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ARANY, A NYUGATOS
Irta HAMVAS

A

„Tavasz" legutolsó számában igen szép
cikk jelent meg arról a kapcsolatról, melyben a magyar irodalom nagyjai nyugat
szellemi fejlődésével állottak. Egyetlen pontban
azonban, engedjék meg, hogy a magam meggyőződését is elmondjam. Mert ez a meggyőződés ellenkezik a cikknek Arany Jánosról szóló
részeivel. Az igaz, hogy ezek a nézetek, melyek
Erdély tanulmányában újra megszólaltak, Budapesten agyonbizonyitott igazságoknak látszanak.
Ott nem tartottam szükségesnek a felszólamlást,
mert az általános felfogásnak egész óceánja
állott volna velem szemben. De itthon, ahol
mindnyájunknak kötelessége egy tisztultabb irodalmi felfogás megteremtése, magyar szellemi
termelésünknek jelenleg legelőkelőbb lapjában,
a „Tavasz"-ban, nem hallgathatok.
Arany jenlentőségét és irói jellemét csak úgy
érthetjük meg, ha végigtekintjük azt a fejlődést,
melynek ő a koronája.
A tizennyolcadik század közepétől kezdve, a
politikai törekvésekkel kapcsolatban, egyre nagyobb lett az érdeklődés a népköltés iránt.
Rousseau, a társadalom romlottságát látva, abban
kereste az orvosságot, hogy követelte az ősi,
természetes áltapotba való visszatérést. Rousseau
elvét Herder a költészetre alkalmazva azt hirdette,
hogy a költészetnek is az ősi, természetes alkotásokból : a népköltéstől kell megújhodását
nyernie.
Ez az elv minden művelt nemzet irodalmában
valósulásra törekedett. Burns, Beranger és a
népiesből meritő dalköltők hosszú sora mutatja,
hogy a törekvés legkönnyebben a Urában sikerült. Itt álltak leginkább kész példák a műköltők

JÓZSEF
előtt. A népies elemnek, mint naiv művészetnek,
egyéb műfajokba való beolvasztása nemzetközileg általános törekvés volt, de legtökéletesébben a magyar irodalomban sikerült. A tizenkilenkedik század közepén irodalmunk a világirodalmi törekvések legfejlettebb kifejezője. Ekkor
emeli a népdalt a művészet legmagasabb fokára
Petőfi, a népmondát modernül költőivé teszi
Tompa, a népmeséi elemet regényszerkezetté
emeli Jókai, akkor indul fejlődésnek a népszínmű. Ennek a kornak művészileg legöntudatosabb iíója Arany János.
A magyar népiesen nemzeti irodalom virágzása nemzetközi törekvések megvalósulása volt
és ennek a virágzásnak legöntudatosabb művésze, Arany János, sokkal több szállal fűződik
nyugat nagy irodalmaihoz, mint bármely más
költőnk. A Nibelungének, az angol és skót balladák, Shakespeare jellemző technikája, Tasso
csillogóan meleg leirása, a francia fabliók könynyed mesélgetése, Berangernek versszakonként
való poentirozása, Moore Tamás terjengő bánatossága, Byron egyéni hangulatokkal vegyitett
epikája, Heine érzelmessel vegyült gúnyja ép
úgy megtalálhatók költészetében a kellő helyen,
mint a magyar irodalomban nagy elődeink minden tanulsága a krónikások józan álmaitól Petőfi
János vitézéig.
A negyvenes évek demokratikus küzdelmei
látszólag mindenütt elnyomatással -végződtek,
valójában betöltötték szerepüket. A demokrata
eszmék elterjedése abból a gazdasági átalakulásból fakadt, mely a középkori hübérgazdaságot
nemzetközi versenyre készülő ipari és kereskedelmi küzdelemmé alakította át. Amig a közép-
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kori állam a nemesi osztályon épült föl, addig igazságként mondhatjuk ki, hogy még a legújabb
a legújabb berendezések teremtő ereje a mun- irodalomnak sincs egyetlen számottevő nagy
kásság.- A demokrácia, mely jogokkal látta el a embere sem, aki egyúttal nemzetének kifejezője
nem nemes osztályokat, csak lépcső volt, mely ne volna.
Arany János irodalmunknak
legmagyarabb
a teljes jogegyenlőség felé vezetett, de a fejlődés egy időre, látszólag, megakadt a kapitaliz- költője és ebben van magas értéke a világiromus eddig nem tapasztalt világhatalmi szervez- dalom szemponljából is. A verses epika benne
érte el a fejlődés legtökéletesebb formáját.
kedése által.
. A jogokhoz jutott polgári középosztály lett „Toldi"-hoz fogható remekmű a bomeroszi epoennek megteremtője és hogy halalmát állandó- szok óta nem keletkezett. „Buda halála" is, az
sítsa, a nemesség nemzeti hagyományainak örö- újkori irodalmak hasonló tárgyú munkáinak maköséül tekintettet magát és az ősi dicsőség iránt gasan fölötte áll. A balladában Goethe líraibb
való lelkesedésre nevelte ifjúságát, amig gazda- ugyan, de Arany drámaibb és ennélfogva nagysági élete mindinkább nemzetközi alapokra he- sz.rübb. Hogy az úgynevezett nagy népszerűség
nem jutott ki neki mégse, annak az az oka, hogy a
lyezkedett.
Mennyire öntudatos és a nyugati fejlődést tizenkilencedik század második felében az érdektisztán látó művész volt Arany János, mi sem lődés a verses elbeszélés iránt színié teljesen
mutatja jobban, mint az a tény, hogy a hetvenes megszűnt, másrészt nyelvünk rokontalan volia épen
évek folyamán keletkezett munkáiban már szociális legtökéletesebb kifejlődésében nehezíti meg Arany
problémákkal találkozunk. A magyar társadalom formai szépségeinek lefordítását.
Mennyit lehelne még elmondani arról, hogy
két rettentő betegségét: a női ledérséget és szerencsejáték pusztítását a „Tetemre hivás"-ban és Arany az általános emberi fejlődésnek mekkora
a „Hídavatás"-ban mutatja be romboló hatásaival. prófétája, vezére volt? Csak a bűnről és bűnHány nemesi kúria új lakóitól lehetne mégkér- hödésről való elméletére mutatok rá. Közvetlenül
dezni, mi tette tönkre azt a családot, mely év- a háború előtt kezdett a német jogászok gyűlése
századokon át lakta ezt a helyei? Azt a feleletet foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy mennyire
nem logikus a bűnre valamely büntetés kiszabása,
kapnánk rá: Az asszony és a kártya.
A nemzetköziség, erejének növekedésével, mert a bűnnek van természetes következménye
természetesen hatott az irodalomra is. A régi, is: az idegrendszer megbetegedése. Az erkölcsi
nemesi stílusban ápolt, hazafias költés csak a törvények tulajdonképen az idegrendszer egésztisztán erre nevelt közönségre tudott hatni. A ségi szabályai. íme a nagy jogászok e fölfedenemzet határain túl, más történeti felfogással zése régen meg van Arany balladáiban, ahol
biró közönség előtt, értéktelen volt. Ez vezette sohasem bünteti tö/vényszék a bűnöst. Még ha
az irók egy részét arra a gondolatra, hogy a odakerül is, mint Ágnes asszony, még akkor is
nemzeti jellemvonásokat feldolgozó költés kora hazaeresztik, hogy bűne természetes következlejárt és csak bizonyos, nemzetközileg érdekes ményében: idegrendszere betegségében pusztultárgyakat szabad feldolgozni, a hazai dolgokról jon el.
csak megvetéssel illik nyilatkozni.
Ha a nyugatosság azt jelenti, hogy a gondolValóban pedig azt tapasztaljuk, hogy mindazok, kodó az egyetemes emberi törekvések nagy
akik kozmopolita költést akarnak csinálni, vala- áramlatában él, Arany János a magyar irodalom
mely külföldi nemzeti irót utánoznak, akit épen legnagyobb nyugatosa, akinek példaképül kell
emzeti vonásainak sajátosságai tettek naggyá, állni mindenki előtt ezzel a jelszóval: Az egye-,
rtékük tehát azok előtt lehet, akik az eredetit temes emberi törekvések megértése és a nemzeti
ném ismerik, csak a másolatot. Megdönthetetlen értékeknek mindig mélyebbre ható kiaknázása!

ALMATLAN EJSZAKAK
(Egy festő feljegyzéseiből.)
Irta

CSALMAY

IV.
avasz végén megint csomagoltam.
Megyek Olaszorságba bujdosni, hogy
távol a köznapi templomjárók és képimádók országutjától keressek igazi
szép „popolánát".
Mielőtt Párisból elindultam, öreg barátom,
Mussillon (de 1' lnstitut — hozzá kell tennem, hogy
valahogy meg ne sértődjék!) igy szólt hozzám:
— Hiába utazik, kedves barátom. Nem önnek
való feladat a nép leányait megfesteni. A nép
leánya épen olyan, mint a zamatos népies nyelv.
Szép, szép, jól esik hallani egy napig, egy hétig,
a legközelebbi ü n n e p i g . . . aztán megunjuk zamatját. Akármilyen szép is, mégis csak valami
tájszólás. Klasszikus költeményt nem lehet ilyen
nyelven megirni. Mire a poéta kicsiszolja, már
nem is népies.
Tudtam, hogy az öreg ur órákon át győzi példázó
hasonlatokkal, de azért mégis kicsit ellenkeztem.
— És ha mégis talál, a ki keres. . .
— Nem talál, csak csalódik. Ugy jár vele, mint
a golkondai gyémántkereső. Öklömnyi gyémántra
akad. Ujjong. Aztán megnézi közelebbről. Látja,
hogy a gyémánt egyik sarka fátyolozott fényű.
Leköszörüli. Akkor látja, hogy a másik sarkán is
van szépséghiba. Ezt is leköszörüli. Aztán addig
köszörül, mig egy jegygyűrűbe való apró brilliáns
lesz belőle. Hiába, a női szépségnek is ezeréves
kultura kell.
Mosolyogtam és másnap elindultam.
Harmadnap megérkeztem egy elhagyott kis
olasz fészekbe Lombardia szélén.
Virágzó gránátalmafák között állott a szerény
osteria Alle alte cime — a „magas hegyormokhoz" — hangzatos jelzővel, bárha köröskörül
minden csupa sikság.
Mikor beléptem az emeleten kijelölt szobámba,
épen megkondultak az olasz harangok. Jobban
szeretem ezt a szabálytalan, melankolikus, közvetlenül összefolyó csendülést, mint a mi harangjaink
kéthangú bugását. Emez ugyan nagyon méltóságteljes, mint akár a végtelen litánia, melyben a
mélyhangu pap előimádkozza az ájtatos megszólítást és a csengőszavu asszonyok nyája utánarebegi a könyörgést. Az olasz harangok játéka
egyenesen és mesterkélt formák nélkül a „de
profundis" felsíró emberi szivek nyelvén beszél
oda, ahova e hangoknak el kell találniok.
A futó zápor után üdén, derűsen alkonyodott.
Kiültem az alacsonypárkányu ablakba. A vörösbarna cseréptetők kedvesen bukkantak ki a fényes
leveles közül. Távolabb párhuzamos sorokban az Ígéretekkel ékes gyümölcsfák, kibokrétázva, mintha bolyhos fehér és rózsaszín csokrokkal volna kilüzdelve a róna határa, Azontúl

