 
vért és indulatokat, egész az extázisig felcsi-
gázó pénz törtetőivel, kalandoraival és hajó-
töröttjeivel találkozunk. Amerikában egy egész 
megrontott, korrumpált rendőrségi szervezet 
közreműködésével gyilkolják meg egy játék-
barlang milliomos gazdáját Rosenthalt, mert 
a fürgén guruló aranyak csábító keringése 
milliók vad lihegő vágyódását fokozta egészen 
a bűntettre készség őrjöngéséig. 

Budapesten egy végkép kihasznált némber 
ráncos, elgyötört nyakát szorította agyon a 
Rosenfeld-fiúk sóvár marka, hogy az eleven 
holttest pár gyűrűjét és aranyát megkaparint-
sák. A politikai indulatok paroxizmusa olyan 
erőszakos cselekményre ragadtatta a magyar 
parlament egy közkatonáját, amelynek utó-
játékául esetleg a fegyházat jelöli ki szín-
helyül az itélöbíróság. Nagy drámai válságok 
lebegnek az európai államok felett, a hódító 
politika rövidesen átalakíthatja a világrészek 
térképét, de a szerelem mint az élet nagy 
komédiájának századokon keresztül hatalmas 
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mozgatója most nem zavarja, irányítja, vonja 
bűvkörénél* mámorába a küzdelmek kemény 
országútján vergődő emberiséget. 

Ha jósolhatunk és a jelenségekből követ-
keztetéseket vonhatunk le a jövőre nézve a 
szerelem hanyatlása állandósulni fog és ennek 
indokát a történelmi materializmusnak az em-
beriség minden rétegében való úrrá lételében 
látjuk. A gazdasági és társadalmi jogokért 
küzdő tömegeknek harci lármájában elgyen-
gül és megsemmisül, az az intim epedő só-
hajtás, amelyben a férfi és asszonyszív eseng 
egymásért, a nagy alkotó célok agitációi a 
nyilvánosság viharában törnek utat maguknak 
és a siker gyönyörűsége nagyobb kéjeket 
fakaszt, mint a nemeknek elzárt redőnyü szo-
bában egymáshoz simulása. 

Az asszonyok szuffrazsettes processziók-
ban járják körül a nyilvános tereket, arcukat 
a szónokló páthosz szenvedelme teszi pirossá 
és azok a lyrai tüzek, amelyeket hosszú szá-
zadokon keresztül a poéták égő szemű serege 
öntött verses sorokba, lassan kihamvadnak. 

Minket megremegtet a hidegségnek ez a 
szellője, mert a szerelem csődje a szívhan-
gok tömegharsonákba fulása sok szépségtől 
és művészettől fosztja meg az életünket, a 
sok hasznossági propaganda gyárakat, bru-
tális szervezeteket tervez, amelyek agyon 
tapossák az egyént, a regényes dráma hősö-
ket, valóságos és elképzelt művészálom ékes, 
ragyogó leventéit. 

H. B. 

WILDE BÍRÓJA. 

Wills Albert, a szigetország leghíresebb 
bírója, nyolcvannégyéves korában a 

napokban elhunyt. Angliában ismerték és ked-
velték, de európai hírneve csak azóta datá-
lódik, mióta egy szenzációs pör hősét túl-
szigoru Ítéletben részesített és ezáltal magasra 
lobbantotta nevének lángját, mely eddig csak 
szerényen pislogott néhány sötét bűntől, poko-
lias fényű gyalázatoktól, amelyekben bírásko-
dott. Wills, Wilde Oszkár bírója volt. 

1895. május hó 22.-től—25.-éig folyt le az a 
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tárgyalás, amely az Élet Királyára oly tragi-
kusan végződött. Két évi kényszermunkára 
Ítélte Wills azt az embert, aki a közönség 
tapsviharát égő cigarettával kezében fogadta, 
akit a londoni társaságok óriási szellemi fö-
lénye miatt félistenként ünnepeltek és akit 
az ellenség nagy tömege lesett, hogy lecsap-
hasson reá. És sikerűit. A legünnepeltebb, a 
legzseniálisabb angol író kopaszra nyirva, 
darócruhában tért pihenőre a Reading Gaolba, 
hogy az angolok szánalmas erkölcsbirásko-
dását közelebb hozza a krisztusi könyörü-
lettel. Wildet már igen sokan tárgyalták, az 
irodalomtörténet pontosan kijelölte helyét, 
álbarátainak és az élete utolsó éveiben mel-
lette lézengő álintellektuellek csoportjának 
meglehetősen sikerült hírnevét csonkítani, de 
a szörnyű bíró ítéletét még igen kevesen 
próbálták tárgyilagos szemmel boncolgatni. 

Most ő is odatért, a hová a meggyötört 
fegyence, most bátran kritizálhatjuk a törvény 
nagyszabású és imponáló képviselőjét, aki 
Lynch Arthur ügyében is hivatalos morálja 
által valósággal rokonszenvessé tette magát 
a nagy világ előtt. 

Wilde kedvező társadalmi helyzeténél fogva 
az érvényesüléshez szükséges gyötrelmes időt 
nem ismerte és bizarr, praerafaelista stilü 
öltözeteivel, a komoly, sablonos angol fiatal-
ságból komédiásokat csinált. Atyja meglehe-
tősen iszákos volt, mig anyja a legmagasabb 
idegességben szenvedett. Azt az általános 
társadalmi tömegbűnt, melyet végig egész 
Európában űztek, a nyárspolgár angolok leg-
csökönyösebb kíméletlenséggel üldözték és 
derékbatörő Ítéletet követeltek Wilde számára. 

Wilde nagy sikereket aratott színműveivel, 
roppant vagyont szerzett és ez a nagy vagyoni 
jólét vonta maga után a sülyedést erkölcsi 
életében. Párizs titkos kéjtanyáinak hire Lon-
donban is kikezdték a degenerált hajlamokat, 
és Wildeben nemzetmegrontót láttak, akit be-
börtönzés után is, Anglia kitagadott. Ez a 
felfogás nyilatkozott meg Wills bíró Ítéletében, 
mely mindazonáltal nem volt olyan súlyos, 
mint az a bojkott, amivel Anglia védekezett 
bűneinek neláni káros hatása elől. 

A legmagasabb dicsőségből a legmélyebbre 
sülyedt íróval az angol igazságszolgáltatás 
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elbánt, mert az angol társadalom nem alakos-
kodó, nem könnyelmű és a saját gyermekét 
képes megtagadni, ha a bűn szánalomraméltó 
áldozatává lesz. 

Wills tehát Anglia egyöntetű véleményének 
volt kifejezője, tolmácsolója és hivatalos ha-
talmával nem élt vissza. Meglepő logikai for-
dulalosságu Ítéletében határozottan az író 
mellé áll, akit büntetni akar, hogy bűnhődjön. 
Hisz Wills gondolkozó, okos fő volt, aki talán 

Wildeért az íróért rajongott a benne rejlő 
művészi értékeknél fogva. 

De a bírói talár nem tűri a könyörületet, az 
irgalmasságot és még nincs hivatva dönteni 
afelett, hogy a bűn a gondolkodásmód egész-
ségtelenségéböl származik-e? Majd el fog 
jönni ennek is az ideje és akkor hintsék el 
bölcselkedéseik és aforizmáik nagy tömegét 
a Wilde-kisajátítók, a nagy revisiónál. 

Kázmér Ernő. 

Pelrik Béla vízfestménye után 

TÉLI TÁJKÉP 
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