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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Papp Viktor. 

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

A tűz iróniája. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Egyikük sem szól egy szót sem. A férfi sós kenyéren rágódik. 
Ennek a három lénynek nincsen más mondanivalója, csak a rózsafüzér. 
A paraszt életének csupán az Istenhez és a vetéshez van szava. 
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