rizsföldek a végtelenségig. Belőlük őrködve tekint
körül egy-egy távoli campanile.
Egyszerre megérhettem a vendéglő hangzatos
nevét is. A kristály tiszta napnyugati égen megcsillant valami. Hidegen, szárazon. Azután ara-\
nyosan. Végül vérpirosán. Majd eltűnt a rizsföldek
páráinak fátyoléban. A Monté Rosa. ,Hogyan
kiemelkednek az igazi nagyok a köznapiság fölé !
Egyre hajlongó, fehér fogait mutató kócos
házigazdám pompás risottót hozott fel szobámba,
melléje gyöngyöző jeges Astit. Az ablakban ülve
vacsoráztam, elégedettebben, mint a legfényesebb.
párisi palotában. Poharammal felköszöntöttem a
lassan távozó esti pirt. Jólesett belenézni és mélyre
merülni ezekbe az aranyos felhőkbe. Csak
aranyos felhők, de tudtam, hogy mögöttük van
valami magas, magasztos, a hegy, a hegyek
hegye. Nem látom, de tudom, hogy ott van. D e
jó volna mindent ilyen biztosan tudni, ami ott
a felhők mögött v a n . . .
Rám nehezedett az ólmos uti fáradság és leterültem a széles nyoszolyára. Tekintetem ráesett
a fal két rossz olajnyomatára. Az egyik Viktor
Emánuelt ábrázolta, a bozontos vadászt, ki embeltudott maradni a cifra uniformisban is. A másik
kép a kedves Madonna della sedia. Ez a Ráfael több hivőt térített meg, mint az összes .
őszbecsavarodott hittudósok együttvéve. Még á
ki erre a parasztos kis olajnyomatra néz is, hinni
kezd az anyában és hinni gyermekének igazságában. .. Nagyon, nagyon jól éreztem magamat.
Mintha azok arcképei virrasztottak volna ágyam
fölött, kiket szeretek. Csakhamar elaludtam.
Éjfél felé felriadtam. A vendéglő mögötti
országúton harmonikaszó közeledett. Beleharsant
egypár jókedvű trilla, majd az egészet felváltotta
a szerelmes mandolin.
Fölkeltem és kinéztem az ablakon. Először
nem láttam a rendbontókat; majd a házak éles
árnyékából a holdvilág fehér szigetére léptek ki
az éjjeli vándorok, gyors, ütemes lépésben.
Néhány jókedvű falurossza, köztük egy nő is,
kezében a mandolinnal. Egyenesén a vendéglőnek
tartottak.
, Visszafeküdtem, de az álom hűtlenül elhagyott.
Épen a szobám alatt volt a söntés és a kóborlók. .
odalelepedtek. Először bravúros tercben kisérték .
egyik társukat, azután csönd lett egy pillanatra.
Hallottam a poharak csengését és utána a karban
felhangzó kacagást. Nem tudom miért, velük
nevettem én is. Majd halkan, melegen áradt fel
hozzám a tenor érzelmes dala. Utána újból pohárcsengés és jóizű nevetés. Mulattatott a.dolog és
azt gondoltam, álomba fognak ringatni napderűs
énekükkel.
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Egyszerre kedvesen rezegett fölfelé és betöltötte egész szobámat a nő ajkainak muzsikája,
melyet mézédesen kisért a mandolin cirpegése:
Attuomo atiuorno 'o lume
Vola la palumella, —
S' abruscia 'a puverella
E po' nun vola cchiül...
Bizony, a pillangó a fényláng körül röpdös és
megégeti szárnyait, s nem röpül többet! Vigyázz
magadra ott lent, szegény kis pillangó. . .
E dal után nem csendültek össze a poharak
és nem nevetett senki.
Á nő kis vártatva gyönyörű érces hangon Carmen nyalka, mulatságos dalát énekelte, azt a
mámoros cigánydalt, mely Lillas Pastia korcsmájában becsukja az ész minden ablakát és felpattantja a sziv legiilkosabb ajtaját, — azt a
dalt, melybe Frasquita és Mercedes közbekiáltják
az észbontó ujjongást, a duhaj refraint:
— Trallalala, trallalala...
Ez a dal mindnyájuknak legjobban tetszhetett,
mert az egész kis kar szakadatlan megújrázta.
Én magam is felüitem ágyamban és ujjaimmal
pattogtattam a taktust. Hej, szegény Bizet, te költőmuzsikus, mennyivel nagyobb voltál, mint honfitársad, Napoleon, a hadvezér! Ez hány százezer és százezer ember életét rövidítette meg.
— Te pedig hány millió ember életét hosszabbitod meg, mert a szépséges muzsika megédesíti
az életet és a dalteli órák édessége maga a
megifjitó örökélet. Hány millió ember fogja még
újra meg újra élvezni a te zenédet, mikor Napoleon nevét már csak az iskolás fiuk fogják a
történelemben tanulni, mint rövid száraz a d a t o t . . .
Egyszerre azt vettem észre, hogy e vészíjóslóan
könnyelmű dalnak, a boldog „ma" önfeledt dalának varázslata engem is észrevétlenül megigézett, mert már nem is tudva mikor kezdtem, együtt
dúdoltam a mulatókkal a csapodár refraint.
Felpattantam, magamra hánytam ruhámat és
leosontam hozzájuk. Világért sem akartam megjelenésemmel megbontani jókedvüket, azért belépve én is hangosan bele vágtam a dalba és
egyenesen asztalukhoz ültem.
—- Padrone, ide a legnagyobb palack Chiantit!
Mikor megjelent az asztalon a szalmakosárba
rejtett, hosszunyaku üveghordócska vérpiros tartalmával, az egyik falusi bohém, a tenorista, anélkül, hogy a nófázásf félbeszakította volna, vállamra
tette a kezét és rám mosolygott. Száraz napégette
déli arca volt, melynek barnaságát emelte a
nyakára kötött fehér kendő. Kondorfekete haja
már erősen szürkült, vonásait végig boronálta
vagy négy évtized gondja és vihara, — de csillogó
szeme és egészséges fogait csillogtató dalos
szója vágy husz évet felejtethettek azzal, ki őt
hallgatta. Bár ő volt a legkopottabb, látszott,
hogy lelke a társaságnak. A másik két legény,
— egyik hátracsapott, gyűrött szürke kalappal
fején, a másik ingujjban, vastag vörös shawl-lal
övén, ^ hármónikusan egészítette ki a mulatós
triumvirátust.
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A szoba kellő közepén állott a nő.
Csak annyit gondoltam m a g a m b a n : Jó öreg
Mussillon, én hamar megtaláltam a gyémántot,
melyen nincs köszörülni valói
Hajlékony volt, mint a fűzfavessző. Sudárkarcsu
és mégis telt, mint az érő gyümölcs. Szénfekete
hajtbóbitájá ezüstfiligrántűk tartották össze, de
bársonyos homlokára dal közben már leszabadultak egyes kacér, göndör karikák, Sohasem fogom elfelejteni amint ott állt előttem, derekát kissé hátrahajlítva; félkézzel oldalt emelte tarkacsikos kötényét, másik kezével hirtelen lecsapott a levegőbe,
mikor érccsengésű hangján a világba kikiáltotta:
— Trallalala, trallalala.,.
Mig dalolt, behunyta szemét és arca olyan
volt, mint egy barna kis madonnáé, s mikor a
dal végén' mosolyogva széttekintett, valóságos
démoni tűz gyuladt ki az egész s z o b á b a n . . .
. Jó öreg Mussillon, ennek a parasztlánynak
ereiben kétezer esztendő kulturája csörgedez.
Az ősapja legalább is etruszk vitéz lehetett, ősanyja meg nubiai rabszolganő.. .
Néztem, néztem, addig néztem, mig öntudatlanul elővettem vázlatkönyvemet és mohón örökitettem meg a legtökéletesebb lombardiai vadvirágot.
A tenorista levette kezét vállamról, hirtelen
befogta az előttem fekvő vázlatot és félig esdő,
félig fenyegető hangon azt susogta:
— Ne, uram, n e ! Ugye, nem rajzolja le
Giudittát!
. Az egyik legény közbevetette:
— Hagyd, Castagneri, hiszen olyan igen szép
a rajzon is. Ha megöregedtek, tudni fogod,
milyen volt ma. . . .
— Nem akarom, — mondá határozottan
szomszédom, kit Castagnerinek szólított társa.
Nem akarom, hogy messze a városokban is
gyönyörködjenek kenne, az ő képmásában. Giudittát én csak magamnak neveltem. Tudja, uram,
— szólt magyarázólag felém fordulva, — Giudittát egyik bajtársam hagyta rám, mikor a
Simplon-alagutban együtt dolgoztunk. Megsebesült
a robbanásnál és én a haldoklónak megfogadtam,
hogy a kicsi leánynak gondját viselem., Fölneveltem magamnak. Feleségül veszem. Én félek
a szép képektől, mert azokat mindenki megcsodálhatja.
Maga elé mosolygott, töltött a Chiantiból és
békülékenyen koccintott velem.
— Igaza van, Signor Castagneri. D e lássa,
én szép leányok képmásai miatt járom be a
világot. Mondok valamit. Ezt a vázlatot odaadom
emlékül és engedje meg, hogy holnap itt a
gránátalmafák alatt lefesthessem Giudittát. Olyan
szép lesz, mint amilyennek az isten megteremtette. A képnek ára legyen Giuditta hozománya.
Jó lesz igy?
— így j ó lesz, — felelt hirtelen felvillanó
szemekkel a leány, mielőtt Castagneri valamit
mondhatott volna. —Ugy-e, igy j ó leszAngelo 1?. ....
S hogy semmi szóbeszéd ne forgathassa ki
alkunkat, Giuditta kipattant újra a szoba közepére

és sugárzó arccal folytatta a dalt ott, ahol elhagytuk.
Mikor újra felmentem szobámba, hűvös lehellet,
fűszeres illat áradt be onnan, hol tegnap este a
bokrétás gyümölcsfákat láttam sorakozni. A távoli
nyugati égen valami világítóit. Először hidegen,
fehéren, aztán rózsaszínűén, végül aranyosan.
Megint a Monté R o s a . . . A ház fölött nagy magasságban négy apró tollas bohém folytatta a
mi éjjeli dalainkat, négy icipici jókedvű pacsirta.
Hajnalodott.
A délutáni órákban megjelent a leány, egyszerű közvetlenségének egész igazságéban. A
napfény még több szépnek a fölfedezéséhez segített, mint az elmúlt álmatlan éjszakán az ivószoba gyarló lámpása. Pedig csak az az igazán
szép nő, a ki bátran kiállhat a napfényre, mert
a napfény szigorúbb biró, mint az a bizonyos
Páris volt a l m á j á v a l . . . Az a nő, a ki szépségével kiállja a napfény csalfa kacsintásait, győzött.
Oiuditta nem csak kiállta, hanem bőkezűen viszszasugározta a verőfényt.
Felállítottam a fehér kőfal elé, melynek repedéseit befutotta a vadszőlő. Feje fölött virágzó
granáfalma pompázott. Abban az állásban festettem meg, a hogyan éjjel előttem énekelt. Szépíteni nem bírtam, mert ő nála nem volt fokozat.
Az alkotás ebben a lombard fészekben rejtette
el egyik ritka remekét, mint a hogyan a fösvény
elássa legértékesebb klenodiumát.
Ecsetemmel színpompás ruhát adtam rá, a sevillai cigányleányét. A kép alá magam festettem magyarázó táblácskát, — nem nevet, nem
hosszadalmas cimet, csupán Carmen észbontó
dala refrainjének néhány hangjegyét. . .
Ez a pár nap felejthetetlen volt életemben. Ugy
éreztem magamat, mint az az ember, kit sötét
cellából kivezetnek a földi paradicsomba. A
tenger nyiló virág •— mind az övé, a magas ég —;
mind az övé, az ősi cicomátlan természet őszinteségével, szabadságával — mind az övé. Fiatalodtam festés közben. Mindennap féltem az esti harangok összeolvadó játékától, mert ekkor jelent
meg munkája után Castagneri, hogy kézbe-kéz
elvezesse a leányt.
Mikor utolsó napon a kép elkészült, a leány
megcsodálta önmagát. A kép elé lépett, kiegyenesedett, karcsú derekával kéjesen nyújtózkodott.
S ő, ki eddig hadarta égő piros szájával a selymes olasz szavakat, halkan, lassan susogta:
— Ez még nem én vagyok. . . Ez több, szebb,
nagyobb mint én. . . A tükröm soha ilyennek nem
mutatott. Én ennek csak szolgálója lehetnék...
Azután hirtelen felkiáltott:
— Madonna mial micsoda dicsőséges boldogság lehet, ha majd e kép előtt ezren is megállanak és szinte hallják a dalt és tapsolnak a képnek.
— Giuditta, a te szépségednek fognak tapsolni.
— Ah, én is szeretnék egyszer, csak egyszer
igy az ezrek elé állani, mint e kép, és dalolni
nekik, d a l o l n i . . .
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Elkomorodott. Hirtelen hanyatt vetette büszke
fejét és megrázta. Fekete szeme baljóslatu&n
csillant.
— Igazán nekem adja e képnek árát? Igazán?
Hiszen nem csak művészetéért kapja, hanem
érettem is. . .
— A tied, leány!
^Elváltunk. Utánuk néztem, amint Castagnerivel
kézen fogva lassan távolodott, abban a fasorban,
hol a bokrétás gyümölcsfák állanak.
A képet pár nap múlva megszerezte a milánói
modern képtár. Százával állottak meg a kép előtt
és a ki ránézett, elkezdte dúdolni azt a pár ütemet,
melyet hangjegyekben alája festettem. Valaki felkiálott: — Szegény Bizet! Kár hogy nem él,
látná dalait!
Ez volt legnagyobb örömöm : sikerült az örökszép zenét nem csak hallhatóvá, hanem láthotóvá
tennem.
A képért sok ezer frankot fizettek, egész kis
vagyont. Ugyahogy átvettem, elküldtem Giudittá!
nak.
O nem jött el többet, hanem csak Castagneri
hozott tőle egy kis gyűrött cédulát, melyen nehézkes betűkkel csak annyi volt írva :
— Grazié!
Azt hittem, vége van a mulató éjszaka meséjének, pedig — nem volt vége!
Egy-két évvel később Milanóban volt dolgom.
A Scala-szinház elé tévedtem. Apró pelyhekben
ringatózott alá a hó és belepte a fényes fogatokat,
melyek hosszú sorban gördültek a bejárócsarnok
alá. A megvilágított szinlapon olvastam a vastagra
nyomott betűket:
Carmen — ÁLBA
MORETTA,
Vagy ötvenszer végignéztem már ezt a legszebb operát, de ma sem tudtam ellenállni csábításának és pár perc múlva a proscenium két
hatalmas oszlopa között levő földszinti páholyban
meghúzódva nézegettem Lombardia gyönyörű
asszonyait, aMelzik, Viscontiak, Beligioiosok igazgyöngyökkel csillogó páholyaiban.
Szinte ittam a sevillai őrváltás vérpezsdítő zenéjét. Egyszerre kilépett a színpadra Carmen,
fogai között azzal a vérvörös szegfüvei, melyet
Don Jóséra kell hajítania. Megállt a szivem.
Giuditta a Carmen szerepében — az utolsó
öltésig abban a ruhában, a hogyan én őt a gránátalmafák alján megfestettem. . .
Forgott velem a világ. Vájjon ő meglát-e engemet?
A leány hangja csengett az óriás színpadon,
mintha vert aranyból készült harangok muzsikája
töltötte volna be a levegőt. A Habanera csábító,
kecses, édes, mindent elrabló melódiáját áhítattal,
visszafojtottlélekzettel hallgatta mindenki. Carmen
még be sem fejezte a dalt és már felzúgott a
falrengető „brava, brava". A művésznő egy pilla-,
natra megállt, szemei szinte szikráztak és ellenállhatatlan mozdulattal elhajította a piros szegfűjét, de nem Don Jóséra, hanem egyenesen az
én páholyomba, az én arcomba. , .
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COSBEgg a a.VB.vano.w&.riaaB.vBVóaawaxc, gggggffg ffigggg
Ma ugy éreztem, hogy e nagy művésznő játékában én vagyok az a kis pillangó, mely a mécs
körül röpdös és megégeti szárnyait... Ahogyan
valamikor abban a lombardiai kis fészekben az
a parasztlány énekelte az én tünő álmaimhoz, ..
A közönség lázában alig vette észre, kinek
repült az a vörös virág. De én tudtam. Én nem
•játszottam a-/.t, amit a színpadon Don Jósé csak
játszott, — én átéreztem, hogy itt ma Carmen
észt bont és szivet ront.
Hiába, akikről meg vagyon irva, hogy találkozniok kell, azok találkoznak, bárha közibük álla felhőkig érő hegység vagy a földteke szivéig leérő
tenger, — sőt akkor is, ha közibük áll egy harmadik, ki szerelmével erősebb a felhők hegyeinél
és a mélységek tengereinél. íme, ez a kis vörös
szegfű ma este álrepült a legmagasabb hegyen
és a legmélyebb tengeren, — mindenkin... És
nagy lélek lakozik ebben a leányban. Én szépségét akkor csodáltam meg (/ mikor ez a szépség
még kopott gúnyában járt. Ő ma küldte nekem
egy égő virágban szive titkát, mikor ő már csillogó művésznővé emelkedett.
Escamillo nem vezette büszkébben a diadalmas Carment, mint. én ezen az estén karomon a
diadalmas Giuditfát, haza a Scalából.
Már az öltöző lépcsőjén forrón susogta :
— Ugy-e, nem sejtette, ki az az Alba Moretta!
Tudja, mikor még mezítlábas, fekete, kócos
kisleány voltam, a falubeliek mind morettá-nak
hivtak, a kis mór leánynak, és mikor felnőttem,
egy jó ember elnevezett alba-nak, hajnalának.
Innen vettem művészi nevemet.,.
Itt elkomolyodott, mintha valakinek árnyéka
jelent volna meg előtte. Azután hozzátette:
— De a hála és a szerelem még csak nem
is vérrokonok! Mikor ön festeni kezdett, az
egész világ egyszerre megnyílott előttem. Én
megszerettem a művészt, ki a szépet megtalálja
az ut porában is. Mert én tudtam és tudom, hogy
szép, vagyok. A képnek ára lett az én hozomápyom a nagy élettel való esküvőmön. E pénzen
tanultam, tanultam dalt, zenét és ma itt vagyok...
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És karja vibrált az én karomon. Lassan felém
billentette igazgyöngysorokkal ékes bájos nyakát
és közel hajolva fülemhez, halkan zümmögte
Carmen legcsábítóbb dalát.
Festő vagyok és gondolataimat is s/.ineseknek
látom. Emlékeim erről az estéről olyan fényesek,
hogy alig birok lelki szemeimmel beléjük visszanézni. Vakítanak és azért nem is tudom azokat
méltón és hiven lejegyezni.
. . . Másnap este kezembe került a „.Corriere
della Sera". A legújabb hirek közt pár sor megragadta figyelmemet: Vandái tett. Modern képtárunk egyik legszebb festményét barbár tettes
megrongálta. Egy ellenőrizetlen pillanatban a
világszép Carmen képmását, mely Milano minden
látogatójának legkedvesebb volt, a szív tájékán
tőrrel átszúrta. Akármennyire is sajnáljuk az
esetet, megtudjuk magyarázni. A csodaszép kép
el ette annak a szerencsétlennek az eszét: beleszerethetett a képbe és mert az néma maradt
vallomásaira, a csalódott féltékenység meghibbantotta a szegény szerelmest stb.
Megrezzentem. Az utcai lámpa alatt, hol a Via
Manzonin a hírt olvastam, felkiáltottam: Castagneri!
Holnap meg kell néznem képem sérülését.
Otthonomban egyszerre előttem állott Giuditta.
Ledobta tollprémes köpenyét és lihegve így szólt:
— Eljöttem még egyszer. Utoljára, búcsúzni.
Azután isten vele. Megyek vissza az ut porába,
honnan ön kiemelt ecsetjével, művészetének
napfényével. Megyek ő vele. Ő nevezett el engemet alba-nak, hajnalának és ő nem tűri az
alkonyatot, az érzések alkonyodását. ..
Elment. Arra kért, ne kisérjem el, mert ő nem
fél. Castagneri a festményben megölte azt," a m i
őt boldogtalanná tette, a művészetet, mely fölfedezte. . , Ne kisérjen el! Azóta is egyre kisérem
gondolataimmal, kisérem addig a bokrétás fasorig, a holdsugárral telehintett fehér országútra,
honnét legelőszőr csendült fel hozzám dala és
édes kacagása. . . .

^Kísértetek
CVffint
íiicsi
J t ¿Kogyfia
¿Titkos erőknek
¿Félve, remegne

gyermek féftem az éjtöt.
közelgett néma fiomálya,
sejtve időit,
bújtam az ágyba.

S jötte ne k ismét, jöttek az árnyak,
¿fim dehogy is 6ús bolti lepelbe';
¿Rózsasziromból
volt a ruhájuk,
S jártuk a láncol játszua enyetgue.-

és ña szemem már oégre (ezárutt,
¿Kajfi iszonyú volt gyakran az álom:
¿Rengeteg erdők mélyibe'
jártam,
Vagy temetőben, pusztai
tájon.

¿Kajfi, de rövid oott s röpke az óra,
Gyorsan elűzte fiajnat az éjei,
S bár Hogy epedtem, véle repültek
¿JTlind eme bájos, édeni képek.

¿Kondul az óra, jelzi az éjfélt. . .
¿Jlyíinak a sírok, lengve, lebegve
¿Jme kitépnek földből a földre
¿Néma lakóik, bolti lepelbe'.

¿Most fia elalszom kis
nyoszotyámban,
Éengoe, lebegve jönnek az árnyak;
¿Könnyes az arcuk, gyász a rufiájuk
és körülállják búsan az ágyat.

'Borzalom, ím a sírbeti tábor
észre vesz engem. . . s karja kitárva,
¿Rám roñan és fiíu, ñfv csalogatva
Súnykacagássat
éjféli táncra.

¿Mindenik egy egy gyermeki ábránd,
¿JTlind letiporta régen az élet.
¿Jlappat elásva mélyen a sírba,
éjszaka jönnek sírni szegények.

¿Kajfi, ñogy örültem, ñogyña a fíajnai
Győzve elűzte végre az éjét,
S síri lakába szálfa le újra
¿JTlind az ezernyi szörnyű kisértet.

S egysem ijesztget, mindenikük
szán,
¿Könnyeik is mind értem omolnak.
Oly szomorúan néz a szemük rám
Sngém, az élőt, szánnak a Holtak.

¿Felnövekedvén, ñogy kikacagtam
Gyermeki szivem nagy remegését,
Szinte epedve testem az éjei:
¿Mennyei álmok csöndes
időjét.

¿Jöjjetek inkább bolti lepelben
¿Régi, ijesztő éjféli vázak !
Ofi, de ne (ássak
gyászfeketében
¿Jléma, kesergő, bánatos árnyat.

Jól tudom arról, fiogy csupa ködkép:
¿Percekig étő, éji kisértet;
¿Hmde letört, szép gyermeki álmom
éjszaka, nappal sírva kísérget:
¿Mert ez az étet.
ÖALÁNTAI

FEKETE

GYULA.

A NAGY S E L Y E M K E N D O
A „Mari" novella-ciklus VI. része
Irta HERCZEG
JÁNOS
szalymazi templom előtt „ősgyülés"-re
jött össze a népség. Zászlók alatt
vonultak ki a választó polgárok. Ott
voltak: aDomaszékiek, Csöngöleiek,
Dorozsmaiak, Kistelekiek, Dócziak és
természetesen a Jánosszállásiak is majdcsak teljes számmal. Régi szokáshoz hiVen, áz Isten
szabad ege alatt mondja ki a választó polgárság, hogy kinek a személyéhez van bizalma éshajlandósága a követség irányában. Délelőtt tiz

óra tájban együtt lévén már a polgárság, Sátány
Gergely, a függetlenségi párt alelnöke lépett a
szószékre. Beszámolt arról, hogy Szöged város
második kerületének követi széke megüresedett
oda fönn az országházban, mivelhogy a j ó es
dicső emlékű Hermán Ottó (az Isten nyugosz1
talja) möghalt.
— Hát — vitte a szót Sátány * Gergely —
a'mondó vagyok, hogy az üres széköt be kő tőteni,
mégpedig egy olyan embörrel, akiben mögbiz-
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haiunk. Aki nem csal, nem ámii. Aki független és
nem mamelukl (Közbekiáltások: Ez a z ! Ez köll
nekünk!)
— Hát tisztölt polgártársak! Nehéz ilyen emborre akadni, de aki keres, az talál. Mi szintén
mögtaláltuk az igazit. Én tehát a szűkös bizottság nevében követnek ajánlom : tekintetös Fábián
Fer .ne ügyvéd urat (általános nagy lelkes éljenzés)
a függetlenségi pártnak az elnökét és fölkérem
Nagy Vince, Tóth Károly, Vékes Imre, mög Csóti
Gáspár polgártársat, hogy hivjuk mög az ősgyülésre Fábián Ferencöt.
Erre aztán a kijelölt bizottsági tagok a választók nagy tömegétől kisérve. a szomszédos Báló
vendéglőbe mentek és az ott időző képviselőjelöltet felkérték, hogy a népség kivánata folytán
jelenjen meg az ősgyülésen.
Természetesen az eseménynek előzményei voltak. Mihelyt a második kerületi képviselőség üresedésbe jött, Fábián Ferencnek felesége: Mari
asszony, azonnal a telt mezejére lépett. Anélkül,
hogy férje urának szólt volna tervéről, sokszor
járt haza Jánosszállásra, mely alkalommal sorba
járta a tekintélyes és szóvivő választó polgárokat
és hatalmas agitációl fejtei! ki urának érdekében.
És ez neki fényesen sikerült. Nemcsak azért,
mert Fábián közkedvelt egyéniség volt, de szívesen óhajtottak olyan követet, aki közülük választotta párját. Dr. Fábián csak befejezett tényekkel
állt szembe. Fogalma sem volt feleségének agitációjáról és láthatólag igaz örömmel fogadta a
polgárságnak kitüntető bizalmát. . .
Mikor Fábián az ősgyülésen megjelent, hatalmas éljenzéssel fogadták és mély csendben hallgatták végig azt az őszinte, keresetlen egyszerűséggel mondott beszédet, melylyel dr. Fábián a népséget úgyszólván lebilincselte.
Miután beszédét nagy tetszés és éljenzés mellett
befejezte, egy sajátságos jelenet játszódott le.
Hirtelen, mintha égből pottyant volna, Mari aszszony lépett a szószékre.
— Polgártársak! Magyarok! — mondá. « Először is engödelmet kérők, ha férjem-uram után
egy pár szót mondani akarok, ámbár szokás-mondás, hogy asszony a konyhán keresse a dolgát,
de hát amiről én fogok szólni, szintén asszony
dolgához tartozik.. Igen.. Hát polgártársak én
csak azt akarom kijelönteni, hogyha az én uramat
azon tisztösség éri, hogy mögválasztják követnek,
akkor abbul a fizetésbül, ami a követségbül jár,
itt Szatymazon

egy óuoddt

építtetők

és

föntartásdróf

gondoskodni fogok. . Csak ezt akartam mondani!
Mari asszony szokatlan, a követválasztások
történetében még elő nem fordult kijelentése nagy
meglepetést idézett elő. A népség kalapját lengette
és óriási éljenzésbe tört ki, ami alig akart
szünetelni. Mari asszony kipirult arccal boldogan
tartott' urához, aki mosolyogva szólt hozzá:
— Azt tudtam, hogy j ó feleség és kiváló gazdasszony vagy, de nem tételeztem fel, hogy ily
párját ritkító kortes is légy!
M i n d e g y . . . . Mari asszony kijelentése eldöntötte a mandátum sorsát. Az ellenjelölt a válasz-

tás napján, látván biztos bukását, visszalépett;
igy Fábián Ferencet egyhangúlag választották
meg.
Nagy deputáció nyújtotta át a mandátumot.
Fábián meghatva vette azt át, mint földi pályafutásának legszebb jutalmát és mint mondá :
— Amilyen tisztán vettem azt át, oly tisztán
fogom azt megőrizni és annak idején visszaadni.
Későre járván az idő István gazdát, Mari aszszony édes apját, a deputáció tagját, ott marasztalták, mely alkalommal jó halpaprikás és iuróslepény került az asztalra. .
— Nohát asszony — szólt vacsora közben dr.
Fábián, ha megígérted az óvodát, járj is utána.
Nézz telek és építőmester után!
István gazda, aki egyébként jólelkű, de nagyon
fukar ember, mélyen a tányérjára hajolva oda
szólt:
— Ígérd mög, ne add mög, nem szögényit a*
mög!
Néhány hét múlva a tanyai asszonyok küldöttsége járt a követnél és tiszteletük jeléül a követ
feleségének, Mari asszonynak egy gyönyörűen
himzett nagy selyemkendőt nyújtottak át, mondván :
— Viselje egészséggel.
Boldogan és büszkeséggel fogadta Mari aszszony ezt a figyelmet:
— Ugy fogok rá vigyázni — mondá — mint
két szömöm világára!

Egy év múlva felépült az óvoda. Nagy kerttől
körülövezett, fehérre meszelt épület volt. Egyszerű, de Ízléses stílusban. Nagy tágas szobák a
gyermekek részére és szép lakás az óvónő számára. Hatalmas, nagy udvara, mely a gyermekek
játszására volt szánva, olyan volt, mint a homokos
pázsit. Dr. Fábián egész képviselői ciklusára
járandó fizetését előlegképen kezébe adta Mari
asszonynak, hogy Ígérete mielőbb testet öltsön.
Lelkes buzgósággal is járt utána Mari asszony
és nem volt nyugta addig, amíg műve teljes befejezést nem nyert.
Zászlók, szines zsebkendők, zöld galyak díszítették a befejezett művet, a kis gyermekeknek
otthonát, egy egyszerű, de annál nernesebben
érző asszonynak művét. Jelen volt az egész
környék küldöttsége. A kisteleki esperes-plébános
gyönyörű szavakban méltatta az intézmény jelentőségét és dicsőitette annak alkotóját, akinek neve
örökké élni fog a felépült nagyfontosságú kulturális intézményben.
Késő délután fejeződött be az üi népség. A vonat indulásáig lévén még elegendő idő, dr. Fábián
elhatározta, hogy kisétálnak Jánosszállásra az öreg
szülőkhöz.
Szép, de igen hűvös őszi est volt. Lassan,
boldog arccal, szótlanul haladt Mari asszony ura
mellett haza felé. Eszébe jutott az elmúlt idő.
ö t évvel ezelőtt ugyancsak ezen az uton, ölében
a pólyás Laci gyerekkel igyekezett az utolsó
állomáshoz: a szülőházhoz... D e milyen lelkiállapotban! Reszketve, ' szorongó sziyvel.. . És

mikor felnézett gondolatokba mélyedt urának
komoly, de jóságos arcára, nem is akarta elhinn',
hogy a jelen igaz-e, való-e? C s a k urának hirtelen,
meleg kézszorítása, mely mindennél ékesebben
beszélt, ébresztette föl merengéséből.
Útközben hazatérő munkás-népséggel találkoztak, akik vállra vetett kapával igyekeztek
otthonukba.
Már közel jártak Jánosszálláshoz, mikor az
országút szélén egy kis szalma-asztag mellett
figyelmét egy kedves kép költötte fel. Egy hazatérő munkás-asszony kezében kapával, ülőhelyzetben aludt a kazal oldalán. Bizonyára pihenni

ült le és a kimerülés meg az erős esti szellő
elaltatta. Mellette egy kis gyerek-ember aludt
jóizűen. A kis apróság úgyszólván teljésen
meztelen volt. Nem volt egyéb rajta, mint egy
szál színes ing. Odaérve; megálltak és csendesen
szemlélték, hogy mily jóizűen alszanak. A kis
gyermek a könnyű ruházatban sokszor még-megreszketett, de azért jóizűen aludt tovább.
Mari asszony szelid szeretettel szemlélte a kis
alvó porontyot és amint az újból megreszketett
a hűvös esti szellőtől, levetette derekáról a nagy
selyemkendőt és lassan, óvatosan betakarta vele
az alvó apróságot. . .

A MAGYAR SZÍNPAD TÖRTÉNETE.
Irta dr. POLGÁR

Gy.
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Színházba járó közönségünket bizonyára érdekelni fogja a magyar színműírás története és ezérl rövid áttekintését
adjuk az alábbiakban a magyar drámairodalom fejlődésének a legrégibb időktől napjainkig.

II.
isfaludy Károlyt követő vígjátékiróink
közül csupán Báy András haladt
előbbre a Kisfaludy által kijelölt irányban. Legsikerültebb vígjátéka (első
jellemvígjátékunk) „A régi pénzek";
*evésbbé jelentős vígjátékai „A külföldiek", „A
mátrai vadászat", „A közös ház", „Az időjós" és
egyetlen szomorujátéka „A két Báthory". Kisfaludy
Károly nyomán halad Kovács P á l is, de nagyobb
hatást ő sem ér el vígjátékaival, melyek közül
aránylag legsikerültebb még a teljesen Kisfaludy
modorában irt „Magának akart, másnak kért"
cimű.
Kisfaludy Károly legkiválóbb utóda, ki ihletével, erkölcsi felfogásának nemességével és érzelneinek finomságával a többi költőt mint felülmúlja, Vörösmarty Mihály. Folytatja a történeti
drámát, mit mestere és barátja, Kisfaludy Károly
megkezdett és mire Katona József „Bánk b á b jával oly nagy példát adott s folytatja a cselvígjátékot is. Az előbbi irányba tartoznak „Salam o n i j a , a „Bujdosók", melynek tárgya Kont
története, meg a „Czillei és a Hunyadiak" című
drámája, cselvígjátéka a „Fátyol titkai". Vörösmarty újító is azáltal,hogy megteremti a fantasztikus
drámát az oly kiválóén költői nyelvezetű „Csongor
és Tünde" c. vígjátékával s ő teremti meg irodalmunkban a romantikus drámát is. Romantikus
drámái a „Vérnász", melyre O e d i p u s király tör-

ténete is befolyt, s melyben Telegdy, a főalak,
saját leányát elveszi, megöli tulajdon fiát, azonkívül még házának egy barátját is. Ide tartozik
„Marót b á n " , a bosszúnak a tragédiája, melyben
abból indul ki a cselekvény, hogy egy török pasa
felnevelt egy magyar ifjút és mint a bosszú
eszközét arra szánta, hogy tegye tönkre saját
családját, rabolja el testvérének a nejét a török
vezér számára. „Az áldozat" is ide tartozik, mely
a honfoglalás idejében játszik. Az áldozat egy
fiatal leány, kit férje bosszúból fel akar áldozni.
Vörösmarty költészetén meglátszik, hogy gondor
san iparkodik utánozni a világirodalom kitűnő
munkáit, igy első sorban Shakespeare műveit,
kinek Julius C a e s a i j á t és Lear királyát le is fordította, előbbivel az első jeles Shakespeareforditást adva a magyar irodalomnak.
M é g Kisfaludy Károly követői közé tartozik,
de egyszersmind egy új, népies iránynak a megteremtője is Gaál József, aki mintegy,hidat alkot
Vörösmartytól Petőfihez és Aranyhoz. O írja a m á i g
is legnépszerűbb magyar bohózatot, a „Peleskei
nótárius"-t. E bohózat, mint ismeretes, Gvadányi
„Egy falusi nótárius budai utazása" c. munkája
után készült, de ellenkező felfogással, mert míg
Gvadányi a régi állapotokat követeli vissza, addig
G a á l Széchenyi szellemében már az elmaradottságot teszi nevetségessé. Sikerültebb
drámai
müve m é g „A király Ludason", mely Mátyás
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és Beatrix ismeretlenül való találkozását adja
elo; leghatásosabb vígjátéka pedig a „Szerelem
és champagnei", melyben a Kisfaludy-féle típusok
továbbfejlődését látjuk.
E korszak drámaírói még Csató Pál, kinek
vígjátéka „A fiatal házasok vagy megházasodtam",
Jakab István a „Zsarnok apa" c. dráma és a
„Falusi lakodalom" c. vígjáték szerzője s bohózatirók Munkácsy János, a „Garabonciás diák"
és Balogh István, a „Ludas Matyi" és „Mátyás
diák" szerzője.
A romantikus dráma terén Vörösmartynak
(különösen drámai nyelvét illetőleg) leghűbb tanítványa Garay János, bár nem nagyon jelentősek történeti színmüvei: „Árboc", „Órszágh
Ilona," s „Báthory Erzsébet", ki — mint ismeretes
— több száz lányt megölet, hogy vérükkel szépítse
magát.
A francia romantikusok hatása alatt áll a jeles
regényíró, báró Jósika Miklós is „Adorjánok és
Jenők", meg a „Két Barcsai" c. drámájával.
Vörösmarty legműveltebb és legtehetségesebb
tanítványa báró Eötvös József, bár regényeinek
sikerétől távol állanak drámái: „Bosszú" cimü
szomorujáléka, s a „Házasulok" meg az „Éljen
az egyenlőség" c. vígjátékai. E korban tünt ki
Nagy Ignác is, „Tisztújítás" c. vígjátékával. Még
Vörösmarty hatását érezzük Horváth Cyrill „Tirus,"
meg „Kuthen, kún király" c. szomorujátékain, valamint Tóth Lőrinc „Ekebontó Borbála" és
„Hunyadi László" c. drámáin.
A romantikusok hálását mutatja első drámáiban a legnépszerűbb és legtermékenyebb magyar
drámaíró, Szigligeti Ede is, a közönség kívánalmainak és a színpadi technikának egyformán jó
ismerője, ki a dráma minden faját egyenlő szerencsével művelte. Szigligeti Ede (családi ncven
Szathmáry József) 1814-ben született Nagyváradon,
honnan 20 éves korában került fel Pestre. Atyja
eredetileg papnak szánta, bár hajlandósága inkább
az orvosi pálya felé vonzolln; atyjával végre
abban állapodott meg, hogy mérnök lesz. De
alig ért Pestre, színésznek csapott fel. Szigorú
atyjától még a nevét sem kivánta s ekkor veite
fel (Kisfaludy Sándor egyik regéjéből) a Szigligeti nevet. A fialni színésznek Fáy Endre, a
budai várszínház akkori igazgatója havi 30 frtot
fizetett, minek fejében Szigligeti kötelezte magát,
hogy évenkint legalább 2 darabot fordít, vagy
1 eredeli dan.bot ir. Eredeti darabok híján a
magyar színészet műsora a múlt század 30—40-es
éveiben ugyanis német, meg francia darabok
fordításából állott s épen ezért oly fontos Szig-

ligeti fellépése, mert eredeti magyar darabokból
álló műsort teremt roppant termékenységével,
amely 106 eredeti alkotást hozott létre, melyek
közül 19 pályadíjat is nyert. Eletét teljesen a
színpadnak szentelte, 1841-ig színész, azután a
Nemzeti Színháznál titkár, rendező, drámabiráló
s végül az ország első színpadának igazgatója
egészen 1878-ban bekövetkezett haláláig.
Majd minden évben irt 2—3 drámát, vagy
40 történeti tárgyút s több, mint hatvannak tárgyát
a társadalmi életből merítette.
Történelmi drámáiban római tárgyat s a hazai
történelem nevezetesebb eseményeit dolgozta fel.
Az utóbbiak közül legkiválóbb tragédiája a „Trónkereső", melynek cselekvénye Borics történetéből és az aradi gyásznap következményeiből van
szőve. Tragédiái közül jobbak még „Dienes",
„Gritti", „Világ ura", „Béldi Pál", „Fény árnyai",
„Struensee" és a „Valéria." Vígjátékai is részint
történelmi, részint társadalmi tárgynak. Az előbbinek kiváló példája „Rózsa" c. vígjátéka, míg társadalmi vígjátékai közül a „Nőuralom", „Házassági három parancs", „Mama" és első verses
vígjátékunk, „Fenn az ernyő, nincsen kas" a
legsikerültebbek. Az. ő gazdag komikai erejének
köszönhető a legjobb magyar bohózat, a „Liliomfi" is. A magyar népszínmű megteremtője
szintén S/.igligeti. Népies alakokat szerepeltet
ugyan már Kisfaludy Károly is „A pártütők"-ben,
mey Gaál József a „Peleskei nótárius"-ban, de
a demokrácia szószólójaként elsőnek Szigligeti
lép fel az 1843-ban irt „Szökött katona" c. népszínművével. Szigligeti a népszínmű terén is bámulatosan termékenynek mutatkozott. Legjobb
népszínművei a „Csikós", „Két pisztoly", a
„Lelenc" és a „Cigány". Szigligeti népszínműveiben az úri osztály és a nép még párhuzamosan
szerepel. Az urak rossz tulajdonságaival ő élesén
állítja szembe a nép jóságát, a kor demokratikus
irányának megfelelően. Pl. a „Csikós" c. népszínműben Andris csikósbojtár kedvesére, Rózsjra,
szemet vet a fiatal földesúr, Ormódi Asztolf.
Ennek unokabátyja, Bence, Andrist Asztolf ellen
izgatja s mikor ez nem akar az Ő gonoszságának eszköze lenne, Bence maga gyilkolja meg
Asztolfot, hogy birtokát megkaphassa. Márton
csikósgazda azonban Bencét az igazságszolgáltatás kezébe juttatja.
Nagy érdeme Szigligetinek, hogy fél századig
uralkodott a magyar színpadon, mely egy magyar
költőnek sem köszön annyi darabot (1867-ig á
Nemzeti Színház műsorának harmadrészét,) mint

Prehisztorikus

emelkedés

Irta

GEBAY

MIKLÓS

II.

z első ember az emliieti tertiar korszakban jött Európába. E mellett
szólnak e korszak kedvező klimatikus
(tropikus) viszonyai és annak rétegeiben talált legprimitívebb kőszerszámok, az u. n. eolithek. Leihelyük főleg 3luriftac,
a francia Contal tartomány mellett, és Anglia. E
szerszámok kovakőből valók, mint az ősember
legtöbb kőszerszáma. A legjellegzetesebb darabok közülök: az öklös, vagy ökölék (Faustéi,
Faustkeil, coup de poing), egy mandolaformáju
10—15 cm. hosszú kődarab, mely az ökölbe fogva
a tulajdonképeni fegyver yolt és különféle vakarókövek (Schaber, Kratzer, radoir, grattoir disque),
melyek az álatbőrök megmunkálására szolgállak.
E legrégibb szerszámokra «jellemző, hogy nem
mutatnak megmunkálási, hanem csak használati
nyomokat. Azaz az ember nem maga formálta
azokat, hanem egy fölfedezeti kovatörmelékhalomból kiválasztotta a céljaira alkalmas darabokat. E szerszámokról a használat folytán lepattantak egyes szilánkok, kis töredékek, szóval a
használat jeleit mutatják és ebből következtetjük,
hogy ősrégi időkben, körülbelül 240,000 esztendő
előtt elődeinknek szerszám gyanánt szolgálhattak.
Elnevezésük „eofiifi" a görög eos (hajnalpír) szóból
ered, azaz az emberiség hajnalpirának kövei. A
kort, amelyből e leletek valók, eolithikumnak nevezzük. Az ember leghatalmasabb társai ez időben voltaka mastodon és dinotherium óriási elefántfajok, utóbbi 4Va méier magas, az orrszarvú és a
viziló, továbbá oroszlán, antilop, gazella stb. stb.
Kétségtelen, hogy az említett kőszerszámokön
kívül a hatalmas fadorong és a hegyesre fent
fadárda is voltak segítőtársai az embernek a nehéz
életküzdelemben. A legrégibb emberi csontmaradvány, mely talán ez időszakból származik, egy
alsó álkapocs, melyet 1907-ben a Heidelberg
melletti Mauerben ástak ki. Eszerint az ősember
tagbaszakadt, rendkívül erős izomzatú, de nem
túlmagas, körülbelül 160—165 cm. magas termetű
volt. Nagyobbára növényekkel táplálkozott, nyelvképességei az alacsony szájpadlás és egyebeknél fogva még igen csekélyek voltak. A faj rokonságot mutat a mai afrikai négerfajokkal és
következtetjük, hogy ez az ember SRfriíiáöóf vándorolt át Európába az akkor valószínűleg száraz
gibraltaí szoroson és Spanyolországon át.
Évtizezredeken át élt itt az ember. A tropikus
klíma elegendő táplálékot nyújtott. Lakása az odyas
fa, a bőrsátor, földgödör, az ágak- és gályákból
összerótt kunyhó volt. A tüzet még nem ismerte,
de csekély igényeit búsásan kielégítette a búja
délszaki természet. A vadat, mely részben táplálékául szolgált, de amelyre talán főleg még a
bőr kedvéért áhítozott, vermekben ejtette el. E
nagyon
szerény, de idillikus életnek véget

vetett az akkori emberre nézve is szörnyű
természeti tünemény, az első jégRorszaR beállta.
Gyérek lettek a termékenyítő buja tropikus esők,
északról mindinkább dermeszlő viharok zúgtak,
melyek a szegény ember csontvelejéig hatoltak.
Skandinávia jégmezői (Gletscher) elborították
egész Eszalceurópát, lassan előrehatoltak Türingiáig; az Alpesek, a Pirenausok és Szudéták
jégárja is lekuszolt egészen a síkságig. Mérsékelt nyár, szigorú, jég- és hóverte tél tépett évezredek folyamán a hajdani, boldog Prearkádia
helyébe.
Mi okozta a szomorú klímaváltozást? A tudomány még ma is sötétben tapogatódzik, határozott, kielégítő választ nem bír adni. Az arra
vonatkozó hipotézisok (föltevések) felsorolása
nagyon messze elragadna a tárgytól.
Akkor kezdődhetett az ember első küzdelme
a természettel. Az odvas fa, a galykunyhó és a
bőrsátor lassan-lassan nem nyújtott elegendő
oltalmat a tél dermesztő fagya ellen. A testet
most már állatbőrökkel kellett védelmezni a
hideg ellen. A hajdan oly bőséges tropikus flóra
a bánán, maniok, szágó, füge és sok más tápláló gyümölcsével lépésről-lépésre visszaszorult
délfelé. Az ember, mely eddig csak torkosságból, csemege gyanánt fogyasztotta a húst, mindinkább rászorult a csaknem kizárólagos hústáplálékra és kénytelen volt sziklahasadékokban,
üregekben és barlangokban menedéket keresni.
Nyomorúságos évezredeket élt át az ember. A
tüzet még mindig nem ismerte.
Ez az idő körülbelül 200,000 esztendővel fekszik mögöttünk. A didergős éhező anya csecsemőjét állatbőrtakarta kebléhez rejtve, barlangjának mély homályában várta, míg az apa hazatér a vadászzsákmánnyal. Kenyér, tej még ismeretlen fogalmak voltak. Az akkori ember még
nem ismerte az állattenyésztést, még kevésbbé
a földmivelést. Jöttek ismét jobb idők. A nap
megint forróbban tüzelt le a földre. A jégmezők
visszavonták dermesztő karjaikat. Derűsebb lett
az ember arca, vidámabb az anya tekintete.
Talán húszezer boldogabb esztendő virult az
emberiségre. Ez volt az első (interglacíal) korszak. De további 20—25 ezer év múlva még
erősebb, még hatalmasabb jégár borította Európát: a második jégkorszak. Ebbe az időbe esnek
a Cfieffes és ¿Rcfieuf nevű francia helységekben
tett kovaszerszámleletek. A nyomor és szükség
j ó tanítómesterek voltak. Az ember már nem
elégszik meg a kőhalmon talált törmelékkel,
hanem a kovagumóból maga hasiíja és formálja
fegyverét és szerszámát. A Chelles melletti leleteket 150—180 ezer, az Acheul mellettieket
140—150 ezer esztendősre becsüljük. Az akkori
korszakot a két lelőhely után Gfíefféen és SRcfieuféen-
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nek nevezte el a tudomány. Tűzhasználat nyomait még ebben a korszakban sem találjuk.
Egy második jégközi korszak után beállt a
harmadik jégkorszak 50—80 ezer év előtt. Itt
végre már igen sok érdekeset tudunk az emberről. A faj még ugyanaz, mint 180 ezer év előtt,
de mégis már némileg finomultabb, amiről az
1856-ban a Düsseldorf melletti Síeandertat-ban
talált koponya tanúskodik, A fej hátrahanyatló
homloka ugyan kevés intelligenciát mutat, de kifejlett hátulsó része annál több ravaszságot és
éles látóképességet árul el, a mikre az akkori
embernek a fenevadakkal való küzdelemben
ugyancsak szüksége volt. Nyelve még mindig
fejletlen, de emellett lelki élete már nagyon előrehaladott, mert mér ismeri a halottok iránt való
pietást és előkelő halottjait gondosan eltemeti.
Erről tanúbizonyságot lesz a Moustierban, a Vézer
mellett, talált sírlelet. E lelethe'y ulán nevezték
el e korszakot Jfíoustérien-nek. A mustieri ember
rendesen el volt temetve; mellette találtak egy
megüszkösödött bison-combcsontot és szép kőfegyvereket. Mot temetés van, ott pap ts van, mefy
a temetési ceremóniát uégzi. SRbot pap és rítus van,
ott uralkodó is van. Jtyen pedig nincsen oa fa mely —
6ármify primitív — átfamszeroezet nélkül. SRfíol a
fiafott meffé eteségei és fegyvert tesznek a siröa, ott
Hisznek a Hatottnak egy más vitágon való továbbélésében, egy túlvilági életben 1 í m e e g y s z e r r e a kultur-

élet minő óriási távlata. Kik voltak akkoriban az
uralkodók? Kétségkívül a legerősebbek és leghatalmasabbak, kik a többit a szomszédos és
ellenséges törzsek elleni harcban meg tudták
védelmezni. Mert harc és háború már százezer
esztendő előtt épúgy volt mint ma. És akkor talán
több okkal, mint ma, mert a küzdelem a jobb,
a dúsabb vadászterületért, a megélhetésért folyt;
a mai kulturális fejlődési foknál pedig mindnyájan elég jól és bőven tudnánk megélni, ha megértenénk egymást.
, Mikor éltek a jobb emberek, akkor vagy m a ?
Es az erős és hatalmas királyok mellett kik
voltak a papok? A legokosabbak, csakúgy mint

a legújabb korig, kik tanácsadói voltak a királynak és orvosai a népnek, ha a mai vad népek
és a régi egyiptomiak analógiája szerint szabad
indulnunk.
Az a kérdés merülhet fel ezek után, ha az
ősember halottait eltemette, miért mégis oly
ritkák az ebből a korból Való csontvázleletek?
A válasz reá az, hogy az ősember valószínűleg
csak a legelőkelőbbeket temette el, a köznép
tetemét átadta a közeli folyó hullámainak vagy
kitette az erdő ragadozóinak. Ez utóbbi épenséggel nem oly megdöbbentő, mint első tekintetre
látszik. Hiszen tudjuk, hogy a tűzimádók Indiában
még ma is kiteszik hulláikat a ragadozó madaraknak; ez az ő temetésük. Bombayban e célra
külön épületeik vannak, a híres „Hallgatás
tornyai."
E korszak állatai a rén- vagy (helytelen fordításban) iramszarvas, az óriás-szarvas, barlangoroszlán, barlanghiéna, szőrös orrszarvú. Aligha
tévedünk, midőn feltételezzük, hogy e kor vadászai már lóháton, lándzsával a markukban űzték
a vadat. Emellett persze a vermek segítségével
is ejtették meg különösen a nagyobb és veszélyesebb vadat. Számtalan tűzhelynél találjuk a
nagy vad feltörött szárcsontjait, melyeknek csontveleje az, ősember kedvenc tápláléka lehetett.
A velőt akkoriban persze még toaszt (pirított
kenyér) nélkül fogyasztották el. Mesterségesen
készített edényt a neandertali ember — ugy
nevezték el a neandertali lelet után — még
nem ismert; olyanok gyanánt szolgált neki az
állatok kocsonyafedele és a nagyobb szárcsontok izületi vájt végei. Csín, ékszer, művészet
még nem fért a koponyába, mely még csak a
józan célszerűséget ismerte és ezzel az ösztönnel is óriási lépésekkel előbbre vitte az emberiség kulturáját a természet és környezete között
lefolyt nehéz harcban.
Egy uj emberfajnak kellett végül a szintérre
lépnie, hogy elővarázsolja az emberiségben a
kellemet és bájt, a. szép iránti érzéket. Ez uj
fajról legközelebb csevegünk.
FOKTATJUK;
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HÁROM POZSONYI LÜTGENDORF-KARC
Közli KE MENY
ütgendorf Ferdinánd festőművész 1824
augusztus havában költözött Pozsonyba. Harminckilencéves korában, művészi termelőképessége teljes virágában. Würzburgi születésű volt,
Münchenben tanult, hosszabb ideig Prágában és
Bécsben tartózkodott, de annyi megrendelője
volt Magyarországból, hogy érdemes volt ezek
miatt a kies fekvésű dunamenti koronázó-városba
átköltözni.
A magyar úri házakban, amelyekből megrendelőinek zöme kikerült, csakhamar otthonossá lett, mivel

LAJOS

latinul és tranciául jól tudott és veleszületett
nyelvtalentumával a magyar nyelvet is gyorsan
elsajátította.
Pozsonyban csodás művészi termelést produkált. Képeit pontos jegyzékbe foglalta, a melyből
megállapítható, hogy itt 787 kép került ki ecsetje
alól, részben olaj, részben akvarell, részint rézkarcban.
A mágnások, országgyűlési követek és előkelő
polgárok főleg arckép-rendelésekkel halmozták el.
Az országgyűlés kitűnőségeinek rézkarc-képeit
aztán „Magyar Panihecn" cim alatt gyűjteménybe
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BEL A NSZK Y
besztercebányai

JÓZSEF
püspök
arcképe

foglalta. Ennek a 125 arcképből álló sorozatnak
hátránya, hogy a felvételek mind profilban történtek, a mi kétségtelenül unalmas és fárasztó
a szemlélőre. A művész ez ellen azon állásponton volt, hogy a jellemző felfogás tekintetében
a művészt nagyobb feladat elé állilja a profil,
a mely a vonások valóságét jobban megrögzíti,
mint a teljes arc.
Eletirója azt mondja ezekről a pozsonyi karcolatokról, hogy prágei munkáival szemben jelentékeny haladást mutatnak, úgy a finom jellemzést,
szabadabb felfogást, mint a technika biztonságát
illetőleg. A képeket magyarul szignálta: Báró
Lütgendorff Ferdinánd, az 1826—1830 évszámmal.
Eletéről és műveiről alapos monográfiát irt
unokája Leö báró (Frankfurt 1906), a melyből
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LÜTQENDORF
rézkarca «

FERD.
•—.

(1826)

a Pozsonyra vonatkozó adatokat Kumlik Emil
ismertette az Adalékok
a pozsonyi országgyűlések történetéhez cimű művében.
E helyen szemelvényül csak néhány művét
mutatjuk be, a melyeknek eredetijét városi mu*
zeumunk őrzi. Ketteje réznyomat a Pantheon
sorozatból, tűvel karcolva, aquatintával árnyékolva és a vésővel befejezve. Az első Belánszky
József besztercebányai püspököt, a második
Wachtler Bernát pozsonyi polgárt, a város országgyűlési követét ábrázolja. Az előbbi 1826-ban,
aZ utóbbi 1827-ben lett karcolva.
Minket Wachtler képe közelebbről érdekel,
mivel egy pozsonyi előkelő polgár vonásait
mutatja a Metternich korából. Tipikus patrícius
fej, borotvált arccal, magyar gálát visel, nyakában a polgári arany érdeméremmel.
Stájer
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származású volt, itten honosságot, utóbb mint
nagystílű kereskedő magyar nemességet nyert.
Harmadik képünk a muzeumbeli eredeti tussrajznak másolata. Ez művészileg felette áll a két
előbbinek. (Sajnos a fénynyomat nem a legjobban
sikerült.) Meglátszik rajta, hogy a mester müncheni tanuló korában az akkori választófejedelmi
képtárban szeretettel foglalkozott
Rembrandt
mester műveivel.

vonalra, támogatva a fejedelmi
bőkezűségű
Pappenheim,
Bettelheim és Gutimann családok
által.
A gesztus, a mellyel a nagy rabbi a kezében levő talmudot markolja, hiven fejezi ki azt
a SZÍVÓS ragaszkodást hitéhez, a mellyel annak
ősi traditióit évtizedeken át védelmezte a Ghettót
fenyegető újitók, Breisach, Koppéi- Mandel és
társai ellen.
' '

Sdireiber Szófer Mózes, a frankfurti származású hírneves pozsonyi rabbi képe ez, 1828-ból.
Harminckét évig volt a Pozsony városával egyidős itteni zsidó hitközségnek dísze, nagy talmudtudásával, műveltségével, nemes jellemével és
aszkétikus éleiével. A pozsonyi Jeschibat (papnevelőintézet) ő emelte addig el nem ért szín-

A rézkarc héber aláírásának Steiner Ármin
szívességéből nyert fordítása: Arcképe a frankfurti származású nagytudományú Szofer Mózes
hajdani pozsonyi főrabbi és zsidó szentszéki
elnöknek. Ez ez aláírás már idegen kéztől,
későbbi korból való, mert Lütgendorf,
mint
Schreiber kortársa, nem írhatta a „hajdani" szót.
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EGY DINASZTIA
/r/o HAMVAS
XVII.
Béla, aki ott ült íróasztala mellett, már semmin se csodálkozott. Fölkelt és elébe ment
Balajthynak.
— Nos, mit szólsz hozzá? — kezdte a szerkesztő mosolyogva. Van még hely a holnapi
számban? Szeretnék irni" valamit.
— Megnövekedett hát Sámsonnak a haja és
halomra döntötte a filiszteusok palotáit?
— Csakhogy Sámson nem vakon tér vissza,
hanem igazán látó szemmel.
— Mi történt veled? Szakítottál a Dénesffayékkal?
— Hogyan hiheted azt, hogy boszu vezetett?
— Akkor nem értelek.
— Mert nem vagy vadász. Nem tudod, hogy
a fajdkakas igen éber állat és ezért nem is igen
lehet megközelíteni. De hogyha jön a tavasz és
szerelem, akkor süket lesz szegény. Ekkor lövik.
— Eszerint már nem vagy szerelmes?
— Dehogy nem. Mert az ember valamiképen
tökéletesebb állat, mint a fajdkakas. Elég az
hozzá, hogy amint látod, eljöttem közétek, hogy
én is itt legyek a döntő csatán. Azt is láthattad,
hogy kirohantam i az előcsapalból. Mint a régi
vezérek, akik egy szál kardra szólították az ellenfél legvitézebb! katonáit.
— Látom, hogysem akarod elmondani, hogyan
történt mindez. De hidd el, hogy így van ez jól.
Az a fő, hogy itt vagy megint. Sohasem volt
nagyobb szükség rád, mind ebben az órában.
— Hallani akarok mindent. Részt akarok venni
mindenben. Szeretném, ha valami nagy bombát
lehetne ebbe az ügybe vetni, hogy egyszerre
robbanjon föl minden akna. Azt hiszem, hogy
mindenkire nézve ez volna a legjobb. Nekem
minden esetre.
— Hát mégis a boszu vezet?
— Mér megint ezzel gyanúsítasz? Nyugalmat
akarok végre.- Ez az egész.
— No hál, ha bomba kell, itt van! — Ezzel
elővette fiókjóból a vízvezeték megrontásáról
irt délelőtti cikkét. Még mindig nem merte leadni a nyomdába.
Balajthy nem is ment be a szobájába. Ott
kezdeti bele a cikk olvasásába. Béla nyugodtan
figyelhette vonásait.
A szerkesztő arca kipirult bele, mikor olvasni
kezdte. Aztán egyszerre halotthalavány lett és
mikor befejezte, . letette és kérdőleg lekiniett
munkatársára:
— Mért van ez a fiókodban? Miért nem adtad
le á nyomdába? Holnap lesz a városi közgyűlés.
Holnapután elkéstél vele.
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— Gondold meg, hogyha ez a cikk napvilágot lát lapod hasábjain, akkor vége minden
küzdelemnek. A polgármesternek nem velünk
lesz dolga többé, hanem az ügyészséggel.
— Rettenetes.
— Bizony az. Ez a cikk tovább visz bennünket, mint ameddig menni akartunk. Azért tettem
el a fiókomba. Megírtam, mert meg kelleti írnom.
De azián nem adtam le.
Balajthy szótlanul járt föl és alá a szobában.
Előtte viharzottak a mai nap eseményei, Gina
szobájában, a közgyűlésen. Aztán elgondolta,
hogy mi lesz akkor, ha ez a cikk megjelenik.
A nagyhatalmú, büszke polgármester megsemmisülve hull le a fényes magasságból az utca
népének gyűlölete közé. Túl éli-e ezt a bukást?
Mit szól majd Gina, ha ennyire megy a küzdelemben ? Közeledhetik-e még hozzá, ha apját
tönkretette? Kételkedve fordult Bélához:
— Azt gondolod, hogy ne adjuk ki ezt a
cikket?
— Határozz magad. Ez a te sorsod, nem az
enyém.
— Kiadnád-e a cikket, ha kedvesed édesapja
ellen szólna?
— Nem tettem volna kedvesem házába lábamat, ha ugy bántak volna barátaimmal, mint
Dénesffayék.
— Arra felelj, hogy kiadnád-e a cikket az én
helyemben?
— Hogyan tudjam én, hogy mi van veled?
Nagy ideig felénk se nézel. Megbénítod a munkánkat azzal, hogy ellenfeleink mindennapos
vendége vagy. Le akarod fújni az egész harcot,
tétlen vagy és elernyedt. Aztán egyszerre föllépsz, mint valami fiatal félisten és szembeszállsz
elveidért az egész világgal. Ha fáradt világgyülölő vagy, égesd el a cikket. De ha az vagy,
aki ma este a közgyűlésen voltál, akkor add
oda a szedőnek.
— No hát odaadom.
— Akkor elvégeztetett.
— A cikket leadjuk. De én ma még sem irok
Semmit. Mit írhatnék még ezek után?
— A kaszinóban mondott beszéded megjelenik egész terjedelmében Kívánod a kefelevonatot ?
— Küldd majd, kérlek. Isten veled 1
Ezzel bement lakására és Béla leadta a cikket a n y o m d á b a . . .
Bent volt még a szerkesztőségben, mikor
Csorna átnézte a lapot. A cikket olvasva izgatottan ugrott föl:
— Tanár ú r ! Ez a cikk megjelenik? Mit szól
hozzá a szerkesztő ?

i s a g E m ^ ^
— Legyen nyugodt. Az ő tudtával történik.
Nem adtam volna le az ő beleegyezése nélkül.
— Na hát, ha ez még sokáig tart, akkor én
is szanatóriumba megyek.
Ráhajolt a nedves nyomdafestékes papirosra
és a cikk olvasásába merülve korrigált tovább.
XVIII.
Reggel Dénesffay, a polgármester, nagyúri
nyugalommal lépett dolgozó szobájába. Mielőtt
a városi közgyűlésre indult, át akarta nézni a
személyére érkezett leveleket.
Leült Íróasztalához, fölbonlogatta a borítékokat,
átfutotta a leveleket. Külön rakosgatta azokat,
amelyekre felelni fog, beledobta a papírkosárba
azokat, amelyek egyáltalában nem érdemesek a
feleletre.
Amint ezt elvégezte, föltűnt neki, hogy ma
nincs itt a Független Hírmondó. Becsöngette a
hajdút és megkérdezte tőle. „
— A kisasszonynál van. O rendelte el, hogy
ne hozzam be.
— Eredj és hozd ide azonnal a lap t. Akarom
tudni, hogy mit írnak megint ezek a nyomorultak.
Képzelem, hogy a tegnapi kaszinói közgyűlésen
rágódnak. Hát csak rágódjanak. Addig muzsikálnak, amíg én bele nem kiáltom, hogy: ácsi!
Hozd csak a lapot.
Némi izgatottsággal kezdett föl és alá járni
a szobában. Egyszerre meglepetten állt meg.
Gina jött be a szobába kezében az újsággal.
— Mért vitted el ezt a hitványságot? Csak
nem olvasod?
— De olvasom. . És jó, hogy olvasom. Azért
van most a kezemben és arra kérlek, hogy ne
olvasd el, mielőtt a közgyűlésre mész. Hogy mi
van benne, azt ugy is meg fogod tudni. De jó,
ha most nem tudod. Befolyással lehetne egész
magadtartására a gyűlés folyamán.
— No azt magam is szeretném tudni, hogy
mi kerülhet ki ezeknek a tollából, ami csak egy
porcikámra is hatni tudna? Ugyan ne légy gyerekes. így ismersz engemet? Add ide a lapot.
— Nem adom. Jól tudom, mit csinálok. Neked
ezt a lapot most olvasnod nem szabad.
— Ne ingerelj! Parancsolom, hogy add ide!
— Nem adom! — és ezzel darabokra tépte
a lapot.
Dénesffay elnevette magát.
— Gyerek vagy, G i n a ! Jól van, hát nem olvasom el. Mert azt a fáradságot nem veszem
magamnak, hogy darabonkint összerakjam megint.
Gina könnyes szemmel állt meg az atyja előtt:
— Jó atyám voltál. Kényeztettél, sohse szidtál.
Mindent megtettél volna értem. Én meg még
semmit se tehettem érted. Most itt az első alkalom. Nagyon komolyan vedd, amit mondok. Olyan
komolyan, amint te adtál nekem j ó tanácsot, ha
szükség volt rá. Olyan szeretettel mondom, a
milyennel te szeretsz engemet. Ne olvasd el
a gyűlés előtt ezt a lapot.
Dénesffay zavartan nézett lányára, de azért
nem tartotta érdemesnek gyermeke ünnepies
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hangulatát arra, hogy komolyan foglalkozzék vele.
Megcirógatta Gina arcát, azt mondta jól van és
a leány megnyugodva távozott.
Azonban alig lépett ki a szobából, kiszólt a
hajdúnak, hogy hozzon hamar egy újságot, A
szolga elsietett és néhány perc múlva átadta a
polgármesternek a Független Hírmondó-1.
Dénesffay az ablakhoz lépett és szétbontotta
az újságot, melyből kiáradt a nyomdafesték szaga.
Az első cikk a kaszinó közgyűlése volt. Ezi
némi élvezettel olvasta végig. Nézete szerint
Balajthy hősködése bátor slikli volt, de Görög
Boldizsár ötlete a gyűlés berekesztésével „elvi"
alapon, igen sikerült fogás. Mosolygott azon,
hogy a lap hogyan akar lökét kovácsolni az
egészből a saját fölfogása számára. Ez csak
mind szó, szó!
Szinte unalommal tekintett a lap belsejébe.
Itt van egy hosszabb cikk: A
mzgmérgezeti
vízvezeték. Hát ez meg micsoda uj dolog? És
elkezdi olvasni. Kikezdésről kikezdésre izgatóbb
lesz a cikk. Előbb arról szól, hogy a tifusz hetek
óta szedi áldozatait és hosszú sora a síroknak
hirdeti, hogy milyen bőven arat városunkban 9
halál. Mi ennek az oka? A városi főorvos kiadta
ugyan megnyugtató jelentését, hogy a vízvezetéki
víz nincsen megfeztőzve, de a szerkesztőségnek
nem egy oka volt már arra, hogy a Dénesffaycég nyilatkozataiban ne bizzék. Azért felküldte
a vizet hivatalos vizsgálat végett Budapestre.
Most következik a vizsgálat eredményéről szóló
jelentés szórói-szóra, Éz borzasztó! De a cikk
még tovább is tart. Ki az oka annak, hogy a
város lakossága hetek óta halált ivott,? A szerkesztőség ezt is nyomozni kezdte. És rátalált.
A víztartó mögött levő major tulajdonosa mérgezte meg a várost vétkes gondatlanságból.
Maga a polgármester ölte halomra a város
lakosait.
Dénesffaynak kihullott az újság a kezéből. Az
ablak nehéz függönyébe kapaszkodott, hogy el
ne essék. Aztán az arcára húzta a függönyt és
a sötétség jólesett neki. Nem akarta látni 0
világosságot. Reszketés futott végig a testén,
félelem szorította össze a szivét, olyan hidegen,
hogy majdnem megfagyasztotta. Ijedten gondolt
arra, hogy neki innen el kell mennie. Le kell
vennie arcáról ezt a jó, sűrű, meleg takarót. Ki
kell nyitnia az ajtót és hátha már ott is találkozik valakivel. Az ajtó nincsen bezárva. Még
ide is bejöhet valaki. Arcul ütheti, leköpheti
gonoszságáért, könnyelműségéért. De hát ő ezt
nem akarta. És elhiszik ezt neki?
így találta a hajdú az alpolgármester üzenetével, . hogy jöjjön, mert nemsokára kezdődik a
közgyűlés.
Az idegen hangok fölrázták egy kicsit, de
azért egész akaraterejét meg kellett feszítenie,
hogy felelni tudjon:
— Mondd meg, fiam, hogy nem mehetek.
Látod, hogy beteg vagyok. D e mondd meg a
polgármester urnák, hogy jelentse, ki ott az
emberek előtt, hogy nem akartam. Ha tudtam
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kérdés, hogy a kortes-szolgálaiok n e m szereznek-e majd igazságtalanul rangot és előmenetelt?

volna, hogy meghalnak tőle, nem teszem. Mondd
meg, fiam.
<
A földön heverő újságból a hajdú a maga
okos paraszteszével megértette, hogy miről van
szó. Mert Ő is olvasta a cikket. Ki nem olvasta
azt ma ebben a városban?
A városi közgyűlés feszülten izgatott hangulatban indult meg. Amikor az alpolgármester kijelentette, hogy a polgármester egészségi állapota miatt nem jöhet el, zúgás hallatszott és
gúnyos megjegyzések röpködtek a levegőben.
Azután következett a Nagy Elemér ügyében
megindított fegyelmi vizsgálatról szóló jelentés.
Az alpolgármester azt indítványozta, hogy vita
nélkül térjenek fölötte napirendre. Mert nézete
szerint Nagy Elemér épen olyan értékes tagja
maradi a tisztviselői karnak ama beszéd elmondása után, mint amilyen annekelőite volt.
Ez volt a helyes hang, amellyel beszélni kellett és az alpolgármester, aki azelőtt csak szürke
tisztviselő volt, most egyszerre népszerű ember
lett és a helyzet ura és vezére.
Mikor Csorna Bélával lejött a közgyűlésről és
a D é n e s f f a j bukásáról beszéltek, Csoma megkérdezte :
— És mondja, tanár ár, most már jobb lesz?
— Talán igen, talán nem. Csak akkor lesz
ez majd máskép, ha az oligarchák helyét szorgalmas tisztviselők foglalják el. D e akkor is

A Dénesffay-családdal szemben fölszabadultak a pusztulás szellemei. A polgármestert a
vizsgálat fölmentette ugyan, de azért mégis lemondott állásáról. Szigorú büntetést kapott a
főorvos, mert nem tudta beigazolni, hogy kivel
vizsgáltatta meg a vízvezeték vizét,
Balajthy és Oina házassága volt a reszkető,
megőszült, nagy Dénesffaynak első öröme.
Béla elindult pályáján a hivatalos ranglétrán
és ugy tekintett vissza életének e viharos korszakára, mint ahogy a nemzetek hőskorukra
tekintenek. Dóra a felesége lett és mindig édes
visszaemlékezések támadnak bennük, ha Fodor
Balázs szépirodalmi hetilapja megérkezik abból
a városból, ahol megismerték és megtalálták
egymást.
Csornát nem eresztette ki löbbé a világba
Balajthy. Elvitte magával titkárnak és igen használható embere lett. Csak ha az öreg Dénesffay
volt náluk látogatóban, akkor nem volt szabad
mutatkoznia, mert az egykori polgármester nem
akart vele találkozni.
És a Független
Hírmondói
Megszűnt. Bár a Schiesinger és Társa cég
szép pénzen akarta megvenni Balajthytól.

VEGE.
*) Hamvas józsef regényének közlését ezzel befejeztük.
Jövő számunkban Árpás Irénnek néhány számra teijedő

Slyárí

szétfő

*
egyik hosszabb elbeszélését kezdjük lenyomatni, ezután
pedig ismét egy terjedelmesebb eredeti regény kerül sorra
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— Egy rokkant katona verse. —
Egy nyitramegyei előfizetőnk küldte be nekün . a követközönséges parasztgyerek irta valamikor kint a fronton*,
kező verset és megjegyzi róla hogy tudomása szerint „egy
Neve: Mészáros
József. Polgári állása: rokkant katona.
A vers igy szól:
Nyári szellő csókolódzik,
lombos fáknak
levelén,
A fák alatt elmerengve,
csak egyedül járok
rn.
• Céltalanul, mint á szellő, elmegyek a fáh- alatt.
Hajh! Mtrt beteg az én szivem, a lelkem meg
elmaradt,

Nyári szellő elszáll messze, napsugaras
tájakon-,
És suttogo
sóhajára, m >soly kél a virá on.
De énnekem árván marad, fájó, forró
sóhajom
Mert reája nem mosolyog messzehagyott
galambom.

A lwro/n/ó szép alkonyon,
nyári szellő
elpihen,
Csi la-Jénynél,
boldogságról
suttog a
falevelén.
Szép alkonyon, csillagfénynél,
én meg búsan
sóhajtok,
Szép estéken, nyári széllei boldogságról
álmodok.
A nélkül, hogy a beküldő jóhiszeműségében vagy
szávahihetőségében legkevésbé is kételkednénk, nekünk
úgy tetszik, mintha ezt a verset már hallottuk vagy valamely háborús népdalgyüjteményben olvastuk volna. A forrás
pontos megállapítása mostanában sok nehézségben ütköznék; a hasonlók tömegében esetleg hiába is keresnők az
Illető kötetet vagy füzetet. Ha olvasóink közt akad, aki
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tudja, kitől vagy honnan ered az idézett népdal szíveskedjék velünk tudatni.
Addigís mint a népies líra egyik figyelemre méltó,
formára, tartalmára nézve egyaránt szép termékét bárki
élvezettel olvashatja. Sőt azután is szép marad, ha kitudódnék, hogy nyomtatásban csakugyan már megjelent.

»T'A»V«A'X«I»T«A > V'A*r»l»T«A«V«A •X»L»T«A.«V*A*X»X»T«A«V»A«-T»T«T»A«V»Aa»Z-T»A»V»A«jr»l.'T>A>V'A-J»t-

„Ady." Rosszul emlékszik. A „Hangulatért mit mentek
Ázsiába?" kezdetű költeményt nem Ady Endre irta, hanem
Reviczky Gyula. Tartalma csakugyan újra aktuálissá vált
abból az alkalomból, hogv városunkban hetek óta vitatkoznak egymással • „turániak" és ¿nyugatosok." Reviczkyt
kozm- politának' vagyis nyugatosnak szokás tekinteni.
Érzésben m agyar ugyan (sokkal magyarabb, mint akárhány ujabbkeletü nyugatos), de szellemben mégis idegen,
vagyis nemzetközi, és ellensége minden népiesnek. Hozzá
oly konok pesszimista, hogy messze földön nem találni
párját. Mindez együttvéve a kozmolitaság bélyet éf sütötte
Reviczkyre. E közfelfogás jogosultsága mellett szól az ön
által emiitett vers is, melynek hangja csak igyan olyan,
hogy akár Ady is Írhatta volna ha * életlenül nem Reviczky
a szerzője. Reviczky pozsonyi
deákkorában irta meg.
Már akkor is (a hatvanas évek végétől egészen 1874-ig)
világnézete homlokegyenest ellenkezett a nemzeti iskola
irányával. A költeménynek eredetileg „Hatástkergetők"
volt a címe. Kézirata ezzel a telirással megvan Pozsony
város könyvtárában, ahová néhai Kampfmüller Károly
pénzügylgazgató-helyettes hagyatékából került 1910-beri.
Már előbb „A költő viluga
cini alatt megjelent a Remekírók Képes Könyvtára Révíczky-kötetében. Szól pedig
ilyképen:

-

Hangulatért
mit mentek Ázsiába ?
Meghamisítani
régi kort
minek?
A költőnek nincs több, csak egy világa,
. Amelyben él, csupán ezt érti meg.
Ködalakok
után miért
bomolni?
Nincs körölökben eszme, tárgy
elég?
Kelet, lovagkor, mithosz: régi holmi,
Hagyjátok ! meg van énekelve rég I
Ujat akartok irni; de fonákul
Az ósditól nem válhattok ti el.
Ha lelketek nem zendül
önmagától,
Dalát a múlt idő nem költi fel.
A tűzbe minden papirost,
a tűzbe,
Ha nem forr benne a ti véretek.
Mi életével nincsen
összefűzve,
Költő előtt veszt hangot,
érdekei.
Hiszen a dalnok is csak úgy
szülötte
Korának, mint akárk más fia,
Fény, árny/erény,
bűn, ha da'ába
szőve
Beszédes,
érthető lesz
általa.
Kétsége, hite, vágya a jelennek
Az ő szivét először járja
át;
A múlt neki csak példakép jelen
meg;
Tanulságot
csak, ihletetnem
ád.
Mit az öröm vagy bánat tr a szívbe,
Egyetlen dalforrastok
ez
legyen:
S ne mondjátok,
hogy már ki van merítve,
Kicsépelt szulma ez az érzelem.
Mig egy nap fog hatadni fönt az égen;
Mig a tavasz virágokat
nevel,
Mig boldogság és könny lesz,
ihletében
A költő m ndig ujat énekel.

A költemény keletkezésének történetét, melyet Kumlik
Emil kilenc évvel ezelőtt ismertetett a Ny. Híradóban,
már pozsonyi vonatkozásainál fogva is érdemes ez alkalommal föleleveníteni. Tudvalevő, hogy Reviczky Gyula
Pozsonyban végezte a főgimnáziumot és itt is jogászkodott egy ideig. Ezekről az évekről versben és prózában
egyaránt, szívesen emlékezett meg a költő. Itt irta az első
dalait ahhoz a rövid kékruhás, ábrándos szőke leányhoz,
kiről az „Első szerelem" cimü ismert versciklusa szól.
Kolmár József, Petőfi Sándor iskolatársa, volt Reviczky
kedvenc tanára és hathatós buzdítója. A Pozsonyban
töltött évek tehát mindenképpen jelentősek vol ak Reviczky életében. Ebben az időben a költő még jómódban
élt és álmodozásai közepette ragyogó verőfényben látta
az életet, mely nemsokára megkezdte kegyetlen leckéztetését. Ekkor született meg az itt közölt vers is, melynek kéziratát 1910 óta városi közkönyvtárunkban őrzik. "
A már emiitett Kampfmüller Károly (1910-ben elhalt)
polgártársunk iskolatársa és jóbarátja volt Reviczkynek.
Tele- volt ő is akkor ifjúi lelkesedéssel, szerette 5 is az
trodalmat, melyet ifjabb éveiben nem minden siker nélkül
tevékenyen .is művelt. A rokonlelkű fiatal emberek gyakran
beszélgettek, vitatkoztak irodalmi és művészi kérdésekről.
Egy ilyen vita folyománya
volt a szóhanlevő költemény is.
Egy nyolcadrétű papírszeletre irta a költő, melynek hátlapját névaláirási próbák foglalják el. Röglön el is vitte
Kampfmüllernek, aki szeretettel megőrizte a kéziratot.
Az ő hátrahagyott irataiból került — özvegye jóvoltából
— a városi közkönyvtárba ez a mindenesetre érdekes
ereklye.
Tehát nem minden „Adv" ami „nyugati." Pozsonyban
is voltak, sőt vannak — Reviczkyek.
Durvái Pál. A „Babona" cimü verset, mint mulatságos
aproságot Itt közöljük :
Gyakran hallom
társaságban,
olt, hol együit fiu s lány van;
hogy fiu a szelet
csapva
lánykáját igy
mvLlaüaija:
„Mondja kérem, kedves kislány", —
szól az Olgához az István, —
,nem csuklott tegnap nyolc óra tájt,
• és a szive, mondja.. .nem
fájt?...
Csuklott kegyed
bizonyosan,...
mert hát magára
gondoltam..."
... Ily beszédet, s 11 et sok mást
haltok itt is, olt is
folyvást.
S mindig ily szók
hallatára
összébb szorul szivem
tája...
Néked kislány a távolban
be sok fájdalmat
okoztam.
Mert, ha igaz e babona,
Te csuklósod nem szűn soha.
A másik versnek talán a rendes szöveg közHogjuk
alkalomadtán sorát keríteni.
„A Liba-strandon". Végre-valahára a pozsonyi GSnselhüufelnek is akadt poétája I Már egy álló hétig háboritlanul volt nyitva, mig mégis csak megénekelték. Ön az
első lírai szúnyog, amely megcsipkedte az odajáró
hölgyeket. Váljék egészségére, de verseiből nem kérünk.
Vagy azt hitte talán, hogy csakis politikai cenzúra van
Pozsonyban?
S. F. Bella. A „Szeszély" formailag elég tigyesen, ső.
hangulatosan van megirva, de mégis sok szó — semmiértt
Tartalmát néhány egyszerűen bővített mondatbari el lehet
mon tani. Csáttanója elég van, Ugyanennyi műgonddal és
fáradsággal jobb, igazi novellát is lehetett volna n egirní.
Ugy látszik, önt is kezdte megrontani bizonyos ürességhajhászó ultramodernisták rossz példája. De reméljük,
hogy még jó útra tér.
Kézíratok, rajzok, zeneművek stb. megőrzésére vagy
visszaküldésére
nem v á l l a l k o z u n k .
Magánlevelek
Írására csak a l e g r i t k á b b esetekben. Levelbélyegek
melléklése hasztalan.
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